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 äµÃÁÒÊáÃ¡¢Í§»‚ 2016 à»š¹ª‹Ç§·Õè¤‹ÒÂÂÒ¹Â¹µ�µ‹Ò§æ ¤Ò´¡ÒÃ³�Ç‹ÒÂÍ´ í̈ÒË¹‹ÒÂ

Ã¶Â¹µ�̈ ÐÊ‹ÍáÇÇäÁ‹́ Õ à¾ÃÒÐ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ÀÒÉÕÊÃÃ¾ÊÒÁÔµÃãËÁ‹·Õè¤Ố »ÃÔÁÒ³¡ÒÃ»Å‹ÍÂ

¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�à»š¹µÑÇ¤Ô´ÀÒÉÕá·¹¡ÒÃ¤Ô´¨Ò¡»ÃÔÁÒµÃ¡ÃÐºÍ¡ÊÙº Ê‹§¼ÅãËŒÃ¶Â¹µ�ÁÕÃÒ¤Ò

¨íÒË¹‹ÒÂÊÙ§¢Öé¹ ·íÒãËŒÅÙ¡¤ŒÒµÑ´ÊÔ¹ã¨«×éÍÃ¶ã¹ª‹Ç§»ÅÒÂ»‚ 2015 «Öè§à»š¹¨ÃÔ§ÍÂ‹Ò§·Õè¤Ò´¡ÒÃ³�äÇŒ 

à¾ÕÂ§áµ‹¡ÒÃ»ÃÑºÃÒ¤Ò í̈ÒË¹‹ÒÂ¢Í§¤‹ÒÂÃ¶Â¹µ�¹Ñé¹äÁ‹ÁÒ¡ÍÂ‹Ò§¤Ô´ ·Ñé§¹Õé¤§ÁÒ¨Ò¡ÀÒÇÐÀÑÂáÅŒ§ 

áÅÐÃÒ¤Ò¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃäÁ‹ÊÙŒ´Õ ËÇÑ§Ç‹Ò¤ÃÖè§»‚ËÅÑ§àÈÃÉ°¡Ô¨¹‹Ò¨Ð´Õ¢Öé¹µÒÁÅíÒ´Ñº

 ã¹ª‹Ç§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ·Õè¨Ð¶Ö§¹Õé Ê¶ÒºÑ¹ÂÒ¹Â¹µ� Ã‹ÇÁ¡Ñº ºÃÔÉÑ· ÃÕé´ à·Ã´à´ç¡«� ̈ íÒ¡Ñ´ 

áÅÐÊÁÒ¤ÁÂÒ¹Â¹µ�ä¿¿‡Òä·Â ¨Ñ´§Ò¹ Automotive Summit 2016 ³ ÈÙ¹Â�¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÅÐ

¡ÒÃ»ÃÐªØÁäºà·¤ ºÒ§¹Ò «Öè§¨Ñ´à»š¹»‚·Õè 4 µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ·Ñé§¹Õé ã¹ª‹Ç§àªŒÒ¢Í§ÇÑ¹·Õè 22 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 

Ê¶ÒºÑ¹Ï ä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔáÅÐ¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË�̈ Ò¡ ·‹Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐ

·‹Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÁÒ»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉàÃ×èÍ§ Super Cluster 

ÂÒ¹Â¹µ�áË‹§Í¹Ò¤µ ÍÕ¡·Ñé§ ·‹Ò¹àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª±ÙµÞÕè»Ø†¹¨Ð¾Ù´¶Ö§¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅÞÕè»Ø†¹µ‹Í

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂÍÕ¡´ŒÇÂ ã¹ª‹Ç§º‹ÒÂ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¹âÂºÒÂÂÒ¹Â¹µ�

ä¿¿‡Ò¢Í§¹Ò¹Ò»ÃÐà·È ÍÒ·Ô à¡ÒËÅÕãµŒ ¿�ÅÔ»»�¹Ê� à»š¹µŒ¹ ¡ÃÐ¼Á¨Ö§ã¤Ã‹¢ÍàªÔÞ·Ø¡·‹Ò¹ÁÒ

Ã‹ÇÁ¿̃§ÊÑÁÁ¹Òã¹ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂ Ê‹Ç¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁä´Œ¨Ò¡ website 

¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÂÒ¹Â¹µ� www.thaiauto.or.th µÅÍ´àÇÅÒ¤ÃÑº

 ¹Í¡¨Ò¡àÃÕèÍ§·Õè¡ÃÐ¼Áä´Œ¡Å‹ÒÇä»áÅŒÇ¢ŒÒ§µŒ¹¹Ñé¹ ¡çÂÑ§ÍÂÒ¡¨Ð½Ò¡ Automotive 

Navigator Magazine àÅ‹Á¹Õé ´ŒÇÂà¹×éÍËÒÊÒÃÐ·Õè¹‹ÒµÔ´µÒÁÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ ÍÒ·Ô º·ÇÔà¤ÃÒÐË�

ÊÀÒÇÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�ã¹ª‹Ç§·Õè¼‹Ò¹ÁÒ º·ÊÑÁÀÒÉ³�¼ÙŒºÃÔËÒÃ¶Ö§à¤Åç´äÁ‹ÅÑº¢Í§¡ÒÃä´ŒÃÑº

àÅ×Í¡à»š¹ The Best Practice ¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔµáººâµâÂµŒÒ ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÍÒ«ÒÎÕ 

ä·ÂÍÑÅÅÍÂ ¨íÒ¡Ñ´ áÅÐ·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÃ¶Â¹µ�¢Í§àÃÒÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍÅ´»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¢³Ð

ãªŒ§Ò¹ ¹Õèà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÊÒÃÐ¤ÇÒÁÃÙŒ·Õè·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï ä´ŒàµÃÕÂÁäÇŒãËŒ·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶

µÔ´µÒÁ¡Ñ¹ä´ŒÀÒÂã¹àÅ‹ÁàÅÂ¤ÃÑº

 In Q1 2016, car makers forecasted that sale volume would be dropped due to the 
new excise tax which the calculation would base on emission rate and the increasing in 
selling price. As a consequence, most consumers decided to buy new car during the end 
of 2015. Apparently, this is not exaggeration, except that the increasing rate of selling 
price is not as high as expected because the agriculture product price is not quite good. 
Expectedly, the economy will be recovered after the half of this year, respectively. 
 On this coming June, Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with Reed 
Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) to organize the 
Automotive Summit 2016 at BITEC, Bangna. This seminar is the 4th consecutive year. In 
this regard, in the morning of June 22nd, Minister of Industry and Minister of Science and 
Technology will deliver the special speech “Super Cluster – the Future Vehicle”. Additionally, 
Ambassador of Japan will also address the Japanese policy to Thai automotive industry. 
In the afternoon, there will be presentations of electric vehicle policy from international 
such as Korea, Philippines, etc. Thus, I would like to invite you to attend this seminar which 
will be held during June 22nd - 23rd, 2016, 8.30 a.m. - 4.30 p.m. For more details, please 
visit our website at www.thaiauto.or.th
 For this issue of Automotive Navigator Magazine, there are many interesting articles 
I would like to present such as Overview of Thailand Automotive Industry, the Interview 
with Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. (the achievement from participation in Toyota Production 
System - TPS and the winner of the Best Practice), Getting to know our car to avoid 
breaking down and much more. These are only a partial knowledge and we will deliver 
to you more in the following issues. See you next time. 
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Overview of Thailand Automotive Industry as of 2015

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�ã¹»‚ 2558 ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔµÃ¶Â¹µ�ÃÇÁ 1,913,002 ¤Ñ¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹

ÃŒÍÂÅÐ 2 ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂÃ¶Â¹µ�ã¹»ÃÐà·ÈÃÇÁ 799,632 ¤Ñ¹ Å´Å§ ÃŒÍÂÅÐ 9 áÅÐ

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡Ã¶Â¹µ�ÃÇÁ 1,204,895 ¤Ñ¹ à¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 7 ¨Ò¡»‚¡‹Í¹ (ÀÒ¾·Õè 1)

The total number of automotive production is 1,913,002 units which is increased 2% from last 

year, while the total number of domestic sale is 799,632 units or decreasing 9%. Whereas, the 

total export number is 1,204,895 units, 7% increased (as shown in Figure 1).

By Apinuch Buranadilok

 Industrial Research Officer

 Industrial Research, TAI
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สถาบันยานยนต ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊ Ñ̈´ÊÑÁÁ¹ÒàÁ×èÍÇÑ¹·Õè 3 

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 ³ âÃ§áÃÁ ¨ÑÊÁÔ¹ ã¹ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ “ªÔé¹Ê‹Ç¹

ÂÒ¹Â¹µ�ä·Â ÍÐäÃ¨ÐÍÂÙ‹ ÍÐäÃ¨Ðä»” «Öè§à»š¹¡ÒÃ¨Ñ´à»š¹¤ÃÑé§

·Õè 2 

On September 3rd, 2016 at Jasmin Hotel, Thailand 

Automotive Institute (TAI) organized the 2nd seminar of “The 

Future of Thai Auto parts”

“The Future of Thai 
Auto Parts (Part II)”
At Seminar room, 2

nd
 fl., Jasmin Hotel, Rama 4 Rd., Bangkok

“ชิ้นสวนยานยนตไทย อะไรจะอยู อะไรจะไป ตอนที่ 2”

ณ หองสัมมนา ชั้น 2 โรงแรมจัสมิน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ
¹ÑºÇ‹Òä´Œ ÃÑº¼ÅµÍºÃÑº¨Ò¡¼ÙŒ à ¢Œ Ò Ã‹ ÇÁÊÑÁÁ¹Òà»š¹

ÍÂ‹Ò§´Õ ̈ Ò¡¢ŒÍ«Ñ¡¶ÒÁã¹ª‹Ç§àÊÇ¹Ò â´Â¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô

·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�

¹ÕéÁÒÍÂ‹Ò§ªèíÒªÍ§ â´Âã¹ª‹Ç§áÃ¡¢Í§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÊÀÒÇÐ

áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¢Í§·ÔÈ·Ò§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µ�¢Í§âÅ¡ ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐ¢Í§

ä·Â â´Â¹Ò§ÊÒÇÃÑª¹Ô´Ò ¹ÔµÔ¾Ñ²¹ÒÀÔÃÑ¡É� ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ 

Ê¶ÒºÑ¹ÂÒ¹Â¹µ� áÅÐàÁ×èÍà¢ŒÒÊÙ‹ª‹Ç§àÊÇ¹Ò ¹ÒÂÊÒÁÒÃ¶ ÁËÒ¾Å ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ

·ÑèÇä» ºÃÔÉÑ· ÍÕ«Ù«Ø ÁÍàµÍÃ� (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ä´Œ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ »˜¨¨ÑÂ

ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊ‹§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¡ÒÃÍÂÙ‹ÃÍ´¢Í§ ¼ÙŒ¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹µ�ä·Â â´Â

ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò àÃÒµŒÍ§à»ÅÕèÂ¹ÇÔ Õ̧¤Ô´à¾×èÍàÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃÃ¤ ¤ÇÃà»š¹¹Ñ¡ÊÙŒà¾×èÍ¡ÙŒ

âÍ¡ÒÊ ËÒ¡¤Ù‹á¢‹§¾ÅÒ´¾ÅÑé§¨§à»š¹¹Ñ¡©ÇÂâÍ¡ÒÊ·Õè©ÑºäÇ áÅÐÊØ´·ŒÒÂ¤×Í 

ãªŒ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õè¼‹Ò¹ÁÒà»š¹º·àÃÕÂ¹à¾×èÍà»ÅÕèÂ¹Í¹Ò¤µ

 which was well responded from attendees; especially, 

during Q&A session by experts in automotive industry develop-

ment. Initially, Khun Rachanida Nitipathanapirak, Deputy Vice 

President - Academic Department of TAI, presented the overview 

and tendency of world, region and Thai automotive industries. Then, 

Khun Samart Mahaphol, General Manager - Purchasing Division 

of Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. discussed the factor that 

infl uenced stability of auto parts manufacturer. In the conclusion, 

he suggested that all needed to change thought in order to 

overcome obstacles and should be opportunist from the lapse of 

competitors. At the end, the experience would be a good lesson for 

better future. 

Auto Smart

By Anusara Jankasem

 Senior Specialist

 Industrial Research, TAI

Getting to Know Our 
Car to Avoid Breaking 
Down (Part 1)
รูจักรถยนตของเราใหมากขึ้น 

เพ� อลดปญหารถยนตเสียขณะใชงาน (ตอนที่ 1)

Source : http://www.oknation.net/blog/bungking/2012/10/21/entry-1

By Mr. Chanudol Churuangsakul

Senior Specialist

Audit & Assessment, TAI

 »̃¨ Ø̈ºÑ¹Ã¶Â¹µ�¶×ÍÇ‹Òà»š¹»̃¨ Ñ̈ÂËÅÑ¡ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ

¢Í§¤¹àÃÒä»áÅŒÇäÁ‹Ç‹Ò¨Ðä»·íÒ§Ò¹ Ê‹§ÅÙ¡ä»âÃ§àÃÕÂ¹ ä»à·ÕèÂÇ à´Ô¹·Ò§ä»

µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ ÏÅÏ ¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹ÒÅŒÇ¹µŒÍ§ãªŒÃ¶Â¹µ�·Ñé§ÊÔé¹

 ´Ñ§¹Ñé¹ Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»š¹µŒÍ§ÃÙŒ Ñ̈¡Ã¶Â¹µ�¢Í§àÃÒãËŒÁÒ¡¢Öé¹¨Ðà»š¹

¡ÒÃ´Õ ·Ñé§¹Õéà¾×èÍÅ´¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«ÁáÅÐÅ´àÇÅÒã¹¡ÒÃ«‹ÍÁãËŒ

¹ŒÍÂÅ§ ¶ŒÒÁÑ¹äÁ‹à¡Ô´¡ÒÃàÊÕÂã¹ª‹Ç§·ÕèãªŒ§Ò¹ã¹ª‹Ç§Ã¶µÔ´ÁÒ¡æ ¡ç¶×ÍÇ‹Ò

âª¤´ÕËÃ×Íà¡Ô´àÊÕÂ¢Öé¹ÁÒáµ‹äÁ‹¡Õ´¢ÇÒ§¤Ñ¹Í×è¹æ ÍÑ¹¹ÕéÂÑ§¾ÍÃÑºä´Œ áµ‹¶ŒÒ

ÇÑ¹ã´ÇÑ¹Ë¹Öè§à¡Ố âª¤äÁ‹́ Õ¢Öé¹ÁÒ àª‹¹ Ã¶àÊÕÂº¹·Ò§´‹Ç¹ã¹ª‹Ç§àÇÅÒàÃ‹§´‹Ç¹ 

ËÃ×Íª‹Ç§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹ª‹Ç§à·È¡ÒÅ áÁŒÇ‹ÒÊ¶Ò¹·ÕèäÁ‹à»ÅÕèÂÇà¾ÃÒÐÁÕà¾×èÍ¹

Ã‹ÇÁ·Ò§àÂÍÐ¡çµÒÁ áµ‹¡ç·íÒãËŒàÊÕÂÍÒÃÁ³�ä´ŒäÁ‹¹ŒÍÂàÅÂ·Õà´ÕÂÇ ÂÔè§ÁÍ§ä»

·Ò§äË¹¡çÁÕáµ‹Ã¶àµçÁä»ËÁ´ á¶ÁÁÕ¤Ñ¹¢ŒÒ§æ ÁÍ§ÁÒáÅŒÇ·íÒ»Ò¡ÁØºÁÔº

ÍÕ¡µ‹Ò§ËÒ¡ ·íÒãËŒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹¤ÃÑé§¹Õé¡Ã‹ÍÂä»â´Â»ÃÔÂÒÂ 

´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍÅ´»̃ÞËÒ¢ŒÍº¡¾Ã‹Í§ ¢Í§Ã¶àÃÒãËŒàËÅ×Í¹ŒÍÂ

·ÕèÊǾ  áÅÐà´Ô¹·Ò§¶Ö§·ÕèËÁÒÂâ´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ ̈ ÐµŒÍ§àµÃÕÂÁ

¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§¡‹Í¹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ â´Â¼ÙŒà¢ÕÂ¹¾ÂÒÂÒÁ

ãªŒÀÒÉÒáÅÐÈÑ¾·�·Õèà¢ŒÒã¨§‹ÒÂ à¾×èÍª‹ÇÂ¡Ñ¹Å´»̃ÞËÒÃ¶àÊÕÂ

·ÕèäÁ‹¤Ò´½̃¹ãËŒàËÅ×Í¹ŒÍÂ·ÕèÊǾ  àÃÔèÁµŒ¹·ÕèµÑÇàÍ§¡‹Í¹ â´Â¡ÒÃ

àÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÃÙŒ̈ Ñ¡Ã¶Â¹µ�·ÕèãªŒÍÂÙ‹·Ø¡ÇÑ¹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹¢Íáº‹§Ã¶Â¹µ�

à»š¹¡ÅØ‹ÁµÒÁÍÒÂØ¡ÒÃãªŒ§Ò¹áºº¡ÇŒÒ§æ 2 ¡ÅØ‹Á ·Ñé§¹Õéà¾×èÍ

ãËŒ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃºíÒÃØ§ÃÑ¡ÉÒ

à¾×่Íª‹ÇÂ¡Ñ¹Å´»˜ÞËÒÃ¶àÊÕÂ·Õ่
äÁ‹¤Ò´½˜¹ãËŒàËÅ×Í¹ŒÍÂ·Õ่ÊØ´

 àÃÔ่ÁµŒ¹·Õ่µÑÇàÍ§¡‹Í¹ 
â´Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÃÙŒ¨Ñ¡Ã¶Â¹µ�

·Õ่ãªŒÍÂÙ‹·Ø¡ÇÑ¹ 

 Nowadays, motor vehicle is the basic necessity. We need it for 

going to work, school, travelling, etc.

 Thus, we need to know our car in order to reduce maintenance 

cost and time. You are lucky, if your car breaks down during less traffic 

or not block it. On the other hand, if it breaks down on expressway, 

during rush hour or holiday, or even non-desolated place, these are 

all disturbing. Consequently, we have to be prepared before traveling 

to eliminate any defect of our car and able to arrive destination, safely. 

I categorize vehicle into 2 groups based on useful life : 

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/TrafficInBangkok.jpg

Techno Focus

The Best Practice 1 จุดเริ่มตนของการพัฒนาองคกรอีกระดับ

The Best Practice,

ความสําเร็จจากการเขารวมโครงการ 

Toyota Production System (TPS)

ของ บริษัท อาซาฮี ไทยอัลลอย จํากัด

 ËÅÑ§¨Ò¡»�´â¤Ã§¡ÒÃÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔµáººâµâÂµŒÒ (Toyota 

Production System) ÃÍº·Õè 27 ä»áÅŒÇ¹Ñé¹ ·Ò§¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ Automotive 

Navigator Magazine ä´ŒÁÕ âÍ¡ÒÊà¢ŒÒ¾Ù´¤ØÂ¡Ñº·Ò§¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§

ºÃÔÉÑ·ÍÒ«ÒÎÕ ä·ÂÍÑÅÅÍÂ í̈Ò¡Ñ´ à¹×èÍ§¨Ò¡·ÃÒºÁÒÇ‹Ò ¤Ø³¾§É�ÈÑ¡´Ôì 

¨Ô¹´ÒÊØ¢ »ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· ¨Ô¹´ÒÊØ¢ áÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ºÃÔÉÑ· 

ÍÒ«ÒÎÕ ä·ÂÍÑÅÅÍÂ í̈Ò¡Ñ´ ÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹á¹‹Çá¹‹ã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº

¡ÒÃ¼ÅÔµã¹¤ÃÑé§¹Õé¨¹·íÒãËŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ The Best Practice

 • อยากจะใหกลาวถึงประวตัคิวามเปนมาของบริษทั อาซาฮ ี

ไทยอัลลอย จํากัด

  “ºÃÔÉÑ· ÍÒ«ÒÎÕ ä·ÂÍÑÅÅÍÂ ¨íÒ¡Ñ´ àÃÒà»š¹¼ÙŒ¼ÅÔµµÑÇÍØ»¡Ã³�

»ÃÐ»Ò·ÕèãªŒã¹ÃÐºº»ÃÐ»Ò ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ àª‹¹ ÁÒµÃÇÑ́ ¹éíÒ ËÃ×Í»ÃÐàÀ·¡�Í¡¹éíÒ

·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÃÐºº»ÃÐ»Ò «Öè§ÁÕ·ÕèÁÒ·Õèä»¤×Í à»š¹ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õè¤Ø³¾‹Í

à»š¹¼ÙŒÃÔàÃÔèÁµÑé§áµ‹µŒ¹ áµ‹·Ò§¼Á·Õèà»š¹¼ÙŒÃÔàÃÔèÁ¡‹ÍµÑé§âÃ§§Ò¹ áÅÐ¼Áà»š¹ÃØ‹¹·Õè 

2 ·ÕèÃÑºª‹Ç§µ‹ÍÁÒ âÃ§§Ò¹áË‹§¹Õé¡‹ÍµÑé§àÁ×èÍ 35 »‚·ÕèáÅŒÇ ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¤Ø³¾‹Í

à»š¹µÑÇá·¹ í̈ÒË¹‹ÒÂ¾Ç¡·‹Í¹éíÒ ÍØ»¡Ã³�»ÃÐ»Òµ‹Ò§æ «Öè§ÊÁÑÂ¡‹Í¹à»š¹¡ÒÃ

¹íÒà¢ŒÒ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¾Í¼ÁµÑé§âÃ§§Ò¹¹Õé¢Öé¹ Ö̈§ÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔµà¾×èÍ

·´á·¹¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ â´ÂÁÕ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµÍÂ‹Ò§·ÕèàËç¹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹”

The achievement of Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. from 

participation in Toyota Production System (TPS)

 After the end of the 27th TPS, our Automotive Navigator 

Magazine team has a chance to interview the top management 

of Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. since we have been informed that 

Mr. Pongsak Chindasook, President of Chindasook Group and 

Managing Director of Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. had determination to 

improve production process. As a result, Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. 

is award as the Best Practice.

 • Please, introduce Asahi-Thai Alloy Co., Ltd.

  “Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. is a manufacturer of waterworks 

product such as water meter, tap in water system, etc. My father 

started this business. I am the 2nd generation and I built the factory 35 

years ago. My father was a distributor of water pipe and other water 

supply equipment which were imported from other countries. After 

the establishment of the factory, we have produced them instead of 

importing until now.” 

1 OF STARTING POINT TO ENHANCE 
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 • ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

  “àÃÒÂÑ§¤§·íÒÇÒÅ�Ç¹éíÒ µ‹ÍÂÍ´¨Ò¡ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§¤Ø³¾‹Í«Öè§ÂÑ§ÍÂÙ‹

ã¹áÇ´Ç§»ÃÐ»Ò ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ ÂÑ§à»š¹¼ÙŒ¼ÅÔµÇÒÅ�Ç¹éíÒã¹ÃÐºº»ÃÐ»ÒáÅÐ

ÊØ¢ÒÀÔºÒÅ ¢ÒÂ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È”

 

 • ปจจุบันมีจํานวนพนักงาน

  “»ÃÐÁÒ³ 1,000 ¤¹ ÃÇÁ¡Ñº½†ÒÂ¢ÒÂ»ÃÐÁÒ³ 120 ¤¹ â´Â

áº‹§à»š¹½†ÒÂ ¾¹Ñ¡§Ò¹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÃÐÁÒ³ 600 -700  ¤¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹

¨Ðà»š¹¾¹Ñ¡§Ò¹»ÃÐ¨íÒÊ‹Ç¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹”

 • มีแนวโนมที่จะขยายประเภทธุรกิจเปนแบบอ� นบางไหม

  “ÊÔè§¹Õé¤×ÍÊÔè§·ÕèàÃÒÂÖ´ÁÑè¹ÁÒµÅÍ´ Ç‹ÒàÃÒ¨Ð·íÒã¹ÊÔè§·ÕèàÃÒ¢ÒÂà»š¹

àº×éÍ§µŒ¹àÃÒµŒÍ§àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ â´ÂÊÁÑÂ¡‹Í¹¤Ø³¾‹Í¹íÒÊÔ¹¤ŒÒ¨Ò¡

µ‹Ò§»ÃÐà·Èà¢ŒÒÁÒ¢ÒÂ áÅÐµ‹ÍÁÒàÃÒ¡çµÑé§âÃ§§Ò¹ à¾×èÍ·´á·¹¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ 

·Õ¹Õéã¹Í¹Ò¤µËÃ×ÍáÁŒã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ àÃÒ¨Ð¢ÒÂÍÐäÃ¡çµÒÁ¶ŒÒàÃÒäÁ‹¼ÅÔµàÍ§ 

àÃÒ¡çä»«×éÍà¢ÒÁÒáÅŒÇ¡ç¹íÒÁÒ¢ÒÂ ¶ŒÒàÃÒ¢ÒÂà»š¹ ÃÙŒª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÅÒ´

áÅŒÇ¹Ñé¹ ¤‹ÍÂÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Òµ‹ÍÇ‹ÒàÃÒ¨Ð¼ÅÔµàÍ§äËÁ ´Ñ§¹Ñé¹âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ð¢ÂÒÂ

»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨¤§µŒÍ§áÅŒÇáµ‹Ç‹ÒàÃÒ¨Ð·íÒµÅÒ´ÍÐäÃä´Œà¾ÔèÁàµÔÁä´ŒÁÒ¡¹ŒÍÂ

á¤‹äË¹ÂÑ§ä§ «Öè§µŒÍ§´Ùã¹Í¹Ò¤µ”

 

 • What is the core business of the company?

