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The Difference of Safety Helmet
Testing as the Standard
of TIS 369-2539 and TIS 369-2557

MYANMAR: OPPORTUNITY
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Techno focus

5 Tricks
to save cost
from driving

While, oil and gas prices are 
increased, we have smart tips 
for you to save money
in your pocket:

Tip #1 switch off the engine when not 

running, as you seen from Tuk tuk. This is not 

the advance technique; however, from the 

research, it reveals that switching off the engine 

can save more money. As a consequence, 

there are several new car models that have 

automatic switching off engine system to 

save fuel consumption.

Tip #2 Avoid bumpy roads. Believe it or 

not? Bumpy road is caused of more fuel 

consumption. Thus, you should avoid it to 

save even more money. Driving through this 

road, you need to step on the brake and 

speed up often which caused intermittent 

operation of the engine. However, if this road 

is your regular route, you should find the new 

direction with better road condition and not 

much farther. This should be better choice 

and it gives you more money saving.

Tip #3 Please, bear in mind that inertia 

is useful. Only some know this force. It occurs 

after we do not step on the gas and let the 

car keeps moving. What useful of this inertia 

is. We often find that some prefer to brake 

with closed distance at the crossroad even 

the traffic light is red. In fact, if we let the car 

moves in proper distance without speeding up, 

this will save fuel consumption and eliminate 

the closed distance braking. Moreover, this 

gives us double benefits because this delays 

the wearing out of break lining and reduces 

chance of accident from hitting from the front 

and behind cars as well.

Tip #4 Many times when we are out of 

town, we face with slop area; especially, on 

the mountain and this causes more fuel 

consumption. By using the advantage of 

torque while you are driving the car down from 

the mountain, the momentum of the car will 

increase speed without your stepping on 

more gas. As a result, it gives you more fuel 

economy. (Driver discretion and familiarity of 

route are needed).

Tip #5 If you have tried all these tips 

and still unable to save more money, you 

should consider the alternative fuel such as 

CNG or LPG. If you are going to buy a new car, 

you should find a car that can use several 

types of fuel; for example, E20, E85 or even 

the hybrid car. These will save you more.

From above tips, you may need time to 

change your driving behavior, but we believe 

that these will give you more money saving as 

well as energy saving for our country.

Credit: http://www.apollothai.com/?p= 1048#more-1048
Credit: Apollo (Thailand) Co., Ltd.
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yanmar or the Republic of the Union of Myanmar is recognized 

as a member of ASEAN Economic Community (AEC) which, 

recently, has been familiar and it will be effective in 2015. 

This is collaboration among 10 countries by forming a single 

economic boundary that creates opportunity and challenge to Thailand. 

However, there are different levels of development and isolation of each 

country; especially, Myanmar that has been closed for 20 years. Myanmar 

is like a young woman who has just been introduced to the world society 

with abundant of natural resources: forest, ore and oil as well as young 

people. As a result, many countries keep an eye on Myanmar along with 

chance for collaboration with it in the near future.

Myanmar automotive industry has been started since 1964, 

which is 5 years behind Thailand. It was technology cooperation between 

the government and Mazda for domestic production. The early model 

for production was Jeep that used for most of the government mission. 

Then, there were collaborations with car makers from the US and Europe 

to assemble commercial and military vehicles. Later on, there were truck 

and bus assembly for servicing civilian, as well. Today, there are also 

collaborations from car makers from China and India which are operated 

under the State Owned Enterprise (SOE) for using in the government 

mission with limited in quantity, inadequate technology development 

and less production.

MYANMAR:
OPPORTUNITY
OF AUTOMOTIVE
INDUSTRY

Auto Discuss

In the past, Myanmar was under the 

closed-country policy and forbade imported car. 

Nevertheless, there was a few of smuggling 

along border; especially, from Thailand and 

we were familiar with those old unsafe cars 

with bad condition in the street of Myanmar. 

As a result, the government has indulged the 

prohibition of imported car since 2011 for both 

new and used cars. Due to population’s low 

income and without any regulation for standard 

of vehicle most of them prefer to buy the used 

car. In Myanmar, laws and regulations is used 

for the right-hand traffic, but over 90% of 

vehicles in traffic are right-hand drive trailer 

that are imported from Japan and Thailand. 

Only a few are from China and Korea and they are 

the left-hand drive trailer. As a consequence, 

many concern to the traffic safety. The authority 

states that this is not realized as the major 

problem and it will not have any change of 

right-hand to the left-hand traffic for now. 

However, they are considering the concept of 

changing the right-hand to the left-hand drive 

trailer as used in Laos. 

Myanmar has improved its industrial 

development policy since March 2011 to conform 

to the economic direction and focus on 

trustworthy laws: Foreign Investment Law, 

Myanmar Citizen Investment Law, State Own 

Enterprise Law, SME Law and industrial 

development policy.
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7 warning signs:
Time to take care
your car 

Auto Smart

Apparently, many do not know how 

to keep their cars in good condition and 

we usually find that there are many cars 

that look great outside but have poor 

condition engine. Today, we are going to 

talk about car problems that you should 

know and can prevent it from further 

damage. You need just only smal l 

observation. Some may know what the 

problem is but do not know where it 

occurs. From now on you will know those 

initial signals of problem that tell you to 

take care of your car.

st

 The sound of 

started engine can tell you if your car 

works, properly. In normal condition, 

engine ignition takes no longer 3 times 

and less than 30 seconds; otherwise, it 

means your car is not functional which is 

generally caused from draining battery. If 

your battery has been used for a couple 

years and takes longer time for ignition, 

the replacement is needed. If you neglect 

it, the starter motor will be broken.

warning 
signs:
Time to 
take care 
your car 
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T
otal number of automotive production during Jan-Sep 2014 is 

1,408,540 units which decrease 27%, compared with last year 

in the same period; while total number of domestic sales is 

648,410 units, decreasing 37%. The 1 Ton Pick-up truck is the 

largest market share at 48%. On the other hand, total number of motorcycle 

production for CBU is 1,384,592 units, decreasing 21% and total motorcycle 

domestic sales is 1,324,603 units or 17% reduction.

For export, total export number of automotive is 838,952 units, 

1% decreasing; whereas total export number of motorcycle is 662,911 

units, reducing 3% (CBU = 215,772 units and CKD = 447,139 sets).

Record from Department of Trade Negotiations (DTN) for Jan-Sep 

2014 shows that total export value of automotive and auto parts is 

26,328 MUSD which is decreased 0.23% from the same period of last 

year by export value of automotive is 12,472 MUSD, 4% decreased and 

motorcycle’s is 894 MUSD, 18% decreased. For auto parts, export 

value is 12,962 MUSD, 5% increasing: motor vehicle parts = 12,511 MUSD 

and motorcycle parts= 451 MUSD.

Export value of auto parts by manufacturer and operator is 

192,850 MB, 8% increased; compared from the previous year: OEM = 

149,864 MB, Engine = 23,333 MB, Spare parts = 16,082 MB, JIG & DIE 

= 2,182 MB and others = 1,389 MB.

Automotive Industry Statistics & Trends
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37At 
present, total sale volume of both 125 cc and over 125 cc; 

as known as big bike, motorcycle is increased, continuously. 

Thus, protection gear for rider and passenger is also 

needed, increasingly. It has been developed in material 

and design as well as pricing. As a consequence, Thai Industrial Standards 

Institute (TIS) realizes to the significant of protection gear development 

and has authority to certify manufacturer, importer and exporter. In the 

future, there will be a new safety helmet standard for motorcyclist; TIS 

369 - 2557, which is expected to be valid within 2015.

The testing center of Thailand Automotive Institute (TAI) receives 

a budget to buy the testing device for this test; which can perform testing 

as international standards: ECE R 22 for full face helmet; including visor 

and DOT for half helmet. These standards, whereof are applied as 

drafts for new TIS 369-2557.

For this issue of Automotive Navigator Magazine, I would like to 

introduce the comparison of existing safety helmet standard TIS 369 - 

2539 and the new standard TIS 369-2557 that are applied for product 

testing, briefly.

Testing Standards

Mr. Sakesilp  Banpasuka
Specialist - Environment Test 
Thailand Automotive Institute 
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สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ปี 
พ.ศ. 2558 เป็นปีแรกที่เราจะเก้าสู่
การเป็นหนึง่ในสมาชกิของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เราคงจะพบกับ

ความท้าทายนานบัประการในการท�าความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันส�าหรับประเทศสมาชิก โดยกฏ
ระเบียบต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อ
เหตุการณ์ รวมถึงด้านอื่นๆ อีกมาก

ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีที่
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส ่วนมีความ
ผันผวนสูง อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
การเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตและ
จ�าหน่ายเป็นอย่างมาก แต่เมื่อสภาวะการเมือง
ในประเทศกลับมาสู ่ความสงบ เราก็ได้เห็น
ศักยภาพการผลิตและความแข่งแกร่งในภาค
อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่เดินหน้าต่อไป
อย่างมัน่คง อกีท้ังรฐับาลยังได้ส่งเสริมมาตรการ
การกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ท�าให้ภาคการผลิต
เกิดความมั่นคงมากย่ิงขึ้น มาตรการที่ส�าคัญ
ของการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน
คือการรับสมัครผู้ลงทุนในโครงการ Eco car 2 
จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรอื BOI และได้รบัอนมุตัไิป 9 ราย จากทัง้หมด 
10 รายการ ซึง่ ณ ปัจจบุนั หากรวมความสามารถ
ในการผลิตยานยนต์ของประเทศไทยแล้วจะ
เพิ่มจาก 2.8 เป็น 3.7 ล้านคันเลยทีเดียว

และส�าหรับสถาบันยานยนต์เอง มีสิ่งที่
ก�าลังจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย
เช่นกัน คือการเปิดตัวอาคารทดสอบยางล้อ
พร้อมในการให้บริการการทดสอบสมรรถนะ
ยางล้อแบบต่างๆ ตั้งแต่ยางล้อรถจักรยานยนต์ 
รถซีดาน รถ SUV MPV ตลอดจนรถทรัค และ
รถโดยสารขนาดใหญ่ การทดสอบ Rolling 
Resistance จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
อ้างองิตาม UN ECE R117 ทีเ่รียกได้ว่าครบวงจร
เลยทีเดียว จึงขอเชิญชวนผู ้ประกอบการมา
ใช้บริการได้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปครับ

และที่จะลืมเสียไม ่ได ้คือไฮไลท์ของ 
Automotive Navigator Magazine ฉบับ
ประจ�าเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2557 
ทางสถาบันยานยนต์ได้น�าเสนอบทวิเคราะห์
เกี่ยวกับโอกาสอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบทความ

เรื่องความแตกต่างของการทดสอบหมวกนิรภัย 
ตามมาตรฐาน มอก. 369-2539 และ มาตรฐาน 
มอก. 369-2557 รวมทั้งสาระความรู้มากมาย
ไม่ว ่าจะการดูแลรถยนต์หรือจะเป็นทริคที่
จะช่วยคุณประหยัดมากขึ้นในการขับขี่รถยนต์ 
ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ภายในเล่ม

สุดท้ายผมคงต้องกล่าวค�าอ�าลาส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 กับท่านผู้อ่านทุกท่าน 
“สวัสดีปีใหม่ครับ”

G
reetings, as we all know that 2015 

is the year we become a member 

of ASEAN, completely, which 

challenges are waiting for every 

member to understand and learn from one 

another such as in rules and regulations that 

need to be changed and updated along with 

others, as well.

Last year, automotive and auto parts 

industry had been faced with fluctuation from 

economy and politics conditions that affected 

to number of production and sale volume, 

numerously. Apparently, capability of production 

and strength of Thai industry sector show us 

the ability to move forward, steadily, after all 

situations return to normal. Moreover, the 

government has measures to promote economy 

which are caused stability of production sector, 

increasingly. The major measure for automotive 

and auto parts development is investor invitation 

for Eco car 2 project offered by the Board of 

Investment of Thailand (BOI). There are now 9 

investors from 10 applicants in this project. At 

present, the capacity of Thai automotive 

production is increased from 2.8 million units 

to 3.7 million units.

Thailand Automotive Institute (TAI) also 

supports and promotes Thai automotive industry 

by opening the tire testing center and facility 

to provide services for tire testing of motorcycle, 

sedan, SUV, MPV, Truck and Passenger bus. 

Our Rolling Resistance is conformed to the 

standard based on UN ECE R117. This facility 

is a one stop service that TAI provides to 

operators started from now on.

For this October/December issue of 

Automotive Navigator Magazine, you will find 

interesting articles which are Myanmar: 

Opportunity of Automotive Industry, the 

Difference of Safety Helmet Testing as the 

Standard of TIS 369-2539 and TIS 369-2557, 

7 warning signs: Time to take care your car, 5 

Tricks to save cost from driving and much more.

Incidentally, for this season greetings, 

may I wish you all a very Happy New Year. See 

you in the next issue.

President Talk
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นายวิชัย  จิราธิยุต
ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันย�นยนต์

Mr. Vichai Jirathiyut
President
Thailand Automotive Institute (TAI)



ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนมกราคม-กันยายน 
2557 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 มีปริมาณ
การผลิตรถยนต์รวม 1,408,540 คัน ลดลงร้อยละ 27 ส�าหรับ
ปรมิาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศรวม 648,410 คัน ลดลง

ร้อยละ 37 โดยตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีส่วนแบ่งมากที่สุด ร้อยละ 48 
ส�าหรบัการผลติรถจกัรยานยนต์ มีการผลติรถจักรยานยนต์ส�าเรจ็รปู (CBU) 
จ�านวน 1,384,592 คนั ลดลงร้อยละ 21 และมปีรมิาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
ในประเทศรวม 1,324,603 คัน ลดลงร้อยละ 17

ในด้านการส่งออก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 มี
ปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 838,952 คัน ลดลงร้อยละ 1 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) มีจ�านวน 662,911 คัน 
ลดลงร้อยละ 3 โดยจ�าแนกเป็น CBU จ�านวน 215,772 คัน และ CKD 
จ�านวน 447,139 ชุด

สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) เดือนมกราคม-กันยายน 2557 มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 26,328 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
0.23 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 12,472 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4 รถจักรยานยนต์มูลค่า 894 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 12,962 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนรถ
จักรยานยนต์ 12,511 และ 451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

ส�าหรับการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นการส่งออกโดยผู้ผลิตและ
ประกอบรถยนต์ มีมูลค่า 192,850 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2556 โดยจ�าแนกเป็น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 149,864 
ล้านบาท เครื่องยนต์ 23,333 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 16,082 ล้านบาท 
แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน 2,182 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 1,389 
ล้านบาท

T
otal number of automotive production during Jan-Sep 2014 is 

1,408,540 units which decrease 27%, compared with last year 

in the same period; while total number of domestic sales is 

648,410 units, decreasing 37%. The 1 Ton Pick-up truck is the 

largest market share at 48%. On the other hand, total number of motorcycle 

production for CBU is 1,384,592 units, decreasing 21% and total motorcycle 

domestic sales is 1,324,603 units or 17% reduction.

For export, total export number of automotive is 838,952 units, 

1% decreasing; whereas total export number of motorcycle is 662,911 

units, reducing 3% (CBU = 215,772 units and CKD = 447,139 sets).

Record from Department of Trade Negotiations (DTN) for Jan-Sep 

2014 shows that total export value of automotive and auto parts is 

26,328 MUSD which is decreased 0.23% from the same period of last 

year by export value of automotive is 12,472 MUSD, 4% decreased and 

motorcycle’s is 894 MUSD, 18% decreased. For auto parts, export 

value is 12,962 MUSD, 5% increasing: motor vehicle parts = 12,511 MUSD 

and motorcycle parts= 451 MUSD.

Export value of auto parts by manufacturer and operator is 

192,850 MB, 8% increased; compared from the previous year: OEM = 

149,864 MB, Engine = 23,333 MB, Spare Parts = 16,082 MB, JIG & DIE 

= 2,182 MB and Others = 1,389 MB.

ภาพรวมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ปี 2557 
(มกราคม-กันยายน)

Overview of
Thailand Automotive 
Industry as of 2014 
(Jan-Sep)
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ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์
และช้ินส่วนยานยนต์ 11,833 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปี 2556 
โดยน�าเข้ารถยนต์ 1,318 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 6 รถจักรยานยนต์ 105 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 28 และชิ้นส่วนยานยนต์
มูลค่า 10,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26 
โดยจ�าแนกเป็นช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
10,030 และ 380 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล�าดับ

ดังน้ัน ดุลการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 14,495 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

ความเคลื่อนไหว
อุตสาหกรรม
ยานยนต์โลก
• อียูมั่นใจ 'ปักกิ่ง' ไม่บังคับ
บ.ชิ้นส่วนร่วมทุนท้องถิ่น

ส�านักงานการค้าของสหภาพยุโรป (อียู) 
ที่ระบุว่า รัฐบาลปักกิ่ง จะไม่บีบบังคับให้บรรดา
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของต่างชาติ ตั้งบริษัท
ร่วมทุนกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนในจีน ที่สร้าง
ความวิตกกังวลอย่างมากแก่บรรดาผู้ผลิต
ชิ้นส่วนจากยุโรป ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์สตุทการ์
เตอร์ ไซตุง ของเยอรมนี รายงานว่า จีนเรียกร้อง
ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สัญชาติเยอรมนี 3 แห่ง 
ตั้งบริษัทพันธมิตรร่วมกับบรรดาบริษัทคู่แข่ง
ในจีน โดยอ้างถ้อยแถลงผู้บริหารบริษัทผลิตชิ้น
ส่วนของเยอรมนีเอลริงคลิงเกอร์ เอจี "สภา
หอการค้ายุโรปมั่นใจว่าข่าวนี้เป็นแค่กระแส
ข่าวลือ ไม่มีมูลความจริง และรัฐบาลปักกิ่ง ไม่
ได้มีเจตนาท่ีจะบังคับให้บริษัทต่างชาติ ต้ังบริษัท
ร่วมทุนกับบริษัทจีนตามที่มีรายงานข่าว สภา
หอการค้ายุโรป ระบุด้วยว่า ข่าวลือเรื่องการตั้ง
บริษัทร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในจีน อาจเป็น
ผลมาจากความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
กฎข้อบังคับตั้งแต่เมื่อปี 2554 ที่ทางการปักกิ่ง
น�ามาใช้กับภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงปัจจุบัน 
กฎข้อบังคับนี้มีการผ่อนปรนแล้ว แต่ประเด็นนี้ 
มีขึ้นในช่วงที่ บริษัทตะวันตกในจีน ก�าลังเผชิญ
สถานการณ์ยากล�าบาก เนื ่องจากจีน เริ ่ม
ด�าเนินการตรวจสอบแบบคุมเข้มเพื่อลงโทษ
บริษัทต่างชาติที่มีพฤติกรรมผูกขาดตลาด

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 กันยายน 2557

• ค่ายรถต่างชาติหวนคืนอินเดียรับ
เศรษฐกิจฟื้น

ค่ายรถยนต์ต่างชาติ แห่กลับ เข้าลงทุน
ในอินเดีย โหนกระแสเศรษฐกิจฟ้ืนหลังยอดขาย

รถในแดนภารตะหดตัว สองปีติด แม้นักวิเคราะห์
เตือน ต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี กว่าอุตสาหกรรม
ยนตรกรรมจะฟื้นตัวเต็มที่ ส�านักข่าวเอเอฟพี 
รายงานว่า หลังจากเผชิญปัญหายอดขายรถยนต์
ซบเซาหนัก สองปีติดต่อกัน บรรดาค่ายรถยนต์
ทั ้งหลาย ก็เริ ่มหวนกลับเข้าสู ่ตลาดอินเดีย 
หลังจากเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
แม้ว่า นักวิเคราะห์จะระบุว่า อาจต้องใช้เวลา 
2-3 ปีกว่าท่ีอุตสาหกรรมรถยนต์อินเดียจะฟ้ืนตัว
เต็มที่ ทั้งนี้ ยอดขายรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 
ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 โดยบรรดานัก
วิเคราะห์ระบุว่า เป็นเพราะช่วงวันหยุดส�าคัญ
ทางศาสนาที่ผู้บริโภคชาวอินเดีย ถือว่า การซื้อ
รถยนต์ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นสิริมงคลกับ
ชีวิต อินเดีย เริ่มเปิดเสรีตลาดรถยนต์ มากขึ้น 
ขณะท่ีชนช้ันกลางของประเทศ ก็มีปริมาณเพ่ิมข้ึน
มาก ด้วยเหตุนี้ การได้เป็นเจ้าของรถยนต์ต่าง
ชาติหนึ่งคัน จึงเป็นเรื่องที่สามารถท�าได้ส�าหรับ
ชาวอินเดียที่มีฐานะปานกลาง แต่ปัญหาการ
ขาดแคลนตัวแทนจ�าหน่าย การบริการหลังการ
ขายท่ียังถือว่าอยู่ในระดับย่�าแย่ และถนนหนทาง
ในอินเดียที่ ยั ง ไม่ดีพอที่ จะรองรับรถยนต์
ปริมาณมาก ยังคงเป็นอุปสรรคในการท�าตลาด
ของค่ายรถยนต์ต่างชาติหลายแห่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 กันยายน 2557

For import, total import value of automotive 

and auto parts is 11,833 MUSD which is decreased 

24% from the same period of last year by 

import value of motor vehicle is 1,318 MUSD, 

decreasing 6% and motorcycle’s is 105 MUSD, 

decreasing 28%; while total import value of 

auto parts is 10,410 MUSD or decreasing 

26%: as 10,030 MUSD and 380 MUSD for 

vehicle’s and motorcycle’s, respectively.

Thus, trade balance of automotive industry 

as of 2014 (Jan-Sep) is surplus, which export 

value is greater than import’s for 14,495 MUSD 

or increasing 35% from the last year in the 

same period.

World Automotive 
Industry Movement
• EU assured Beijing
Government would not 
coerce assembly company 
for co-investment with the 
local

EU indicated that Beijing government 

would not coerce foreign assembly company 

to co-invest with the local which would cause 

distress to those in Europe for this coercion. 

Suddeutsche Zeitung Newspaper of Germany 

reported, as alleged by the management of 

ElringKlinger LG, auto parts manufacturer, that 

China required 3 German companies to 

establish joint-venture companies with their 

competitors in China. EU assured that this 

was a rumor and Beijing government had no 

intention to conduct this. This rumor might 

cause from misunderstanding on regulation 

used since 2011 and it had been relented. The 

issue had been raised during western companies 

in China faced on difficulty when China had more 

intensive inspection and penalty to those that 

were potential monopoly.

Source: Bangkokbiznewspaper, September 3rd, 2014

• Foreign car makers
returned to India after
economic recovery

Foreign car makers returned to India 

after economic recovery, though sale volume 

had been dropped for 2 years. Economic analyst 

warned that it would take a couple years before 

automotive industry would be full recovery. 

Sales volume in August had been increased, 

for straight 4 months. Analyst indicated that it 

was the religion holiday and Indian believed 

that bought a new car during this period would 

bring good to them. India had been the free 

market for motor vehicle and population of the 

middle class had grown, who could afford to buy 

a foreign car. However, there were limitations 

for foreign car makers to open their markets 

here: inadequate distributor, less impressive 

post-sale service and street condition.

