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บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive 
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์ 
ตามกฎหมาย หากตองการ นำไปเผยแพรซ้ำ 
ไมวาจะเปนบางสวน หรือทั้งหมด ตองอางอิง 
และระบุแหลงท่ีมาในเอกสารเผยแพรของทานดวย 
ทั้งนี้ ทานสามารถดาวนโหลด  Automotive 
Navigator Magazineไดทางเว็บไซต 
www.thaiauto.or.th
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สถาบันยานยนต์มีความยินดีเป็นอย่าง
ย่ิงทีจ่ะเรยีนให้ทกุท่านทราบว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมโดย ฯพณฯ รัฐมนตรี 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้น�าโครงการจัดตั้ง
ศูนย ์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
เข้าขออนุมัติโครงการจากการประชุม ครม. 
เมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมี ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ท�าหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินการขออนุมัติงบ
ประมาณจากส�านักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินการ เช่น ค่าชดเชยที่ดิน ค่า
การจดัจ้างท่ีปรกึษา ค่าการก่อสร้างสนามทดสอบ
และจัดหาอุปกรณ์ทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
สถาบันยานยนต์ได้มีส่วนร่วมเป็นผู ้ประสาน
งานทางด้านเทคนิคต่างๆ อีกด้วย

เม่ือก้าวย่างเข้าสู่ AEC ประเทศไทยจะ
สามารถแสดงความเป็นผูน้�าทางด้านอตุสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ส่วนของ ASEAN ได้อย่างชดัเจน 
โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจะให้บริการการทดสอบแก่
ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศใน
ระดบัมาตราฐานสากล ศนูย์ฯ ดงักล่าวถกูสร้างขึน้
บนพื้นที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้
ประโยชน์โดยมีเน้ือท่ีประมาณ 1,200 ไร่ ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

และเรื่องสุดท้ายที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้
ส�าหรับงาน Automotive Summit 2015 ที่ทาง
สถาบนั ยานยนต์ร่วมจดักบั บริษัท ร้ีด เทรดเดกซ์ 
จ�ากดั กเ็ป็นอกีงานหนึง่ทีอ่ยากจะกล่าวขอบคณุ 
ผูใ้ห้การสนบัสนนุการจดังานในครัง้นี ้ซึง่ประกอบ
ไปด้วย ค่ายยานยนต์ต่างๆ บริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์
ทดสอบและอื่นๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรส�าคัญในการ
ท�าให้งานนีป้ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่าง ดเียีย่ม 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้ง 2 วัน มากกว่า 
950 ท่าน ภายในฉบับหน้าผมก็จะน�าข่าวสาร
สาระดีๆ มา update ให้ทราบอีกเช่นเคยครับ 
และส�าหรบั Automotive Navigator Magazine 
ฉบับนี้มีหลากหลายเ ร่ืองราวบทความดีๆ 
รวบรวมไว้ให้ผู้อ่านได้ติดตามอีกเช่นเคยครับ 
ไม่ว่าจะเป็นบทวเิคราะห์สถานการณ์อตุสาหกรรม
ยานยนต์โลก เทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า และสาระความรู้ต่างๆ อีก
มากมายครับ สามารถติดตามได้ใน Automotive 
Navigator Magazine ครับ

T
hailand Automotive Institute (TAI) is 

proudly to inform that Mr. Chakramon 

Phasukavanich, Minister of Industry – 

Ministry of Industry, proposed the National 

Automotive and Tire Testing Center project 

for approval from the cabinet, which General 

Prayut Chan-o-cha presided over the meeting 

on June 16th, 2015. In this regard, Thai Industrial 

Standards Institute (TISI) submitted the 

requested budget to Bureau of the Budget 

for all expenses such as land compensation, 

hiring consultant, construction, purchasing 

related testing tools, etc. TAI has been 

collaborated and coordinated in technical parts, 

as well.

After entering to AEC, Thailand will 

express the distinguished leadership of 

automotive and auto parts industry in ASEAN, 

distinctly. This center will provide testing to 

both local and foreign operators as international 

level. It will be built on the land that is supported 

by Ministry of Natural Resources and Environment 

for 1,200 Rai at Chachoengsao.

Additionally, Automotive Summit 2015, 

the collaboration between TAI and Reed Tradex, 

is huge success and I would like to express 

my appreciation to sponsors and supporters 

from automotive manufacturers, testing tool 

operators, alliance organizations, etc. for this 

accomplishment with over 950 attendees for 

the whole 2 days. Incidentally, in this issue, 

our Automotive Navigator Magazine is fully 

gathered with interesting articles such as 

“The Review of World Automotive Industry 

Condition”, “Automotive Technology Driven 

by Electricity” and a lot of knowledge and 

information. See you next issue and I will 

present more updated news.
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือน
มกราคม-มีนาคม 2558 เม่ือเปรยีบเทยีบกับ
ช่วงเดียวกนัของปี 2557 มีปริมาณการผลิต

รถยนต์รวม 524,540 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส�าหรับปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ในประเทศรวม 197,787 คัน ลดลงร้อยละ 12 โดยตลาดรถกระบะ 
1 ตัน และรถยนต์นั่ง มีส่วนแบ่งเท่ากัน ร้อยละ 47 ส�าหรับการผลิต
รถจักรยานยนต์ มีการผลิตรถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) จ�านวน 
536,903 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และมีปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
ในประเทศรวม 478,942 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในด้านการส่งออก เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 มีปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 
328,232 คนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 ในขณะทีป่ริมาณการส่งออกรถจกัรยานยนต์ 
(CBU และ CKD) มีจ�านวน 264,276 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยจ�าแนกเป็น 
CBU จ�านวน 105,637 คัน และ CKD จ�านวน 158,639 ชุด

Total 
automotive production during Jan-Mar 2015 

is 524,540 units, 1% increased while the total 

domestic sale volume is 197,787 units or 

reducing 12% which 1 ton pick-up truck and passenger car share the 

same market share at 47%. The total number of motorcycle production 

(CBU) is 536,903 units, increasing 10%, and total domestic sale is 

478,942 units or 11% increased. For export, total export number of motor 

vehicle is 328,232 units, increasing 13% while the total export number 

of motorcycle (CBU = 105,637 units and CKD = 158,639 sets) is 

264,276 units, 20% increased

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม)

Overview of
Thailand Automotive
Industry as of 2015
(Jan-Mar)
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สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ 
(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 
เดอืนมกราคม-มนีาคม 2558 มีมูลค่าการส่งออก 
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 9,173 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วง
เดียวกนัของปี 2557 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 
4,559 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 รถ
จักรยานยนต์มูลค่า 414 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 
4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3 โดย
จ�าแนกเป ็นชิ้นส ่วนรถยนต์และชิ้นส ่วนรถ
จกัรยานยนต์ 4,050 และ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล�าดับ

ส�าหรบัการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ ท่ีเป็น 
การส่งออกโดยผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ มมีลูค่า 
61,522 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วน
และอุปกรณ์ 48,272 ล้านบาท เคร่ืองยนต์ 7,200 
ล้านบาท ชิน้ส่วนอะไหล่ 5,294 ล้านบาท แม่พมิพ์
และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน 537 ล้านบาท และ
ชิ้นส่วนอื่นๆ 220 ล้านบาท

ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ 3,943 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 
โดยน�าเข้ารถยนต์ 371 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง
ร้อยละ 27 รถจกัรยานยนต์ 48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 
3,523 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3 โดย
จ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
3,368 และ 155 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล�าดับ

ดงันัน้ ดลุการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 5,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

Trade balance of automotive product 

(source: Department of Trade Negotiations) 

as of Q1 2015 reveals that total export value 

of automotive and auto parts is 9,173 MUSD, 

increasing 2% for the same period of last 

year. It is categorized into motor vehicle for 

4,559 MUSD, 6% increased, motorcycle for 

414 MUSD, 26% increased and auto parts for 

4,200 MUSD, 3% decreased (motor vehicle 

parts = 4,050 MUSD and motorcycle parts = 

150 MUSD).

Total export value of auto parts (based 

on automotive manufacturer and assembler) 

is 61,522 MTHB or decreasing 6% from last 

year in the same period, which consists of 

OEM and part for 48,272 MTHB, Engine for 

7,200 MTHB, Spare part for 5,294 MTHB, JIG & 

DIE for 537 MTHB and Others for 220 MTHB.

Total import value of automotive and 

auto parts is 3,943 MUSD, 6% decreased; for 

motor vehicle at 371 MUSD, 27% decreasing, 

for motorcycle at 48 MUSD, increased 78% and 

for auto part at 3,523 MUSD or 3% decreasing 

(motor vehicle parts and motorcycle parts at 

3,368 MUSD and 155 MUSD, respectively) .

Apparently, the automotive trade balance 

as of Jan-Mar 2015 is surplus with value of 

export is greater than import’s for 5,230 MUSD 

or 9% increased.

4



ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์โลก

• จีเอ็มปิดโรงงานในอินโดฯ

เจนเนอรัล มอเตอร์ (จีเอ็ม) ค่ายรถยนต์
รายใหญ่ของสหรฐั เปิดเผยว่า บรษิทัจะปิดโรงงาน 
ประกอบรถยนต์เบกาซี ในอินโดนีเซีย มีผลใน
เดือนมิถุนายนน้ี พร้อมปลดพนักงาน 500 คน 
ตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในต่างประเทศ 
ที่ก�าลังซบเซา โดยโรงงานเบกาซี ของจีเอ็ม ใน
อินโดนีเซีย เปิดสายการผลิตมาตั้งแต่ปี 2541 
ผลิตรถยนต์เชฟโรเลต สปิน ขนาด 7 ที่นั่ง แต่
ไม่ประสบความส�าเรจ็ในตลาดท้องถิน่เท่าทีจ่เีอ็ม
ต้ังความหวงัไว้ ด้วยยอดขายทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง 
โดยจีเอ็มจะยังคงรักษาการคงอยู่ของบริษัทใน
ภูมิภาคนี้ไว้ ด้วยการน�ารถเชฟโรเลตเข้ามา
จ�าหน่ายผ่านทางเครือข่ายตัวแทนจ�าหน่ายของ
บรษิทั รวมถงึ การน�าเข้า เชฟโรเลต ออร์แลนโด
จากเกาหลีใต้ ส่วนเทรลเบลเซอร์ และแคปติวา 
ผลิตในไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 3 มีนาคม 2558

• จับตา 'ตลาดรถหรูจีน'

รุ่ง หรือ ร่วง

ส�าหรับค่ายรถยนต์บางรายแล้ว ตลาด
รถยนต์หรูหราของจีน ดูเหมือนจะไม่ได้โรยด้วย
กลบีกุหลาบอีกต่อไป หลงัจากเม่ือปีทีแ่ล้ว ยอดขาย
ในตลาดรถยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่สุดของโลก และ
เป็นตลาดที่ยอดขายรถยนต์หรูเพิ่มสูงมากขึ้น 
เริม่ชะลอการเตบิโตลงมา นอกจากน้ี ยังมีปัญหา
เรื่องตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์จ�านวนหนึ่ง ที่เริ่ม
รู้สึกไม่พอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกรณขีองบเีอ็มดบัเบลิย ู ค่ายรถยนต์หรู 
สัญชาติเยอรมนี ที่ต้องพบว่า ตัวเองก�าลังตก
อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยปกติมาก่อน จากการ
ถกเถียงอย่างดุเดือดกับตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ 
ท่ีรูส้กึว่า เป้ายอดขายทีท่างบรษิทัต้ังไว้ ไม่สะท้อน
ความจริง เมื่อพิจารณาในเรื่องที่ว่า เศรษฐกิจ
แดนมังกรก�าลงัชะลอตวั อย่างไรกด็ ีนักวเิคราะห์
บางราย ประเมินว่า สถานการณ์ในปีนี้ อาจจะ
ปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 4 มีนาคม 2558

• ยามาฮ่าบุกตลาดรถยนต์  

เล็งผลิตรุ่นแรกขายใน 4 ปี

หลังจากท่ีมุ ่ ง เน ้นธุรกิจหลักไปที่ รถ
จักรยานยนต์ตลอดช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ในท่ีสุดบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ฯ ผู้ผลิตรถ

จักรยานยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น (และใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของโลก) ก็ประกาศแผนขยับเข้าสู่
ตลาดรถยนต์ส่วนบคุคลขนาด 2 ทีน่ัง่ทีจ่ะประเดมิ
ในตลาดยโุรปภายใน 4 ปีข้างหน้า ส�าหรบัรถยนต์
ต้นแบบของยามาฮ่า มีชื่อเรียกว่า "โมทีฟ" 
(Motiv) พัฒนาต่อยอดมาจากเทคโนโลยีของ
รถมอเตอร์ไซค์ โครงสร้างรถท�าจากท่อเหล็กกล้า
ซึ่งมักใช้ในการผลิตรถจักรยานยนต์มากกว่า
ในการผลิตรถยนต์ ส่วนระบบพลังงานสามารถ
เลือกใช้ได้ถึง 3 แบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบมอเตอร์
ไฟฟ้า ระบบไฮบริดที่ใช้ได้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ หรือเครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ
ขนาด 1 พันซีซี ยามาฮ่าวางแผนจะผลิตรถยนต์
ดังกล ่าวออกจ�าหน่ายทั้งในตลาดประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา โดยปรับ
องค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับตลาดและ
ราคาที่ต้องการจ�าหน่าย ซึ่งรุ่นที่ยามาฮ่าจะใช้
บุกประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศแถบยุโรป 
ผูบ้ริหารของยามาฮ่าตัง้ใจให้เป็นรุน่ทีเ่ทยีบเคยีง
ได้กับรถขนาดกะทัดรัดรุ่น "สมาร์ท" (Smart) 
ของบริษัท เดมเลอร์ฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 5 มีนาคม 2558

World Automotive

Industry Movement

• GM will close factory 

in Indonesia

According to the new international 

business structure plan that has faced the 

continuity of recession, General Motor (GM) 

reveal that their factory for producing Bekasi 

in Indonesia will be closed in this June and 

500 employees will be laid off. This factory 

has operated since 1998 which produces 

Chevrolet Spin, the 7-seat vehicle, but it is not 

quite success with decreasing sale target, 

continuously. GM still operate and distribute 

their product through dealer as well as import 

Chevrolet Orlando from South Korea, while 

Trailbrazer and Captiva are produced in Thailand.

Source: Bangkokbiznewspaper, March 3th, 2015

• Witness “China luxury car 

market”, Skyrocket or fall

Apparently, some car makers in luxury 

car market find that it is no longer vivid path 

for them after the market is slowdown though 

China, which is the largest car market in the 

world and has high growth rate of luxury car. 

There is also disgruntlement in some dealers 

who are not satisfy the current situation; 

especially, BMW. BMW dealers have drastic 

disputation related to unrealistic sale target 

which is not considered from the current 

slowdown market. However, some analysts 

predict that the situation will show good sign 

this year.

Source: Bangkokbiznewspaper, March 4th, 2015

• YAMAHA enters car 

market and start selling 

within this 4 years

After 5 decades in motorcycle market, 

finally, Yamaha Motor, the largest motorcycle 

manufacturer in Japan (the 2nd in the world) 

launch business plan for 2-seat passenger 

car production and will open the market in 

Europe within this 4 years. The prototype is 

called “Motiv”. It is developed from motorcycle 

technology. The chassis is made of steel 

used for motorcycle production. There are 3 

power source options: electric motor, hybrid  

- electric motor/natural gas and benzene  

-3-cylinder with 1,000 cc. Yamaha will produce 

and sell this car in both developed and developing 

countries by considering the market demand 

and appropriate price. Yamaha consider the 

model that closes to Smart from Diemler to sell 

in developed country such as Europe region.

Source: Than Newspaper, March 5th, 2015
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• ยอดขายรถน�าเข้าในญีปุ่่นลดลง

สมาคมผูน้�าเข้ารถยนต์ของญีปุ่น่เปิดเผยว่า 
ยอดขายรถยนต ์น�าเข ้าของญี่ปุ ่นในเดือน
กุมภาพันธ์ ซ่ึงรวมถึง รถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัท
ญีปุ่น่ในต่างประเทศ ร่วงลง 22% เม่ือเทียบ รายปี 
สูร่ะดบั 27,520 คัน โดยยอดขายรถยนต์ทีผ่ลติโดย
บรษัิทต่างชาต ิหดตวัลง 10.8% แตะที ่23,317 คนั 
ขณะท่ียอดขายรถยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ ่น 
ร่วงลง 18.1% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แตะที่ 
4,203 คัน หากพิจารณาในแต่ละแบรนด์พบว่า 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยงัคงมยีอดขายสูงสดุที ่5,258 
คัน ซ่ึงเพิ่มขึ้น 3.7% และครองส่วนแบ่งตลาด 
19.1% ขณะที่ โฟล์คสวาเกนมียอดขายรองลง
มาเป็น อันดับสองที่ 5,394 คัน ซึ่งลดลง 21.1% 
และคดิเป็นส่วนแบ่งตลาด 19.6% ส่วนบเีอม็ดบัเบลิยู 
มยีอดขายอยูใ่นอันดบัสามคอื 3,155 คนั ซึง่ร่วงลง 
24.1% โดยคิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 11.5% ส่วน
บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นน้ัน ยอดขายของนิสสัน
ปรบัตัวลง 24.2% แตะที ่2,116 คนั ขณะทีย่อดขาย
ของโตโยต้า ลดลง 19.6% แตะที่ 1,201 คัน

ทีม่า : หนงัสอืพมิพ์แนวหน้า วนัที ่6 มนีาคม 2558

• ไครสเลอร์เรียกคืนรถ

ไครสเลอร์ เตรยีมเรยีกคนืรถยนต์มินแิวน
และรถยนต์อเนกประสงค์ หรือเอสยูวี รวมกัน
เกือบ 703,000 คัน เพ่ือเปลี่ยนสวิตช์จุดระเบิด
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ที่มีปัญหา ซึ่งอาจท�าให้
รถยนต์เกิดเครื่องยนต์หยุดกลางคันได้อย่าง
ไม่คาดหมาย ทางบริษัทยังได้เตือนประชาชน
ให้เก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากรถ ยกเว้นกุญแจ
สตาร์ตออกจากพวงกุญแจ จนกว่าจะซ่อมแล้ว
เสร็จ โดยการเรียกคืนรถครั้งนี้ ครอบคลุมรถรุ่น
ดอดจ์ เจอร์เนย์ เอสยูวี และไครสเลอร์ ทาวน์ 

และเคานทรี และรถมินิแวน ดอดจ์ คาราวาน 
ที่ผลิตจากปี 2551 ถึงรุ่นปี 2553

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 9 มีนาคม 2558

• โฟล์คเล็งขยายโรงงาน    

ในเม็กซิโก

โฟล์คสวาเก้น ค่ายรถรายใหญ่ของเยอรมนี 
เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนลงทุนราว 1,000 ล้าน
ดอลลาร์ เพื่อขยายโรงประกอบรถยนต์ในรัฐ
ปวยบลา ของเมก็ซโิก ส�าหรับผลิตรถ ซยีวีูรุ่นใหม่ 
ชื่อ "ทีกวน" โดยจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตชิ้นส่วน
ไฮเทค แบบใหม่ และคาดว่าจะสร้างงานเพิ่ม
ประมาณ 2,000 ต�าแหน่ง ซึง่เมก็ซโิก นายแอนเดรยีส 
ฮินริชส์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) 
โฟล์คสวาเก้น เม็กซิโก ระบุว่า แผนดังกล่าวจะ
ส่งผลดีต่อยุทธศาสตร์การเติบโตในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ โดยบริษัทจะเร่ิมผลิตรถทีกวน
ในปลายปี 2559 เนื่องจากจะเป็นปีที่รถรุ ่นนี้
ติดตลาด และจะผลิตให้ได้ 1 ล้านคนภายใน 8 
ปี โดยจะเน้นที่ตลาดเม็กซิโกเป็นหลัก

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 11 มีนาคม 2558

• Spiraling down of 

Imported car volume    

in Japan

Japan Automobile Importers Association 

(JAIA) reveals that the sale number of imported 

car and Japanese car produced in foreign 

countries is 27,520 units or decreasing 22% 

from the same period of last year. Imported 

car is sold for 23,317 units, 10.8% decreased, 

while Japanese car produced in foreign countries 

is sold for 4,203 units or decreasing 18.1%. 

Advisedly, Mercedes Benz is the highest sale 

at 5,258 units or increasing 3.7%, 19.1% of total 

market share, followed by Volkswagen with total 

number of sale at 5,394 units or decreasing 

21.1%, 19.6% of total market share. BMW is 

ranked in the 3rd with total number of sale at 

3,155 units, 24.1% decreased, 11.5% of total 

market share. On the other hand, Japanese 

car maker, the number of sale from Nissan is 

decreased 24.2% or 2,116 units while from 

Toyota is 1,201 units, 19.6% decreased. 

Source: Naewna Newspaper, March 6th, 2015

• Chrysler makes some 

recall

Chrysler will recall Minivan and SUV for 

almost 703,000 units to replace the spark-

ignition switch which can cause engine sudden 

turning off while running. Chrysler also remind 

consumer that they should clear all belongings, 

except starting key, until all repairs have been 

done. This recall includes Dodge, Gene, SUV, 

Chrysler Town and Country and Minivan Dodge 

Caravan produced between year 2008 - 2010.

Source: Dailynews Newspaper, March 9th, 2015 

• Volk aims plant

expansion in Mexico

Volkswagen, the largest car maker in 

Germany, reveal that they have investment 

plan worth 1,000 MUSD to expand assembly 

plant in Puebla, Mexico for new CUV “Tiguan” 

manufacturing. It will focus on producing high 

technology and modern parts with availability 

of 2,000-position employment, additionally. 

Mr. Andreas Hinrichs, CEO of Volkswagen de 

Mexico, says this plan will support the strategy 

to grow Volkswagen market in North America. 

Tiguan will be produced at the end of 2016 

which is the year of high demand for this type 

of vehicle. It is expected to be produced for 1 

million units within 8 years and Mexico will be 

the primary market.

Source: Bangkokbiznewspaper, March 11th, 2015
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ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

• จีเอ็มถอนตัวอีโคคาร์เฟส 2

เจนเนอรลั มอเตอร์ส หรือ จีเอ็ม ประกาศ
ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาถึง
ประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน โดยจีเอ็มอ้างว่า 
ปรบัตัวเพือ่เติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว ในส่วน
ของรถยนต์น่ังเชฟโรเลต โซนคิ และรถอเนกประสงค์
เอ็มพีวี เชฟโรเลต สปินจะหยุดจัดจ�าหน่ายเมื่อ
สิ้นสุดแผนการตลาดของรุ่นปีล่าสุด อย่างไรก็ดี 
เพื่อเน้นย�้าถึงแผนธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นในตลาด
รถกระบะและรถเอสยูวี จีเอ็ม ประเทศไทยได้
แจ้งต่อส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บโีอไอ) แล้วว่าจะถอนตวัจากการเข้าร่วม
โครงการอโีคคาร์ ระยะที ่2 นอกจากการพลกิโฉม
ธรุกจิดงักล่าวแล้ว จเีอม็จะปรับโครงสร้างองค์กร
ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ของทุกฝ่ายและเพ่ิมบทบาทหน้าทีใ่ห้แก่พนกังาน 
ดังน้ัน โครงการพนักงานลาออกโดยสมัครใจ 
จงึเกิดขึน้ โดยมข้ีอก�าหนดและเง่ือนไขทีพ่งึพอใจ
ส�าหรับพนักงานในปัจจุบันที่ต้องการจะเข้าร่วม
โครงการ การเปลีย่นแปลงในไทยว่าหนกัแล้ว แต่สิง่ท่ี
จีเอ็มท�ากับอินโดนีเซียกลับหนักกว่า โดยจีเอ็ม
ประกาศจะหยุดการผลิตที่ศูนย์การผลิตเบกาซี
ใกล้กับกรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นฐานการผลิตเชฟโร
เลต สปิน ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2558

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 5 มีนาคม 2558

• สยย.ทุ่ม 85 ล้าน เปิดศูนย์

ทดสอบยางล้อรถ ชูธงเทียบ

ชั้นมาตรฐานโลก

สถาบันยานยนต์กางแผนงานคร่ึงปีแรก 
เตรยีมเปิดศนูย์ทดสอบยางล้อ หลงัลงทุน 85 ล้านบาท 
ชูคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ม่ันใจช่วยผู ้
ประกอบการรายย่อยใหญ่ลดต้นทนุในการน�ายาง
ไปทดสอบยงัต่างประเทศ พร้อมเดนิหน้าเพิม่อกี
หนึ่งบริการตรวจสอบอุปกรณ์แอลพีจี หวังสร้าง
มาตรฐานใหม่ นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ (สยย.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่
ผ่านมาเกิดปัญหาเรือ่งยางพาราราคาตกต�า่ ดังน้ัน
จงึมองว่าจะท�ายงัไงให้เกดิการใช้ยางพาราธรรมชาติ
มากขึ้น ซึ่งก็ได้ค�าตอบว่าจะต้องน�ามาผลิตเป็น
ยางล้อ อย่างไรกต็ามการจะผลติออกมานัน้กต้็อง
ผ่านคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะด้านความ
ปลอดภยั การเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและประหยดั
พลังงาน ตรงจุดนี้ท�าให้สถาบันมีแนวคิดที่จะ
ท�าศนูย์ทดสอบยางล้อรถทกุประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ล้อรถยนต์ ล้อรถบรรทุก รถจักรยานยนต์ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรือ่งยางพาราแล้ว 

ยงัเป็น การช่วยยกระดบัและเพ่ิมขดีความสามารถ
ให้กับผู้ประกอบการยางล้อในประเทศไทย และ
ช่วยลดข้ันตอนจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องน�า
ยางไปทดสอบยังห้องแล็บต่างประเทศ ก็หันมา
ใช้ศูนย์ทดสอบจากทางสถาบันยานยนต์แทน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 5 มีนาคม 2558

• โตโยต้าเล็งลดเป้าขาย

รับตลาดรถยนต์วูบ

นายเคยีวอจิ ิทานาดะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ ไทย จ�ากัด 
เปิดเผยว่า ตลาดรถยนต์ช่วง 2 เดือนแรกของปี 
(มกรมคม - กุมภาพันธ์ 2558) สถานการณ์ ไม่ดี
อย่างที่คาดไว้ ด้วยยอดขายเฉลี่ยเดือนละ 6.3 
หมื่นคัน ดังนั้นถ้าคิดตามค่าเฉลี่ยนี้ ตลาดรวม
ปี 2558 ตัวเลขไม่น่าจะถึง 9.2 แสนคันตามที่
บริษัทเคยประเมินไว้ ในส่วนโตโยต้าท่ีเคยต้ัง
เป้าหมายการขาย 3.3 แสนคัน อาจท�าได้ไม่ถึง
เช่นกัน และบริษัทก�าลังพิจารณาปรับเป้าหมาย
การขายใหม่ ซึง่จะสรุปกนัอกีครัง้ในเดอืนเมษายนนี้ 
ส่วนก�าลงัการผลติในปัจจบุนัยงัไม่มปัีญหาอะไร
เพราะบริษทัสามารถบรหิารจดัการระหว่างการผลติ
เพื่อส่งออกและผลิตเพื่อรองรับตลาดในประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีผลกระทบกับ
พนักงานในสายการผลิตและซัปพลายเออร์

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
วันที่ 11 มีนาคม 2558

Movement in Thailand 

Automotive Industry

• GM revoke from ECO car 2

GM announce the new structure which 

will be effective to Thailand and ASEAN. This 

is for the long-term growth plan. Chevrolet 

Sonic and MPV – Chevrolet Spin wil l be 

terminated after the end of latest model 

marketing plan. According to the new business 

plan that focuses on pick-up truck and SUV, 

GM Thailand inform the Board of Investment 

of Thailand (BOI) for withdrawing from ECO Car 2. 

Moreover, GM will also have reorganization in 

Thailand to increase efficiency in all departments 

and roles to employee, therefore, there is 

early retire program with reasonable condition 

for existing employees. This change in Thailand 

seems serious but in Indonesia is more severe 

because it terminates the Bekasi production 

in Jakata, the manufacturing base of Chevrolet 

spin, in the end of this June.