 “We still produce valves which are extended from my father 

business and are still relevant in water supply and sanitation. They 

are sold in both domestic and international.”

 • How may employee who works here?

 “There are around 1,000 employees; including, 120 persons in 

sale department, 600-700 persons in operation and the rest in back 

office. 

 • Do you have any plan for other business expansion?

  “This is what we have done. We do what we are able to sell. 

In the past, my father imported products to sell and we had a plant 

for production. Even though at present, whatever product we cannot 

produce, we will sell it. Later on, if we know market channel, we will 

consider if we produce it. Thus, business expansion is depended on 

ability to do the market. We shall see it in the future.”

The Best Practice 1 จุดเริ่มตนของการพัฒนาองคกรอีกระดับ
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Correction : Please, replace this picture for “TAQA Award 2015” in Oct/Dec 2015 issue, on page 25. 
We apologize for this error. 

¢Íá¡ŒÀÒ¾¢‹ÒÇ “TAQA Award 2015” 
(หน้า 25) จากคอลัมน์ TAI’S News 
ã¹ Automotive Navigator Magazine ฉบับประจำา
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 เป็นภาพดังกล่าว 
กองบรรณาธิการต้องขออภัยในความผิดพลาด
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ค่ะ



President Talk

 ไตรมาสแรกของป‚ 2016 เป็นช่วงท่ีค่ายยานยนต์ต่างๆ คาดการณ์ว่ายอดจำาหน่าย

รถยนต์จะสอ่แววไมด่ ีเพราะจากการปรบัโครงสรา้งภาษสีรรพสามติรใหมท่ี่คดิปรมิาณการปลอ่ย

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวคิดภาษีแทนการคิดจากปริมาตรกระบอกสูบ ส่งผลให้รถยนต์มีราคา

จำาหน่ายสูงขึ้น ทำาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถในช่วงปลายป‚ 2015 ซึ่งเป็นจริงอย่างที่คาดการณ์ไว้ 

เพียงแต่การปรับราคาจำาหน่ายของค่ายรถยนต์น้ันไม่มากอย่างคิด ท้ังน้ีคงมาจากภาวะภัยแล้ง 

และราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่สู้ดี หวังว่าครึ่งป‚หลังเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นตามลำาดับ

 ในช่วงเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้ สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำากัด 

และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงาน Automotive Summit 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดเป็นป‚ที่ 4 ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 22 มิถุนายน 

สถาบันÏ ไดร้บัเกยีรติและความอนุเคราะห์จาก ท่านรฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม และ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาปาฐกถาพิเศษเรื่อง Super Cluster 

ยานยนต์แห่งอนาคต อีกท้ัง ท่านเอกอัครราช±ูตญ่ีปุ่นจะพูดถึงนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อ

อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยอีกด้วย ในช่วงบ่ายก็จะมีการนำาเสนอนโยบายยานยนต์

ไฟฟ้าของนานาประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น กระผมจึงใคร่ขอเชิญทุกท่านมา

ร่วมฟังสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าวด้วย ส่วนรายละเอียดสามารถติดตามได้จาก website 

ของสถาบันยานยนต์ www.thaiauto.or.th ตลอดเวลาครับ

 นอกจากเรี่องท่ีกระผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นน้ัน ก็ยังอยากจะฝาก Automotive 

Navigator Magazine เล่มนี้ ด้วยเนื้อหาสาระที่น่าติดตามอีกมากมาย อาทิ บทวิเคราะห์

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมา บทสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงเคล็ดไม่ลับของการได้รับ

เลือกเป็น The Best Practice จากโครงการระบบการผลิตแบบโตโยต้า ของบริษัท อาซาÎี 

ไทยอัลลอย จำากัด และทำาความรู้จักกับรถยนต์ของเรามากขึ้น เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะ

ใช้งาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของสาระความรู้ที่ทางสถาบันÏ ได้เตรียมไว้ให้ท่านผู้อ่าน ซึ่งสามารถ

ติดตามกันได้ภายในเล่มเลยครับ

 In Q1 2016, car makers forecasted that sale volume would be dropped due to the 
new excise tax which the calculation would base on emission rate and the increasing in 
selling price. As a consequence, most consumers decided to buy new car during the end 
of 2015. Apparently, this is not exaggeration, except that the increasing rate of selling 
price is not as high as expected because the agriculture product price is not quite good. 
Expectedly, the economy will be recovered after the half of this year, respectively. 
 On this coming June, Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with Reed 
Tradex Co., Ltd. and Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) to organize the 
Automotive Summit 2016 at BITEC, Bangna. This seminar is the 4th consecutive year. In 
this regard, in the morning of June 22nd, Minister of Industry and Minister of Science and 
Technology will deliver the special speech “Super Cluster – the Future Vehicle”. Additionally, 
Ambassador of Japan will also address the Japanese policy to Thai automotive industry. 
In the afternoon, there will be presentations of electric vehicle policy from international 
such as Korea, Philippines, etc. Thus, I would like to invite you to attend this seminar which 
will be held during June 22nd - 23rd, 2016, 8.30 a.m. - 4.30 p.m. For more details, please 
visit our website at www.thaiauto.or.th
 For this issue of Automotive Navigator Magazine, there are many interesting articles 
I would like to present such as Overview of Thailand Automotive Industry, the Interview 
with Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. (the achievement from participation in Toyota Production 
System - TPS and the winner of the Best Practice), Getting to know our car to avoid 
breaking down and much more. These are only a partial knowledge and we will deliver 
to you more in the following issues. See you next time. 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ป 2558

Overview of Thailand 
Automotive Industry 
as of 2015

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ป 2558

Overview of Thailand Automotive Industry as of 2015

ÀÒ¾รวÁของอØตสÒËกรรÁÂÒ¹Â¹ต�ã¹ป‚	 2558	 ÁÕปริÁÒ³กÒร¼Åิตร¶Â¹ต�รวÁ	 1,913,002	 คั¹	 เ¾ิèÁขÖé¹

ร้อÂÅะ	2	¨Òกป‚ก‹อ¹	ปริÁÒ³กÒร¨íÒË¹‹ÒÂร¶Â¹ต�ã¹ประเ·ÈรวÁ	799,632	คั¹	Å´Åง	ร้อÂÅะ	9	áÅะ

ปริÁÒ³กÒรส‹งออกร¶Â¹ต�รวÁ	1,204,895	คั¹	เ¾ิèÁขÖé¹ร้อÂÅะ	7	¨Òกป‚ก‹อ¹	(ÀÒ¾·Õè	1)

The total number of automotive production is 1,913,002 units which is increased 2% from last 

year, while the total number of domestic sale is 799,632 units or decreasing 9%. Whereas, the 

total export number is 1,204,895 units, 7% increased (as shown in Figure 1).

By Apinuch Buranadilok

 Industrial Research Officer

 Industrial Research, TAI

By Apinuch Buranadilok

 Industrial Research Officer

 Industrial Research, TAI

By Apinuch Buranadilok

 Industrial Research Officer

 Industrial Research, TAI
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 สำาหรบัรถจักรยานยนต์ มปีรมิาณการผลติรถจักรยานยนตส์ำาเรจ็รปู 

(CBU) จำานวน 1,807,325 คัน ลดลงร้อยละ 2 ปริมาณจำาหน่ายรถ

จักรยานยนต์ในประเทศรวม 1,639,090 คัน ลดลงร้อยละ 4 และปริมาณ

การส่งออกรถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) มีจำานวน 939,980 คัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (ภาพที่ 2)

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

Figure 1 The Total Motor Vehicle Production, Sale and Export Numbers of Thailand as of 2008-2015

Figure 2 The Total Motorcycle Production, Sale and Export Numbers of Thailand as of 2008-2015

 For  motorcyc le ,  the  to ta l  number  o f  motorcyc le 

production (CBU) is 1,807,325 units, 2% decreased. The total sale 

number is 1,639,090 units or decreasing 4%, and the total export 

number (CBU and CKD) is 939,980 units, 6% increased. 
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ความเคล� อนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ในป พ.ศ. 2558

The Movement of Thai Automotive 

Industry in 2015

 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในป‚ 2558 ยังคงไม่เติบโตอย่างท่ีคาด

การณ์แต่แรก ต้องปรับลดเป้าหมายลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาของป‚ 

หากมาดสูถิตกิารผลติรถยนตใ์นประเทศ แนวโน้มการผลติรถยนต ์กลบัมา

สูใ่นโซนบวกอีกครัง้ รวมถงึการสง่ออกรถยนตท่ี์ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ในชว่งท่ีผ่าน

มา แตส่ำาหรบัการจำาหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศยังซบเซา เน่ืองจากปัจจัย

ลบหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชน

ที่ยังชะลอตัว สินค้าเกษตรราคาตกต่ำา และการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ

ของสถาบันการเงิน แต่ในเดือนสุดท้ายของป‚ สามารถทำายอดขายได้เกิน

แสนคันเป็นครั้งแรกในรอบ 24 เดือน เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษี

สรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ในป‚ 2559 นี้ จากตัวเลขที่แสดงทั้งหมด แสดง

ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในฐานะ

ฐานการผลิตเพื่อการส่งออกรถยนต์ได้เป็นอย่างดี

	 1.1 รถยนต์ 

	 	 1.1.1 การผลิตรถยนต์

   ในป‚ 2558 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,913,002 คัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากป‚ก่อน โดยจำาแนกเป็น รถยนต์นั่ง จำานวน 760,688 

คัน รถกระบะ 1 ตัน จำานวน 1,115,818 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) จำานวน 36,496 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อ

การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตราการเติบโตมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 

62 (ภาพที่ 3)

 During 2015, Thailand automotive industry growth rate is not 

as expected and the target has been reduced, continuously. From 

statistics, the tendency of automotive production is back to positive 

zone along with the increasing of motor vehicle export number. 

However, the number of domestic sale is still reduced from many 

factors such as economy, slowdown investment of private sector, 

the decline price of agriculture product and rigidity of lending credit 

from financial institute. Nevertheless, in December, the total sale num-

ber reaches over 100,000 units which is the first time in the past 24 

months because of the new excise tax. From all figures, these indicate 

the strength of Thailand automotive industry as the automotive 

manufacturing base for export, distinctively. 

 1.1 Motor Vehicle

  1.1.1 Production

	 	 The total production number is 1,913,002 units 

or increasing 2% which is categorized as 760,688 units for 

passenger car, 1,115,818 units for 1 ton pick-up truck and 

36,496 units for commercial vehicle; excluded 1 ton pick-

up truck. The highest growth rate of production belongs to 

commercial vehicle at 62% (as shown in Figure 3). 
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Figure 3 The Total Number of Thai Automotive Production as of 2008-2015 by Type

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

	 	 1.1.2 การจําหน่ายรถยนต์ในประเทศ

	 	 ดา้นปรมิาณการจำาหน่ายรถยนตใ์นประเทศ มจีำานวน 799,632 

คัน ลดลงร้อยละ 9 โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจำาหน่ายมาก

ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 รถยนต์นั่ง  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 

และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 6 ท้ังน้ีรถยนต์น่ัง มีการจำาหน่ายลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 13 

(ภาพที่ 4-5)

  1.1.2 Domestic Sale

	  The total number of domestic sale is 799,632 units or 

9% decreased. 1 ton pick-up has the highest sale number or 50% 

of this segment followed by passenger car at 45% and commercial 

vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) at 6%, respectively. However, 

the most decreasing rate of total sale number at 13% is passenger 

car (as shown in Figure 4 and 5).

Figure 4 The Total Number of Automotive Sale in Thailand as of 2008-2015 by Type 
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Figure 5 The Proportion of Automotive Domestic Sale as of 2014-2015

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

1	Ton	pick-up
truck

47.80%

1	Ton	pick-up
truck

49.68%
Passenger	car

46.65%
Passenger	car

44.53%

Commercial
vehicle

5.51%

Commercial
vehicle

5.77%

The	Proportion	of	Automotive	Domestic	Sale	as	of	2014 The	Proportion	of	Automotive	Domestic	Sale	as	of	2014

  1.1.3 การส่งออกรถยนต์

		 	 การสงออกรถยนต	 จากขอมูลของผูผลิตและประกอบรถยนต	

(ภาพที่	 6)	 มีปริมาณสงออก	 จํานวน	 1,204,895	 คัน	 เพ่ิมขึ้นจากปกอน	

รอยละ	7	คิดเปนมูลคาการสงออก	592,551	ลานบาท	มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป	

2557	รอยละ	12

  ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลจากกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ (ตารางท่ี 1) มีมูลค่าการส่งออกท้ังส้ิน 17,586 ล้านเหรียญ 

สหรัฐÏ เพิม่ขึ้นจากป‚ 2556 ร้อยละ 5 โดยรถยนตท์ีม่กีารส่งออกมากทีสุ่ด

ได้แก่ รถยนต์นั่ง มูลค่า 9,180 ล้านเหรียญสหรัฐÏ เพิ่มขึ้นจากป‚ 2557 

ร้อยละ 53 รองลงมาคือ รถโดยสาร รถบรรทุก และรถกระบะ 1 ตัน 

มมีลูคา่การสง่ออก 8,180 ลา้นเหรยีญสหรฐัÏ ลดลงจากป‚ 2557 รอ้ยละ 21

  ในด้านการนำาเข้ารถยนต์ป‚ 2558 จากข้อมูลจากกรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ พบวา่มมีลูคา่การนำาเขา้ 1,321 ลา้นเหรยีญสหรฐัÏ 

ลดลงจากป‚ 2557 ร้อยละ 22 โดยรถยนต์ที่นำาเข้ามากที่สุดได้แก่ รถยนต์

นั่งมีมูลค่า 930 ล้านเหรียญสหรัฐÏ ลดลงจากป‚ 2557 ร้อยละ 23 ส่วน

รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 391 ล้านเหรียญสหรัฐÏ ลดลงจาก

ป‚ 2557 ร้อยละ 21 

  1.1.3 Export

  Based on the statistics of manufacture and assembly 

(as shown in Figure 6), the total export number is 1,204,895 units 

which is increased 7% from last year with value at 592,551 MTHB or 

12% increased.

  Additionally, the report from Department of Trade Nego-

tiations (as shown in Table 1) indicates that the total export value is 

17,586 MUSD or increasing 5% from last year. The highest export value 

is from passenger car for 9,180 MUSD or increasing 53% followed 

by bus, truck and 1 ton pick-up truck which all together have export 

value at 8,180 MUSD or 21% decreased.

  For import, Department of Trade Negotiations reveals 

that the total import value is 1,321 MUSD which reduces 22% from 

last year. The highest import value is passenger car for 930 MUSD, 

23% decreased, while the total import value of bus and truck is 391 

MUSD or decreasing 21% from last year.   
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Figure 6 The Total Number of Automotive Export as of 2008-2015

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

 1.2 รถจักรยานยนต์

   1.2.1 การผลิตรถจักรยานยนต์

  ในป‚ 2558 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ จำานวนทั้งสิ้น 

1,807,325 คัน ลดลง ร้อยละ 2 จากป‚ 2557 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการผลิต

รถจักรยานยนต์จำาแนกรายประเภท พบว่ามีการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ

ครอบครัว จำานวน 1,425,734 คัน ลดลงร้อยละ 4 และรถจักรยานยนต์

แบบสปอร์ต จำานวน 381,591 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (ภาพที่ 7)

 1.2 Motorcycle

  1.2.1 Production

  The total production number of motorcycle is 1,807,325 

units, 2% decreased from last year, which is categorized as 1,425,734 

units for family type or decreasing 4% and 381,591 units for sport type 

or increasing 6% (as shown in Figure 7).

Figure 7 The Total Production Number of Motorcycle in Thailand as of 2008-2015

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

776,241 535,563 895,855

404,659251,343351,641

735,627

343,384

1,026,671

490,135

1,128,152

512,186

1,128,102

527,423

1,204,895

592,551
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Figure 8 The Total Sale Number of Motorcycle as of 2008-2015 by Type

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

  1.2.2 การจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ

  ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศป‚ 2558 มีปริมาณจำาหน่าย 

1,639,090 คัน ลดลงร้อยละ 4 จากป‚ 2557 (ภาพที่ 8) โดยผู้นำาตลาด

จักรยานยนต์ยังเป็นÎอนด้า ยามาÎ่า และซูซูกิ ตามลำาดับ 

  1.2.2 Domestic sale

  The total sale number of motorcycle in 2015 is 1,639,090 

units which is decreased 4% (as shown in Figure 8). The leader of 

market is Honda followed by Yamaha and Suzuki, respectively. 
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  1.2.3 การส่งออกรถจักรยานยนต์

  จากข้อมูลของผู้ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์ (ภาพท่ี 

9) มีปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (รวม CBU และ CKD) จำานวน 

939,980 คัน โดยจำาแนกเป็นการส่งออก CBU จำานวน 349,878 คัน 

และการส่งออก CKD จำานวน 590,102 ชุด คิดเป็นมูลค่า 47,003 ล้าน

บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป‚ 2557 ปริมาณส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และ

มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4

  จากข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ในป‚ 2558 (ตารางที่ 1) มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 1,189 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของป‚ก่อน  

Figure 9 The Total Export Number of Motorcycle as of 2008-2015

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

  1.2.3 Export

  According to the data from manufacturer and assembly 

(as shown in Figure 9), the total export number of motorcycle; includ-

ing CBU and CKD, is increased 6% or 939,980 units which 349,878 

units are for CBU for and 590,102 sets are for CKD. The total export 

value is 47,003 MTHB or 4% increased.   

  

  Additionally, the total export value of motorcycle from 

the data of Department of Trade Negotiations (as shown in Table 1) 

is 1,189 MUSD or increasing 1% from last year in the same period. 

 1.3 ชิ้นส่วนยานยนต์

 การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ (ภาพท่ี 10) มีมูลค่าท้ังสิ้น 

248,880 ล้านบาท ลดลงจากป‚ 2557 ร้อยละ 3 ชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด

คือ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,991 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

23 รองลงมาคือ ชิ้นส่วนอะไหล่ มีมูลค่าการส่งออก 23,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และ

ชิ้นส่วนอื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 1,177 ล้านบาท ลดลงมากที่สุดร้อยละ 28

 1.3 Auto Parts

 The total export value of auto parts by data from manufacturer and assembly (as shown 

in Figure 10) is 248,880 MTHB or 3% decreased. The most increasing rate of export value 

at 23% is JIG&DIE with value at 2,991 MTHB followed by spare part with value at 23,469 

MTHB or increasing 6%, while the most decreasing rate is others at 28% or 1,177 MTHB. 
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Figure 10 The Export Value of Auto Parts Record from Thai Manufacturer and Assembly as of 2008-2015 by Type

Source : Analyzed by Automotive Intelligence Unit, TAI Data from AIC

	 การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทยในป‚ 2558 จากข้อมูลจาก

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 1) มีมูลค่าการส่งออกรวม

ทั้งสิ้น 16,529 ล้านเหรียญสหรัฐÏ ลดลงจากป‚ 2557 ร้อยละ 4 โดย

จำาแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 16,024 ล้านเหรียญสหรัฐÏ และการ

ส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่า 505 ล้านเหรียญสหรัฐÏ โดย

ชิ้นส่วนท่ีมีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดคือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อ่ืนๆ 

มูลค่า 7,254 ล้านเหรียญสหรัฐÏ ส่วนมูลค่าการส่งออกหม้อแบตเตอรี่และ

ส่วนประกอบ ลดลงมากที่สุดร้อยละ 29 

 ในด้านการนำาเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทยในป‚ 2558 จาก

ขอ้มลูจากกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (ตารางท่ี 1) มมีลูคา่ 14,472 

ล้านเหรียญสหรัฐÏ เพ่ิมขึ้นจากป‚ 2557 ร้อยละ 4 โดยจำาแนกเป็น

ชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 13,937 ล้านเหรียญสหรัฐÏ และนำาเข้าชิ้นส่วนรถ

จักรยานยนต์มูลค่า 535 ล้านเหรียญสหรัฐÏ โดยชิ้นส่วนรถยนต์นำาเข้า ที่

มีมูลค่ามากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์รวมทั้งโครงรถและ

ตัวถังมูลค่า 8,488 ล้านเหรียญสหรัฐÏ 

 From Table 1, the total export value of auto parts is 16,529 

MUSD or 4% decreased; including, 16,024 MUSD for motor vehicle 

and 505 MUSD for motorcycle. The highest export value is other 

parts and accessories for motorcycle at 7,254 MUSD while the most 

decreasing rate of export value is electric accumulators and parts 

thereof at 29%. 

 The data also indicates that the total import value of auto parts 

is 14,472 MUSD which is increased 4% from last year; including, auto 

parts for motor vehicle at 13,937 MUSD and for motorcycle at 535 

MUSD. The highest import value is parts and accessories including 

chassis and bodies at 8,488 MUSD. 

 1.4 ดุลการค้าต่างประเทศ

 ดลุการสง่ออกและนำาเขา้ยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต์ในป‚ 2558 มี

มูลค่าทั้งสิ้น 19,296 ล้านเหรียญสหรัฐÏ เพิ่มขึ้นจากป‚ 2557 ซึ่งมีมูลค่า 

19,250 ล้านเหรียญสหรัฐÏ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 (ตารางที่ 1)

 1.5 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 สำาหรบัเป้าหมายในป‚ 2559 คาดการณส์ถานการณต์ลาดรถยนตไ์ม่

แตกต่างจากป‚ 2558 มาก โดยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไว้ที่ 2 ล้านคัน เพิ่ม

ข้ึนจากป‚น้ี 3-4% โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกจำานวน 1.22 ล้านคัน 

และยอดขายรถยนต์ภายในประเทศจำานวน 7.8 แสนคัน คาดว่าป‚ 2559 

รถยนต์นั่ง และรถยนต์ประเภทกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ยังคงเป็นที่

สนใจเช่นเคย

 1.4 Trade Balance

 The total trade balance as of 2015 is 19,296 MUSD which is 

increased from 19,250 MUSD for 0.24% (as shown in Table 1).