Source: Bangkokbiznewspaper, September 4th, 2014

4



• จีนปรับบริษัทลูกโฟลค์

เอฟเอดับบลิว-โฟล์คสวาเกน เซลส์ คอมพานี 
ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างโฟลค์สวาเกนแห่ง
เยอรมนี กับ เอฟเอดับบลิว ผู้ผลิตรถยนต์จีน 
ถูกปรับ 248.58 ล้านหยวน ฐานฮั้วราคาในจีน 
ถือเป็นบริษัทล่าสุดท่ีถูกลงโทษตามมาตรการ
ปราบปรามการผูกขาด โดยเจ้าหน้าที่พบว่า
โฟล์คสาเกนจัดแจงให้ดีลเลอร์ออดี้ 10 แห่งใน
มณฑลเหอเป่ย ฮั้วกันก�าหนดราคารถยนต์และ
บริการซ่อมมาต้ังแต่ปี 2555 ท�าให้ผู้ด�าเนินธุรกิจ
หลายน้�าไม่มีโอกาสก�าหนดราคา ท�าให้ราคา
ขายรถและชิ้นส่วนแพงขึ้น ทั้งยังบั่นทอนสิทธิ
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค แถลงการณ์ระบุ
ว่าค่าปรับมีมูลค่าเท่ากับ 6% ของรายได้จาก
ยอดขายของบริษัทในปีก่อน ด้านบริษัทที่ดูแล
การขายและดีลเลอร์ได้ลดราคาชิ้นส่วนน�าเข้า
ของออดี้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. และรับปากจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 กันยายน 2557

• ยอดจำาหน่ายรถยนต์ในจีนชะลอตัว

สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในจีน เปิดเผยว่า 
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในจีนเพ่ิมข้ึน เพียงร้อยละ 4 
เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
โดยมียอดจ�าหน่าย 1.72 ล้านคัน เมื่อเดือน

สิงหาคมท่ีผ่านมา ก่อนหน้าน้ี เม่ือเดือนกรกฎาคม
ยอดจ�าหน่าย รถยนต์ในจีนเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 6.7 
จากในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว โดยมีจ�านวน 1.62 
ล้านคัน ในช่วง 8 เดือนแรกของปีน ี ้ ยอด
จ�าหน่ายรถยนต์ในจีนเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 7.7 โดยมี
จ�านวน 10.02 ล้านคัน จีนนับเป็นตลาดส�าคัญ
ของผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศ โดยค่ายเจเนอรัล 
มอเตอร์ หรือจีเอ็มของสหรัฐ มียอดจ�าหน่าย
เพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนที่แล้ว 
ยอดจ�าหน่ายในจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ 14 เป็น 
280,178 คัน ขณะที่ฟอร์ด มียอดจ�าหน่าย 
77,506 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อปีที่แล้วจีนมี
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ตลอดท้ังปีถึง 21.98 ล้านคัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 13 กันยายน 2557

• เดมเลอร์ผุดฐานอินเดียแข่งจีน

เดมเลอร์ ค่ายรถยนต์ ชื่อดังของเยอรมนี 
เล็งเป้าท�ายอดขายรถยนต์ในตลาดเกิดใหม่ด้วย
อาวุธที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ใช้อินเดียเป็น
ฐานผลิตรถบรรทุกเพื่อส่งออกไปจ�าหน่ายใน
ตลาดเกิดใหม่ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา 
เดมเลอร์ ผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่สุดของโลก 
ในแง่ของยอดขาย และครองส่วนแบ่งตลาด
ข้างมากในทวีปอเมริกาและยุโรป แต่ปัจจุบัน 
ค่ายรถเยอรมันแห่งนี้ ก�าลังเผชิญหน้ากับการ
แข่งขันอย่างดุเดือดจากค่ายรถยนต์จีน ที่อาศัย
ความได้เปรียบ ในฐานะเป็นค่ายรถที่ชาวจีน
คุ้นเคย ขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม บรรดาค่ายรถตะวันตก 
ไม่เพียงเผชิญหน้าการแข่งขันจากผู้ผลิตรถยนต์
จากจีนเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญหน้าการแข่งขัน
ในส่วนของรถบรรทุกขนาดกลาง ซึ่งเป็นที่นิยม
ในตลาดเกิดใหม่ด้วย เน่ืองจากบรรดาค่ายรถจีน 
อย่างต่งเฟิง มอเตอร์ กรุ๊ป โค เอฟเอดับเบิลยู 
กรุ๊ป คอร์ป และซิโนทรัค ฮ่องกง จ�ากัด ต่างเข้ามา
ร่วมชิงส่วนแบ่งตลาดด้วย ท่ามกลางแรงกดดัน
ดังกล่าว เดมเลอร์ จึงหันมาพึ่งพาบริษัทภารัต
เบนซ์ ค่ายรถยนต์ในอินเดียที่มีอัตราการเติบโต
ทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
เมื่อ ปี 2555 จนปัจจุบัน ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิต 
รถบรรทุกใหญ่สุดอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งเดม
เลอร์ มั่นใจว่าภารัตเบนซ์จะช่วยให้บริษัทเป็น
ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดรถบรรทุกที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืนในอินเดีย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 23 กันยายน 2557 

• China placed fine to Volk 
subsidiary

FAW-Volkswagen Sales Company Ltd., 

the joint-venture between Volkswagen of 

Germany and FAW, car maker in China, was 

fined for 248.58 CNY for collusion the selling 

price in China. It was the latest company that was 

fined from anti-monopoly measure. Authority 

found that Volkswagen arranged 10 dealers 

of Audi in Hebei province to monopolize selling 

price and repair service charge since 2012 

that caused higher selling price of car and parts, 

devastated consumers right and benefit and 

other operators did not have chance to set up 

the price. It indicated that the fine would 

worth 6% of total sale of the company last 

year. Seller and dealer reduced price of Audi 

imported parts on August 1st and promised to 

follow China’s anti-monopoly laws.

Source: Bangkokbiznewspaper, September 13th, 2014

• Sales Volume of Motor 
Vehicle in China was
decreased

Automotive Manufacturer Association 

in China revealed that sales volume in China 

increased only 4% for last year in the same 

period or 1.73 million units in August, while in July, 

there were 1.62 million units or 6.7% increased. 

In the first eight month of this year, there were 

10.02 million units or 7.7% increased. China 

was the major market for foreign car makers. 

General Motor or GM of the US had sales volume 

increased, aplenty in last month, which was 

up to 14% or 280,178 units. Ford had sales 

volume for 77,506 units, 9 increased. In China, 

the total sales volume of last year was 21.98 

million units.

Source: Naewna Newspaper, September 13th, 2014

• Daimler expands
production base in India

Daimler, the well-known car maker from 

Germany, aimed to increase sales volume in 

new born markets with different strategies by 

setting India as the truck manufacturing base 

for export to those markets in Asia and Africa. 

Daimler is the largest manufacturer of truck in 

the world in term of sales volume and market 

share in the US and Europe. However, it is 

now facing with intense competition from China 

that has advantage from Chinese’s familiarity 

and expands to those markets. Furthermore, 

western manufacturers are not only facing 

with competition from China but also from 

competition in mid-size truck that are popular 

in those markets. Chinese manufacturers such 

as Dongfeng Motor Co., FAW Group Corporation 

and Shino Truck Hong Kong enter into markets. 

As a consequence of this intense situation, 

Daimler depends on Bharat Benz Co., Ltd., which 

has grown continuously since establishment 

on 2012 and is ranked no. 4th largest truck 

manufacturer of India. Daimler believes that 

this strategy will lead it to the big player in 

India’s growing truck market.

Source: Bangkokbiznewspaper, September 23rd, 2014
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ความเคลื่อนไหว
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย
• บีโอไอไฟเขียว'โฟล์คสวาเก้น'ผลิต
อีโคคาร์

หนังสือพิมพ์แฟรงค์เฟิร์ทเทอร์ อัลเกไมเนอ 
ไซตุง ของเยอรมนีรายงานว่า ส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ของไทย
ระบุว่า บีโอไอ เตรียมอนุมัติให้มีการก่อสร้าง
โรงงานผลิตรถยนต์ของโฟล์คสวาเก้น ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนี บริเวณใกล้ท่าเรือ
กรุงเทพ โดยคาดว่าบีโอไอ อาจตัดสินใจเรื่องนี้
ในช่วงสัปดาห์หน้า การลงทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้
โครงการ อีโค คาร์ รุ่น 2 ของไทย ท่ีโฟล์คสวาเก้น
เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ยื่นของส่งเสริมการลงทุน 
โดยมีเงื่อนไขหลักๆ เช่น จะต้องผลิตรถให้ได้ 1 
แสนคัน ภายในปีที่ 4 โดยรถจะต้องมีอัตราสิ้น
เปลืองเช้ือเพลิง 4.3 ลิตร/100 กม. และเม่ือได้รับ
การอนุมัติส่งเสริมแล้วจะต้องเร่ิมการผลิตภายใน
ปี 2562 ทางด้านเจ้าหน้าท่ีบีโอไอ ระบุว่าเป้าหมาย
การผลิตรถอีโคคาร์ของโฟล์คสวาเก้นนั้นได้
วางแผนส่งออกรถยนต์จากไทยไปยังหลาย
ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 กันยายน 2557

• 'อุตฯ' ยอมรับสภาพยอดผลิตรถ
ไม่เข้าเป้า

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า ภาพรวมสภาวะ
อุตสาหกรรมยานยนต์เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 
2557 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 
มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 1,103,444 คัน 
ลดลง 29% มีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศรวม 510,438 คัน ลดลง 39% ส�าหรับ
การผลิตรถจักรยานยนต์มีการผลิต รถจักรยานยนต์
ส�าเร็จรูป (CBU) มีจ�านวนรวม 1,099,294 คัน 
ลดลง 21% และมีปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
ในประเทศ รวม 1,038,551 คัน ลดลง 19% โดย
ในไตรมาสที่เหลือของปีนี้ คาดว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะผลิตได้ 900,000 คัน ซึ่งจะท�าให้
ยอดผลิตรวมทั้งปี อยู่ที่ 2.1 ล้านคัน ลดลงเหลือ  
14% จากปี 2556 ซึ่งผลิตได้ 2.4 ล้านคัน โดยมี
ปัจจัยบวกในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ที่ คาดว่าจะ
ช่วยให้ยอดผลิตเพ่ิมข้ึน คือ การเร่งส่งออกรถยนต์
ไปยุโรป เนื่องจากสิทธิทาง GSP ที่ไทยจะได้รับ
ก�าลังจะหมดลง ประกอบกับแคมเปญของค่าย
รถยนต์ต่างๆ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2014 ที่
จะมีในช่วงปลายปีของทุกปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 10 กันยายน 2557

• สมอ.ปรับเงื่อนไข'รถนำาเข้า'

นายอภิชาติ สมรพิทักษ์กุล นายกสมาคม
ผู้น�าเข้าและจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่ (ICIA) เปิด
เผยว่า หลังจากท่ีสมาคมฯ ได้เรียกร้องขอความ
เป็นธรรมต่อภาครัฐ กรณีท่ีนโยบายของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกระเบียบให้ผู้น�าเข้า
รถยนต์อิสระต้องน�ารถยนต์มาตรวจสอบมาตรฐาน
ก่อนจ�าหน่ายทุกคัน ในขณะที่ผู้แทนจ�าหน่าย
อย่างเป็นทางการ (Authorizer Dealers) ได้รับ
การยกเว้นหรือผ่อนผัน อย่างไรก็ตามมติใหม่ 
สมอ. ก�าหนดให้ส่งตัวอย่างรถท่ีน�าเข้าตรวจสอบ
มาตรฐาน 1 คัน ต่อ 1 รุ่น และเมื่อได้รับใบ
อนุญาตรถรุ่นดังกล่าวแล้ว ให้ใช้รายงานผลทดสอบ
ไว้ประกอบการอนุญาตเฉพาะครั้งได้ไม่เกิน 1 ปี 
นับจากวันที่รายงานผล โดยผู้น�าเข้า อื่นไม่
สามารถใช้ผลร่วมกันได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบยังคงไว้ท่ีอัตราเดิม จากมติปรับปรุง
ใหม่ของ สมอ. จะช่วยลดปัญหาเรื่องระยะเวลา
ในการตรวจสอบ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ลด
น้อยลง มติใหม่ของ สมอ.จะช่วยลดปัญหาเรื่อง
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายลง ผู้น�าเข้าอิสระยอมรับ
มติ ตรวจสอบมาตรฐาน 1 คัน/รุ่น 1 ปี

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 14 กันยายน 2557

Movement in Thailand 
Automotive Industry
• BOI gives the green light 
to Volkswagen for Eco-car 
production

Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper 

of Germany posts that Board of Investment - 

Thailand prepares to approve the construction 

of Volkswagen near Bangkok port. This 

approval is expected to be finalized within 

next week. This investment is under Eco-car 

2 project of Thailand and Volkswagen is the 1 

of 10 companies that proposes for investment 

promotion under major conditions: it has to 

produce 100,000 units within 4 years and each 

has to consume 4.3 liters/100 kilometers as 

well as the production must start in 2019 after 

receiving the permission. Authorities from BOI 

indicate that the target of Eco-car production 

of Volkswagen has been planned for exporting 

to many countries.

Source: Bangkokbiznewspaper, September 3rd, 2014

• Ministry of Industry admit 
that car production volume 
does not meet the target

Dr. Witton Simachokedee, Permanent 

Secretary – Ministry of Industry and the 

Chairman of the Board – Thailand Automotive 

Institute (TAI), revealed that automotive 

industry condition during January to July 2014, 

compared with the previous year in same period, 

had total motor vehicle production at 1,103,444 

units, decreasing 29% and domestic sale was 

reduced 39%, 510,438 units. On the other 

hand, total motorcycle production (CBU) was 

1,099,294 or 21% reduction, while the domestic 

sale was 1,038,551, decreasing 19%. For the 

rest of this year, the total automotive production 

would be 900,000 units or 2.1 million units in 

total at the end of this year. This was lower 

than last year at 14% which total production 

was 2.4 million units. From supporting factors 

in Q3, it was expected that total production 

would increase as manufactures tried to 

accelerate export to Europe due to almost 

ending the privilege of GSP and campaigns 

from automotive manufacturers in the Motor 

Expo 2014, the event at the end of every year.

Source: Naewna Newspaper, September 10th, 2014

• Thai Industrial Standards 
Institute changes imported 
car condition 

After calling on to the government for 

the Thai Industrial Standards Institute (TISI) – 

Ministry of Industry policy which required 

independent importer to bring all import cars 

for inspection before sale while authorizer 

dealer were exempted or indulged, Mr. Apichart 

Samonpitakkul, the President – Independent 

Car Importer and Distributors Association 

(ICIA), reveals the new policy requires importer 

to send only 1 sample for 1 model for inspection 

and the certification can use for placing specific 

permission and it will valid only 1 year after the 

date of submitting report. This new policy 

reduces inspection time and cost.

Source: Bangkokbiznewspaper, September 14th, 2014
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• 'ทาทา-แดวู' เอาจริงตลาดบรรทุก
เทอีก 100 ล. เพิ่มไลน์ปิกอัพซีเอ็นจี

นายซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เปิดเผยถึงแผนท�าตลาดรถบรรทุกใหญ่ภายใต้
แบรนด์ทาทา-แดวู ซึ่งจะ เปิดตัวในงานบัส
แอนด์ทรัก ช่วงปลายปีนี้ว่า โมเดลแรกที่จะท�า
ตลาดคือ รถบรรทุกรุ่น "ไพรมา" (Prima) ซึ่ง
สนิค้าแบรนด์ดงักล่าว จะมีทัง้ทีน่�าเข้าจากเกาหลี
และอนิเดยี ซึง่บรษิทัจะเปิดโชว์รมูและศนูย์บรกิาร
ส�าหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะ เนื่องจากสเตชั่น
ในการให้บริการที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถใช้
ศนูย์บรกิารรวมกบัรถยนต์ ทาทาทัว่ไปได้ เบือ้งต้น
คาดว่าจะเปิดศนูย์บรกิารส�าหรบัรถบรรทกุ 6 แห่ง
ทั่วประเทศ ตลาดรถบรรทุกในประเทศไทย แม้
จะมีผู้เล่นรายใหญ่ คือ ค่ายญี่ปุ่น และมีค่าย
ยโุรปทีเ่ป็นรถสเป็กสงู แต่ค่ายรถจีนกยั็งสามารถ
เข้ามาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้ จึงเชือ่ม่ัน
ว่าทาทา-แดวู เองก็น่าจะเข้ามาท�าตลาดได้เช่นกนั 
โดยวางต�าแหน่งทางการตลาดให้แบรนด์ ทาทา-
แดวู มีความแตกต่างหรือเหนือกว่าค่ายญี่ปุ่น 
แต่ระดับราคาไม่สูงเหมือนค่ายยุโรป โดยปกติ
แล้วแบรนด์ทาทาจะมีสเป็กต�่ากว่าค่ายญี่ปุ ่น 
แต่สูงกว่าจีน ขณะที่แดวูนั้นสเป็กสูงกว่า ค่าย
ญี่ปุ่น แต่ราคาใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ บริษัท
ได้ลงทนุกว่า 100 ล้านบาท ส�าหรับการเดนิเคร่ือง
สายการผลติในไทย โดยจะท�าการผลติรุ่นบรรทกุ
ขนาดเลก็ "ซเูปอร์เอซ" ทีจ่ะมกีารเปลีย่นเครือ่งยนต์
บลอ็กใหม่ ปัจจบุนัมยีอดขายอยูท่ีเ่ดอืนละ 120 คนั 
และหากท�าการผลิตน่าจะเตรียมก�าลังการผลิต
เบื้องต้นไว้ที่ 175-200 คัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 กันยายน 
2557

• ส่งออกรถทะลุ 7.4 แสนคัน 8 เดือน 
โกยเงินกว่า 3.5 แสนล.

นายศภุรตัน์ ศริสิวุรรณางกรู รองประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เป ิดเผยจ�านวนการส ่งออกรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ของประเทศว่า ในเดือนสิงหาคม 
2557 รถยนต์ส�าเร็จรูป ส่งออกได้ 89,550 คัน 
ส่งออกเท่ากับ 104.27% ของยอดการผลิตเพื่อ
ส่งออก ลดลง 14.07% โดยมีมูลค่าการส่งออก 
42,822.70 ล้านบาท ลดลง 11.58% เครื่องยนต์ 
มีมูลค่าการส่งออก 2,347.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
10.46% ชิน้ส่วนรถยนต์อืน่ๆ มมีลูค่าการส่งออก 
17,169.50 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.75% อะไหล่รถยนต์ 
มีมูลค่าการส่งออก 817.27 ล้านบาท ลดลง 
57.43% รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ 
ชิน้ส่วนรถยนต์ และอะไหล่ เดอืนสิงหาคม 2557 
มีมูลค่า 63,157.25 ล้านบาท ลดลง 8.72% เดอืน
มกราคม-สิงหาคม 2557 ส่งออกรถยนต์ส�าเรจ็รปู 
741,382 คัน ส่งออกเท่ากับ 100.13% ของยอด
การผลิตเพื่อส่งออก โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 
2556 ในระยะเวลาเดียวกัน 1.69% มีมูลค่าการ
ส่งออก 351,210.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% 
เครือ่งยนต์ มมีลูค่าการส่งออก 20,539.54 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15.34% ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่า
การส่งออก 136,008.44 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 8.48% 
อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,208.48 
ล้านบาท ลดลง 2.38% รวมมลูค่าส่งออกรถยนต์
เดอืนมกราคม-สิงหาคม 2557 เคร่ืองยนต์ ชิน้ส่วน
รถยนต์ และอะไหล่ มมีลูค่า 519,966.70 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 6.77%

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 20 กันยายน 2557

• “Tata-Daewoo” enters to 
the truck market with 100 
MTHB investment for CNG 
pick-up

Mr. Sanjay Mishra, the President - TATA 

Motors (Thailand) Limited reveals to the market 

plan for large truck under the brand of TATA-

Daewoo which will be launched in Bus & Truck  

event at the end of this year. The first model 

in the market is the Prima that will be imported 

from Korea and India. The company will open 

the showroom and service center specified 

for truck because of vehicle size. Initially, there 

will be 6 service centers open nationwide. Although 

Japanese manufacture is the large player in 

the truck market in Thailand, while European’s 

has higher specification, manufacturers from 

China still able to take some market shares. 

He believes that TATA – Daewoo can also do the 

market as well. TATA – Daewoo is positioned 

in the market under the brand of TATA – Daewoo 

which is differentiated from Japanese brand 

and lower selling price than European. Normally, 

specification of TATA brand is in between 

Japanese and Chinese whereas Daewoo’s 

specification is higher than Japanese with the 

same price. Moreover, the company increases 

the investment to 100 MTHB for adding 

production line in Thailand and will produce 

small truck; called Super ACE with the new 

engine block. At present, the total sale number 

is 120 units. For the production, the initial 

capacity should be 175-200 units.

Source: Prachachat Newspaper, September 15th, 2014

• Export meet 0.74 million 
units with value of 0.35 
million baht within 8 months

Mr. Suparat Sirisuwanangkura, the Vice 

President - Federation of Thai Industries (FTI) 

reveals the total export number of motor vehicle 

and motorcycle in August 2014 is 89,550 units 

or equals to 104.27% of total production for 

export, decreasing 14.07%. The export value 

is 42,822.70 MTHB, decreasing 11.58%. The 

export value of engine is 2,347.78 MTHB or 

increasing 10.46%, while export value of other 

auto parts is 17,169.50 MTHB, increasing 2.75%. 

Export value of spare parts is 817.27 MTHB, 

57.43% decreased. The grand total export of 

motor vehicle, engine, auto parts and spare 

parts in August 2014 is 63,157.25 MTHB or 

decreasing 8.72%. During January to August 

2014, total export number of motor vehicle is 

741,382 units or equals to 100.13% of total 

export production and increased 1.69% from 

the same period of last year, while its total 

export value is 351,210.24 MTHB, increasing 6%. 

The export value of engine and other auto 

parts are 20,539.54 MTHB (15.34% increasing) 

and 136,008.44 MTHB (8.48% increasing), 

respectively. On the other hand, spare parts 

have export value at 12,208.48 MTHB or 

decreasing 2.38%. The grand total export of 

motor vehicle, engine, auto parts and spare 

parts in during January to August 2014 is 

519,966.70 MTHB or 6.77% increased.

Source: Than Newspaper, September 20th, 2014
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สภาวะอุตสาหกรรม
ยานยนต์เดือน
มกราคม-กันยายน 
2557
1. รถยนต์

ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ท้ังส้ิน 1,408,540 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ลดลงร้อยละ 27 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์นั่ง จ�านวน 548,758 คัน รถ
กระบะ 1 ตัน จ�านวน 845,303 คัน และรถยนต์
เพ่ือการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) จ�านวน 
14,479 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ 
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตราลดลงมากที่สุด
ที่ร้อยละ 67

ด้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ 
มีจ�านวน 648,410 คัน ลดลงร้อยละ 37 โดยรถ
กระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจ�าหน่ายมากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รถยนต์นั่ง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 47 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5 โดยท่ีปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์ในแต่ละประเภท
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ตารางที่ 2-4 และภาพ
ที่ 1)

ตลาดรถยนต์น่ัง มีปริมาณจ�าหน่ายท้ังส้ิน 
303,741 คัน ลดลงร้อยละ 47 เม่ือเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 2556 จะเห็นได้ว่า รถยนต์
นั่งทุกประเภท มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง โดย
รถยนต์นั ่งขนาด 2,501-3,000 cc มีปริมาณ
จ�าหน่ายลดลงมากท่ีสุด ลดลงร้อยละ 53 รถยนต์
น่ังขนาด 650-1,500 cc มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง 
ร้อยละ 48 และรถยนต์น่ังขนาด 2,001-2,500 cc 
มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 45 ท้ังน้ี รถยนต์
น่ังท่ีมีปริมาณจ�าหน่ายสูงสุดคือ รถยนต์น่ังขนาด
ไม่เกิน 1,500 cc ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 64 ของตลาด
ในกลุ่มนี้

ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณจ�าหน่าย
ทั้งสิ้น 309,585 คัน ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 จะเห็นได้ว่า 
รถกระบะ 1 ตัน ทุกประเภทมีปริมาณจ�าหน่าย
ลดลง โดยกระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มี
ปริมาณจ�าหน่าย 190,571 คัน ลดลงร้อยละ 26 
รถกระบะ 1 ตัน ประเภท 4 ประตู มีปริมาณ
จ�าหน่าย 82,572 คัน ลดลงร้อยละ 45 และรถกระบะ
กึ่งบรรทุก (PPV) มีปริมาณจ�าหน่าย 36,442 คัน 
ลดลงร้อยละ 14

Automotive Industry 
Condition as of
Jan-Sep 2014
1. Motor Vehicle

In 2014 (Jan-Sep) , total number of motor 

vehicle production is 1,408,540 units, which is 

decreased 27%, compared with the same 

period of last year by total production number 

of passenger car is 548,758 units, 1 ton pick-up 

truck is 845,303  units and commercial vehicle 

(excluded 1 ton pick-up truck) is 14,479 units 

which is the highest reduction at 67%.

For domestic sales, there are 648,410 

units which decrease 37%. 1 ton pick-up truck 

is the highest sales or 48% of total domestic sales 

followed by passenger car and commercial 

vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) with 47% 

and 5%, respectively as shown in table 2-4 

and figure 1).