Source: Than Newspaper, March 5th, 2015

• TAI invest 85 MTHB for 

new Tyre Testing

Laboratory for international 

standard

Thailand Automotive Institute (TAI) 

presents the half year plan for tyre testing 

laboratory with international standard and 

investment value at 85 MTHB. This will reduce 

cost of operators for sending tyre sample to 

test in aboard. TAI also will add the testing 

service for LPG equipments in order to build 

up new standard. Mr. Vichai Jirathiyut – President 

of TAI states that there is crisis in price of rubber 

which producing tyre is one of solutions. However, 

tyre must have quality and meet standard; 

especially, safety, environmentally-friendly 

and energy saving. As a result, TAI has a plan 

to have tyre testing lab for all types of vehicle: 

car, truck and motorcycle which will solve the 

rubber crisis and enhance capability of Thai 

operators as well as reduce the step of sending 

tyre sample to labs in other countries. 

Source: Than Newspaper, March 5th, 2015

• Toyota aims to reduce 

sale target

Mr. Kyoichi Tanada, President of Toyota 

Motor Thailand Co., Ltd. reveals that car market 

condition during the first two month (Jan-Feb 

2015) is not as expected with selling average 

at 63,000 units/month. From this average, 

the sale number for this whole year will not 

meet 0.92 million units as predicted. For Toyata, 

the sale target at 0.33 million units will not meet 

the target as well and they are considering for 

the new target. This will be summarized in this 

April. However, the existing capacity of production 

is still accepted because they are able to 

manage between production for export and 

domestic sale, effectively. Thus, there is no 

effect to employees in production line and 

suppliers.

Source: Manager Newspaper, March 11th, 2015
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• 'ศก.-นโยบายรัฐ' ไม่นิ่ง 

ยอด 'ปิกอัพ - สองล้อ' ทรุด

ผูผ้ลติ "รถจักรยานยนต์-ปิกอพั" แจงยอดขาย 
ตลาดรากหญ้าชะลอตัว ขณะรถจักรยานยนต์
บ๊ิกไบค์ สปอร์ต ยังเติบโต เหตุสภาพตลาด 
ไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโดยรวม ยังไม่
ฟ้ืนตัวด ี"ฮอนด้า" คาดทัง้ปีตลาดภาพรวม 2 ล้อ
โต 3% หลังปีท่ีผ่านมาติดลบ 15% ขณะราคา
สินค้าเกษตรกดก�าลังซ้ือปิกอัพทรุดยอดขายรถ
จักรยานยนต์และปิกอัพ เป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัด
เศรษฐกจิรากหญ้า จากการส�ารวจความเห็นของ
ค่ายรถ เหล่าน้ีต่างกล่าวไปในทางเดยีวกนัว่า ตลาด 
รากหญ้ายงัชะลอตวั จากราคาสนิค้าเกษตร ตกต�า่ 
เศรษฐกจิฟ้ืนไม่เตม็ที ่เบกิจ่ายช้า นโยบายรฐัไม่นิง่

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 16 มีนาคม 2558

• โฟล์คทุ่ม 3 หม่ืนล้าน บุกไทย 

บีโอไอไฟเขียว 'เบอร์ 1 โลก' 

ลุยอีโคคาร์ 2

อตุสาหกรรมรถยนต์ไทยรบัข่าวด ีเนือ่งจาก 
ยักษ์เบอร์หนึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์โลก โฟล์ค
สวาเกน เอจี ก�าลังบรรลุข้อตกลงด้วยการทุ่ม
เมด็เงนิหลายหมืน่ล้านบาท ตัง้โรงงานผลติรถยนต์
ในไทย ซึ่งจะท�าให้อุตสาหกรรมรถยนต์มูลค่า 
1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ก้าวไปข้างหน้าและเตบิโต
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะตลาดรถยนต์นั่ง ล่าสุดมี
รายงานข่าวเข้ามาว่า โครงการอีโคคาร์เฟส 2 
ของโฟล์ค มูลค่าการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมนุเวยีนประมาณ 31,446.8 ล้านบาท ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
บโีอไอแล้ว ตอนนี ้รอพจิารณาจากบอร์ดชุดใหญ่ 
ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน ในวันที่ 2 เมษายนนี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 23 มีนาคม 2558

• อีโคสติ๊กเกอร์ ฉลากเพื่อ  

รถประหยัดพลังงาน

อีโคสติ๊กเกอร์เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งท่ี
ช่วยให้ ผู้ซื้อทราบตั้งแต่ก่อนซื้อรถว่า รถยนต์ที่
จะใช้นั้นมีสมรรถนะของเครื่องยนต์เป็นอย่างไร 
มอีตัราการประหยัดน�า้มนัเท่าใด ใครเป็นผู้ผลติ 
และที่ส�าคัญผู้ซื้อต้องเสียภาษีสรรพสามิตเท่าไร 
ท�าให้การเปรียบเทียบคุณสมบัติของรถยนต์
แต่ละรุ ่นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสามารถท�าได้
ง่ายขึ้น นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า การ
ออกอีโคสติ๊กเกอร์จะไม่กระทบต่อผู้ค้า เพราะ

ร่างอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ออกมาต้ังแต่ปี 
2555 ซึง่ผู้ประกอบการก็ได้ปรบัตัวในการพัฒนา
คุณภาพเครื่องยนต์มาแล้วกว่า 3 ปี สอดคล้อง
กับแนวโน้มการแข่งขันทางเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกที่เน้นกระแส
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และ
การลดภาวะโลกร้อน แม้จะมกีารติดอีโคสต๊ิกเกอร์
ในรถยนต์แต่ละชนดิจะช่วยให้ผูซ้ือ้สามารถเลือก
เปรียบเทียบชนิดรถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน
และอัตราการเสียภาษีน้อยที่สุดได้ก็จริง แต่
สุดท้ายแล้ว ผู้ซื้อส่วนใหญ่คงมีค�าตอบในใจอยู่
แล้วว่า รถประเภทไหนตอบโจทย์การใช้งาน
ในชีวิตประจ�าวันได้ดีที่สุด

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
วันที่ 25 มีนาคม 2558

• Sale volume of pick-up 

and motorcycle drops 

from inexplicit policy

Motorcycle and pick-up truck manufacturers 

state that sale volume from grassroots market 

is slowdown while sale volume of big bike and 

sport is still growing due to not recovery of 

the economy. Honda predict that the whole 

market of motorcycle will grow 3% from last 

year which is decreased 15%. The dropping 

sale volume of motorcycle and pick-up truck 

is an economy index for grassroots market. 

Based on the survey from manufacturers, 

they have the same viewpoint that the grassroots 

market is still slowdown caused from the declining 

of agriculture product price, not fully recover 

economy, slow reimbursement and inexplicit 

government policy.

Source: Bangkokbiznewspaper, March 16th, 2015

• Volk invests 3 billion 

THB in Thailand with 

green light from BOI for 

ECO CAR 2

Volkswagen AG is going to close the 

deal for many ten billion baht for opening a 

plant, the first time, in Thailand which will lead 

1.3 trillion baht per year worth of automotive 

industry for forwarding and growing, sustainably; 

especially, passenger car. From the latest report, 

it shows that the value of Volk in Eco Car 2 is 

31,446.8 million baht; excluded land and current 

asset, and has been approved from subcommittee 

of BOI. It is now in the process of consideration 

from board of director that has Gen Prayuth 

Chan-ocha as the president. It will be proceeded 

on April 2nd.

Source: Prachachat Newspaper, March 23rd, 2015

• Eco sticker for eco car

Eco sticker is a decision making tool for 

consumer to buy a car. It shows the capacity 

of engine, fuel consumption rate, manufacturer 

and excise tax rate. Consumer will use this 

information for comparing each vehicle before 

buying. Mr. Udom Wongviwatchai – Director 

General of the Office of Industrial Economics 

states that this Eco Sticker will not affect to 

manufacturers because this project has been 

started since 2012 and those manufacturers 

have been developed their engine for over 3 

years. This will conform to the competitive 

trend of technology in the world automotive 

industry that focuses on environmentally-friendly, 

energy saving and global warming reduction. 

Although Eco Sticker will assist consumer to 

compare each vehicle with energy saving and 

it tells the excise tax rate, at the end, consumer 

always knows what is the best for him.

Source: Post to day Newspaper, March 25th, 2015
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดือนมกราคม-มีนาคม 2558

1. รถยนต์

ในปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณการ
ผลติรถยนต์ทัง้สิน้ 524,540 คนั เม่ือเปรียบเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์น่ัง จ�านวน 210,194 คัน 

รถกระบะ 1 ตัน จ�านวน 306,596 คัน และ
รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) 
จ�านวน 7,750 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มอัีตราเพ่ิมขึน้
มากที่สุดที่ร้อยละ 29

ด ้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ มจี�านวน 197,787 คัน ลดลงร้อยละ 12 
โดยรถกระบะ 1 ตัน และรถยนต์นั่ง มีปริมาณ
การจ�าหน่ายมากทีส่ดุ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47 
และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 
1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 โดยที่ปริมาณ
จ�าหน่ายรถยนต์ในแต่ละประเภทมกีารเปล่ียนแปลง
ดังนี้ (ตารางที่ 2-4 และภาพที่ 1)

ตลาดรถยนต์นัง่ มปีรมิาณจ�าหน่ายท้ังส้ิน 
92,978 คัน ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2557 จะเห็นได้ว่า รถยนต์
นั่งทุกประเภท มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง ยกเว้น
รถยนต์นั่งขนาด 1,801-2,000 cc เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 15 โดยรถยนต์นั่งขนาด มากกว่า 3,001 cc 
มปีรมิาณจ�าหน่ายลดลงมากทีสุ่ด ลดลงร้อยละ 55 
รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งขนาด 2,501-3,000 cc 
มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 33 และรถยนต์
นัง่ขนาด 2,001 - 2,500 cc มปีรมิาณจ�าหน่ายลดลง 
ร้อยละ 21 ทั้งนี้ รถยนต์นั่งที่มีปริมาณจ�าหน่าย
สูงสุดคือ รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 cc ซึ่ง
มีสัดส่วนร้อยละ 62 ของตลาดในกลุ่มนี้

Automotive Industry 

Condition as of Jan-

Mar 2015

1. Motor Vehicle

In Q1 2015, total motor vehicle production 

is 524,540 units or increasing 1% from the same 

period of last year which consists of passenger 

car for 210,194 units, 1 ton pick-up truck for 

306,596 units and commercial vehicle for 

7,750 units (excluded 1 ton pick-up truck). 

The highest growth rate of production is 

commercial vehicle at 29%.

The total number of domestic sale is 

197,787 units, 12% decreased. The highest 

domestic sale is 1 ton pick-up truck and passenger 

car or 47% each of market share, while commercial 

vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) takes 

6%. For change in each type of vehicle is 

shown in Table 2 - 4 and Figure 1.

Passenger car Total domestic sale is 

92,978 units or 9% decreased. The sale of all 

passenger car types has been dropped; except 

passenger car with 1,801-2,000 cc, which is 

increased 15%. The most decreasing sale or 55% 

is the passenger car with capacity over 3,001 cc 

followed by 2,501 - 3,000 cc at 33% and 

2,001-2,500 cc at 21%. The highest sale volume 

is the passenger car with 1,500 cc capacity 

at 62% of this market segment.

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

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar % Change

Passenger car  313,442  554,387  537,987  957,623  1,071,076  742,678  205,041  210,194 2.51%

1 Ton pick-up truck  670,734  1,066,759  899,200  1,452,252  1,332,913  1,114,778  306,432  306,596 0.05%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton 
pick-up truck)  15,202  24,158  20,608  43,842  53,068  22,551  6,019  7,750 28.76%

Total 999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 2,457,057 1,880,007 517,492 524,540 1.36%

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

Source: Automotive Intelligence Unit

Table 2 Total Number of Thailand Automotive Domestic Sales as of 2009 - 2015 by Type
Unit (S)

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar % Change

Passenger car  238,773  362,561  377,664  694,234  663,746  411,402  101,621  92,978 -8.51%

Com. Vehicle (excld. 1 Top 
pick-up truck) 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 48,561 11,235 11,773 4.79%

1 Ton pick-up truck 275,892 387,793 365,848  667,532  589,338  421,498 111,259  92,994 -16.42%

Others  -  -  -  437  486  371  56  42 -25.00%

Total 548,871 800,357 796,123 1,436,335 1,330,672 881,832 224,171 197,787 -11.77%

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

Source: Automotive Intelligence Unit
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ตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณจ�าหน่าย
ท้ังส้ิน 92,994 คัน ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 จะเห็นได้ว่า 
รถกระบะ 1 ตัน ทุกประเภทมีปริมาณจ�าหน่าย
ลดลง โดยกระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มี
ปริมาณจ�าหน่าย 60,008 คัน ลดลงร้อยละ 12 
รถกระบะ 1 ตัน ประเภท 4 ประตู มีปริมาณ
จ�าหน่าย 24,950 คัน ลดลงร้อยละ 14 และรถ
กระบะกึ่งบรรทุก (PPV) มีปริมาณจ�าหน่าย 
8,036 คัน ลดลงร้อยละ 43

ตลาดรถเพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 
1 ตนั) ได้แก่ รถบรรทกุขนาดต่างๆ ประกอบด้วย 
รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตนั รถบรรทกุขนาดน้อยกว่า 
5 ตัน รถบรรทกุขนาดใหญ่ รถตู้ และรถโดยสาร 
มีปริมาณจ�าหน่าย จ�านวน 11,773 คัน มีอัตรา
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2557 
ร้อยละ 5 โดยรถบรรทุก 5 - 10 ตัน มีปริมาณ

จ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 19 รองลงมา
เป็น รถตู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23 โดยรถโดยสาร 
มีอัตราลดลงมากที่สุด ร้อยละ 45

การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 5) พบว่ามี
ปริมาณส่งออก จ�านวน 328,232 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 146,885 ล้านบาท มีมูลค่า
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 8

1 ton pick-up truck Total sale volume is 

92,994 units, decreasing 16% from the same 

period of last year. All types of 1 ton pick-up 

truck sales are decreased. 2-door type is 

sold for 60,008 units or 12% decreased, while 

24,950 units of 4-door type are sold , 

decreasing 14%. PPV also has sale volume 

drop at 43% or 8,036 units

Commercial vehicle (excluded 1 ton 

pick-up truck) is all types of truck; including 

less than 1 ton truck, truck with less than 

5 tons, larger capacity truck, van and bus. 

The total sale volume of this group is 11,773 

units or increasing 5%. The highest sale 

growth rate is the truck with capacity of 5-10 

tons which increases 19% followed by van 

with 23% increased. On the other hand, the 

most decreasing of sale growth rate is bus for 

45%.

Based on automotive manufacturer 

and assembler (Table 5) indicates that the 

total export number of motor vehicle is 

328,232 units, 13% increased, with total value 

at 146,885 MTHB or increasing 8%.

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

Items
Jan-Mar 2014 Jan-Mar 2015

% Change
Volume Sales Proportion Volume Sales Proportion

Passenger car  101,621 45.33%  92,978 47.01% -8.51%

Com. Vehicle (excld. 1 Ton pick-
up truck) 11,235 5.01% 11,773 5.95% 4.79%

1 Top pick-up truck 111,259 49.63% 92,994 47.02% -16.42%

Others  56 0.02%  42 0.02% -25.00%

 Total 224,171 100.00% 197,787 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Figure 1 The Proportion of Automotive Domestic Sales as of 2014 - 2015

1 Ton pick up
truck

49.63%

Passenger car
45.33%

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

5.01%

Proportion of Vehicle Domestic
Sales as of Jan-Mar 2014

Proportion of Vehicle Domestic
Sales as of Jan-Mar 2015

1 Top pick-up
truck

47.02%

Passenger car
47.01%

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

5.95%
Source : Automotive Intelligence Unit
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ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 4,559 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 6 
โดยรถยนต์ท่ีมกีารส่งออกมากทีส่ดุ ได้แก่ รถโดยสาร 
รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน มูลค่า 2,873 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกันของปี 2557 
ร้อยละ 6 รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง มีมูลค่าการ
ส่งออก 1,579 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 8

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2558 (ม.ค.-
ม.ีค.) จากข้อมลูกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามีมลูค่าการน�าเข้า 371 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
มีอัตราการน�าเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2557 ร้อยละ 27 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด
ได้แก่ รถยนต์นัง่มมีลูค่า 217 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 44 
ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 154 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 ร้อยละ 34

On the other hand, record from Department 

of Trade Negotiations (as shown in Table 11), 

the total export value is 4,559 MUSD, 6% 

increased. The highest export value is from 

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

at 2,873 MUSD or increasing 6% followed by 

passenger car with value at 1,579 MUSD, 8% 

increased.

Moreover, based on statistics of 

Department of Trade Negotiations, it shows 

that in Q1 2015 the total import value is 371 

MUSD which is decreased from last year during 

the same period at 27%. The highest import 

value is passenger car with value at 217 MUSD 

or decreasing 44%. On the contrary, import 

value of bus and truck is 154 MUSD which is 

increased 34%.

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

Details of Vehicle Sales Volume by Type

Jan-Mar 2014 Jan-Mar 2015 % Change

Passenger car

650-1,500 CC. 64,406 57,810 -10.24%

1,501-1,800 CC. 21,054 17,959 -14.70%

1,801-2,000 CC. 8,184 9,446 15.42%

2,001-2,500 CC. 3,929 3,116 -20.69%

2,501-3,000 CC. 57 38 -33.33%

3,001 CC. UP 44 20 -54.55%

Others 3,947 4,589 16.27%

Total 101,621 92,978 -8.51%

1 Ton
pick-up truck

2-Door 68,222 60,008 -12.04%

4-Door 28,986 24,950 -13.92%

PPV 14,051 8,036 -42.81%

Total 111,259 92,994 -16.42%

Other
commercial
vehicle

Van 3,490 4,283 22.72%

Bus 105 58 -44.76%

Pick-up < 1 Ton 1,420 1,097 -22.75%

Truck < 5 Ton 2,236 2,356 5.37%

Truck 5-10 Ton 719 929 29.21%

 Truck > 10 Ton 2,997 2,735 -8.74%

Others 268 315 17.54%

Total 11,235 11,773 4.79%
Others Total 56 42 -25.00%

Total Grand Sales 224,171 197,787 -11.77%
Source : Automotive Intelligence Unit

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

Items 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar % Change

Volume (Unit)  535,563  895,855  735,627  1,026,671  1,128,152  1,128,102  291,509  328,232 12.60%

 Value (MB)  251,342.99  404,659.37  343,383.92  490,134.74  512,186.40  527,423.43  136,336.12  146,884.94 7.74%

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

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

Source : Automotive Intelligence Unit
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2.  รถจักรยานยนต์

ในปี 2558 (ม.ค. - ม.ีค.) มปีริมาณการผลิต
รถจักรยานยนต์ จ�านวนท้ังสิ้น 536,903 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาการผลติรถจกัรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว่า มกีารผลติรถจกัรยานยนต์
แบบครอบครัว จ�านวน 423,623 คัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 7 และรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต จ�านวน 
113,280 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2558 
(ม.ค. - มี.ค.) มีปริมาณจ�าหน่าย 478,942 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2557 โดยผู้น�าตลาดรถจักรยานยนต์ยังเป็น

ฮอนด้า มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 83 รองลงมา 
คือ ยามาฮ่า ร้อยละ 11 และซูซูกิ ร้อยละ 2 
ตามล�าดับ

2. Motorcycle

During Jan-Mar 2015, total number of 

motorcycle production is 536,903 units, 10% 

increased, which the productions of family and 

sport types are 423,623 units, 7% increased 

and 113,280 units, 20% increased, respectively.

Total domestic sale as of Q1 2015 is 

478,942 units or increasing 11%. Honda still 

takes the lead with market share at 83% 

followed by Yamaha and Suzuki at 11% and 

2%, respectively.

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

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar % Change

Family 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 1,483,993 394,241 423,623 7.45%

Sport 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 358,715 94,140 113,280 20.33%

Total 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 1,842,708 488,381 536,903 9.94%

% Change -15.02% 23.95% 0.95% 27.37% -14.87% -16.94%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 7 Total Number of Thailand Motorcycle Domestic Sales as of 2011-2015 by Type
Unit (s)

Types 2011 2012 2013 2014
2014 2015 %

Jan-Mar Jan-Mar Y-T-D
Family 962,888 989,114 961,707 861,781 213,649 241,881 13.21%

Scooter 974,244 1,062,456 889,036 650,705 170,097 171,529 0.84%

Sport 70,252 78,497 153,755 189,049 48,049 65,532 36.39%

Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498 1,701,535 431,795 478,942 10.92%

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

Source : Automotive Intelligence Unit 

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

Rank Brand Volume (Units) Market Share (%)

1 Honda 399,438 83.40%

2 Yamaha 51,876 10.83%

3 Suzuki 7,327 1.53%

4 Kawasaki 7,793 1.63%

5 Tiger 49 0.01%

6 Platinum 53 0.01%

7 JRD 0 0.00%

8 Other brand 12,406 2.59%

Total 478,942 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit
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จากข้อมูลของผู ้ผลิตและประกอบรถ
จักรยานยนต์ (ตารางที่ 9) มีปริมาณการส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�านวน 264,276 คัน โดย
จ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 105,637 คนั 
และการส่งออก CKD จ�านวน 158,639 ชดุ คดิเป็น
มูลค่า 14,053 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปี 2557 ปริมาณส่งออก เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 20 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 ทั้งนี้
จากข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ในปี 2558 (ม.ค.-มี.ค.) (ตาราง
ที่ 11) มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 414 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 26 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

3. ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทย
ในปี 2558 (ม.ค. - มี.ค.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปี 2557 ร้อยละ 3 โดย
จ�าแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์มลูค่า 4,050 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนที่มี
มูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ ส่วนประกอบ
และอปุกรณ์อืน่ๆ มลูค่า 1,820 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

ทั้งนี้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดย
ผู ้ผลิตและประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 10) มี
มูลค่าทั้งสิ้น 61,522 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปี 2557 ร้อยละ 6 ชิน้ส่วนยานยนต์

เกอืบทกุประเภท มมีลูค่าการส่งออกลดลง ยกเว้น 
ชิน้ส่วนอะไหล่ มมีลูค่าการส่งออก 5,294 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยแม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิน้งาน มมีลูค่าการส่งออก 537 ล้านบาท ลดลง
มากที่สุดร้อยละ 37

ในด้านการน�าเข้าช้ินส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2558 (ม.ค. - มี.ค.) จากข้อมลูกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มูลค่า 3,523 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 3 โดยจ�าแนกเป็น
ชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 3,368 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์มลูค่า 155 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�าเข้าที่มีมูลค่ามาก
ที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
รวมทัง้โครงรถและตัวถังมลูค่า 1,892 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ

4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์ในปี 2558 (ม.ค. - ม.ีค.) มมีลูค่า
ทั้งส้ิน 5,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 4,790 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

As of data from motorcycle manufacturer 

and assembler (shown in Table 9) , the total 

export number (including CBU and CKD) is 

264,276 units or increasing 20% which 

105,637 units are for CBU and 158,639 sets 

for CKD with total value at 14,053 MTHB or 

17% increased. Additionally, from record from 

Department of Trade Negotiations (as shown 

in Table 11) , it shows that total export value is 

414 MUSD or 26% increased.

3. Auto Parts

Department of Trade Negotiations reveals 

that the total export value of auto parts during 

Q1 2015 is 4,200 MUSD or decreasing 3% 

(Table 11). The export value of motor vehicle 

parts is 4,050 MUSD and motorcycle parts is 

150 MUSD. The highest export value is other 

parts and accessories at 1,820 MUSD.

Based on auto parts manufacturer and 

assembler (as shown in Table 10) , the export 

value is 61,522 MTHB which is decreased 6%. 

Apparently, export value of most of auto parts 

types is decreased except spare part with 

value at 5,294 MTHB or increasing 3%. The 

most decreasing export value is JIG & DIE at 

537 MTHB, 37% decreased.

In Q1 2015, based on Department of 

Trade Negotiations (as shown in Table 11), the 

import value of auto parts is 3,523 MUSD, 3% 

decreased, which import values of motor 

vehicle and motorcycle parts are 3,368 MUSD 

and 155 MUSD, respectively. The highest 

import value is parts and accessories including 

chassis and bodies with value at 1,892 MUSD.

4. Trade Balance

The trade balance of automotive and 

auto parts value in Q1 2015 is 5,230 MUSD, 

increasing 9% from last year in the same period 

which has value at 4,790 MUSD.

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

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar % Change

 CBU&CKD (คัน)  588,398  816,427  1,213,002  856,935  935,747  887,980  220,598  264,276 19.80%

 CBU  115,280  155,688  221,164  313,991  333,780  288,527  74,765  105,637 41.29%

 CKD  473,118  660,739  991,838  542,944  601,967  599,453  145,833  158,639 8.78%

 CBU&CKD (MB)  19,331.31  25,013.18  24,351.92  29,659.88  57,859.77  51,662.45  11,971.02  14,053.45 17.40%

Source : Automotive Intelligence Unit

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

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar % Change

Engine  13,266.37  21,610.40  26,669.68  26,991.95  28,353.85  31,590.48  7,984.67  7,199.75 -9.83%

Spare part  12,531.85  14,451.09  16,438.75  20,116.53  19,715.26  22,134.71  5,148.87  5,294.08 2.82%

JIG & DIE  994.10  1,304.38  1,682.21  1,720.91  2,636.44  2,433.29  846.58  536.89 -36.58%

OEM and Part  86,225.42  141,422.74  136,450.30  168,541.97  190,386.45  195,863.84  51,162.76  48,271.64 -5.65%

Others  390.65  561.64  2,439.42  2,310.29  947.49  1,642.76  294.59  219.53 -25.48%

Total 113,408.39  179,350.25 183,680.36 219,681.65 242,039.49 253,665.08  65,437.47  61,521.89 -5.98%

 Source : Automotive Intelligence Unit
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แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

จากข้อมลูของกลุม่อุตสาหกรรม สภาอตุสาหกรรม ประมาณว่าในช่วง 
3 เดอืนข้างหน้า (เม.ย. - ม.ิย. 58) จะมีปริมาณการผลติจ�านวน 482,132 คัน 
เฉล่ียเดือนละ 160,711 คัน จ�าแนกเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ 
จ�านวน 192,028 คัน คิดเป็นร้อยละ 40 และการผลิตเพื่อส่งออก จ�านวน 
290,104 คัน คิดเป็นร้อยละ 60 ทั้งนี้ การผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ยังคงเป็น
รถยนต์ประเภทกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 
ส่วนรถยนต์น่ังขนาดเลก็ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ 1,500 cc ซึง่รวมถงึรถยนต์
อีโคคาร์นั้น มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 28

Tendency of Thailand Automotive Industry

Industrial sector, the Federation of Thai Industries expects that 

the total automotive production will be 482,132 units or 160,711 units per 

month on average in the Q2. The production for domestic sale will be 

192,028 units or 40% of total production and 60% or 290,104 units are 

for export. Most of automotive production is for 1 ton pick-up truck and 

PPV which takes 53% of total production and 28% belongs to small car 

with capacity not over 1,500 cc and Eco car production. 