 1.5 Tendency of Thai Automotive Industry

 It is forecasted that the automotive market in 2016 will not differ 

from last year with the target of total automotive production number 

at 2 million units or increasing 3-4%. This is for export at 1.22 million 

units and domestic sale at 0.78 million units. Passenger car, 1 ton 

pick-up truck and PPV will be interesting as usual. 
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Table 1 The Total Export-Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2012-2015

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs

32,708.73

2012 2013 2014

Value : MUSD % of Growth Rate

2015 2014 2015

4,961.48

10,460.16

585.28

16,006.92

980.02

169.68

1,149.70

3,204.94

324.40

378.90

471.56

709.83

3,482.98

174.70

1,400.92

5,560.29

10,476.58

549.30

940.61

490.83

1,610.88

6,207.18

597.63

15,552.11

2,341.53

128.40

18,687.89

11,550.91

34,943.11

6,028.67

10,525.70

488.37

17,042.74

1,247.73

181.84

1,429.57

3,347.60

321.05

400.95

434.29

782.63

3,625.36

188.40

1,268.38

5,435.53

9,942.88

590.37

634.82

463.89

1,505.71

6,726.12

644.39

16,470.80

1,903.20

168.54

17,938.38

14,932.99

35,042.67

6,001.72

10,294.57

402.62

16,698.91

1,063.14

118.89

1,182.03

3,386.63

328.56

400.26

435.70

913.65

3,697.75

191.50

1,209.45

4,355.42

7,515.62

524.49

493.36

407.34

1,138.65

7,208.20

599.48

17,161.73

1,702.80

148.65

13,941.51

19,249.71

35,303.76

9,180.05

8,179.87

225.88

17,585.80

1,100.87

87.90

1,188.78

3,176.37

327.88

325.52

487.34

652.68

3,639.15

161.75

929.85

3,931.80

8,487.94

534.59

391.35

403.75

1,114.10

7,253.70

504.79

16,529.18

1,321.20

214.21

14,472.18

19,296.17

0.28

-0.45

-2.20

-17.56

-2.02

-14.79

-34.61

-17.32

1.17

2.34

-0.17

0.32

16.74

2.00

1.64

-4.65

-19.87

-24.41

-11.16

-22.28

-12.19

-24.38

7.17

-6.97

4.19

-10.53

-11.80

-22.28

29.28

0.75

52.96

-20.54

-43.90

5.31

3.55

-26.07

0.57

-6.21

-0.21

-18.67

11.85

-28.56

-1.58

-15.53

-23.13

-9.73

12.94

1.93

-20.68

-0.88

-2.16

0.63

-15.80

-3.69

-22.41

-44.11

3.81

0.24

Items

Export: Automotive & Auto Parts (1-3)

(1) Total Number of Export Vehicle

(2) Total Number of Export Motorcycle

(3) Total Number of Export Auto Parts

(1) Total Number of Import Vehicle

(2) Motorcycle

(3) Total Number of Import Auto Parts

Export - Import

(1.1) Passenger car321010100

321010200

321010300

321020100

321020200

321040000

343100000

321050000

321010404

303160000

317010000

336030000

501000000

204030100

504020000

507000000

502010000

504010000

504030000

505000000

321010405

321020202

(2.1) Motorcycle

 (3.1) Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines and parts thereof

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

(2.2) CDK for Motorcycle

(3.2) Transmission shaffs and cranks

(3.4) Ignition wiring sets used in vehicles

(3.5) Electric accumulators and parts thereof

(3.7) Safety glass and glass mirrors

(1.1) Passenger car

(1.2) Bus & Truck

(3.3) Tyres

(3.4) Other parts and accessories

 (3.6) Pneumatic tyres and innertubes of 
rubber

 (3.8) Other parts and accessories for
motor vehicles
 (3.9) Other parts and accessories for
motorcycle

 (3.1) Engine, Transmission shafts and
Other parts

 (3.2) Parts and accessories including
chassis and bodies

 (3.5) Parts and accessories of 
motorcycles and bicycles

(1.2) Bus, Truck and 1 Ton pick-up truck

(1.3) Van

Code

21,157.82

2012 2013 2014 2015 2014 2015

20,010.12 15,792.97 16,007.59 -21.08 1.36

Items

Export: Automotive & Auto Parts (1-3)

Code
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PROMOTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) 
IN THAI AUTO PARTS INDUSTRY
การประชุมระดมสมองเร� อง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

TAI'S News

 ส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� จัดการประชุมระดมสมองเรื่อง “การส่งเสริม

การวิจัยและพั²นา (R&D) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย” ซึ่ง

ได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพ่ือการส่งเสริมการลงทุน 

สนับสนุนการวิจัยและพั²นาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่ศูนย์กลาง

ยานยนต์อาเซียน เมื่อวันพÄหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 

8.30-12.00 น. ณ ห้องสมัมนา โรงแรมจัสมนิแกรนดเ์รซเิดนส ์กลว้ยน้ำาไท

 TAI organized Focus Group of “Promotion of Research and 
Development (R&D) in Thai Auto Parts Industry” which is 
collecting opinions of operators to promote investment and support 
R&D of auto parts production toward automotive hub in ASEAN on 
February 18th, 2016 at Jasmine Grand Residence.
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THE SEMINAR OF AUTOMOTIVE CITY 
AND THAI AUTOMOTIVE INDUSTRY 
IN THE FUTURE
สัมมนา AUTOMOTIVE CITY กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต

TSAE-ICAE12
สัมมนา AUTOMOTIVE CITY กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต

 ¹ÒÂวิªัÂ	¨ิรÒ¸ิÂØต	¼Ù้อíÒ¹วÂกÒรส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� (ที่ 2 จากซ้าย) 
นายวรวุ²ิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้จัดการศูนย์Ï (ซ้ายสุด) และ นายถาวร 

ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ท่ี 2 จาก

ขวา) ได้รับเชิญบรรยายเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความสำาคัญของศูนย์

ทดสอบยานยนต์และการพั²นาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยมีนาย

อานุภาพ ทัดพิทักษกุ์ล ผู้อำานวยการฝ่ายรฐักจิ บรษิทั ฟอรด์ โอเปอเรชัน่ส ์

(ประเทศไทย) จำากัด และ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

(ขวาสุด) เป็นผู้ดำาเนินรายการ ในงานสัมมนา Automotive Symposium 

2016 จัดโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) และ

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ภายใตง้านบางกอก อินเตอรเ์นชัน่แนล 

มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 37 เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง

จูปิเตอร์ 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี 

 ¹ÒÂสÁªÒÂ	ËÒÞËิรัÞ	อ¸ิบ ṌกรÁส‹งเสริÁอØตสÒËกรรÁ ได้รับเกียรติ
จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

นานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 12 (The 12th International 

Conference on Automotive Engineering - ICAE 12) เรื่อง 

Driving Thru Future Automotive Technology เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจากการศึกษาและวิจัยของบุคคลท่ีอยู่

ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อวันท่ี 28-29 มีนาคม 2559 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

 On Wednesday 30th March, 2016 at Jupiter 11-12, Muangthong 
Thani, Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute 
or TAI (the 2nd from left), Mr. Worawuth Kovongpanich, Regulation 
Testing Division Manager - TAI and Mr. Tawon Charasatien, Vice 
President - The Federation of Thai Industries (the 2nd from right) were 
invited to share knowledge in the special panel discussion: The 
Advance and Significance of Automotive Testing Center and Thai 
Automotive Industry Development in Automotive Symposium 2016, 
organized by Grand Prix International Co., Ltd. and The Thai Automo-
tive Industry Association (TAIA) within the 37th Bangkok International 
Motor Show. In this regard, Mr. Arnupab Tadpitakkul, Government 
Affairs Director - Ford Services (Thailand) Co., Ltd. and Chairman of 
the Committee - The Thai Automotive Industry Association (TAIA) (the 
far right) was the moderator.

 Mr. Somchai Harnhirun, Director-General, Department 
Industrial Promotion, presided over the opening of the 12th 

International Conference on Automotive Engineering (ICAE 12): 
Driving Thru Future Automotive Technology, organized by Society 
of Automotive Engineer - Thailand (TSAE) with the objective to share 
knowledge and experience from studying and research of who in 
automotive industry. The event was held on March 28th-29th, 2016 at 
Challenger Hall, Muangthong Thani. 
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DEPARTMENT OF 
LAND TRANSPORT (DLT)
กรมขนส่งทางบก

 ส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� ร่วมออกบูธและสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก 
ในการเดินหน้าลดปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนตลอดเทศกาล

สงกรานต์ สานต่อโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2559 ภายใต้แนวคิด Drive Safe Be Safe อุบัติเหตุ

ลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว ซึ่งได้จัดหน่วยงานคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ พร้อม

ตดิตามการเดนิทางดว้ยระบบ GPS โดยตัง้เป้าลดจำานวนผู้บาดเจ็บและเสยี

ชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะให้เป็นศูนย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 

2559 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพ

 On March 30th, 2016 at Department of Land Transport, 
Jatuchuk, Bangkok, Thailand Automotive Institute (TAI) supported and 
had booth displayed with Department of Land Transport (DLT) in the 
event of reducing factors and causes of road accident during Songkran 
festival under the concept of Drive Safe Be Safe. The accident can 
be decreased by not driving fast. In this regard, DLT has arranged 
authorized unit to monitor, intensively, on public transportation along 
with tracking by GPS system. DLT expects to eliminate injury and 
death down to zero from automotive accident by public transportation. 

 ส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรังซ์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

(มหาชน) ในพิธีเปิดการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์

ครั้งที่ 37 อย่างเป็นทางการ ภายในงานประกอบไปด้วย บริษัทรถยนต์, 

จักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำาและอุปกรณ์

ตกแต่ง ประดับยนต์ ท่ีร่วมแสดงนวัตกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี 

ที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค 

เมืองทองธานี 

 Thailand Automotive Institute (TAI) congratulated Dr. Prachin 
Eamlumnow, President - Grand Prix International Co., Ltd. in the 
occasion of grand opening the 37th Bangkok International Motor 
Show. There are many leading automotive manufacturers, motorcycle 
operators, car audio operators and accessories suppliers exhibit and 
present their products as well as show their new automotive innovation 
and technology that are economy and environmentally-friendly. The 
event will be held on March 23rd - April 3rd, 2016 at Challenger Hall, 
Muangthong Thani.

Source : http://www.bangkokmotorshowgroup.com

GRAND OPENING THE BANGKOK 
INTERNATIONAL MOTOR SHOW 
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TAI SIGNED INSPECTION AND CERTIFICATION ALONG 
WITH HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
สยย. ร่วมลงนามตรวจสอบรับรองพร้อมพัฒนาบุคลากร

 ¹ÒÂวิªัÂ	 ¨ิรÒ¸ิÂØต ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงในการดำาเนินการด้านการตรวจสอบรับรอง และพั²นา

บุคลากรสถาบันเครือข่ายเพ่ือเป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการ 

ร่วมระหว่างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอกับสถาบันเครือข่ายของ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นประธานในพิธี เมื่อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพÏ

 ท้ังน้ี สืบเน่ืองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้จัดทำา

โครงการการสร้างความสามารถในการดำาเนินการด้านระบบการบริหาร

จัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก สำาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ป‚ 2 (SMEs Promotion Project II) 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้และความตระหนักถึงความ

สำาคญัของมาตรฐานระบบการบรหิารจัดการสากล และเพ่ือตอบสนองการ

ปรับบทบาทและบริการของสถาบันÏ ในการผลักดันนโยบายการพั²นา

อุตสาหกรรมสู่สถาบันเครือข่ายให้มีการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับทิศทาง

และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม

 Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute 
(TAI) signed the MOU for inspection, certification and human resource 
development of network institutes as the co-inspector of management 
system among Management System Certification Institute (Thailand) 
(MSCI) and those network institutes of Ministry of Industry (MOI). 
Mr. Pramote Vittayasuk, Chairman - Board of Directors, Management 
System Certification Institute 
 (Thailand), presided over the event on February 4th, 2016, 
Century Park Hotel, Bangkok. 
 According to MSCI’s SMEs Promotion Project II; the project 
for enhancing ability of SME operators in management system and 
competitiveness in the world market, it promotes and delivers 
knowledge to SME operators along with inducing them to realize the 
significance of international standard management system as well 
as respond to the new role and service of MSCI that drive industry 
development policy to network institutes and conform to both direction 
and policy of MOI. 
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TISI VISITED TESTING CENTER - TAI
สมอ. นําคณะส� อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สยย.

 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ¹ÒÂวิªัÂ	¨ิรÒ¸ิÂØต	¼Ù้อíÒ¹วÂ
กÒร	ส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� ให้การตอ้นรบัคณะผู้บรหิารจากสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณ±์อุตสาหกรรม นำาโดยนายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณ±์อุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล รองเลขาธิการÏ 

และนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการÏ พร้อมคณะผู้ติดตาม รวม

ถึงสื่อมวลชน เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบสถาบันยานยนต์ และรับทราบ

ความคบืหน้าของจำานวนรถยนตน์ำาเขา้อิสระรายคนัท่ีสง่มาทดสอบ ระหวา่ง

เดือนมิถุนายน 2558 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันยานยนต์ 

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

 On February 29th, 2016, Mr. Vichai Jirathiyut - President of 
Thailand Automotive Institute (TAI) welcomed the management 
group of Thailand Industrial Standards Institute (TISI) leaded by 
Mr. Tawat Polquamdee - Secretary-General, Mr. Nattapol Rangsitpol 
- Deputy Secretary-General, Mrs. Benjamaporn Ekkachart - Deputy 
Secretary-General and accompanies along with pressmen for their 
visit the Testing Center - TAI. In this regard, Mr. Vichai also reported 
the total number of tested cars from independent importers at Testing 
Center during June 2015 - February 2016 at Bangpu, TAI. 
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PRESS CONFERENCE THAILAND 
INDUSTRY EXPO 2016
แถลงข่าว THAILAND INDUSTRY EXPO 2016

 กระ·รวงอØตสÒËกรรÁ จัดงานแถลงข่าว Thailand Industry Expo 
2016 มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี ภายใต้แนวคิด “เสริมศักยภาพ

อุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” โดยภายในงานมี ดร.อรรชกา 

สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย 

นายอาทิตย์ วุ²ิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.สมชาย หาญ

หิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ถึงรูปแบบ

การจัดงานและแนวคิด การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

การผลิต เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยบนเวทีการค้าโลก ซึ่งมีกำาหนด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 กรก®าคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 

ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2559 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

  On March 31st, 2016 at Conrad Bangkok Hotel, there was a 
press conference by Ministry of Industry (MOI) for Thailand Industry 
Expo 2016 under the concept of “Enhancing Thai Industry to Future 
Challenge”. In this regard, Dr. Atchaka Sibunruang, Minister of Indus-
try - MOI presided over the event. Mr. Arthit Wuthikaro, Permanent 
Secretary - MOI and Mr. Somchai Harnhirun, Director-General, 
Department Industrial Promotion were also participated this and 
revealed the concept of event, the supporting new innovation for 
benefit to production and enhancing Thai industry to the world market. 
Thailand Industry Expo 2016 will be held on July 26th - 31st, 2016 at 
Challenger hall 1-3, Muangthong Thani.
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TAI SIGNED THE MOU OF 
TRANSFERRING QUALITY 
CONTROL ASSESSMENT OF 
MANUFACTURER’S PLANT
การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ทําผลิตภัณฑ์

 ¹ÒÂ¸วัª	 ¼ÅควÒÁ´Õ	 เÅขÒ¸ิกÒรสíÒ¹ักงÒ¹ÁÒตร°Ò¹¼ÅิตÀั³±�
อØตสÒËกรรÁ	 (สÁอ.) และ ¹ÒÂวิªัÂ	 ¨ิรÒ¸ิÂØต	 ¼Ù้อíÒ¹วÂกÒรส¶Òบั¹
ÂÒ¹Â¹ต� ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการถ่ายโอนงานการตรวจประเมิน
ควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ทำาผลิตภัณ±์ พร้อมเข้าร่วมการสัมมนา 

“ชี้แจ้งนโยบายและขั้นตอนวิธีการดำาเนินงานของหน่วยตรวจท่ีปรับปรุง

ใหม่” เพื่อให้การดำาเนินงานด้านการรับรองผลิตภัณ±์ของ สมอ. มีความ

รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และช่วยส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีศักยภาพ เมื่อวันท่ี 28 

มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

 On March 28th, 2016 at Century Park Bangkok Hotel, Mr. Tawat 
Polquamdee, Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute 
(TISI) and Mr. Vichai Jirathiyut, President, Thailand Automotive Institute 
(TAI) signed the MOU of transferring quality control assessment of 
manufacturer’s plant and attended the seminar: Policy and Revised 
Procedure of Inspection Unit, which would fasten the process of 
certification and meet consumer’s requirement as well as promote 
the enhancement of operators in industry sector.

FOCUS GROUP FREE ZONE

 ¹ÒÂวิªัÂ	 ¨ิรÒ¸ิÂØต	 ¼Ù้อíÒ¹วÂกÒรส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� จัดการประชุม
เพื่อหารือระหว่างสถาบันยานยนต์ และผู้ประกอบการ Free Zone เพื่อ

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงและรักษาการบริการ

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ สถาบันยานยนต์ 

สำานักงานกล้วยน้ำาไทย

 Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute 
(TAI) hosted the Focus Group which was the discussion among Free 
Zone operators and TAI to enhance and maintain quality of services. 
This was held at TAI Kluaynamthai office on March 16th, 2016.
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SETA 2016

 ¹ÒÂวิªัÂ	 ¨ิรÒ¸ิÂØต	 ¼Ù้อíÒ¹วÂกÒรส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� ร่วมสนับสนุน
การจัดการประชมุและนิทรรศการนานาชาติพลงังานและเทคโนโลยีท่ีย่ังยืน

แห่งเอเชีย 2559 (SETA 2016) งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด 

กระทรวงพลงังาน เพ่ือสรา้งความความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ที่ครอบคลุมทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่หลากหลาย 

รวมถงึนวตักรรมพลงังานไฟฟ้าสำาหรบัยานยนต์ เมือ่วนัท่ี 23 - 25 มนีาคม 

2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ

 Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute 
(TAI) supported the event of SETA 2016, organized by Ministry of 
Energy, which exhibited the innovation and green technology to 
present the steadiness of Thailand’s electrical system; including elec-
tricity production, electricity and fuel distribution and electric power 
innovation for motor vehicle. The event was held on March 23rd - 25th, 
2016 at Bitec, Bangna. 
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28TH TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS)
ปฐมนิเทศน์หลักสูตร ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS รอบที่ 28

 ส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� ร‹วÁกับ	 บริÉั·	 âตâÂต้Ò	 Áอเตอร�	 เอเªÕÂ	
áป«ิ¿�ก	เอç¹¨ิเ¹ÕÂริèง	áอ¹´�	áÁ¹Ùá¿คเ¨อริèง	¨íÒกั´	(TMAP-EM) สาน
ต่อโครงการ Automotive Human Resource Development Institute

Project (AHRDIP) หลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ครั้งท่ี 

28” (TPS) โดยนายชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารสถาบัน

ยานยนต์ และ Mr.Yutaka Tanaka Managing Coordinator 

Operations Management Development Division TMAP-EM 

ณ อาคารพั²นาอุตสาหกรรมสนับสนุน กลว้ยน้ำาไท เมือ่วนัท่ี 13 มกราคม 

2558 ท่ีผ่านมา พรอ้มกนัน้ีไดป้ฐมนิเทศน์หลกัสตูร และมอบโลแ่กบ่รษิทัใน

การเข้าร่วมการอบรม ครั้งที่ 27 สำาหรับบริษัทที่ประสบความสำาเร็จได้รับ

คัดเลือกเป็น Best Practice ได้แก่ 1.บริษัท อาซาÎี-ไทย อัลลอย จำากัด 

2.บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด และบริษัทประสบ

ความสำาเร็จได้รับคัดเลือกเป็น The Best Follow Up ได้แก่ 1.บริษัท 

พงศ์พาราโคดัน รับเบอร์ จำากัด 2.บริษัท บิทไว้ส์Îีทเอ็กเชนเจอร์ จำากัด 

3.บริษัท ยูเนี่ยนแอพพลาย จำากัด สำาหรับบริษัท หรือผู้ประกอบการที่

สนใจเข้าร่วมโครงการในรอบถัดไป สามารถสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติม

ไดท่ี้ คณุกัญจรศัม ์แผนกพั²นาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต ์โทรศพัท์ 

02-712-2414 ต่อ 6701 - 6705 / อีเมล kancharas@thaiauto.or.th 

 Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with 
Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., LTD. 
(TMAP-EM) for the 28th Toyota Production System (TPS) course; 
as a part of Automotive Human Resource Development Institute 
Project (AHRDIP). In this regard, Mr. Chaisiri Vichailak, Director of 
Administrative Department - TAI and Mr. Yutaka Tanaka Managing 
Coordinator Operations Management Development Division - 
TMAP-EM attended and gave the orientation to participants as well 
as presented tokens of appreciation to participated companies in 
the 27th TPS course that have been awarded for the Best Practice 
as following as: 1. Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. 2. United Tecnology 
Development Co., Ltd. While the winners of the Best Follow Up 
1. Pongpara Codan Rubber Co., Ltd. 2. Bitwise Heat Exchanger Co., 
Ltd. 3. Union Apply Co., Ltd. For more information, please contact 
K. Kancharas, Entrerpreneur Development Division - TAI at 02-712-2414 
Ext. 6701 – 6705 / E-mail: kancharas@thaiauto.or.th
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Comau’s new operational philosophy optimizes the layout 
of the work areas with a modular approach that increases 
productivity, lowers operating costs and streamlines the 
introduction of future models.

ComauFlex: Rethinking the concept of the manufacturing plant.

www.comau.com

The Flexible
Factory



Leading Measurement Technology for Dynamics and Durability Testing.

Reliable tests are the essential basis for vehicle development. But international stan- 
dards are getting stricter, so requirements for test methods and measuring systems are 
increasing too.

Kistler offers complete systems and services for high-precision measurements of virtually 
all vehicle-related parameters in driving dynamics, durability and tire testing. Rely on our 
robust technology on test benches and test tracks: all-round excellence, wherever you 
need it.

www.kistler.com

All-round 
Excellence in 
Vehicle Testing.
Get Better. With Kistler.
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สถาบันยานยนต์	 ä´้ÁÕâอกÒส¨ั´สัÁÁ¹ÒเÁ×èอวั¹·Õè	 3	

กั¹ÂÒÂ¹	2558	³	âรงáรÁ	¨ัสÁิ¹	ã¹Ëัวข้อเร×èอง	“ªิé¹ส‹ว¹

ÂÒ¹Â¹ต�ä·Â	อะäร¨ะอÂÙ‹	อะäร¨ะäป”	«Öèงเปš¹กÒร¨ั´เปš¹ครัéง

·Õè	2	

On September 3rd, 2016 at Jasmin Hotel, Thailand 

Automotive Institute (TAI) organized the 2nd seminar of “The 

Future of Thai Auto parts”

“The Future of Thai 
Auto Parts (Part II)”
At Seminar room, 2

nd
 fl., Jasmin Hotel, Rama 4 Rd., Bangkok

“ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย อะไรจะอยู่ อะไรจะไป ตอนที่ 2”

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 โรงแรมจัสมิน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ

Auto Smart

By Anusara Jankasem

 Senior Specialist

 Industrial Research, TAI
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นับว่าได้ รับผลตอบรับจาก ผู้ เข้ าร่ วมสัมมนาเ ป็น

อย่างด ีจากขอ้ซกัถามในชว่งเสวนา โดยผู้ทรงคณุว²ุิ

ท่ีมีประสบการณ์ในการพั²นาอุตสาหกรรมยานยนต์

นี้มาอย่างช่ำาชอง โดยในช่วงแรกของการสัมมนา ได้มีการนำาเสนอสภาวะ

และแนวโน้มของทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก ภูมิภาค และของ

ไทย โดย¹ÒงสÒวรัª¹ิ´Ò	¹ิติ¾ั²¹ÒÀิรักÉ� รอง¼Ù้อíÒ¹วÂกÒร½†ÒÂวิªÒกÒร	

ส¶Òบั¹ÂÒ¹Â¹ต� และเมื่อเข้าสู่ช่วงเสวนา ¹ÒÂสÒÁÒร¶	ÁËÒ¾Å	¼Ù้¨ั´กÒร

·ัèวäป	บริÉั·	อÕ«Ù«Ø	Áอเตอร�	(ประเ·Èä·Â)	¨íÒกั´ ได้กล่าวถึง ปัจจัย

สำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย โดย

สรุปได้ว่า เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพ่ือเอาชนะอุปสรรค ควรเป็นนักสู้เพ่ือกู้

โอกาส หากคู่แข่งพลาดพลั้งจงเป็นนักฉวยโอกาสที่ฉับไว และสุดท้ายคือ 

ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพื่อเปลี่ยนอนาคต

 which was well responded from attendees; especially, 

during Q&A session by experts in automotive industry develop-

ment. Initially, Khun Rachanida Nitipathanapirak, Deputy Vice 

President - Academic Department of TAI, presented the overview 

and tendency of world, region and Thai automotive industries. Then, 

Khun Samart Mahaphol, General Manager - Purchasing Division 

of Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd. discussed the factor that 

infl	uenced	 stability	 of	 auto	parts	manufacturer.	 In	 the	 conclusion,	

he suggested that all needed to change thought in order to 

overcome obstacles and should be opportunist from the lapse of 

competitors. At the end, the experience would be a good lesson for 

better future. 
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ทันสมัย เรามีเครื่องจักรท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ใช้อยู่หรือไม่ 

 Method คือ วิธีการ กระบวนการแบบ

ใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรือวิธีการ

ผลิตหรือไม่

 Material คือ วัตถุดิบ มีการใช้อย่าง

คุ้มค่าหรือไม่

 จากท่ีผ่านมา Defective ratio ใน

โรงงานยังอยู่ที่ 3% นั้นแปลว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วน

ในประเทศไทยนำารถยนต์จำานวน 60,000 คัน 

มาทุบท้ิงให้เป็นเศษเหล็ก แสดงว่าถ้าประเทศ

จีน อินโดนีเซีย พั²นาขึ้นมาได้ และเรายังคง

มสีดัสว่นของเสยีเชน่น้ี เราจะอยู่ในธุรกจิน้ีไมไ่ด้

 In the 2nd session, Khun Samart, an 

auto parts buyer and Khun Kamol Chutipong-

navin, President - K M F Co., Ltd., an auto 

parts manufacturer and supplier gave their 

viewpoints as following as

 Khun Kamol said that since the Tom 

Yum Koong crisis in 1997 until now, Thailand 

had been the mode of modern but undevel-

oped country. This is based on reports of 

commercial banks which reveal that SME 

is the most risky group for lending, while 

auto parts manufactures who supply their 

products to car makers with initial of TI and 

H are less risky.

The Concept of 5M 

(Man, Machine, Material, 

Method, Marketing) 

 Man : Although, at present, human 

resources of organization have higher ed-

ucation such as operators earn bachelor 

degree, their thought, attitude, skill, knowl-

edge and ability are no change. Thus, in 

the future, such organization will not have 

competitiveness since human resource is the 

most significant factor for business rivalry.

 Machine : This refers to machinery 

and modern equipment. Do we have and 

use machine with new technology?

 Method : It is new procedure. Is there 

any change in technology or production 

method?

 Material : This is raw material. Do 

we utilize it, worthily?

 Based on the statistics, Defective ratio 

in a factory is 3%, this indicates that Thai auto 

parts manufacturer destroys 60,000 vehicles 

into scraps. Compared to the development of 

China and Indonesia with our ratio, it is quite 

difficult for Thailand to stay in this business.

 ในช่วงที่ 2 ของการเสวนา ตามมุมมอง

ของ นายสามารถ มหาพล ซึ่งเป็นผู้จัดซื้อชิ้น

ส่วน และ นายกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการ 

บริษัท เค เอ็ม เอฟ จำากัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน

ส่งโรงงานประกอบรถ ได้ให้ข้อคิดต่างๆ ดังนี้

 คØ³กÁÅ ได้ให้ข้อมูลว่า จาก พ.ศ.