Passenger car Total number of domestic 

sales is 303,741 units, 47% reduction from the 

last year in the same period. Apparently, total 

number domestic sales of all passenger car 

classes are decreased. Passenger car with 

capacity of 2,501-3,000 cc is the highest 

decreasing in domestic sales for 53%; while 

650-1,500 cc class is reduced 48% and 

2,001-2,500 cc class is decreased 45%. On 

the other hand, ≤1,500 cc class has the highest 

sales, which takes 64% of market share in 

this segment.

1 Ton Pick-up Truck has total domestic 

sales at 309,585 units, decreasing 31% from 

the last year in the same period. Domestic sales 

of all 1 ton pick-up truck types are decreased. 

The total number of domestic sales for 2-door 

is 190,571 units, 26% decreased. The 4-door 

and PPV have domestic sales at 82,572 units 

and 36,442 units or decreasing 45% and 14%, 

respectively.
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Table 1 Total Number of Thailand Vehicle Production as of 2008-2014 by Type
Unit (S)

Items 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep % Change

Passenger car  401,474  313,442  554,387  537,987  957,623  1,071,076  850,843  548,758 -35.50%

1 Ton pick-up truck  974,775  670,734  1,066,759  899,200  1,452,252  1,332,913  1,035,383  845,303 -18.36%

Com. Vehicle
(excld. 1 Ton pick-up truck)  17,780  15,202  24,158  20,608  43,842  53,068  44,003  14,479 -67.10%

Total 1,394,029 999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 2,457,057 1,930,229 1,408,540 -27.03%

Change (%) 8.29% -28.31% 64.63% -11.40% 68.32% 0.14%

Source: Automotive Intelligence Unit

Table 2 Total Vehicle Number of Thailand Domestic Sales as of 2008-2014 by Type
Unit (S)

Items 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep % Change

Passenger car  239,954  238,773  362,561  377,664  694,234  663,746  523,634  303,741 -41.99%

Com. Vehicle
(excld. 1 Ton pick-up truck) 41,033 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 61,267 34,881 -43.07%

1 Ton pick-up truck 334,282 275,892 387,793 365,848  667,532  589,338 449,042  309,585 -31.06%

Others  -  -  -  -  437  486  344  203 -40.99%

Total 615,269 548,871 800,357 796,123 1,436,335 1,330,672 1,034,287 648,410 -37.31%
Change (%) -2.53% -10.79% 45.82% -0.53% 80.42% -7.36%

Source: Automotive Intelligence Unit



ตลาดรถเพ่ือการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุก
ขนาดต่างๆ ประกอบด้วย รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุกขนาดน้อย
กว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ และรถโดยสาร มีปริมาณจ�าหน่าย
จ�านวน 34,881 คัน มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2556 
ร้อยละ 43 โดยรถเพ่ือการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) เกือบทุก
ประเภทมีปริมาณจ�าหน่ายลดลง ยกเว้นรถโดยสาร มีปริมาณจ�าหน่าย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 โดยรถบรรทุกขนาด 5-10 ตัน มีอัตราลดลงมากที่สุด 
ร้อยละ 57

Commercial vehicle (excluded 1 to pick-up truck) All truck sizes 

consist of less than 1 ton, less than 5 tons, large truck, van and bus. The 

total number of domestic sales is 34,881 units, which is 43% decreasing 

from previous year during the same period. Most types of commercial 

vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) have domestic sales decreasing; 

except bus that has domestic sales increasing 7%. Nevertheless, total 

number of domestic sales of truck for 5-10 tons is the highest reduction 

or at 57%.
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Table 3 Comparison the Proportion of Thailand Vehicle Domestic Sales by Type
Unit (S)

Items
Jan-Sep 2013 Jan-Sep 2014

% Change
Volume Sales Proportion Volume Sales Proportion

Passenger car 523,634 50.63% 303,741 46.84% -41.99%

Com. Vehicle
(excld. 1 Ton pick-up truck) 61,267 5.92% 34,881 5.38% -43.07%

1 Ton pick-up truck 449,042 43.42% 309,585 47.75% -31.06%

Others 344 0.03% 203 0.03% -40.99%

 Total 1,034,287 100.00% 648,410 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Figure 1
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การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางท่ี 5) พบว่ามีปริมาณ
ส่งออก จ�านวน 838,952 คัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 1 คิดเป็นมูลค่าการ
ส่งออก 395,013 ล้านบาท มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 3

ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มูลค่าการส่งออกท้ังส้ิน 12,472 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 4 โดย
รถยนต์ท่ีมีการส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่ รถโดยสาร 
รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน มูลค่า 7,690 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 
ร้อยละ 3 รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง มีมูลค่าการ
ส่งออก 4,453 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 5

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2557 (ม.ค.-
ก.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามีมูลค่าการน�าเข้า 1,318 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
มีอัตราการน�าเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2556 ร้อยละ 6 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด
ได้แก่ รถยนต์น่ังมีมูลค่า 994 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 8 
ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 324 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2556 ร้อยละ 33

Based on record from manufacturer 

and assembly operator (Table 5) , it shows that 

total export number of vehicle is 838,952 units, 

which decreases from the same period of last 

year for 1% with value of 395,013 MB or 3% 

increased.

On the other hand, record from Department 

of Trade Negotiations: DTN (Table 11) indicates 

that total export value of vehicle is 12,472 

MUSD, which decreases 4% from previous 

year in the same period. The highest export 

value is bus, truck and 1 ton pick-up with value 

at 7,690 MUSD, 3% decrease from last year; 

while export value of passenger car is 4,453 

MUSD, decreasing 5%.

According to record of DTN, it shows 

that total import value of motor vehicle is 1,318 

MUSD, 6 decreased from the previous year. 

The highest import value is passenger car at 

994 MUSD or increasing 8%; whereas, total 

import value of bus and truck is 324 MUSD or 

reducing 33%.

Table 5 Total Number of Thailand Export Vehicle as of 2008-2014
Unit (s) and MB

Items 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep % Change

Volume (Unit)  776,241  535,563  895,855  735,627  1,026,671  1,128,152  847,341  838,952 -0.99%

Value (MB)  351,640.71  251,342.99  404,659.37  343,383.92  490,134.74  512,186.40  383,670.62  395,012.57 2.96%

% Change (Unit) 12.48% -31.01% 67.27% -17.89% 39.56% 9.88%

% Change (MB) 14.69% -28.52% 61.00% -15.14% 42.74% 4.50%

Source : Automotive Intelligence Unit
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Table 4 Comparison Total Number of Domestic Sales by Vehicle Type Market
Unit (S)

Jan - Sep 13 Jan - Sep 14 % Change 2014 / 2013

Passenger car

650-1,500 CC. 375,355 194,018 -48.31%

1,501-1,800 CC. 75,902 56,100 -26.09%

1,801-2,000 CC. 39,402 28,108 -28.66%

2,001-2,500 CC. 19,866 10,989 -44.68%

2,501-3,000 CC. 477 223 -53.25%

3,001 CC. UP 152 134 -11.84%

Others 12,480 14,169 13.53%

Total 523,634 303,741 -41.99%

1 Ton pick-up 
truck

2-Door 257,425 190,571 -25.97%

4-Door 149,277 82,572 -44.69%

PPV 42,340 36,442 -13.93%

Total 449,042 309,585 -31.06%

Other
commercial
vehicle

Van 17,876 11,374 -36.37%

Bus 232 248 6.90%

Pick-up < 1 ton 6,550 3,946 -39.76%

Truck < 5 ton 13,538 7,387 -45.44%

Truck 5-10 Ton 6,085 2,605 -57.19%

 Truck > 10 ton 16,115 8,592 -46.68%

Others 871 729 -16.30%

Total 61,267 34,881 -43.07%
Others Total 344 203 -40.99%

Total Grand Sales 1,034,287 648,410 -37.31%
Source : Automotive Intelligence Unit



2. รถจักรยานยนต์

ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณการ
ผลิตรถจักรยานยนต์ จ�านวนท้ังส้ิน 1,384,592 คัน 
ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2556 ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาการผลิตรถจักรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว่า มีการผลิตรถจักรยานยนต์
แบบครอบครัว จ�านวน 1,117,422 คัน ลดลง
ร้อยละ 25 และรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต จ�านวน 
267,170 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2557 
(ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณจ�าหน่าย 1,324,603 คัน 
ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2556 โดยผู้น�าตลาดรถจักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า 
มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 80 รองลงมาคือ ยามาฮ่า 
ร้อยละ 13 และซูซูกิ ร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

2. Motorcycle

In 2014 (Jan-Sep) , the total number 

production of motorcycle is 1,384,592 units, 

21% decreased from the previous year. As 

classified by type, total number of production 

for family type is decreased 25% or 1,117,422  

units; whereas, sport type’s is 267,170; 

increasing 1%.

In the motorcycle segment in 2014 

(Jan-Sep) , total number of sale is 1,324,603 

units which reduces 17% from last year. Honda 

is still the leader of this market, which takes 

market share at 80%, followed by Yamaha 

and Suzuki at 13% and 2%, respectively.
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Table 6 Total Thailand Production Number of Motorcycle as of 2008-2014
Unit (s)

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep % Change

Family 1,768,393 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,481,502 1,117,422 -24.58%
Sport 155,922 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 265,400 267,170 0.67%

Total 1,924,315 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,746,902 1,384,592 -20.74%
% Change 16.34% -15.02% 23.95% 0.95% 27.37% 0.95%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 7 Total Domestic Sales Number of Motorcycle as of 2014 by Type
Unit (s)

Types 2011 2012 2013
2013 2014 %

Jan-Sep Jan-Sep Y-T-D

Family 962,888 989,114 961,707 759,183 670,083 -11.74%

Scooter 974,244 1,062,456 889,036 715,097 509,459 -28.76%

Sport 70,252 78,497 153,755 115,814 145,061 25.25%

Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498 1,590,094 1,324,603 -16.70%

% Y-O-Y 6.11% -5.89% 0.00%

Source : Automotive Intelligence Unit 

Table 8 Total Domestic Sales Number of Motorcycle as of 2014 by Brand
Unit (s)

Rank Brand Volume (Units) Market Share (%)
1 Honda 1,055,268 79.67%

2 Yamaha 171,412 12.94%

3 Suzuki 31,687 2.39%

4 Kawasaki 29,431 2.22%

5 Tiger 1,216 0.09%

6 Platinum 574 0.04%

7 JRD 5 0.00%

8 Other brand 35,010 2.64%

Total 1,324,603 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit



จากข้อมูลของผู้ผลิตและประกอบรถ
จักรยานยนต์ (ตารางที่ 9) มีปริมาณการส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�านวน 662,911 คัน โดย
จ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 215,772 คัน 
และการส่งออก CKD จ�านวน 447,139 ชุด 
คิดเป็นมูลค่า 38,999 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2556 ปริมาณส่งออก ลดลง
ร้อยละ 3 และมีมูลค่าลดลง ร้อยละ 8 ทั้งนี้จาก
ข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) (ตารางที่ 11) มี
มูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 894 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

3. ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทย
ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกรวมท้ังส้ิน 12,962 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 5 
โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 12,511 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วนรถ
จักรยานยนต์ มูลค่า 451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื ่นๆ มูลค่า 5,407 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้
ผลิตและประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 10) มีมูลค่า
ท้ังส้ิน 192,850 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 ร้อยละ 8 ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการ
ส่งออกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือ ช้ินส่วนอ่ืนๆ มีมูลค่า
การส่งออกท้ังส้ิน 1,389 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
97 รองลงมาคือ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิ้นงาน มีมูลค่าการส่งออก 2,182 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และเครื่องยนต์ มีมูลค่าการ
ส่งออก 23,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14

ในด้านการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มูลค่า 10,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 26 โดยจ�าแนก
เป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 10,030 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 380 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�าเข้าที่
มีมูลค่ามากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
รถยนต์รวมทั้งโครงรถและตัวถังมูลค่า 5,630 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

According to data from motorcycle 

manufacturer and operator (as shown in Table 

9) , there are 662,911 export units of motorcycle, 

which include 215,772 units of CBU and 

447,139 sets of CKD. The total export value 

is 38,999 MB. Both total export number and 

value are decreased 3% and 8%, respectively, 

compared to last year in the same period. 

In this regard, based on data from DTN, it 

indicates that total export value of motorcycle 

in 2014 (Jan-Sep) , as shown in Table 11, 

is 894 MUSD, decreasing 18%.

3. Auto parts

Based on DTN report (as shown in Table 

11) , total export value of Thailand auto parts in 

2014 (Jan-Sep) is 12,962 MUSD, increasing 

5% from last year in the same period, which 

export value of auto parts for motor vehicle is 

12,511 MUSD and for motorcycle is 451 MUSD. 

The highest export value is other parts and 

accessories at 5,407 MUSD.

Data from automotive manufacturer 

and operator (as shown in Table 10) reveals 

that the export value is 192,850 MB, increasing 

8% from last year in the same period. The 

highest export value of auto parts is other parts 

with value at 1,389 MB which is increased 

97% followed by JIG & DIE with export value 

at 2,182  MB, 18% increased; while export value 

of engine is 23,333 MB or 14% increased.

According to DTN report shows that 

import value of auto parts, as of 2014 (Jan-

Sep) , is 10,410 MUSD, which decreases from 

last year during the same period for 26% by 

motor vehicle parts has value at 10,030 

MUSD; while motorcycle part has 380 MUSD. 

The highest import value of motor vehicle 

parts is parts and accessories; including, 

chassis and bodies at 5,630 MUSD.
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Table 9 Total Number of Thailand Export Motorcycle as of 2008-2014
Unit (s)

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep % Change

 CBU&CKD (Unit)  1,255,212  588,398  816,427  1,213,002  856,935  935,747  686,458  662,911 -3.43%

 CBU  150,948  115,280  155,688  221,164  313,991  333,780  249,680  215,772 -13.58%

 CKD  1,104,264  473,118  660,739  991,838  542,944  601,967  436,778  447,139 2.37%

 CBU&CKD (MB)  26,551.97  19,331.31  25,013.18  24,351.92  29,659.88  50,149.91  42,527.60  38,999.07 -8.30%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 10 Total Export Value of Auto Parts as of 2008-2014 by Type
Unit (s): MB

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep % Change

Engine  18,029.29  13,266.37  21,610.40  26,669.68  26,991.95  28,353.85  20,421.52  23,333.31 14.26%

Spare part  11,007.04  12,531.85  14,451.09  16,438.75  20,116.53  19,715.26  14,371.21  16,082.16 11.91%

JIG & DIE  2,121.94  994.10  1,304.38  1,682.21  1,720.91  2,636.44  1,851.63  2,181.52 17.82%

OEM and Part  132,813.68  86,225.42  141,422.74  136,450.30  168,541.97  190,386.45  141,527.12  149,864.07 5.89%

Others  957.44  390.65  561.64  2,439.42  2,310.29  947.49  706.84  1,389.32 96.55%

Total 164,929.39 113,408.39 179,350.25 183,680.36 219,681.65 242,039.49 178,878.32 192,850.38 7.81%

 Source : Automotive Intelligence Unit



4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2557 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 14,495 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่า 10,495 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35

แนวโน้มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย

จากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรม ประมาณว่าในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 
(ต.ค.-ธ.ค. 57) จะมีปริมาณการผลิตจ�านวน 
546,825 คัน เฉล่ียเดือนละ 182,275 คัน จ�าแนก
เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ จ�านวน 

253,015 คัน คิดเป็นร้อยละ 46 และการผลิต
เพื่อส่งออก จ�านวน 293,810 คัน คิดเป็นร้อยละ 
54 ทั้งนี ้ การผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
รถยนต์ประเภทกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ส่วนรถยนต์นั่งขนาด
เล็กขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งรวมถึง
รถยนต์อีโคคาร์น้ัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 30

4. Trade Balance

Export-Import trade balance of auto-

motive and auto parts as of 2014 (Jan-Sep) is 

14,495 MUSD, increasing 35% from last year 

of the same period which was 10,495 MUSD

Tendency of
Thailand Automotive 
Industry

According to data and information from 

industry group - the Federation of Thai Industries 

indicates that in the next quarter (Oct-Dec 

2014), the total number of production will be 

546,825 units or 182,275 units, monthly; by 

46% of total production is for domestic sales 

or 253,015 units and 54% is for export or 293,810 

units. Most of motor vehicle production is 1 ton 

pick-up truck and PPV, which takes 55% of 

total production and passenger car with 

capacity less than 1,500 cc; including, eco car 

takes 30%.
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Table 11 Total Export - Import Value of Thailand Automotive and Auto Parts as of 2011 - 2014
Value: MB % of Growth Rate

Code List 2011 2012 2013 2013
Jan-Sep

2014
Jan-Sep 2013 2014

Jan-Sep

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 25,921.62 32,708.73 76,684.43 26,389.82 26,328.01 134.45 -0.23

321010100 (1.1) Passenger car 6,049.37 4,961.48 6,028.67 4,700.41 4,453.29 21.51 -5.26

321010200 (1.2) Bus Truck and 1 Ton pick-up truck 882.87 10,460.16 10,525.70 7,916.45 7,690.12 0.63 -2.86

321010300 (1.3) Van 4,460.59 585.28 488.37 376.69 328.95 -16.56 -12.67

(1) Total No. of Export Vehicle 11,392.83 16,006.92 17,042.74 12,993.55 12,472.37 6.47 -4.01

321020100 (2.1) Motorcycle 628.99 980.02 1,247.73 941.47 812.33 27.32 -13.72

321020201 (2.2) CKD for Motorcycle 193.53 169.68 181.84 151.79 81.59 7.16 -46.25

(2) Total No. of Export Motorcycle 822.52 1,149.70 43,170.89 1,093.25 893.92 3654.97 -18.23

321040000
(3.1) Spark-ignition reciprocating
internal combustion piston enginesand 
parts thereof

2,944.87 3,204.94 3,347.60 2,485.48 2,591.70 4.45 4.27

343100000 (3.2) Transmission shafts and cranks 294.42 324.40 321.05 238.12 246.00 -1.03 3.31

321050000
(3.3) Electrical equipment
for spark-ignition internal combustion 
engines and parts thereof

247.54 378.90 400.95 298.90 300.04 5.82 0.38

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 437.84 471.56 434.29 316.65 322.25 -7.90 1.77

303160000 (3.5) Electric accumulators
and parts thereof 281.14 709.83 782.63 561.88 698.12 10.26 24.25

317010000 (3.6) Pneumatic tyres
and innertubes of rubber 3,790.01 3,482.98 3,625.36 2,741.24 2,801.66 4.09 2.20

336030000 (3.7) Safety glass and glass mirrors 157.60 174.70 188.40 141.44 144.03 7.84 1.83

321010405 (3.8) Other parts and accessories for 
motor vehicles 4,875.77 6,207.18 6,726.12 5,050.57 5,406.76 8.36 7.05

321020202 (3.9) Other parts and accessories for 
motorcycles 677.08 597.63 644.39 468.74 451.15 7.82 -3.75

(3) Total Number of Export Auto parts 13,706.27 15,552.11 16,470.80 12,303.01 12,961.72 5.91 5.35

Code List 2011 2012 2013 2013
Jan - Sep

2014
Jan - Sep 2013 2014

Jan - Sep

Import: Automotive & Auto Part (1-3) 12,945.85 21,409.36 20,010.12 15,612.76 11,833.25 -6.54 -24.21

501000000 (1.1) Passenger car 874.06 1,400.92 1,268.38 923.41 993.54 -9.46 7.59

502010000 (1.2) Bus & Truck 810.96 940.61 634.82 481.48 324.46 -32.51 -32.61

(1) Total Number of Import Vehicle 1,685.02 2,341.53 1,903.20 1,404.89 1,318.00 -18.72 -6.19

505000000 (2) Motorcycle 42.70 128.40 168.54 145.07 104.80 31.26 -27.76

204030100 (3.1) Engine, transmission shafts and 
other parts 4,196.95 5,781.42 5,435.53 4,222.33 3,254.39 -5.98 -22.92

504020000 (3.2) Parts and accessories including 
chassis and bodies 5,485.80 10,506.99 9,942.88 7,827.67 5,629.55 -5.37 -28.08

504010000 (3.3) Tyes 369.77 490.83 463.89 358.47 304.29 -5.49 -15.12

504030000 (3.4) Other parts and accessories 674.23 1,610.88 1,505.71 1,194.73 842.52 -6.53 -29.48

507000000 (3.5) Parts and accessories of
motorcycles and bicycles 491.37 549.30 590.37 459.59 379.70 7.48 -17.38

(3) Total Number of Import Auto parts 11,218.14 18,939.43 17,938.38 14,062.80 10,410.44 -5.29 -25.97

Export-Import 12,975.77 11,299.37 56,674.31 10,777.06 14,494.76 -12.92 34.50

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



สภาวะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ไตรมาส 3/2557
ภาพรวมอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะถดถอย
การผลิต การจำาหน่ายรถยนต์ และการส่งออกลดลง

สภาวะอุตสาหกรรมยายนต์ไทยในไตรมาสที่ 3/2557 ยังคงประสบ
ภาวะถดถอยต่อเนื่อง

เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2556 การผลิตรถยนต์ในไตรมาสท่ี 3/2557 
ลดลงร้อยละ 23 โดยมีการผลิตจ�านวน 456,435 คัน การจ�าหน่ายในประเทศ
ลดลงร้อยละ 29 ท่ีจ�านวน 207,499 คัน และการส่งออกมีจ�านวนลดลงร้อยละ 
9 ที่จ�านวน 268,538 คัน

การผลิต และการจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง แต่การส่ง
ออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2556 การผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาส
ที่ 3/2557 ลดลงร้อยละ 33 โดยมีการผลิตจ�านวน 426,607 คัน และมีการ
จ�าหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 9 ที่จ�านวน 446,857 คัน แต่การส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ที่จ�านวน 225,752 คัน

Thailand Automotive
Industry Condition Q3/2014
In overall, industry condition is declined.
Total number of production, sales and export 
are all decreased

Q3 of Thailand automotive industry still faces with regression, 

continuously

The total number of automotive production is 456,435 units, 

23% decreasing from last year in the same period; while 207,499 units 

are domestic sales, which reduces 29%. Total export is decreased 9% 

at 268,538 units

Production and sale of motorcycle are
decreased while export  is increase, slightly.

The production of Q3/2014 is decreased 33% compared with 

Q3/2013. The total number of production and sale are 426,607 units 

and 446,857 units, respectively. The domestic sale is decreased 

9% and export is increased 1% or 225,752 units.

Total Domestic Sales Number of Motor Vehicle

Total Export Number of Motor Vehicle Total Production Number of Motorcycle

Production 2013 2014 Growth
Q1 721,507 517,492 -28%
Q2 619,423 434,613 -30%
Q3 589,299 456,435 -23%

Export 2013 2014 Growth
Q1 287,918 291,509 1%
Q2 252,686 268,538 6%
Q3 306,737 278,905 -9%

Sales 2013 2014 Growth
Q1 413,256 224,171 -46%
Q2 327,539 216,740 -34%
Q3 293,484 207,499 -29%

Production 2013 2014 Growth
Q1 587,766 462,218 -21%
Q2 606,840 469,604 -23%
Q3 552,296 426,607 -33%
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มูลค่าการส่งออก และนำาเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
มีอัตราลดลง

มูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 3/2557 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1 โดยมีมูลค่าการส่งออก 280,695 
ล้านบาท

ด้านการน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ยังคงลดลงติดต่อกัน 
เน่ืองจากการลดลงของการน�าเข้าช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงสอดคล้องกับปริมาณ
การผลิตรถยนต์ที่ลดลง ท�าให้การน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ไตรมาสที่ 3/2557 มีมูลค่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21 
โดยมีมูลค่าการน�าเข้า 123,117 ล้านบาท

ดุลการค้าของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีสภาวะเกินดุลใน
ไตรมาสท่ี 3/2557 เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17 โดยมีมูลค่า
การเกินดุล จ�านวน 156,899 ล้านบาท

Both export and import value of automotive 
and auto parts are decreased.

The export value of automotive and auto parts in Q3/2014 is 

280,695 MTHB which is reduced 1% from the same period of last year.