Table 11 Total Export-Import Value of Thailand Automotive and Auto Parts as of 2012-2015
Value : MUSD % of Growth rate

Code Items 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar 2014 2015

Jan-Mar

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 32,708.73 34,943.11 35,044.66 8,963.68 9,172.86 0.29 2.33

321010100 (1.1) Passenger car 4,961.48 6,028.67 6,001.72 1,458.22 1,578.63 -0.45 8.26

321010200 (1.2) Bus, Truck and 1 Top pick-up truck 10,460.16 10,525.70 10,294.57 2,721.24 2,873.14 -2.20 5.58

321010300 (1.3) Van 585.28 488.37 402.62 120.06 106.88 -17.56 -10.98

(1) Total No. of Export Vehicle 16,006.92 17,042.74 16,698.91 4,299.52 4,558.65 -2.02 6.03

321020100 (2.1)  Motorcycle 980.02 1,247.73 1,063.14 300.58 390.71 -14.79 29.98

321020201 (2.2)  CKD for Motorcycle 169.68 181.84 118.89 29.01 23.58 -34.61 -18.72

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,149.70 1,429.57 1,182.03 329.60 414.29 -17.32 25.70

321040000 (3.1) Spark-ignition reciprocating internal
combustion piston engines and parts thereof 3,204.94 3,347.60 3,386.63 924.14 827.26 1.17 -10.48

343100000 (3.2) Transmission shafts and cranks 324.40 321.05 328.56 79.82 78.76 2.34 -1.33

321050000 (3.3) Electrical equipment for spark-ignition inter-
nal combustion engines and parts thereof 378.90 400.95 400.26 103.11 91.18 -0.17 -11.57

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 471.56 434.29 435.70 105.80 117.94 0.32 11.47

303160000 (3.5) Electric accumulators and parts thereof 709.83 782.63 915.64 225.51 180.88 16.99 -19.79

317010000 (3.6) Pneumatic tyres and innertubes of rubber 3,482.98 3,625.36 3,697.75 938.23 891.98 2.00 -4.93

336030000 (3.7) Safety glass and glass mirrors 174.70 188.40 191.50 46.41 42.34 1.64 -8.76

321010405 (3.8) Other parts and accessories for motor vehicles 6,207.18 6,726.12 7,208.20 1,758.78 1,819.73 7.17 3.47

321020202 (3.9) Other parts and accessories for motorcycles 597.63 644.39 599.48 152.76 149.84 -6.97 -1.91

(3) Total Number of Export Auto Parts 15,552.11 16,470.80 17,163.72 4,334.57 4,199.92 4.21 -3.11

Code Item 2012 2013 2014 2014
Jan-Mar

2015
Jan-Mar 2014 2015

Jan-Mar

Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 21,157.82 20,010.12 15,792.97 4,173.37 3,942.62 -21.08 -5.53

501000000 (1.1) Passenger car 1,400.92 1,268.38 1,209.45 391.78 217.48 -4.65 -44.49

502010000 (1.2) Bus & Truck 940.61 634.82 493.36 114.62 153.79 -22.28 34.18

(1) Total No. of Import Vehicle 2,341.53 1,903.20 1,702.80 506.39 371.27 -10.53 -26.68

505000000 (2) Motorcycle 128.40 168.54 148.65 26.96 48.04 -11.80 78.20

204030100 (3.1)  Engine, Transmission shafts and Other parts 5,560.29 5,435.53 4,355.42 1,140.67 1,078.07 -19.87 -5.49

504020000 (3.2) Parts and accessories including chassis
and bodies 10,476.58 9,942.88 7,515.62 1,970.27 1,891.76 -24.41 -3.98

504010000 (3.3) Tyes 490.83 463.89 407.34 95.06 92.60 -12.19 -2.59

504030000 (3.4) Other parts and accessories 1,610.88 1,505.71 1,138.65 295.45 306.25 -24.38 3.65

507000000 (3.5) Parts and accessories of motorcycles
and bicycles 549.30 590.37 524.49 138.58 154.64 -11.16 11.59

(3) Total Number of Import Auto Parts 18,687.89 17,938.38 13,941.51 3,640.02 3,523.31 -22.28 -3.21

Export-Import 11,550.91 14,932.99 19,251.69 4,790.31 5,230.23 29.28 9.18

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการผลิตรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เป็นจ�านวน 
89.7 ล้านคนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2556 เพิม่ข้ึน 3% และเมือ่เทยีบกับ
ปี พ.ศ. 2552 ที่เป็นช่วงวิกฤตของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกต้องเผชิญกับ
ยอดการผลิต และยอดขายที่หดตัวอย่างรุนแรงไปเกือบทุกภูมิภาคของโลก 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการเงิน และวิกฤตราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมหลายประเภทท�าให้
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย เพิ่มขึ้นถึง 45%

โดยปรมิาณการผลิต 89.7 ล้านคนั ในปี พ.ศ. 2557 แบ่งเป็นรถยนต์นัง่ 
67.5 ล้านคนั และรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ 22.2 ล้านคนั แบ่งเป็น 20.3 ล้านคัน 
ในทวีปยุโรป 21.3 ล้านคัน ในทวีปอเมริกา 47.4 ล้านคัน ในภูมิภาคเอเชีย/
โอเชียเนีย และ 0.7 ล้านคัน ในทวีปแอฟริกา ส�าหรับการจ�าหน่ายยานยนต์
ทั่วโลก มีจ�านวน 88 ล้านคัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 3% 
แบ่งเป็นรถยนต์น่ัง 65 ล้านคัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 23 ล้านคัน 
โดยแบ่งเป็น 18.4 ล้านคัน ในทวีปยุโรป 25.4 ล้านคัน ในทวีปอเมริกา 42.6 
ล้านคัน ในภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย และ 1.5 ล้านคัน ในทวีปแอฟริกา 
และเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 เพิ่ม ขึ้นถึง 34% (ภาพที่ 1-3)

In 2014, there was increasing in automotive production with total 

number of 89.7 million units, compared with the total number in 2013, or 

increased 3%. Additionally, the total number of production in 2014 was 

increased upto 45%, compared with the crisis of world automotive 

industry in 2009 which was caused from financial crisis and skyrocket 

of oil price. As a result, it affected many industries, including automotive 

industry and most number of world automotive production and sales 

were declined, significantly, as well as brought the world economy into 

recession period.

From last year, the total number of automotive production at 89.7 

million units was categorized as following as 67.5 million units for passenger 

car and 22.2 million units for commercial vehicle, which those were 

produced in Europe for 20.3 million units, in America for 21.3 million units, 

in Asia/Oceania for 47.4 million units and in Africa for 0.7 million units. 

For the world automotive sales, 88 million units were sold which was 

increased 3% from the previous year. It was categorized in passenger 

car for 65 million units and commercial vehicle for 23 million units that 

were sold in Europe for 18.4 million units, in America for 25.4 million units, 

in Asia/Oceania for 42.6 million units and in Africa for 1.5 million units. 

This was increased upto 34% from 2009.

บทวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์โลก

The Review of
World Automotive
Industry Condition 

By Ms. Apinuch Buranadilok
Industrial Research Officer
Industrial Research Division,
Thailand Automotive Institute (TAI)
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อุตสาหกรรมยานยนต์

ในทวีปอเมริกา

อเมริกาเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าล�้าหน้าท่ีสุด
ในเรื่องการอุตสาหกรรมของโลก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา มีโรงงานผลิต
สินค้าชนิดต่างๆ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติ
ผู ้น�าทางด้านอุตสาหกรรมของโลก รายได้
ประชาชาติมากกว่าร้อยละ 50 มาจากผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ 
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรกล 
อุตสาหกรรมเก่ียวกับการขนส่ง อุตสาหกรรม
ยานยนต์

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2551 ภาวะ
เศรษฐกิจโลกเริ่มถดถอย โดยสภาวะเศรษฐกิจ
โลกทีเ่กิดขึน้มต้ีนตอมาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
จากการแย่งกันปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
ต่อผู ้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 
เพ่ือน�าไปเป็นทุนส�าหรับการก่อสร้างโครงการท่ี
อยู่อาศัยและอาคารส�านักงาน หรือปล่อยทาง
อ้อมให้กับผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ ส�าหรับการ
กู้ยืมไปซื้อที่อยู่อาศัย เมื่อแข่งขันกันปล่อยกู้จน
ไม่ดูความคุ้มทุนของสินทรัพย์ ท้ายที่สุดเกิด
วกิฤตฟองสบูแ่ตกขึน้มา ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ออกไปสู่ธรุกิจอืน่ๆ โดยเฉพาะธรุกิจอุตสาหกรรม 
รถยนต์ที่เคยยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้รับ
ผลกระทบ มากกว่าธรุกจิและอตุสาหกรรมประเภท
อื่นทั้งหมด

Automotive Industry

in America

America is recognized as the prosperity 

in advanced industry; especially, the U.S. where 

there are plants scatter all around nationwide 

and these forward the U.S. as the industrial 

leader in the world. Over 50% of national income 

comes from industrial product with major 

industries: iron & steel, machine, transportation 

related and automotive industry.

In the second half of year 2008, there 

was recession of the world economy and was 

caused from the U.S. by, directly, financial 

institutes that gave too many credits to property 

business operators for residential and office 

building construction. Besides, indirectly, they 

gave credits to consumer to buy property. 

Without awareness the return on asset, this 

leaded to hambergur crisis and affected to 

other industries; especially, automotive industry.

Figure 1 Shows Total Number of World Automotive Production as of 2007-2014

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

73,266

(thousands)

70,520
61,792

77,704 80,045
84,100 87,250 89,747

Passenger Cars     Commercial Vehicles

Source: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers : OICA with evaluation by TAI

Figure 2 Shows Total Number of World Automotive Sales as of 2007-2014
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Figure 3 Shows Total Number of World Automotive Production
and Sales in 2014 by Region
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เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
สหรัฐอเมริกา คนที่อยู่ในแวดวงรับรู้กันทั่วไปว่า 
หมายถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
สามรายด้วยกัน ประกอบไปด้วยยกัษ์ใหญ่อนัดบั
หนึ่งคือ บริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ หรือ จีเอ็ม 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อ เช่น เชฟ
โรเลต โอเปิล ซาบ ฯลฯ อันดับสองคือ ฟอร์ด ที่
นอกเหนอืจะมีรถยนต์ยีห้่อ ฟอร์ด ทีเ่ป็นหวัหอก
ของกลุ่มแล้ว ยังมีรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ เข้ามาร่วม
ท�าธรุกิจอยู่ในกลุม่กระจายไปทัว่โลก เช่น จากวัร์ 
วอลโว่ มาสด้า ฯลฯ โดยทัง้หมดเป็นการควบรวม
กิจการกันในหลากหลายลักษณะ แต่ถือว่าเป็น
ธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้เงาร่มคันเดียวกัน ผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายรถยนต์รายทีส่าม ซึง่ถูกจดัว่าเป็นรายเลก็
ที่สุดของอเมริกา คือ ไครสเลอร์ แม้ว่าจะมี
รถยนต์หลากหลายย่ีห้อที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่
ในโลก อาทิ จ๊ีป ดอดจ์ พอนเตี๊ยค ฯลฯ และ
ในอดีตเคยควบรวมกับ มิตซูบิชิ จากญี่ปุ่น หรือ

แม้แต่ เมอร์เซเดส เบนซ์ ยอดรถเยอรมันที่คน
ทัง้โลกรู้จกักันด ีก็เคยอยู่ใต้เงาของร่มคันเดยีวกัน
มาแล้ว

ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์อเมริกาในครั้งนี้ ไครสเลอร์ที่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจเล็กที่สุดย่อมได้รับความเสียหายน้อยที่สุด 
ในขณะทีเ่จนเนอรลัมอเตอร์ ซึง่เป็นรายใหญ่ทีสุ่ด 
เกิดความเสียหายมากที่สุดเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้
ยอดการผลิต และยอดขายรถยนต์ ปี พ.ศ. 2551 
เร่ิมลดลง และลดลงต�า่สดุ ในปี พ.ศ. 2552 หลงัจาก
ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็เริ่มเติบโตมาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในแง่ของยอดการผลิต และยอดขาย

ส�าหรบัทวีปอเมรกิาในปี พ.ศ. 2557 มปีรมิาณ
การผลิตรถยนต์ จ�านวน 21,284,523 คัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 0.7% และ
ปริมาณการจ�าหน่าย จ�านวน 25,480,009 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 1.8% 
โดยแบ่งเป็น

• ทวีปอเมริกาเหนือ มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 17,419,895 คัน เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 5.6% และปริมาณการ
จ�าหน่าย จ�านวน 19,907,715 คัน เม่ือเปรยีบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 6% (ภาพท่ี 4) โดยมี
ประเทศที่ส�าคัญดังนี้

- ประเทศสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์ จ�านวน 11,660,699 คัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 5.4% และ
ปริมาณการจ�าหน่าย จ�านวน 16,841,973 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 6%

• ทวีปอเมริกาใต้ มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 3,864,628 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 16.5% และปริมาณการ
จ�าหน่าย จ�านวน 5,572,294 คัน เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 11% (ภาพที่ 5)

Automotive industry in the U.S. is recognized 

as industrial group that consists of 3 major 

manufacturers. The largest operator is General 

Motor (GM) which is the manufacturer and 

distributer for many brands Cherolet, Opel, 

Saab, etc., followed by Ford which is not only 

produce and distribute for Ford, but also for 

other brands that scatter all around the world 

in form of merger and acquisition in many 

types such as Jaguar, Volvo, Mazda, etc. The 

3rd operator, the smallest, is Chyrsler which 

has several popular brands; for instance, 

Jeep, Dodge, Pontiac, etc. In the pase, there 

was mergering with Mitsubishi from Japan and 

Mercedes Benz from Germany, as well.

From the Hambergur crisis that had effects 

to automotive industry in the U.S., Chrysler 

was affected the least, while GM received the 

most effect. As the result, its production and 

sale volumes had started to decline in 2008 

and had the lowest of those numbers in the 

following year. After the recession, the number 

of production and sale had been increased, 

continueously.

In 2014, America had total number of 

automotive production at 21,284,523 units or 

increasing 0.7% from last year, while the total 

number of sale was 25,480,009 or 1.8% increased. 

These is sorted out as

• North America:- There were total number 

of automotive production at 17,419,895 units 

or 5.6% growth rate from 2013 and total number 

of sale was 19,907,715 units or increasing 6% 

(Figure 4) :

- The United States:- Total number of 

automotive production was 11,660,699 units, 

increasing 5.4% from the previous year, while 

total number of sale was increased 6% or 

16,841,973 units.

• South America:- The total number of 

production was 3,864,628 units, 16.5% 

decreased, and total number of sale was 

5,572,294 units or decreasing 11% (Figure 5).

Figure 4 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in North America as of 2007-2014
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Figure 5 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in Contral & South America as of 2007-2014
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อุตสาหกรรมยานยนต์

ในทวีปยุโรป

ทวีปยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกมี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
การผลิตน้อยช้ิน แต่ละชิน้มมีลูค่าสงู เช่น เคร่ือง 
จกัรกล รถยนต์ อาวธุยทุโธปกรณ์ อปุกรณ์สือ่สาร 
โทรคมนาคม เครื่องบิน เครื่องมือและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ การต่อเรือ

ยโุรปเป็นตลาดยานยนต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
ในแต่ละปีมีการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ถึง 21 
ล้านคนั แสดงให้เหน็ถงึความต้องการของผูบ้รโิภค
อย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากนี้ ยุโรปยังเป็นผู้ผลิต
รถยนต์ช้ันน�าของโลก คิดเป็นหนึ่งในสามของ
การผลิตทั่วโลก ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ จึง
ถือเป็นตัวจักรส�าคัญทางเศรษฐกิจของยุโรป

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป 
จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายแขนง
รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ มีผลท�าให้ผู้ลิตรถ
ยนตร์ายใหญ่หลายประเทศ ย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศผู้ผลติใหม่ เช่น จีน อินเดยี เม็กซิโก 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ดีประเทศผู้ลิต
รถยนตร์ายใหญ่ อาทเิช่น ประเทศเยอรมนี ยงัคง
สามารถรักษาฐานการผลิตไว้ในประเทศได้เป็น
ส่วนใหญ่ และภาพรวมของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์โลกในช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวดีขึ้น มี
อัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 3 โดยมี
ปรมิาณการผลติรถยนต์ทีเ่ป็นรถยนต์ส่วนบคุคล
และใช้ทางพาณิชย์ จ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 87 
ล้านคัน โดยมีประเทศจีนและอินเดียเป็นตัว
ผลกัดันหลกั อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์
ยังมีการเคล่ือนย้ายแหล่งการผลิตไปยังประเทศ
เศรษฐกจิใหม่ เนือ่งจากค่าการผลิต production 
cost และ vehicle ownership rate ที่ต�่าอยู่

Automotive Industry

in Europe

Europe; especially, Western Europe, is 

advance in industry. Most are products with 

modern technology. There are a few productions 

but with high value such as machine, automobile, 

weapon, telecommunication device, airplane, 

electronic equipment, medical tool and ship 

building.

Europe is the largest automotive market 

in the world. Each year, there are 21 million 

new vehicles registration which indicate the 

continuity demand of consumer. Europe is 

also the leading automotive manufacture 

which one-third of production in the world is 

from here. Thus, automotive industry is the 

major part of economy in Europe.

Although, there is slowdown of economy 

in Europe and affects many industries; including, 

automotive industry as well as the relocation 

of manufacturing base by major manufacturers 

to new locations such as China, India and 

Maxico in order to reduce their production cost. 

Many countries which are leading manufacturers; 

for example, Germany still have most of their 

productions in local. Furthermore, from overview 

of the world automotive industry in the previous 

year, it shows that the growth rate is at 3%. 

The total production number of passenger car 

and commercial vehicle is 87 million units 

which China and India are keys for driving this 

number of production. However, automotive 

manufacturing base is still moving to new 

economy countries because production cost 

and vehicle ownership rate are low.
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ส�าหรับปริมาณการผลิตรถยนต์ในทวีป
ยุโรปในปี พ.ศ. 2557 มีจ�านวน 20,382,459 คัน 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2556 เพิม่ขึน้ 2.3% และ
มีปริมาณการจ�าหน่าย จ�านวน 18,480,967 คัน 
เมือ่เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 0.75% 
(ภาพที่ 6)

ขณะทีต่ลาดรถยโุรปในภาพรวม ยอดขาย
เพิ่มข้ึนมาเล็กน้อยน้ันเป็นผลมาจากยอดขาย
จากประเทศต่างๆ ในยุโรปปรับตัวดีขึ้น คาดว่า
ปีนี้น่าจะมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ถือ
เป็นปีแรกที่ยอดขายเพิ่มข้ึน จากในช่วงปี พ.ศ. 
2554-2556 ที่ยอดขายรถยนต์ลดลงมาต่อเนื่อง 
และสิ่งที่จ�าเป็นในเวลานี้คือการสร้างสภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมทัง้ภมูภิาคให้มเีสถยีรภาพทัง้หมด 
โดยเฉพาะในยูโรโซน ที่จะมีผลต่อความมั่นใจ
ของผู้บริโภคชาวยุโรปในอนาคต

ซึ่งเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นสิ่ง
ส�าคญัมาก พวกเขาจะมกีารจบัจ่ายซือ้สินค้าขนาด
ใหญ่ ก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกมั่นใจต่อแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงในการจ้างงาน จากท่ี
ผ่านมาผู้บริโภคในเยอรมนียืดอายุการใช้งาน
รถยนต์เฉลี่ยถึง 8.5 ปีต่อคัน ซึ่งอุตสาหกรรม
ยานยนต์สามารถพัฒนาไปได้ไกลก็ต่อเมื่อ
เจ้าของรถยนต์เลือกจะอัพเกรดรถของตัวเองไป
สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยกว่าเดิม

ตลาดรถยนต์ยุโรปเริ่มคงตัวตั้งแต่ช่วง
คร่ึงปีหลงัของปี พ.ศ. 2556 และปัจจบัุนเป็นช่วง
ที่จะเติบโตขึ้น แต่เป็นการขยายตัวอย่างช้าๆ 
ในฐานตลาดท่ีต�า่ ใกล้เคยีงกับปี พ.ศ. 2555 ท�าให้
สภาพเศรษฐกิจยุโรปในปีน้ีก็ยังคงค่อนข้าง
อ่อนแอ แต่ในปีนีจ้ะได้เหน็การเร่งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชัดเจน การจะได้เห็นยอดผลิตรถยนต์
สงูเหมือนก่อนช่วงปี พ.ศ. 2551 คงเป็นเป้าหมาย
ระยะไกล

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในทวีปแอฟริกา

การอุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกายังไม่
พัฒนามากนัก เป็นเพราะการขาดความรู้และ
เทคโนโลย ีอกีทัง้ปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมอืง 
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้นักลงทุนจากต่าง
ประเทศ ไม่กล้าเข้ามาลงทุน ประเทศในทวีป
แอฟรกิาท่ีมคีวามก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม ได้แก่ 
ประเทศแอฟริกาใต้ มีอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก 
และเหล็กกล้า ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอื่นๆ อีกหลายประเภท

อุตสาหกรรมยานยนต ์ของประเทศ
แอฟริกาใต้เป็นอตุสาหกรรมท่ีส�าคัญทีข่บัเคล่ือน
เศรษฐกิจประเทศแอฟริกาใต้และยังเป็นฐาน

การผลิตยานยนต์ของทวีปแอฟริกากว่าร้อยละ 
80 ของการผลิตยานยนต์ทั้งทวีปแอฟริกา แต่
ขณะเดียวกันการผลิตยานยนต์ไม่เพียงพอ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศแอฟริกาใต้ได้ เนื่องจากขาดทักษะ
ในการผลิตจึงต้องน�าเข้าวัตถุดิบยานยนต์จาก
ต่างประเทศเพ่ือการผลิต สินค้ายานยนต์ท่ีประเทศ
แอฟรกิาใต้ต้องการน�าเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ สนิค้า
รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ รถบรรทุก 
ยางล้อ เครือ่งยนต์ เครือ่งไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ 
และกระจกส�าหรับรถยนต์ ตามล�าดับ

In 2014, total number of automotive 

production in Europe was 20,382,459 units 

with the growth rate at 2.3% from previous 

year and total number of sale was 18,480,967 

units or increasing 0.75% (Figure 6).

The overall of automotive market in Europe, 

the sale volume is partial increase due to the 

increasing sale in many countries in Europe. 

This year, it is expected that the sale volume 

will increase from the previous year and will be 

the first year from 2011-2013. Now, the stability 

of economy is the key to assure the confidence 

of consumer in Europe in the future

The confidence of consumer is significant. 

Their decision to buy valueable product is relied 

on the economy direction and steadiness of 

employment. From past years, German has 

extended their owing each car for upto 8.5 years. 

The development of automotive industry is also 

depended on the need of car owner for upgrading 

to the new modern car.

Automotive market in Europe has been 

stable since the 2nd half year of 2013. Recently, 

it starts growing, gradually, in low level market 

which similars to year 2012; therefore, European 

economy is still fragile. Although this year, 

there is acceleration in economy growth, the 

higher production number than the previous 

years of 2008 is quite far.

Automotive Industry

in Africa

Automotive industry in Africa is not 

quite developed due to lacking of knowledge 

and technology as well as unstability of poli-

tics which is the key factor of foreing invest-

ment. Country in Africa that has prosperity in 

industry is South Africa with iron & steel in-

dustry, automotive industry and much more.

Automotive industry of South Africa is 

the key to drive the economy and it is the 

manufacturing base of Africa (80% of total 

production throughout region). However, it is 

inadequate to serve the expansion of automotive 

industry because it lacks of skill and needs to 

import materials from other countries. Those 

automotive products that are needed to import 

for production are passenger car product, 

auto parts, truck, tire, engine, electric device, 

safety glass & mirror.

Figure 6 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in Europe as of 2007-2014
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“โมรอ็กโก” ถอืเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ 
รายใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือและใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริการองจากประเทศ
แอฟริกาใต้ ซึ่ง Pricewaterhouse Coopers 
(บริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังของอังกฤษ) คาด
การณ์ว่าปี พ.ศ. 2560 โมร็อกโกจะคว้าต�าแหน่ง
ประเทศผู้ผลิตยานยนต์ในอันดับที่ 19 ของโลก 
ปัจจุบันมีบริษัทระหว่างประเทศมาลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในโมร็อกโกเพิ่มขึ้น เช่น 
บรษิทั Renault (บรษัิทผลติรถยนต์รายใหญ่ของ
รฐับาลฝรัง่เศส) ได้เปิดโรงงานผลติรถยนต์ขนาด
ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือใกล้กับเมือง
คาซาบลังกา (Casablanca) ซึง่มีมลูค่าการลงทนุ
เท่ากับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีแผน
จะสร้างโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่สองท่ี
เมืองแทงเจียร์ (Tangier) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของประเทศโมร็อกโก เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
อีกด้วย1

ส�าหรับทวีปแอฟริกาในปี พ.ศ. 2557 มี
ปริมาณการผลิตรถยนต์ จ�านวน 708,348 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 11.3% 
และปรมิาณการจ�าหน่าย จ�านวน 1,555,721 คนั 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 3.3% 
(ตารางที่ 1) โดยมีประเทศที่ส�าคัญดังนี้

- ประเทศแอฟริกา มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 566,083 คัน คิดเป็นร้อยละ 80 
ของการผลิตยานยนต์ทั้งทวีปแอฟริกา เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 3.7% และ
ปริมาณการจ�าหน่าย จ�านวน 644,504 คัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 1%

- ประเทศโมร็อกโก มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 231,986 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมข้ึน 38.5% และปริมาณ

การจ�าหน่าย จ�านวน 122,060 คัน เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 1%

“Morocco” is the largest manufacturing 

base in North Africa and the 2nd in Africa 

followed from South Africa. Pricewater house 

Coopers, the famous auditor company from 

England, predicts that Morocco will be ranked 

the 19th of automotive production in the world. 

At present, there is increasing investment in 

automotive industry from many foreign 

companies in Morocco; for example, Renault 

(the largest automotive manufacture in France) 

opens the largest plant in North Africa near 

Casablanca with investment value at 1.5 billion 

USA. It also has a plan to open the 2nd plant 

in Tangier, located in the North of Morocco in 

order to increase production capacity.

Africa, in 2014, total number of automotive 

production was 708,348 units or increasing 

11.3%, while the total number of sale was 

1,555,721 units or 3.3% increased (Table 1) as 

following as:

- Africa:- the total number of automotive 

production was 566,083 units or increasing 

3.7% which was 80% of total production in 

Africa. The total number of sale was 644,504 

units which was decreased 1%.

- Total number of production in Morocco 

was 231,986 units, 38.5% increased, and total 

number of sale was 122,060 units or 

1% increased.

Table 1 Shows Total Number of Automotive Production
in Africa as of 2013-2014

ALL VEHICLES 2556 2557 % change
AFRICA 636,519 708,348 11.3%

BOTSWANA 0 0

EGYPT 39,050 27,020 -30.8%

KENYA 3,080 3,080 0.0%

LIBYA 0 0

MOROCCO 167,452 231,986 38.5%

NIGERIA 0 0

SOUTH AFRICA 545,913 566,083 3.7%

SUDAN 0 0

TUNISIA 1,860 1,860 0.0%

ZIMBABWE 829 829 0.0%

Source: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: OICA with evaluation by TAI

1 “เมื่อโมร็อกโกก้าวกระโดดสู่ศูนย์กลางประกอบเครื่องบินแห่งใหม่ของโลก”. http://www.oknation.net/.
   “Once Morocco becomes the new plan assembly center in the world”

Figure 7 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in Africa as of 2007-2014
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อุตสาหกรรมยานยนต์

ในทวีปเอเชีย

ในบรรดาอุตสาหกรรมท่ีส�าคัญของโลก 
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อน
ข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย 
เนื่องจากมีปริมาณการผลิตรถยนต์ท่ีมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของปริมาณการผลิตทั่วโลก การเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในทวีปเอเชียยังคงมี
อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการ
ผลิต และจ�าหน่ายสูงกว่าตลาดในอเมริกาและ
ยุโรป

ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ทั่วโลกปรับตัว
เพิม่ขึน้ โดยได้รบัแรงสนบัสนนุหลกัจากดมีานต์
ที่ยังคงแข็งแกร่งของตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย-
แปซิฟิก น�าโดยจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศ
อาเซียน รวมทัง้ความต้องการสะสมของผู้บริโภค
ในสหรัฐฯ หลังจากที่เผชิญกับการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

ซึง่ท่ีผ่านมา ตลาดเกดิใหม่ในภูมภิาคเอเชยี-
แปซิฟิก จะขยายตัวน�าหน้าทวีปอื่นๆ ในโลก 
ในทางตรงกันข้าม ตลาดทีพ่ฒันาแล้วในเอเชยี-
แปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคเดียวที่เห็นการหดตัว 
เนื่องจากบริษัทผู้ประกอบการรถยนต์ยักษ์ใหญ่
ในญ่ีปุ่น ยังคงเดินหน้าย้ายฐานการผลิตจาก
ประเทศของตนมายังตลาดส่งออกในปัจจุบัน
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน

ส�าหรบัทวปีเอเชยีในปี พ.ศ. 2557 มปีรมิาณ
การผลิตรถยนต์ จ�านวน 47,372,100 คัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 3.4% และ
ปริมาณการจ�าหน่าย จ�านวน 42,647,945 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 5% 
(ภาพที่ 8) โดยมีประเทศที่ส�าคัญดังนี้

- ประเทศจีน มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 
จ�านวน 23,722,890 คนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 
ของการผลิตยานยนต์ทั้งทวีปเอเชีย เมื่อเปรียบ
เทยีบกบัปี พ.ศ. 2556 เพิม่ขึน้ 7.3% และปริมาณ
การจ�าหน่าย จ�านวน 23,491,893 คนั เม่ือเปรียบ
เทียบกับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 6.9% (ภาพที่ 9)

- ประเทศอินเดีย มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 3,840,160 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 1.5% และปริมาณการ
จ�าหน่าย จ�านวน 3,176,763 คนั เม่ือเปรียบเทยีบ
กับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 2% (ภาพที่ 10)

- ประเทศญีปุ่น่ มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 
จ�านวน 9,774,558 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึน้ 1.5% และปรมิาณการจ�าหน่าย 
จ�านวน 5,562,887 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 3.5% (ภาพที่ 11)

Automotive Industry

in Asia

Among major industries in the world, 

automotive industry is remarkable in Asia 

because more than half of total production in 

the world is from Asia. Automotive industry in 

Asia is still growing, continuously. The total 

production and sale are also greater than in 

America and Europe.