2540 ที่ประเทศไทย เผชิญกับวิกÄตต้มยำากุ้ง 

จนถึงวันนี้เราได้เดินมาสู่ Mode ประเทศที่ทัน

สมัยแต่ไม่พั²นา ซึ่งมีข้อมูลยืนยันจากหลาย

ธนาคารพาณชิย์วา่กลุม่ธุรกจิเอสเอ็มอี เป็นกลุม่

ท่ีมคีวามเสีย่งสงูมากในการให้สนิเชือ่ในปัจจุบัน 

และธนาคารยังให้ข้อมูลว่า ผู้ผลิตที่ส่งชิ้นส่วน

ให้รถท่ีมีย่ีห้ออักษรย่อ TIH เท่าน้ันท่ีมีความ

เสี่ยงน้อย 

แนวคิดด้าน 5M 

(Man, Machine, Material, 

Method, Marketing) 

 Man คือ ในปัจจุบัน บุคลากรของ

องค์กรมีระดับการศึกษาสูงขึ้น เช่น Operator 

อาจจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น 

แต่ถ้าหากความคิด ทัศนคติ ทักษะ ความรู้ 

และความสามารถของบุคคลากรในองคก์รยังไม่

เปลี่ยน ตอบได้ว่าองค์กรนั้นอาจจะไม่สามารถ

แข่งขันธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต เพราะคนเป็น

ปัจจัยที่สำาคัญที่สุด

 Machine คือ เครื่องจักร เครื่องมือที่
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 ดังน้ันคนไทยต้องสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา 

ทำาไมบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศญี่ปุ่นยัง

อยู่ได้ท้ังท่ีต้นทุนสูง สภาพั²น์Ï ให้ข้อมูลว่า 

ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศท่ีมีต้นทุนค่าต่ำา

แล้ว ดังนั้นอะไรเป็นกลยุทธ์ในการอยู่รอดของ

โรงงานชิ้นส่วน

 เมื่อ 7-8 ป‚ที่แล้ว บริษัทคุณกมลได้ออก

นโยบายว่าจะไม่รับงานผลิตใดๆ ท่ีไม่สร้าง

องค์ความรู้ให้กับองค์กร กลยุทธ์ทางการตลาด

คือถ้ารับงานแล้ว งานน้ันเสริมสร้างความรู้ 

เทคโนโลยี หรือ ศักยภาพขององค์กร สิ่งนั้นจะ

สร้างธุรกิจใหอ้งค์กรในอนาคต องค์กรสามารถ

ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง

 เมื่อองค์กรมีนโยบายเช่นน้ี พนักงาน

ต้องทำาวิจัย ทำาการทดสอบต่างๆ เพ่ือให้ได้

องค์ความรู้ เช่น บางครั้งถ้าลูกค้าต้องการเร่ง

ให้งานนั้นเสร็จภายในเวลา 8 อาทิตย์ เราก็

สามารถผลิตส่งให้ทันเวลา เน่ืองจากมีองค์

ความรู้พอเพียงในการผลิตผลิตภัณ±์ใหม่ๆ ที่

เกดิขึน้ทางบรษิทัจะมององคค์วามรูท่ี้จะเกดิขึน้

ใหม่มากกว่ามองจำานวนเงินท่ีได้จากยอดขาย

ผลิตภัณ±์

 Material เราตอ้งย้อนกลบัมาท่ีการสรา้ง 

Supplier Chain เช่น บริษัท K M F มี 

Supplier 5 บริษัทแต่ละแห่งได้เงินจาก K M F 

ป‚ละหลายลา้นบาท ถา้เราแบ่งกนัลดราคาให้กบั

ลูกค้า KMF ลดราคาป‚แรก ป‚ที่ 2 เป็นบริษัท 

Tooling ซึ่งมีกำาไร 20% อยู่แล้วลดราคา ป‚ที่ 

3 เป็นบริษัทที่ขายวัตถุดิบให้ลดราคา ป‚ที่ 4 

บริษัทต่อไปลดราคา ป‚ที่ 5 บริษัทต่อไป สรุป

ว่า 5 ป‚ลดราคาครั้งเดียว ผู้ซื้อต่อรองครั้งเดียว 

 Thus, Thai needs to create new tech-

nology. Though with high cost, Japanese 

auto parts makers are still in the business. 

Office of the National Economic and Social 

Development Board (NESDB) reveals that 

Thailand is no longer a low cost country; 

therefore, what would be strategy for Thai 

auto parts makers to survive in this business.

 Back to 7-8 years ago, as mentioned 

by Khun Kamol, he set a new policy of K M 

F Co., Ltd. This policy is not taking any order 

that does not produce any knowledge to the 

company. The strategy is to take the order 

that must create knowledge, technology and 

enhance capacity of the company because 

this will build up businesses and support 

sustainability to organization.

 From this policy, employees must do 

researches and testing for knowledge; for 

example, if a customer requires completed 

job within 8 weeks, the company is able to 

deliver job on time because the company 

has knowledge to produce new product 

and considers this new knowledge has more 

value than revenue from selling product.

 Khun Kamol also added that, for Ma-

terial, we need to reconsider the building 

up Supplier Chain; for instance, K M F Co., 

Ltd. has 5 suppliers. The revenue of each 

comes from K M F Co., Ltd. for many millions 

baht. The buyer will make negotiation just 

only one time, if K M F Co., Ltd. and those 5 

suppliers collaborate in giving discount; started 

from K M F Co., Ltd. in the 1st year, tooling 

company; which has already gained 20% of 

profit, in the 2nd year, raw material company 

in the 3rd year, and others in the 4th and 5th 

years, respectively.
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 Marketing ตัวสุดท้าย เนื่องจากเรามี

องค์ความรู้ของเราเอง เราจึงสามารถทำากำาไร

ได้เพ่ิมขึ้น ดังน้ันเราจึงลดราคาสินค้าของเรา

ได้ สุดท้ายทำาให้เราสามารถอยู่ในธุรกิจนี้ได้

 คุณสามารถ เสริมว่า เราต้องแสวงหา

งานที่สร้างบทเรียน

 Man Machine Material Method 

Marketing คือ หลักสูตร LRP

 คุณกมลได้ยกตัวอย่าง มีบริษัทหนึ่ง ที่

ให้ KMF ผลิตชิ้นส่วนให้ แต่เนื่องจากจำานวน

ชิ้นส่วนที่ต้องการมีปริมาณมาก ทำาให้คุณกมล

ต้องแบ่งให้โรงงานในประเทศจีนผลิตโดยส่ง

ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปสอนท่ีโรงงาน

น้ัน แต่โรงงานในจีนก็ยังทำาต้นทุนให้เท่ากับ 

KMF ไม่ได้ KMF สามารถผลิตได้โดยมีต้นทุน

ถูกกว่าจีน

 เราขายได้ราคาถูกเพราะเราสะสมความ

รู้มี Know How อย่ากังวลว่าใครกำาไรเท่าใด 

ยอดขายไม่ถึง 100 ล้านบาท แต่กำาไรคือองค์

ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่สะสมไว้ถึง 100 

ล้านบาทแล้ว

 ความคิดของมนุษย์ไม่มีต้นทุน เมื่อคิด

ขึ้นได้คือ ASSET ถ้าคิดแล้วทำาไม่ได้เท่ากับ

ความฝัน Creative Thinking แล้วลงมือทำา

สร้าง Process ได้ความรู้ ได้ Know how ที่

จะได้ต่อมาคือ Innovation ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญา

 คุณสามารถ ชี้ให้เห็นว่า คนท่ีไม่ได้

สร้าง Know How มีจำานวนมาก ถ้าไม่มีตรง

นี้ โอกาสอยู่รอดน้อยมาก ทุกคนจงเพียรสร้าง 

Technology สรา้งนวตักรรม โดยนวตักรรมจะ

ผลักดันทำาให้ราคาถูก คุณภาพดีทำาให้ขายได้ 

นำามาซึ่ง Trade คือ ค้าขายได้เป็นบทเรียนให้

ก้าวต่อไปถึงความยั่งยืน คือ Trust

 4 T คือ Think Technology Trade 

Trust รวมทั้ง 4 ตัวนี้แล้วคือกำาไร ถ้ามี 4 T 

แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ในธุรกิจไม่ได้

 คุณกมล ยกตัวอย่าง ถ้านำารถอีแตŽนมา

ชั่งขายได้กิโลละ 100 บาท รถยนต์มาชั่งขาย

ได้ กิโลละ 500 บาท รถเมอร์ซิดิส เบนซ์ มา

ชั่งขายจะได้กิโลละ 2,000 บาท เมื่อ 20-30 

ป‚ที่แล้ว KMF ผลิตสินค้าส่งญี่ปุ่น บรรทุกเต็ม

ท้ายรถกระบะ 1 คัน มูลค่าของสินค้าเท่ากับ

ราคาของรถกระบะ 3 คนั ดงัน้ันถา้เราม ีKnow 

How จะตอบโจทย์ผลกำาไรและความยั่งยืน

 

 Marketing, as we have our own 

knowledge, we are able to gain more profit; 

therefore, we can also decrease our product 

price which keeps us stay in the business.

 Khun Samart added we must seek 

for job that creates lesson. Man Machine 

Material Method and Marketing is together 

LRP program.

 Khun Kamol also gave an example, 

K M F received an order to produce a large 

amount of auto parts; therefore, K M F had 

to outsource a manufacturer in China and 

sent Thai specialist to teach staffs over there. 

Nevertheless, it could not produce with lower 

cost than K M F.

 The reason that K M F’s selling price is 

inexpensive because K M F has Know how. 

Though our sale volume does not reach 100 

MTHB, our profit is the knowledge. All accu-

mulated experiences have already reached 

100 MTHB. 

 Though has no cost. It is an ASSET 

when it is created. It is only a dream, if 

it could not be done. On the other hand, 

once Creative Thinking is done and you do 

as thought, these build Process, produce 

knowledge and deliver Know how and then 

Innovation which is intellectual property.

 Khun Samart pointed out that there are 

many people who do not create Know how 

and they are unlikely to survive in business. 

Thus, everyone should build Technology and 

innovation that supports inexpensive selling 

price with good quality. This good quality can 

sell and delivers Trade which is the lesson 

to move forward to sustainability or Trust.

 4T refers to Think, Technology, Trade 

and Trust which is together the profit. This 

4T is a bible to survive in business. 

 Khun Kamol gave an example that if 

we weighted mini-tractor, car and Mercedes 

Benz for sell, you would get 100 THB, 500 

THB and 2,000 THB per kilogram. 20-30 

years ago, K M F produced and exported 

product to Japan. The value of a full pick-

up truck product equaled to the price of 3 

pick-up trucks. This show that Know how is 

the source of profit and sustainability.
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ประเด็นคําถามที่น่าสนใจจาก

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 คําถามท่ี 1 : จากผู้เขา้รว่มสมัมนาถาม

วา่ ถ้าเราไดแ้บบ Drawing ชิน้สว่นตวัหน่ึงจาก

ญี่ปุ่น ขบวนการทุกอย่างกำาหนดมาให้ทั้งหมด

คุณกมลจะทำาอย่างไร 

 คณุกมล ยกตวัอย่างจากสถานการณจ์รงิ 

เคยมีกรณี Drawing บริษัทหนึ่งที่เกิดขึ้น เขา

หาผู้ผลิตไม่ได้ ผมเลยแจ้งทางญี่ปุ่นขอเปลี่ยน 

ว่าถ้าทำาตาม Process ท่ีผมบอก Tooling 

Cost จะไม่มีต้นทุน และราคา Product ก็จะ

ต่ำาลง ทางเรารับผิดชอบเรื่องเขียนแบบให้ใหม่ 

ถ้าทำาแบบนี้แล้วตัดต้นทุนเรื่องอะไรบ้าง แต่ถ้า

จะให้ทำาตามแบบท่ีส่งมาให้เราไม่รับทำา เวลา

ออกแบบลูกค้าไม่เข้าใจ process design ซึ่ง

จะส่งผลต่อต้นทุน ทางญี่ปุ่นจึงยอมตกลง เรา

ก็เสนอราคาได้ตามใจ สรุปสุดท้ายก็ Copy 

Drawing ของทาง KMF ไป  

 คําถามท่ี 2 : ถ้าเช่นน้ันทางญี่ปุ่นก็ 

copy process ของเราไป

 คุณกมลตอบ ถ้าเขากลับมาหาเรา เราก็

ผลิตให้ 1 ครั้ง และได้ข้อมูลการสะท้อนต้นทุน

 คําถามท่ี 3 : ในตอนเริม่ตน้ไตห้วนัเป็น

ผู้รว่มทุนผู้ผลติรถอังกอ ตอ่มาไต้หวนันำาไปผลติ

เอง ทำาให้มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

 คณุสามารถตอบ ถา้คนท่ีเขาพั²นาแลว้ 

เขาจะให้ Drawing ไปเลย เพราะทราบว่าทำา

อย่างไรกท็ำาไดไ้มเ่หมอืนต้นแบบ บรษิทัท่ีมาซือ้

ไปก็ไม่มีธรรมาภิบาล 

 คําถามท่ี 4 : แสดงวา่สิง่ท่ีเขาเอาให้คน

อื่นไปผลิตได้ คือชิ้นส่วนที่ไม่มี Know How

 คุณกมลตอบ สิ่งท่ีผมพูดกับพนักงาน

เสมอคือ ถ้าลูกค้าเลือกเราคือลูกค้าไม่มีทางไป 

แต่ถ้าเราเลือกลูกค้า เราก็จะเลือกแต่ลูกค้าที่มี

ธรรมาภิบาล แต่ Know How จะถูกซุกๆ ไว้

มองไม่เห็นวัดไม่ได้ งานที่ถูกเอาไปให้ใครผลิต

ก็ได้คืองานนั้นไม่มี Know How ไม่มี Inno-

vation มีแค่ความคิดเท่าน้ัน ไม่ได้นำาความ

คิดนั้นมาพั²นาให้เป็นเทคโนโลยี และ Know 

How ได้ คุณอยากได้ Know How คุณต้อง

ไปทำา Copy and Development สรุปว่า

ผลิตภัณ±์สามารถ copy ได้ แต่ Know How 

ไม่สามารถ copy ได้

 Innovation สามารถสร้างอย่างไร จาก

ท่ีคณุกมลเคยไปเป็นวทิยากรท่ีประเทศมาเลเซยี 

เคยกล่าวไว้ว่า

Know how?

 Khun Kamol replied, he always tells 

his employees that customer choose us 

because he has no choice. On the other 

hand, if we choose customer, we will choose 

the one with good governance. The Know 

how will be hidden and cannot be measure. 

A work that lets others to produce, it has 

no Know how and Innovation. It has only 

Thinking which cannot be developed as 

Technology and Know how. If you want 

Know how, you have to Copy and Develop. 

In other word, Product can be copied but 

Know how cannot.

 How the Innovation can be created? 

Khun Kamol who used to be a speaker in 

Malaysia told that

 Many  da ta  you  can  ge t  one 

knowledge.

 Many knowledge can get one 

know how.

 Many know how can get one i

nnovation.

 Khun Samart questioned where we 

can find this person with such knowledge. 

 He answered that we have to change 

the way we thought and change it to gain 

profit and no need to import people from 

outside. Thought has no cost. Just only 

change the way you thought.

 Many data you can get one 

knowledge.

 Many knowledge can get one 

know how.

 Many know how can get one 

innovation.

 คณุสามารถต้ังประเดน็ถามขึน้เองวา่ คน

ที่มีความรู้แบบนี้ต้องหามาจากไหน

 คณุสามารถตอบเองวา่ ไม่ใชเ่รา Import 

คนมาจากข้างนอก เราต้องหาวิธีการเปล่ียน

ความคิดตัวเองเพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพ่ือ

พิชิตกำาไร ความคิดไม่มีต้นทุน

Remarkable questions 

from participants

 The 1
st
 question :  if we receive 

a Drawing of parts from Japan and all 

processes are specified. What will Khun 

Kamol do? 

 Khun Kamol gave another example. 

A company with Drawing on hand could not 

find any manufacturer and came to K M F. 

Khun Kamol requested to change Process 

and indicated that the new process would 

cut Tooling Cost to zero and lessen product 

price. K M F would revise the drawing and 

would not take this order without this change. 

This was because customer did not under-

stand the process design which would effect 

to cost. At the end, this company agreed and 

took Copy Drawing from us with our offering 

price.

 The 2
nd
 question : This company 

took copy process of K M F. Khun Kamol 

replied, if this company comes back to us, 

we do a production and retrieve data that 

reveals cost, as well.

 The 3
rd
 question : Initially, Taiwan is 

a co-investment to produce Angkor car and 

then produce it, solely, which brings to filing 

the lawsuit.

 Khun Samart said that the developer 

will give drawing away because he knows 

that there is no way to copy it, exactly. The 

company that bought it also does not have 

the good governance to copy the original.

 The 4
th
 question : Does it mean 

what he sells to other for production has no 
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 คุณกมลเสริมว่าคนแบบผมมีอยู่ท่ัวไป 

คุณกมลเสริมว่าคนแบบผมมีอยู่ท่ัวไป แต่ผม

คดิอะไรท่ีให้ประโยชน์กับตวัเอง ผมอ่านหนังสอื

มาก นวัตกรรม เริ่มจากคน คนแบบนี้เราสร้าง

ได ้ความรูม้อียู่ท่ัวไปสามารถแสวงหา เรยีนรูไ้ด ้

ผมสามารถสร้างเครื่องมือทดสอบการรั่วของ 

Seal ได้โดยหาวิธีการสร้างเครื่องมือทดสอบ

จากทางอินเทอร์เน็ต 

 คณุกมลเคยเป็นวทิยากรสอน SME และ

ได้พูดถึงยุทธศาสตร์ของ SME ใน พ.ศ. 2540 

Ç‹Ò 

 We will make people before we 

make product.

 We will make product before we 

make profi t.

 We will make profi t before invest-

ment.

 ผลิตภัณ±์ อาจหมายถึง นวัตกรรมใน

ปัจจุบันก็ได้ นวัตกรรม เริ่มจากคน ไม่ใช่เริ่ม

จากเครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เราคือ

คนสร้างนวัตกรรม และเราใช้เครื่องจักร และ

เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

 ถ้ามีผลิตภัณ±์แล้วตั้ งไว้ขายไม่ ได้

สญูเปลา่ ถา้ขายไดก้ม็กีำาไร มกีารลงทุน มกีาร

เติบโต สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืน ก็สามารถ

ตอบได้แล้วว่า ใครจะอยู่ใครจะไป

 คําถามที่ 5 : ถ้าคุณกมลวางมือแล้ว

ใครทำาต่อ จะสร้างทีมงานทำางานต่ออย่างไร

 คุณกมลตอบ สิ่งเหล่าน้ีต้องสร้างด้วย

ตัวเอง ทุกวันน้ีเรามีหน้าท่ีต้องให้โอกาส ให้

ความรู้ เราต้องทำาดีท่ีสุดด้วยจิตใจท่ีอยากให้ 

โดยไมห่วงัผล แลว้ผลมนัคอือะไรนัน่คอืคำาตอบ

เราไม่คาดหวัง คุณจะให้ลูกคุณเก่งเท่าคุณได้

อย่างไร เมื่อคุณใช้เวลาตั้ง 30 ถึง 40 ป‚ มัน

จะมีช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า โÎเล็งโซะ คือ

ต้องหยุดแล้วรอโอกาส ดังน้ันเมื่อมันสะสมถึง

เวลาหน่ึง มันจะมาด้วยโมเมนตัมของมันเอง 

เรื่องของคนต้องอยู่ในจิตใจเราตลอด แต่ถ้าผม

พั²นาบุคลากรจนเก่ง พนักงานคนนี้ไปทำางาน

ท่ีอ่ืน ผมคดิวา่คณุคา่ในตวัพนักงานคนน้ันยังอยู่

แต่ท่ีอ่ืนเอาไปใช้ แต่ถ้าพนักงานท่ีพั²นาจน

เก่งแล้ว พนักงานคนน้ันไปขับรถรับจ้างถือว่า

ล้มเหลว เราต้องมีงบ Human Development 

ถือว่าเป็นงบพั²นาองค์กร พั²นาคน คิดว่า

พร้อมให้ด้วยความเต็มใจเสมอ ถือว่าให้กลับ

คืนสู่สังคม คิดในแง่บวกว่าวันหนึ่งสิ่งนี้จะกลับ

มาหาเรา แมว้า่พั²นาแลว้พนักงานอาจไปอยู่ท่ี

อ่ืนถอืวา่ปกต ิแตถ้่าคดิวา่เสยีคา่อบรมพนกังาน

แล้วเสียเปล่า เพราะพนักงานจะถูกซื้อตัวไป 

คนที่คิดแบบนี้จะดำาเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้ก่อน

 คําถามท่ี 6 : BOI ให้สิทธิประโยชน์ของ

การมีนวัตกรรม (Innovation) ถ้าความหมาย

ของนวัตกรรม หมายถึงความคิด แต่ในทาง

กลับกัน BOI ตีความหมายว่านวัตกรรมต้อง

มีการลงทุน เราสามารถประเมินตรงน้ีออกมา 

แล้วตีเป็นมูลค่าได้ไหม แล้วให้ BOI ให้สิทธิ

ประโยช์นเพิ่ม

 คณุกมลตอบวา่ การทำานวตักรรม ต้องมี

พนกังานใสเ่สือ้ ทำาห้องทำาการทดสอบ ท่ีทำางาน

ผมมห้ีอง R&D ห้องหน่ึง วา่งๆ ก็เรยีกพนักงาน

ไปสั่งทำาโน่นนี้

 Khun Kamol added that there are 

many people like him who like to seek for 

useful thing. He read a lot of books. Innova-

tion is started from one. This kind of person 

can be created and knowledge is scatter 

all around for him to learn. As an example, 

Khun Kamol is able to invent the seal leakage 

testing tool by searching from the Internet.

 Additionally, Khun Kamol used to 

teach SME course and mentioned the SME’s 

strategy in 1997as:

 We will make people before we make 

product.

 We will make product before we make 

profit.

 We will make profit before investment.

 Product is referred to Innovation which 

is from one not from machine or computer. 

Human being creates Innovation and uses 

machine and computer as tools.

 The product that can be sold is not 

wasteful. We gain profit from selling it and it 

brings investment and growth for sustainabil-

ity. This will tell who will be out of business 

and who will not. 

 The 5
th
 question : Who will build 

up that teamwork to do the job after Khun 

Kamol lefts?

 Khun Kamol said, this has to be built 

by oneself. His job is to give an opportunity 

and knowledge without expecting a return. 

For example, you spend 30-40 years to teach 

your children as smart as you. You need time 

and the right moment. If I train an employee 

and he resigns and works somewhere else, I 

believe that the value of this employee is still 

in him but it is used by other employer. On 

the other hand, if this employee resigns and 

works as a driver. This is failure. We need a 

budget for Human Resource Development 

to develop organization. This is the return to 

society. One who thinks this is wasteful, he 

will not able to stay longer in business.

 The 6
th
 question : As BOI provides 

privilege for Innovation, while the meaning 

of innovation is the thought, and BOI defines 

it by having investment, can we evaluate 

and appraise it in value to ask BOI for more 

privileges? 

 Khun Kamol said that Innovation 

needs employee who does research or 

testing in a lab or room. At K M F, there is a 

R&D room that he usually asks his employee 

to do works.
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 คุณสามารถเสริม คนซื้อชอบซื้อของท่ี

คุมต้นทุนได้ ผมสร้างวิธีการลดต้นทุนเพราะ

ต้องซื้อของที่ราคาถูกที่สุด โดยที่ผู้ส่งมอบต้อง

มีกำาไร ถ้าถูกซัพพลายเออร์ ขอขึ้นราคาแล้ว

ผู้ผลิตชิ้นส่วนเดือดร้อนก็มาคุยกันว่าขาดทุนท่ี

ตรงไหน แลว้ทางคณุสามารถจะเขา้ไปชว่ยปรบั

เปลีย่นกระบวนการทำางานในโรงงาน เพ่ือทำาให้

ความสูญเสียและต้นทุนลดลง พอมีกำาไรอยู่ได้ 

เราปรับวิธีคิดพิชิตกำาไร

 Innovation is doing new thing for 

our factory. In the U.S. 20 years ago, I 

explained this to people over there and 

they understood that innovation had 

period and been created, regularly. 

However, the ability of Thai has not 

applied, systematically. If the research is 

kept and not applied, there is no value 

such as applying this research to lesson 

cost of this tool and it is acceptable for 

operator. Knowledge creates more value 

than business. Thus, there is no need to 

appraise for value as BOI needs in figure.

 The 7
th
 question : If we propose 

a project that produces auto parts and has 

production problem due to higher cost, what 

should we do?

 Khun Kamol replied that, first, what we 

have to do is bearing that cost and take it 

as a lesson. Next, we have to consider why 

this is happened. This mistake is occurred 

because we lacks of adequate details in 

Process design. Last, we must be able to 

monitor those related budgets, closely, all 

the time. We have to gain profits to substitute 

this loss. There are many companies that do 

not know they are in loss. 

 Khun Samart added that everyone 

prefers to buy a product that is worth to what 

he pays. Khun Samart has to find the way 

to reduce cost and has to buy product with 

lowest cost, while supplier still get profit. If 

supplier increases his selling price, auto 

parts manufacture has to find where the loss 

is. Then, Khun Samart will help him to change 

working procedure in order to reduce loss 

and cost of production for profit. This is 

changing thought for profit.