Due to the decreasing volume of imported auto parts and leading 

to the decreasing of automotive production, the import of automotive 

and auto parts is decreased, continuously. As a consequence, import 

value of automotive and auto parts in Q3/2014 is reduced 21% by the 

value at 123,117 MTHB.

The trade balance of automotive and auto parts is surplus in 

Q3/2014 which increases from last year 17% with the value at 156,899 

MTHB.
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Total Export Value of Automotive & Auto Parts Total Import Value of Automotive & Auto Parts

Sales 2013 2014 Growth
Q1 549,065 431,795 -21%
Q2 548,906 445,951 -19%
Q3 492,119 446,857 -9%

Export 2013 2014 Growth
Q1 257,210 290,535 13%
Q2 250,981 274,693 9%
Q3 282,488 280,659 -1%

Export 2013 2014 Growth
Q1 222,141 220,598 -1%
Q2 241,464 216,561 -10%
Q3 222,853 225,752 1%

Import 2013 2014 Growth
Q1 172,238 136,699 -21%
Q2 149,214 124,117 -17%
Q3 151,645 123,117 -21%

Total Domestic Sales of Motorcycle





มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผูจัดการใหญ บร�ษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 
จำกัด และดร.เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย รวมเปนประธาน 
ในพ�ธีมอบทุนการศึกษาระดับ “มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และพยาบาลศาสตร” 
แกเยาวชนทั่วประเทศ 792 ทุนเปนทุนตอเนื่อง มูลคา 42.7 ลานบาท 
เพ�่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเร�ยนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด 
ในทุกๆระดับการศึกษา และรวมสงเสร�มดานการศึกษาของสังคมไทยใหเขมแข็ง 
เปนสังคมที่เติบโตอยางยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ รวมแสดงความยินดี 
เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล 
เมอร�เดียน ถนนว�ทยุ กรุงเทพมหานคร จากการดำเนินธุรกิจของโตโยตา 
ในประเทศมากวา 52 ป โตโยตามีความมุงมั่นรวมเปนสวนหนึ่งในการ 
ขับเคลื่อนความสุขสูสังคมไทย ภายใตสโลแกน “โตโยตา ขับเคลื่อนความสุข” 
ดวยการเปนองคกรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและรวมพัฒนาสังคมไทย 
โดยหนึ่งในความมุงมั่นและตั้งใจ ของโตโยตา คือ การสนับสนุนดานการศึกษา 
ภายใตการดำเนินงานของมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย เพ�่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
ใหแกนักเร�ยนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และรวมสงเสร�มดานการศึกษาของสังคมไทย 
ใหเขมแข็ง เปนสังคมอุดมปญญาและเติบโตอยางยั่งยืน 





THE CONFERENCE OF 
THAI AUTO PARTS
EXISTENCE
การประชุมและเสวนา
“ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อะไรจะอยู่ อะไรจะไป”

นางทัศนา พิริยพฤทธิ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ จัดการ
ประชุมและเสวนา หัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อะไรจะอยู่ อะไรจะไป” 
ในสภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของอตุสาหกรรมยานยนต์ทัง้ไทย 
และของโลก เกีย่วกบัการเคล่ือนย้ายการลงทนุของประเทศต่างๆ ในภมูภิาค 

ถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารสนเทศ
ยานยนต์ โดยส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมมอบให้ทางสถาบนัยานยนต์
เป็นผู้ด�าเนินการ ทั้งนี้การเสวนายังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ นาย
สามารถ มหาพล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด และนายมีชัย ศรีวิบูลย์ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) 
จ�ากัด ที่จะช่วยให้เห็นภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่มีความ
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ ในการปรบักลยทุธ์ทางธรุกิจทีเ่หมาะสม ณ ห้องราชด�าเนนิ 
โรงแรม รอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

Mrs. Tasana Piriyaprut, Vice President - Thailand Automotive Institute 

(TAI) arranged and organized, as assigned from the Office of Industrial 

Economics (OIE), the conference: “Existence of Thai Auto Parts”; 

according to the rapid changing situation of both Thai and the world 

automotive industries from investment moving of countries in this region 

to competitiveness, which is a part of the automotive information structure. 

In this regard, Mr. Samart Mahapol, Assistant General Manager - Isuzu 

Motor (Thailand) Co., Ltd., as the special guest speaker, and Mr. Meechai 

Sriwiboon - Compact International (1994) Co., Ltd. were invited to analyze 

overview of Thai auto parts more clearly and the right business strategy 

at Radchadumnern, Royal Princess Larn Luang Hotel on September 

29th, 2014.

SUZUKI IS BOUND TO 
THAILAND, FOCUSING ON 
ECO CAR PRODUCTION 
FOR EXPORTING TO EUROPE
ซูซูกิ เชื่อมั่นประเทศไทย
ลุยผลิต ECO CAR ส่งออกยุโรป

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบัน
ยานยนต์ เป็นสักขีพยานในพิธีฉลองความส�าเร็จการส่งออกรถยนต์ ซูซูกิ 
เซเลรโิอ้ สู่สหภาพยโุรป ได้แก่ประเทศ เยอรมน ีองักฤษ อติาลี เนเธอร์แลนด์ 
เป็นต้น โดยบรษิทั ซซูกิู มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นบรษิทัในโครงการ
รถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล ตามนโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม 
ที่แสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จและความเชื่อมั่นของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยไปสู่ฐานการผลิตรถยนต์ เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 
ระดบัโลกทีค่รบวงจรเพ่ือส่งออกรถยนต์ไปยงัตลาดทัว่โลก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

Mr. Chakramon Phasukavanich - Minister of Industry presided over 

the celebration event of Suzuki for the achievement of exporting Suzuki 

Celerio to EU market: Germany, UK, Italy, Netherland, etc. Suzuki  Motor 

(Thailand) Co., Ltd. participates in the ECO-CAR project of Ministry of Industry 

which indicates the success and confidence of Thailand automotive 

industry development to become the world class of automotive and auto 

parts manufacturing based for exporting throughout the world market. 

In this regard, Mr. Vichai Jirathiyut - President of Thailand Automotive 

Institute (TAI) witnessed the event as well at Laem Chabang Port, 

Chonburi on September 31st, 2014.
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THE 18TH YEAR OF THAI 
TEXTILE INSTITUTE
ESTABLISHMENT
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ครบรอบ 18 ปี

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ และคณะ ร่วม
แสดงความยินดีกับ นางสุทธินีย์ พู ่ผกา ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนา
อตุสาหกรรมส่ิงทอ เนือ่งในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรม
สิ่งทอ ครบรอบ 18 ปี ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

On October 15th, 2014, Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand 

Automotive Institute (TAI) and group congratulated Ms. Suttinee 

Poopaka Executive Director, Thailand Textile Institute (THTI) for the 18th 

year of Thai Textile Institute establishment at THTI, Soi Trimitr, Bangkok.

AUTOMOTIVE INTELLIGENCE 
UNIT 2014 SEMINAR
สัมมนาโครงการสารสนเทศยานยนต์ 2557

เมือ่วนัศกุร์ที ่31 ตุลาคม 2557 ทีผ่่านมา สถาบนัยานยนต์ ได้จดังาน
สัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินโครงการสารสนเทศยานยนต์ 2557 
เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลงานวจิยั ฐานข้อมูล และการด�าเนนิงานอืน่ๆ 
ของโครงการ และรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุม่เป้าหมาย เพือ่ปรบัปรงุฐาน
ข้อมูลให้น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายวิชัย จิราธิยุต 
ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” และ
ได้รับเกียรติจากนางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย บรรยายเรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย” และ Mr.Hajime Yamamoto บรรยายให้ความรู้ใน
เรื่อง “The competitiveness of ASEAN auto parts supplier” รวมทั้งการ
กล่าวรายงานสรุปผลการวิจัย “โครงสร้างการผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย” โดยนางทศันา พิรยิพฤทธิ ์ทีป่รกึษาสถาบนัยานยนต์ ณ ห้อง
ศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

On Friday 31st October, 2014, Thailand Automotive Institute (TAI) 

organized the seminar of Automotive Intelligence Unit 2014, which 

promulgated and promoted research, database and operation of projects 

as well as collected suggestion from prospects for effective usable and 

reliable data. Mr. Vichai Jirathiyut, President - TAI, gave the welcome 

speech and special keynote in “Competitiveness of Thailand Automotive 

Industry”. In this regard, Mrs. Achana Limpaitoon, President - Thai Auto-

Parts Manufacturers Association (TAPMA), was honor to give the lecture 

of “Competitiveness of Thailand Auto Parts Industry” and Mr. Hajime 

Yamamoto also gave lecture on “The competitiveness of ASEAN auto 

parts supplier” Besides, Mrs. Tasana Piriyaprut, Advisor – TAI, reported 

the outcome of the research of “Auto Parts Production Structure of 

Thailand Automotive Industry” at Srinakarin 2, Dusit Princess Srinakarin 

Hotel.

21



BUS & TRUCK 2014:
THE 11TH COMMERCIAL AND 
SPECIAL TASK VEHICLE 
SHOW
BUS & TRUCK 2014 งานแสดงรถเพื่อการ
พาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ 
รองปลดักระทรวงคมนาคม รบัเกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดงาน Bus & Truck 2014 

งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 11 โดยบริษัท ทีทีเอฟ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พร้อมกันนี้ สถาบันยานยนต์ ผู้ร่วมสนับสนุน
การจัดงาน Bus & Truck 2014 ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะน�าบริการ 
และให้ค�าปรึกษาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในงาน ณ ฮอลล์ 106 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

On November 6th, 2014, Mr. Pongchai Kahemthavihak, Deputy 

Permanent Secretary of Ministry of Industry honorary presided over the 

Bus & Truck 2014: the 11th Commercial and Special Task Vehicle Show, 

organized by TTF International Co., Ltd. In this regard, Thailand Automotive 

Institute (TAI) promoted and provided consulting to publics in automotive 

industry by having booth in the event at Hall 106, Bitec, Bangna, Bangkok.

THE STANDARD SAFETY 
OF BUS & TRUCK PARTS 
SEMINAR
สัมมนามาตรฐานความปลอดภัยของชิ้นส่วน
รถบรรทุก

เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ 
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ผู้จัดงาน Bus & Truck 2014 
จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “มาตรฐานความปลอดภัยของชิ้นส่วนรถบรรทุก” 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแนะน�าเจาะลึกแก่ผู้ประกอบการ 
กลุ่มรถเพ่ือการพาณชิย์และกิจการพิเศษ และผูท้ีส่นใจ ในประเดน็ “D Value 
ตามมาตรฐาน กับแรงฉุดลากจริง ในรถพ่วงขณะใช้งาน” โดยนายนิธิพล 
เอกบุญญฤทธิ์ ผู้ช�านาญการเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันยานยนต์ และ 
ประเดน็มาตรฐานการทดสอบยางล้อ โดยนายจกัรกฤษ รุง่เรอืง หวัหน้างาน
ทดสอบทางกล สถาบันยานยนต์ ณ Exhibition Forum ฮอลล์ 106 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

On November 7th, 2014, Thailand Automotive Institute (TAI) 

collaborated with TTF International Co., Ltd., the organizer of Bus & 

Truck 2014, arranged the “Standard Safety of Bus & Truck Parts” 

seminar. There were specialist gave advice to the group of commercial 

vehicle and special task operators and publics. Mr. Nithipol Ekboonyarit, 

Specialist of Automotive Technology – TAI, discussed in the topic of 

“the Standard D Value and Draw Force of in use Trailer” and “Standard 

Testing of Tire” was lectured by Mr. Jakkrit Rungruang, Supervisor of 

Mechanical Test – TAI, at Exhibition Forum Hall 106, Bitec, Bangna, 

Bangkok.
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TAI DONATED 
USED CD TO 
ASSOCIATION 
OF PERSONS 
WITH PHYSICAL 
DISABILITY
INTERNATIONAL
สถาบันยานยนต์ ร่วมบริจาค
ซีดีใช้แล้วให้ สมาคมคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวสากล

เมือ่วันที ่4 พฤศจกิายน 2557 ทีผ่่านมา 
สถาบันยานยนต์ ได้ร่วมบริจาค CD ใช้แล้ว 
และถงุผ้า แก่สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหว
สากล เพื่อสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมของ
สมาคมฯ ณ สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหว

สากล เลขที่ 802/410 ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค 
ซ. 10/4 ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา 
จ.ปทุมธานี 12130 และ ผู้สนใจสามารถร่วม
บริจาค หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง 
www.waddeeja.com หรอืโทร. 0-2990-0331, 
08-1735-2316

On November 4th, 2014, Thailand 

Automotive Institute (TAI) donated used CD 

and eco-bag to Association of Persons with 

Physical Disability International for public 

benefit at 802/410 Wantong river park, soi 

10/4 Paholyotin rd., Kukod, Lumlukeka, 

Pathumthani 12130. Any interested person 

for this participation, please access to 

www.waddee j a .com o r  contact  a t 

662-990-0331 , 6681-735-2316

OPPORTUNITY 
OF AUTOMOTIVE 
INDUSTRY IN TER 
FUTURE
โอกาสของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในอนาคต

สถาบนัยานยนต์ ร่วมกับ บรษิทั อปิซอสส์ 
ประเทศไทย จ�ากัด จัด Business Lunch หัวข้อ 
“Automotive Industry - The World’s Next Big 
Opportunity” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 
2014 ณ ร้านอลัโดส์ เมดเิตอร์เรเนยีน บสิโทร แอนด์ 
ไวน์บาร์ ดแิอสคอท สาทร (Aldo’s Mediterranean 
Bistro and Wine Bar, Ascott Sathorn)

ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูล ทิศทาง ความ
ท้าทาย และโอกาสในอตุสาหกรรมยานยนต์ กับ
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงมุมมองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ที่มีต่อการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากผู ้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายวิชัย จิราธิยุต 
ผู้อ�านวยการสถาบนัยานยนต์ Mr.Gordon Milne, 
Managing Director Ipsos UU, Asia Pacific 
Qualitative Leader และนายชเูกียรติ วงศ์ทวีรัตน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการให้ค�าปรึกษา จากบริษัท อิปซอสส์ 
ประเทศไทย จ�ากัด (Mr.Chukiat Wongtaveerat, 

Consulting Manager) โดยมเีหล่าผูบ้รหิารและ 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในบรรยากาศเป็นกันเอง 
พร้อมการรับประทานอาหารเที่ยง

Thailand Automotive Institute (TAI) and 

Ipsos (Thailand) Limited organized a business 

lunch talk in the topic “Automotive Industry - 

The World’s Next Big Opportunity” on November 

27th, 2014 at Aldo’s Mediterranean Bistro and 

Wine Bar, Ascott Sathorn. The discussion 

was about presenting information, direction, 

challenge and opportunity of automotive 

industry in ASEAN Economics Community 

(AEC). Furthermore, there were aspects of 

savants to Thailand automotive industry with 

the forming of AEC such as Mr. Vichai Jirathiyut 

– President of TAI, Mr. Gordon Milne - Managing 

Director of Ipsos UU, Asia Pacific Qualitative 

Leader and Mr. Chukiat Wongtaveerat, Consulting 

Manager of Ipsos UU. In this regard, there 

were executives and participants attended 

this event.
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TSAE AUTO 
CHALLENGE
2014 - 2015

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) 
ผู ้จัดต้ังกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี เพ่ือการศกึษาและวจิยัด้าน
ยานยนต์ เมื่อปี 2547 และกองทุนนี้ได้สนับสนุน
ให้มีการจัดการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 
มาต้ังแต่ปี 2548 ในปีน้ีสมาคมฯ ได้จดัการแข่งขนั 
TSAE Auto Challenge 2014-15 ขึน้ระหว่างวนัที่ 
14-16 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามทดสอบไทย
บริดจสโดน ถ.พหลโยธิน (กม.76) อ.หนองแค 
จ.สระบุรี ซึ่งในปีนี้มีถึง 32 ทีม จากสถาบันการ
ศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เข้าร่วม
การแข่งขัน รวมทั้งจะมีการสาธิตการสร้างและ
ทดลองวิ่ง รถฟอร์มูล่าไฟฟ้า (Electric Student 
Formula) เพ่ือการแข่งขันในปีต่อไป โดยได้
เรยีนเชญิ ฯพณฯ พลอากาศเอก ก�าธน สนิธวานนท์ 
องคมนตร ีเป็นประธานมอบรางวลัชนะเลศิแข่งขนั
ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

TSAE Auto Challenge - Student Formula 
คอืการแข่งขนัการออกแบบและสร้างรถฟอร์มูล่า
ขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการ
พัฒนาวิศวกรรมยานยนต์ และเสริมสร้างความ
สามารถพัฒนาทักษะบุคลากรด้านยานยนต์ 
การแข่งขันใช้เวลา 3 วัน โดยการให้คะแนน
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก คือการ

ตรวจสอบเชิงเทคนิคด้านความปลอดภัย ส่วน
ที่สอง (Static Events) เป็นคะแนนการออกแบบ 
การสร้าง การน�าเสนอ รวมทั้งการวางแผน
การตลาดและใช้งบประมาณ ส่วนทีส่าม (Dynamics 
Event) เป็นการแข่งขนัโดยขบัขีร่ถ 22 รอบสนาม 
(Endurance) เพ่ือทดสอบสมรรถนะทัง้ ความเรว็ 
ความประหยัดน�้ามัน การลดมลพิษด้านเสียง
และไอเสยี โดยใช้กติกาการแข่งขนัระดบัมาตรฐาน
สากลเพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขัน ให้เทียบ
เท่ามาตรฐานสากล สมาคมฯ ได้ส่งทีมชนะเลิศ
ไปเข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula SAE 
Competition of Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น
ประจ�าทกุปีเพือ่ให้นกัศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้
กบัทมีต่างๆ และยกระดบัมาตรฐานในการออกแบบ
และสร้างรถ Student Formula ของนกัศึกษาไทย
เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ

โดยผลการแข่งขัน ประเภทผลคะแนนรวม

อันดบัที ่1 ทมี EXCEED_AE จาก มหาวทิยาลยั
สยาม 

อนัดบัที ่2 ทมี Dong Taan Racing Team 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อันดับที่ 3 ทีม Black Pearl 6 Phantom 
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

ท้ังนี้ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน
ประกอบไปด้วย

1. รางวัล Best Autocross ผูช้นะเลศิได้แก่ทีม 
EXCEED_AE จากมหาวิทยาลัยสยาม

2. รางวัล Best Cost ผู้ชนะเลิศได้แก่ทีม 
EXCEED_AE จาก มหาวิทยาลัยสยาม

3. รางวัล Best Acceleration ผู้ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม Dong Taan Racing Team จาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4. รางวัล Best Design ผู้ชนะเลิศได้แก่ทีม 
Black Pearl 6 Phantom จาก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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5. รางวลั Best Skid-Pad ผู้ชนะเลศิได้แก่ทมี 
Black Pearl 6 Phantom จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. รางวัล Best Presentation ผู้ชนะเลิศ
ได้แก่ทมี SIGMA Force จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น

7. รางวัล Best Endurance ผู้ชนะเลิศได้แก่
ทมี ลกูพระบดิา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

8. รางวัล Best Fuel Efficiency ผู้ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม Terminal III สถาบันพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

Society of Automotive Engineers Thailand 

(TSAE) organized the TSAE Auto Challenge 

2014-2015 during November 14th-16th, 2014 at 

Thai Bridgestone Proving Ground, Phahonyothin 

rd., KM. 76, Nong Khae, Saraburi. There were 

32 teams in this competition from academic 

institutes in Bangkok and other provinces. 

The demonstration of building and test drive 

of Electric Student Formula were also in the 

event which would be used for the following 

year competition. In this regard, Air Chief Marshal 

Kamthon Sindhavananda, Privy Councilor, 

presided over the event and provided the award 

to the winner on Sunday 16th November, 2014.

TSAE Auto Challenge – Student Formula 

is the competition of design and build small 

formula car with the objective to develop 

automotive engineering and enhance ability 

as well as skill of human resources in automotive 

field. The competition takes 3 days and scoring 

is divided into 3 categories: 1. Technical 

inspection for safety 2. Static Events (Design-

Build-Presentation) ; including, marketing plan 

and cost consumption 3. Dynamics Event – 

to test capacity, speed, fuel consumption, 

noise pollution and emission; 22 laps of testing 

drive (Endurance), and based on international 

standard rules. TSAE sends the winner team 

to the Student Formula SAE Competition of 

Japan every year for them to share their 

knowledge with others and increase level of 

Thai student’s designing and building standard 

in Student Formula.

The Final Result of Overall Score
The Winner is EXCEED_AE team from 

Siam University

The 1st Runner up is Dong Taan Racing 

team from Kasetsart University at Bangkhen 

The 2nd Runner up is Black Pearl 6 Phantom 

team from King Mongkut's University of 

Technology Thonburi

The Winner in Each Category is As 
Following:

1. The Best Autocross belongs to EXCEED_

AE team from Siam University

2.The Best Cost belongs to EXCEED_AE 

team from Siam University

3. The Best Acceleration belongs to 

DongTaan Racing team from Kasetsart 

University at Bangkhen

4. The Best Design belongs to Black 

Pearl 6 Phantom team from King Mongkut's 

University of Technology Thonburi

5. The Best Skid-Pad belongs to Black 

Pearl 6 Phantom team from King Mongkut's 

University of Technology Thonburi

6. The Best Presentation belongs to SIG-

MA Force team from Khon Kaen University

7. The Best Endurance belongs to Luke 

Pra Bi Da team from Prince of Songkla University

8. The Best Fuel Efficiency belongs to 

Terminal III team from King Mongkut's Institute 

of Technology Ladkrabang at Chumphon
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THE GRAND 
OPENING OF THE 
31STMOTOR EXPO
เปิดฉากงานมหกรรม
ยานยนต์ครั้งที่ 31 

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบัน
ยานยนต์ ได้รับเกียรติเข ้าร ่วมพิธีเป ิดงาน 
“มหกรรมยานยนต์ ประจ�าปี 2557 (Motor 
Expo 2014) ครัง้ที ่31” เมือ่เสาร์ที ่29 พฤศจิกายน 
2557 โดยนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานงาน
จดังานให้การต้อนรบั ภายในงานดงักล่าว ยังได้
รบัเกยีรตจิาก นายอฤุทธิ ์ศรหีนองโคตร รองปลดั

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบความคิด 
"ก้าวเคียงกัน ยานยนต์อาเซียน" จากการรวม
ตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เพ่ือต้องการ
สะท้อนภาพ ถึงความร่วมมอืในภาคอตุสาหกรรม 
ความสามัคคี และอนาคตของยานยนต์อาเซียน 
ซึ่งสถาบันยานยนต์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการน�าเสนอความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และ
การร่วมเป็นประชาอาเซยีน โดยได้ถ่ายทอดความรู้
เหล่านี้ภายในบูธของสถาบันยานยนต์

นายขวญัชยั กล่าวถงึ งานมหกรรมยานยนต์ 
ครั้งที่ 31 เพิ่มเติมว่า การจัดแสดงงานไฮไลท์
ของงานปีนีอ้ยูท่ีก่ารจดัโปรโมชัน่ของค่ายรถยนต์
ที่พร ้อมใจกันอัดแคมเปญพิเศษเพื่อล ่อใจ
ผู้บริโภคให้จองรถในช่วงสุดท้ายของปีกันอย่าง
พร้อมเพรียง บนพื้นที่จัดแสดง 85,000 ตาราง
เมตรของห้องชาเลนเจอร์ 1 - 3 เมืองทองธานี 
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2557 

โดยคาดว่าจะมียอดผู้ชมที่เข้าสู ่งานมากกว่า 
1.5 ล้านคน ส�าหรับยอดจองรถในงานหวังว่าจะ
มีไม่ต�า่กว่า 50,000 คัน ในปีนี้

Mr. Vichai Jirathiyut – President of 

Thailand Automotive Institute (TAI) attended 

the Grand Opening of “the 31st Motor Expo 

2014” on Saturday 29th November, 2014. In this 

regard, Mr. Kwanchai Papatpong, Chairman 

of organizing the event, gave the warm welcome 

and Mr. Urit Srinongkote - Deputy Permanent 

Secretary of Ministry of Industry presided over 

the event at Impact Muang Thong Thani.

