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President Talk

สวสัดคีรบัท่านผูอ่้าน Automotive Navigator Magazine ทกุท่าน
ผมได้รับแต่งตั้งจากบอร์ดบริหารสถาบันยานยนต์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ส�าคัญต�าแหน่งหนึ่งที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทยไปสูเ่ป้าหมายตามเจตนารมณ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มี
ความต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต มาตรฐาน
และการทดสอบยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียน ในยุค 4.0

ในฐานะผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ มีหลายสิ่ง
ทีเ่ราต้องท�าควบคูก่นัไปทัง้ในด้านการบรหิารทรพัยากรภายในองค์กร 
และการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภารกิจ
ที่ส�าคัญ คือ การปรับโครงสร้างและการบริหารงานภายในองค์กร 
ให้สอดรบักบับทบาทและภารกจิใหม่ของสถาบนัฯ นัน่คอื อตุสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอากาศยานและ
ระบบราง รวมถงึการเตรยีมความพร้อมในการบรหิารศนูย์ทดสอบยางล้อ
และยานยนต์แห่งชาติ ที่มีก�าหนดเปิดให้บริการทดสอบยางล้อ R117 
ในช่วงเมษายน 2561

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาประเทศไทยก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุ 4.0 ท่ีขบัเคลือ่น
ด้วยนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ ภาครฐัเองได้มีการตัง้เขตระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ท่ีจะเป็นศูนย์รวมความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่อุตสาหกรรมในหลายประเภท 
ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยไปสู่ความเป็นหนึ่ง
ในภูมิภาค หน่ึงในนั้นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบกับ
นโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น สถาบันฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น ณ สถาบัน
ยานยนต์ ส�านกังานบางป ูโดยการสนบัสนนุจากส�านกังานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 
แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคการศึกษา และ
ประชาชน 

การจะไปสูจุ่ดน้ันได้ สถาบนัฯ เองจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม
และพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรภายใน ให้มีความรู ้ความเชีย่วชาญ 
ให้เป็นกลายเป็น SMART TAI ที่พร้อมประสานความร่วมมือกับ
ผู ้ประกอบการ ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ในการสร้าง
ความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 

สดุท้ายนีผ้มหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า ผู้อ่าน Automotive Navigator 
Magazine ทกุท่านจะได้รบัสาระความรูจ้ากนติยสารฉบบันี ้และทกุท่าน
ยังสามารถอ่านนิตยสารแบบออนไลน์ได้บนหน้าเว็บของสถาบันฯ 
ขอบคุณครับ

Greetings! All Automotive Navigator Magazine reader I have 

been appointed from Thailand Automotive Institute (TAI) board of 

director as the Acting President of TAI. By this position, I have to 

drive Thai automotive industry to reach the target; according to 

the determination of both government and private sectors that 

need Thailand to become the ASEAN automotive production, 

standard and testing center in the generation of 4.0. 

I would like to say that there are many things have to be done, 

concurrently, both enterprise resource planning and stakeholder 

relationship management. The key missions are reorganization and 

organization management in order to correspond to TAI’s new 

roles and missions which are supporting new automotive industry; 

as known as, Electric Vehicle (EV), aviation and rail system industries 

along with preparing the readiness to manage National Tire and 

Automobile Testing Center that will open for R117 tire testing in 

April 2018.

It has been realized that Thailand is moving toward to 4.0 

which is driven by innovation and creativity. The government 

establishes Eastern Economic Corridor (EEC) that will be the center 

of advanced technology and innovation for many industries. This 

will lead operators in Thailand for being the leader in this region. 

Electric vehicle industry is among them. To conform the promotion 

policy of Thailand for becoming EV production base, TAI establishes 

Electric Vehicle Technology and Innovation Learning Center at TAI 

Bangpoo office; supported by Office of the Permanent Secretary 

– Ministry of Industry, with the objective to educate knowledge 

and understanding of EV to operator in automotive industry, academic 

institute and public.

In order to reach that point, TAI must have readiness and 

enhance ability of human resource for knowledge and expertise 

and soon later becomes SMART TAI as well as needs to collaborate 

with operator, public and other automotive and related industries 

in order to strengthen Thai automotive industry. 