สรปุวา่ นว คอื ใหม ่กรรม คอื การกระทำา 

การกระทำาใหม่ๆ ในโรงงานของเรา 

นวัตกรรม คือมีการทำาใหม่ ที่อเมริกาเมื่อ 

20 ป‚ที่แล้ว เรื่องของนวัตกรรมมันมีอายุ

และเกดิขึน้มาเรือ่ยๆ เราไปอธิบายแลว้เขา

เข้าใจ เลยไม่ต้องโยงมาถึง คุณค่าที่ความ

เก่งของคนไทยไม่ได้นำามาใช้ในเชิงระบบ 

เกง่กอ็ยู่ตรงน้ัน ถา้เราทำาวจัิยแลว้มาเกบ็ไว้

ไม่ได้ใช้งาน ถือว่าไม่มี คุณค่าทำาแล้วต้อง

มี คุณค่า เช่น ทำางานวิจัยนี้แล้ว เครื่อง

มอืแบบน้ีราคาจะถกูลงมาก ผู้ประกอบการ

ยอมรับได้ องค์ความรู้สร้าง คุณค่า ได้

มากกวา่ธุรกิจ ไมต่อ้งตวีา่เป็นราคาเท่าไหร ่

แบบที่ BOI ต้องการเป็นตัวเงิน

 คําถามที่ 7 : ถ้าเราทำาโครงการเสนอ

ราคาชิ้นส่วนหน่ึงเข้าไป ต่อมามีปัญหาเมื่อ

ทำาการผลิตเน่ืองจากต้นทุนสูงขึ้น เราจะทำา

อย่างไรกับปัญหานี้

 คุณกมลตอบ ข้อแรกผมจะไม่ขึ้นราคา

ยอมรบัภาระท่ีเกิดขึน้ท้ังหมดถอืวา่เป็นบทเรยีน 

ข้อ 2 ตอน Process design ทำาไม่ละเอียดพอ 

ถา้ทำาให้ดจีะไมเ่จอ ขอ้ 3 เราตอ้งดงูบแตกย่อย

ได้ตลอดเวลา มีปัญหานี้แสดงว่าการเรียนรู้ตัว

เองไมพ่อ มหีลายบรษิทัท่ีไมรู่ว้า่กำาลงัขาดทุนอยู่ 

ในกรณีนี้ต้องสร้างกำาไรมาหักล้างตัวที่ขาดทุน
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 คําถามท่ี 8 : ใช้กลยุทธ์อย่างไรใน

การเข้าไปเป็นซัพพลายเออร์ (Supplier) ของ 

ISUZU

 คุณกมลตอบ KMF เป็น Tier 2 หลาย

ป‚ เรามี Reference อยู่กับ Mitsubishi และ

ต่อมาได้เข้าไปนำาเสนองานกับคุณสามารถ

เรื่องชิ้นส่วน Tension Pulley ได้ยินทางทีม

คุณสามารถพูดว่าเรามี Mitsubishi ซึ่งสั่ง

ชิ้นส่วนน้ีจาก KMF จำานวน 400,000 - 

500,000 unit ทาง ISUZU จะสั่งเพียง 2,000 

- 3,000 unit ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไร เมื่อทาง

ทีมลูกค้ามาท่ีโรงงานKMF จะนำาเสนอว่าขณะ

นี้ KMF กำาลังทำาอะไรอยู่ในฐานะที่เราค้าขาย

กันอยู่และทาง ISUZU ต้องได้องค์ความรู้เพื่อ

จะได้ไปคุยกับซัพพลายเออร์อื่นด้วย

 จนถงึปัจจุบัน ผมไดง้านจากทาง ISUZU 

เพียงป‚ละ 1 หรอื 2 ชิน้เท่าน้ัน ซึง่เพียงหน่ึงชิน้

ก็ต้องลงทุนเป็นเงิน 10 ล้านบาท เรามององค์

ความรู้มากกว่าธุรกิจ คุณภาพของผลิตภัณ±์

เป็นสิ่งสำาคัญ

 The 8
th
 question : What strategy 

is used to be a supplier of ISUZU?

 Khun Kamol told that K M F has 

been the 2nd Tier for many years and has 

Mitsubishi as our Reference. Later on, we 

proposed the Tension Pulley to Khun Samart 

who though that as Mitsubishi had order for 

parts production at 400,000 - 500,000 units, 

the order from ISUZU for 2,000 - 3,000 units 

would not be a problem. Once ISUZU visited 

K M F, there was introduction what K M F did. 

Since we are trade partner, ISUZU will have 

knowledge in order to discuss with other 

suppliers, as well.

 Until now, K M F takes orders from 

ISUZU once a year for only 2 pieces. Al-

though, only 1 piece, it needs 10 MTHB for 

investment. However, K M F considers it 

as valuable knowledge more than figure in 

business and quality of product is important.
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 คําถามท่ี 9 : คณุกมลยังมอีะไรท่ีหนักใจ

อยู่ในวันนี้

 คุณกมลตอบ ช่องว่างระหว่างเด็กกับ

ผู้บริหารยังกว้างมาก เน่ืองจากเรามีวิสัยทัศน์

ท่ีไปไกลมาก เด็กไม่เข้าใจ เมื่อพูดแล้วเด็ก

ไม่เข้าใจน้ันคือเราโง่ในสายตาของพนักงาน 

ดังน้ัน 10 ป‚ท่ีผ่านมาต้องพยายามพูดให้เด็ก

เขา้ใจ ชอ่งวา่งยังมอียู่เราตอ้งอดทน เดก็มคีวาม

อดทนน้อย อาจมีอารมณ์บ้างเราต้องอดทน 

หลุดจากเรื่องคน เราใช้เงินได้ทั้งหมด

 ต่อจากน้ี คุณสามารถขอเชิญคุณธงชัย 

อุพันวัน จากบริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พารท์ 

จำากัด ขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญบนเวที เพ่ิมขึ้น

อีกท่าน

 คุณธงชัยได้ให้ข้อคิดจากประสบการณ์

ตนเองดังนี้ 

 ตอนน้ีกำาลังสร้างนวัตกรรมเพ่ือต่อสู้

แข่งขันกับจีน ไต้หวัน ญ่ีปุ่น อินโดนีเซียใน

ขณะที่ค่าเงินผันผวน ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ได้

ต้องหาวิธีลดต้นทุนอย่างเดียว ทำาให้ต้องใช้วิธี

เปลี่ยนความคิดพิชิตความอยู่รอด

 คุณธงชัยผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน 

เป็นโรงงานขนาดเล็ก ทดลองทำาเองไปเรื่อยๆ 

ต่อมามีโอกาสเข้าร่วมโครงการกับ สถาบัน

ยานยนต์และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพบว่าท่ี

ปรึกษาเข้ามาแนะนำาวิธีการต่างๆ ซึ่งเขาทำาได้

ดีกว่าเราทำา และเขาก็ไม่ได้ผ่านงานน้ีมาก่อน 

เราจึงปรับเปลี่ยนแนวความคิด รับความรู้ มี

การพั²นาต่อยอด โรงงานก็พั²นาต่อไปทำาให้

เราสามารถแข่งขันได้ในวันนี้

 คุณสามารถสรุป ในขณะน้ี ปัจจัย 

(Factor) ที่ทำาให้อยู่รอดคือ 1) ข้อมูล หาจุด

อ่อน จุดแข็งของตนเองให้เจอ จุดอ่อน จุด

แข็งของคู่ต่อสู้ 2) นำาข้อมูลข้อ 1 มาตัดสิน

ใจ กำาหนดการกระทำาสองแบบ แบบแรกคือ

ฉวยโอกาส ที่ไม่พั²นาฝ‚มือขายไม่กำาไรเพราะ

ไม่เก่งพอถึงแม้มีโอกาสมาก็ไม่ยั่งยืน แบบที่ 2 

คือเอาชนะอุปสรรคเพื่อเพิ่มโอกาส สุดท้าย 4T 

เป็นเครื่องมือเอาชนะอุปสรรคและเพ่ิมโอกาส

ให้ตนเอง

 The 9
th
 question : Do you still 

concern anything, Khun Kamon?  

Khun Kamol told that there is a gap between 

management and lower level. Our vision is 

far beyond. They do not understand and see 

us as a fool. For the past 10 years, he has 

tried to explain them. This gap still exists; 

therefore, patient is needed.

 After that, Khun Samart invited Khun 

Thongchai Upanwan from Five Star Auto Part 

Co., Ltd. to the stage for further discussion. 

 Khun Thongchai gave some thought 

from his own experience as following as

 Five Star is working on creating inno-

vation to compete with China, Taiwan, Japan 

and	Indonesia,	while	we	face	the	fl	uctuation	

of Baht value and unable to increasing 

product price. Thus, reducing cost is the only 

solution and we need to change our thought 

to survive in this business, as well.

สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนา 

ในโครงการสารสนเทศยานยนต์ปงบประมาณ 2558  

 ชิน้สว่นยานยนตไ์ทย จะอยู่หรอืไป สิง่สำาคญัคอื ผู้ประกอบการตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้ม 

โดยสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั โจทย์สำาคญัคอืการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท้ัง

ในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต ทั้งนี้การพั²นางานวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณ±์ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีลูกค้าต้องการเป็นสิ่งสำาคัญประการหน่ึง อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่างานวิจัยเป็น

เรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และส่งเสริมให้กิจการเติบโตได้อย่างยั่งยืนใน

ระยะยาว ดังนั้น หากผู้ประกอบการท่ีมีการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะทำาธุรกิจใดก็จะสามารถ

ดำารงอยู่ในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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Getting to Know Our 
Car to Avoid Breaking 
Down (Part 1)
รู้จักรถยนต์ของเราให้มากขึ้น 

เพ� อลดปัญหารถยนต์เสียขณะใช้งาน (ตอนที่ 1)

Source : http://www.oknation.net/blog/bungking/2012/10/21/entry-1

By Mr. Chanudol Churuangsakul

Senior Specialist

Audit & Assessment, TAI

Techno Focus
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 ปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึงในการดำารงชีวิต

ของคนเราไปแล้วไม่ว่าจะไปทำางาน ส่งลูกไปโรงเรียน ไปเที่ยว เดินทางไป

ต่างจังหวัด ÏลÏ จะเห็นได้ว่าล้วนต้องใช้รถยนต์ทั้งสิ้น

 ดังน้ัน จึงมีความจำาเป็นต้องรู้จักรถยนต์ของเราให้มากขึ้นจะเป็น

การดี ท้ังน้ีเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและลดเวลาในการซ่อมให้

น้อยลง ถ้ามันไม่เกิดการเสียในช่วงท่ีใช้งานในช่วงรถติดมากๆ ก็ถือว่า

โชคดีหรือเกิดเสียขึ้นมาแต่ไม่กีดขวางคันอ่ืนๆ อันน้ียังพอรับได้ แต่ถ้า

วนัใดวนัหน่ึงเกดิโชคไมด่ขีึน้มา เชน่ รถเสยีบนทางดว่นในชว่งเวลาเรง่ดว่น 

หรือช่วงการเดินทางในช่วงเทศกาล แม้ว่าสถานที่ไม่เปลี่ยวเพราะมีเพื่อน

ร่วมทางเยอะก็ตาม แต่ก็ทำาให้เสียอารมณ์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ยิ่งมองไป

ทางไหนก็มีแต่รถเต็มไปหมด แถมมีคันข้างๆ มองมาแล้วทำาปากมุบมิบ

อกีตา่งหาก ทำาใหก้ารเดินทางในครั้งนีก้ร่อยไปโดยปริยาย 

ดังน้ันเพ่ือลดปัญหาข้อบกพร่อง ของรถเราให้เหลือน้อย

ท่ีสดุ และเดนิทางถงึท่ีหมายโดยสวสัดภิาพ จะตอ้งเตรยีม

การอย่างไรบ้างก่อนออกเดินทาง โดยผู้เขียนพยายาม

ใชภ้าษาและศพัท์ท่ีเขา้ใจงา่ย เพ่ือชว่ยกนัลดปัญหารถเสยี

ท่ีไมค่าดฝันให้เหลอืน้อยท่ีสดุ เริม่ตน้ท่ีตัวเองกอ่น โดยการ

เรยีนรูแ้ละรูจั้กรถยนตท่ี์ใชอ้ยู่ทุกวนั ผู้เขยีนขอแบ่งรถยนต์

เป็นกลุ่มตามอายุการใช้งานแบบกว้างๆ 2 กลุ่ม ทั้งนี้เพื่อ

ให้ง่ายต่อการบำารุงรักษา

เพื่อช่วยกันลดป˜ญหารถเสียที่
ไม่คาด½˜นให้เหลือน้อยที่สุด

 เริ่มต้นที่ตัวเองก่อน 
âดยการเรียนรู้และรู้จักรถยนต์

ที่ใช้อยู่ทุกวัน�

 Nowadays, motor vehicle is the basic necessity. We need it for 

going to work, school, travelling, etc.

 Thus, we need to know our car in order to reduce maintenance 

cost and time. You are lucky, if your car breaks down during less traffic 

or not block it. On the other hand, if it breaks down on expressway, 

during rush hour or holiday, or even non-desolated place, these are 

all disturbing. Consequently, we have to be prepared before traveling 

to eliminate any defect of our car and able to arrive destination, safely. 

I categorize vehicle into 2 groups based on useful life : 

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/TrafficInBangkok.jpg
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1) กลุ่มรถยนต์ใหม่ (ช่วงอายุการใช้งาน 1-3 ป)

 กลุม่รถยนตใ์นชว่งเวลา 1-3 ป‚ ถอืวา่เป็นรถยนตใ์หมแ่ละอยู่ในระยะ

ประกัน ยกเว้นเจ้าของรถยนต์ไปทำาการปรับเปลี่ยนนอกเหนือมาตรฐาน

โรงงาน ซึ่งอันน้ีไม่นับรวมในท่ีน้ี ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้และอาจมี

บางท่านเคยเจอมาแล้วท่ีประกันบอกว่าไม่รับประกันอันเนื่องมาจากผิด

เงื่อนไขของการรับประกัน เช่น การละเลยไม่เข้าศูนย์บริการตามจำานวน

กิโลเมตรหรือเวลาท่ีกำาหนด ผู้ใช้รถอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเองหากเกิด

ความเสียหาย ดังนั้นหากเป็นไปได้ช่วงประกันให้ดูรายละเอียดก่อนมีการ

ดัดแปลงส่วนต่างๆ รถยนต์ของท่านและอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถเอง

ได้ ดังตัวอย่างท่ีผู้เขียนเคยประสบพบเจอในสมัยท่ียังเป็นช่างเทคนิคอยู่

ในบริษัทรถยนต์แห่งหน่ึง คือมีลูกค้าท่านหน่ึงหลังมีการถอยรถป้ายแดง

ออกไปได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ท่านไม่พอใจในวิทยุที่ติดรถมาและได้มีการ

นำารถคันดังกล่าวไปติดเครื่องเสียงชุดใหม่มาจากร้านเครื่องเสียงรถยนต์ 

โดยชา่งมีการเดนิสายไฟระบบวทิยุเพ่ิมเตมิ ประกอบเสรจ็เรยีบรอ้ยหลงัจาก

นั้นลูกค้าท่านนั้นก็ขับรถกกลับบ้านโดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติ ระบบทุกอย่าง

ทำางานสมบูรณ ์วนัท่ีสองเดนิทางไปตา่งจังหวดัขบัรถดว้ยความเรว็ประมาณ 

120-140 กิโลเมตร/ชั่วโมง ด้วยมั่นใจเพราะเป็นรถใหม่ คุณภาพสูงแม้แต่

การเข้าโค้งด้วยความเร็วดังกล่าวมีความรู้สึกเหมือนวิ่งทางตรง โค้งสาม 

โค้งสี่ผ่านไป พอโค้งที่ห้าเครื่องยนต์เจ้ากรรมมันดันดับไปเฉยๆ ทุกท่าน

คงทราบดวีา่ถา้เครือ่งยนต์ดบัขณะรถวิง่ท่ีความเรว็สงู การควบคมุรถเต็มไป

ดว้ยความลำาบากเน่ืองจากตกใจทำาให้ทุกอย่างยากไปหมด แต่ลกูคา้ท่านน้ัน

โชคดีท่ีรอดชีวิตมาได้โดยการประคองรถยนต์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่าง

ฉิวเฉียด ทุกท่านท่ีขับรถเกียร์อัตโนมัติก็คงจะทราบดีว่าถ้าเคร่ืองดับมันจะ

เกิดอะไรข้ึนขณะความเรว็รถสงู ท่ีแน่ๆ พวงมาลยัหนัก การควบคมุรถยาก

เบรกแข็ง (สูญเสียการควบคุมแบบปกติ) แต่พอเข้าสู่ทางตรงเครื่องยนต์

กลับติดขึ้นมาใหม่ แต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าโค้งแคบแรงๆ เครื่องมันจะ

ดับทุกครั้งไป ลูกค้าท่านดังกล่าวเลยแก้ปัญหาโดยการขับรถช้าๆ เพ่ือ

กลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพ และเครื่องยนต์ดังกล่าวก็ไม่ดับด้วย วันถัดมา

ท่านเจ้าของรถคันดังกล่าวก็ใส่อารมณ์พร้อมแสดงความโมโห สรุปสุดท้าย

พบปัญหาคือสายดิน ของเครื่องเสียงท่ีติดต้ังใหม่บวกกับเก่า ช่าง

เครื่องเสียงนำาไปต่อร่วมกับสายดินของกล่องควบคุมเครื่องยนต์ โดยการ

ยึดแน่นร่วมกันด้วยเกลียวตัวเมียหรือน�อต แต่ขันแน่นไว้ด้วยมือไม่

ใช้อุปกรณ์ขันให้แน่น ทำาให้ขณะรถวิ่งเกิดการสั่นสะเทือนส่งผลให้

น�อตคลายตัวออกและประกอบกับขณะรถเข้าโค้งเกิดแรงเหวี่ยงขั้ว

ต่อขยับไปมาเลยทำาให้กระแสไฟฟ้าจากกล่องควบคุมเครื่องยนต์และ

เครื่องรับวิทยุครบวงจรบ้าง ไม่ครบวงจรบ้าง ขณะรถวิ่ง โดยเฉพาะ

ขณะเข้าโค้งแรงเหวี่ยงทำาให้จุดต่อกับตัวยึดห่างกันมากส่งผลให้วงจร

Source : https://expertbeacon.com/sites/default/files/how_to_prepare_for_an_insurance_claim_after_your_in_a_car_accident.jpg
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ขาดจากกัน เป็นสาเหตุทำาให้เครื่องยนต์ดับขณะเข้าโค้ง (แต่อาการ 

ดังกล่าวไม่ได้ดับทุกครั้งท่ีรถเข้าโค้ง ท้ังน้ีขึ้นกับว่าโค้งแคบหรือกว้างจึง

ยากต่อการค้นหาสาเหตุ) กรณีดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนอย่างดี อย่า

พยายามแก้ไขเพ่ิมเติมโดยไม่จำาเป็นและในกรณีรถยนต์ท่านมีปัญหา 

ขอให้แจ้งช่างด้วยว่าก่อนเกิดปัญหาไปทำาอะไรมาบ้าง อย่าปกปิดมิฉะนั้น

อาจจะเกดิปัญหาเรือ่งของการใชเ้วลาซอ่มท่ียาวนานเกนิไป การเพ่ิมเติมสิง่ท่ี 

นอกเหนือจากมาตรฐานในบางครั้งนอกจากทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เอง

แล้วยังส่งผลให้ผู้ร่วมทางท่านอ่ืนเดือดร้อนอีกด้วย การทำาความรู้จักกับ

รถยนต์ของตนเองควรเริม่จากการศกึษารายละเอียดในคูม่อื เพราะสว่นใหญ ่

จะขับเพียงอย่างเดียว ดังน้ันอย่างน้อยท่านต้องเปิดฝากระโปรงหน้า ดู

ระดบัน้ำาหลอ่เย็น ระดบัน้ำามนัเครือ่ง น้ำามนัเพาเวอร ์หรอืระดบัน้ำามนัเกยีร์

ได้ (เกียร์รถสมัยใหม่ ผู้ใช้ไม่ต้องดูระดับน้ำามันเกียร์ แต่ก็ต้องคอยสังเกต

รอยน้ำามนัรัว่ท่ีพ้ืนโรงรถ) และท่ีสำาคญั ท่านตอ้งอ่านคูม่อืเพ่ือทำาความเขา้ใจ

สัญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆ บนหน้าปัด มาตรวัด (เรือนไมล์) เครื่องหมาย

แต่ละอย่างแสดงถึงอะไร ซึ่งรถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นระบบดิจิตอล 

(Digital Indicator) ซึ่งมีเครื่องหมายมากมายขึ้นกับเทคโนโลยีท่ีผู้ผลิต

รถยนต์ ใส่เข้ามาในที่นี้ขอยกตัวอย่างท่ีผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปควรรู้ ซึ่งท่านจะ

ไดเ้ตรยีมตวัซอ่มบำารงุไดทั้นที ท้ังน้ีเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพการใชง้านของ

รถยนต์ท่ีใชอ้ยู่ ให้อยู่กบัท่านไปนานๆ ดงัน้ันในฉบับน้ีเรามาดสูญัลกัษณบ์น

มาตรวัด (หน้าปัด) ที่สำาคัญๆ ที่ต้องใช้ขณะใช้รถยนต์กันเถอะ โดยทั่วไป

ในปัจจุบันสัญลักษณ์บนมาตรวัดรถยนต์ ที่เราคุ้นเคยมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้ 

1) New car (1-3 years of used period)

 The car in this group is new and still in the period of warrantee; 

except, the owner modifies any other than the pre-installed standard 

parts from the factory or not follow the term and condition of warrantee 

such as neglect vehicle to checkup as schedule. Owner has to pay 

his own expense from any damage that may occur. The owner needs 

to see all details of warrantee before any alterability to avoid damage 

and a cause of death. When I was a technician at a car maker, there 

was a customer who had just bought a new car for a week. He went to 

an audio shop and replaced the pre-install audio system from factory; 

therefore, the technician wired the new audio system. Everything went 

through well. In the following day, he was out of town and drove at the 

speed of 120-140 kilometer/hour because it was the new car. Driving 

was smooth. Even during the curved driving, it was still in the good 

balance. It had been passed to the 4th curved driving. Suddenly, the 

engine was shut off which was difficult to control the car; especially, 

with that high speed, and because of the panic. Luckily, he could 

control the car and avoided any accident. For automatic transmission, 

if the vehicle is shut down, while running with high speed, the steering 

wheel will hard to be controlled and brake will be stiffen. After that, on 

the straight driving, the car engine was on again but was shut down 

every time he drove to steep curve. Thus, he had to drive, slowly. In 

the conclusion, the problem was caused from ground lining of new 

audio system which the technician put it with the ground line of engine’s 

control box and tightened with nut by hand. As a result, while the car 
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was running, there was vibration and untightened the nut. While he 

did curved driving, there was force that caused connectors to move 

and electric currents from control box and radio receiver were on and 

off due to uncompleted circuit. There was also a long gap between 

the connections of those that caused uncompleted circuit and shut 

the engine off during curved driving. This is a good example to point 

out that the vehicle should not be unnecessary modified. If you have 

car trouble, you must inform the technician what you did before this 

occurs; otherwise, it may take times to repair. Some modifications of 

your vehicle may cause danger to you and others. You should know 

your car started by comprehended details in the owner’s manual. At 

least, you must be able to pop up the hood, check level of coolant, 

lubricant,	 power	 steering	 fl	uid,	 transmission	 fl	uid	 (for	modern	 car,	

owner	has	to	check	if	there	is	any	fl	uid	trace	on	the	fl	oor),	etc.	The	

most importance is you have to know the meaning of symbols on 

dashboard. Most of modern car use Digital Indicator; therefore, I 

would like to introduce the major symbols you need to know. There 

are 2 types of symbol as following as

 (1) สัญลักษณ์ปกติแสดงบนหน้าปัด (โชว์) ขณะใช้งานรถยนต์ 

หมายความว่าหลังจากเครื่องยนต์ทำางานสัญลักษณ์เหล่าน้ันจะต้องแสดง

ให้เห็นบนหน้าปัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกให้ผู้ขับขี่รู้ว่าขณะน้ีกำาลัง

ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ เช่น มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดอุณหภูมิ การขับ 

2 ล้อและ 4 ล้อ (ในรถบางรุ่น) สัญลักษณ์การเปิดไฟเลี้ยว ไฟส่องสว่าง

หน้า ไฟหรี่ มาตรวัดความเร็วและระยะทาง เป็นต้น ถ้าไม่โชว์ขณะใช้

งานแสดงว่าผิดปกติ ต้องนำารถไปให้ผู้เช่ียวชาญแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

 (2) สัญลักษณ์ใช้งานปกติไม่โชว์ หมายความว่าหลังเครื่องยนต์

ทำางาน สัญลักษณ์เหล่านั้นจะต้องไม่แสดงผลบนหน้าปัด เช่น สัญลักษณ์

เครื่องยนต์ ถุงลมนิรภัย เบรกมือ น้ำามันเชื้อเพลิงหมด ไม่ใส่เข็มขัดนิรภัย 

ประตปิูดไมส่นทิ สญัลกัษณแ์บตเตอรี ่ÏลÏ หากสญัลกัษณเ์หลา่นีโ้ชวข์ณะ

ใชง้านตอ้งรบีตรวจสอบการใชง้านอุปกรณด์งักลา่ว ถา้หากทุกอย่างปกติแต่

สญัลกัษณเ์หลา่น้ันยังแสดงอยู่ตอ้งนำารถไปให้ผู้เชีย่วชาญแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

ดังกล่าวเช่นกัน

  บทความนี้ สามารถสังเกตการแยกประเภทได้จากหมายเลขใน

วงเล็บ () ใต้ภาพว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นแบบที่ (1) แบบที่ (2) หรือ

เป็นทั้ง 2 แบบ

 (1) Appear while vehicle is operating: These symbols will illu-

minate when the engine is started to indicate that the driver is using 

those shown parts; for example, speedometer, temperature gauge, 

2-wheel drive, 4-wheel drive (in some models), turning light, headlight, 

low beam light, odometer, etc. If these symbols do not appear, this 

means there is malfunction. Inspection by technician is required. 