The concept of this year is “Moving 

Forward Together… ASEAN Autos” as based 

on the forming of ASEAN Economics Community 

(AEC) and it wants to reveal the collaboration 

in industry sector, unity and future of ASEAN 

automobile. TAI realizes the significant of 

knowledge of Thailand automotive industry 

and being a part of AEC; therefore, we delivery 

them through our booth.

Mr. Kwanchai Papatpong added that 

the highlight was promotions from car makers 

that offered special campaigns and attracted 

consumers to place orders at the end of this 

year. Motor Expo takes 85,000 m2 of 

Challenger Hall 1 - 3 at Muang Thong Thani 

during November 30th - December 10th, 2014. 

Over 1.5 million visitors are expected to at-

tend the show, while at least 50,000 units are 

expected to be sold for this year.
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TAQA AWARD 2014
TAQA Award supports
Thai automotive industry enhancement
Automotive and other related product
manufacturer won TAQA Award
รางวัลขวัญใจมหาชน TAQA Award 2014 
TAQA มุ่งยกระดับอุตฯ ยานยนต์ไทย
ค่ายรถ-ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน

สถาบนัยานยนต์ จบัมอื บรษิทั สือ่สากล จ�ากดั บรษิทั คสัตอม เอเชยี 
จ�ากัด และ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ จัดงานมอบรางวัลให้แก่ ธุรกิจยานยนต์
ยอดนิยม 2557

นายวชิยั จริาธยิตุ ผู้อ�านวยการสถาบนัยานยนต์ เข้าร่วมงานประกาศ
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม 2557 หรือ Thailand Automotive Quality 
Award 2014 (TAQA) คร้ังที่ 13 และเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล
ให้กับตัวแทนค่ายรถยนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก 
นายปราโมทย์ วิทยาสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานในพิธีประกาศผลรางวัล ซึ่งจากผลส�ารวจผู้ใช้รถจริง สะท้อน
ความต้องการในเชิงคุณภาพ ความคุ้มค่า เสริมด้วยปัจจัยใหม่คือแคมเปญ
ส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ ผลรางวัลขวัญใจมหาชนมี 9 ค่ายรถยนต์ 
และ 6 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เข้ารับรางวัล ตอกย้าความพึงพอใจในด้าน
ผลิตภัณฑ์ บริการ และภาพลักษณ์ ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 31 
อมิแพค็ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมอืงทองธาน ีเมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 ทีผ่่านมา

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Toyota Motor Thailand 
• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน Toyota Motor Thailand

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านภาพลักษณ์ดีเด่น
• เทคโนโลยีระดับสูง MERCEDES-BENZ
• รูปลักษณ์ดึงดูดใจ BMW
• สร้างสรรค์นวัตกรรม MAZDA
• คุ้มค่าเงิน ISUZU
• ยี่ห้อน่าเชื่อถือ HONDA
• Affordable Car SUZUKI 

• ควบคุมการขับขี่ได้ดี FORD 
• ขับขี่สนุก MAZDA

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล - อีโคคาร ์ TOYOTA YARIS ECO
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล - ซิทีคาร ์ HONDA JAZZ
• รถยนต์เพ่ือการพาณชิย์ ขนาด 1 ตัน

แบบ 4 ประตู TOYOTA VIGO
• รถยนต์เพ่ือการพาณชิย์ ขนาด 1 ตัน

แบบ 2 ประตู ขบัเคล่ือน 4 ล้อ TOYOTA VIGO
• รถยนต์กิจกรรมกลางแจ้ง CHEVROLET CAPTIVA
• รถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ TOYOTA FORTUNER
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก TOYOTA ALTIS
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลาง HONDA ACCORD

รางวลัธรุกิจยานยนต์ยอดนยิม ด้านผลติภัณฑ์เก่ียวเนือ่งกบัรถยนต์
• น�้ามันหล่อลื่น SHELL
• แบตเตอรี่รถยนต ์ 3K
• จักรยานยนต์ A.P.HONDA

รางวลัธรุกิจยานยนต์ยอดนยิม ด้านบริการหลงัการขาย

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Toyota Motor Thailand 
• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน Toyota Motor Thailand 

รางวลัธรุกิจยานยนต์ยอดนยิม ต่อเนือ่ง 5 ปี
• น�้ามันเชื้อเพลิง PTT
• สถานีบริการน�า้มันเชื้อเพลิง PTT
• ยางรถยนต์ BRIDGESTONE
• ฟิล์มกรองแสง LAMINA
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก TOYOTA VIOS
• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน

แบบ 2 ประตู ขบัเคล่ือน 2 ล้อ TOYOTA VIGO 

Thailand Automotive Institute (TAI), Inter Media Consultant Co. Ltd., 

Custom Asia and Manager Newspaper collaborated for presenting 

TAQA Award 2014.

Mr.Vichai Jirathiyut, President-TAI, attended the 13th Thailand 

Automotive Quality Award 2014 (TAQA) and witnessed for presenting 

awards to representatives of automotive and other related product 
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manufacturers. In this regard, Mr. Pramode Vittayasuk, Deputy Minister 

of Industry presided over the event. From the survey of real car users 

that revealed requirements of quality and worthiness with new sale 

promotion campaign of each car maker, there were 9 winners from car 

maker and 6 winners from other related product manufacturer. These 

indicated the satisfaction in product, service and image of product. The 

event was held at the 31st Motor Expo, Challenger Hall, Muang Thong 

Thani on December 1st, 2014.

Outstanding Sales Satisfaction
• Outstanding Sales Satisfaction

for Passenger Car Toyota Motor Thailand
• Outstanding Sales Satisfaction

for 1-Ton Pickup Toyota Motor Thailand

Outstanding Brand Image
• Outstanding Brand Image

for High Technology MERCEDES-BENZ
• Outstanding Brand Image for Attractive Design BMW
• Outstanding Brand Image for Innovative MAZDA
• Outstanding Brand Image for Worth for Money ISUZU
• Outstanding Brand Image for Trusted Brand HONDA
• Outstanding Brand Image for Affordable Car SUZUKI
• Outstanding Brand Image for Good Maneuver FORD
• Outstanding Brand Image for Fun to Driving MAZDA

Outstanding Initial Quality Satisfaction
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for Eco Car TOYOTA YARIS ECO

• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for City Car HONDA JAZZ
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for 1-Ton Pickup 4 door TOYOTA VIGO
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for 1-Ton Pickup 2 door/4WD TOYOTA VIGO
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for SUV CHEVROLET CAPTIVA
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for PPV TOYOTA FORTUNER
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for Lower Medium Passenger car TOYOTA ALTIS
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for Medium Passenger car  HONDA ACCORD

Outstanding Products Related With Vehicle
• Outstanding Satisfaction for Lubricant SHELL
• Outstanding Satisfaction for Car Battery 3K
• Outstanding Satisfaction for Motorcycle  A.P.HONDA

Outstanding After Sales Service Satisfaction 
• Outstanding After Sales Service Satisfaction

for Passenger Car Toyota Motor Thailand
• Outstanding After Sales Service Satisfaction

for 1-ton Pickup Toyota Motor Thailand

Excellence Award 2010 - 2014
• Outstanding Satisfaction for Fuel PTT
• Outstanding Satisfaction for Gas Station PTT
• Outstanding Satisfaction for Tyre BRIDGESTONE
• Outstanding Satisfaction for Tinted Film LAMINA
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for Small Passenger car TOYOTA VIOS
• Outstanding Initial Quality Satisfaction

for 1-Ton Pickup 2 door/2WD TOYOTA VIGO

THAILAND AUTOMOTIVE 
INSTITUTE (TAI) ORGANIZED 
THE 3RD ASIA AUTOMOBILE 
INSTITUTE SUMMIT (AAI 
SUMMIT)
สถาบันยานยนต์ จัดประชุมวิชาการ
“สุดยอดสถาบันยานยนต์แห่งเอเชีย” ครั้งที่ 3

ด้วย สถาบนัยานยนต์ในเอเชยี จบัมอืกนัจดัการประชมุสดุยอดสถาบนั
ยานยนต์ในเอเชีย หรือ Asia Automobile Institute Summit (AAI Summit) 
ครัง้ที ่3 ในประเทศไทย ในหวัข้อ “มาตรฐานความปลอดภัย ปัญหามลภาวะ

ที่เกิดจากการใช้ยานยนต์ ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการจ่ายไฟส�าหรับรถ EV” ซึ่งมีสถาบันยานยนต์ในเอเชีย
เข้าร่วมทั้งหมด 10 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 ประเทศ โดยความสนับสนุน
จาก บริษัท สื่อสากล จ�ากัด Thai Murata Electronics Trading, Ltd., S-M 
bike shop และ KN Motor Imports Ltd. Part ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

การประชมุสดุยอดสถาบนัยานยนต์ในเอเชยีในครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงค์ 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาคเอเชีย 
รวมถงึการแลกเปลีย่นองค์ความรูท้ัง้ในการวจิยัพฒันาของสถาบนัยานยนต์
ในเอเชยี และเพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายกบัสถาบนัยานยนต์ของประเทศอืน่
ในระดบัภมูภิาคเอเชยี และยงัเป็นโอกาสทีส่ถาบนัยานยนต์ของไทยได้แสดง
ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียน
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ส�าหรับงานประชุมสุดยอดสถาบันยานยนต์ในเอเชียในครั้งนี้ยังได้
รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยท่านได้กล่าวถงึภาพรวมของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน และนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทย ในการก�าหนดทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ 
เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต การยกระดับทักษะของบุคคลากรในการเพิ่ม
ผลผลติ เพือ่รองรบักบัการประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนา
มาตรฐานและการวจิยั รวมทัง้ ความพร้อมของกระบวนการทดสอบคุณภาพ
มาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจนความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่อง
มอืการทดสอบ ทีม่คีวามส�าคญัต่อการยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมยานยนต์

การจัดงานประชุมในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันยานยนต์
ของไทยจะได้แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นผู้น�า
ในภูมิภาคอาเซียน และยังก่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรม
ในระดบัภมูภิาค อกีทัง้ยงัเป็นการแลกเปลีย่นองค์ความรู้ทัง้ในการวิจยัพัฒนา 
รวมถึงการสร้างเครอืข่ายกบัสถาบนัยานยนต์ของประเทศต่างๆ ในภมูภิาค
อาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการที่จะ
ส่งเสริม สนับสนุนต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศ ใน
การเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  
ตอบสนองต่อเงื่อนไขประเด็นความท้าทายของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรม การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี การวจัิยและพฒันาเรือ่งใหม่ๆ

โดยในช่วงท้ายของการประชุมทุกประเทศยังได้ตระหนักถึง ความ
ปลอดภัยในการขับขี่จากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้
ขับขี่ ผู้โดยสาร ในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี กฎระเบียบข้อ
บังคับ และการบังคับใช้กฎหมาย ได้สรุปที่จะใช้หัวข้อ “Way toward 
reduction of motorcycle accident” ในการประชมุ AAI Summit ครัง้ที ่4 
ณ ประเทศจีน อีกด้วย

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมมีทั้งสิ้น 10 สถาบัน มีดังนี้

• Automotive Research Association of India (ARAI) ประเทศอนิเดยี
• China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. 

(CAERI) สาธารณรัฐประชาชนจีน

• Japan Automobile Research Institute (JARI) ประเทศญี่ปุ่น
• Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI) 

ประเทศเกาหลี
• Malaysia Automotive Institute (MAI) ประเทศมาเลเซีย
• Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) 

ประเทศมาเลเซีย
• Ministry of Education and Culture Republic Indonesia 

ประเทศอินโดนีเซีย
• Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
• Thailand Automotive Institute ประเทศไทย
• Vietnam Register (VR) ประเทศเวียดนาม
ดาว์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiauto.or.th

Automobile Institutes in Asia collaborated and arranged the 3rd 

Asia Automobile Institute Summit (AAI Summit) in Thailand under the 

topic of “Safety standard, Pollution from using vehicle, Fuel shortage 

and Safety standard for electric generation in EV”. There were 10 

institutes from 8 countries attended this event with supports from Inter 

- Media Consultant Co., Ltd., Thai Murata Electronics Trading Ltd., S-M 

bike shop and KN Motor Imports Ltd. Part. The event was held during 

December 3rd-4th, 2014 at IMPACT Muang Thong Thani.

The objective of this summit was to exchange automotive industry 

data, knowledge of R&D of each automobile institute and build networks 

among automobile institutes in Asia. It was also an opportunity for 

automotive institute of Thailand, TAI, to present capability of leadership 

in ASEAN.

In this regard, Dr. Somchai Harnhirun, Permanent Secretary - Ministry 

of Industry presided over this event and gave the opening speech. He 

stated that overview of automotive industry in ASEAN and Thailand 

Automotive industry policy were defined for Thailand automotive industry 

development direction in order to expand and enhance skill of human 

resource for more productivity which would support operation in industry 

along with standard and research development. Furthermore, the readiness 

of automotive and auto parts standard testing procedure and modern 

equipments & tools are all major of enhancing automotive industry.
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EXECUTIVES AND TAI 
STAFF SIGNED BEST 
WISHES TO HIS MAJESTY 
THE KING
ผู้บริหารและพนักงานสถาบันยานยนต์ ร่วมลงนาม
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ น�าคณะผู้บริหาร
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 
87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน�า้ไท กรุงเทพ

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

leaded executives to sign best wishes to His Majesty the King Bhumibol 

Adulyadej to show their loyalty of divine grace and celebrate His Majesty 

the king auspicious 87th birthday on December 5th, 2014 at  Bureau of 

Industrial Sectors Development Building, Soi Trimitr, Kluaynamthai, 

Bangkok.

It was a good chance for automobile institute of Thailand to present 

capability and readiness of being the leader in ASEAN region. This was 

also exchanging of industry information in region and sharing knowledge 

of R&D as well as building up networks among automobile institutes in 

ASEAN which corresponded to Ministry of Industry’s policy to support 

and promote Thailand automotive production industry. The preparation 

was able to proper improve and respond to the challenge of economy & 

industry development and technology changing as well as new R&D.

At the end of the event, every country realized the safety of driving 

and accident prevention for driver and passenger that included technology, 

rules and regulations. It was summarized in the topic of “Way toward 

reduction of motorcycle accident” which would be a topic in the 4th AAI 

Summit in China. 

List of all 10 participated institutes
• Automotive Research Association of India (ARAI)

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

• Japan Automobile Research Institute (JARI)

• Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI)

• Malaysia Automotive Institute (MAI)

• Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)

• Ministry of Education and Culture Republic Indonesia

• Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (SMVIC)

• Thailand Automotive Institute (TAI)

• Vietnam Register (VR)

Download all information at www.thaiauto.or.th
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TAI PARTICIPATED IN BLOOD 
DONATION ACTIVITY IN THE 
AUSPICIOUS OCCASION 
OF THE KING'S BIRTHDAY
สยย. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 สถาบันยานยนต์ได้ส่งตัวแทน
พนกังานเข้าร่วม “โครงการรับบริจาคโลหติเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล” เนือ่งใน
วโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธนัวาคม 2557 ซึง่จดัโดยส�านกังานนคิมอตุสาหกรรม
บางปู ณ ห้องประชุม สนป. (ชั้นล่าง)

On Tuesday 16th December, 2014, representatives of Thailand 

Automotive Institute (TAI) participated in the “Blood Donation, the 

contribution to the King” in the auspicious occasion of the King's Birthday; 

Father day, on 5th December, 2014 at Bang Poo Industrial Estate.

SAFETY RIDE DURING NEW 
YEAR 2015
โครงการรณรงค์เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2558 พร้อมเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนน

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ กรมขนส่งทางบก สนับสนุนและรณรงค์ 
“โครงการเดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมเดินหน้าลด
อุบัติเหตุทางถนน” โดยได้รับเกียรตินางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลส�าคัญ พร้อมก�ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะ
ให้มีความพร้อมทั้งสภาพรถและผู้ขับขี่ ในการอ�านวยความสะดวก ในด้าน

ความปลอดภยัและสร้างความมัน่ใจ เน้นแนวคิด “Slow down save your life 
ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ ่านมา 
ณ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with Department 

of Land Transport (DLT) to support and promote “Safety Ride During 

New Year 2015 and Road Accident Reduction”. In this regard, Mrs. 

Soithip Trisuth, Permanent Secretary - Ministry of Transport, presided 

over the event in order to promote the safety of travelling during this 

season, which included the monitoring good condition of public transport 

vehicle and driver and focused on the concept of “Slow down save 

your life”. TAI also participated this promotion by having information 

booth to acknowledge publics about standard tire and safety helmet at 

DLT, Phahonyothin Road, Bangkok, on December 17th, 2014.
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Techno focus

5 Tricks
to save cost
from driving
5 ทรคิ ช่วยคณุ
ประหยดัมากขึน้
ในการขบัขี่
ในขณะที่น�้ามันก็แพง แก๊สก็ปรับขึ้น
ราคา เรามาหาวธีิฉลาดๆ ในการขบัขี่
เพือ่ช่วยประหยัดเงนิในกระเป๋ากนัดีกว่า 
ว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับ
ว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะช่วยพวกเรา
ประหยัดกันได้มากขึ้น

While, oil and gas prices are 
increased, we have smart tips 
for you to save money
in your pocket:

วิธีที่ 1 ดับเครื่องยนต์เมื่อรถ
ไม่เคล่ือน น้อยคนนักที่

จะเหน็ว่าเขาดบัเครือ่งยนต์ ทีเ่หน็ชดันัน้กไ็ม่พ้น
รถตุ๊กๆ ทั้งหลาย แต่เทคนิคนี้อาจจะไม่ขั้น
สงูมากนกั ทว่ากม็กีารศกึษาวจิยัมาแล้วว่าการดบั
เคร่ืองยนต์ช่วยให้ประหยดัเงนิในกระเป๋ามากขึน้ 
จนรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุน่มรีะบบดบัเครือ่งยนต์
อัตโนมัตช่ิวยสนบัสนนุในเรือ่งการประหยดัน�า้มนั

Tip #1 switch off the engine when not 

running, as you seen from Tuk tuk. This is not 

the advance technique; however, from the 

research, it reveals that switching off the engine 

can save more money. As a consequence, 

there are several new car models that have 

automatic switching off engine system to 

save fuel consumption.

วิธีที่ 2 หลีกเลี่ยงหลุมบ่อต่างๆ 
ไม ่ เชื่ อก็ต ้องเ ช่ือ ว ่า 

การขับรถให้ประหยัดนั้น ส่ิงหนึ่งนอกจาก
การเดินคันเร่งเรือ่ยๆ ขบัชวิๆ ช้าๆ แล้ว สภาพ
พื้นถนนที่เป็นหลุมบ่อ ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ในการขบัรถให้มคีวามประหยดัมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ 
ถ้าเป็นได้ควรหลกีลีย่งหลมุต่างๆ หรอืผวิจราจร
ทีไ่ม่ราบเรียบ เพราะการขบัรถผ่านถนนทีเ่ป็นหลมุ
เป็นบ่อนั้นต้องท�าให้เราต้องแตะเบรค และเร่ง
อยู่บ่อยๆ ท�าให้เคร่ืองยนต์ท�างานไม่สม�่าเสมอ
นัน่เอง แต่หากต้องใช้เส้นทางดงักล่าวเป็นประจ�า 
อาจจะลองหาเส้นทางเลีย่งทีไ่กลกว่าเดมิไม่มากนกั
น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Tip #2 Avoid bumpy roads. Believe it or 

not? Bumpy road is caused of more fuel 

consumption. Thus, you should avoid it to 

save even more money. Driving through this 

road, you need to step on the brake and 

speed up often which caused intermittent 

operation of the engine. However, if this road 

is your regular route, you should find the new 

direction with better road condition and not 

much farther. This should be better choice 

and it gives you more money saving.
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5 Tricks
to save cost
from driving วิธีที่ 3 จ�าให้ดี แรงเฉื่อยช่วย

คณุได้ มีคนจ�านวนน้อย
มากท่ีรูจั้กแรงเฉือ่ย แรงเฉือ่ยเกดิขึน้หลังจากที่
เราไม่ได้มีการเร่งให้เครื่องยนต์ท�างานแล้ว แล้ว
ปล่อยให้รถวิง่ไปต่อไป แรงเฉือ่ยมปีระโยชน์อย่างไร 
บางครัง้เราอาจเคยเหน็หลายๆ คน ทั้งๆ ที่ข้าง
หน้าเป็นแยก หรือไฟแดง แต่ก็ยังเร่งเครื่องยนต์
เพือ่ไปเบรคใกล้ๆ ซึง่หากลดคนัเร่งลงแล้วปล่อย
ให้รถไหลไปก็ได้ (ในระยะที่เหมาะสม ไม่ใช่
ปล่อยให้ไหลเป็นกิโลจนท�าให้ขวางทางรถด้าน
หลังและก่อให้เกิดการจราจรติดขัด) วิธีการนี้
จะช่วยประหยัดทั้งน�้ามันและลดการเบรคที่
กระชั้นชิดลง ได้ประโยชน์สองต่อคือ อัตราการ
สึกหรอของผ้าเบรคก็จะลดลงด้วย นอกจากนั้น
ยังช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งต่อคันที่อยู่
ข้างหน้าและข้างหลงั ประโยชน์เหน็ๆ

Tip #3 Please, bear in mind that inertia 

is useful. Only some know this force. It occurs 

after we do not step on the gas and let the 

car keeps moving. What useful of this inertia 

is. We often find that some prefer to brake 

with closed distance at the crossroad even 

the traffic light is red. In fact, if we let the car 

moves in proper distance without speeding up, 

this will save fuel consumption and eliminate 

the closed distance braking. Moreover, this 

gives us double benefits because this delays 

the wearing out of break lining and reduces 

chance of accident from hitting from the front 

and behind cars as well.

วิธีที่ 4 เหยียบเผื่อเมื่อขึ้นทาง
ชนั หลายคร้ังทีเ่ราตะลุย

ต่างจงัหวัด อาจจะต้องเจอทางลาดชนั โดยเฉพาะ
เขา ซึง่เป็นอุปสรรคส�าคัญในการท�าอัตราประหยดั 
แต่กระนัน้กย็งัมวีธิพีชิติมนัได้ เพยีงแค่ใช้แรงบดิ
ให้เป็นประโยชน์เหยยีบส่งลงเขาเพือ่ใช้โมเมนตัม
ของรถในการเพิ่มความเร็ว ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้อง
เร่งมากในการขึน้เขา (วิธกีารนีค้วรใช้วิจารณญาณ 
และความช�านาญในเส้นทางประกอบด้วยนะครับ)

Tip #4 Many times when we are out of 

town, we face with slop area; especially, on 

the mountain and this causes more fuel 

consumption. By using the advantage of 

torque while you are driving the car down from 

the mountain, the momentum of the car will 

increase speed without your stepping on 

more gas. As a result, it gives you more fuel 

economy. (Driver discretion and familiarity of 

route are needed).

วิธีที่ 5 ได้เวลามองพลังงาน
ทางเลือก ถ้าหากท�าทุก

อย่างแล้ว เงนิในกระเป๋ายงัประหยดัไปไม่มากกว่านี้ 
สิ่งส�าคัญต่อมาอย่างสุดท้ายคงต้องมองในเรื่อง
ของพลังงานทางเลือก เช่น การเปลี่ยนมาใช้
เชื้อเพลิง CNG หรือ LPG และหากคณุวางแผน
ที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่อยู่แล้ว อย่าลืมมองหา
รถยนต์ที่รองรับเชื้อเพลิงได้หลายประเภท เช่น 

เชื้อเพลิง E20, E85 หรือ รถยนต์ไฮบริด ได้ ก็จะ
ช่วยให้คุณประหยัดยิ่งขึ้น

ทั้งหมด 5 ข้อที่กล่าวมานี ้บางข้อนัน้อาจ
ต้องใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมการขับข่ีพอ
สมควร แต่เชือ่แน่ว่าจะสามารถช่วยให้คณุประหยดั
เงินในกระเป๋าได้อย่างแน่นอน และท่ีมากกว่านัน้
คุณยงัช่วยประหยดัพลังงานช่วยประเทศของเรา
ได้อีกด้วย

Tip #5 If you have tried all these tips 

and still unable to save more money, you 

should consider the alternative fuel such as 

CNG or LPG. If you are going to buy a new car, 

you should find a car that can use several 

types of fuel; for example, E20, E85 or even 

the hybrid car. These will save you more.

From above tips, you may need time to 

change your driving behavior, but we believe 

that these will give you more money saving as 

well as energy saving for our country.