Eventually, I hope you would receive valuable and informative 

knowledge from this magazine which is also available online on 

TAI’s website.
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช ่วงเดียวกันของ

ปี 2559 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 485,555 คัน ลดลงร้อยละ 4 ส�าหรับ
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศรวม 210,490 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 
โดยตลาดรถกระบะ 1 ตัน มีส่วนแบ่งมากที่สุด ร้อยละ 51 ส�าหรับการผลิต
รถจักรยานยนต์ มีการผลิตรถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) จ�านวน 
515,200 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 และมีปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
ในประเทศรวม 461,783 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 ในด้านการส่งออก เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 มีปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 
284,301 คัน ลดลงร้อยละ 8 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ 
(CBU และ CKD) มีจ�านวน 253,146 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยจ�าแนกเป็น 
CBU จ�านวน 105,854 คัน และ CKD จ�านวน 147,292 ชุด

สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) เดอืนมกราคม-มีนาคม 2560 มีมูลค่าการส่งออกยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 9,391 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 4,310 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7 รถจกัรยานยนต์มลูค่า 453 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 30 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 4,628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้
ร้อยละ 13 โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์และชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์ 4,493 
และ 135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

In 
Q1/2017, the total number of motor vehicle 

production is 485,555 units or decreasing 4% while 

the total number of domestic sale is 210,490 units 

or 16% increased. 1 ton pick-up truck takes the 

highest market share at 51%. The total production number of motorcycle 

(CBU) is 515,200 units or 12% increased. The total domestic sale number 

of motorcycle is 461,783 units or increasing 6%. For export, the total export 

number of motor vehicle is 284,301 units or decreasing 8% whereas the 

total export number of motorcycle (CBU และ CKD) is 253,146 units or 

increasing 3% (105,854 units for CBU and 147,292 sets for CKD). 

The trade balance of automotive product in Q1/2017, based on 

the report of Department of Trade Negotiations (DTN), the total export 

value of automotive and auto parts is 9,391 MUSD or increasing 4%. It 

is categorized as 4,310 MUSD for motor vehicle (decreasing 7%), 453 

MUSD for motorcycle (30% increased) and 4,628 MUSD for auto parts 

(increasing 13%); including, 4,493 MUSD for motor vehicle part and 135 

MUSD for motorcycle. 

Overview of 
Thai Automotive
Industry
as of 2017 (Jan-Mar)
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม)

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI
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ส�าหรับการส ่งออกช้ินส ่วนยานยนต์ 
ที่เป็นการส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ 
มีมูลค่า 67,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดย
จ�าแนกเป็นชิน้ส่วนและอปุกรณ์ 49,991 ล้านบาท 
เครื่องยนต์ 9,020 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 
8,011 ล้านบาท แม่พมิพ์และอปุกรณ์ยดึจบัชิน้งาน 
415 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 176 ล้านบาท 

ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ 3,979 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.12 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 
โดยน�าเข้ารถยนต์ 282 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 33 รถจกัรยานยนต์ 51 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 
3,647 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดย
จ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
3,516 และ 131 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

ดงันัน้ ดลุการค้าของอตุสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 5,412 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ร้อยละ 6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์โลก

• แผนอุดหนุนรถพลังงานสะอาด 

จีนชะงัก

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศของจีน เผยรายชื่อรถยนต์เป็นมิตร
ต ่อสิ่ งแวดล ้อมที่ สามารถ รับเงิน อุดหนุน
จากรฐับาลรอบที ่2 ของปี 2560 ปรากฏว่า รายชื่อ
รอบล่าสุดนี้มีรถยนต์พลังงานแบตเตอรี่และ
ไฮบริดท้ังหมด 386 รุ่น ลดลงจากปีที่แล้วที่มี
มากถึง 713 รุ ่น เนื่องจากจีนคุมเข้มรถยนต์
ประเภทนี้มากขึ้น หลังจากรัฐบาลลงโทษบริษัท
หลายสิบแห่งเมื่อปีที่แล้ว โทษฐานโกงแผนการ
จ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้ จีน
ได ้ส ่งเสริมการใช ้รถยนต์พลังงานสะอาด
เพื่อแก้ปัญหามลพิษ และสนับสนุนนวัตกรรม
เทคโนโลยีด้วยการทุ่มเงินอุดหนุนหลายพันล้าน
ดอลลาร์ ทัง้นี ้สมาคมผูผ้ลติรถยนต์ในจนี เปิดเผย
ก่อนหน้านี ้ ว่า ยอดขายรถยนต์พลงังานแบตเตอรี่ 
และปลัก๊อนิไฮบรดิ เพิม่ขึน้ 74.4% ในเดอืน ม.ค.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 3 มีนาคม 2560

According to the data of automotive 

manufacturer and assembly, the total export 

value of auto parts is 67,612 MTHB or 

increasing 9%. It is categorized as 49,991 MTHB 

for OEM and parts, 9,020 MTHB for engine, 

8,011 MTHB for spare part, 415 MTHB for JIG 

and DIE and 176 MTHB for others.