 (2) Not appear for normal function: These symbols will not 

illuminate when the engine is started; for instance, engine, airbag, 

handbrake, fuel indicator, seatbelt, door ajar, battery alert, etc. If 

these symbols appear, you need to check them. After closely check 

and these still appear, you should go to the garage for checkup. 

 In this below table, under each image, (1) means this symbol 

will appear while vehicle is operating and (2) means this symbol will 

not appear if the part is in normal function. 
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Source : http://www.headlightmag.com/

ตัวอย่างสัญลักษณ์บนมาตรวัด

(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์หลอดไฟเตือน 
 ถา้หากมสีญัลกัษณ์หลอดไฟเตือนติดขณะใชร้ถยนต์แสดงวา่ขณะนีม้หีลอดไฟบางหลอดบกพรอ่ง

 หรอืหลอดไฟขาดตรวจสอบโดยการเปิดไฟทุกดวงแลว้ตรวจด ูในรถยนต์สมยัใหมส่ามารถแสดง

 สัญลักษณ์เจาะจงได้เลยว่าหลอดไฟดวงใดเกิดปัญหา ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพื่อป้องกันการ

 เกิดอุบัติเหตุ

• Bulb failure : If this appears while you are driving, it means a/some light 

 bulb(s) is/are not functioning, properly. You can check by turn on every light. 

 For modern car, this symbol is able to indicate, specifically, that which light 

 needs to be repaired and it should be done, rapidly, to prevent an accident. 

• สัญลักษณ์ไฟเตือนไฟใหญ่หน้าตำ�แหน่งไฟสูง
 ขณะเปิดไฟส่องสว่าง ถ้ามีสัญลักษณ์ไฟสูง (ดังรูป) ปรากฏบนหน้าปัดแสดงว่าตำาแหน่งไฟ

 สอ่งสวา่งรถเราอยู่ในตำาแหน่งไฟสงู ซึง่อันตรายต่อผู้ท่ีขบัรถสวนทางมา อาจทำาให้เกดิอุบัติเหตุ

 ได้ ให้รีบปรับให้อยู่ในตำาแหน่งไฟต่ำาทันที (ในกรณีถนนโล่งไม่มีรถคันอื่นๆ ผ่านมาสามารถ

 ใช้ไฟสูงได้ เพ่ือเพ่ิมความสว่างในการใช้ทาง แต่หากมีรถคันอ่ืนขับสวนมาจะต้องปรับใน

 ตำาแหน่งไฟต่ำาทันทีเช่นกัน)

• Headlight high beam indicator : If this appears (as shown), it indicates that it is switched 

 on. It is not safe for a driver who comes in opposite direction and may cause an accident. 

 Thus, you should switch to low beam light. It can be switched on, if there is no other 

 vehicle comes from the opposite direction.

หรือ
or

(2)

(1)
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ตัวอย่างสัญลักษณ์บนมาตรวัด

(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์ไฟเตือนการใช้งานไฟตัดหมอกหน้า-หลัง
 บางครัง้ทัศนวสิยัในการขบัขีร่ถยนตไ์มด่ ีการมองเห็นใกลม้ากอาจเกิดอันตรายเฉีย่วชนได ้เชน่ 

 ฝนตกหนักหรือหมอกลงหนามาก ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องเปิดไฟตัดหมอกให้คันอื่นๆ ได้

 เห็นรถเราในระยะท่ีเหมาะสม หากมสีญัลกัษณด์งักลา่วติดขึน้มาแสดงวา่มกีารเปิดไฟตดัหมอก 

 (บางย่ีห้อแยกหน้า-หลงั บางย่ีห้อไมแ่ยกคอืมดีวงเดยีว) และควรเปิดใชเ้ฉพาะในชว่งท่ีมหีมอก

 และทัศนะวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ดีเท่านั้น ไม่ควรเปิดใช้ในทัศนวิสัยปกติ เพราะจะรบกวนผู้ที่ใช้

 คันอื่นๆ โดยไม่จำาเป็น

• Front and Rear fog lights :  In some conditions, unclear visibility of driving and seeing 

 object too close can cause an accident such as during heavy rain or hazy condition; 

 therefore, you need to turn on the fog light for others to see you in appropriate distance. 

 This symbol appears when this light is on (some models have both front and rear fog 

 lights and some have only one). These lights should be used only when it is foggy or 

 in bad visibility condition. Using them in normal weather is dangerous as they dazzle 

 other drivers. 

• สัญลักษณ์ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยและระบบการเตือนให้รัดเข็มขัดนิรภัย�
 โดยท่ัวไประบบÏ จะเตือนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า ไฟกระพริบพร้อมเสียง ให้รัด

 เขม็ขดันิรภัย และไมค่วรนำาเขม็ขดันิรภัยเสยีบเขา้ท่ีแลว้น่ังทับ เน่ืองจากอันตรายต่อตวัเองเป็น

 อย่างมากหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ต้องสร้างนิสัยตนเอง ขณะใช้รถไม่คาดเข้มขัดนิภัยแล้วมี

 ความรูส้กึวา่ไมป่ลอดภัย ซึง่เราจะพบเห็นไดต้ามขา่ว อยู่บ่อยครัง้วา่เกดิอุบัติเหตรุถยนตช์นกนั 

 มีผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกรถเหล่าน้ีเป็นต้น ดังนั้นควรคาดเข็มขัดทุกครั้งไม่ว่าจะน่ัง

 เบาะหลังหรือเบาะหน้า (ถ้ามี) และไม่ควรขับรถเร็วเกินก®หมายกำาหนด

• Seatbelt reminder light : This reminds driver and front seat passenger to buckle up the 

 seatbelt. It will blink with sound. Do not just fasten it and sit over the seatbelt. You should 

 buckle your seatbelt every time. There are many cases that drivers/passengers throw 

 off from vehicles and die after the collision because of unfasten seatbelt. Thus, either 

 sitting in front or back seat (if any), you have to buckle your seatbelt and you should not 

 drive too fast.

,
(1)

(2)

44



ตัวอย่างสัญลักษณ์บนมาตรวัด

(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์ระบบล็อคความเร็ว�(Cruise�Control)
 เป็นระบบอำานวยความสะดวกและลดอาการเมื่อยหล้าให้กับผู้ขับขี่ โดยการกำาหนดความเร็ว

 รถยนตข์องตวัเองให้อยู่ในคา่ความเรว็ท่ีต้องการ เมือ่มกีารกำาหนดความเรว็ตามท่ีตอ้งการแลว้ 

 ระบบควบคุมความเร็วจะล็อคความเร็วท่ีต้องการไว้และจะยกเลิกเมื่อเราแตะเบรกหรือยกเลิก

 คำาสั่งปุ่มบังคับ

   ËÁÒÂเËตØ : หลักการทำางานของ CRUISE อาจมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละรุ่น/ยี่ห้อ แต่

 มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือลดการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ภายใต้ความปลอดภัย ซึ่งระบบดังกล่าว

 เหมาะกับการขับรถทางไกล นอกเมืองการจราจรไม่แออัด

• Cruise�control� :�  is a system that automatically controls the speed of a vehicle. The 

 system is a servomechanism that takes over the throttle of the car to maintain a steady 

 speed as set by the driver. This system will be off after the driver steps on brake or 

 cancels it. 

 Remark : The operation of cruise control is different from each model. Please, see owner’s 

 manual for more details. The objective of this system is to decrease fatigue from driving. 

 It is useful for long distance driving and no traffic.   

• สัญลักษณ์เตือนตรวจสอบสภาพทั่วไปหรือครบระยะนำ�รถเข้าตรวจตามระยะเวลา
� และ/หรือกิâลเมตรที่กำ�หนด�
 สัญลักษณ์ดังกล่าวจะแสดงขึ้นมาบนหน้าปัดต่อเมื่อรถของท่านใช้ไปถึงใกล้ถึงระยะ

 การตรวจสอบตามระยะทางหรือเวลาที่กำาหนด เช่น รถสมัยเก่าอาจจะเริ่มที่ 1,000 กิโลเมตร 

 สำาหรับรถสมัยใหม่บางยี่ห้อเริ่มที่ 10,000 กิโลเมตร ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะบวกลบได้ไม่เกิน 

 500 กโิลเมตร (หรอืกรณรีถยนตใ์ชน้้อยตอ้งดเูวลาประกอบการพิจารณาในการเขา้ศนูย์บรกิาร 

 ตัวอย่างเช่น 10,000 กม.หรือ 6 เดือน เหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้และ

 หารือกับศูนย์บริการเป็นอันดีที่สุด)

• Maintenance required reminder light :  This indicates that maintenance is required 

 according to the driving distance or period of maintenance as scheduled. For example, 

 vehicle may need maintenance checkup after 1,000 kilometer or 10,000 kilometer driving 

 for old and new car, respectively. This can be 500 kilometers more or less. Additionally, 

 there are other factors to be considered, as well such as 10,000 kilometers or 6 months 

 period for less driving car. See details in the owner’s manual and consulting with service 

 center are recommended. 

• สัญลักษณ์ไฟเตือนเครื่องยนต์
 ถ้าหากสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงขึ้นมาบนหน้าปัด ต้องรีบนำารถยนต์ของท่านไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

 ตรวจสอบโดยด่วนหมายถึงเครื่องยนต์ของท่านเกิดข้อบกพร่องท่ีจำาเป็นต้องมีการแก้ไข 

 อันเนื่องมาจากปัญหาความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ถ้าหากฝืนใช้ต่อไปอาจเกิดความเสียหาย

 มากขึ้นกว่าเดิมได้

• Engine management system warning light : If this symbol illuminates, you have to 

 take your car to a garage immediately. There could be a serious problem.

(1)

(2)

(2)
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ตัวอย่างสัญลักษณ์บนมาตรวัด

(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์ไฟเตือนน้ำ�มันเชื้อเพลิง
 เป็นสญัลกัษณบ์อกผู้ใชร้ถยนตว์า่น้ำามนัเชือ้เพลงิกำาลงัจะหมดตอ้งรบีเตมิดว่น แตอ่ย่างไรกต็าม 

 โดยปกติในแต่ละยี่ห้อจะมีป้องกันไว้ให้วิ่งต่อไปอีกได้ประมาณ 20-40 กิโลเมตร (กรณีมาตร 

 วัดน้ำามันไม่บกพร่อง หรือขึ้นกับจำานวนท่ีระบุในคู่มือ และการใช้รถท่ีดีไม่ควรใช้รถยนต์ 

 จนน้ำามนัหมดถงัโดยเดด็ขาด เพราะปัญหาท่ีตามมามากมาย เน่ืองจากเกดิสญุญากาศในระบบ  

 (Vacuum or Vapor lock)

• Fuel indicator :  This means you are running low on fuel. However, each car is able to  

 drive for another 20-40 kilometers (if fuel gauge is not error) or else specified in car  

 owner’s manual. Driver should not let fuel empty because it will cause Vacuum or Vapor  

 lock which damages the vehicle. 

• สัญลักษณ์ไฟเตือนระบบเบรก/เบรกมือ�
 สัญลักษณ์ไฟเตือนดังกล่าวจะปรากฏบนหน้าปัดก็ต่อเมื่อมีการดึงเบรกมือหรือลดคันเบรกมือ 

 ไม่สุด ระดับน้ำามันเบรกต่ำา ผ้าเบรกบาง หรือ สวิทย์ (Switch) บกพร่อง เป็นต้น หากมี 

 การแก้ปัญหาแล้ว เช่นคันดึงเบรกมือลงสุดแล้ว ดวงไฟดังกล่าวยังไม่ดับ ให้นำารถไปให้ 

 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน

• Brake�system/Handbrake�:� This will appear when handbrake is pulled or not released,  

	 completely.	It	can	be	brake	fluid	is	low	or	brake	pad	needs	change.	Additionally,	this	 

 also means there is switch error. If handbrake is full released and this still appears, you  

 should take your car to a garage for repair.

• สัญลักษณ์เตือนแหล่งกำ�เนิดระบบไฟฟ้า
 หมายถึงระบบกระแสไฟฟ้าในรถยนต์ขัดข้อง เช่น แบตเตอรี่มีกระแสไฟต่ำาไม่เพียงพอต่อ 

 การใชง้าน หรอืระบบไฟชารจ์บกพรอ่งไมส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าป้อนระบบไดเ้พียงพอ ดงัน้ัน 

 เมื่อมีสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนหน้าปัด ต้องรีบนำารถไปให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขโดยด่วน ไม่เช่น 

 นั้นอาจเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับอย่างไม่ต้องสงสัย

	 ข้อควรปฏิบัติ 

 1. กรณีกลางวัน หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวโชว์ขึ้นมาต้องรีบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถท้ังหมด  

 เช่น ระบบทำาความเย็น (แอร์) เครื่องเสียง การชาร์จโทรศัพท์ แล้วรีบหาปั้มน้ำามันหรือที่จอด 

 ที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด ซึ่งรถจะวิ่งไปได้อีกนิดหน่อย เท่าที่ความสามารถของแบตเตอรี่จะใช้ได้

 2. กรณีกลางคืน หากมีสัญลักษณ์ดังกล่าวโชว์ขึ้นมาในตอนกลางคืนจะต้องรีบปิดเครื่องใช้ 

 ไฟฟ้าในรถท้ังหมดเชน่กนั ให้คงไวเ้ฉพาะไฟหนา้หรอือย่างนอ้ยไฟหรีถ่า้หากจำาเป็นแลว้ก็ปฏิบัต ิ

 เหมือนกับการเกิดเหตุตอนกลางวันคือรีบมองหาร้านซ่อมหรือป้ัมน้ำามันหรือท่ีจอดท่ีปลอดภัย 

 ท่ีใกล้ท่ีสุด ซึ่งรถจะวิ่งไปได้อีกนิดหน่อย เท่าท่ีความสามารถของแบตเตอรี่จะใช้ได้ ท้ังน้ี 

 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่

• Battery/Charging�Alert�: This means voltage level is below normal level or the vehicle’s  

 charging system is not functioning, properly. Immediate checkup is required. 

 Things to do

 1. During day time, if this symbol illuminates, all electric equipment must be shut down  

 such as air-conditioner, sound system, phone charger, etc., and the driver should pull over.

 2. During night time, all electric equipment need to be shut down and keep headlight  

 or at least low beam light on before pulling over in the safe place.

(2)

(2)

(2)

หรือ
or
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ตัวอย่างสัญลักษณ์บนมาตรวัด

(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์ไฟเตือนปิดประตูไม่สนิท
 ถา้มสีญัลกัษณด์งัรปูแสดงบนหน้าปัดขณะใชร้ถยนตแ์สดงวา่มปีระตดูา้นใดดา้นหน่ึงปิดไมส่นิท  

 ต้องหาท่ีจอดรถ เพ่ือตรวจสอบและปิดให้สนิท หรือสามารถดึงจากด้านในให้สนิทได้ แต่ 

 ไม่ควรเปิด/ปิดขณะรถวิ่ง เพราะอาจเกิดอันตรายกับตัวเองและรถคันอื่นได้

• Door�Ajar�:� This indicates that a door is not proper closed. Pull over to close. Do not  

 attempt to close it while the vehicle is moving.

• สัญลักษณ์ไฟเตือนระดับน้ำ�มันเครื่อง
 ถ้าหากสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนหน้าจอ หมายถึงระบบน้ำามันเครื่อง/น้ำามันเครื่องมีปัญหา  

 เช่นน้ำามันเครื่องเสื่อมสภาพ (หมดอายุ) ปริมาณน้ำามันเครื่องน้อยหรือมากเกินค่ากำาหนด  

 ต้องรีบนำารถเข้าตรวจซ่อมบำารุงรักษาทันที  เนื่องจากเป็นปัญหาด้านเครื่องยนต์ ซึ่งเสี่ยงต่อ 

 ความเสียหายที่มีโอกาสพ่วงไปหาอุปกรณ์อื่นๆ เสียหายด้วย

• Oil warning light :  This can be the oil temperature gets too high, time to change new  

 oil, the level is lower/higher than specification. Since it is the problem related to engine  

 and may damage other parts, it needs to be fixed, urgently. 

• สัญลักษณ์ไฟเตือนระบบป้องกันเบรกล็อค
 จะสังเกตได้ว่าในรถท่ีมีระบบดังกล่าว ขณะเราแตะเบรกระบบ อิเล็กทรอนิกส์จะทำาหน้าท่ี 

 ควบคุมแรงดันน้ำามันเบรกที่ปล่อยไปยัง Caliper แต่ละล้อที่เท่าๆ กันและมีการจับปล่อยๆ  

 ระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกเพ่ือป้องกันไม่ให้ล้อล็อคตาย ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ และเพ่ือ 

 ให้การควบคุมรถง่ายขึ้น ระบบดังกล่าวช่วยให้การควบคุมรถหลบหลีกเครื่องกีดขวางได้ดี  

 ดังนั้นถ้าสัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนหน้าปัดขณะใช้งานรถยนต์ เป็นการ1บอกให้ผู้ใช้รถยนต์ 

 ทราบวา่ระบบ ABS ไมท่ำางาน ควรนำารถเขา้ศนูย์บรกิารเพ่ือหาสาเหตแุละแกไ้ขให้ระบบทำางาน 

 เป็นปกติ เน่ืองจากระบบดังกล่าวในรถบางรุ่นมีการทำางานร่วมกับระบบความปลอดภัยอ่ืนๆ ด้วย 

	 ข้อควรระวัง

 1) รถที่มีระบบ ABS ไม่ควรเปลี่ยนเกรดหรือ DOT (Department of Transportation) ของ 

 น้ำามันเบรกต่ำากว่าที่คู่มือกำาหนด เช่น จาก DOT4 เป็น DOT3 โดยไม่จำาเป็น แต่ถ้าเพิ่มให้  

 DOT สูงขึ้นจากเดิมได้ แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำาเป็น

 2) พยามยามทำาความสะอาดตัวรับสัญญาณ (Sensor) ABS ที่ล้อ และฟันเฟืองรับสัญญาณ 

 ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบดังกล่าวทำางานเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาขณะใช้งาน

• Advanced�Braking�System�warning�light�(ABS�:�Anti-lock�braking�System)�:�Once  

	 you	step	on	the	brake,	this	electronic	system	will	control	the	pressure	of	brake	fluid	that	is	 

 released to caliper in each wheel, equally. There are grasping and releasing between  

 brake disc and brake lining to avoid wheel lock which can cause accident. This system  

 assists driver to control vehicle and sheer off obstacle, smoothly. Thus, if this symbol  

 illuminates while you are driving, you should take the car to a garage immediately  

 diagnose because in some models this system works along with other safety systems.

 Cautions

	 1)	 The	brake	fluid	of	ABS	system	should	not	be	degraded	lower	than	as	specified	in	 

 the manual or from Department of Transportation (DOT) such as from DOT 4 to DOT 3.  

	 Even	the	unnecessary	upgrading	brake	fluid	will	cost	you	more	expense.		

 2) The sensor at the wheel and other components in ABS system must be cleaned,  

 regularly.

(2)

(2)
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ตัวอย่างสัญลักษณ์บนมาตรวัด

(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์ไฟเตือนถุงลมนิรภัย�(SRS�:�Supplemental�Restraint�System)
 โดยท่ัวไปเราจะเห็นในหน้าปัดรถยนต์ 2 ลักษณะดังท่ีปรากฏในช่องสัญลักษณ์ ถ้าหาก 

 สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงบนหน้าปัดขณะใช้งานต้องรีบนำารถยนต์ไปแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว  

 มิฉะนั้น ถุงลมนิรภัยอาจจะทำางานขึ้นมาเองอัตโนมัติทั้งที่ไม่อุบัติเหตุ ซึ่งเคยมีกรณีดังกล่าว 

 เกดิขึน้มาแลว้ อันเน่ืองมาจากมสีญัลกัษณถ์งุลมนิรภัยโชวแ์ตผู้่ใชไ้มม่เีวลานำารถเขา้ศนูย์บรกิาร 

 ตรวจซ่อม

• Airbag�Fault�: If this light stays illuminated, it indicates that the vehicle has found a fault  

 in the airbag system. Professional repair is highly recommended; otherwise, it can  

 operate, automatically, though there is no accident.

• สัญลักษณ์แสดงระบบขับ�4�ล้อ��
 ปัจจุบันระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ มีการแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

 1. แบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา (Full Time) กลุ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

 การขบัขี่และเกาะหนบึกบัพืน้ผวิถนนอยูต่ลอดเวลา โดยมีการแบง่แรงขบัจากเครื่องยนต ์ตาม 

 แรงเสยีดทานระหวา่งยางคูห่น้ากบัคูห่ลงัตามสภาพถนน ท้ังน้ีอัตราสว่นกำาลงัท่ีสง่แรงขบัมายัง 

 ล้อคู่น้ันๆ ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละย่ีห้อซึ่งไม่เหมือนกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ  

 เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ทั้งทางตรง และทางโค้งรวมถึงขึ้นลงเนินอย่างปลอดภัย ส่วนใหญ่ 

 ระบบนี้จะติดตั้งอยู่ในรถยนต์นั่งรุ่นใหม่ หรือยานยนต์ด้านการทหาร ซึ่งระบบนี้ส่วนใหญ่มัก 

 จะเป็นระบบอัตโนมัติขึ้นกับประเภทการใช้งานของรถนั้นๆ 

 2. แบบขับเคลื่อน 4 ล้อบางเวลาหรือเท่าที่จำาเป็น (Part Time) สำาหรับรถยนต์ในกลุ่มนี้ 

 ผู้ขบัขีเ่พียงกดปุ่ม ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้กส็ามารถทำางานไดแ้ลว้สำาหรบัรถรุน่ใหม ่ในปัจจุบัน  

 เมื่อมีการเลือกการขับเคลื่อน 4 ล้อ (กรณีใช้เกียร์ Low ในบางรุ่นจำาเป็นต้องหยุดรถก่อนเข้า 

 เกียร์)

 ทั้ง 2 แบบจะมีสัญลักษณ์แสดงบนหน้าปัดบ่งชี้ว่าสถานะภาพการขับเคลื่อนปัจจุบันเป็นแบบ 

 ใด 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ

• 4-wheel�drive�indicator�:�There are 2 types. 

 1. Full time 4-wheel drive: This is to increase capacity of driving and road-holding all  

 the time by providing power to front pair and rear pair wheels according to the condition  

 of road surface. The power ratio that sends to each pair is depended on design of each  

 manufacturer but with the same objective to enhance efficiency of both straight and  

 curved driving as well as driving up and down the hill, safely. This is installed in most of  

 modern and military vehicles. It is automatic system which depends on the type of  

 vehicle. 

 2. Part time 4-wheel drive: This will be operated just only push the button. In some  

 models; especially, during low speed gear, the vehicle has to be stopped before oper 

 ating the system. 

 This symbol is appeared while the vehicle is driven by this system either type and also  

 indicates if this vehicle is driving by 2-wheel drive or 4-wheel drive.   

(2)

(1) , (2)

หรือ

SRS
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Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์แสดงระบบเตือนสายพานเพลาราวลิ้น�(Timing�belts)
 ในกรณีท่ีสัญลักษณ์แสดงระบบเตือนสายพานเพลาราวลิ้นแสดงบนหน้าปัดขณะใช้รถยนต์  

 แสดงวา่สายพานราวลิน้เริม่หมดอายุการใชง้านหรอือุปกรณส์ว่นควบบกพรอ่งตอ้งรบีนำารถยนต ์

 ไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะสายพานดังกล่าวขาดและมีผลต่ออุปกรณ์ส่วนอื่น โดยปกติ 

 สายพานเพลาราวลิ้นดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานประมาณ 80,000 - 100,000 กิโลเมตร ซึ่ง 

 แต่ละย่ีห้อไม่เท่ากัน ท่านสามารถดูได้จากคู่มือ แต่อย่างไรก็ตามควรคำานึงถึงลักษณะการ 

 ใช้งานประกอบด้วย เช่น ถ้าใช้งานหนักมาก ควรเปลี่ยนก่อนถึงกำาหนดเป็นต้น

• Timing�belts�:�If this symbol illuminates, it indicates that timing belt needs replacement  
 or related components are error. Basically, the useful life of timing belt is around 80,000 - 
 100,000 kilometers by driving distance. Nevertheless, this depends on each vehicle.  
 The driver needs to check with manual. Additionally, there are other factors that effect  
 to the timing belt’s replacement period such as very long distance driving. The driver  
 can change it prior scheduled period.      