Credit: http://www.apollothai.com/?p= 

1048#more-1048 and Apollo (Thailand) Co., 

Ltd.
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เนื่องจากปัจจุบนั ยอดจ�าหน่ายจักรยานยนต์ ขนาด
ไม่เกิน 125 ซีซี หรือมากกว่า 125 ซีซี หรือที่
เรียกว่าบิ๊กไบค์มีความนิยมใช้งานกันมากขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ท�าให้อุปกรณ์ส�าหรับผู้ขบัขี ่และผู้โดยสารทีมี่ส่วนช่วยปกป้อง
ยามเกิดอุบัติเหตุ มีการใช้งานที่มากขึ้นด้วย โดยมีการพัฒนาทั้งเร่ืองของ
วัสดุ ความสวยงามในการออกแบบ รวมถึงการแข่งขันในด้านราคา เพื่อ
เป็นการพฒันาอปุกรณ์ทีส่่งเสรมิความปลอดภยั ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ผลิต รวมทั้งผู้น�าเข้า ซึ่งในอนาคตจะมีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มอก. 369-2539 
โดยคาดว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ภายในปี 2558

โดยห้องปฏบิตักิารทดสอบของสถาบนัยานยนต์ มหีน้าทีใ่นการทดสอบ
ผลติภณัฑ์ดงักล่าว ซึง่ได้รับงบประมาณสนบัสนนุในการจัดซือ้ชดุเครือ่งมอื
ส�าหรับทดสอบหมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ให้สามารถท�าการ
ทดสอบตามมาตรฐานต่างประเทศ คือ มาตรฐาน ECE R 22 ส�าหรับหมวก
เตม็ใบ รวมทัง้ และบงัลม (Visor) รวมถงึมาตรฐาน DOT ส�าหรบัหมวกคร่ึงใบ 
ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐาน ถูกใช้เป ็นต้นร ่างส�าหรับการปรับปรุงมาตรฐาน 
มอก. 369-2557

ส�าหรับ Automotive Navigator Magazine ฉบับนี้ ผู ้เขียนขอ
น�าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานหมวกนิรภัยฉบับปัจจุบัน 
มาตรฐาน มอก. 369-2539 กับ มาตรฐาน มอก. 369-2557 ให้ผู้อ่านได้
เห็นถึงความเปล่ียนแปลงในรายละเอยีดทีใ่ช้ทดสอบผลิตภณัฑ์ กนัพอสงัเขป

At 
present, total sales volume of both 125 cc and over 125 cc; 

as known as big bike, motorcycle is increased, continuously. 

Thus, protection gear for rider and passenger is also 

needed, increasingly. It has been developed in material 

and design as well as pricing. As a consequence, Thai Industrial Standards 

Institute (TIS) realizes to the significant of protection gear development 

and has authority to certify manufacturer, importer and exporter. In the 

future, there will be a new safety helmet standard for motorcyclist; 

TIS 369 - 2557, which is expected to be valid within 2015.

The testing center of Thailand Automotive Institute (TAI) receives 

a budget to buy the testing device for this test; which can perform testing 

as international standards: ECE R 22 for full face helmet; including visor 

and DOT for half helmet. These standards, whereof are applied as 

drafts for new TIS 369-2557.

For this issue of Automotive Navigator Magazine, I would like to 

introduce the comparison of existing safety helmet standard TIS 369-2539 

and the new standard TIS 369-2557 that are applied for product 

testing, briefly.

Testing Standards

Mr. Sakesilp  Banpasuka
Specialist - Environment Test 
Thailand Automotive Institute 

คว�มแตกต�่งของก�รทดสอบหมวกนิรภัย ต�มม�ตรฐ�น 
มอก. 369-2539 และ ม�ตรฐ�น มอก. 369-2557

The Difference 
of Safety Helmet 
Testing as the 
Standard of TIS 
369-2539 and 
TIS 369-2557
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จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า ส่วนที่มาตรฐานระบุให้หมวกนิรภัยต้อง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ACDEF เพื่อให้หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมีพื้นที่ปกป้อง
ครอบคลุมส่วนของศีรษะของผู้สวมใส่ได้มากกว่าหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบที่
ปกป้องเพียงส่วนบน ไม่ครอบคลุมด้านข้างที่ต�่าลงจนถึงบริเวณหู และจุด
ส�าหรับการทดสอบการดูดกลืนพลังงาน (Impact - absorption tests) นั้น
ครอบคลุมในทุกด้านของหมวกนิรภัยคือ จุด B จุดกระแทกในส่วนหน้า 
จุด X จุดกระแทกทางด้านข้าง จุด P จุดกระแทกในส่วนบน จุด R จุด
กระแทกทางด้านหลงั และจดุ S คอืจุดกระแทกบริเวณคาง (จุดนีใ้ช้ทดสอบ
กับหมวกฯ นิรภัยชนิดปกป้องคาง - ผู้ท�าต้องระบุไว้)

From Picture 1, as stated in the standard, safety helmet has to 

cover areas of ACDE and F. The full face helmet has more cover areas 

than the half helmet which covers only upper part and does not cover 

the side area down-along to the ear. The spot for impact - absorption 

tests will cover all area of safety helmet, which are point B - the front 

impact, point X - the side impact, point P - the upper impact, point R - 

the back impact and point S - the impact on chin area (this is used for 

safety helmet with chin protection - manufacturer must indicate this)

Picture 1 Shown protection area of safety helmet: full face and half helmet as the standard of TIS 369-2557
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ความแตกต่างของการทดสอบ ระหว่าง มาตรฐาน มอก. 369-2539 กับ มาตรฐาน มอก. 369-2557

The Difference of Standard Testing of TIS 369-2539 and TIS 369-2557 

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

Standard Based on ISO 1511 and JIS 8133. Based on ECE R 22 (Full/Open Face) and 
DOT FMV SS218 for Half helmet.

Protection area Area for testing the impact is on the upper 
part of rider’s ear.

- For full face, the impact testing area is 
on the side down-along to ear and chin parts.
- For half helmet, the impact testing area is 
on the back down-along to the upper part 
of ear in the back.

Mechanical testing method of the 
outer shell.

- The impact 

The impact moves to the helmet (not shown 
incident condition), measure the impact from 
loaded cell under the dummy and report the 
impact. No measuring the head injury. Full 
face and half helmet are in the same criteria 
(Not over 20 KN). 

Helmet moves to the impact (as the 
occurring of accident), accelerator tool 
installed in the dummy. The acceleration 
and HIC rate are reported.
* Full face, acceleration rate is less than 
275 g and HIC is not over 2400.
* Half helmet, acceleration rate is less than 
400 g and accumulated time with over 
acceleration rate. 

- 200 g is not over 2.0 ms.
- 150 g is not over 4.0 ms.



ส�าหรับผู้ใช้บางท่านอาจค�านึงถึงการช่วยปกป้องจากหมวกนิรภัย 
ในเร่ืองของการกันกระแทกเท่านั้น แต่รูปแบบหรือลักษณะของการเกิด
อุบัติเหตุ มิได้จ�ากัดในเรื่องของการกระแทกเพียงอย่างเดียว แรงที่เกิดใน
ลักษณะของแรงเฉือนจากการครูด หรือหมุน ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ท�าจะต้อง
ค�านึงถึงการออกแบบระบบระบายอากาศจะก่อให้เกิดส่วนที่ยื่นออก
ตามลักษณะของช่องดักลม และการเลือกวัสดุที่ใช้ท�าเปลือกหมวกนิรภัย 
มาตรฐานนีม้กีารทดสอบเพือ่ยนืยนัความปลอดภยัจากแรงเฉอืนดงักล่าว โดย

1. การทดสอบ ส่วนยื่น ส�าหรับการทดสอบในรายการนี้ มาตรฐาน
ก�าหนดเมื่อหมวกนิรภัย มีส่วนที่ยื่นเกินออกมาจากเปลือกหมวกมากกว่า 
3 มม. ให้ทดสอบโดยติดตั้งหมวกฯให้ส่วนยื่นนั้นวางลงบนแคร่ส�าหรับ
เคลือ่นทีใ่นแนวราบทีต่ดิตัง้บาร์ขวางทีท่�าจากโลหะ (ภาพที ่3 ) แล้วกระชากบาร์
นั้นผ่านส่วนยื่นดังกล่าว หากบาร์ขวางสามารถผ่านส่วนยื่นไปได้ หรือส่วน
ท่ียื่นออกนั้นหลุดจากเปลือกหมวกโดยไม่ท�าให้บาร์ขวางหยุดการเคล่ือนที่ 
หมวกนั้นสามารถผ่านข้อก�าหนดในเรื่องนี้

2. การทดสอบ ผิวเปลือกหมวก เป็นการทดสอบในเรื่องของวัสดุที่
ผูผ้ลติน�ามาใช้เป็นเปลอืกหมวก โดยเมือ่ท�าการทดสอบจะตดิตัง้กระดาษทราย
เบอร์ 400 (ภาพที่ 4 ) ลงบนแคร่ จากนั้นติดตั้งหมวกให้ผิวเปลือกหมวก
กดลงบนกระดาษทราย แล้วลากแคร่ที่ติดตั้งกระดาษทรายนั้นไว้แล้ว 
ให้เคลือ่นทีใ่นลกัษณะครูดกบัเปลอืกหมวกเช่นกนั หากแคร่เคลือ่นทีไ่ด้ตลอด

ระยะของกระดาษทราย แสดงว่าหมวกนิรภัยนั้นสามารถผ่านข้อก�าหนด
ตามมาตรฐานในเรื่องนี้

Some may consider only the impact protection from safety helmet; 

however, the accident is caused not only from the impact but also from 

slashing force of scratch or spin; which needs to be concerned as well. 

The design of air ventilation is cause projection part and material selection 

for producing a safety helmet is also important. These must be tested 

to confirm the ability of protection from slashing force by following tests

1. The test of projection part - The standard states that if projection 

part of helmet is longer than 3 mm form the outer shell, it has to be 

placed on a carriage and move it horizontally through a thwart metal bar 

on the carriage (Picture 3) and pull that bar through that projection part. 

If the bar can pass through the projection part or it falls off the outer 

shell without stop the moving of bar, this helmet meets this specification.

2 The test of outer shell surface - It is the test for material used 

for outer shell. The sand paper no. 400 (Picture 4) is attached on the 

carriage. Then the outer shell will be pressed over the sand paper before 

moving the carriage in order to scratch the outer shell. If the carriage is 

able to move through the end of sand paper, this helmet passes this 

standard.
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ส่วนยื่น และผิวเปลือกหมวก

The Projection Part and Outer Shell

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

The projection part and outer shell The projection part must not over 3 mm.
Any projection part with over 3 mm from the 
outer shell is under standard. 

* The projection part with over 2 mm is 
tested by moving it through a thwart bar 
on the carriage and must be fall off or the 
carriage still moves.
* The outer shell surface must smooth 
enough for sand paper no. 400 that 
attached on the carriage to pass through. 

Picture 2 Shown the device for testing
the projection part and outer shell surface



Picture 3 Carriage 
with attached
thwart bar

Picture 4 Carriage 
with attached
sand paper

ความต้านการเจาะ มาตรฐาน มอก. 369-2557

ไม่มีการทดสอบ

ความคงรปู

ข้อก�าหนดที่สื่อถึง ในเรื่องความแข็งแรงของรูปทรงหมวกนิรภัยรถ
จักรยานยนต์ยังมีการทดสอบในลักษณะของการให้แรงกดลงบนหมวก
นิรภัย โดยวัดการยุบตัวเสียรูปของหมวกนิรภัยนั้น ซึ่งมาตรฐาน มอก. 369 
มีการก�าหนดวิธีทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสามารถดังกล่าว โดยเรียกการ
ทดสอบนีว่้า ความคงรปู การปรบั มอก. มคีวามเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยดงันี้

No testing on drilling resistance

in TIS 369-2557

Rigidity

The specification that refers to durability of motorcycle helmet is 

still use the pressing force on helmet and measure the subsidence or 

contortion of helmet. In this regard, TIS 369 determined the method of 

testing to test this and called it Rigidity test. There is small change in 

new standard as following

Picture 6 Shown pressing force throughout horizontal axis
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สายรดัคาง Retention system

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

Retention system (Chin Strap) Put consecutive force up to 500 n. After 2 minutes, 
increase force to 1 KN.

Pull away with 10 kg weight. The retention system 
must not stretch out over 35 mm. After 2 minutes, 
take the weight out and the retention system must 
not stretch out over 25 mm. 

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

Rigidity Press the helmet along vertical and horizontal 
axes, no specific additional pressing rate.

Press the helmet along vertical and horizontal axes, 
specific additional pressing rate at 20 mm/min. 
By 630 N, the depth of subsidence must not over 
40 mm and 15 mm after reducing the pressing 
rate at 30 N.

Picture 5 Shown pressing force throughout verticle axis



อุปกรณ์ท่ีมีความส�าคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆ แต่มักถูกมองข้าม
ยามใช้งาน ผูใ้ช้อาจลมืไปว่า การสวมหมวกนริภยันัน้ ยามเกดิเหตหุากหมวก
นริภยัไม่อยู่บนศีรษะแล้ว ย่อมไม่มีการปกป้องใดๆ เลย ดังนั้นสวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งต้องรัดสายรัดคาง โดยปรับสายรัดคางให้กระชับ และร้อย
สายโดยพาดผ่านขากรรไกรล่างของผู้สวมใส่ จึงจะถือว่าใช้สายรดัคางอย่าง
เหมาะสม มอก. 369-2557 ก�าหนดให้ทดสอบความแขง็แรงสายรดัคางทัง้ชดุ 
(Retention system) คือการทดสอบหาความยืด และความสามารถใน
การคืนตัวหลังจากผ่านการกระชาก ซึ่งการทดสอบจะท�าโดยสวมหมวก
นิรภัยเข้ากับศีรษะทดสอบ ดังนั้น ความแข็งแรงของหมุดย�้า (Rivets) 
และอปุกรณ์ส�าหรบัคล้องปลายสายทัง้ 2 ด้านเข้าด้วยกัน (Double D ring, 
Quick release mechanism) จะถูกทดสอบความแข็งแรงร่วมด้วย

Retention system (chin strap) is also a significant part of safety 

helmet, but it is usually overlooked from users. They should realize that 

without helmet on their head, there is no protection. Thus, every time you 

wear a safety helmet, you need to fasten the chin strap and make sure 

it leans against your jawbone. There is a required test for the retention 

system in TIS 369-2557, which evaluates its flexibility. The test will be 

done by pulling the helmet from a dummy heard; whereof, the durability 

and rigidity of rivets, double D ring and quick release mechanism will be 

tested as well. 
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กระบงัหมวก (Peak)

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

Peak Hang 1 kg. weight and the range
must be 6-12 mm.

Measure the length of standing. If over 2 mm, 
the projection part test is required.

การคงต�าแหน่งบนศรีษะ (Roll off)

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

The steady position on the 
head

No testing. Any change after testing must not over 30 degree.

Picture 7 Shown the Dynamic Retention system testing device



เช่นกัน หากหมวกนิรภัยออกแบบรูปทรง
ภายใน หรือวัสดุที่ใช้บุด้านในของหมวกนิรภัย 
ไม่เหมาะสมกับลักษณะของศีรษะแล้ว การใช้
ความเร็วยามขับขี่ หรือเกิดลมปะทะอาจท�าให้
หมวกนิรภัยไม่อยู่ในต�าแหน่งที่ผู้ขับขี่ใช้สายตามอง
ถนนได้ หรืออาจเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งไป ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุความ
ไม่สามารถคงต�าแหน่งทีเ่หมาะสมบนศรีษะผูส้วมใส่ 
หมวกนิรภัยนั้น อาจไม่สามารถท�าหน้าที่ปกป้องได้
ตามที่ออกแบบไว้ การทดสอบนี้ท�าเพื่อยืนยันความ
เหมาะของรปูทรงภายในดงักล่าวโดย ใช้สายทีป่ลาย
ด้านหนึ่งมีตุ้มน�้าหนัก ส่วนปลายอีกด้านคล้องเข้า
กับหมวกนิรภัยที่สวมไว้กับศีรษะทดสอบทางด้าน
หลัง จากน้ันปล่อยตุ้มน�้าหนักให้หมวกนิรภัยเกิด
การเคลื่อนท่ีในลักษณะคว�่าหน้าลง แล้ววัดมุมที่
เปลี่ยนแปลงไปของหมวกนิรภัยบนศีรษะทดสอบ

If the inside of safety helmet is not designed 

or used the right material for head, these can 

cause an accident from high speed riding or 

windblast, which change the helmet position into 

the vision area. Without steady position of the 

helmet on rider’s head, this helmet cannot protect 

the rider as it is designed. Thus, the roll off testing 

is required to evaluate the inside form of helmet. 

A weight will be tied with the end of strap and 

another end is tied at the back of helmet on dummy 

head before putting the weight down until the 

helmet inverts and measure the changing angle 

all around the helmet on dummy.
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ขอบเขตการมองเหน็  (Peripheral Vision)

Item
The Difference

TIS 369-2539 TIS 369-2557

Peripheral Vision Area No testing In vertical axis, cover 7 degree at the upper edge 
and 45 degree at the lower edge. In horizontal 
axis, 105 degree from the center line.

Picture 8 The roll off testing device 



เป็นการประเมนิพืน้ทีข่องขอบช่องมองส่วนหน้าของหมวกโดยก�าหนด
ให้มีพื้นที่ส�าหรับสายตาอย่างเหมาะสม ข้อแตกต่างระหว่างหมวกนิรภัย
ส�าหรับรถยนต์ (แข่งขัน) กับหมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยายนต์ จะเห็น
ได้อย่างชัดเจนในส่วนนี้ คือ หมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์นั้น 
ช่องมองต้องมีพ้ืนที่ให้ผู้สวมใส่ มองเห็นรอบด้านเป็นขอบเขตที่มากกว่า 
ดังนั้นมาตรฐานจึงระบุให้ทดสอบกับช่องมองทั้งทางแนว บน - ล่าง และ 
ซ้าย - ขวา

ในมาตรฐาน มอก. 369-2539 นั้นมีการก�าหนดให้แผ่นบังลมนั้น
ต้องใสไม่มีสี เมื่อมาตรฐานมอก. มีการปรับปรุง รายการที่จะหาคุณสมบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและความปลอดภัยต่างๆ ของแผ่นบังลมจึงมีการ
ก�าหนดเพิม่เตมิ เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อผู้สวมใส่มากย่ิงขึน้ โดยก�าหนด
ให้มีการแสดงข้อความ “ใช้ในเวลากลางวันเท่านั้น” ส�าหรับแผ่นบังลมนั้น
มค่ีาการส่งผ่านแสง อยูใ่นช่วงร้อยละ 50 - 80 และมกีารทดสอบความแขง็แรง
ทางกล โดยใช้ลิม่โลหะกระแทกลงบนแผ่นบงัลมบริเวณตาของผูส้วมใส่ โดย
แผ่นบังลมอาจแตกหรือเสียรูป แต่จะต้องไม่มีชิ้นแหลมคมในลักษณะที่จะ
เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ได้

It is evaluation the front part area of helmet and it is designed for 

appropriate vision. The distinctive difference between helmet of motocross/

off-road and regular motorcycle is the larger vision area in motorcycle; 

therefore, there is specification for testing in all directions of vision part: 

Up-Down and Left-Right.

In TIS 369-2539, the colorless of visor is stated. For new standard, 

there are more specifications that related to the usability and safety of 

visor. It requires “Daytime use only” message stated on the visor and 

the penetration of light have to be 50% - 80%. The mechanism test is 

also required by smashing on visor, around eye area, with metal wedge. 

The visor may be broken or contorted but must not have any sharp 

piece that causes any harm to wearer.

Picture 9 Shown measuring device and measurement
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แผ่นบงัลม (Visor)

Item The Difference
TIS 369-2539 TIS 369-2557

The testing method for the 
quality of visor 

Must be transparent and colorless.
Testing by inspection.

- The penetration of light must over 80%. If it is 
50% - 80%, “Daytime use only” indication is 
required. 
- Durability from the impact is tested.
No sharp broken piece.



Picture 10 Shown testing device for the durability of visor
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นอกจากนี้มาตรฐาน มอก. 369-2539 ได้ก�าหนด

คุณลักษณะที่ต้องการ ในด้านอื่นๆ โดยระบุให้มี

คุณสมบัติดังนี้

คณุลกัษณะทีต้่องการ

• หมวกนิรภัยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการได้ยิน
• ต้องมีรูระบายความร้อน (เฉพาะแบบเต็มใบ)
• หมวกนิรภัยที่ไม่มีแผ่นบังลมรูปลักษณะที่ด้านหน้าจะต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อการสวมใสแว่นกันลม 
• ส่วนทีย่ืน่เกนิเข้ามาด้านในซึง่มลีกัษณะแขง็ เช่น ปลายนอ็ต หมดุย�า้

จะต้องถูกห่อหุ้มด้วยส่วนบุรอง
• หมวกนิรภัยจะต้องยึดอยู่บนศีรษะของผู้สวมใส่อย่างแน่นหนา 

โดยสายรดัคางรดัอยูภ่ายใต้ขากรรไกรล่างของผู้สวมใส่ ทกุชิน้ส่วนของระบบ
สายรัดคางจะต้องยึดติดอย่างถาวรกับหมวกนิรภัย

• สายรัดคางจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 20 มม. ไม่มีถ้วยรับคาง และ
มีอุปกรณ์ส�าหรับปรับความกระชับ

• เมื่อสวมหมวกนิรภัยอุปกรณ์รัดและปรับความตึงของสายรัดคาง
จะต้องอยู่ภายใต้ขากรรไกรล่าง หรอือยูต่�า่กว่าระนาบอ้างองิของศรีษะทดสอบ
ในแนวตั้งไม่น้อยกว่า 130 มม.

• หากระบบสายรัดคางประกอบด้วยแหวนรูปตัว D 2 ตัวซ้อนกัน 
หรืออุปกรณ์รัดแบบสไลด์บาร์ เมื่อรัดแล้วปลายสายข้างหนึ่งต้องปล่อยให้
เป็นอิสระ เมื่อต้องการปรับความตึง

• อุปกรณ์รัดสายแบบสไลด์บาร์และแหวนรูปตัว D 2 ตัวซ้อนกัน 
แถบดึง หรือปุ่มกดจะต้องใช้สีแดงและมีขนาดอย่างน้อย 10 x 20 มม.
อุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ต้องใช้สีอื่น

คณุลกัษณะทีต้่องการ - แผ่นบงัลม

• แผ่นบังลมจะต้องปราศจากข้อบกพร่องเด่นชัดใดๆ ที่จะลดทอน
การมองเหน็ เช่น ฟองอากาศ รอยขดูขดีสิง่เจือปน รอยนนู รู รอยแบบ หรอื
ข้อบกพร่องอื่นใดอันมีผลมาจากกระบวนการผลิต

• บรเิวณพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการมองของแผ่นบงัลมถกูก�าหนดโดยครอบคลุม
พืน้ท่ีในแนวตัง้เหนือระนาบอ้างองิของหุน่รูปศรีษะไม่น้อยกว่า 7 องศา และ
พื้นที่ในแนวนอนจากระนาบกึ่งกลางศีรษะ 90 องศา

• ขอบล่างของแผ่นบังลม ต้องท�าจากวัสดุซึ่งมีค่าการส่งผ่านแสง
ค่าเดียวกับส่วนอื่นๆ ของแผ่นบังลม

• ปุม่ทีใ่ช้ดนัแผ่นบงัลม ถ้าอยูใ่นพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการมอง ต้องหนาไม่เกนิ 
10 มม. และมีพื้นที่ไม่เกิน 1.5 ตร.ซม. และต้องท�าจากวัสดุ ซึ่งมีค่าการส่ง
ผ่านแสงค่าเดียวกับส่วนอื่นๆ ของแผ่นบังลมปราศจากรอยแบบ ไม่ท�าสี

• อปุกรณ์ลอ็คแผ่นบงัลมไม่ให้เปิดขณะขบัขี ่ ต้องอยู่ภายนอกบรเิวณ
พื้นที่ ที่ใช้ในการมองและมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ตร.ซม.