As a consequence, the world automotive 

production is increased by the demand of 

new born market in Asia-Pacific, leaded by 

China, India and countries in ASEAN, along 

with the accumulated demand in the U.S. after 

the slow down economy in the past period.

Previously, new born market in Asia-

Pacific is expanded beyond other regions in 

the world. On the other hand, the developed 

market in this region shows the shrinkage 

because major automotive operators in Japan 

still move their manufacturing bases to other 

countries (export markets) in order to reduce 

the risk of currency exchange.

Asia, in 2014, the total number of production 

was 47,372,100 units or increasing 3.4%. The 

total number of sale was 42,647,945 units or 

increasing 5% (Figure 8) as following as:

- Total number of automotive production 

in China was 23,722,890 units or 7.3% increased. 

It was 50% of total production in Asia. The 

total number of sale was 23,491,893 units 

which were increased 6.9% (Figure 9).

- Total number of automotive production 

in India was 3,840,160 units or decreasing 1.5% 

while the total number of sale was 3,176,763 

or 2% decreased (Figure 10).

- Total number of automotive production 

and sale in Japan were 9,774,558 units and 

5,562,887 units with increasing rate at 1.5% 

and 3.5%, respectively. 

Figure 9 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in China as of 2007-2014
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Figure 8 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in Asia/Oceania as of 2007-2014
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อุตสาหกรรมยานยนต์

ในภูมิภาคอาเซียน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันการผลิตรถยนต์ และ
ตลาดรถยนต์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนมี
การถดถอย ท้ังน้ีเน่ืองจากการทางเศรษฐกจิโลก 
ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิของแต่ละประเทศ และปัญหา
การเมืองในบางประเทศ แต่ยังคงมีแนวคิดใน
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคนี้
เข้าด้วยกันมีความก้าวหน้าขึ้น โดยเฉพาะ 5 
ประเทศ อย่างไทย มาเลเซีย อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ 
และเวียดนาม ซึ่งมีจุดแข็งที่แต่ละประเทศมี
ความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันท่ีตรงกันในการ
ท่ีจะพัฒนาให้เกิดการแข่งขันได้ในตลาดโลก 

แต่ในทางกลับกันประเทศเหล่านี้เองก็มีพ้ืนฐาน
แตกต่างกัน ท�าให้แต่ละประเทศจึงต้องการให้
พัฒนาตนเองไปถึงจุดที่แข่งขันได้ก่อนแล้วค่อย
ตัดสินใจเข้าร่วมสู่ความร่วมมือกัน

ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
ประเทศที่มีบทบาทในการเป็นฐานการผลิต
รถยนต์มีอยู่ 5 ประเทศ หรือกลุ่ม ASEAN 5 คือ
กลุ ่มประเทศที่มีความสามารถในการผลิต
รถยนต์หรือจักรยานยนต์ได้ในประเทศของ
ตนเอง ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ตามล�าดับ และกลุ่มที่
ไม ่มีความสามารถผลิตรถยนต ์ เองได ้ คือ 
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ สิงคโปร์ และ
บรูไน

ส�าหรับภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ. 2557 
มปีรมิาณการผลิตรถยนต์ จ�านวน 3,984,877 คนั 
เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 10% และ
ปริมาณการจ�าหน่าย จ�านวน 3,190,208 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 10%2 
(ภาพท่ี 12) โดยมปีระเทศทีส่�าคญัดงัน้ี (ตารางที ่2,3)

Automotive Industry

in ASEAN

Overview of automotive industry in ASEAN, 

the production is decreased due to the world 

economy condition and political issue in some 

countries. However, there is the concept to 

connect automotive industry of these countries 

together for enhancement; especially, from 

5 countries: Thailand, Malaysia, Indonesia, 

Philippines and Vietnam. The strength of this 

group is they have the same idea to develop 

automotive industry and able to compete in 

the world market. Nevertheless, these countries 

have different fundamental; therefore, each of 

them needs to develop this basis requirement 

before the collaboration.

Among 10 member countries in ASEAN, 

there are 5 countries, as known as ASEAN 5, 

which are automotive manufacturing bases and 

have ability to produce automotive or motorcycle. 

They are Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines 

and Vietname, consecutively. The rest has no 

production: Cambodia, Laos, Mynmar, Singapore 

and Brunie.

ASEAN in 2014, the total automotive 

production was 3,984,877 units, decreasing 10%, 

and the total number of sale was 3,190,208 

units, 10% decreased2 (Figure 12). As following 

as (Table 2, 3) :

Figure 11 Shows Total Number of Automotive Produciton
and Sales in Japan as of 2007-2014

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

(thousands)

11
,59

6
5,3

09

11
,57

6
5,0

82

7,9
34

4,6
09

9,6
29

4,9
56

8,3
99

4,2
40

9,9
43

5,3
70

5,3
76

5,5
63

9,7
75

9,6
30

Production     Sales

Source: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers: OICA with evaluation by TAI

Figure 10 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in India as of 2007-2014
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- ประเทศอนิโดนีเซยี มีปริมาณการผลติ
รถยนต์ จ�านวน 1,298,523 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้น 7% และปริมาณการ
จ�าหน่าย จ�านวน 1,208,019 คนั เม่ือเปรียบเทยีบ
กับปี พ.ศ. 2556 ลดลง 2%

- ประเทศมาเลเซีย มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 596,418 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี พ.ศ. 2556 ลดลง 1% และปริมาณการจ�าหน่าย 
จ�านวน 666,465 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 2%

- ประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 88,845 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 12% และปริมาณการ
จ�าหน่าย จ�านวน 234,747 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 29%

- ประเทศไทย มปีริมาณการผลติรถยนต์ 
จ�านวน 1,880,007 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2556 ลดลง 23.5% และปริมาณการจ�าหน่าย 
จ�านวน 881,832 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 
2556 ลดลง 34%

- ประเทศเวียดนาม มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ จ�านวน 121,084 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 29% และปริมาณการ
จ�าหน่าย จ�านวน 133,588 คัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้น 35%

ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศอนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ 
และเวียดนาม มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
จากปีก่อน โดยประเทศเวียดนาม มีปริมาณ
การผลิตเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ เพิม่ขึน้ร้อยละ 29 และ
ประเทศไทย มีปริมาณการผลิตลดลงมากที่สุด 
ลดลงร้อยละ 23.5 รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซยี 
มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 1

ส�าหรับการจ�าหน่ายภายในประเทศนั้น 
ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
ปริมาณการจ�าหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน 
โดยประเทศเวียดนาม มีปริมาณการจ�าหน่าย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 รองลงมา
เป็นประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และ
ประเทศมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และประเทศ
ที่มีการจ�าหน่ายลดลงมากที่สุด คือ ประเทศไทย 
ลดลงร้อยละ 34% รองลงมา คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 2

- Indonesia has total automotive 

production at 1,298,523 units, 7% increased, 

while total number of sale was 1,208,019 units, 

decreasing 2%.

- Malaysia, the total automotive 

production was 596,418 units or decreasing 1% 

and the total number of sale was 666,465 units 

or increasing 2%.

- The total number of automotive 

production in Philippines was 88,845 units or 

increasing 12% and total number of sale was 

234,747 units or increasing 29%.

- Thailand, the total automotive production 

was 1,880,007 units, 23.5% reduction and 

total number of sale was 881,832 units, 34% 

decreased.

- Vietnam, total number of automotive 

production was 121,084 units, increasing 29% 

and total number of sale was 133,588 units, 

increasing 35%.

In 2014, Indonesia, Philippines and Vietnam 

had total production increased from the previous 

year. Vietnam had the highest increasing of total 

production or 29% while Thailand had the most 

decreasing in production or 23.5% followed 

by Malaysia at 1%.

The domestic sale, there was the 

increasing in total number of sale in Malaysia, 

Philippines and Vietname. Vietnam had the 

highest increasing in sale at 35%, followed by 

Philippines at 29% and Malaysia at 2%, while 

the most decreasing in sale was Thailand at 

34%, followed by Indonesia at 2%.

Figure 12 Shows Total Number of Automotive Production
and Sales in ASEAN as of 2007-2014
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Table 3 Shows Total Number of Automotive Sales in ASEAN as of 2013-2014

SALES : 2014
1. MOTOR VEHICLES

COUNTRY PASSENGER 
VEHICLES

COMMERCIAL
VEHICLES 2014 2013 VARIANCE

(%)
Brunei 17,204 910 18,114 18,642 -3%

Indonesia 879,461 328,558 1,208,019 1,229,901 -2%
Malaysia 588,341 78,124 666,465 655,793 2%
Philippines 90,287 144,460 234,747 181,738 29%
Singapore 35,474 11,969 47,443 34,111 39%
Thailand 411,402 470,430 881,832 1,330,672 -34%
Vietnam 77,428 56,160 133,588 98,649 35%

TOTAL 2,099,597 1,090,611 3,190,208 3,549,506 -10%

Source: Asean Automotive Federation: AAF with evaluation by TAI

Table 2 Shows Total Number of Automotive Production in ASEAN as of 2013-2014

PRODUCTION : 2014
1. MOTOR VEHICLES

COUNTRY PASSENGER 
VEHICLES

COMMERCIAL
VEHICLES 2014 2013 VARIANCE

(%)
Indonesia 1,013,172 285,351 1,298,523 1,208,211 7%
Malaysia 545,122 51,296 956,418 601,407 -1%
Philippines 27,070 61,775 88,845 79,169 12%
Thailand 742,678 1,137,329 1,880,007 2,457,057 0%
Vietnam 74,480 46,604 121,084 93,630 29%

TOTAL 2,402,522 1,582,355 3,984,877 4,439,474 -10%

Source: Asean Automotive Federation: AAF with evaluation by TAI
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3 Infotainment คือการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเสียงรถยนต์กับสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
  is the connection between car stereo and smart phone/tablet. 

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกจะยังคง
เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว หลังได้รับอานิสงส์
จากการขยายตัวของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค
เอเชีย น�าโดย จีน อินเดีย และญี่ปุ่น รวมทั้ง
ดีมานต์สะสมจากช่วงก่อนหน้าในสหรัฐฯ และ
การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ของผู้ประกอบการ 
และการผลิตในยุโรปเริ่มฟื้นตัว ขณะที่ผู้ผลิต
รถยนต์ญี่ปุ่นยังมุ่งขยายสายการผลิตนอกบ้าน 
เพ่ือลดปัญหาค่าเงินเยน แม้ปัญหาวิกฤตหน้ียุโรป 
และการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
จะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันการเจริญเติบโต
ในระยะยาว แต่ยังคงเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของ
ตลาดรถในยุโรป 

ภาพรวมของอตุสาหกรรมรถยนต์ในเอเชีย 
ก�าลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนถ่ายครั้งส�าคัญ โดยได้
รับปัจจัยบวกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ก�าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ต่างๆ ของภาครฐัในหลายๆ ประเทศ เพ่ือดงึดดู
การลงทุนจากผูป้ระกอบการ และนกัลงทุนต่างชาติ

ในส่วนของประเทศไทย แม้ว่าอตุสาหกรรม
ยานยนต์ในปี 2557 มีทิศทางชะลอตัวหลังจาก
นโยบายรถคันแรกของรัฐบาลหมดลง ส่งผลให้
บรรดาค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นหลายราย ซึ่งมี
ส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ในประเทศรวมกนักว่า 
80% ต่างรายงานยอดขายลดลงในช่วงที่ผ่านมา 
แต่เชื่อว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากทั้งค่ายรถ 
และซัพพลายเออร์ทั้งในและนอกประเทศจะ
ช่วยผลกัดนัการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์
ไทยและภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะแผนการผลติ
รถยนต์ของไทยท่ีวางเป้าหมาย ผลิตรถยนต์
จ�านวน 3 ล้านคนั ภายในปี 2560 เพือ่ขึน้สูอั่นดบั 
5 ของโลก

แนวโน้มของอตุสาหกรรมรถยนต์ในระยะ
ข้างหน้า ความต้องการส�าหรบัการน�าเทคโนโลยี
ขั้นสูงมาใช้กับรถยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน หรือการ
ติดต้ังเครื่องน�าทางรถยนต ์ที่ เป ็นอุปกรณ์ 
Infotainment3 ในตัวจะขยายตัวสูงขึ้นในอีก 
2-3 ปี ข้างหน้า เน่ืองจากเจ้าของค่ายรถยนต์
จะหันมาให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรม
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับยานยนต์เพื่อกระตุ้น
ยอดขายและสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้
รถรุ่นใหม่

ในขณะทีก่ารผลิตรถยนต์ประเภท Hybrid 
Electric และ Fuel Cell เพื่อสิ่งแวดล้อมเริ่มมี
สัดส่วนเพ่ิมมากขึ้นของการผลิตทั่วโลกในปีที่
ผ่านมา และคาดว่าสดัส่วนจะเตบิโตขึน้อีก ด้วย
ความร่วมมือกันของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ซึ่ งจะช ่วยให ้ต ้นทุนลดลงได ้ในระดับหน่ึง 

อย่างไรก็ดี คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่ผู้
ประกอบการในตลาดจะหันมาผลิตพาหนะ
ประเภทนี้ แบบเน้นปริมาณ

นอกจากนี้ การน�าเอาเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
มาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ ได้แก่ ดีเซลสะอาด 
ก๊าซซีเอ็นจี (CNG-Compressed Natural Gas) 
และรถยนต์ไร้คนขบั (Driverless Vehicles) ยงัได้รับ
ความนยิมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรม
ยานยต์ก�าลังเข้าสู่ยุคของการใช้นวัตกรรมใหม่

เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ รถจะ
เป็นมากกว่ายานพาหนะทั่วๆ ไป ที่พาเราไปถึง
จุดหมายเท่าน้ัน แต่จะเป็นเหมอืนส่ิงทีเ่ราเรยีกว่า 
Mobile Computing Stations หรือพาหนะไร้
สายที่ช่วยค�านวณทิศทางและข้อมูลท่ีจ�าเป็น
ต่างๆ ในการขับรถคันนั้นๆ แต่นั่นย่อมมาซึ่ง
ความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการจารกรรมข้อมูล ข้อมูลเจ้าของ
รถที่เป็นความลับหรือความไว้วางใจในระบบ
การขับรถหรือยวดยานพาหนะต่างๆ ดังนั้นจึง
เป็นโจทย์ให้ผู้ประกอบการในการคิด นวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองผู้บริโภค และดึง
ส่วนแบ่งการตลาดมาให้ได้มากที่สุด

The world automotive industry will 

continue grow in the long run after the expansion 

of new born market in Asia from China, India 

and Japan as well as accumulated demand in 

the U.S. There is also new technology investment 

of operator. Additionally, the production in Europe 

is started to recover while automotive 

manufacture in Japan focuses on expanding 

production line in other countries in order to 

eliminate the currency exchange disadvantage 

of Yen value. Although the financial crisis in 

Europe and gradual recovery of the economy 

in the U.S. are risk factors for the growth of 

automotive industry in the long run, there is a 

sign of recovery in Europe car market.

In overview, automotive industry in Asia 

is in the middle of significant transition supported 

from positive economy activity and the increasing 

of purchasing. Economy promotion measures 

form governments in many countries are also 

attractive foreign investment.

Automotive industry in Thailand during 

year 2014 was slow down after the end of first 

car buyer policy. As a result, many Japanese 

car makers, 80% of market share, revealed that 

their sales were decreased. Nevetheless, 

they believed that the continue investment 

from manufacturer and supplier both from local 

and international would promote the growth 

of Thailand and ASEAN automotive industries; 

especially, Thailand with automotive production 

plan at 3 million units of production within 

2017 in order to be ranked in the 5th ranking of 

the world.

The automotive industry tendency, the new 

advanced technology will be used in vehicle 

to increase efficiency of safety, economy or 

Infotainment 3 as the navigator device. This 

will be used more in the next few years because 

manufacturer realizes the significant of new 

technology implementation and using in vehicle 

in order to promote sale volume and conform 

to demand of consumer that needs to use new 

modern vehicle.

The producing proportion of Hybrid electric 

and fuel cell vehicle has increased worldwide 

from last year and will expand in the future 

from collaboration of automotive industry. This 

will reduce some production costs. However, 

it will take for a while for manufacture to produce 

mass production for this type of vehicle.

Moreover, the implementation of other 

technologies such as clean cell, Compressed 

Natural Gas (CNG) and Driveless Vehicles will 

be more popular as automotive industry is 

becoming the era of applying new innovation.

For the future trend, car will be more 

than a vehicle that brings us to the destination, 

but it will be Mobile Computing Stations that 

calculates distance and necessity data for 

driving. Nonetheless, there are some risks in 

safety; for example, espionage data of car 

owner and reliability of vehicle. Thus, manufacture 

needs to create new innovation and technology 

to meet consumer’s demand and take the 

largest market share.
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สถาบันยานยนต์ร่วมแสดงความยินดีและออกบูธแสดงบริการการ
ทดสอบมาตรฐานของสถาบันฯ ในโอกาสฉลองครบรอบวัคล้ายวันสถาปนา 
“46 ปี สมอ. คนไทยปลอดภัย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยได้
รบัเกยีรตจิาก นายจกัรมณฑ์ ผาสกุวานชิ รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานและปาฐากถาพิเศษ “เรื่องมาตรฐานช่วยธุรกจิติดอาวุธ” และ 
“มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอุตสาหกรรม“ นอกจากนี้ได้เน้นว่า 
ปลายปีนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC การปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ยอมรับ
ร่วมกนัจงึเป็นภาระกจิทีเ่ร่งด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ทีไ่ด้มอบหมายให้ 
สมอ. ด�าเนนิการ ในฐานะผูแ้ทนประเทศไทย ทัง้ยงัได้ยกตวัอย่างอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึง่มสีถาบนัยานยนต์เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานต่างว่า จาก MRA 19 
ตอนนี้ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมไปแล้วถึง 16 มาตรฐาน และหาก
ศนูย์ทดสอบยานยนต์ส�าเรจ็ ประเทศไทยจะเป็นศนูย์ทดสอบยานยนต์แห่งแรก

ในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

On March 30th, 2015, at BITEC Bang Na, Thailand Automotive 

Industry (TAI) congratulated Thai Industrial Standards Institute (TISI) in 

the occasion of the “46th year of TISI: The safety of Thai and Sustainability 

of Thai Industry”. In this regard, Mr. Chakramon Phasukavanich – Minister 

of Industry presided over the event and gave speeches of “Standards 

assist arms business” and “TISI 9999: the guideline to sufficient economy 

of industry”. He also emphasized that the standard adjustment was the 

priority mission of Ministry of Industry which was needed and accepted 

from related parties. This mission had assigned to TISI which was the 

representative from Thailand. He also added that from 19 standards, TAI 

provided testing services that met 16 standards. If it was able to perform 

testing for all these standards, Thailand would be the 1st completed 

automotive testing center in ASEAN.

เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2558 นายวชิยั จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ สถาบนั
ยานยนต์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน Auto Part Tech Day 2015 โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันส่งสริมสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาขีดความสามมารถของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนไทยให้สามารถยืนหยัดแข่งขัน และนายวรวุฒิ 
ก่อวงศ์พาณิชย์ ผู้จัดการแผนกทดสอบ สถาบันยานยนต์ ร่วมเป็นวิทยากร
ในการสัมมนา เรื่องมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบที่จ�าเป็นส�าหรับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยานยนต์ 
ยังได้ออกบูธให้ค�าปรึกษา ด้านการทดสอบมาตรฐาน และการพัฒนา
บุคคลากร ตลอดการจัดงาน เมื่อวันที่ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ 
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

On May 27th, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand 

Automotive Institute (TAI), attended the opening ceremony of Auto Part 

Tech Day 2015. Mr. Pichet Durongkaveroj, Minister of Science and 

Technology – Ministry of Science and Technology presided over the event. 

The objective of this event was to promote the implementation of 

technology and innovation for enhancing capability of Thai automotive 

and auto parts industry and competitiveness. In this regard, Mr. Worawuth 

Kovongpanich, Manager - Regulation Testing Division (TAI) was a 

speaker in the topic of Requisite Standard and Analysis for Auto Parts 

Industry. TAI also had a booth display and provided testing standard 

and human resources development consultation. The event was held 

during May 27th-28th, 2015 at Thailand Science Park Convention Center, 

Pathum Thani.

THE 46TH YEAR OF TISI: THE SAFETY 
OF THAI AND SUSTAINABILITY 
OF THAI INDUSTRY
46 ปี สมอ. คนไทยปลอดภัย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกล ยั่งยืน

AUTO PART TECH DAY 2015
มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนครบวงจร
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คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติร่วม
บรรยายในงานสัมมนา Word Class Automotive Supplier หัวข้อ Lean 
Manufacturing: East Meet West จัดโดย Thai-European Business 
Association (TEBA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ความช�านาญในด้านเทคนิคในกลุม่ผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ เมือ่วนัท่ี 23 เมษายน 
2558 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์เทอมอนัล 21 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

On April 23rd, 2015, Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand 

Automotive Institute (TAI) was the honorable speaker for World Class 

Automotive Supplier seminar in the topic of Lean Manufacturing: East 

Meet West, which was organized by Thai-European Business Association 

(TEBA) with the objective of sharing in technical knowledge and expertise 

among auto part manufacturers at Grande Centre Point Terminal 21 

Hotel.

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติร่วม
แถลงข่าวและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันฯ ในการจัดงานมหกรรม
ยานยนต์ ครั้งที่ 32 หรือ Motor Expo 2015 ในระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 
2558 ณ ชาแลนเจอร์ 1-3 อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีท้ังนีน้ายขวญัชยั ปภสัร์พงษ์ 
ประธานจัดงาน และ บริษัท สื่อสากล จ�ากัด ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัด
งานในปีนี้คือ “มาตรฐานใหม่ ยานยนต์ไทยใส่ใจโลก” (New Standards…
Thai Vehicles Care About The Earth) เพื่อเป็นแนวทางในการน�าร่องสู่
การใช้ภาษีสรรพสามิตส�าหรับรถยนต์ ที่ก�าลังจะเริ่มใช้ในปี 2559 โดย
ค�านงึถงึ มาตรฐานความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน และรกัษาส่ิงแวดล้อม
เป็นหลัก

นอกจากนีส้ือ่สากลยังได้จัดงาน AAITF Bangkok 2015 (Automotive 
Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair for Southeast Asia) เป็น
ครั้งแรกภายในงาน Motor Expo โดยจัดแสดงเกี่ยวกับ อะไหล่ อุปกรณ์ 
เครือ่งมอื เครือ่งจกัรกลและยานยนต์มากมาย พร้อมเปิดเวทใีห้ผูป้ระกอบการ 
ตัวแทนจ�าหน่าย ผู้น�าเข้า ผู้ค้าส่ง และค้าปลีกในกลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกิจาเซียนได้เจรจาธุรกิจกัน ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 ณ 
อิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี

Mr.Vichai Jirathiyut – President of Thailand Automotive Institute 

(TAI) attended the press conference of Motor Expo 2015 and discussed 

activities in the event which will be held during December 2nd-13th, 2015 

at Challenger hall 1-3, Impact Muang Thong Thani. Mr. Kwanchai 

Prapasapong, President of Inter-Media Consultant Co., Ltd. and the chairman 

of event revealed that this year concept would be “New Standards…

Thai Vehicles Care About The Earth which would conform to the new 

excise tax, effective in 2016. This would concern the safety standard, 

energy saving and environmentally-oriented.

Additionally, Inter-Media Consultant Co., Ltd. also organizes the 

AAITF Bangkok 2015 (Automotive Aftermarket Industry and Tuning 

Trade Fair for Southeast Asia) as the first time in Motor Expo, which is 

the showcase of auto parts, equipment, tool, machine and vehicle as well 

as provides networking opportunity for manufacturer, dealer, importer, 

wholesaler and retailer from AEC. This will be held during December 

9th-11th, 2015 at Impact forum hall 9, Muang Thong Thani.

WORLD CLASS
AUTOMOTIVE
SUPPLIER
SIMINAR - LEAN 
MANUFACTURING: 
EAST MEET WEST 
BY TEBA

PRESS CONFERENCE OF MOTOR EXPO 2015
การแถลงข่าวเปิดตัว MOTOR EXPO 2015
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THE POSITION OF THAI
AUTOMOTIVE INDUSTRY IN 
THE NEXT DECADE SEMINAR
การสัมมนา จุดยืนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ในทศวรรษหน้า

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ UBM 
ผู้จัดงาน Intermach & Subcon Thailand 2015 จัดการสัมมนาสัมมนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ คุ้มสิน 
นายกสมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย ปาฐากถาในหวัข้อ จดุยนือตุสาหกรรม
ยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า และ การเสวนาพิเศษ การเตรียมพร้อมของ
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า โดย นายวชิยั จริาธยิตุ ผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคม
อุตสาหกรรมสนับสนุน และ นางอัชนา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์ไทย เพือ่แบ่งปันประสบการณ์ และชีช่้องทางการเตรยีมพร้อม

รับสถานการณ์ การมองหาตลาด หรือขยายตลาดส่งออก และการร่วมมือ
กันของภาครฐับาล และภาคเอกชน ในการสนับสนนุและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในอนาคต ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Mr. Arthit Wuthikaro, Director – General, Department of Industrial 

Promotion, Ministry of Industry collaborated with affiliated organizations 

in automotive industry and UBM; the organizer of Intermach & Subcon 

Thailand 2015, to organize the Thai industry seminar. In this regard, Mr. 

Thanawat Koomsin, President, Thai Automotive Industry Association 

(TAIA) gave a lecture of the Position of Thai Automotive Industry in the 

Next Decade. There was a panel discussion; the Preparation of Thai 

Automotive Industry in the Next Decade, by Mr. Vichai Jirathiyut, President 

– Thailand Automotive Institute (TAI), Mr. Wiroj Sirithanasart, President 

- Thai Embedded Systems Association (TESA) and Mrs. Achana Limpaitoon, 

President - Thai Auto-Parts Manufacturers Association (TAPMA) to 

share experience and guideline for preparation, new market/ export 

market expansion and collaboration between the government and private 

sectors in order to support and develop automotive industry in the future. 

The seminar was held at Bitec, Bangna on May 14th, 2015.