• สัญลักษณ์แสดงผลความร้อนของเครื่องยนต์��
 โดยทั่วไปมี 2 ระบบคือ

 1) ระบบดิจิตอล ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้า สัญลักษณ์รูปปรอท Cool สีน้ำาเงิน/ฟ้า  

 จะปรากฏบนหน้าจอและเมือ่อุณหภูมถิงึระดบัการทำางานสญัลักษณร์ปูปรอท Cool สน้ีำาเงนิ/ฟ้า  

 จะหายไป แต่ถ้าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินไปจนทำาให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้  

 สญัลกัษณร์ปูปรอทสแีดง จะปรากฏบนหน้าจอพรอ้มตดัการทำางานของระบบทำาความเย็นเพ่ือ 

 เตือนผู้ขับขี่ ให้หยุดรถและดับเครื่องยนต์เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นมากไปกว่า 

 ปกติ  ซึ่งระบบดังกล่าวจะปรากฏในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน

 2) ระบบอนาล็อก (แบบเข็ม) โดยทั่วไประบบดังกล่าวยังคงมีให้เห็นทั้งรถยนต์รุ่นใหม่และเก่า  

 เน่ืองจากระบบน้ีมีความคงทนและมีความโดดเด่นด้านรูปลักษณ์ในตัว เข็มท่ีแสดงถึงระดับ 

 ความร้อนของเครื่องยนต์ โดยปกติไม่ควรเกินกึ่งกลาง ถ้าเกินกึ่งกลางควรนำารถเข้าตรวจสอบ 

 หาสาเหตุและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติโดยเร็ว เนื่องจากความร้อนดังกล่าวเสี่ยงต่อการนำา 

 ไปสู่การทำาให้เครื่องยนต์เสียหายได้ 

 ท้ัง 2 ระบบมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพ่ือบ่งบอกระดับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้ผู้ใช้รถ 

 ทราบและรีบแก้ไขโดยด่วน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ออกสู่ 

 ภายนอกไม่ทันหรือไม่สามารถระบายได้ เช่นพัดลมระบายความร้อนในบาง Step ไม่ทำางาน  

 สวทิชต์รวจจับอุณหภูมเิสยี วาลว์น้ำาเสยี น้ำาหลอ่เย็นไหลวนไมด่เีน่ืองจากหลอดหมอ้น้ำาตนัหรอื 

 แม้แต่การระบายความร้อนผ่านตะแกรงรังผ้ึงได้ไม่ดีเน่ืองจากมีความสกปรกมาก ปัญหา 

 เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นแหล่งกำาเนิดทำาให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงขึ้นท้ังสิ้น ฉะน้ันหากมีความ 

 ผิดปกติต้องรีบแก้ไขโดยด่วน

• Engine�temperature�warning�:�There are 2 systems
 1) Digital: When starting the engine, the symbol of temperature shows in blue color. It  
 disappears when engine temperature increases. It turns into red when the temperature  
 is too high. The driver has to pull over and turn off the engine. This system is installed  
 in modern car. 
 2) Analog: This is used in both old and modern cars because its durability and unique 
 ness of shape. Normally, the needle should not point over the middle between cool and  
 heat; otherwise, checkup is immediately needed because this can cause damage to  
 the engine.  
 Both systems have the same objective to indicate the temperature of engine which,  
 mostly, is caused from unable to ventilate heat such as nonfunctional cooling fan, broken  

 switch, inoperative valve, clogged hose, dirty intercooler, etc.

(2)

สัญลักษณ์เครื่องเย็น�(1)�และ�(2)
Cool warning (1) and (2)

สัญลักษณ์เครื่องร้อน�(1)�
Heat warning 

สัญลักษณ์แบบเข็ม�ถ้าเข็มอยู่ตรงกลางคือ
สภาพการใช้งานปกติ�(1)

Temperature indicator shown in analog. If 
it points in the middle, it means it works, 

functionally.  
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(หน้าปัด) รถยนต์

Samples of Symbol on Dashboard

ความหมาย 

Meaning

• สัญลักษณ์ระดับน้ำ�ในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
 ถ้าไฟดังกล่าวแสดงหรือโชว์ขึ้นมา หมายถึงระดับน้ำาหล่อเย็นเครื่องยนต์ผิดปกติหรือเซ็นเซอร์ 

 วดัระดบัน้ำาสกปรก/เสยี และตอ้งให้ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบวา่สาเหตท่ีุน้ำาหายไปเพราะอะไร เชน่  

 ฝาหม้อน้ำาบกพร่อง (ควบคุมแรงดันไม่ได้ตามที่กำาหนด) หรือระบบหล่อเย็นรั่วซึม ในบางครั้ง 

 ต้องใช้เครื่องอัดแรงดันในการตรวจสอบ

 ข้อควรระวัง 

 ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำาขณะที่อุณหภูมิสูง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถึงพิการหรือเสียชีวิตได้ (หาก 

 ท่านไม่ใช่ช่างผู้ชำานาญการ) เน่ืองจากน้ำาร้อนท่ีอุณหภูมิและมีแรงดันสูง สามารถพุ่งกระจายได้

• Coolant�warning�light�:  If this appears, it means level of coolant is low or sensor is  

 error. This must be checked why the coolant level is low: from loosen radiator cap  

 (caused loss pressure), leakage, etc. This can be checked by radiator pressure gauge.

 Caution

 Shall not open radiator cap while it is high temperature. It can cause death because  

	 high	temperature	fluid	has	high	pressure.	

• สัญลักษณ์บอกระดับน้ำ�ในถังน้ำ�ฉีดกระจก�
 สญัลกัษณด์งักลา่วจะโชวข์ึน้ตอ่เมือ่ระดบัน้ำาในถงัฉดีกระจกต่ำากวา่ท่ีกำาหนดหรอืตวัวดัระดบัน้ำา 

 บกพร่อง เมื่อมีการเติมน้ำาให้ได้ระดับท่ีกำาหนด สัญญาณเตือนดังกล่าวก็จะดับ และจะติด 

 อีกครั้งเมื่อเราใช้น้ำาหมดไปหรือต่ำากว่าระดับที่กำาหนดไว้

 ขอ้สงัเกต หากเตมิน้ำาในถงัน้ำาฉดีกระจกจนไดร้ะดบัแลว้แต่ท่ีโชวบ์นหน้าปัดไมด่บั แสดงวา่ตัว 

 วัดระดับน้ำาบกพร่องควรทำาการแก้ไขโดยช่างหรือผู้ชำานาญการ

• Washer fluid indicator :	This	indicates	that	the	washer	fluid	level	is	low.	After	filling	that	 

 up, this symbol should disappear.

 Remark 

 If this symbol still appears after filling this up, it means there is an error at water gauge.  

 Go to the garage for repair. 

,
(2)

(2)

 สัญลักษณ์ในตารางเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่าน้ัน อันท่ีจริงถ้า

เราหมุนกุญแจ/กดปุ่มสตาร์ทรถยนต์ของท่านดูจะเห็นว่ายังมีสัญลักษณ์

อีกมากมายท่ียังไม่มีในตารางน้ี ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่างมาเฉพาะสัญลักษณ์

พ้ืนฐานท่ีจำาเป็นตอ้งรูจั้กและเขา้ใจถงึผลกระทบท่ีจะตามมาท้ังโดยตรงและ

โดยอ้อม เน่ืองดว้ยสญัลกัษณเ์หลา่น้ันมผีลกระทบต่อการใชร้ถยนต์และเงนิ

ในกระเป๋าของท่านเป็นอย่างมากถ้าหากเราไม่เข้าใจมัน

 สัญลักษณ์นอกเหนือจากท่ีกล่าวในตารางน้ี ท่านผู้อ่านสามารถ

หาความรู้เพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้รถของท่านหรือจากแหล่งความรู้อื่นๆ 

เพ่ิมเติมได้ ซึ่งมีอยู่มากมาย สำาหรับบทความเรื่องน้ีผู้เขียนหวังเพียงว่า

ท่านผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจรถยนต์ของท่านได้มากย่ิงขึ้น และไม่ใช่รู้จัก

เพียงสญัลกัษณแ์คเ่พียงอย่างเดยีว แต่ผู้เขยีนอยากให้ท่านเขา้ใจความหมาย

และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสัญลักษณ์นั้นๆ ด้วย เพื่อให้การใช้รถยนต์

ของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายการบำารุงรักษาและท่ีสำาคัญ 

ลดปัญหาด้านความเสี่ยงในเรื่องของรถยนต์เสียในระหว่างใช้งาน 

 These are only a partial of symbols. In fact, there are many 

other symbols you can see when you start the engine. These are only 

the basic symbols you need to know and understand the direct and 

indirect effects because these can cost your money and car. 

 For other symbols, you can search from other sources. I hope 

that you will get to know more about your car. I also would like you to 

understand the meaning and objectives of these symbols and able to 

utilize your car, reduce the cost of maintenance as well as eliminate 

the risk of car break down while travelling. 
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The Best Practice,

ความสําเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ 

Toyota Production System (TPS)

ของ บริษัท อาซาฮี ไทยอัลลอย จํากัด

 หลังจากปิดโครงการระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota 

Production System) รอบท่ี 27 ไปแลว้น้ัน ทางกองบรรณาธกิาร Automotive 

Navigator Magazine ได้มี โอกาสเข้าพูดคุยกับทางผู้บริหารของ

บริษัทอาซาÎี ไทยอัลลอย จำากัด เน่ืองจากทราบมาว่า คุณพงษ์ศักดิì 

จินดาสุข ประธานกลุ่มบริษัท จินดาสุข และกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

อาซาÎี ไทยอัลลอย จำากัด มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปรับปรุงระบบ

การผลิตในครั้งนี้จนทำาให้ได้รับรางวัล The Best Practice

 • อยากจะใหก้ลา่วถึงประวตัคิวามเปนมาของบริษทั อาซาฮ ี

ไทยอัลลอย จํากัด

  “บริษัท อาซาÎี ไทยอัลลอย จำากัด เราเป็นผู้ผลิตตัวอุปกรณ์

ประปาท่ีใชใ้นระบบประปา สขุาภิบาล เชน่ มาตรวดัน้ำา หรอืประเภทก�อกน้ำา

ท่ีอยู่ในระบบประปา ซึ่งมีท่ีมาท่ีไปคือ เป็นธุรกิจของครอบครัวท่ีคุณพ่อ

เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ต้น แต่ทางผมที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงงาน และผมเป็นรุ่นที่ 

2 ที่รับช่วงต่อมา โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ 35 ป‚ที่แล้ว จากการที่คุณพ่อ

เป็นตวัแทนจำาหน่ายพวกท่อน้ำา อุปกรณป์ระปาตา่งๆ ซึง่สมยักอ่นเป็นการ

นำาเข้าจากต่างประเทศ และพอผมตั้งโรงงานน้ีขึ้น จึงมีการผลิตเพ่ือ

ทดแทนการนำาเข้า โดยมีการเจริญเติบโตอย่างที่เห็นในปัจจุบัน”

The achievement of Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. from 

participation in Toyota Production System (TPS)

 After the end of the 27th TPS, our Automotive Navigator 

Magazine team has a chance to interview the top management 

of Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. since we have been informed that 

Mr. Pongsak Chindasook, President of Chindasook Group and 

Managing Director of Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. had determination to 

improve production process. As a result, Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. 

is award as the Best Practice.

 • Please, introduce Asahi-Thai Alloy Co., Ltd.

  “Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. is a manufacturer of waterworks 

product such as water meter, tap in water system, etc. My father 

started this business. I am the 2nd generation and I built the factory 35 

years ago. My father was a distributor of water pipe and other water 

supply equipment which were imported from other countries. After 

the establishment of the factory, we have produced them instead of 

importing until now.” 

1 OF STARTING POINT TO ENHANCE 
ORGANIZATION DEVELOPMENT

The Best Practice 1 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรอีกระดับ

The Best Practice,
The Best Practice 1 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรอีกระดับ

The Best Practice,
1 OF STARTING POINT TO ENHANCE 
ORGANIZATION DEVELOPMENT
1 OF STARTING POINT TO ENHANCE 
ORGANIZATION DEVELOPMENT

auto discuss
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The Best Practice,
1 OF STARTING POINT TO ENHANCE 
ORGANIZATION DEVELOPMENT

 • ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

  “เรายังคงทำาวาล์วน้ำา ต่อยอดจากธุรกิจของคุณพ่อซึ่งยังอยู่

ในแวดวงประปา สุขาภิบาล ยังเป็นผู้ผลิตวาล์วน้ำาในระบบประปาและ

สุขาภิบาล ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

 

 • ปัจจุบันมีจํานวนพนักงาน

  “ประมาณ 1,000 คน รวมกับฝ่ายขายประมาณ 120 คน โดย

แบ่งเป็นฝ่าย พนักงานปฏิบัติงานประมาณ 600 -700  คน นอกจากนั้น

จะเป็นพนักงานประจำาส่วนของสำานักงาน”

 • มีแนวโน้มที่จะขยายประเภทธุรกิจเปนแบบอ� นบ้างไหม

  “สิ่งนี้คือสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอด ว่าเราจะทำาในสิ่งที่เราขายเป็น

เบ้ืองต้นเราต้องเริ่มจากการขาย โดยสมัยก่อนคุณพ่อนำาสินค้าจาก

ต่างประเทศเข้ามาขาย และต่อมาเราก็ตั้งโรงงาน เพื่อทดแทนการนำาเข้า 

ทีน้ีในอนาคตหรือแม้ในปัจจุบัน เราจะขายอะไรก็ตามถ้าเราไม่ผลิตเอง 

เราก็ไปซื้อเขามาแล้วก็นำามาขาย ถ้าเราขายเป็น รู้ช่องทางการตลาด

แล้วนั้น ค่อยมาพิจารณาต่อว่าเราจะผลิตเองไหม ดังนั้นโอกาสที่จะขยาย

ประเภทธุรกิจคงต้องแล้วแต่ว่าเราจะทำาตลาดอะไรได้เพ่ิมเติมได้มากน้อย

แค่ไหนยังไง ซึ่งต้องดูในอนาคต”

 

 • What is the core business of the company?

  “We still produce valves which are extended from my father 

business and are still relevant in water supply and sanitation. They 

are sold in both domestic and international.”

 • How may employee who works here?

  “There are around 1,000 employees; including, 120 persons 

in sale department, 600-700 persons in operation and the rest in back 

office. 

 • Do you have any plan for other business expansion?

  “This is what we have done. We do what we are able to sell. 

In the past, my father imported products to sell and we had a plant 

for production. Even though at present, whatever product we cannot 

produce, we will sell it. Later on, if we know market channel, we will 

consider if we produce it. Thus, business expansion is depended on 

ability to do the market. We shall see it in the future.”

The Best Practice 1 จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กรอีกระดับ

The Best Practice,
1 OF STARTING POINT TO ENHANCE 
ORGANIZATION DEVELOPMENT
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 • ทางบริษทัมีทีมวจัิยเปนของตวัเองหรือไม่ ในการท่ีจะมอง

ภาพรวมของตลาด

  “นั้นเป็นหน้าที่ของทีมการตลาด (marketing) ซึ่งทางบริษัทมี

อยู่แล้ว โดยในปัจจุบันทีมการตลาด ของบริษัทจะดูด้านตัวสินค้าเป็นหลัก 

ว่ามีแนวโน้มในตลาดตอนนี้อย่างไร ลูกค้าเราอยู่ตรงไหนบ้าง ตรงไหนที่

เรายังไม่ได้เข้าไปทำาตลาดหรือมีการขายอย่างจริงจังบ้าง แล้วเรามีคู่แข่ง

ในตลาดเป็นใครบ้าง เพราะยิ่งในปัจจุบันรวมเป็น AEC แล้วจำาเป็นต้อง

มองให้มันกว้างขึ้นและให้ลึกมากเช่นกัน”

 • มอง positioning ของบริษัทอยู่ลําดับท่ีเท่าไรเม� อเทียบ

กับคู่แข่ง

  “ในแง่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา สุขาภิบาล โดยเฉพาะ

ที่ทำาจากทองเหลือง เป็นพวกวาล์วน้ำา ต่างๆ เราเชื่อมั่นว่าเราน่าจะเป็น

ผู้ผลิตที่อยู่ในลำาดับต้น 1 หรือ 2 ในประเทศไทย หรือแม้แต่ใน AEC 

10 ประเทศก็ตามเราก็เชื่อเช่นนั้น ถ้ารวมในเอเชียทั้งหมดเราคงเป็นรอง

เฉพาะญ่ีปุ่น และเกาหล ีสว่นจีนเขายังไมม่โีรงงานท่ีทำาทุกอย่างเพียบพรอ้ม

ครบวงจรเหมือนเราอย่างแท้จริง เพียงแต่ว่าเขามีโรงงานจำานวนมากกว่า 

แต่เป็นโรงงานขนาดเล็ก”

 • ปรัชญาในการบริหารงานของบริษัทฯ

  “ต้องมคีวามชดัเจน ปรชัญาท่ีเน้นตัง้แตรุ่น่คณุพ่อน่ันกค็อื “ความ

ซื่อสัตย์ ความประหยัด ขยัน และที่สำาคัญต้องอดออม และอดทน” ซึ่ง

สิ่งเหล่าน้ีมีการถ่ายทอดสู่พนักงานอยู่ตลอดเวลา ว่าคำาว่าซื่อสัตย์น้ัน

เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง ซื่อสัตย์กับคู่ค้า ซื่อสัตย์กับเพื่อนพนักงานด้วย

กันเองทั้งหมด รวมถึงซื่อสัตย์กับ Stakeholder ทั้งหมด ทุกคนจะได้รับ

ความเป็นธรรม ดูแลซึ่งกันและกัน บริษัทดูแลเขา เขาก็ต้องดูแลบริษัท

เช่นกัน”

 • จากการดําเนินธุรกิจมา 35 ป ทางบริษัทมีปัญหาเกี่ยว

กับการกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมหรือไม่เน� องจากบริษทัตัง้อยู่ในแหล่ง

ชุมชน บริษัทฯมีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเร� องนี้ และมีการจัด

กิจกรรมเพ� อสังคม (CSR) อย่างไรบ้าง 

  “เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีเราเน้นย้ำากันตั้งแต่ต้น เพราะจะเห็นว่าเรามี

การใช้การหล่อหลอมเป็นหลักอยู่ เตาหลอมของเรามีทั้งฝุ่นและควันไม่ว่า

จะเป็นพนักงานในสายการผลิตเอง ทางบริษัทจะมีเครื่องป้องกันให้นี้ส่วน

ของภายนอกบริษัทจะเน้นย้ำาเรื่องอุปกรณ์ป้องกัน เครื่องดูดฝุ่นดูดควัน

ต่างๆ ต้องสมบูรณ์ท่ีสุด แล้วไม่ใช่เฉพาะว่าผลท่ีออกไปภายนอกจะ

ผ่านเกณ±์กรมโรงงานเท่าน้ัน ตอ้งต่ำากวา่เกณ±์ท่ีกำาหนดน้ันครึง่น่ึง ถอืวา่

จะสบายใจขึ้น ที่สำาคัญเราจะมีการเยี่ยมพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง รวมถึง

ประชาชนโดยรอบโรงงาน มีอะไรที่เขาไม่สบายใจ มีอะไรที่เขาอยากจะให้

บริษัทปรับปรุงอีกบ้าง บริษัทก็ทำาต่อเน่ืองมาโดยตลอด และในส่วนเรื่อง

สาธารณกุศลทางบริษัทก็ทำามาตลอดในการนำาสินค้าของบริษัทไปช่วยวัด 

ช่วยโรงเรียนต่างๆ ปรับเปลี่ยนห้องน้ำา เพื่อให้เขาได้ใช้ของที่ดีมีคุณภาพ 

และนำาความรู้ด้านวิศวกรรมระบบท่อต่างๆ ไปเสริมให้กับเขา”

 • Do you have R&D team to analyze the overall market?

  “Our marketing team plays a major role for analyzing product, 

market tendency, competitor in the market and seeking for customer 

to see where we should do the market or sell our product, intensively. 

Since we are now AEC, this needs to be analyzed, widely and deeply.”  

 • What is your company positioning compared to 

competitor?

  “For products of water supply and sanitation; especially, 

those that made of brass such as water valve, we strongly believe 

that we are ranked in the 1st or 2nd of manufacturer in Thailand or 

in 10 country members of AEC. For Asia, we may follow only Japan 

and Korea because China has no a factory that is able to produce 

everything as one stop service. Although, China has more factories 

than us, they are only small size.” 

 

 • What is your management philosophy?

  “Perspicuity is needed. Philosophy that has been used 

since my father is including “honesty, frugality, diligence, saving and 

patience” These have been passed down to our employee. Honesty 

is to honest to yourself, trade partner, colleague and stakeholder. 

Everyone receives fairness and looks after one another. The company 

takes care of them and vice versa.”

 • Throughout 35 years, do you have any environ-

mental issue since your factory is located in community? 

Do you have any CSR activity?

  “This has been realized since the factory was built. Our core 

operation is fusion. Dust and smoke come from furnace. Our employee 

in production line will receive protection tool. For outside the factory, 

we also have protection equipment; for example, factory hood and 

completed system. These are not only pass but also lower than half 

of the criterion of Department of Industry Works (DIW). Additionally, 

we have visited people in community around our factory to know what 

they want and what we need to improve. We also have done public 

charities; for instance, donating our product to temple, providing aid 

to school, toilet renovation and supporting engineering knowledge in 

pipe system to them.”
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แอฟริกาตอนเหนือ เช่น อียิปต์ โมร็อคโค ทางยุโรปก็มีนอร์เวย์ ซึ่งต้อง

มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ”

 • Does the company face any impact during the econ-

omy crisis?

  “35 years of establishment, we went through Tom Yum Goong 

crisis. We were lucky because we made investment at the beginning 

of setting up our factory. Our investment was mostly in machine 

instead of manpower. Management team and I had a chance to visit 

many plants in Europe. Since Italy was the leader of the market for our 

core product. We applied the same concept of Italy’s production and 

design for our investment. We invested the similar production of Italy 

in machine, production process, etc. These were all invested before 

1997; therefore, we did not have to face the impact from investment. 

We have more advantages than others after us because the cost of 

investment is higher.

 From what we invested, we are able to produce product with 

same quality to Europe but less production cost since it is produced 

in Thailand. We also enjoyed the export because value of Thai baht 

fell down to 50 THB/USD. Although, the domestic market was stable, 

we still got international market. During that time, we had no problem 

in production or selling. We called a meeting to inform our employee 

that we had to change our production process. That year, we entered 

to ISO system. There were specialists who trained all of our employees 

to make them realized the production process after applying ISO 9000. 

They collaborated and everything turned out well, though it was during 

the crisis period.”

 • What is your major market (target market)?

  “I hint our sale department that customer is 1. Those who 

are produce water supply or manage water supply system. This is 

included not only the government or private sector but also supplier 

who drills water from artesian well, purifies and sells it to Sub-district 

Administrative Organization (SAO) or local government, etc. 2. End 

user who buys product with reasonable price. I emphasis this to our 

sale department all the time that we do not sell cheap product but 

we sell product with quality and it is worth for money he pays. Other 

than domestic market, our export markets are also in AEC, Middle 

East, North Africa: Egypt, Morocco and Europe: Norway; which our 

product is accepted as international standard.” 