• เมื่อยกแผ่นบังลมขึ้น ต้องไม่บดบังขอบเขตการมองเห็น โดยมุม
เปิดต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 องศา

• เมื่อปิดแผ่นบังลม ขอบล่างต้องอยู่ภายนอกบริเวณขอบเขตการ
มองเห็น

• ต้องสามารถปรับให้พ้นบริเวณขอบเขตการมองเห็น ได้ง่ายด้วย
มือเดียว หากปรับไม่ได้ต้องระบุข้อความไว้ที่แผ่นบังลม

เมื่อพิจารณาข้อก�าหนดในทุกๆ ส่วนแล้วจะเห็นได้ว่า อุปกรณ์ทุก
ส่วนของหมวกนิรภัยนั้น มีความส�าคัญ และจะต้องถูกทดสอบหรือตรวจ
ประเมิน เพ่ือให้เกิดการปกป้องได้ดีที่สุด เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี ทั้งผู้ใช้
งานเอง หรือแม้กระทั่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือ ยามเกิดเหตุ เช่น อุปกรณ์ที่
ออกแบบไว้เป็นตัวปลดสายรัดคางก็ยังก�าหนดสีให้สังเกตได้ง่าย เพราะใน

ยามฉุกเฉินเวลานั้นมีค่าต่อความเสียหาย การที่อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ี
ถูกออกแบบ และสร้างขึ้น บนพื้นฐานของความเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์นั้น ก็จะส่งผลดีต่อผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด

Other requirements indicated in

TIS 369-2539 are as following

The required attributes

• Safety helmet must not block out the hearing

• Must have vent for heat elimination (full face only)

• Safety helmet without visor must not block from wearing goggles

• All hard projection parts in inside of helmet such as edge of 

nuts, rivet need to be covered

• Safety helmet must secure head of rider, firmly. Chin strap 

(retention system) must be placed under the jawbone. All parts of retention 

system must be permanent attached with the helmet

• The width of chin strap must be at least 20 mm. with adjustable 

devices. No chin pad

• While wearing the safety helmet, the retention system and 

adjustable devices must be under the jawbone or lower than the reference 

level of head test in vertical axis at least 130 mm

• If the retention system has double D ring or is the slide bar 

typed, after fastening, the end of strap must be free from another for 

adjustment

• The retention system with slide bar typed and double D ring, 

the pulling strap or release button must use red color with the size at 

least 10 mm x 20 mm. Other parts must use other colors

The required attributes - visor

• No distinctive defect that eliminate the vision such as bubble, 

scratch, foreign object, bulge, hole, mold mark, any flaw caused from 

production

• The vision area of visor is determined to cover the vertical 

axis over the reference level of head shaped model at least 7 degree 

and the horizontal axis from the level of mid section head 90 degree

• The lower edge of visor must use material with the same light 

penetration rate as others 

• The push up button for visor, if located in the vision area, 

must not thicker than 10 mm and not larger than 1.5 cm. It must be produced 

from material with the same light penetration rate as other parts of visor 

and without mold mark and colorless

• The visor lock button must be outside the vision area which 

is not larger than 2 cm 2

• After put the visor up, it must not block out any vision area. 

The angle of opening up must be at least 5 degree

• The lower edge of visor must be outside the vision area after 

closing

• Any adjustment must be able to manipulate in one hand; 

otherwise, indication on the visor is required

Apparently, all parts of safety helmet are important and they 

need to be tested or evaluated for best protection from appropriate 

used by wearer or rescuer; for example, the distinctive color on chin 

strap release button is design for perception, easily, during emergency. 

Thus, safety device that is designed and produced as specific standards 

will optimize benefit to consumer, enormously.
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ปัจจุบันเรายังต้องยอมรับครับว่า
หลายคนที่ใช้รถไม่ค่อยรู ้จักการดูแลรถ
อย่างถกูวธิ ีหลายครัง้ทีเ่ราพบว่ารถหลายคนั
ภายนอกดูดีแต่กลับมีสภาพเครื่องยนต์ที่
ไม่สูด้นีกั วนันีจ้ะมาพดูคยุกนัในเรือ่งหลาก
ปัญหาของรถที่คุณอาจจะสามารถรับรู้ได้
และท�าให้ป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลาม
จนสร้างความเสียหายให้กับรถสุดที่รัก
ของคุณ ส�าหรับงานนี้ผู ้อ่านอาจต้องใช้
การสงัเกตสกัเลก็น้อย แต่แน่นอนว่าบางครัง้
คุณก็อาจจะรู้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ทราบว่า
มันมีปัญหาจากส่วนใด วันนี้เราจะพาคุณ
ไปรู้จักหลากอาการเริ่มต้นต่างๆ ที่บ่งบอก
ว่ารถคุณต้องการการดูแลกันครับ

อาการท่ี 1 สตาร์ทเคร่ือง

นานกว่าปกต ิทันทีที่เราขึ้นรถแล้วบิด
กุญแจเชือ่หรอืไม่ครบัว่า แม้แต่เสียงสตาร์ท
นั้นยังบอกความเป็นสุขของรถท่านได้ โดย
ปกติแล้วการสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นจะใช้
การถีบตัวไม่เกิน 3 ครั้งใช้เวลาไม่เกิน 30 
วนิาท ี ถ้านานกว่านัน้แสดงว่ารถเริม่มปัีญหา 
ซึง่โดยปกต ิ หมายถงึแบตเตอร์รีอ่าจจะเริม่
เสื่อมสภาพ ยิ่งถ้ารถคุณเริ่มเข้าปีที่ 2-3 
เมื่อไรแล้วสตาร์ทช้า เตรียมเงินถอยแบต
เตอร์รีลู่กใหม่ได้เลยหากปล่อยทิง้ไว้ อาจจะ
พาลท�าให้ไดสตาร์ทพังไปด้วย

Apparently, many do not know how 

to keep their cars in good condition and 

we usually find that there are many cars 

that look great outside but have poor 

condition engine. Today, we are going to 

talk about car problems that you should 

know and can prevent it from further 

damage. You need just only smal l 

observation. Some may know what the 

problem is but do not know where it 

occurs. From now on you will know those 

initial signals of problem that tell you to 

take care of your car.

The 1
st
 Signal “Unusual 

longer ignition”. The sound of 

starting engine can tell you if your car 

works, properly. In normal condition, 

engine ignition takes no longer 3 times 

and less than 30 seconds; otherwise, it 

means your car is not functional which is 

generally caused from drained battery. If 

your battery has been used for a couple 

years and takes longer time for ignition, 

the replacement is needed. If you neglect 

it, the starter motor will be broken.

7 สัญญาณ

ที่บ่งบอกว่ารถคุณ

ต้องการการดูแล

warning 
signs:
Time to 
take care 
your car 

Auto Smart
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อาการที ่2 พบร่องรอยน�า้มนั 
บางครั้งเมื่อคุณจอดรถแล้วพบรอยน�้ามันหยด
เป็นทางน้ัน หรอืเป็นจุดน้ันอย่าวางใจโดยเดด็ขาด 
เพราะตามปกติแล้วน�้ามันจะไม่สามารถหยด
ได้เอง นอกจากเกิดความเสยีหายต่อระบบนัน้ๆ 
ซึ่งหมายถึงต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว ถ้าพบข้อนี้
ให้รีบตรวจสอบด่วน หรือน�าไปเข้าศูนย์ทันที

อาการที่ 3 เสียงที่ผิดปกต ิ
ในหัวข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากในการสังเกต
ในระหว่างขับรถแต่คุณสามารถสังเกตได้เม่ือ
รถจอดหรือเดินเบาเครื่องยนต์ก่อนขับออกถนน 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการท�างานของเครื่องยนต์
จะไม่มีเสียงผิดแปลก โดยเฉพาะเสียงเหล็ก
กระทบกนั หรอืทางศพัท์ช่าง เรยีกว่า “เสยีงน๊อก” 
(Knocking) ซึง่หากท่านได้ยนิเสยีงดงักล่าว และ
ไม่เคยได้ยินมาก่อนนั้น ให้รีบไปหาผู้เชี่ยวชาญ
ทนัท ีแต่ทางทีด่อีนันีอ้ยากแนะน�าบนัทกึเสยีงนัน้
ไว้ก่อน โดยอาจจะถ่ายคลิป เพื่อใช้ประกอบใน
การอธิบายปัญหา เพราะหลายเหตุการณ์ ตอน
อยู่กับเรามีเสียง พอไปถึงช่างเสียงหายไปเฉยๆ
ซะก็มี เอาเป็นว่าตอนซื้อรถมาใหม่ๆ หมั่นฝึก
สังเกตฟังเสียงไว้ นั่นคือเสียงเคร่ืองยนต์ปกติ 
หากวันไหนที่เสียงมันผิดเพี้ยนไปจากเดิมที่เคย
ได้ยินมา ให้รีบสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า น่าจะมี
อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เข้าแล้ว

อาการที ่4 ควนัขาวออกท่อ 
จงจ�าไว้ว่ารถทีด่นีัน้ต้องไม่มคีวนัขาว และเม่ือไร
ก็ตามท่ีรถของท่านมีอาการควันสีขาวออกท่อ 
พร้อมกลิ่นฉุน นั่นหมายถึงต้องมีสิ่งที่ผิดปกติ
กับระบบเครื่องยนต์ ซึ่งหากชี้ชัดไปนั้นมันจะมี
หลายอาการมาก แต่เอาเป็นว่าถ้าเห็นแล้วรีบ
ไปหาช่างดีกว่านะ

อาการที่ 5 ขับรถแล้วดูนุ่ม

นวลผิดกว่าปกติ คุณขับรถแล้วรู้สึกว่า
มันนิ่มนวลผิดปกติไปจากที่เคยใช้มา
หรือไม่ ถ้าค�าตอบคือ 
“ใช่” แสดงว่า

รถคุณมีความเป็นไปได้ใน 2 ทาง คือ 1 ลมยาง
อ่อน บางคร้ังอาจจะหมายถึงยางรัว่ กับ 2 ระบบ
ช่วงล่างบางชิ้นเสื่อมสภาพ โดยมาก คือ สปรงิ
หรือโช๊ค เพราะรถที่ปกติจะไม่นิ่มนวลมากจน
รู้สึกผิดปกติ เพราะการเซ็ตช่วงล่างหรือขนาด
ลมยางทีเ่หมาะสมจะท�าให้รถกระด้างและสะเทอืน
เลก็น้อย เพือ่การบรรทกุทีด่แีละการยดึเกาะถนน

อาการที่ 6 เสียง อี๊ดๆ ตอน

เบรค ในข้อนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็น
อย่างไร แต่เอาเป็นว่าเมือ่คุณกดเบรคแล้ว ได้ยนิ
เหมอืนเสยีงหนรู้องอยูใ่นรถ อาจจะด้านหน้า หรอื 
ด้านหลงัล่ะก ็ หมายถึงผ้าเบรคทีใ่ช้อยูก่�าลังหมด
อายุการใช้งาน อย่ารอช้า รีบไปเปลี่ยนผ้าเบรค
โดยด่วนก่อนที่มันจะท�าความเสียหายต่อชุด
จานเบรคของรถคุณ

อาการท่ี 7 รถเร่งแล้วอืด

กว่าเดิม ถ้าเมื่อไรรถคุณเร่งแล้วรู้สึกว่าไม่
พุง่เหมือนเดมินัน้ แต่ไม่มคีวามผดิปกตอิย่างอืน่
เช่น รอยน�้ามัน นั่นหมายถึงรถคุณนั้น อาจจะ
ต้องการการเปล่ียนถ่ายน�า้มนัเครือ่งแล้ว แต่หาก
ถ่ายมาแล้วและยังวิ่งอืดอยู่ ก็จะมีอีก 2 ตัว คือ 
1. กรองน�้ามันเชื้อเพลิง และ 2. กรองอากาศ 
ซึ่งอาการรถมีอัตราเร่งถอยนี้มีผลโดยตรงต่อ
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับ

ทั้ง 7 ข้อนี้ เป็นสิ่งที่คุณจะพอสามารถ
สังเกตในระหว่างการขับขี่หรือใช้งานโดยทั่วไป 
ซึ่งทันทีที่คุณพบอาการต่างๆ เหล่านี้ จงอย่า
วางใจรีบไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือเข้าศูนย์บริการ
เพื่อตรวจสอบหาปัญหาโดยทันทีนะครับ

The 2
nd
 Signal “Oil leakage” 

Pay attention to any leakage of oil because, 

normally, the leakage should not occur, except 

there is a malfunction in that system and 

inspection is required, immediately.

The 3
rd
 Signal “Noise” It may 

hard to be heard while you are driving but it 

will be recognized when you park your car or 

decelerate the engine. In normal condition, 

there is no unusual noise; especially, striking 

of metals or “Knocking” in technical term. If 

you have never heard this noise before, you 

need to take your car to a garage. However, I 

would like to suggest that you should record 

that noise or take a clip to show the techni-

cian along with explanation because the 

noise may be gone when you take your car to 

the shop. When you buy a new car, you 

should recognize the sound of normal engine 

as well. This will help you to classify which 

noise is unusual and you also need to assume 

that something is not right with your car en-

gine.

The 4
th
 Signal “White smoke” 

A car should not emit any white smoke. If there 

is the white smoke from muffler with strong 

odor, this means there is something wrong 

with the engine system. You better take it to 

the repair shop.

The 5
th
 Signal “Unusual 

smooth driving” If you feel that the 

driving is smoother than usual, you should 

concern 2 cases: 1. Air tire pressure is weak or 

flat tire 2. Deterioration of undercarriage / chassis, 

mostly, spring or choke. The undercarriage / 

chassis or air tire pressure will be set proper 

stiffly and a bit trembles for better load and 

road-holding.

The 6
th
 Signal “Squeak sound 

when stepping on the break” 

Some may not familiar with this sound. Once 

you step on the brake and hear the sound like 

a mouse from the front or back, this means 

your brake lining is going to run out. It needs 

to be replaced; otherwise, it will damage the 

set of brake disc.

The 7
th
 Signal “Unable to 

speed up” Once you step on the gas 

but the car does not speed up as usual and 

there is no uncommon thing occurred such as 

slick. This means it is the time to have engine 

oil change. Nevertheless, if it still shows the 

same symptom, there are 2 points to consider: 

1. Fuel filter and 2. Air filter. This unable to 

speed up is caused fuel consumption.

All these signals can be noticed during 

the driving or regular operation. When you 

find any unusual signal, you need to 

consult the expert or take your car 

to the shop as soon as possible.

Credit: http://www.apollothai.
com/?p= 1048#more-1048 and 
APOLLO (THAILAND) CO., LTD.
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พัฒนาการของการใช้รถยนต์ ในพม่า

พม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในตอนนี้ไม่มีใคร
ที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นกระแสต่อเนื่องมาจากค�าว่าประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีไ่ด้ยินกนัมา 2 - 3 ปี แล้วว่า ภายใน
ปี 2015 หรือปี พ.ศ. 2558 อาเซียน 10 ประเทศจะรวมตัว

เป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน อันจะเป็นการสร้างโอกาสและความท้าทายให้
กับประเทศไทย อย่างไรก็ตามระดับการพัฒนาและการเปิดประเทศของ
แต่ละประเทศยังแตกต่างกัน โดยเฉพาะ พม่า ที่เปิดประเทศหลังจากปิด
มานานนับ 20 ปี ท�าให้พม่าเป็นเสมือนสาวงามที่เพิ่งเปิดตัวสู่สังคมโลก 
และด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ แร่ธาตุ น�้ามัน 
รวมถงึประชากรทียั่งอยู่ในวัยหนุม่สาว ท�าให้ทกุประเทศต่างจ้องจบัตามอง 
และมองหาแนวทางความร่วมมือในอนาคตอันใกล้

อุตสาหกรรมยานยนต์ของพม่าเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 ซึ่งช้ากว่า
การเริ่มต้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเพียง 5 ปี ด้วยการร่วมมือทาง
เทคโนโลยีกับ Mazda ของหน่วยงานของภาครัฐในการประกอบรถยนต์
ภายในประเทศ โดยรถยนต์ทีป่ระกอบในรุ่นแรกๆ เป็นรถยนต์ประเภทรถจีป๊ 
(Jeep) เพื่อใช้ในภารกิจของรัฐบาลเป็นหลัก หลังจากนั้นก็มีความร่วมมือ
กับค่ายรถยนต์ทั้งฝั่งอเมริกาและยุโรป โดยรถที่ท�าการประกอบยังคงเป็น
รถเพื่อการพาณิชย์ และเพื่อการทหารเป็นหลัก ในระยะต่อมาได้เพิ่มการ
ประกอบรถบรรทุกและรถบัส เพื่อให้บริการแก่ประชาชนบ้าง ในช่วงหลัง
ได้มคีวามร่วมมอืกับค่ายรถจากจนีและอนิเดยี ทัง้หมดนีเ้ป็นการด�าเนนิการ
โดยหน่วยงานของรัฐ (State Owned Enterprise: SOE) เพื่อใช้ในกิจการ
ของรฐั ซึง่มปีรมิาณจ�ากดั ท�าให้ขาดการพฒันาเทคโนโลย ีและไม่ท�าการผลติ
ในจ�านวนมาก

History of Automotive in Myanmar

M
yanmar or the Republic of the Union of Myanmar is recognized 

as a member of ASEAN Economic Community (AEC) which, 

recently, has been familiar and it will be effective in 2015. 

This is collaboration among 10 countries by forming a single 

economic boundary that creates opportunity and challenge to Thailand. 

However, there are different levels of development and isolation of each 

country; especially, Myanmar that has been closed for 20 years. Myanmar 

is like a young woman who has just been introduced to the world society 

with abundant of natural resources: forest, ore and oil as well as young 

people. As a result, many countries keep an eye on Myanmar along with 

chance for collaboration with it in the near future.

Myanmar automotive industry has been started since 1964, 

which is 5 years behind Thailand. It was technology cooperation between 

the government and Mazda for domestic production. The early model 

for production was Jeep that used for most of the government mission. 

Then, there were collaborations with car makers from the US and Europe 

to assemble commercial and military vehicles. Later on, there were truck 

and bus assembly for servicing civilian, as well. Today, there are also 

collaborations from car makers from China and India which are operated 

under the State Owned Enterprise (SOE) for using in the government 

mission with limited in quantity, inadequate technology development 

and less production.

พม่า: โอกาสของอุตสาหกรรมยานยนต์
โดย แผนกพัฒนาอุตสาหกรรม  | By Industrial Development Division

MYANMAR:
OPPORTUNITY
OF AUTOMOTIVE
INDUSTRY

Auto Discuss
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The right-hand drive trailer with the right-hand traffic

Imported car at Thilawa port

จากนโยบายการปิดประเทศในช่วงที่
ผ่านมามกีารห้ามน�าเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ 
แม้ในทางปฏิบัติ จะมีการลักลอบน�าเข้าโดยผู้มี
อทิธพิลอยูบ้่างแต่ไม่มากนกั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการ
น�าเข้าตามแนวชายแดน โดยเฉพาะจากไทย 
ดังนั้นผู้ที่เคยไปพม่าในอดีต จะเห็นภาพรถยนต์
ท่ีเก่ามาก สภาพทรุดโทรม ควันด�า และดูจะ
ไม่ค่อยปลอดภัย เป็นภาพที่ติดตามานาน ด้วย
ภาพน้ัน ท�าให้รัฐบาลพม่าเห็นความจ�าเป็นที่
จะต้องมีการยกระดับคุณภาพของรถยนต์ที่ใช้
ภายในประเทศ จงึเริม่ผ่อนผันการห้ามการน�าเข้า
รถยนต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ทั้งรถยนต์ใหม่และ
รถยนต์ใช้แล้ว แต่เนื่องจากรายได้ของประชากร
ยงัไม่สงูมาก จงึท�าให้การน�าเข้ารถยนต์ส่วนใหญ่
เป็นรถยนต์ใช้แล้ว และโดยที่รัฐบาลยังไม่มีกฎ
ระเบียบด้านมาตรฐานของรถยนต์ จึงเห็นภาพ
แปลกตาบนท้องถนนพม่า เนื่องจากพม่ามีกฎ
การขับรถยนต์ชิดขวา แต่รถน�าเข้าส่วนใหญ่
เป็นรถพวงมาลยัขวา เพราะส่วนใหญ่น�าเข้าจาก
ประเทศญ่ีปุ่นและไทยบางส่วน ท�าให้ต่างชาติ
กังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
โดยรถยนต์บนท้องถนนในย่างกุ้งมากกว่า 90% 
เป็นรถพวงมาลัยขวา ส่วนน้อยที่เป็นพวงมาลัย
ซ้าย โดยเป็นรถจากจีนและเกาหลี จากการ
สอบถามข้าราชการพม่าถึงความเห็นในเรื่องนี้ 
ได้ค�าตอบว่า พม่าเหน็ว่าประเดน็นียั้งไม่มีปัญหา
มากนัก ดังนั้นแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนไปขับรถ

ชิดซ้ายยังไม่มีในขณะนี้ แต่ก�าลังพิจารณาต้ัง
ข้อก�าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนพวงมาลัยไปอยู่
ด้านซ้าย เช่นเดียวกับที่ลาวเคยก�าหนด

นโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

พม่าได้ปรับปรุงนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
เม่ือเดือนมีนาคม 2011 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส�าคัญกับความ
โปร่งใส ด้วยการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ได้แก่ 
การลงทนุจากต่างประเทศ (Foreign Investment 
Law) การลงทนุของคนพม่า (Myanmar Citizen 
Investment Law) องค์กรของรัฐ (State Own 
Enterprise Law) วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME Law) และนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม

In the past, Myanmar was under the 

closed-country policy and forbade imported car. 

Nevertheless, there was a few of smuggling 

along border; especially, from Thailand and 

we were familiar with those old unsafe cars 

with bad condition in the street of Myanmar. 

As a result, the government has indulged the 

prohibition of imported car since 2011 for both 

new and used cars. Due to population’s low 

income and without any regulation for standard 

of vehicle most of them prefer to buy the used 

car. In Myanmar, laws and regulations is used 

for the right-hand traffic, but over 90% of 

vehicles in traffic are right-hand drive trailer 

that are imported from Japan and Thailand. 

Only a few are from China and Korea and they are 

the left-hand drive trailer. As a consequence, 

many concern to the traffic safety. The authority 

states that this is not realized as the major 

problem and it will not have any change of 

right-hand to the left-hand traffic for now. 

However, they are considering the concept of 

changing the right-hand to the left-hand drive 

trailer as used in Laos. 

Economy and Industrial 

Development Policy

Myanmar has improved its industrial 

development policy since March 2011 to conform 

to the economic direction and focus on 

trustworthy laws: Foreign Investment Law, 

Myanmar Citizen Investment Law, State Own 

Enterprise Law, SME Law and industrial 

development policy.