THE QUALITY EXPO 2015 BY 
THE ASSOCIATION OF QC 
HEADQUARTERS OF THAILAND

สถาบันยานยนต์ ผูร่้วมสนบัสนุนงานมหกรรมคณุภาพ ประจ�าปี 2558 
โดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เข้ารับประกาศเกียรติบัตร
จากท่านจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
สถาบันยานยนต์ ยังได้ร่วมกิจกรรมการน�าเสนอ โดยร่วมส่งตัวแทน กลุ่ม
ทดลองอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิ 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานภาค

รัฐวิสาหกิจ ภาคราชการ และภาคอุตสาหกรรม ณ อาคารกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว ่างวันที่  27 เมษายน 
- 1 พฤษภาคม 2558

Thailand Automotive Institute (TAI) supports the Quality Expo 

2015, which is organized by The Association of QC Headquarters of 

Thailand, and receives a certification from Mr. Chakramon Phasukavanich, 

the Minister - Ministry of Industry. In this regard, representatives from 

TAI present the temperature transferring protection device. This is a 

part of the quality development campaign in state enterprise, government 

and industry sectors. The event is held at DIP Bldg., Ministry of Industry 

during April 27th – May 1st, 2015.
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THE 26TH TPS
การด�าเนนิกจิกรรมระบบผารผลติแบบโตโยต้า TPS รอบที ่26

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (TMAP-EM) สานต่อโครงการ 
Automotive Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) 
หลกัสตูร “ระบบการผลติแบบโตโยต้า ครัง้ที ่26” (TPS) โดยนายวชัิย จริาธยิตุ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ และ Mr.Yutaka Tanaka Managing Coordinator 
Operations Management Development Division TMAP-EM ณ อาคาร
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน�้าไท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ปฐมนิเทศน์หลักสูตร และมอบโล่แก่บริษัทในการ
เข้าร่วมการอบรม ครัง้ท่ี 25 ส�าหรับบริษัททีป่ระสบความส�าเร็จได้รับคัดเลือก
เป็น Best Practice ได้แก่ 1. บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จ�ากัด 2. บริษัท 
บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 3. บริษัท บิทไว้ส์ ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ จ�ากัด 
และบรษิทัประสบความส�าเร็จได้รับคดัเลอืกเป็น The Best TPS Consistency 
Improvement ได้แก่ 1. บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จ�ากัด 
2. บริษัท บีที-ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ส�าหรับ บริษัท หรือ ผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ ในรอบที่ 27 ซึ่งจะด�าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน 

กันยายน - ธันวาคม 2558 สามารถสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกัญจรัศม์ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ โทรศัพท์ 
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 

26th Toyota Production System (TPS) course; as a part of Automotive 

Human Resource Development Institute Project (AHRDIP). In this regard, 

Mr. Vichai Jirathiyut, President – 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 25th TPS 

course that have been awarded for the Best Practice as following as:

1. UNION APPLY CO., LTD.

2. Bitwise (Thailand ) Co.,Ltd.

3. Bitwise Heat Exchanger Co., Ltd.

While the winners of the Best TPS Consistency Improvement are:

1. THAI METRO INDUSTRY (1973) CO., LTD.

2. BT-Distribution Co., Ltd.

The 27th TPS will be held on September – December, 2015. For 

information, please contact K. Kancharas, Entrerpreneur Development 

Division – TAI at 02-712-2414 Ext. 6701 – 6705 / E-mail: kancharas@

thaiauto.or.th.

นายวชิยั จริาธยิตุ ผูอ้�านวยการ สถาบนัยานยนต์ ร่วมกบัการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย สนบัสนนุ “โครงการอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยั
เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558” เพื่อ
รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยได้รับเกียรติ
จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
นายอัยยณัฐ ถิ่นอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
ในพิธี โดยสถาบันยานยนต์ได้ร่วมสนับสนุนน�้าดื่มรณรงค์ความปลอดภัย 

ณ จุดบริการประชาชน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านบางนา ก.ม.
6 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

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

collaborated with Expressway Authority of Thailand (EXAT) to promote 

the campaign of “Convenience and Safety Travelling during Songkran’s 

Festival 2015” event. In this regard, Air Chief Marshal Prajin Jantong, 

Minister of Transport – Ministry of Transport and Mr. Aiyanat Tinapai, 

Governor – EXAT presided over the event. TAI supported the campaign 

by providing drinking water to publics at the Bang-na, Km. 6 toll way on 

April 9th, 2015.

THE COLLABORATION BETWEEN TAI AND 
EXAT FOR THE CAMPAIGN OF 
“CONVENIENCE AND SAFETY TRAVELLING 
DURING SONGKRAN'S FESTIVAL 2015”
สถาบันยานยนต์ ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอ�านวยความ
สะดวก และความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2558
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TISI – THE IMPORT MEASURE 
FOR PRODUCT AS STATED IN 
THE ROYAL ACT.
มาตรการก�ากับดูแลการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มี พรก. 
ก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

นายหทยั อูไ่ทย เลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กล่าวเปิดงานและชี้แจงถึงมาตรการการก�ากับดูแลการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ 
อุสาหกรรมที่มี พรก. ก�าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรฐาน
บังคับ โดยจะมีผลการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
พร้อมกนันี ้ สถาบันยานยนต์ ร่วมออกบูธ ให้บริการปรึกษา ส�าหรับผู้น�าเข้า
และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงการทดสอบมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์ ภายในงาน เพือ่เป็นการคุม้ครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภยั
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ส�าหรับขั้นตอนการขออนุญาตยังคงเดิม แต่มีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายและมาตรการการน�าเข้า คือ “ห้ามผู้น�าเข้าน�าเข้า
ผลติภัณฑ์ก่อนได้รบัอนุญาตจาก สมอ. เว้นแต่การน�าเข้ามาเพ่ือเป็นตัวอย่าง
เพื่อการอนุญาต โดยต้องแจ้งให้ สมอ. ทราบก่อนทุกครั้ง ซึ่งสามารถตรวจ
สอบรายละเอียด เก่ียวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา

ด�าเนินการ รวมทั้งแบบ
ฟอร์มต่างๆ ได้ที ่www.
tisi.go.th หรือสอบถาม
ได้ที่ โทรศัพท์ 02-202-
3398 ทัง้นี ้หากผูน้�าเข้า
ไม่ปฏิบติัตามกฏหมายจะมโีทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรบัไม่เกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจ�าและปรับ อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

On May 18th, 2015, at Bitec, Bangna, Mr. Hathai Uthai, Secretary-

General, Thai Industrial Standards Institute (TISI), delivered the opening 

speech and elucidated the measure of imported industrial product 

which was in the royal act had to be as standard. This would be effective 

on June 15th, 2015. In this regard, Thailand Automotive Institute (TAI) 

had booth display and provided standard testing consultation to importer, 

auto part and automotive operators for consumer safety. The process 

of permission is still the same with changing in the policy and measure 

of the import which is “Importer will not allow to import any product 

before approval; except, it is used for sample for permission”. It must be 

prior notified to TISI. For more information, please visit www.tisi.go.th or 

contact 02-202-3398. The penalty of violation will be imprisoned not 

over 2 years, fined for 100,000 THB or less or bo.

ASIA-PACIFIC ECONOMIC
COOPERATION (APEC) 2015
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
(APEC) 2015 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

นางสาวรัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการของ
สถาบันยานยนต์ เป็นตัวแทนในนามของสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมประชุม
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซิฟิก (เอเปค) คร้ังที ่22 ณ เมืองมาคาติ 
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบไปด้วยสมาชิกเอเปคจ�านวน 21 
ประเทศ ในการร่วมสนทนาด้านเศรษฐกิจยานยนต์ ในหัวข้อ “Integrating 

SMEs into the Automotive Global Value Chain และ the U.S. Standard 
Workshop (1998 Agreement-Global Trade Regulation) ในวันแรกของ
การประชุม

APEC Forum – Delegates to the Asia-Pacif ic Economic 

Cooperation (APEC) gather for a photo in Makati, Manila, the Philippines 

at the 22nd APEC Automotive Dialogue. There are 21 APEC member 

economies have joined by the theme of this meeting on “Integrating 

SMEs into the Automotive Global Value Chain” and including the U.S. 

Standard Workshop (1998 Agreement-Global Trade Regulation) at the 

first day of the meeting. Miss Rachanida Nitipathanapirak, Deputy 

Director-Academic Department of Thailand Automotive Institute (TAI) 

attended as the delegate and on behalf of the TAI.
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นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเป็น
วิทยากร ในการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ก้าวย่างสู่อาเซียน…ช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย” โดย ส�านักงานคณะการรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ UBM ผู้จัดงาน Intermach & 
Subcon Thailand 2015 เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ครอบคลุมการวางแผน
เชงิบูรณาการและการเตรยีมความพร้อมรอบด้านในการเข้าสู่ AEC พร้อมท้ัง
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

On May 13th, 2015, at Bitec Bangna, Mr. Vichai Jirathiyut, President 

– Thailand Automotive Institute (TAI) was honorable guest speaker in 

the sem i na r  o f  “The  Moving Forward to ASEAN of Thai Auto 

Pa rts” which was arranged by National Research Council of Thai-

land (NRCT), the Board of Investment of Thailand (BOI) and UBM 

that organized the Intermach & Subcon Thailand 2015. The objective of 

this seminar is to drive the development and motivate competitiveness 

of Thai industry; including, integrated planning, readiness to AEC and 

moving forward of Thai industry.

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก ส�านักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ�า
ประเทศไทย เป็นวิทยากรในการสัมมนาและการจับคู่ทางธุรกิจ ในหัวข้อ Green Automotive Technology, Towards Electric Vehicles and Lightweight 
Materials ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

On June 9, 2015, at Sofitel Sukhumvit Hotel,  Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute (TAI) was honorable guest 

speaker in the seminar & business matching of “Green Automotive Technology, Towards Electric Vehicles and Lightweight Materials” which was 

arranged by Australian Trade Commission, Australian Embassy of Thailand.

THE SEMINAR & BUSINESS 
MATCHING OF
“GREEN AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY"
สัมมนา GREEN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

“THE MOVING FORWARD TO 
ASEAN OF THAI AUTO PARTS”
“ก้าวย่างสู่อาเซียน...ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย”
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นายชัยศิริ วิชัยลักษณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันยานยนต์ 
ได้รับเชิญจาก Reed Tradex ร่วมเปิดงาน Manufacturing Expo 2015 
มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนครบวงจร 
อย่างเป็นทางการ ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดง เครื่องจักรเพื่อ
การผลิต เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีแม่พิมพ์และการขึ้นรูป 
เครื่องมือส�าหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโซลูชั่นด้านการเตรียม
พื้นผิวและการเคลือบผิว จาก 46 ประเทศ ในฐานะมหกรรมที่เป็นศูนย์รวม
ของนักอุตสาหกรรมจากทั่วอาเซียน ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ ยังได้จับมือ 
Reed Tradex จัดการสัมมนาด้านยานยนต์ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท” ครั้งที่ 3 
ในหัวข้อ ASEAN…The Emerging Automotive Hub of The World ณ 
ศนูย์การประชมุและนิทรรศการไบเทค เม่ือวนัที ่24-27 มิถนุายน 2558 ทีผ่่านมา

Mr. Chaisiri Vichailak, Director – Administrative Department, 

Thailand Automotive Institute (TAI) attended the opening of Manufacturing 

Expo 2015 – for manufacturing and supporting industries, which consists 

and features the showcase of production machine, automatic technology, 

mold & forming, electronic production machine and solution for surface 

and coating from 46 countries as the community hub of industrialist 

throughout ASEAN. Additionally, TAI also collaborates with Reed Tradex to 

organize the seminar of Automotive Summit 2015 - ASEAN…The Emerging 

Automotive Hub of The World at Bitec during June 24th-25th, 2015.

MANUFACTURING EXPO 2015
FOR MANUFACTURING AND SUPPORTING INDUSTRIES
มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนครบวงจร

TAI CONGRATULATES THE 27TH 
ESTABLISHMENT OF BSID
สถาบันยานยนต์ ร่วมฉลองครบรอบ 27 ปี BSID

ผู ้แทนฝ่ายบริหาร สถาบันยานยนต์ ร ่วมแสดงความยินดีต ่อ 
นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อ�านวยการ ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สพส.กสอ.) เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา ครบรอบ 27 ปี ทัง้น้ียังได้หารือถงึความร่วมมือในการจัดงาน TAPA 
ในปี 2559 อีกด้วย ณ ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ซ.ตรีมิตร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

On May 25th, 2015, in the occasion of the 27th establishment of 

Bureau of Supporting Industries Development (BSID) , representative 

from Thailand Automotive Institute (TAI) congratulated to Mr. Panuwat 

Triyangkulsri, Director Bureau of Supporting Industries Development, 

and discussed the collaboration of co-organizing TAPA in this year at 

BSID, Soi Trimitr.
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สถาบันยานยนต์ต่อยอดงานสัมมนา จัดสุดยอดสัมมนาเชิงวิชาการ 
Automotive Summit 2015 ร่วมกบั ร้ีด เทรดเดก็ซ์  ข้ึนเป็นปีที ่3 ภายใต้งาน 
Manufacturing Expo 2015 มุ่งเน้นการสัมมนาเชิงวิชาการ ด้านมาตรฐาน
การทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน เทคโนโลยีด้านยานยนต์ เทคโนโลยีด้าน
การทดสอบ “เพือ่ผลกัดนัอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และในภูมภิาคอาเซยีน 
มุง่สูศ่นูย์กลางยานยนต์โลก” โดยมีผู้สนับสนนุหลกั อาทิ บริษัท ฟอร์ด เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) และ
อกีหลายหน่วยงานจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศกึษา เมือ่วันที่ 
24 - 25 มถินุายน 2558 ทีผ่่านมา ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค 
บางนา

Thailand Automotive Institute (TAI) collaborates with Reed Tradex 

to organize the Automotive Summit 2015, the 3rd year of event, as a 

part of Manufacturing Expo 2015, which focuses on automotive and 

auto parts testing standard, technology and testing standard in order 

to drive Thai and ASEAN automotive industries as the world automotive 

hub. Major sponsors of this event are Ford Services (Thailand) Co., Ltd., 

Bosch Automotive (Thailand) Co., Ltd. and the supporting of many 

organizations from government, private and academic sectors. The 

event is held during June 24th – 25th, 2015 at Bitec, Bangna.

สถาบันยานยนต์ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ ประสบความ
ส�าเร็จในการจัดสุดยอดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
Automotive Summit 2015

THE COLLABORATION
OF TAI & REED LEADS TO
ACCOMPLISHMENT IN
ORGANIZATION AUTOMOTIVE 
SUMMIT 2015
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การสมัมนาในครัง้นีมุ้ง่เน้นไปทีก่าร “ทดสอบ มาตรฐาน และเทคโนโลย”ี 
ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นในการพัฒนาคณุภาพของชิน้ส่วนยานยนต์ โดยไฮไลท์ของ
การสมัมนา นัน้มท้ัีงการเสวนา (Panelists) ในหวัข้อ “นโยบายด้านยานยนต์ 
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน” จาก SAIC Motor - CP (ตัวแทนยาน
ยนต์จากประเทศจีน) สมาคมการค้ายูโรเปี้ยนเพื่อธุรกิจและการค้า (EABC) 
สถาบันยานยนต์ (TAI) และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) และ
การสมัมนาเชงิเทคนคิ ในหวัข้อ “มาตรฐานยางล้อและเทคโนโลยี” “เทคโนโลยี
ยานยนต์ประสทิธิภาพสงู” “เทคโนโลยกีารผลติและวสัดนุ�า้หนกัเบาส�าหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต์” “มาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ อุปกรณ์ และ
ข้อก�าหนดด้านการทดสอบ” “การขนส่งอัจฉริยะและการเดินทางอย่าง
ชาญฉลาด” โดยผู้บริหารจากค่ายรถยนต์ชั้นน�า ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และเครือ่งมอืทดสอบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวทิยาลัยต่างๆ

ผูเ้ข้าร่วมงานสมัมนาทกุๆ ท่าน ยังได้เรียนรู้แนวโน้มด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในอนาคต การปรบัตวัของธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์และช้ินส่วน
เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ตลอดจนการมองหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ให้ได้มาตรฐาน อีกด้วย

สรุปการสัมมนา

หัวข้อสัมมนา Rebirth of the UK's Automotive Industry: 

 UK Policy and Automotive Road Map

วทิยากร Mr. Ben Reynolds Vice President, Mira-Asia

อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหราชอาณาจักรเกิดขึ้นและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษที่ 50 เป็นต้นมา กระทั่งทศวรรษที่ 70 เริ่มมีปัญหา
ในด้านการผลิต จากน้ันในทศวรรษที่ 80 ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเข้า
มาลงทุนผลิตในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
การด�าเนินธุรกิจของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษเริ่มถดถอยอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งทศวรรษที่ 20 ผลของการถดถอย ท�าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย 
อาทิ แรงงานฝีมือ โดยเฉพาะวิศวกรด้าน R&D ไม่มีงานท�า การผลิต
รถยนต์ต้องน�าเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ รัฐบาลเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์เป็นอตุสาหกรรมดาวร่วง (Sunset industry) จึงต้องมีการแก้ปัญหา 
ท�าให้ในปี ค.ศ. 2008 มีการก่อตั้ง NAIGT (New Automotive Innovation 
& Growth Team) 

NAIGT ก่อตัง้ขึน้โดยความร่วมมอืระหว่างเอกชนและรฐั ซึง่มพัีนธกจิหลกั 
คอื หาโอกาสและลดอุปสรรคในการด�าเนนิธรุกจิของอตุสาหกรรมยานยนต์ 
ในเวลานั้นมีการประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหราช
อาณาจักร พบว่า ต้องมีการก่อตั้งสภายานยนต์ (Automotive Council) 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีคณะท�างาน 3 กลุ่ม ได้แก่ เทคโนโลยี ห่วงโซ่
อุปทาน และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลจากการตั้งสภายานยนต์ พบว่า 
ตั้งแต่ปี ค.ศ 2012 มีการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มากกว่า 10,000 

ล้านปอนด์ แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�าให้ห่วงโซ่อุปทาน
ในประเทศเติบโตไม่ทัน จึงต้องน�าเข้าชิ้นส่วนส�าหรับการประกอบรถยนต์
จ�านวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านปอนด์ ความร่วมมือดังกล่าว 
ท�าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหราชอาณาจักร สามารถพลิกฟื้นกลับมา
แขง็แกร่งได้อกีครัง้ ในขณะท่ีประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคยงัต้องเผชญิกบัวกิฤติ

This year seminar emphasizes on “Testing, Standard and Technology” 

which are keys of auto parts development. There is the highlight panel 

discussion in the topic of “Automotive Policy and Investment in ASEAN” 

from representatives of SAIC Motor – CP, European Association for 

Business and Commerce (EABC), Thailand Automotive Institute (TAI) 

and the Thai Automotive Industry Association (TAIA). There are also 

lectures in topics of “Tire Standard and Technology”, “Fuel Efficient 

Vehicle Technology”, “Light Weight Material and Production Technology”, 

“Component Safety and Testing Regulation” and “Intell igence 

Transportation System (ITS) and Smart Mobility” from speakers of leading 

automotive, auto parts and testing tool manufacturers along with 

specialists from government units, private companies and academic 

institutes.

All attendees have been acknowledged the tendency of future 

automotive industry, the enhancement of business related to automotive 

and auto parts after AEC as well as opportunity of product development 

to meet required standard. 

Topic Summarization

Topic Rebirth of the UK's Automotive Industry: 

 UK Policy and Automotive Road Map

Speaker Mr. Ben Reynolds Vice President, Mira-Asia

Automotive industry of England was found and had been expanded 

since 1950s until it struggled with the production in 1970s. During 1980s, 

Japanese automotive manufacturers had made their investment, 

consecutively, while business of English car maker had started to decline. 

As a consequence, in 2000s, they had faced many problems such as 

skilled worker; especially, R&D engineers lost their jobs. Automotive 

production was needed to import auto parts from other countries. The 

government realized these problems of the automotive industry which 

became the Sunset industry and it needed solution; therefore, the New 

Automotive Innovation & Growth Team (NAIGT) was established.

NAIGT is originated by the collaboration between the government 

and private sectors with the major mission to seek for opportunity and 

eliminate obstacle in the business of automotive industry. The automotive 

industry condition in English was evaluated and the Automotive Council 

was established from collaboration of the government and private sectors 

to strengthen the industry. It consists of 3 working groups: Technology, 

Supply Chain and Business environment. After establishment of this 

council, there are over 10,000 MGBP of investment from automotive 

manufacturers since 2012. However, with fast growth, the local supply 

chain is unable to keep pace with demand. Thus, imported auto parts 

are needed with value over 3,000 MGBP. This collaboration turns English 

automotive industry to be strengthened and recovered while other 

countries are still struggle the crisis.
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สรุปการสัมมนา

หัวข้อสัมมนา ASEAN Automotive Regulation: Standard 

 and Quality of Vehicle and Parts to 

 Global Market

วิทยากร Mr. Chaiyavat Tangkrock-Olan

 Director, Community Products Standards 

 Division, Thai Industrial Standards Institute

ประเทศสมาชกิอาเซยีน มีการจดัต้ังคณะท�างานด้านยานยนต์ (APWG: 
Automotive Product Working Group) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการ
ตามมาตรการด้านมาตรฐานและการรับรอง และขจัดอุปสรรคทางเทคนคิต่อ
การค้าส�าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยมีกิจกรรมหลักที่พิจารณา คือ

1) การปรับมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคให้สอดคล้องกัน 
โดยใช้ UNECE Regulation เป็นพื้นฐาน

2) การจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม (MRA)
3) การพิจารณาและวเิคราะห์ข้อมูลระบบกฎระเบยีบ (regulatory regime)
4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการมาตรฐาน และกฎระเบียบ รวมทั้ง

การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกใน
เรื่องมาตรฐาน

ส�าหรับการจัดท�า MRA สินค้ายานยนต์ ขณะนี้ได้ด�าเนินการแล้ว 19 
รายการ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับรถยนต์ 14 รายการ และส�าหรับรถ
จักรยานยนต์ 5 รายการ และก�าลังด�าเนินการจัดท�าเพิ่มเติม โดยคาดว่า
จะด�าเนินการจ�านวน 32 รายการ แต่ยังไม่สามารถระบรุายการผลิตภณัฑ์ได้

Topic Summarization

Topic ASEAN Automotive Regulation:

 Standard and Quality of Vehicle and 

 Parts to Global Market

Speaker Mr. Chaiyavat Tangkrock-Olan 

 Director, Community Products Standards 

 Division, Thai Industrial Standards Institute

Country members in ASEAN have formed Automotive Product 

Working Group (APWG) with the objective to operate under standard 

measure and for accreditation as well as to eliminate technical obstacles 

that against automotive product trading. Major activities are  

1) Revising technical standard and regulation and applying UNECE 

Regulation as the fundamental

2) Mutual Recognition Agreement (MRA) preparation

3) Regulatory regime

4) Exchanging data of standard and regulation together with 

promoting, supporting and collaboration among country members for 

standard

The preparation of MRA on automotive product, there are 19 items 

have been done which consist of 14 items for motor vehicle and 5 items 

for motorcycle. It is now in the process of finishing other 32 more items 

but identification the list of product has not been completed.
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สรุปการสัมมนา

หัวข้อสัมมนา Panel Discussion: Automotive Policy 

 and Investment in ASEAN

วิทยากร 1. Mr. Wu Huan, President,

  SAIC Motor – CP Co., Ltd

 2. Mr. Jan Ehlen, Automotive Working 

  Group, European Association for 

  Business and Commerce (EABC)

 3. Mr. Thanawat Koomsin, President, 

  Thailand Automotive Industry

  Association (TAIA)

 4. Mr. Vichai Jirathiyut, President, 

  Thailand Automotive Institute (TAI)

 5. Ms. Rachanida Nitipathanapirak, 

  Deputy Director, Academic 

  Department, Thailand Automotive 

  Institute (TAI)

ในปี 2014 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยติดอันดับ 12 ของโลก สามารถ
ผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 1.88 ล้านคัน ซึ่งไทยตั้งเป้าในการผลิตรถยนต์ให้
ได้ 2.15 ล้านคันในปี 2015 โดยแบ่งเป็นการส่งออก ร้อยละ 56 และผลิต
เพื่อขายในประเทศ ร้อยละ 44 ส�าหรับยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ในปี 2015 
ไทยตัง้เป้าในการผลติท่ี 2 ล้านคนั โดยแบ่งเป็นการผลติเพ่ือส่งออก ร้อยละ 
20 และผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 80 ประเทศไทยส่งเสริมการ
เป็นศนูย์กลางการผลติยานยนต์สเีขยีว โดยได้มกีารส่งเสรมิโครงการ Eco-Car 
Phase II ต่อเนือ่งจาก Phase I ทีไ่ด้มีการส่งเสริมไปก่อนหน้านี ้ซ่ึงโครงการน้ี
มีข้อก�าหนดให้ใช้เครื่องยนต์ EURO 5 อัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงน้อยกว่า 
4.3 L/100 Km อัตราการปล่อย CO2 น้อยกว่า 100 g/km มีระบบป้องกัน
การชนด้านหน้าและด้านข้างตามข้อก�าหนด UNECE รวมถึงต้องมีระบบ
ความปลอดภัย ABS และ ESC

Topic Summarization

Topic Panel Discussion: Automotive Policy 

 and Investment in ASEAN

Panelist 1. Mr. Wu Huan, President,

  SAIC Motor – CP Co., Ltd

 2. Mr. Jan Ehlen, Automotive Working 

  Group, European Association for 

  Business and Commerce (EABC)

 3. Mr. Thanawat Koomsin, President, 

  Thailand Automotive Industry

  Association (TAIA)

 4. Mr. Vichai Jirathiyut, President, 

  Thailand Automotive Institute (TAI)

 5. Ms. Rachanida Nitipathanapirak, 

  Deputy Director, Academic 

  Department, Thailand Automotive 

  Institute (TAI)

In 2014, Thai automotive industry is ranked the 12th of the world 

with capacity of production at 1.88 million units. The production target 

is 2.15 million units in 2015 by 56% are for export and 44% for domestic 

sale. The total number of motorcycle production in 2015 is targeted at 2 

million units: 20% for export and 80% for domestic sale. Thailand 

promotes the becoming of center of the green automotive production 

base and supports Eco-Car Phase II, descending from Phase I, which 

specifies the use of EURO 5 standard for engine and fuel consumption 

rate must less than 4.3 L/100 Km as well as CO
2
 emission must less 

than 100 g/km. Additionally, there is requirement of protection system 

for front and side collision as stated in UNECE along with ABS and ESC 

safety systems.