 • ในช่วงท่ีผ่านมาท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจทางบริษัทได้รับ

ผลกระทบอะไรไหม

  “บริษัทก่อตั้งมา 35 ป‚ ซึ่งผ่านช่วงวิกÄติทางเศรษฐกิจป‚ 2540 

ตรงน้ันถือว่าเราโชคดีมาก เนื่องจากว่าช่วงเวลาน้ันเรามีการลงทุนตั้งแต่

เริม่ตน้ท่ีตัง้โรงงาน ซึง่เราจะไมใ่ชเ้ฉพาะเรือ่งของตวัแรงงานเป็นหลกั กอ่น

จะตั้งโรงงานผมและผู้บริหารได้มีโอกาสไปเย่ียมชมโรงงานต่างๆ ในภาค

พืน้ยโุรป เพราะเรามั่นใจว่าสินค้าลักษณะของเราภาคพืน้ยโุรป โดยเฉพาะ

อิตาลีนั้นเป็นผู้นำา ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการออกแบบต่างๆ จึงนำามา

เป็นต้นแบบในการลงทุน เราลงทุนในการผลิตทำานองเดียวกันกับท่ีอิตาลี

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร วิธีการผลิตต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนก่อนป‚ 2540 

พอจังหวะป‚ 2540 มีปัญหาเศรษฐกิจ บริษัทจึงไม่ได้รับความกระทบ

กระเทือนในด้านการลงทุน เพราะบริษัทได้ลงทุนไปก่อนหน้าน้ันแล้ว 

มันจึงเป็นผลดีท่ีกว่าคนท่ีลงทุนต่อไปจากเราจะมีความยากขึ้น เพราะ

ต้นทุนมันสูงขึ้น

  กลับไปในสิ่งท่ีเราลงทุนไปแล้วในตอนน้ัน มันจะให้ผลท่ีว่าเรา

จะมีการผลิตท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าคุณภาพของยุโรป แต่ว่าเป็นการผลิต

ภายใต้ต้นทุนของประเทศไทย ซึ่งเวลาน้ัน เรามีความสุขกับการส่งออก

มาก เพราะค่าเงินบาทตอนน้ันขึ้นไปถึง 50 บาท ตลาดในประเทศ

ตอนน้ันอาจจะเงียบมาก แต่บังเอิญโชคดีท่ีได้ตลาดต่างประเทศชดเชย 

โดยสรุปในเวลาน้ันเราไม่มีปัญหาเรื่องการผลิต ไม่มีปัญหาเรื่องของ

การค้าขาย แต่สิ่งท่ีเราได้เพ่ิมเติมมาคือ เรามีการเรียกระดมพนักงาน

ท้ังหมดมารับทราบว่ามันมีปัญหาเศรษฐกิจแบบน้ี ทุกคนต้องร่วมไม้ร่วม

มือกัน เรายังโชคดีที่เรามีตลาดต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันเราเองต้อง

มีการปรับตัวเองในเรื่องของกระบวนการจัดการการผลิต และในป‚น้ันผม

นำาระบบ ISO เข้าในบริษัท มีการนำาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอบรมพนักงาน

ทั้งหมดให้รับทราบถึงกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9000 ทุกคน

ให้ความรว่มมอืเตม็ท่ี เพราะมนัอยู่ในชว่งวกิÄตพิอด ีเลยเป็นผลดไีปดว้ย”

 • ตลาดหลัก (กลุ่มเปาหมาย) เปนอย่างไร

  “สำาหรับกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ผมให้แง่คิดกับทางฝ่ายขาย

ของบรษิทัวา่ ลกูคา้เรากค็อื 1. ผู้ท่ีผลติน้ำาประปาหรอืผู้บรหิารระบบประปา

ทั้งหลาย ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่ภาคราชการหรือภาคเอกชน แต่รวมถึง

ผู้ผลิตน้ำาประปา ไม่ว่าจะเป็นการเจาะบ่อบาดาลขึ้นมา แล้วก็ทำาให้มันมี

ความบริสุทธิìมากขึ้นส่งไปขายตามบ้านเรือน เช่น อบต. หรือเทศบาลทั้ง

หลาย อันนี้ก็คือลูกค้าเรา กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ใช้ปลายทาง คือประชาชน

ทั่วไปที่มีสิทธิìเลือกซื้อเลือกใช้ของที่เขาคิดว่ามีคุณภาพสมกับราคา ซึ่งผม

พยายามเน้นย้ำากับทางฝ่ายขายของบริษัทตลอดว่า เราไม่ได้ขายของถูก 

แต่เราขายของท่ีให้คนใช้งานได้รู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไปแล้ว มันคุ้มค่าได้

ของที่มีคุณภาพราคาโดนใจ ซึ่งนอกจากตลาดในประเทศแล้วนั้น เรายังมี

ตลาดต่างประเทศ เช่น AEC เราก็ส่งออกทั้งหมด แล้วก็ตะวันออกกลาง 
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 • รู้จักคําว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Produc-

tion System) ได้อย่างไร

  “บังเอิญเป็นจังหวะท่ีดี เพราะตัวสินค้าของบริษัทจะมีชิ้นส่วน

หลากหลายท่ีเราผลิตเองเป็นทองเหลือง และมีบางชิ้นส่วนท่ีเราต้องซื้อ

จาก Supplier ในประเทศที่เป็นพลาสติก แล้วบังเอิญคู่ค้าของเราที่เป็น

ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เขาอยู่ในโครงการ TPS อยู่แล้ว ผมก็เลยให้เขา

เล่าให้ฟัง ว่าระบบ TPS คืออะไร ถึงเป็นที่มาที่ไปในการได้รับการแนะนำา

เข้าสู่โครงการนี้”

 • ช่วงแรกที่ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการ TPS 

ท่านคิดว่า TPS คืออะไร

  “จากคำาบอกเล่าจากบริษัทคู่ค้าท่ีเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก 

เขาบอกเล่าในแง่ท่ีว่า ได้รับการแนะนำาสั่งสอน แล้วนำาไปปฏิบัติได้ผล

เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งผมฟังดูแล้วมันน่าสนใจ เพราะเหมือนกับการทำาให้

เราลดต้นทุน ที่ไม่สามารถคำานวณออกมาเป็นตัวเงินชัดเจนได้ในตอนแรก 

แตพ่อหลงัจากท่ีดำาเนินการไปแลว้ ตน้ทุนเหลา่น้ันมนัผุดขึน้มา เราสามารถ

บริหารจัดการมันได้เต็มที่”

 • เหตุผลที่ทําให้ทางบริษัทฯ อยากเข้าร่วมโครงการ TPS

  “สิง่ท่ีชดัเจน อย่างท่ีกลา่วไปขา้งตน้บรษิทัเคยเขา้ไปรบัการอบรม

เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใต้ ISO 9000 มานานพอสมควรแล้ว แต่ที่

เห็นก็คือเราไม่สามารถที่จะหาเรื่องของเทคนิคในการผลิต หรือเทคนิคใน

การบริหารจัดการการผลิต เทคนิคในการอบรมพนักงานอย่างย่ังยืนและ

ต่อเนื่องได้ ไม่ว่าจะเป็น TPM ไม่ว่าจะเป็น QCC ต่างๆ เราผ่านการ

อบรมมาท้ังน้ัน แต่สุดท้ายมันก็หายไปแบบไฟไหม้ฟาง พอเรามาได้ยิน

คำาว่า TPS มารับทราบจากโรงงานคู่ค้า มันเป็นสิ่งที่เรากำาลังแสวงหามา

นาน เพราะมันมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง ข้อสำาคัญคืออบรมโดยผู้ที่รู้จริง

ปฏิบัติจริง เพราะวิทยากร หรือ Master Trainer จากทางบริษัทโตโยต้า

เขาปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลาทำางานของเขาท่ีผ่านมาจากบริษัทโตโยต้า 

แล้วถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ของเขามาให้เรา โดยจากประสบการณ์

ที่ถ่ายทอดนั้นมาจากของเขาเองแล้ว ยังได้รับการสั่งสอนจากทางญี่ปุ่นสืบ

เนื่องกันมาตลอด เรามองว่าสิ่งนี้คือของที่ชัดเจน จากการที่เราผ่านการ

อบรม QCC หรือ TPM ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของตัวผู้ที่มีความรู้

ทางด้านทÄษ®ีอย่างเดียว แต่ทางปฏิบัติไม่สามารถอธิบายให้เราเข้าใจ

ลึกซึ้งอย่างนี้ได้ เราจึงได้เห็นว่า TPS เป็นสิ่งที่เรามองหามานาน”

 • ท่านนําระบบ TPS ไปปรับปรุงส่วนในส่วนใดของบริษัท

  “เน่ืองจาก TPS มขีอ้กำาหนดในเรือ่งสายการผลติตน้แบบ (Model 

line) เราจึงนำา Model line ของ Production line ส่วนหนึ่งเข้าไป แต่

ข้อเท็จจริงแล้ว เราบอกว่าเราทำาแค่ตรงนั้นมันไม่ได้ ทั้งองค์กรต้องทำาไป

พร้อมกนั แลว้ตอ้งมคีวามรู้ความเข้าใจเหมอืนกนั เรากเ็ลยทำาตามเงือ่นไข 

TPS ก็คือมี Model line แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ปฏิบัติส่วนงานอื่นไป

พร้อมกันด้วยเลย”

 • How do you know Toyota Production System (TPS)?

  “It is a coincidence. Some parts of our product are made 

of brass and some are made of plastic which are bought from local 

supplier. Our supplier who is the plastic manufacturer participated in 

TPS told me about TPS and recommended me join it.” 

 • Before participating TPS, do you know what is it?

  “Our trade partner (plastic manufacturer) told me how he was 

trained and what the result would be. From that point, I was interested 

because it could lessen our cost which could not be calculated in 

clear figure. After applying, those costs were revealed, so we could 

handle them.”

 • Why do you want to participate in TPS?

  “Apparently, we were trained for management under ISO 

9000 for a period of time but we could not find production technology 

and management that would be sustainable and continued training 

for our employee. We were also trained for TPM, QCC, etc., but at 

the end they were not what we expected. After we were told from our 

supplier about TPS, we realized that this was what we were looking for. 

This is because it has continuity and is trained by expert who knows 

and practices it. Master Trainer is from Toyota who had practiced it 

all during his time there and he passes his knowledge to us from his 

own experience and what he had learned from Japan. On the other 

hand, most training courses of QCC or TPM pass knowledge only in 

term of theory and they are hard for trainee to understand, clearly. 

Thus, TPS answers all.” 

 

 • How do you apply TPS?

  “Since TPS has specification in the Model line, we use this 

of Production line. However, this is not adequate because the whole 

organization must be applied and comprehended. Thus, we apply 

them under the condition of TPS which needs Model line and we have 

to operate other parts in the same time.”  
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 • เม� อมีนโยบายของผูบ้ริหารแจ้งไปยังพนักงานวา่ บริษทัฯ 

จะเข้าร่วมโครงการ TPS พนักงานมีปฎิกิริยาอย่างไรบ้าง

  “มันอยู่ท่ีวันแรกวัน kick off วันน้ันเราได้มีการประกาศ

เจตนารมณ์ท่ีชัดเจน แล้วทุกคนก็รับทราบตรงกันว่าต้องเหน่ือยนะ ผม

ก็บอกชัดเจนว่าต้องเหน่ือยนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างท่ีมันจะทำาให้

เห็นผลได้ชัดเจน แต่ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เราก็รู้กันอยู่แล้ว แต่

บางทีเราอาจจะมองหรือละเลยกันไป ทาง Master Trainer ผู้เชี่ยวชาญ

ตา่งๆ ท่ีเขามปีระสบการณผ่์านภาคปฏิบัตมา เขาจะมาชีจุ้ดตา่งๆ อาจจะ

เป็นจุดท่ีเห็นกันอยู่แล้วน้ัน ก็นำามันขึ้นมาบนโต�ะมาแก้ไขปัญหาท่ีราก

ของมันซะ ทุกคนก็จะมีความเข้าใจท่ีตรงกัน ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเหนื่อย

ไปพร้อมๆ กัน”

 • ทางผู้บริหารใช้วิธีการส� อสารกับพนักงานด้วยวิธีไหน 

เพ� อสร้างความเข้าใจในการปรับเปล่ียนระบบรูปแบบงานทํางาน

ในครั้งนี้

  “เบื้องต้นก็คือวัน kick off จากนั้นแล้วภาคปฏิบัติก็คือการรับ

การอบรม ทางผู้ท่ีไดร้บัการอบรมในสว่นน้ีกจ็ะเขา้ไปดำาเนินการปรบัปรงุใน 

line ต่างๆ ทางผมก็จะตั้งทีมขึ้นมาอีกหนึ่งทีม โดยที่มีตัวผมเข้าไปเป็น

หัวหน้าทีมเดินดูทุกจุด เริ่มต้นจาก Model line และจุดที่เกี่ยวข้องอย่าง

ตอ่เน่ือง พรอ้มเรยีกทางสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัจุดน้ัน มาพูดคยุทำาความเขา้ใจ

ที่เราดำาเนินการไปมันคืออะไรอย่างไร จุดที่ทำาตามระบบ TPS มีอะไรบ้าง 

อันไหนท่ีทำาแลว้มนัผิดพลาดไปจากสว่นท่ีควรจะเป็นของขอ้กำาหนด TPS มี

อะไรบ้างทราบหรือไม่ แล้วจะนำามาพูดคุยกันในกลุ่ม การที่ผูบ้ริหารลงพื้น

ท่ีเองผมมีความเชื่อว่าจำาเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามในฐานะ

ผู้บรหิารระดบัสงู ถ้าเราไมใ่ห้ความทุ่มเทลงไป โดยเฉพาะ SME ผมเชือ่วา่

ทางพนักงานทุกคนกจ็ะมองเห็นผู้บรหิารไมช่ดัเจน ไมทุ่่มเทจรงิจัง โอกาส

ที่จะสำาเร็จอย่างยั่งยืนต่อเนื่องคงเป็นไปได้ยาก”

 • ท่านคิดว่า อะไรคือปัจจัยหลักท่ีทําให้พนักงานให้ความ

ร่วมมือในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการทํางานในครั้งนี้

  “พนักงานเขาไดเ้ห็นกบัตา เมือ่กอ่นเราไดร้บัการอบรมแต่ทÄษ®ี

ไม่ว่าจะเป็น TQM หรือ QCC เรียนตามๆ กันไปแล้วก็หายกันไป แต่นี้

พนักงานทุกคนเห็นกับตาวา่สิง่ท่ีเขาเคยทำาอยู่ทุกวนัมนัมกีารปรบัเปลีย่นไป

ในทางท่ีดขีึน้ ท่ีเขาทำางานไมไ่ดม้กีารเหน่ือยยากไปกวา่เดมิ จากท่ีเคยบอก

พนักงานในวัน kick off ว่าเราต้องเหนื่อย ต้องสู้กันนะทุกคน ปรากฏว่า

พอทำาจริงๆ แล้วไม่ได้เหนื่อยไปกว่าเดิม บางส่วนงานน้อยลงกว่าเดิมด้วย

ซะด้วยซ้ำา แต่ผลงานที่ได้ออกมามันเห็นชัดเจนมาก”

 • บริษัทฯ ท่านใช้เวลานานเท่าไรในการจัดทําระบบ TPS

  “รอบแรกเราเริ่มเมื่อเดือนกันยายน 2558 จนถึงมกราคม 2559 

ก็เกือบ 6 เดอืนแลว้ (ขณะสมัภาษณท์างบรษิทักำาลงัดำาเนินการในโครงการ

รอบ 2) ตอนนี้เข้ามาอยู่รอบที่ 2 โดยผ่านรอบที่ 27 ไม่นาน ทางบริษัท

กต็ดัสนิใจเขา้รว่มโครงการรอบท่ี 28 อย่างตอ่เน่ือง โดยแตล่ะรอบใชร้ะยะ

เวลาทั้งหมด 4 เดือน”

 • What is the reaction from your employee after be 

informed that the company will participate in TPS?

  “Our 1st day is our kick off. We announced our determination 

and everyone was informed that it would have a lot of works and had 

to work harder but the result. There would have many changes and 

would be better, clearly. However, those changes were what we had 

already known but they might be overlooked. Master trainer who had 

experience and practiced this would point out them. We would make 

them better and correct them from root cause. Everyone would have 

the same understanding and we were ready to work hard together.” 

 • How do you communicate to your employee for 

comprehension in changing of the working system? 

  “Initially, we began it on the kick off day. Then, practice 

was done by training. After training, these trainees would improve 

these lines, while I set up and leaded a team to monitor all locations. I 

started from the model line and related parts, continuously, and called 

persons in charge in those areas to discuss and make understanding 

what we were doing and how; including, which area was applied TPS 

and which one had does not meet TPS’s specification. Then, it would 

be brought up to discuss in the team. I believe that it is important for 

management to go on the location; otherwise, employee; especially 

in SME, will not able to see this determination of top management. 

As a result, the opportunity to be sustainable succeeded would be 

impossible.” 

 

 • What is the key factor for the employee’s collaboration?

  “Our employees realize that what they used to do has been 

changed and improved. From the kick off day, I told them that they 

had to work harder, but it turns out that it does not harder than what 

they did before. On the other hand, some works are lessened but the 

result is better, clearly.”

 • How long does it take to arrange this TPS?

  “Our participation in the 1st TPS was during September 

2015 - January 2016 which is almost 6 months ago (the company 

is during the 2nd TPS participation on the date of the interview) and 

now we are in the 2nd participation of the 27th TPS. We have already 

decided to join the 28th TPS which will take 4 months each.”   
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 • บริษัทฯ ท่านใช้พนักงานจํานวนก่ีคนในการร่วมทํา

โครงการนี้

  “ตามท่ีผมเรยีนต้ังแตข่า้งตน้คอื ท้ังหมดขององคก์รต้องมสีว่นรว่ม

แต่ถ้าเข้ารับการอบรมตามเงื่อนไข TPS คือต้องกำาหนดเป็นทีม ซึ่ง

ทีมผมไมไ่ดก้ำาหนดเฉพาะแค ่Model line ผมเอาผู้จัดการท่ีมสีว่นเกีย่วขอ้ง

ท้ังหมดของฝ่ายการผลติท้ังหมด ของสว่นสำานักงานท้ังหมดในระดบัจัดการ

เข้ามารับฟังการอบรม แล้วก็ไปถ่ายทอดกันต่อ หลังจากน้ันเราก็เข้าไป

ติดตามผล เป็นเรื่องๆไป ถ้าถามถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมย้ำาว่าท้ังหมด

ทุกคนขององค์กร โอเปอร์เรเตอร์เล็กท่ีสุดก็ต้องรับรู้ ต้องมีส่วนร่วมใน

การเข้าสู่โครงการนี้ แต่ว่าอาจจะไม่เป็นทางการ”

 • การได้รับรางวัลบริษัทที่ประสบความสําเร็จ (The Best 

Practice) จากการเข้าร่วมโครงการ TPS ครั้งที่ 27 ท่านรู้สึก

อย่างไรบ้างกับความสําเร็จนี้

  “ก่อนอ่ืนเลยผมแปลกใจ เพราะเราเพ่ิงเข้ามาร่วมโครงการครั้ง

แรก ต้องขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกคน ผมกล่าวในวัน kick off 

โครงการครั้งท่ี 28 จากสิ่งท่ีเราทำากันอย่างจริงจัง ทำากันอย่างชัดเจน

แน่นอนไม่ได้ทำาประเภทผักชีโรยหน้า ผลตอบแทนเลยเป็นอะไรที่เห็นภาพ

ชัดเจน แต่ว่าก็ต้องเหนื่อยกันต่อ คือทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นเท่านั้นเอง 

เนื่องจากว่า TPS เป็นข้อดีที่ทำาให้เราเห็นสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการอบรมสั่ง

สอนมา และเอาไปป®ิบัติมันไม่ได้แก้ปัญหาทันที มันเหมือนเป็นการไปดึง

ปัญหาท่ีเราทุกคนละเลย ซกุซอ่นเก็บเอาไวข้ึน้มา แลว้หลงัจากน้ันกม็าชว่ย

กันแก้ไขให้มันหมดไปอย่างถาวร”

 • ทราบมาว่าทางบริษทัฯ ไดต้ดัสินใจเข้าร่วมโครงการ TPS 

ในครั้งที่ 28 ต่อ อะไรทําให้ท่านอยากเข้าร่วมโครงการต่อกับทาง

สถาบันยานยนต์

  “ผมอยากให้ทุกอย่างมันสถิตสถาวรยาวต่อเน่ืองไป เหมือน

กับเป็นการเปลี่ยนวั²นธรรมให้ได้ คือต้องให้พนักงานทุกคนมีมันอยู่ใน

จิตสำานึก ท่ีขนาดผมบอกวา่ ถา้สมมตุผิมมโีอกาสไปเย่ียมบ้านคณุ ไปเย่ียม 

ห้องพักคณุ มนัมกีารเห็นการเปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน โดยมแีนวทาง TPS 

ไปเกี่ยวข้องผมถือว่านั่นแหละเราเปลี่ยนวั²นธรรมองค์กร”

 • How many employee participates this project?

  “As I mentioned that the collaboration needs support the 

whole organization. As specification of TPS, a team will be assigned 

which this team I do not only specify Model line but also assign man-

agers who involve with all related parts of production department 

and back office in management level to receive training and pass on 

their knowledge to others. Then, we follow up the result in each part. 

Thus, everyone in this organization gets involved. Even our operator 

is acknowledged and participates in this project, though may be 

informality.” 

 • How do you feel after receiving award as The Best 

Practice of the 27
th
 TPS?

  “I was surprise because we have just participated this for 

the 1st time. I have to congratulate all employees. As I said in the kick 

off day, we would take this, seriously, and the result has turned out, 

evidently. Nevertheless, we have to keep working hard. It is only the 

beginning. TPS reveals many things to us; including, what we have 

trained and practice. It does not solve the problem, immediately, but 

it gathers all ignored or hidden problems before we, together, seek 

the solution that eliminates those problems, permanently.” 

 

 • As informed, your will continue participate in the 

28
th
 TPS, what is the reason you decide to participate this 

with TAI?

  “I would like to maintain it. This will similar to culture change. 

It must cultivate this conscious to everyone. For example, if I visit your 

home and your place, I see significant change that related to the 

concept of TPS. This means we have culture change in organization.” 
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 • TPS คร้ังท่ี 28 น้ี ท่ีไดว้างเปาหมายไว้ จะเปนการปรับปรุง

ส่วนไหนของระบบงาน

  “จากครั้งที่ 27 เราปรับปรุงในส่วนของกระบวนการผลิตมาตร

วัดน้ำา เดิมเราคิดว่าสำาหรับครั้งที่ 28 จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณ±์อื่น แต่

พอดไูปดมูาแลว้ปราก®วา่ขอ้เท็จจรงิเรากท็ำาคูข่นานกนัไปกับทุกผลติภัณ±์

อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงอยากทำามาตรวัดน้ำาให้เป็น Model line ให้ครบ

ทั้งหมด ในขณะเดียวกันทุกผลิตภัณ±์ทุกสายก็ต้องทำาคู่กันไป มันจะได้มี

ความชดัเจนเมือ่เราปรบัเปลีย่นก็ทำาให้เห็นภาพชดัเจนจาก Model line นี”้

 • อยากให้สรุปถึงข้อดี กับ ข้อเสีย ของการเข้าร่วม

โครงการระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production 

System) ในมุมมองของท่าน

  “ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเป็นระยะ 6 เดือน ทั้งรอบที่ 1 

ต่อรอบที่ 2 ผมยังไม่เจอข้อเสีย ยังไม่พบ อาจจะมีเล็กน้อยในตอนแรก

ท่ีเริ่มต้นทุกคนจะรู้สึกว่าเวลางานของเราก็เยอะอยู่แล้ว จะต้องแบ่งเวลา

มานั่งอบรม มาทำาอะไรต่างๆ เหล่านั้นทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นข้อเสีย แต่

ข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีข้อเสีย เรียนตามตรงว่าทุกอย่างท่ีเห็นท่ีปฏิบัติมา

มีแต่ข้อดี”

 • อยากจะใหฝ้ากอะไรถึงบริษทัท่ีกําลังตดัสินใจอยู่วา่จะเข้า

ร่วมโครงการระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production 

System) ดีหรือไม่

  “เบ้ืองต้นเลยผู้บริหารสูงสุดโดยเฉพาะ SME ผมเชื่อว่าร้อยละ 

99 เป็นธุรกิจแบบครอบครัว ที่บริษัท อาซาÎี ไทยอัลลอย จำากัด ก็

เช่นกัน ดังน้ันอย่างท่ีบอกผู้บริหารสูงสุดต้องยอมท่ีจะทุ่มเทอย่างจริงจัง 

ตอ้งบอกตวัเองก่อนวา่เอาแน่นะ ห้ามคดิวา่ไมเ่อาแลว้ คดิถอย ห้ามแมแ้ต่

วินาทีเดียว ให้มีความมุ่งมั่นแล้วจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถผ่าน

ไปได้ ที่สามารถแก้ปัญหาทะลุปุโปร่งไปได้อันนี้สำาคัญที่สุด คือถ้าเกิดว่า

ผู้บริหารไม่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน ขาดความทุ่มเท และคิดเบื้องต้นก่อน

เลยว่าเสียเวลา ฉันต้องเพิ่มโอที ต้องเพิ่มนู้นนี้มันไม่เกิดแน่นอน คุณยัง

ไม่ได้ขึ้นเวทีเลย แต่คุณไปคิดหาเหตุผลสารพัด ฉันไม่ขึ้นเวทีหรอกมัน

ไมไ่ด ้ท่ีสำาคญัต้องเรยีกเบอร ์1 มาคยุกนักอ่น คณุพรอ้มท่ีจะทุ่มเทหรอืเปลา่ 

ทำาไปก่อน 4 เดือน ถ้าคุณไม่เห็นผลภายใน 4 เดือนคุณก็จบ ถ้าคุณเห็น

ผลคุณก็ไปดูซิว่าคุณจะขยายผลต่ออย่างไร ระยะเวลา 4 เดือนมันไม่นาน

หรอกครบักบัการท่ีคณุประกอบธุรกจิของคณุมานานหลายๆ ป‚ ลองดคูรบั

ผมเชื่อว่าผลตอบรับที่ได้มามันคุ้มค่า กับสิ่งที่ทำาไป ครับ”

 • In the 28
th
 TPS, what do you expect? Which part 

of working system do you want to improve?

  “From the 28th TPS, We have improved the production pro-

cess of water meter. In the beginning, we wanted to improve in other 

products. However, after consideration, we do this along with every 

product; therefore, we choose our water meter as the Model line while 

other products and lines have to be done in parallel. After we make 

change, the clear picture will be seen from this Model line.”  

 • Please, tell us the pros and cons of participation 

in TPS

  “Throughout 6 months of participation in both the 1st and 2nd 

times in TPS, I have not found any disadvantage. It many have some 

at the beginning that everyone disagreed because they had a lot of 

existing works to do and had to spare time for training. They might 

think this was disadvantage, but it was not. Honestly, I can say that 

there are only advantages.  

 • Would you like to tell a company that is in the 

middle of making decision to participate TPS?

 “I believe that 99% of SME are family business which is as 

same as Asahi-Thai Alloy Co., Ltd. Thus, every management needs 

determination to do this, seriously, because it overcomes all problems. 

You must ready to try. Try it for 4 months. If you do not see any result 

within this period, it is over. On the other hand, if it works, you have to 

consider how to extend the result. 4 months are not long compared 

to years you have operated your business. I believe that the result is 

worth to invest.” 

ห้ามคิดว่าไม่เอาแล้ว�คิดถอย�
ห้ามแม้แต่วินาทีเดียว�ให้มีความ
มุ่งมั่นแล้วจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง

มันจะสามารถผ่านไปได้
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