Vehicles on a street of Yangon
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พม่าได้ปรับปรุงนโยนบายเศรษฐกิจใหม่ 
โดยให้ความส�าคญักับการพัฒนาภาคการเกษตร 
การพฒันาอตุสาหกรรมสมยัใหม่ การลดช่องว่าง
ระหว่างภูมิภาคต่างๆ รวมถึงระหว่างเขตเมือง
และเขตชนบท และการปรบัปรงุระบบการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล จากแนวนโยบายดังกล่าว 
กระทรวงอุตสาหกรรมของพม่า (Ministry of 
Industry) ได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาภาค
อตุสาหกรรม คอื การสร้างประเทศให้เป็นประเทศ
อตุสาหกรรมบนพ้ืนฐานของเกษตรกรรมทีท่นัสมยั 
(To establish the industrialize nation based 
on modernized agriculture) โดยก�าหนด
ยุทธศาสตร์ ไว้ 7 ประการ คือ

1. พัฒนามูลค ่า เ พ่ิมส�าหรับผลิตผล
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
ด้วยการขยายการพฒันาอตุสาหกรรมการเกษตร 
ธุรกิจการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
ที่มีมูลค่าเพิ่ม

2. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ย่อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก 
ด้วยโปรแกรม 2 ด้าน คือ การเพิ่มขีดความ
สามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมที่
มีความส�าคัญ

3. ส่งเสรมิภาคเอกชน และพฒันากจิการ
ร ่วมภาครัฐและเอกชน (Publ ic-Pr ivate 
Partnership: PPP) ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบ
การภาคเอกชน และการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจการของรัฐให้มากขึ้น

4. ชักชวนการลงทุน และการลงทุนทาง
ด้านเทคโนโลยี ด้วยการชักชวนนักลงทุน ทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศ ในการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ

5. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และวัตถุดิบของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มมูลค่าเพิ่มของโภคภัณฑ์ ด้วยการเพิ่ม
มูลค ่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ทะเล 
และแร่ธาตุ

6. พัฒนาทรัพยากรบุคคล และให้การ
ฝึกอบรมท่ีจ�าเป็น เพ่ือความยั่งยืน ด้วยการ
วางแผนและด�าเนินการในการยกระดับความ
สามารถของบุคลากร

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทั้งทางกายภาพ และการบริหารจัดการ

ถ้าพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่า แนว
นโยบายดังกล ่าวได ้ครอบคลุมกิจกรรมใน
ทุกด้านของกระบวนการพัฒนา อย่างไรก็ตาม

รัฐบาลพม่าตระหนกัว่า หากไม่ระบใุห้เจาะจงว่า
จะพัฒนาอุตสาหกรรมใด การพัฒนาอาจไม่
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงก�าหนด
หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลอืกอตุสาหกรรม
ส�าคัญดังนี้

• เป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการ
แข่งขันได้ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 
เสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมไม้ (เฟอร์นิเจอร์
และเคร่ืองเรือน) อัญมณี วัสดุก่อสร้างและ
เครื่องมือส�าหรับอุตสาหกรรม

• เป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต 
ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์จาก
แร่ธาตุและน�้ามันปิโตรเลียม ยา การพิมพ์ การ
ต่อเรือ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับโลจสิติกส์

• เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่จะเป็นตัว
กระตุน้การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคต 
ได้แก่ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
รถยนต์เพือ่การเกษตร เครือ่งมอืส�าหรบัอตุสาหกรรม 
การผลิตไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ โภคภัณฑ์ 
พลังงานทดแทน เครื่องใช้ในครัวเรือน และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง

Myanmar has revised the new economy 

policy that focuses on agriculture development, 

new industry, gap reduction among regions; 

including urban and rural areas, and data 

collection improvement. According to this, 

Ministry of Industry defines the industry 

development policy for Myanmar to establish 

the industrialize nation based on modernized 

agriculture with specific 7 strategies as 

following as 

1. Develop value added to agriculture 

product and industry by expanding agriculture 

development, business and value added of 

agriculture product.

2. Develop SMEs towards heavy industry 

with 2 aspects: increasing efficiency of SMEs 

and SMEs’ efficiency in major industry.

3. Promote Public-Private Partnership 

(PPP) by promoting private entrepreneur to 

b more partnership in state own enterprise

4. Invite investment and technology 

investment from both local and international 

for major industry investment.

5. Utilize national natural resources and 

materia ls and increase value added of 

commodity by creating value added of 

national industry; especially, product from 

forest, marine and ore.

6. Develop human resources and provide 

necessary training by planning and operating 

in upgrading personal ability.

7. Develop infrastructure by focusing 

on infrastructure development in both physical 

and management. 

As prospective, this policy covers all 

activity in development procedure, however, 

Myanmar government realizes that without 

specification in which industry, the development 

cannot be implemented. Thus, they define 

following criteria for consideration.

• Industry with competitive opportunity: 

Industry of Food, Drink, Clothes, Textile, Wood 

(furniture) , Jewelry, Construction material and 

industry tool. 

• Industry with chance of growth: Auto 

parts, Byproduct from ore and petroleum, 

Printing, Ship construction and Logistics 

related.

• Fundamental industry that urges 

economy and society development in the future: 

Machine and Agriculture equipment, Vehicle 

for agriculture, Industrial tools, Electricity 

generation, Electronic product, Alternative 

fuel, Appliance and Transportation related. 
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Industry Development Strategies Model

Short-term (2001-2015)

• Create supporting industry
• Promote private sector participation; i.e., PPP investment,
participation in production with SOE

• Develop international standard

Importing CKD to assembly in Myanmar
Requirement
Logistics connection; import-export

Medium-term (2016-2025)

• Cancel trade limitation to promote foreign investment
• SMEs development (financial and technology supporting)
• National industry development from natural resources
to replace the import and promote the export

• Develop standard into international level

Consecutive development of major industry
Requirement
Promote foreign investment and pass on technology to SMEs

Long-term (2026-2030)

• Heavy industry development
Industry development in Myanmar
Requirement
Build up competitiveness in Cost, Quality and Service)

จากหลักเกณฑ์ข้างต้น เห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสเติบโต โดยพม่าได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้

From above concepts, they indicate that automotive industry is 

in the growing opportunity industry. Thus, Myanmar sets up the model 

for industry development in 3 stages: Short-term, Medium-term and 

Long-term as 

กล่าวโดยสรุป พม่าให้ความส�าคัญต่อ
นโยบายด้านการลงทุน โดยได้ผ่อนคลายความ
เข้มงวดด้วยความโปร่งใสและยืดหยุ่นมากขึ้น 
และมนีโยบายการถ่ายโอนกจิการของรฐัไปสูเ่อกชน
พม่าให้มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนด้านการเงินแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย ส่วน
การลงทนุของต่างชาต ิรัฐบาลจะให้แรงจูงใจและ
สิทธปิระโยชน์ด้านภาษ ีนอกจากนี ้จะมกีารจดัตัง้
เขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zones) 
รวมถึงปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทให้เป็น One Stop Service ประเด็น
ส�าคญัคอื การลดบทบาทของหน่วยงานรัฐ (SOE) 
ให้เป็นกิจการร่วมรัฐเอกชน (PPP) ให้มากขึ้น 
ขณะนี ้SOE กว่า 60% ภายใต้กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้มีการถ่ายโอนไปสู่เอกชนแล้ว

นโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ พม่าเห็น
ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรุน่เก่า ไม่มีประสทิธิภาพ 
เนื่องมาจากการห้ามเอกชนน�าเข้ารถยนต์มา
นานนบั 10 ปี การประกอบรถยนต์นัง่ในประเทศ
ท�าได้เพียงไม่กี่คัน ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
กท็�าได้ไม่มาก ท�าให้ไม่สามารถตอบสนองอปุสงค์
ในประเทศ ก่อให้เกดิมลพษิ ราคารถยนต์สงูมาก 
และบัน่ทอนการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดงันัน้รฐับาล
พม่าจึงเปิดให้มีการน�าเข้ารถยนต์ทั้งรถยนต์
ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ภายใต้ Imports and 
Exports Law 2012

ทางด้านมาตรฐานยานยนต์ พม่าให้ความ
ส�าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยบังคับการใส่
หมวกนริภยั และเขม็ขดันริภัยทัว่ประเทศ รวมถงึ
เตรียมความพร้อมในการปรับมาตรฐานตาม

ข้อตกลง ASEAN MRA 19 รายการ ที่จะมีการ
ลงนามในปี ค.ศ. 2015 ที่จะมีการใช้มาตรฐาน
ทีเ่ป็นสากลร่วมกันระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 
โดยตกลงใช้มาตรฐาน UN ECE เป็นมาตรฐาน
ร่วม นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการลดมลพิษ 
และการใช้พลังงานทางเลือกให้มากขึ้น โดย
ในระยะแรก ให้ความส�าคัญกับการใช้ก๊าซ CNG 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับรถโดยสารในเมือง 
และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และในระยะยาว
ให้ความส�าคญักบัเชือ้เพลงิชวีภาพ โดยสิน้เดอืน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 มีรถยนต์ใช้งานในพม่า 
3,672,657 คัน จ�าแนกประเภทการใช้เชื้อเพลิง
ได้ดังนี้

แก๊สโซลีน 3,392,084 คัน
ดีเซล 261,765 คัน
ซีเอ็นจี 18,794 คัน
แอลพีจ ี 14 คัน

และเนื่องจากพม่าต้องน�าเข้าน�้ามันดิบ
และผลติภณัฑ์จากน�า้มนั ในขณะทีเ่ป็นผูส่้งออก
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ จึงมีนโยบายส่งเสริม
รถโดยสารในเมืองและรถเพื่อการพาณิชย์ให้
ใช้ก๊าซ CNG ให้มากขึ้น โดยได้ขยายสถานี 
NGV แล้ว 45 แห่ง

In genera l ,  Myanmar concerns to 

investment policy and lessen rigidity, truthfully. 

There are more transferring of state own 

enterprise to private sector along with financial 

promotion to SMEs. The government also 

induces foreign investor and offers privilege in 

tax. Moreover, there are Special Economic 

Zones establishment and improve registration 

procedure into One Stop Service. The point is 

the increasing of transferring SOE to PPP, 

which there are now over 60% of SOE become 

PPP under the Ministry of Industry.

Automotive Industry 

Development Policy

Myanmar realizes that most vehicles are 

old and less performance because the forbidden 

of importing car for 10 years. There are only a 

few domestic assembly cars and commercial 

vehicles which do not response to demand. 

As a consequence, there are pollution and 

high selling price that decelerate economy 

growth. Thus, the government indulges this 

prohibition and allows for importing of both 

new and used car under the Imports and 

Exports Law 2012.

For automotive standard, Myanmar 

concerns to safety which using safety helmet 

and belt are regulated nationwide. There is 

preparation for revising new 19 standard items 

as agreement of ASEAN MRA that will be 

signed on 2015. International standard will be 

applied among ASEAN members and agree to 

use the standard of UN ECE. Furthermore, 

there is the policy for using more alternative 

fuel and reducing pollution. Initially, it focuses 

on using CNG; especially, with passenger and 

commercial vehicles in the city. In the long-term, 

it will aim on bio fuel. At the end of February 

2013, there are 3,672,657 units of vehicle in 

Myanmar that can be classified by fuel type 

as following as:

Gasoline 3,392,084 Units
Diesel 261,765 Units
CNG 18,794 Units
LPG 14 Units

As Myanmar needs to rely on the import 

of crude oil and petroleum products; while it is 

the large exporter of natural gas, it has the 

promotion policy for passenger and commercial 

vehicles to use more CNG and there are 45 

NGV stations
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นอกจากน้ี จากสภาพปัญหาที่มีรถยนต์
เก่าในประเทศมาก รัฐบาลพม่าก�าหนดนโยบาย
เรื่องอายุรถยนต์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2011 
ให้มีการท�าลายรถยนต์ที่มีอายุเกิน 20 ปี จนถึง
วันที่  2 กรกฎาคม 2014 ได ้มีการท�าลาย
รถยนต์นั่ง 120,887 คัน และรถโดยสารและ
รถบรรทุก 2,957 คัน และผ่อนคลายการน�าเข้า
รถยนต์ใหม่ ท�าให้ราคารถยนต์ลดลงมาก

อุตสาหกรรมยานยนต์ของพม่า เติบโต
อย่างช้าๆ โดยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีสัดส่วน
ร้อยละ 90 ส่วนรถจักรยานยนต์มีปริมาณไม่
มากนัก การผลิตรถในประเทศเป็นการน�าเข้า 
CKD จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถจาก
ประเทศจีน โดยมีผู้น�าเข้า ได้แก่ Tata Motors, 
Shandong Puli, CATI Beijing, Hebei Zhonging 
Automobile ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2012 มีการผลิต
และจ�าหน่ายรถยนต์โดยเอกชน 3,332 คัน และ
โดยองค์กรของรฐั 1,715 คนั ส่วนรถจักรยานยนต์
ท่ีเดิมเคยมีขนาดตลาดที่ปีละประมาณ 15,000 
คัน กลับลดลงมาในปี ค.ศ. 2012 ที่มีเพียง 500 
คัน เนื่องจากรัฐบาลต้องการจ�ากัดจ�านวนรถ
จกัรยานยนต์ รวมทัง้ห้ามการขบัขีร่ถจกัรยานยนต์
ในเขตชั้นในของย่างกุ้ง

Due to many old and dilapidate cars in 

Myanmar, the government legislates the life 

time policy of vehicle on September 19th, 2011; 

vehicle with over 20 years used until July 2nd 

2014 must be destroyed. As a result, there 

are 120,887 units of car along with 2,957 

units of bus and truck are terminated. There 

is also indulgence for import new car which 

causes selling price reduction, numerously.

Automotive industry of Myanmar has been 

grown, gradually. Commercial vehicle takes 

90% market share; while there is a few of 

motorcycles. Most of productions are from 

imported CKD from China by Tata Motors, 

Shandong Puli, CATI Beijing, Hebei Zhonging 

Automobile. In 2012, total production and sales 

by private sector is 3,332 units and by the 

government is 1,715 units. On the other hand, 

the market of motorcycle used to have 

15,000 units, annually. In 2012, there are only 

500 units according to the government policy 

to limit the number of motorcycle along with 

forbidden motorcycle in inner area of Rangoon.

Type Passenger Car Commercial Vehicle

CBU

Import tax
- Asean

30%-40%
5%

3%
Benzyl 3% Diesel 0% 

Commercial Tax 25% 5%

Registration fee
Less than 1350 cc
1350-2000 cc
2000-5000 cc
More than 5000 cc

From price of FOB
50%
80%
100%
120%
in case of changing from 
old to new car, receive 
discount
40-60%

From price of FOB
2%

CKD

Import tax 30%-40% 3%

Commercial Tax 5% 3%

Auto parts

Import tax 30%-40% 3%

อย่างไรกต็าม ตลาดภาคเอกชนยังเตบิโต
ไม่รวดเร็วมาก เน่ืองจากราคารถยนต์ในพม่า
ยังสูงมาก เพราะมีการจัดเก็บค่าภาษีและค่า
ธรรมเนียมในอัตราสูง ดังนี้

However, the market of private sector 

grows slowly because the car selling price is 

expensive as tax and fee rates are high.
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อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์

ปัจจุบัน พม่ามีบริษัทที่ท�าการประกอบรถยนต์ที่เป็นของรัฐ 5 แห่ง 
ท�าการประกอบรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์บางส่วน ดังนี้

No. (11) Heavy Industry (Yangon) ประกอบรถแวนและรถบรรทกุ
No. (12) Heavy Industry (Htonebo) ประกอบรถแวนเป็นหลัก
No. (13) Heavy Industry (Magway) ประกอบรถบรรทุก
No. (14) Heavy Industry (Thagaya) ประกอบเครื่องยนต์ดีเซล
No. (15) Heavy Industry (Thagaya) ประกอบรถเพื่อการใช้งาน

ก่อสร้างเป็นหลัก

นอกจากกิจการประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นของรัฐ
แล้ว ปัจจุบัน พม่ามีผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชน 5 ราย ได้แก่

1. Super Seven Star Co., Ltd.
2. AMA Co., Ltd.
3. Khaing Khaing Sang Da Motor Car Factory
4. Arr Mahn Thit Co., Ltd.
5. UD Group

Automotive Assembly Industry

At present, there are automotive assembly companies owned by 

the government in 5 states that assemble automotive and produce 

some auto parts as following as

No. (11) Heavy Industry (Yangon) assembles van and truck

No. (12) Heavy Industry (Htonebo) assembles van as majority

No. (13) Heavy Industry (Magway) assembles truck

No. (14) Heavy Industry (Thagaya) assembles diesel engine

No. (15) Heavy Industry (Thagaya) assembles vehicles for 

construction as majority

Apart from those 5 government owned assembly companies, 

today, there are also 5 private companies

1. Super Seven Star Co., Ltd.

2. AMA Co., Ltd.

3. Khaing Khaing Sang Da Motor Car Factory

4. Arr Mahn Thit Co., Ltd.

5. UD Group
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อย ่างไรก็ตาม รัฐบาลพม ่า เห็นว ่า
ผู ้ประกอบการเอกชนยังไม ่สามารถผลิต
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด ซ่ึงรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยพัฒนาจากการ
ประกอบจากชิ้นส่วนครบสมบูรณ์ (CKD) ไปสู่
การใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น ด้วยการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ผลิต เช่น มาตรการ
ทางภาษี เป็นต้น

โรงงาน Super Seven Star ซึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ของย่างกุ้ง เป็นของเอกชนพม่า 100% 
(เชื้อชาติอินเดีย) นับว่าเป็นบริษัทเอกชนใหญ่
ที่สุด ท�าการผลิตรถบรรทุก และรถ MPV / Van 
โดยมคีวามร่วมมอืกบั KIA Hyundai Foton และ 
Kinglong แต่ขณะนีท้�าการผลติเพยีงรถตู ้เนือ่งจาก
ไม่สามารถท�าตลาดรถบรรทุกได้ดี มี 2 สาย
การผลิต สายการผลิตละ 6,000 คันต่อปี 
ท�าการผลิตที่ประมาณ 50% กิจกรรมที่ท�าคือ
การน�าเข้าชิ้นส่วนครบสมบูรณ์ (100%) จากจีน 
(Kinglong) เสียภาษีน�าเข้า CKD ที่ 3% น�ามา
ประกอบและท�าสี จ�าหน่ายในยี่ห้อ Kinglong 
โรงงานกว้างขวาง มีพื้นที่ที่สามารถรองรับการ
ขยายได้มาก แต่สภาพการบริหารจัดการและ
ระบบการผลิตในโรงงานยังต้องพัฒนาอีกมาก 
ลักษณะโรงงานไม่ดีไปกว่าอู ่ต่อรถขนาดเล็ก 
พนกังานยังไม่มเีครือ่งแบบและอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 
อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย 40 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อเดือน มีพนักงานท้ังสิ้นประมาณ 500 คน 
เป็นพนักงานในสายการผลิต 400 คน บริษัทมี 
Showroom 11 แห่ง ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ 3 ปี

การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

พม่าตระหนกัว่ายงัมคีวามท้าทายอกีมาก
ในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ 
โดยต ้องมีการพัฒนาในด ้านต ่างๆ ได ้แก ่ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภค) การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี 
การลงทุน ตลาด ความสามารถในการบริหาร
จัดการ และความเชื่อมโยงข้อมูล โดยอาศัย
ความได้เปรียบของประเทศในการชักชวน
การลงทนุจากต่างประเทศ คอื ปรบัปรงุกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนที่มีแต้มต่อมากกว่า ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone) พัฒนาพื้นที่ที่ยังมีอีกมาก
และอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ี แรงงานทีม่เีพียงพอ
และราคาถูก

พม่าได้เริ่มพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่ง ด้วยความร่วมมือกับนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนา
ไปมากแล้ว คอื นคิมอุตสาหกรรม Thilawa ต้ังอยู่
ทางตอนใต้ของย่างกุ้ง 25 กิโลเมตร บริเวณ
ปากแม่น�้าอิรวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง เนื่องจากสภาพถนนยังไม่ดีเท่าที่ควร มี
พืน้ที ่2,400 เฮกเตอร์ โดยเป็นพ้ืนทีเ่ช่าระยะเวลา 
15 ปี และต่อได้อีก 25 ปี มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นการร่วมทุนระหว่างพม่ากับญี่ปุ่น ในสัดส่วน 
51:49

However, the government realizes that 

private operator is unable to produce auto 

parts as standard; therefore, the government 

expects to pass on more technology through 

CKD development to the local by giving 

privileges to manufacturer such as tax. 

Super Seven Star plant is located at 

the southern of Rangoon. It is the 100% private 

own (from India) and the largest private 

company that produces truck and MPV / Van 

with collaboration from Kia Hyundai Foton and 

Kinglong. At present, it produces only van due 

to unable to make the truck market. There are 

2 product lines with capacity at 6,000 units 

of production each, yearly. It produces 50%, 

approximately. There is 100% import of CKD 

from China (Kinglong), paid 3% for tax, that 

are assembled and done the paint job for selling 

by the brand of Kinglong. There are a lot of 

spaces for expansion but it needs development 

of management and production procedure as 

the plant condition is not differ from small 

shop. No uniform for employee and proper 

tools. Average wage is 40 USD per month. 

There are 500 employees, 400 persons in the 

production line. There are 11 showrooms and 

it receives the tax except for 3 years.

Infrastructure

Development

Myanmar realizes that there are many 

challenges for automotive industry development 

in various aspects; for example fundamental 

structure (road, electricity and infrastructure), 

R&D, technology, investment, market, 

management and database. These will be 

accomplished by advantage of foreign 

investment persuasion: new promotion 

investment laws, Special Economic Zone, 

area development with good condit ion, 

adequate labor force and inexpensive labor 

cost. 

Myanmar has developed many industry 

communities from cooperative of foreign 

investors. Thilawa, an advanced development, 

is located at 25 kilometers from Rangoon in 

the south, near estuary of Irrawaddy River. It 

takes 1.30 hours drive due to bad road condition. 

There are 2,400 hectares which is lent for 15 

years and extended for another 25 years. It 

emphasizes on automotive and electronic 

industries which is the joint venture of Myanmar 

and Japan for 51:49.

Super Seven Star Plant
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นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้มีการปรับ
พื้นท่ีและทางระบายน�้าเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง
เห็นมีการวางสายไฟฟ้าในพื้นที่ที่ผ่าน มีถนนดี
พอสมควร อย่างไรก็ตาม นิคมฯ แห่งนี้ยัง
ไม่พร้อมที่จะให้บริการ เพราะยังอยู่ในช่วงการ
ก่อสร้าง และมปัีญหาเร่ืองการโยกย้ายประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่เดิม คาดว่าการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานจะแล้วเสร็จใน ปี 2014 และจะพร้อมให้
บริการในปี 2015 โดยในชั้นต้น จึงนับว่าเป็น
โครงการที่มีความก้าวหน้าไปมากพอสมควร 
เพราะปัจจบุนั มท่ีาเรอื Myanmar International 
Terminal Thilawa (MIIT) ที่อยู่ติดกันสามารถให้
บริการได้อยู่แล้ว โดยท่าเรือแห่งนี้ได้เปิดบริการ
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998

บทสรุป

แม้ว่าในปัจจุบัน ตลาดรถยนต์ในพม่ายัง
มขีนาดไม่ใหญ่นกั และส่วนใหญ่ยังเป็นรถใช้แล้ว 

แต่ค่ายรถยนต์หลายค่ายก็ได้ให้ความสนใจ 
เนือ่งจากพม่ายงัอดุมไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในวัย
ท�างาน รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการท�างาน
ในภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทย ท�าให้ต่างชาติ
หลัง่ไหลการลงทนุเข้าไปในพม่า ไม่เว้นนกัลงทนุ
จากประเทศไทย ในด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์เริ่มมีข่าวการลงทุนจากผู้ประกอบการ
ชาตต่ิางๆ เริม่จากการตัง้ตวัแทนจ�าหน่าย การตัง้
บริการศนูย์ซ่อมรถยนต์ จนกระทัง่มข่ีาวบางค่าย
รถยนต์มีแผนที่จะต้ังโรงงานผลิตรถยนต์ใน
พม่า นอกจากนี้ ยังมีกระแสการย้ายโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้นบางอย่างไปอยู่
ในพม่า หรืออยู่แนวชายแดน เพื่อใช้ประโยชน์
จากแรงงานพม่า และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(GSP) ที่พม่าได้รับ ดังนั้น พม่า จึงเป็นตลาดที่
ก�าลงัเตบิโตอย่างช้าๆ ทัง้ทีเ่ป็นรถยนต์ส�าเรจ็รปู
และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน และการเป็นแหล่ง
ผลิตชิ้นส่วนบางชนิด ซึ่งเป็นข่าวที่น่าติดตาม
ต่อไป

Thilawa has ground improvement and 

drain as well as electric line in road area. 

Nevertheless, this community is under 

construction and not ready for service. It also 

has the issue of migration of local resident. 

These infrastructures are expected to be done 

in 2014 and ready for service in 2015. It has 

progression because Myanmar International 

Terminal Thilawa (MIIT) ; next to the community, 

is now in service and has operated since 

1998.

Conclusion

Although, car market in Myanmar is not 

large and most of them are used vehicles, it is 

attracted to many car makers because of 

plentiful of natural resources; especially, 

working age labor force which has working 

experiences in Thailand’s industry. Thus, there 

are many foreign investors; including Thai, in 

Myanmar. For automotive industry, it has a 

rumor that some foreign investors have 

appointed distributors, repair shop center as 

well as a plan to establish plant in Myanmar. 

Moreover, several car makers also has plans 

to move their auto parts plants that heavily 

uses labor to Myanmar or near boundaries in 

order to take benefit from Myanmar labor and 

GSP. As a consequence, Myanmar car market 

is growing gradually in both CKD and auto 

parts. It will be auto parts production source 

as well. This is interested and needs to be 

updated.
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