งานแถลงข่าว / Press conference on May 26th, 2015
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อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้มีการออกมาตรการส่ง
เสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์ ยกตวัอย่างเช่น ประเทศอนิโดนีเซยี 
เน้นการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ MPV, รถบรรทุกขนาดเล็ก โดยเป็นรถที่
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเทศกัมพูชาส่งเสริมให้มี
การลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งประเทศในอาเซียนและญี่ปุ่น รวมทั้งเน้น
การสร้างทักษะให้กับแรงงานฝีมือ ประเทศฟิลิปปินส์ ให้สิทธิพิเศษทาง
ด้านภาษีแก่ผู้ผลิตและผู้น�าเข้ารถไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และรถ
ยนต์ไฮบรดิ และประเทศเวยีดนาม มีการออกกลยุทธ์การพฒันาอตุสาหกรรม
ยานยนต์ฉบบัใหม่ โดยเน้นรถทีป่ระหยัดพลงังานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ภายในปี 2035

เมือ่มกีารรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ท�าให้เกดิความเข้มแขง็
ระหว่างกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน น�าไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ จ�าเป็นต้องมีนโยบายด้าน
ยานยนต์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ มีการวิจัยและพัฒนาผ่าน
แนวคดิการขบัเคล่ือนด้วยกลไกใหม่ๆ อย่างมีประสทิธิภาพ พัฒนาผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเน้นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็พยายาม
ที่จะพัฒนารถรุ่นใหม่ๆ ออกมายังตลาด ซึ่งตลาดถือเป็นตัวแปรส�าคัญใน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆ ตลาดอาเซียนเป็นตลาดท่ีใหญ่ จึงเป็น
ตลาดที่น่าดึงดูดนักลงทุนต่างชาติส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

นอกจากนี้ ในช่วงสัมมนาด้านเทคนิคยั งมีการบรรยายถึง 
โอกาสส�าหรับประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางอาเซียนส�าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งมีการน�าเสนอแง่คิดโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การยกเว้นภาษีสินค้า 
และเอื้อให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนน การสนับสนุนให้มีการ
วิจัยและพัฒนาของยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีบรรจุไฟฟ้า โดยการร่วม
มือกับภาคเอกชน  อีกทั้งยังต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของ
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ด้านเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุน�้าหนักเบาส�าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในปัจจบุนัการลดน�า้หนกัของวสัดทุีน่�ามาใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์
มีส่วนส�าคัญเนื่องจากมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงาน ในการออกแบบ
ใช้ Finite Element เพื่อการช่วยวิเคราะห์ในการออกแบบ

กฎข้อบังคบัทางด้านยานยนต์ได้มีการน�าข้อตกลง UNECE 1958 เข้ามาใช้ 
โดยเริ่มที่ กฎข้อบังคับ UNECE 19 รายการ (เฟส 1) โดยมีแผนที่จะเริ่มใน

เดือนมกราคม 2559 และในส่วนอนาคต (เฟส 2) จะมีการน�ากฎข้อบังคับ
ของ UNECE เข้ามาใช้งาน ประมาณ 2-3 ปีหลังจากนี้

ชิน้ส่วนยานยนต์ได้มกีารพฒันา และปรบัปรุง โดยท�าให้เพิม่ประสิทธภิาพ
ของยานพาหนะ มีความสะดวกสบาย และความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  
โดยหลังจากมกีารพัฒนา และปรับปรุงในชิน้ส่วนยานยนต์แล้วกจ็ะมีการน�ามา 
ทดสอบโดยจ�าลองสถานะการณ์การใช้งาน

Nevertheless, many countries in ASEAN have launched several 

supporting and promoting policies for automotive industry; for example, 

Indonesia emphasizes on the production center for MPV and small truck 

which is economy and environmentally-friendly. Cambodia promotes 

foreign investment from countries in ASEAN and Japan along with training 

for skilled labor. Philippines have advantage of tax privilege for manufacturer 

and importer of Electric Vehicle: EV and Hybrid. Vietnam launches new 

strategic plan for automotive industry which focuses on economy and 

environmentally-friendly and it will be effective within 2035.

The founding of AEC causes the strength among country members 

and leads to sustainable development in automotive industry; therefore, 

automotive supporting and promoting policy from the government is 

needed. There is R&D through the concept of new and efficiency-driven, 

environmentally-friendly product development, new technology, modern 

design focused on green technology, environmentally-friendly and high 

safety level.  Automotive manufacturers are all develop new models to 

the market which is a key factor to drive innovation. ASEAN is a large 

market and attracts foreign investors for automotive industry.

Additionally, Thailand has ability of being the center of EV in ASEAN 

from; for example, tax exception and the promotion of using more EV, the 

collaboration with private sector to support R&D of EV and rechargeable 

station, and promoting and supporting the investment of EV in Thailand 

together with the increasing demand of electric plant.

For production technology and light weight material of automotive 

industry, the material weight used in production has been decreased 

and it is a major factor to reduce fuel consumption. There is applying the 

Finite Element to analyze the design, as well.

For automotive regulation, there is an agreement to use UNECE 

1958. It starts with UNECE 19 items (Phase I) which will be applied in 

January 2016, while Phase II will be effective after a few years. 

Auto parts have been developed and improved to increase capacity 

of vehicle. There are more comfortable and safer. After these development 

and improvement, they will be tested by simulating the real operating condition.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่
All presentations with approvability can be downloaded at

http://www.thaiauto.or.th/2012/Automotive-Summit/2015/
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แม้ว่า
ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานยนต์นั้นจะ
มาจากเคร่ืองยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน�้ามันปิโตรเลียม
เป็นหลัก แต่จากการที่น�้ามันปิโตรเลียมมีแนวโน้มที่จะ

หมดไปในอนาคต ท�าให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้พลังงานทดแทน
มาแทนที่ โดยพลังงานทดแทนหนึ่งที่มีความน่าสนใจ คือ พลังงานไฟฟ้า 
ซึ่งสามารถผลิตได้จากหลายกรรมวิธี เช่น จาก พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน�้า ถ่านหิน หรือแม้กระทั่งพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ 
โดยยานยนต์ทีม่กีารพฒันาให้ใช้พลงังานไฟฟ้าในการขบัเคลือ่น อาท ิยานยนต์ 
Hybrid Electric Vehicle ยานยนต์ Plug-in Hybrid Electric Vehicle รวม
ถึง ยานยนต์ Electric Vehicle ซึ่งได้มีประมาณการไว้ว่ารถที่ขับเคลื่อน
จากพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะเริ่มเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป 
และในท่ีสุดก็จะมาแทนท่ียานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้เคร่ืองยนต์สันดาป
ภายในประมาณปี 2050 ขณะท่ีรัฐบาลปัจจุบนัก็มนีโยบายสนบัสนนุยานยนต์
ที่ขับเคลื่อนจากพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน

At 
present, the existing technology used for driving 

most of vehicle uses fuel, majority, from petroleum 

which will be consumptive. Thus, there is seeking 

for new technology that uses alternative fuel. One of interesting 

energy is electric power that can be retrieved from many 

methods such as energies from solar, wind, water, coal or 

natural gas. Vehicles driven by electric power are Hybrid 

Electric Vehicle, Plug-in Hybrid Electric Vehicle and Electric 

Vehicle. It is expected that these vehicles will play a major 

role from 2020 and onwards. They will replace the vehicle 

with internal combustion engine in 2050. Recently, the government 

has policies to support these vehicles, as well.

Auto Smart
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เพ่ือความเข้าใจของผู้อ่าน ผู้เขียนขออธิบายเกี่ยวกับยานยนต์ที่
ขบัเคลือ่นโดยพลงังานไฟฟ้าโดยเริม่จากยานยนต์ Hybrid Electric Vehicle ก่อน 
เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ โดยยานยนต์ Hybrid Electric Vehicle ได้ผสาน
เครื่องยนต์สันดาปภายในของรถในปัจจุบันพร้อมด้วยแบตเตอรี่และ
มอเตอร์ไฟฟ้าของรถไฟฟ้า ส่งผลให้มีอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง
ประหยัดลงอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัดในเมอืง 
การผสานของท้ังสองระบบนี้ท�าให้การเติมน�้ามันในแต่ละคร้ังนานขึ้น 
ในระยะทางที่ว่ิงเท่ากัน นอกจากด้านการประหยัดพลังงานแล้วก็ยังเป็น
ยานยนต์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากมีปริมาณไอเสียต�่าเทียบกับ
ยานยนต์ในปัจจุบัน

หลักการท�างานของยานยนต์

Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Hybrid Electric Vehicle (HEV) คือ ยานยนต์ที่ผสานการท�างาน
จากแหล่งพลังงานสองแหล่ง คือ จากเครื่องยนต์ และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
โดยมรีะบบการท�างานสามแบบ โดยแบบแรก คือ แบบขนาน (Parallel 
hybrid) ประกอบด้วยชุดถังน�้ามันซึ่งสนับสนุนเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ 
และชุดแบตเตอรีซ่ึง่สนบัสนนุก�าลงัให้กบัมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทัง้เครือ่งยนต์และ
มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขบัเคลือ่นชดุส่งก�าลงั (Transmission) เพือ่ไปหมนุล้อ 
ส่วนแบบที่สอง คือ แบบอนุกรม (Series hybrid) โดยเครื่องยนต์จะไปหมุน 
Generator และ Generator จะส่งพลังงานไปเก็บในแบตเตอรี ่หรอืให้ก�าลงั
แก่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนชุดส่งก�าลัง ซึ่งเครื่องยนต์จะไม่ได้ให้ก�าลัง
กับชุดขับเคลื่อนโดยตรง แบบที่สามคือแบบผสมซึ่งน�าเอาทั้งสองแบบแรก
มารวมกัน

To understand this, I would like to explain more about vehicle 

driven by electric power. Hybrid Electric Vehicle is the combination of 

the internal combustion engine used in today vehicle and battery with 

electric motor of electric vehicle. As a result, there is decreasing in fuel 

consumption, significantly; especially, during the traffic jam in city. 

This combination of these 2 systems extends the driving distance 

range before refilling. This is also environmentally-friendly because it 

produces low emission.

The Operational Principle

of Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Hybrid Electric Vehicle is vehicle that combines the operation 

from 2 sources of power: engine and electric power from battery. There 

are 3 types of system. 1. Parallel hybrid: It consists of fuel tank set for 

providing power to engine and battery set for providing power to electric 

motor. Both engine and electric motor are able to drive transmission for 

spinning wheels. 2. Series hybrid: The engine will drive Generator which 

will keep this power in battery or provides power to electric motor for 

driving the transmission. By this, the engine will not provide power to 

transmission, directly. 3. Combination: It is the combination of those 

2 types.

Roadmap Global Technology Trend
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ภาพรวมขั้นตอนการท�างาน

ของยานยนต์ Hybrid

Electric Vehicle (HEV)

1. ที่ความเร็วต�่า

จากเริ่มออกตัวสู ่ความเร็วต�่าพลังงาน
จากแบตเตอรี่จะถูกส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า
เพือ่ขบัชดุอปุกรณ์ส่งถ่ายก�าลงั เพือ่ไปขบัเคลือ่น
ล้อรถ และเมือ่ใดทีพ่ลงังานสะสมในแบตเตอร่ีต�า่ 
เครื่องยนต์จะมีการท�างานและเปลี่ยนรูปจาก
พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเจเนอเรเตอร์
และไปสะสมไว้ในแบตเตอรี่

2. ที่อัตราเร่งสูง

พลังงานท่ีใช้ในการขับเคลื่อนจะมาจาก
เครื่องยนต์ โดยส่วนหน่ึงมีการเปลี่ยนรูปจาก
พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเจเนอเรเตอร์
ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือขับชุดอุปกรณ์ส่งถ่าย
ก�าลังเพื่อไปขับเคลื่อนล้อรถ และนอกจากนี้ยัง
มีพลังงานเพิ่มเติมที่ใช้ในการขับเคลื่อนจาก
แบตเตอรี่อีกทางหนึ่ง

3. การขับขี่บนทางด่วน หรือ

ความเร็วสูง

พลังงานท่ีใช้ในการขับเคลื่อนจะมาจาก
เครื่องยนต์ โดยส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนรูปจาก
พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเจเนอเรเตอร์
ไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือขับชุดอุปกรณ์ส่งถ่าย
ก�าลังเพื่อไปขับเคลื่อนล้อรถ ซึ่งขณะที่ความเร็ว
ลดลง พลังงานกลบางส่วนที่ได้จากเครื่องยนต์
จะถกูเปลีย่นรปูเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยเจเนอเรเตอร์ 
และไปสะสมไว้ในแบตเตอรี่

4. ขณะลดความเรว็/มีการเบรค

เมื่อ มีการลดความเร็วหรือเบรคนั้น
พลังงานจลน์ที่ได้จากการลดความเร็วหรือเบรค
จะถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมอเตอร์
ไฟฟ้า (ซึง่ขณะน้ีท�าหน้าทีเ่ป็น Generator) แล้ว 
ไปสะสมในแบตเตอรี่

5. ขณะรถยนต์หยุดนิ่ง

เครือ่งยนต์จะหยุดการท�างานเพือ่เป็นการ
ประหยดัความส้ินเปลอืงการใช้พลงังานเชือ้เพลิง 
ขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าท�างานอย่างเงียบๆ โดย
เตรียมพร้อมในการท�างานต่อไป และเมื่อใดที่
พลังงานสะสมในแบตเตอรี่ต�่า เครื่องยนต์จะมี
การท�างานและเปลี่ยนรูปจากพลังงานกลเป็น
พลังงานไฟฟ้าโดย Generator และไปสะสมไว้
ในแบตเตอรี่

โดยปัจจุบันได้มีการจ�าหน่ายยานยนต์ 
Hybrid Electric Vehicle กันอย่างแพร่หลาย
ในประเทศไทยและมีส่วนช่วยในการลดมลพิษ
ในเมืองได้เป็นอย่างดี

ยานยนต์ Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle (PHEV)  

และ Electric Vehicle (EV)

ยานยนต์ Plug-in Hybrid นับเป็นอีก
นวัตกรรมหนึ่งของการพัฒนายานยนต์ที่ใช้
พลังงานทางเลือก หลักการท�างานของรถยนต์ 
Plug-in Hybrid ก็จะคล้ายกับรถ Hybrid Electric 
Vehicle คอื จะเป็นการผสานท�างานของเครือ่งยนต์
เผาไหม้ภายในที่ใช้ในปัจจุบันกับพลังงานไฟฟ้า 
แต่รถ Plug-in Hybrid นั้นจะมีข้อแตกต่างตรงที่
พลังงานไฟฟ้าที่ได้สามารถชาร์จได้จากไฟบ้าน
โดยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 5-8 ชั่วโมง 
หรือ เคร่ืองชาร์จที่ออกแบบมาพิเศษ Quick 
Charge โดยใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 30 นาที 
ซึ่งจะสามารถประจุไฟฟ้าได้ประมาณ 80% และ
สามารถขับเคล่ือนที่ระยะทางที่ไม่ไกลมากโดย
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียว เช่น การขับขี่จาก
บ้านไปท่ีท�างาน ด้วยยานยนต์ Plug-in Hybrid นัน้ 
ถือได้ว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคล่ือน
หลักอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นพลังงานเสริมในการ
ขับเคลื่อนเหมือน ยานยนต์ Hybrid Electric 
Vehicle และท�าให้สามารถประหยดัเชือ้เพลิงได้สูง 
รวมถงึเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะในเมอืง 
ขณะทีย่านยนต์ Electric Vehicle นัน้จะใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอรีอ่ย่างเดยีว โดยไม่มเีครือ่งยนต์
สันดาปภายใน โดยยานยนต์ประเภทนี้จะไม่มี
สารมลพิษที่เกิดขึ้นในขณะขับเคล่ือนหรือที่
เรียกว่า Zero Emission

Overall Operating Steps 

of Hybrid Electric Vehicle 

(HEV)

1. Low Speeds

Power from battery will be sent to electric 

motor for driving transmission and spinning 

wheels. Once accumulated power in the 

battery is low, engine will operate and be 

transformed from mechanical power to electric 

power by Generator and save it in the battery.

2. Heavy Acceleration

Power from driving is from the engine. 

Some of this power will be transformed from 

mechanical power to electric power by Generator 

into electric motor and sends it to transmission 

for driving wheels. There is also additional 

power for driving from battery.

3. Highway Cruising

Power from driving is from the engine. 

Some of this power will be transformed from 

mechanical power to electric power by 

Generator into electric motor and sends it to 

transmission for driving wheels. While lower 

speeding, some mechanical power from 

engine will be changed into electric power by 

Generator and save it in battery.

4. Deceleration/Braking

After deceleration or braking, the kinetic 

energy from this will be transformed into electric 

power by electric motor (now it operates as 

Generator) and save it in battery.

5. At a stop

The engine will stop working for saving 

fuel consumption while electric motor is working, 

simply, and waits for next operation. Once 

accumulated power in battery is low, engine 

will operate and be changed from mechanical 

power into electric power by Generator and 

save it in battery.

Nowadays, Hybrid Electric Vehicle has 

been sold, nationwide and it reduces pollution 

well in the city.

Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle (PHEV) and 

Electric Vehicle (EV)

Plug-in Hybrid Vehicle is another innovation 

of automotive development that uses alternative 

fuel. The operating principle of Plug-in Hybrid 

is similar to Hybrid Electric Vehicle. It is the 

combination of internal combustion engine 

and electric power. However, Plug-in Hybrid 

differs from Hybrid Electric Vehicle at its ability 

of charging electric power from electricity 

used in the house. It takes 5 - 8 hours for 

charging or takes only 30 minutes from Quick 

Charge which is 80%, approximately, of total 

full charge. It can be run for short distance 

driving from using only electric power such as 

from home to office. Plug-in Hybrid uses electric 

power for driving as the key power, which 

differs from Hybrid Electric Vehicle. As a result, 

it is more economy and environmentally-friendly; 

especially, in the city. Whilst Electric Vehicle 

uses only the electric power from battery 

without internal combustion engine, this type 

of vehicle will not produce any pollution during 

running as known as Zero Emission.
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วัสดุที่ใช้ส�าหรับยานยนต์

ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

แนวโน้มการใช้วัสดใุนยานยนต์มีแนวโน้ม
ในการใช้วสัดทุีเ่บาขึน้ในขณะทีย่งัสามารถใช้งาน
และมีความปลอดภัยเท่าเดิมหรือดีขึ้น รวมถึง
ยังช่วยในการประหยัดพลังงานในการขับขี่ 
ตัวอย่างวัสดุน่ีน�ามาใช้ในยานยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า มีดังนี้

เหล็กชนิดพิเศษ

ได้มีการน�าเหล็กชนิดพิเศษความแข็ง
แรงสูงที่ถูกผสมผสานขึ้น เพื่อน�าไปใช้ผลิตเป็น
ชิ้นส่วนของยานยนต์ทีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มี
ความแข็งแรงมากกว่า และใช้เหล็กในปริมาณ
น้อยกว่าเหล็กแบบเก่า ซึ่งสามารถลดน�้าหนัก
รถลงไปได้ ขณะทีเ่หลก็พเิศษท่ีสามารถปรับแต่ง
ความแขง็แรงได้ในระดบัต่างๆ กนันีไ้ด้ถกูน�าไปใช้
ผลติเป็นตวัถงัรถ โดยโครงสร้างตวัถงัมทีัง้ต้องการ
ความแขง็แรงสงูและส่วนทีต้่องการความยดืหยุน่ 
เมื่อเกิดการชนบริเวณที่มีความยืดหยุ่นจะยุบตัว
และดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้น 

คาร์บอนไฟเบอร์

คาร์บอนไฟเบอร์มีน�้าหนักเบากว่าเหล็ก 
50% และเบากว่าอะลมูเินยีม 30% คาร์บอนไฟเบอร์
ช่วยลดน�้าหนักได้ในระดับเดียวกับแมกนีเซียม 

และถูกน�ามาใช ้เป ็นวัสดุพิเศษในบางส ่วน
เท่านั้น ตัวอย่างชิ้นส่วนที่น�ามาใช้กับยานยนต์
ทีข่บัเคลือ่นด้วยไฟฟ้าอาท ิหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์
ซึ่งนอกจากจะมีน�้าหนักเบาและหลังคาที่มีน�้า
หนักเบายังช่วยให้จุดศูนย์ถ่วงของรถต�่าลง ทั้งนี้
รวมถึงกันชน ซึ่งวน�้าหนักรถที่น้อยลงก็หมายถึง
ความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้น

พลาสติก

พลาสติกถูกน�ามาแทนที่วัสดุที่มีน�้าหนัก
มากในชิ้นส่วน อาทิ สานต่อเชื่อม โครง ฉนวน 
โดยพลาสติกท่ีมีการวิจัยมาเป็นพิเศษสามารถ
รับน�า้หนักได้ด ีทนความร้อนสูงและเก็บของเหลว
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ รวมถงึยงัมกีารน�าพลาสตกิ
มาใช้ส�าหรบัชิน้ส่วนภายใน เช่น ทีน่ั่ง และระบบ
ป้องกันเสียงรบกวน

Material Made for

Electric Vehicle (EV)

There is tendency that lighter weight 

material will be used in automotive production 

and still or has more safety, economy and 

abil ity to work, properly, during driving. 

Examples of material used in EV are:

Special Steel

Special steel with high strength is used 

as a part of vehicle driven by electric power. 

It is stronger and used in fewer amounts than 

the old type of steel; therefore, the vehicle 

weight is decreased. This special steel is also 

able to be adjusted in several strength levels 

for vehicle’s chassis production because 

chassis requires both high strength and flexible 

parts. Flexible part will be collapsed and will 

absorb the shock from crashing.

Carbon Fiber

Weight of carbon fiber is less than steel 

50% and lighter than aluminum 30%. Carbon 

fiber can be reduced in weight as equal as 

magnesium and used for some parts in vehicle 

driven by electric power such as carbon fiber 

roof which is light and causes the lower of tow 

center; including crash. The lower weight means 

more flexible of vehicle 

Plastic

Plastic is used to replace the heavy 

material; for example, connector, structure, 

insulator, etc. From research, plastic is good 

for supporting weight, heat resistance and 

absorbing liquid. Plastic is also used for interior 

parts such as seat and noise resistant system.

เครื่องยนต์ = Engine มอเตอร์ = Motor ถังน้�ามัน = Fuel tank

Source: Dr. Yossapong Laoonual, King Mongkul’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
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ÍŒÒ§ÍÔ§ÃÙ»¨Ò¡ : Periyaswamy, P. and Vollet, P. “The Electric Vehicle: Plugging in to smarter energy management”. Schneider Electric. February 2011.
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ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า Types of Electric Vehicle

41



วัสดุอื่นๆ

ในรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าบางรุ่น พื้นที่
บริเวณตัวถัง อาทิ ฝากระโปรงหน้า ประตู และ
ฝาปิดถังน�้ามัน ท�าด้วยอะลูมิเนียม โลหะ
น�า้หนกัเบาชนดินีม้นี�า้หนกัน้อยกว่าเหลก็ถงึ 1 ใน 
3 เท่า นอกจากนี้แล้ววัสดุที่ให้ความแข็งแรงต่อ
น�้าหนักที่สูง อย่าง อลูมิเนียม และ แมกนีเซียม 
นัน้นกัวจิยัยงัได้มคีวามพยายามทีจ่ะน�ามาใช้งาน
มากขึ้นในอนาคต

การชาร์จไฟฟ้าเข้าไป

ในยานยนต์

ถ้าเราใช้รถยนต์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์สันดาป
ภายในท่ีใช้น�า้มนัปิโตรเลยีมเป็นเชือ้เพลงิขณะที่
ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั้นอาทิ Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle และ Electric Vehicle 
เมื่ อแบตเตอรี่ หมดก็ จะต ้ องมี การชาร ์ จ
แบตเตอรี่ซึ่งถ้าเสียบกับไฟบ้านปกติก็จะต้องใช้
เวลาชาร์จประมาณ 5 ชั่วโมง โดยถ้า Quick 
Charge ก็จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ผู้เขียนเห็นว่ายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า อาทิ Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
และ Electric Vehicle จะเริ่มเข้ามามีบทบาท
ในประเทศไทยต้ังแต่น้ีเป็นต้นไป โดยรัฐบาล
ก็ได้ในการสนับสนุนยานยนต์ประเภทดังกล่าว 
โดยสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันพัฒนา
เพือ่ส่งเสรมิยานยนต์ท่ีขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้า อาทิ 
การพัฒนาสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าแบตเตอร่ี 
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อปริมาณ
การใช้ในอนาคต การสนับสนุนให้มีการติดตั้ง 
Solar Roof Top เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมด้านการลงทุน และ
การให้ Incentive ด้านภาษี เมื่อประเทศไทยมี
วางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านดังกล่าว
ทั้งหมดแล้วก็จะให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้าน
การผลติยานยนต์ Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
ในอนาคตซ่ึงนอกจากจะท�าให้ประเทศไทยมี
เศรษฐกจิทีด่ขีึน้กย็งัเป็นการส่งเสรมิให้ประเทศไทย 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเมือง

Other Materials

In some models of vehicle driven by 

electric power, their body parts such as front 

hood, door and fuel tank lid are made of 

aluminum; the light weight material that 

weights only one-third of steel. Additionally, 

researcher has tried to use more high weight 

support materials as aluminum and magnesium 

in the future.

Electric Charging for 

Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle (PHEV) and 

Electric Vehicle (EV)

Vehicle with internal combustion engine 

uses gasoline as fuel, while Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle and Electric Vehicle are driven 

by electric power. Once, it is run out of battery, 

it needs to be recharged. If it charges from 

plugging in with wall outlet, it will take around 

5 hours. On the other hand, with Quick Charge, 

it will take only 30 minutes, approximately.

Quick Charge Station

I believe that Vehicle driven by electric 

power such as Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

and Electric Vehicle will be more interested in 

Thailand from now on. The government has 

support these vehicles and what both the 

government and private sectors need to 

collaborate for development and promote 

these electric vehicles are recharging station 

development, adequate electric power provision 

and supporting Solar Roof Top installation for 

additional electric power source; including, 

investment promotion and offering Incentive in 

tax. If Thailand has been prepared and ready 

for those above, Thailand will be the leader of 

Plug-in Hybrid Electric Vehicle in the future, 

which benefits to economy and promotes 

better environmentally-friendly; especially, 

in the city.

สถานีชาร์จแบตเตอรี่แบบ Quick Charge
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We create
chemistry
that makes
more power
love a cleaner
drive.

The price of increased mobility is higher emissions. While people won’t 
be slowing down any time soon, chemistry is getting us from A to B 
with a cleaner footprint. 

One way we are improving the ecological impact of cars is with fuel 
additives that reduce emissions while increasing fuel efficiency. We 
also develop materials that give electric car batteries a higher energy 
capacity, to ensure that e-mobility is becoming a more attractive way 
to travel. 

When better performance also means lower impact, it’s because at 
BASF, we create chemistry. 

To share our vision visit wecreatechemistry.com/automotive



ป้ายข้อมูลรถยนต์ ECO Sticker ยังคงเป็น
เรื่องใหม่สำาหรับประเทศไทย และในเอเชีย แต่
ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ
หลายประเทศในยุโรป ได้เริ่มใช้มาก่อนแล้ว 
รวมถึงเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพ
สามิตรถยนต์ หลายท่านคงยังสงสัยว่าทั้ง 
2 เรื่องนี้ มีความเกี่ยวข้องและดำาเนินการ
ต่อไปอย่างไร

ECO Sticker is still new for Thailand 
and Asia but in many countries such 
as the U.S. and countries in Europe 
have applied this before. There is also 
the new excise tax for motor vehicle. 
You may wondering how these are 
related and how they proceed.

Techno focus

Sticker
By the Office of Industrial Economics and
Automotive Intelligence Unit - Thailand Automotive Institute
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Canada 

USA 

EU 

Chile 

Australia 

Brazil 

ตวัอยา่งป้ายขอ้มลูรถยนตป์ระเทศตา่งๆ 

ที่มาและวัตถุประสงค์ของ 

การจัดท�าป้ายข้อมูลรถยนต์

ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 
2555 ซึง่ได้อนมุตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวง 
การคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างภาษีสรรพ
สามติรถยนต์ (ภาษี CO2) พร้อมกบัได้มอบหมาย
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนดแนวทางให้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์และผู้น�าเข้าจะ
ต้องติด ECO Sticker ที่ต้องแสดงการประหยัด
พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ (CO2) ไปพร้อมกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การใช้รถยนต์อย่างย่ังยืน (Sustainable Mobility) 
ในรถยนต์ทุกประเภท อย่างแพร่หลายในประเทศไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง 
จงึร่วมกนัพัฒนาระบบ Clound Base Application 
เพื่อการรองรับการอนุมัติ ECO Sticker พร้อม
เสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ 
และน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพ
สามิตรถยนต์ตามปริมาณการปล่อย CO2 
ของรถยนต์ ภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ใหม่ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 
มกราคม 2559 นี้

The Origination and 

Objective of ECO Sticker

According to the resolution of government 

on December 18th, 2012 in new excise tax 

(CO2 tax), Ministry of Industry (MOI) was 

assigned to define regulation for automotive 

industry operator and importer to use ECO 

Sticker, which would indicate fuel consumption 

rate and carbon dioxide emission (CO2). Thus, 

MOI collaborates with Ministry of Finance (MOF) 

to develop Cloud Base Application for ECO 

Sticker that leads to Sustainable Mobility in all 

types of motor vehicle. Furthermore, other related 

government agencies are able to access this 

database for inspection and calculation for 

CO2 tax which will be effective on January 1st, 

2016.

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Monroney_Sticker
       : The Office of Industrial Economics
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ประโยชน์ของระบบป้ายข้อมูล

รถยนต์ ECO Sticker

แบ่งออกเป็น 4 มิติ 

มิติที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไปสู่เป้าหมายการใช้

รถยนต์อย่างยั่งยืน

ระบบ ECO Sticker จะท�าให้ผู้บริโภค
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แท้จริงของ 
รถยนต์แต่ละรุน่ ท้ังในด้านความสะอาด ประหยดั 
ปลอดภัย เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนต์ เมื่อประกอบกับการเก็บภาษีตามอัตรา
การปล่อย CO2 อตัราการใช้น�า้มนั และมาตรฐาน
ความปลอดภัย ย่อมเป็นการสนับสนุนให้บริษัท
รถยนต์ต้องพัฒนาคุณสมบัติรถยนต์ให้ทัดเทียม
รถยนต์ที่จ�าหน่ายในประเทศชั้นน�า เช่น ญี่ปุ่น 
ยโุรป ออสเตรเลยี หรือสหรฐัอเมริกา ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคในประเทศ ที่จะ
สามารถใช้รถยนต์ทีม่คีณุสมบตัด้ิานความสะอาด 
ประหยดั ปลอดภยั สูงขึน้แล้วยังเป็นการส่งเสริม
ขดีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยยีานยนต์
ในประเทศให้ทัดเทียมประเทศชั้นน�าอีกด้วย

ตัง้แต่รฐับาลประกาศใช้ระบบ ECO sticker 
ร่วมกับโครงสร้างภาษี CO2 นี้เมื่อปี 2555 ได้ส่ง
ผลให้บริษัทรถยนต์เกือบทุกค่าย ด�าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยี และเริ่มมีการน�าเสนอรถยนต์
ท่ีได้รับการปรับปรุงให้มีอัตราการใช้น�้ามันท่ีลด
ลง อัตราการปล่อย CO2 ที่ลดลง และมีการติด
ตั้งระบบ ABS และ ESC ท่ีได้มาตรฐานออกสู่
ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นจ�านวนมาก

มิติที่ 2 การยกระดับการส่งเสริม

การประหยัดพลังงาน ความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย

ในการใช้รถยนต์ในประเทศไทยการใช้
ระบบ ECO Sticker และโครงสร้างภาษี CO2 
ควบคูก่นั ถกูออกแบบมาเพือ่สนับสนนุให้ผูบ้รโิภค
มองหารถยนต์ทีใ่ช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ประหยดัน�า้มนั (การแสดงอตัราการใช้น�า้มนัอ้างองิ 
ทั้งแบบในเมือง นอกเมือง และแบบรวม) ปล่อย
ก๊าซพิษน้อย (EURO 4, EURO 5 และ EURO 6) 
และมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อลดอัตรา
การเกดิอบุตัเิหตุ (มาตรฐานระบบเบรก ABS และ 
ESC) และเพ่ือปกป้องผู้โดยสารในกรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตุ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (มาตรฐาน
การปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชนด้าน
หน้ารถและมาตรฐานการปกป้องผู้โดยสารใน
กรณีที่เกิดการชนด้านข้างรถ)

มิติที่ 3 การส่งเสริมความเป็น

ธรรม ทั้งในส่วนของ ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ และการช�าระภาษี 

ระบบ ECO Sticker สร้างให้เกิด

ความเป็นธรรม

1) ECO Sticker ท�าให้ผูบ้รโิภคในประเทศ
สามารถเข ้ าถึ งข ้ อมูลของรถยนต ์ที่ เป ็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบ
เทียบอ้างอิงคุณสมบัติของรถยนต์แต่ละรุ่น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกรถยนต์ จึงเท่ากับ
เป็นการควบคุมการโฆษณาเกินจริงและให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

2) ระบบ ECO Sticker ช่วยสร้างความ
เป็นธรรมให้บริษัทรถยนต์ทุกราย ในการแข่งขัน
กันในด้านคุณสมบัติรถยนต์บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลและมาตรฐานเดียวกัน มีการตรวจสอบ
รับรองผลการทดสอบทุกมาตรฐาน โดย

• เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025

• มีวิศวกรของ สมอ. หรือ หน่วยงาน
ควบคุมทางเทคนิค (Technical Service) ที่ได้
รับการรับรองจากประเทศสมาชิก UN WP29 
ก�ากับดูแลตลอดการทดสอบ

• ได้รับการตรวจรับรองผลการทดสอบ
จาก สมอ. และ/หรือ ประเทศสมาชิก UN และ
มี E mark รับรองผล

3) ระบบ ECO Sticker ยังเชือ่มโยงข้อมลู
ผลการทดสอบคุณสมบติัรถยนต์เหล่านี ้ ไปสู่การ
ก�าหนดอัตราภาษีของรถยนต์แต่ละรุ่นอย่าง
เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นข้อมูลเดียวกัน และ
สามารถตรวจสอบได้โดยผู้ซื้อรถ โดยข้อมูลที่
บริษัทใช้แจ้งขอช�าระภาษีจะเป็นข้อมูลเดียวกับ
ที่แสดงต่อผู้บริโภคบน ECO Sticker

4-Dimension Benefits of 

ECO Sticker

Dimension 1 Automotive 

development leads to 

the sustainable using of 

motor vehicle

Consumer is able to compare the 

specification of each vehicle from ECO Sticker 

in term of cleanness, Economy and safety for 

his making decision to buy a car. From using 

the CO2 tax, fuel consumption rate and safety 

standard are all motivate car makers to develop 

their product specifications as equal as cars 

that are sold in leading countries such as Japan, 

Europe, Australia or the U.S. This is not only 

benefits to local consumer that is able to own 

vehicle with high level of cleanness, economy 

and safety but also promotion the enhancement 

of local automotive technology development 

as same as in those leading countries.

After the declaration of using ECO 

sticker system along with CO2 tax in 2012, 

most of automotive manufacturers have 

developed technology and started to introduce 

their vehicles with less fuel consumption, less 

CO2 emission and installation of standard 

ABS and ESC systems, continuously and 

tremendously. 

Dimension 2 Enhancement 

the economy,

environmentally-friendly 

and safety

In Thailand, ECO Sticker system and CO2 

tax are applied together. They are designed 

for supporting consumer to find efficient fuel 

consumption, economy (by fuel consumption 

referenced rate in urban, in extra-urban and 

combined), low emission (EURO 4, EURO 5 

and EURO 6) and high safety standard vehicle 

to reduce accident (ABS and ESC standard 

braking system) and protect passenger in case 

of unavoidable accident (passenger protection 

standards of front and side impacts).

Dimension 3 Promotion 

the impartiality for 

consumer, operator and 

tax payment. ECO Sticker 

system leads to impartiality

1) ECO Sticker allows local consumer 

to access vehicle’s information with the same 

standard in order to compare specifications 

of each vehicle before making decision. This 

protects consumer from exaggerative 

advertisement and provides impartiality to 

consumer.

2)  ECO Sticker system also delivers 

impartiality to all automotive manufacturers in 

competition of vehicle’s specification on the 

same standard basis and there are inspection 

and certification for all standards by

• Testing in a lab which is certified by 

ISO 17025

• There are engineers from Thailand 

Industrial Standards Institute (TISI) or Technical 

Service unit, accredited from member countries 

of UN WP29, to monitor throughout the test

• Certification from TISI and/or member 

countries of UN and stamped with E mark 

3)  ECO Sticker system is also connected 

to those vehicles’ specification testing and 

leads to the accurate and explicit calculation 

of tax rate on the same data basis which 

buyer is able to examine them. All information 

of tax payment that buyer receives from seller 

is the same information that appears on ECO 

Sticker.
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มิติที่ 4 การก้าวไปสู่เป้าหมาย

ของระบบราชการแบบ Digital

ระบบงานที่สร ้างขึ้นเพื่อรองรับการ
ด�าเนินการเก่ียวกับ ECO Sticker และการจัด
เกบ็ภาษ ีCO2 นี ้เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยราชการ 
และเป ็นระบบการติดต ่อราชการของภาค
อตุสาหกรรมและภาคประชาชน ผ่านระบบ Cloud 
เต็มรูปแบบซ่ึงถือเป็นระบบแรกๆ ที่แสดงถึง
การก้าวเข้าสู ่Digital Economy ของภาคราชการ

ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ท่ีส�านักงาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมร่วมกบับริษัท อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ออกแบบมานี้ 
ถูกสร้างขึ้นเป็น Cloud Based Application 
อย่างสมบูรณ์ ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ
ราชการแบบ Digital อื่นๆ ต่อไป

Dimension 4 Accomplishment 

of the government 

system into digital

Operating system, to support ECO 

Sticker operation and CO2 tax, is an IT system 

which connects information among government 

agencies and it is the government communication 

system of industrial and public sectors through 

the Cloud system. This is the preliminary system 

which presents the entering of government 

sector to Digital Economy. 

Th is  ECO St icker  system is  the 

collaboration between the Office of Industrial 

Economics and Internet Thailand Public 

Company Limited that designed Cloud Based 

Application for fast and convenience. This is 

the prototype to develop other government 

digital systems, as well.
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วิธีการดูรายละเอียด และส่วนประกอบของ ECO Sticker

A                 B                       C 

D
สะอาด
1. ปริมาณก๊าซ CO2 (ก๊าซเรือนกระจก) ที่ออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ (หน่วย g/km) ที่ทดสอบตามหลักเกณฑ์ UN R101
2. มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
- มอก : ผ่านการทดสอบมาตรฐานมลพิษของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐานบังคับ)
- EURO 4, EURO 5, EURO 6 (ดีที่สุด) : ผ่านการทดสอบมาตรฐานมลพิษระดับสากลที่วัดตามหลักเกณฑ์ UN R83

E

ประหยัด
1. อัตราการใช้น้ำามันอ้างอิง ที่ทดสอบตามหลักเกณฑ์  UN R101 ในห้องปฏิบัติการ
- สภาวะรวม (Combined)
- สภาวะในเมือง (Urban)
- สภาวะนอกเมือง (Extra-Urban)
2. แถบอัตราการใช้น้ำามันอ้างอิงในสภาวะรวม (Combined) ทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงเบนซิน/ดีเซล และ E85 (ถ้ามี)

F

ปลอดภัย
1. มาตรฐานระบบเบรก (Active Safety)
- ABS+ESC  : มีการติดตั้ง ABS และ ESC ที่ผ่านการทดสอบ
- UN R13   : ผ่านการทดสอบมาตรฐานระบบเบรก สำาหรับรถตู้ รถบรรทุก หรือรถลาก
- UN R13H : ผ่านการทดสอบมาตรฐานระบบเบรก สำาหรับรถยนต์นั่ง
2. มาตรฐานการปกป้องผู้โดยสาร (Passive Safety)
- UN R94 : กรณีเกิดการชนด้านหน้าของตัวรถ
- UN R95 : กรณีเกิดการชนด้านข้างของตัวรถ

มาตรฐาน UN คือ มาตรฐานของสหประชาชาติ (United Nation) ตามความตกลง ปี 1958 ซึ่งมีประเทศภาคีสมาชิก 51 ประเทศ รวม
ทั้งประเทศไทยด้วย
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D
Clean
1. Testing CO2 (Greenhouse gas) emission (unit: g/km) as the standard of UN R101
2. Environmental standard
- ISO: Pass the pollution standard test of Thai Industrial Standards Institute (Required) 
- EURO 4, EURO 5, EURO 6 (the best): Pass the international pollution standard test as the basis of UN R83

E

Economy
1. The fuel consumption referenced rate which is tested as the basis of UN R101 in the lab.
- Combined
- Urban
- Extra-Urban
2. The fuel consumption referenced rate bar in combined condition is tested by using benzene/diesel and E85 (if, applied)

F

Safety
1. Active Safety
- ABS + ESC : There is ABS and ESC installation that passed the test
- UN R13   : Passed the braking system standard test for van, truck or trailer 
- UN R13H  : Passed the braking system standard test for passenger car
2. Passive Safety
- UN R94 : In case of front impact
- UN R95 : In case of side impact

UN standard is the mutual agreement standard of United Nation which took place in 1958 from 51 member countries; 
including, Thailand.

Details of ECO Sticker
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ตาราง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่

ตารางภาษีตามปริฒาณการปล่องแกสคาร์บอนไดออกไซน์ (CO2) 
เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2559 ภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ในปัจจุบัน 

ประเภท Engine
ปริมาณการปล่อย CO2 ประเภท เครื่องยนต์ อัตราภาษี 

(%)
ต่�ากว่า 100 ต่�ากว่า 150 150-200 สูงกว่า 200

รถยนต์นั่ง

2.5-3.0 ลิตร 40

รถยนต์นั่ง

ต่ำากว่า 3.0 ลิตร - 30% 35% 40% 2.0-2.5 ลิตร 35
E85/CNG - 25% 30% 35% น้อยกว่า

2.0 ลิตร
30

สูงกว่า 3.00 
ลิตร

50% น้อยกว่า
3.0 ลิตร

50

ไฮบริด
ต่ำากว่า 3.0 ลิตร 10% 20% 25% 30% กระบะดัดแปลง

(PPV) - 20สูงกว่า 3.00 ลิตร 50%

อีโคคาร์
1.3 - 1.4 ลิตร 15%

17%
อีโคคาร์ - 17

E85 (ในอนาคต) 12% ไฮบริด/ไฟฟ้า - 10

พิคอัพ

รุ่น CO2 ต่�ากว่า 200 CO2 สูงกว่า 200 E20 - -5
ไม่มีแคบ 3% 5% ที่มา : กระทรวงการคลัง
มีแคบ 5% 7%

กระบะ 4 ประตู 12% 15%

กระบะดัดแปลง
(PPV)

ต่ำากว่า 3.25 
ลิตร

25% 30%

สูงกว่า 3.25 ลิตร 50%

Table of Excise Tax for New Car

Table of Excise Tax Based on CO2 Emission,
effective on January 1, 2016 Existing Excise Tax 

Type Engine
CO2 Emission Rate (g/km) Type Engine Tax Rate(%)

< 100 < 150 150-200 > 200

Passenger 
car

2.5-3.0 L 40

Passenger 
car

< 3.0 L - 30% 35% 40% 2.0-2.5 L 35
E85/CNG - 25% 30% 35% < 2.0 L 30
> 3.00 L 50% > 3.0 L 50

Hybrid
< 3.0 L 10% 20% 25% 30%

PPV - 20> 3.00 L 50%

Eco car
1.3 - 1.4 L 15%

17%
Eco car - 17

E85 (future) 12% Hybrid/EV - 10

Pick up

Model CO2 < 200 CO2 > 200 E20 - -5
No cap 3% 5% Source: Ministry of Finance
Cap 5% 7%

4-dr pick up 12% 15%

PPV
< 3.25 L 25% 30%
> 3.25 L 50%

Source: Formula Magazine, Ministry of Finance

โครงสร้างภาษีสรรพสามิตระยนต์ใหม่นี้จะสร้าง “มาตรฐานใหม่” ให้แก่วงการยานยนต์ไทย โดยจะกระตุ้นให้ผู้ผลิต พัฒนา สร้างสรรค์รถยนต์ที่
ประหยัดพลังงาน และปล่อยไอเสียต�่า เพื่อให้อยู่ในพิกัดภาษีที่เหมาะสม ดังนั้น ในระยะยาว คนไทยจะได้ใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน

The new excise tax will create “New Standard” to Thai automotive industry and motivate manufacturers to develop vehicle with economy and 

low emission rate. Thus, in the long-run, Thai will have cars with more efficiency.
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Train the Trainer

“การวางแผนที่จะผลิตสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นอย่างมี
คุณภาพตามข้อก�าหนด ในเวลาที่น้อยลงหรือสั้นที่สุด โดยการใช้
อัตราก�าลังคน เคร่ืองจักร และวัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างดีและ
คุ้มค่าที่สุด” เป็นสิ่งที่ต้องการของอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทีเ่พิม่ขึน้อย่างไร้จดุสิน้สดุ การเพิม่
เครื่องจักร หรือการเพิ่มอัตราก�าลังคน ย่อมเป็นหนทางเลือกอันดับสุดท้าย 
ส่วนสิ่งที่เป็นแนวทางที่จะต้องกระท�า เป็นล�าดับต้นๆ คือ การปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการ หรือ วิธีการให้สามารถผลิตสินค้า ได้เพิ่มขึ้น โดย
มีต้นทุนที่น้อยลง และมีคุณภาพตรงตามข้อก�าหนดของผลิตภัณฑ์ หรือ
ตามความต้องการของลูกค้า

บุคลากรท่ีจะได้รับผลกระทบในการพฒันากระบวนการนัน้ ส่วนมาก
จะเป็นผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างานระดับต้น โดยจะพบปัญหา
เหมือนๆ กัน คือ

“The plan of increasing in mass production ; according to 
specification, with reducing or in the shortest time, optimizing 
and utilizing the existing manpower, machine and material”, 
is the most desirable of all industries which must response to the 

consumer’s infinite demand. The additional of machine or manpower is 

the last option for operator while the priority is to improve and develop 

the procedure or increasing production capacity with less production 

cost and still maintain the quality of product as specified or meet 

consumer’s requirement.

This developed procedure will affect to middle management and 

supervisor, mostly, who face similar problems as following as:

by Mr. Sekpornsawan Boonpetch
OD & Business Development Advisor
Malaipetch Co., Ltd.

Concept of Development 
and Improvement in 
Working Efficiency 

แนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน
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“จะปรับปรุงวิธีการท�างานอย่างไร”
จุดท่ีจะสามารถมองเห็นแนวทางการ

พัฒนา การปรับปรุงได้ง่าย คือ ที่หน้างาน 
บุคคลท่ีจะสามารถมองเห็นแนวทางการพัฒนา 
การปรับปรุงได้ดี คือ หัวหน้างาน เมื่อเราไปที่
หน้างานแล้วเราจะพบว่า งานที่เราพบเจอ และ
กระท�าอยูท่กุวันนัน้จะมีอยู ่3 ประเภทด้วยกนั คอื

1. งานการขนถ่าย
2. การท�างานของเครื่องจักร
3. การท�างานของคน

ตามความต ้องการที่แท ้จริงแล ้วนั้น 
กระบวนการของงานขนถ่ายต้องน้อย และสั้น
ที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ
คนและเครือ่งจักร การท�างานของคนควรจะต้อง
ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่กระบวนการของ
เครือ่งจกัรจะเสรจ็สิน้เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของ เครื่ อ งจั ก รอย ่ า ง เต็ มก� าลั งหรื อ เต็ ม
ประสิทธิภาพ คงไม่มีหัวหน้าท่านใดปฏิเสธ
กระบวนการดังกล่าวได้ เมื่อเราได้ทราบถึง
ลักษณะงานท่ีมีอยู ่และเกิดขึ้นอยู ่ตลอดเวลา
แล้วนั้น สิ่งที่หัวหน้าทุกท่านจะต้องทราบก็คือ
รายละเอยีดของงานแต่ละงานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่ 
ซึ่งบางครั้งเมื่อสอบถามว่ารู้จักงานหรือเข้าใจ
งานของท ่านที่ท ่ านรับผิดชอบอยู ่หรือไม ่ 
แน่นอนที่สุดค�าตอบที่จะได้รับคือ “รู้เป็นอย่าง
ดี” แต่ค�าว่ารู้ที่ได้รับมานั้น อาจไม่เพียงพอ กับ 
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน ด้วย
ค�าว่ารู้เป็นอย่างดีนั้น หมายถึง รู้โดยละเอียดว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้ เริ่มต้นมาจกไหน มีกระบวนการ
อย่างไรมาบ้าง จนถงึหน่วยงานท่ีท่านรบัผดิชอบอยู่ 
เมือ่มาถงึกระบวนการในหน่วยงานของท่านแล้ว 
เริ่มต้นด้วยกระบวนการท�าอย่างไร ท�าอะไร 
ท�าไมจึงมีความจ�าเป็นต้องท�าอย่างนั้น ต้องท�า
เมื่อไร ใครเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับงานนั้น 
ต�าแหน่งที่ต้องท�าคือที่ใด ซึ่งในรายละเอียดของ
งานนั้นก็ต้องพิจารณาว่ามีลักษณะของงานทั้ง 3 
ประเภทหรือไม่ พิจารณาเพียงเท่านี้สามารถที่
จะพัฒนา ปรับปรุง ได้แล้วหรือยัง

เพราะสิ่งที่หัวหน้าต้องรู้ จนสามารถใช้
ค�าว่ารู้ในงานนั้นจริง ก็คือ ต้องรู้ในรายละเอียด
ของงานอย่างถ่องแท้ เช่น งานนี้ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนใดบ้าง ถูกจัดวางไว้ตรงไหน พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน กับเครื่องจักรที่ต้องใช้เป็นอย่างไร 
รู ้ถึงวิธีการท�างานของพนักงาน ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจนเสร็จสิ้นกระบวนการว่าเป็น
อย่างไร มีการก้าวเดินกี่ก้าว มีการตรวจเช็คที่
ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือไม่อย่างไร มีการเอื้อม 
การก้ม การเงย การกระท�าที่ซ�้าไปซ�้ามาหรือไม่ 
การจะรู้รายละเอียดว่าครบถ้วนหรือไม่ ก็ต้อง
ไปดูที่กระบวนการจริง วิธีการจริง ณ สถานที่
จริงท่ีหน้างาน และจดแสดงเป็นรายการราย

ละเอียดทั้งหมดออกมาให้ได้อย่างครบถ้วนส่ิงนี้
เป็นกระบวนการเร่ิมต้นของการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานเท่านั้น ต่อจากนั้น หัวหน้าจะต้อง
ใช้ค�าถามเหล่านี้ คือ 

1. ท�าไมมันจึงจ�าเป็นต้องท�า?
2. จุดประสงค์คืออะไร?
3. ควรจะท�าที่ไหน?
4. ควรจะท�าเมื่อไร?
5. ใครเหมาะสมกับการท�าสิ่งนี้?
6. มีแนวทางที่ในการท�าดีกว่าอย่างไร?

“How to improve working?”
The location to perceive the distinctive 

model for development and improvement is on 

the site and the person who clearly sees this 

is supervisor. On the site, we will find that our 

job we work with every day is categorized as

1. Transferring

2. Machine operation

3. Job performing of human being 

In fact, transferring product process must 

be less and short to increase the performance 

efficiency of human being and machine. All 

man’s works should be done before the end 

of machine operation procedure in order to 

enhance capacity of machine, ultimately. There 

is no any supervisor to refuse this procedure. 

The acknowledgement of the type of existing 

and always be operated jobs, every supervisor 

must know all their details that they are in 

charge. Most of supervisors understand that 

they know and understand their job, clearly, 

but these may not enough for development 

and improvement models. In fact, the well 

understanding means they know all details of 

product; where the product is started, what 

processes are and which divisions they are 

under. Once it comes to the process in your 

division, these questions are needed for 

answers: what the beginning of process is, 

how it does, why it is necessary, when it 

starts, who is the right one to perform that job 

and what the operating location is. All details have 

must be considered if they are categorized in 

those 3 types of work. The question is if this 

consideration is enough for development and 

improvement.

What the supervisor needs to know is 

details of work, clearly, such as what parts 

are needed for assembly, where they are 

located, how operators are, how the machine 

is, how many of their walking steps, if there is 

any inspection that causes delay or whether 

there is any repeating in grabbing/bending 

down/looking up. To check if all details are 

acknowledged, completely, it needs to see 

the real procedure and action on the site and 

record those details, thoroughly. These are 

only the initiation procedure of development 

and improvement. Supervisor must use these 

following questions:

1. Why does it need to be done?

2. What is the objective?

3. Where should it be operated?

4. When should it be operated?

5. Who is the right person to perform this?

6. Is there any better model? 
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ค�าถามข้างต้นท้ัง 6 นีจ้ะต้องถกูใช้ซ�า้แล้ว 
ซ�า้อีกกบั วตัถดุบิ เครือ่งจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
การผลิต การออกแบบ การจัดต�าแหน่งงาน 
สถานที่ท�างาน ความปลอดภัย และการจัดเก็บ 
เพื่อเป ็นการวิเคราะห์ให ้สามารถก้าวไปสู ่
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงงานในล�าดับ
ต่อไป คือ

1. การยกเลิก
2. การควบรวม
3. การจัดล�าดับใหม่
4. การท�าให้ง่าย

จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงโดย การยกเลิกรายละเอียดที่ไม่จ�าเป็น 
เช่น การเดินไปหยิบชิ้นงาน การวัด ทุกครั้ง 
เป็นต้น รวบรวมรายละเอียดที่เป็นไปได้ ให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว เช่น การขั้น nut 
หลายตัวพร ้อมกันท่ีอยู ่ ในต�าแหน ่งเฉพาะ
ตลอดเวลา หรือเป็นการจัดเรียงใหม่ เพื่อล�าดับ
ท่ีดีกว่า สดุท้ายคอืการท�าให้ง่ายในทุกรายละเอยีด 
เช่น

- ท�างานง่ายกว่าและปลอดภัยกว่า
- การจดัต�าแหน่งของวตัถดุบิ เคร่ืองมือ

และอปุกรณ์ ทีด่ทีีส่ดุ เตรยีมพร้อมในพืน้ทีท่�างาน
- ใช้แรงโน้มถ่วง ในการส่งของขึน้ เลือ่นลง

แบบทางลาด
- ใช้สองมืออย่างเต็มที่
- ใช้จิก๊ ฟิคเจอร์ แทนมอืในการจบัยดึงาน

สร้างแนวคิดออกมากับสิ่งอื่นๆ ต่อไป 
อย่างสร้างสรรค์ และ เขียนแนวทางวิธีการใหม่

ของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อการน�าเสนอต่อไปด้วย 
อย่าลืมว่าท่านต้องน�าเสนอ เพ่ือขอความเหน็ชอบ
ในกระบวนการใหม่นี้ด้วยเพราะบางครั้งท่าน
อาจลืม หรือพลั้งเผลอในบางสิ่งบางอย่างที่อาจ
เกดิขึน้แล้วส่งผลกระทบกับผลิตภณัฑ์ ทัง้คุณภาพ 
และต้นทุน การน�าเสนออย่างครบถ้วนนั้น เพื่อ
ขออนุมัติปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการ
ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยยืนยันถึงความปลอดภัย 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และต้นทุนปฏิบัติตาม
กระบวนการใหม่น้ีไปจนกว่าจะมีแนวทางการ
ปฏิบัติใหม่ที่ง ่ายกว่า ดีกว ่า ปลอดภัยกว่า 
รวดเร็วกว่า และต้นทนุต�า่กว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั

ส่ิงที่กล ่าวมานี้ล ้วนเป ็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าที่ต ้องฝึกฝนจนเป็น
ทักษะที่ติดตัวไป เพราะเป็นคุณสมบัติท่ีส�าคัญ 
ส�าหรบัยคุการแข่งขนัทีรุ่นแรง และเป็นการแข่งขนั
ที่ไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบันนี้ หัวหน้าที่มีทักษะ
เช่นนี้ ล้วนเป็นที่ต้องการและเป็นที่ยอมรับของ
ในทุกอุตสาหกรรม

l l these 6 questions will be implied, 

repeatedly, with material, machine, equipment, 

tool, production, designing, job positioning, 

workplace, safety and storage for analysis 

towards further development and improvement 

as following as E C R S

1. Eliminate
2. Combine
3. Rearrange
4. Simplify

Then, it moves to the development and 

improvement procedure by elimination all 

unnecessary details such as walking and picking 

up work piece, measuring every time, etc. 

Supervisor has to gather details for fast and 

convenience; for example, separating with 

several nuts at the same time in specific place 

all the time or rearranging for better order 

which, at the end, makes it uncomplicated in 

all details.

- Work easily and more safety

- The right place of material, tool and 

equipment for the readiness in workplace

- Using gravity for lifting item up or 

sliding down it through the ramp

- Optimizing 2 hands

- Using JIG & Fixture instead of hand 

for grabbing the work piece

Supervisor should keep create the new 

model with creativity and prepare the 

presentation of this model for approval because 

some may look over something that affects to 

product, quality and cost. This approval model 

which concerns safety, quality, and efficiency 

will be used until there is new model which is 

easier, safer, faster and lower cost.

All these are guideline for supervisor to 

keep practice because they are significant for 

this intensive and boundless competition at 

present. Supervisor with this skill is required 

and accepted in all industries.

53



Auto Discuss

การนอนให้เพียงพอเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับสุขภาพที่ดี เหมือนกับการ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และการออกก�าลังกาย ในสัตว์ทดลองถ้า
เราบงัคบัไม่ให้สตัว์ได้นอนตดิต่อกนันานๆ ถงึแม้เราจะให้น�า้ อาหารพอเพียง 
สัตว์ทดลองจะเสียชีวิตในที่สุด แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการนอน
หลับต่อการด�ารงชีวิต การนอนให้พอเพียงมีความจ�าเป็นต่อความเป็นอยู่
และการด�ารงชีวิตของประชาชนคนไทย การนอนให้เพียงพอขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาของการนอนหลับ คนส่วนใหญ่ต้องนอนประมาณ 7-8 ชั่วโมง 
แต่บางคนอาจต้องการนอนน้อยหรือมากกว่านั้น และขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของการนอนหลับ เช่น นอนหลบัลกึขนาดไหน มีปัจจัยบางอย่างมา รบกวน
การนอนหลบัหรอืไม่ เช่น การหยุดหายใจขณะหลบับ่อยครัง้ จะท�าให้คณุภาพ
ของการนอนหลับไม่ด ีเวลาต่ืนขึน้มาจะยังง่วงอยู่ ปัจจุบนัคนไทยมีการกินอยู่
ที่ดีข้ึนพบคนอ้วนมากขึ้น คนอ้วนจะมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับ
มากกว่าคนผอม คนอ้วนจะมีปัญหาง่วงง่าย หลับง่ายในที่ท�างานหรือเวลา
ขับรถ

Adequate sleep is necessary for good health as same as eating 

5 groups of food and exercise. For laboratory animal, if we keep it 

awake for a long period of time, though we feed it with enough food and 

water, it will die at last. This indicates the significant of sleep for living. 

Adequate sleep is important to existence and living of Thai and it depends 

on the sleeping period. Most need 7-8 hours for sleep, while others 

need more or less hours. It also depends on the quality of sleeping; for 

example, how deep of the sleep, any disturbance during sleep (often 

stop breathing while sleeping. This will cause low quality of sleep. After 

waking up, you still feel sleepy). Nowadays, with better living, there are 

more overweight people in Thailand. They have more chances to stop 

breathing while sleeping than normal weight people. Overweight people 

are usually sleepy at work or driving, as well.

ง่วงอย่าขับ และนอนหลับให้พอเพียง

Drowsy Driving 
and Automobile 
Crashes
By Manoon Leechawengwongs, M.D. FACP, FCCP
Chairman, Anti-Drowsy Driving Fund under the Patronage of Royal Highness Princess Galyani Vadhana, Ramathibodi Foundation
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เนื่องจากสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมท่ีไม่มีการนอนหลับมีคนท�างาน
ตลอด 24 ชม. คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่นอนหลบัพกัผ่อนไม่เพียงพอ 
บางคนด้วยความจ�าเป็นทางการหาเลีย้งชพีต้องท�างานวนัละ 15-16 ชัว่โมง 
บางคนท�างานหนกัตัง้แต่จนัทร์ถงึศกุร์ วนัหยดุแทนท่ีจะนอนพกัผ่อนให้เพียงพอ 
กลับตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปตีกอล์ฟหรือไปเที่ยวดึกๆ ถึงจะกลับบ้าน นักเรียน
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะอดหลับอดนอนอ่านหนังสือ วัยรุ่นหลายคน
ท�างานและเรียนไปด้วยท�าให้มีโอกาสสูงที่จะอดนอน กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ดูทีวี เล่นคอมพิวเตอร์ ส่งข้อความ และอ่านโซเชียลมีเดีย คุยโทรศัพท์ 
จะไปแย่งเวลานอนหลับท�าให้การนอนไม่พอเพียง

นอกจากน้ีคนที่ท�างานเป็นกะ ที่ต้องเปลี่ยนเวลานอนจากกลางวัน
เป็นกลางคืน กลางคืนเป็นกลางวัน สลับไปสลับมา มีผลต่อคุณภาพของ
การนอนหลับ ท�าให้ง่วงเวลาตื่นมากกว่าคนที่ท�างานตามเวลาปกติ

At present, it is the society that people work 24 hours. Most 

people; especially, in the big city, do not have enough sleep. Some need 

to work 15-16 hours a day for living. Some work hard from Monday to 

Friday and wake up early for golfing or going for night out during weekend. 

Students have to prepare for entrance examination and do not have a 

wink of sleep in order to study or read books. Even some teenagers 

must study and work and have less chance to sleep. Many activities; for 

instance, watching TV, surfing internet, sending message, reading social 

media, talking on the phone, etc., are all take sleeping period away and 

cause inadequate sleep. 

Additionally, one who works in shift has to change sleeping time 

from night to day and vice versa. This affects to the sleeping quality and 

causes him to feel sleepier than one with regular working hour, after 

waking up.
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เมื่อคนท่ีอดนอนติดต่อกันหลายๆ วัน 
การอดนอนจะสะสมไปเรือ่ยๆ สมองจะเรียกร้อง
ให้ชดใช้เวลาการนอนคืนเม่ือมโีอกาส ไม่แปลกเลย
ที่เห็นเด็กวัยรุ่นที่อดนอนในวันธรรมดา วันหยุด
เขาจะนอนต่อเนื่องรวดเดียว 14-15 ชั่วโมง 
เนื่องจากร่างกายต้องชดใช้หนี้ที่ติดไว้ เนื่องจาก
การอดนอนในวันธรรมดา ถ้าไม่นอนเพิ่มขึ้น
เพื่อชดเชยเวลาที่นอนน้อยไปคนที่อดนอนจะ
รูส้กึง่วง และบางคร้ังจะงบีหลับโดยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองได้ เช่น เผลอหลับในห้องประชุม 
ระหว่างฟังเลคเชอร์ แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหลับ
ขณะท�างานกับเครื่องจักร หรือหลับขณะขับรถ 
เพราะจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเองและชีวิตผู้อื่น

คนที่อดนอนมักจะง่วงมากเวลาหลังม้ือ
เที่ยงช่วงบ่าย 2 ถึงบ่าย 4 หรือเวลาดึกๆ หลัง
เที่ยงคืนถึง 7 โมงเช้า เวลานี้เป็นเวลาเดียวกับ
อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดจากการหลับใน เคยมี
ผู้ศึกษาว่าถ้านอนเพียง 4 ชั่วโมง แล้วขับรถมี
ผลต่อการขับรถเหมือนกับการดื่มแอลกอฮอล์ที่
ระดบั 50 มลิลกิรมัเปอร์เซ็นต์ ซึง่ในทางกฎหมาย
ถือว่าเมา และถ้าไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนแล้วขับ
รถจะเหมือนกับการดื่มแอลกอฮอล์ที่ระดับ 100 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และหากคนที่อดนอนดื่ม
แอลกอฮอล์เพียง 1 แก้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ท�าให้
ระดับแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด 
จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเหมือนกับ
คนที่ ไม ่อดนอนดื่มแอลกอฮอล ์ถึง 6 แก ้ว 
แอลกอฮอล ์ เป ็นสารเคมี ท่ีมีฤทธิ์กดระบบ
ประสาทเหมือนกับยากล่อมประสาทและยา
นอนหลับ ถ้าดืม่ไปมากๆ จะท�าให้ง่วงและหลบัได้

One with lacking enough sleep for 

many consecutive days, his brain will demand 

for sleeping. It is not surprise for a teenager 

who does not have enough sleep during 

weekday and takes one sleep for 14-15 hours 

on his day off. Otherwise, he will feel sleepy 

and may unable to control himself before 

sleeping such as during a meeting or lecture. 

Even the worst, he may fall asleep when he is 

working with a machine or driving which 

causes danger or death to him and others

One without enough sleep, normally, 

feels sleepy during afternoon, 2 pm. - 4 pm., 

and late night, after midnight to 7 am. These 

are in the same period of accident from 

drowsy driving. From case study, if one sleeps 

only 4 hours and drives, his driving is similar to 

one who has blood alcohol level at 50 milligram 

percentage which means drunk in term of law. 

Moreover, if one who has not slept for the 

whole day and drives, his driving is similar to 

one who has blood alcohol level at 100 milligram 

percentage. Besides, if this same person also 

drinks a glass of alcohol; though his alcohol 

level is under limit as stated by law, his driving 

condition is similar to one with enough sleep 

who drinks 6 glasses of alcohol. Alcohol is a 

chemical that activates nervous system similar 

to tranquillizer and sleeping pill. If it is taken in 

large amount of consumption, it will cause 

drowsiness. 
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โดยสรุป สาเหตุของความง่วง

ที่พบบ่อยและน�าไปสู่อุบัติเหตุ

1. การอดนอน นอนไม่พอเพียง
2. ยาต่างๆ เช่น ยาคลายเครียด ยา

นอนหลับ ยาแก้ไอ แก้หวัด ยาแก้ภูมิแพ้
3. แอลกอฮอล์
4. โรคที่ท�าให้เกิดความง่วงขณะตื่น เช่น 

โรคหยุดหายใจขณะหลับ

การขับรถให้ปลอดภัยคนขับต้องตื่นตัว
ตลอดเวลา เพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้นทุกขณะ ต้องไม่ง่วงเหงาหาวนอน 
ความง่วงมีผลต่อสมรรถภาพในการขับรถ
เหมือนกับการเมา ท�าให้ประสาทสมัผัสทกุอย่าง
ช้าลง สมองตื้อ การสั่งการของสมองไปยัง
กล้ามเน้ือช้าลง เมื่อคับขันจึงอาจแตะเบรกได้
ช้ากว่าปกติ หรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติ 
ถ ้าหากหลับในเกิดขึ้นคนขับจะไม่สามารถ
ควบคุมการขับรถได้เลย ถ้ารถวิ่งด้วยความเร็ว 
90 กม./ชม. หากหลับในเพยีง 4 วนิาท ีรถจะวิง่ไป 
100 เมตร โดยทีค่นขบัไม่รู้ว่ารถวิง่ไปไหน ถ้าชน
อะไรสักอย่างความแรงปะทะจะเท่ากับตกตึก
สูง 10 ชั้น โอกาสเสียชีวิตเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
พบบ่อยๆ คนขับที่ง่วงจะชนท้ายรถคันที่วิ่งข้าง
หน้าหรือรถที่จอดอยู่ วิ่งข้ามเลน และขับรถตก
ข้างทาง ชนต้นไม้ ชนเสาไฟฟ้า ชนคอสะพาน 
โดยที่ส่วนใหญ่จะขับส่ายไปมาก่อนจะชน และ
ไม่ได้ขับเร็วผิดปกติ การตรวจระดับแอลกอฮอล์
ในลมหายใจท�าได้ง่าย แต่การตรวจว่าง่วงผิด
ปกตทิ�าได้ยากต้องอาศยัห้องปฏิบตักิารนอนหลับ 
ในต่างประเทศในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเดี่ยวไม่มี
คู่กรณี เช่น รถวิ่งตกข้างทาง ชนต้นไม้ ชนเสา
ไฟฟ้า โดยเฉพาะเวลาบ่าย 2 ถึงบ่าย 4 และ
เวลาเทีย่งคนืถึง 7 โมงเช้า เม่ือต�ารวจไปสอบสวน
ในที่เกิดเหตุและตรวจไม่พบรอยเบรค ต�ารวจ
จะลงความเห็นว่าอุบัตเิหตเุกดิจากคนขบัหลบัใน 
แต่บ้านเรามักจะตัดสินว่า เกิดจากคนขับขับเร็ว
ท�าให้สถิติอุบัติเหตุจราจรเกิดจากการขับรถ
เร็วสูงเกินความเป็นจริง

In summary, regular 

causes of drowsiness and 

lead to accident are

1. Sleep deprivation or inadequate sleep

2. Some groups of medicine such as 

stress relief, sleeping pill, anti-cough, cold relieve, 

and antihistamine

3. Alcohol

4. Some diseases that cause drowsiness; 

for example, Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome (OSA)

For safety driving, driver must be alert 

all the time and be prepared for any emergency 

that can happen anytime. Drowsiness has 

effect to driving as same as drunkenness. It 

slows down all senses. Driver gets confused. 

The commanding from brain to control muscles 

will slower. Once, there is a critical situation, 

driver will step on brake or swerve steering 

wheel slower than normal condition. If a driver 

dozes off while driving, he will not able to control 

his vehicle. With speed at 90 km./hr., driver 

who dozes off for 4 seconds can drive his car 

for 100 meters with unknown direction. 

Furthermore, if he hits something, the impact 

force is equal to falling down from 10th floor of 

a building with almost 100% chance of death. 

Regularly, driver usually hits the rare of front 

vehicle, which is running ahead or parks, 

drives cross to another lane or hits a tree/

electric post/bridge-neck. Before the accident, 

he is mostly unable to control the vehicle, 

straightforwardly, although driving speed is 

normal. Alcohol level testing can be done, 

easily, but testing for drowsiness can be done 

only in the laboratory. In other countries, 

accident without litigant such as falling off the 

road, hitting a tree/electric post and such 

alike; especially, during 2.00pm. to 4.00pm. 

or midnight to 7.00am., along with no braking 

trace (after investigation), the policeman 

mostly will conclude that the cause of accident 

is from dozed off driver (from drowsiness). On 

the other hand, in Thailand, the policeman 

usually concludes that it is caused from high 

speed driving. That is the reason why high 

record of road accident from speeding is 

exaggerated. 
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ตัวอย่างในประเทศที่มีกฎหมายบังคับใช้ 
เพราะความง่วงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร อย่างน้อยร้อยละ 20 แต่สถิติ
ของประเทศไทยพบหลับในเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่ถึงร้อยละ 5 
ซึง่น้อยกว่าความเป็นจรงิมาก คาดว่าง่วงหลบัใน
น่าจะเป็นสาเหตสุงูถงึร้อยละ 30 ของการเสยีชวีติ
จากอบัุติเหตจุราจรในประเทศไทย ข้อมลูทางอ้อม
จากทุนง่วงอย่าขับฯที่ท�าการศึกษาอุบัติการณ์
ง่วงหลับใน ในคนขับหลายประเภท ทั้งรถยนต์
ส่วนบุคคล รถเมล์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์
รับจ้าง โดยให้ตอบแบบสอบถาม พบว่า คนขับ
รถเคยหลับในระหว่างขับรถสูงถึงร้อยละ 28-53 
สาเหตุหลักของการหลับในคือการอดนอน 
นอนหลับไม่พอ ในวนัท�างานคนขบันอนเฉลีย่เพยีง
วันละ 6 ชั่วโมง

ถงึเวลาแล้วทีเ่ราจะต้องรณรงค์ให้คนไทย
ตระหนักถึงความส�าคัญของความง่วง ถ้าง่วง
ต้องไม่ขับและต้องหยุดขับ มิฉะนั้นแล้วเราไม่
อาจจะลดอุบัติเหตุจราจรลงได้ เพราะถึงแม้จะ
มีการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจรเน้นหนัก
เรื่องเมาไม่ขับในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ใช้
งบประมาณมากกว่าหมืน่ล้านบาท ยอดผูเ้สยีชวีติ

จากอุบัติเหตุจราจรกลับเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่คนไทย
ดื่มแอลกอฮอล์น้อยลง เคยดื่มเป็นอันดับ 5 เมื่อ 
10 กว่าปีก่อน ปัจจบุนัลดลงเป็นอันดบั 78 ของโลก 
และอุบัติเหตุจราจรเกิดจากแอลกอฮอล์เคยสูง
ถึงร้อยละ 70 ปัจจุบันลดลงเหลือร้อยละ 20-25 
แสดงว่ามีสาเหตุอื่นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ใน
ปัจจุบนัประเทศไทยขยบัขึน้เป็นอนัดบั 2 ของโลก
ในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ�านวนผู้
เสียชีวิตมากถึง 26,000 คนต่อปี ท�าให้สูญเสีย
มูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 5 แสนล้านบาทต่อปี 
แต่ละปีมีวัยรุ ่นจ�านวนมากที่ประสบอุบัติเหตุ
จราจรจนได้รับบาดเจ็บ พิการ และถึงตาย 
ซึ่งอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายอันดับแรก
คนที่มีอายุน้อยในประเทศไทย

In other countries with legislation, the 

loss of life from accident by drowsy driving is 

at least 20% of total number of accident, 

while there are less than 5% in Thailand which 

is far from the truth. It is predicted that accident 

from drowsy driving should reach at 30% of 

total number of death from road accident in 

Thailand. Based on the questionnaire of 

Anti-Drowsy Driving Fund under the Patronage 

of Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 

Ramathibodi Fondation, from respondent drivers 

of many vehicle types such as passenger car, 

public bus, truck and motorcycle, reveals that 

it is up to 28-53% of these drivers used to 

doze off while driving and the major cause is 

insufficient sleep. They sleep only 6 hours a 

day. 

It is the time we have to promote Thai 

to realize the significant of drowsiness. No 

driving when one feels sleepy, otherwise, we 

cannot decease those accidents. Although, 

we have campaigned for anti-drunk driving in 

the last 10 years with over billion THB, the 

number of death from accident is still increased. 

From statistics, over 10 years ago, Thai used 

to be ranked the 5th of alcohol consumption 

in the world, but now we are at 78th of ranking. 

In the past, the accident from alcohol consumption 

was up to 70% of total accident and now it is 

down to 20-25%. This indicates that there is 

other cause that has not been solved. Nowadays, 

Thailand is ranked up to the 2nd of death from 

road accident in the world. The total number 

of death is 26,000 persons per year and has 

total economy loss for 5 hundred billion THB a 

year. Each year, many teenagers are injured, 

disabled and killed by road accident and it is 

the 1st cause of death in young age in Thailand, 

as well.
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การรณรงค์เรื่องความง่วงต้องท�าไป
พร้อมกับเรื่องเมาไม่ขับ ซึ่งควรจะเป็น ง่วงเมา 
เราไม่ขบั นอนหลบัให้พอเพยีง แทนท่ีจะรณรงค์
แต่เรื่องเมาอย่างเดียวเช่นที่ก�าลังท�าอยู่ ต้อง
รณรงค์ให้คนไทยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ที่
รูต้วัว่าง่วงต้องไม่ฝืนขบั คนไทยต้องให้ความส�าคญั
ของการนอนหลับให้เพียงพอ มนุษย์ไม่ใช ่
เครื่องจักร เมื่อง่วงต้องนอน แทนที่จะพยายาม
ฝืนร่างกายให้ท�างานหรืออ่านหนังสือต่อไป 
ส�าหรบัคนทีน่อนกรนดงัมากๆ อ้วน ง่วงผิดปกติ
ในระหว่างวัน หรือเป็นโรคหยุดหายใจขณะ
นอนหลบั ควรปรกึษาแพทย์เพราะสามารถรักษา
ให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วง 
และบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่องการ
เมาแล้วขับ เราต้องให้ความรู้อย่างเดียวเพราะ
ว่าฝืนสังขารร่างกายอาจจะหลับยาวตลอดไปก็
เป็นได้

ข้อพึงปฏิบัติที่จะลดอุบัติเหตุใน

การขับขี่ที่เกิดขึ้นจากความง่วง

• หลกีเลีย่งยานอนหลบั ยาคลายเครียด 
ยาแก้หวัด ยาแก้ไอ ยาแก้ภูมิแพ้ ก่อนขับรถ 

• แอลกอฮอล์มีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับ 
ถ้าดื่มมากจะกดระบบประสาทท�าให้หลับได้ 

คนที่อดนอนหากต้องขับรถทางไกลต้องไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ การอดนอนรวมกับแอลกอฮอล์แม้
เพียงเล็กน้อย สามารถท�าให้เกิดการหลับในได้
ง่ายขึ้นระหว่างขับรถ

• คนที่มีประวัติง่วงง่าย นอนกรน และ
อ้วน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ

• ถ้านัง่ขบัคนเดยีว ต้องหมัน่ถามตวัเอง
ว่าง่วงหรือยัง ถ้าเริ่มง่วงให้ร้องเพลง หาของ
ขบเคี้ยว เช่น หมากฝรั่ง ลูกอม ดื่มกาแฟ หรือ
เครื่องดื่มชูก�าลังที่มีคาเฟอีน

• ถ้านั่งรถด้วยกันหลายคน ควรมีการ
ถามไถ่ว่าคนขับง่วงหรือไม่ ถ้าง่วงต้องสลับกัน
ขบัหรอืชวนคุยไม่ให้หลับใน มฉิะนัน้หากทกุคนใน
รถนั่งหลับกันหมดแล้วคนขับมีอาการง่วงอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้

• เมือ่รูต้วัว่าง่วงจัดต้องจอดแวะข้างทาง 
ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่ มีคาเฟอีนก่อนจะ
งีบหลับ 10-15 นาที คาเฟอีนไม่ได้ออกฤทธิ์
ทนัที ใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาท ีกว่าจะออกฤทธ์ิ
กระตุ้นระบบประสาท ปลุกคนขับให้ตื่นไม่ให้
นอนนานเกินไป

• หากรู้ตัวว่าจะหลับในและรู้ตัวว่าฝืน
ขับต่อไปไม่ไหว สังเกตจากหาวไม่หยุด ลืมตา

ไม่ขึ้น บังคับรถอยู่ในเลนล�าบาก จิตใจล่องลอย
ไม่มีสมาธิ จ�าไม่ได้ว่าเพิ่งขับผ่านอะไรมา หาก
ไม่สามารถแวะจอดข้างทางได้ให้ใช้ปลายเล็บ
ของนิ้วโป้งจิกลงบนโคนหรือจมูกเล็บของนิ้ว
ก้อยของมือข้างเดียวกัน ซึ่งจะท�าให้ตนเองเจ็บ
และท�าให้ตื่นขึ้นมาชั่วครู่ พอให้มีเวลาขับต่อไป
จนกว่าจะหาที่จอดได้

Both drowsy driving and drunk driving 

must be campaigned together. The no driving 

under influence of drunkenness or drowsiness 

but having enough sleep campaign should replace 

the existing one that warns only drunk driving. 

The campaign also needs to remind Thai not 

to be carelessness. One who knows he is 

sleepy should not drive. Thai must realizes the 

importance of enough sleep. Human beings 

are not machines. Additionally, for person 

who snores, is overweight, feels sleepy during 

day time or has OSA should consult a doctor. 

As there is no testing for drowsiness and the 

law is similar to drunk driving; therefore, we 

have to acknowledge them because not 

enough sleep can cause us sleep for good. 

Things to reduce accident 

from drowsy driving 

• Avoid those medicines that cause 

drowsiness before driving such as stress relief, 

cold relief, anti-cough, antihistamine, etc.

• Alcohol is active as sleeping pill. A lot 

of consumption will cause drowsiness. Thus, 

long distant driving with inadequate sleep 

driver should not drink alcohol because only 

small amount of it will cause drowsiness while 

driving.

• Driver with history of drowsiness, 

easily, snoring and overweight should avoid 

driving.

• If driving alone, ask yourself frequently 

whether you are sleepy. If yes, you should start 

singing, chewing some gum or drinking coffee 

or any drink with caffeine. 

• If there are other passengers, when 

you feel sleepy, they should make a conversation 

with you or let you sleep while they drive for you. 

• Once you feel sleepy, you should pull 

over and take some coffee or caffeine drink 

before taking a nap for 10-15 minutes because 

caffeine will active after 15 minutes and will 

awaken nervous system; therefore, you will 

not sleep too long. 

• If you feel sleepy and are unable to 

drive. It can be noticeable. If you yawn several 

times, hardly open your eyes, cannot control your 

vehicle, properly, have no stable consciousness, 

are unable to remember what you have just 

passed by, and cannot pull over, you should 

use your thumb to peck your pinky of the 

same hand. This will not give you too much 

pain but can wake you up for a while until you 

can find a place to rest.
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แนวทางการแก้ไข

• การมีออกกฎหมายบังคับให้พนักงาน
ขับรถโดยสารสาธารณะ ขับรถไม่เกินวันละ 11 
ชั่วโมง และไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บังคับ
ให้คนขับมีวันหยุดพักผ่อนเหมือนคนอาชีพอ่ืน 
และบังคับไม่ให้ขับติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง 
โดยไม่หยดุพกั เพือ่ป้องกนัการหลบัในขณะขบัรถ

• การสร้างแถบสั่นสะเทือนชนิดเซาะ
ร่องบนไหล่ทางของทางหลวงระหว่างเมือง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่รถตกข้างทางบ่อยๆ 
เพื่อเป็นระบบเตือนภัยปลุกคนขับให้ตื่นก่อนที่
รถจะวิง่ตกถนน ตวัอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีแถบสั่นสะเทือนบนไหล่ทางของทางหลวง
ระหว่างเมือง

• การสร้างท่ีพักริมทางหลวงเพ่ิม ทั้ง
ประเทศขณะน้ีมท่ีีพักรมิทางขนาดใหญ่เพยีง 4 แห่ง 
ที่พักริมทางขนาดใหญ่ มีทั้งที่พักผ่อน ที่อาบน�้า 
ขายอาหาร ขายของหรือน�้า และปั๊มน�้ามัน เพื่อ
รองรบัรถใหญ่หลายสิบคนัเข้าไปจอดได้พร้อมกนั 
และคนขับสามารถจอดนอนได้อย่างปลอดภัย

• ส่วนในประเทศไทยมหีลายๆ หน่วยงาน
เลง็เห็นความส�าคญั และเริม่รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
ถึงโครงการนี้กันมากย่ิงขึ้น รวมถึงโครงการ
สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ที่ได้จัดท�า 
Animation เรื่อง “ง่วงฝืนขับ…หลับถึงตาย” 
ออกมาเพื่อรณรงค์และเตือนภัยให้เข้าใจถึง
ความประมาท เมื่อเกิดอาการง่วงในขณะขับขี่ 
โดยสามารถตดิตามชมได้ท่ี https://www.youtube.
com/watch?v=fm4a7Tt8LNQ

• เ น่ืองจากในป ัจจุบันหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารทั่วไป ต่างยังไม่
เห็นความส�าคัญของ การง่วงหลับใน เท่าที่ควร 
ทั้ งนี้ ถ ้ า เราสามารถลดอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ้ น

เนื่องจากง่วงหลับในได้เพียงร้อยละ 50 เราจะ
ลดจ�านวนผู้เสียชีวิตได้อย่างน้อยปีละ 2,000 คน 
ประหยัดเงินที่ประเทศต้องสูญเสียปีละหลาย
หมื่นล้านบาท และลดจ�านวนคนเจ็บที่ต้องเข้า
รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปีละแสนคน

Solution model

• The legislation for public bus driver. 

Each driver must not drive over 11 hours a day 

and not over 60 hours a week. Every driver 

must have day off as others in different 

occupations. They must not drive for 2 hours, 

consecutively, without break. This is to avoid 

drowsy driving.

• Building the road bump (gouge on 

the roadside surface) on shoulder lane of 

highway among cities; especially, areas that 

often have vehicles fall off the road. This is 

the alert system for driver to wake up before 

falling off such as in the U.S. These are on 

along highways among cities.

• Building more rest areas along highway. 

At present, there are only 4 large rest areas. 

These additional rest areas should be large 

enough with resting place, shower area, cafeteria, 

shop and gas station to support many trucks 

that come for services at the same time and 

drivers can take their rest, safety. 

In Thailand, many organizations realize 

the significant of this and have started to 

promote the program. Automotive Intelligence 

Unit – Thailand Automotive Institute also 

participates this program by launching an 

Animation called “Drowsy Driving causes to 

dead” as a campaign to warn all drivers for 

negligence in drowsy driving. Please, click 

here https://www.youtube.com/watch?v= 

fm4a7Tt8LNQ 

At present, related organizations, driver 

and passenger have not seen the significance 

of drowsy driving. However, if we are able to 

decrease accident from drowsy driving for 

50%, the number of death will be reduced at 

least 2,000 persons a year and it will reduce 

the loss of nation for many billions THB along 

with the decreasing number of injury (0.1 million 

persons a year, who have been hospitalized.)
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