For import, the total import value of 

auto motive and auto parts is 3,979 MUSD or 

increasing 0.12%. It is categorized as 282 MUSD 

for motor vehicle (decreasing 33%), 51 MUSD 

for motorcycle (increasing 26%) and 3,647 

MUSD for auto parts (increasing 4%); including, 

3,516 MUSD for motor vehicle parts and 131 USD 

for motorcycle parts.

Thus, the trade balance as of Q1/2017 

is surplus for 5,412 MUSD which is 6% 

increased from last year in the same period. 

World Automotive    

Industry Movement

Chinese’s promotion plan of 

green energy vehicle is 

bogged down

Ministry of Industry and Information 

Technology of China reveals that the number 

of environmentally-friendly vehicle that is in 

the 2/2017 program of government financial 

support is decreased. There are totally 386 

models (including Battery Electric Vehicle – 

BEV and Hybrid Electric Vehicle – HEV) from 

713 models of last year because the 

government has started to control this type 

of vehicle, rigidly, after imposing punishment 

more over 10 companies due to their fraud in 

financial support from the government. 

Previously, the government had supported 

green energy vehicle to reduce pollution and 

support innovation technology by spending 

many thousand billion dollars. The automotive 

manufacturer association of China also 

revealed that the total sale number of BEV 

and Plug-in hybrid – PHEV had increased 

74.40% in January. 

Source : Bangkokbiznews, March 3rd, 2017
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จีเอ็มโบกมือลายุโรป

ในช่วง 2-3 วันทีผ่่านมาข่าวคราว การซื้อขาย
กิจการใหญ่ในวงการรถยนต์คงหนีไม ่พ ้น
เจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็ม ผู้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่จากสหรฐั ขายกจิการผลติรถยนต์ยุโรป 
"โอเปิลและวอกซ์ฮอลล์" ให้กับพีเอสเอ กรุ๊ป 
ผู้ผลิตรถยนต์เปอโยต์จากฝรั่งเศส เป็นมูลค่า 
2,200 ล้านยูโร (ราว 8 หมื่นล้านบาท) พร้อม
แถมค่าบ�านาญส�าหรับพนักงานยุโรปในอนาคต
กบัผู้ผลติฝรัง่เศสอกีราว 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐ 
การขายธุรกิจในครั้งนี้กลายเป็นการถอนตัวจาก
ธุรกิจผลิตรถยนต์ยุโรป หลังก้าวเข้าไปครั้งแรก
ในปี 1929 โดยโอเปิลและวอกซ์ฮอลล์ ไม่สามารถ
ท�าก�าไรให้กับจีเอ็มได้ติดต่อกันมา 18 ปีแล้ว 
รวมการขาดทนุ สะสมมากกว่า 2 หมืน่ล้านเหรียญ
สหรฐั นบัตัง้แต่การท�าก�าไรคร้ังสดุท้ายในปี 1999 
หลังต้นทุนการผลิตด้านแรงงานในยุโรปสูง
ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ของจีเอ็มที่เน้นปริมาณและ
มีก�าไรต่อคันต�่า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์
วันที่ 8 มีนาคม 2560

ยอดขายรถ 'อาเซียน' ทะลุ 2 แสนคัน

ยอดขายรถใหม่ในตลาด เอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต้ 6 แห่ง เพ่ิมขึน้ 5% ต่อปี อยูท่ี ่249,729 คัน 
เม่ือเดอืนม.ค. ทีผ่่านมา หลงัทุกประเทศเตบิโตหมด
ยกเว้นเวียดนาม ยอดขายรถยนต์ในอินโดนีเซีย 
เพิม่ข้ึน 1% มาอยูท่ี ่86,252 คัน ผลจากแนวโน้ม 
ทีด่ขีึน้ตัง้แต่เดอืนเม.ย.ปีทีแ่ล้ว ซึง่เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
จากสมาคมอุตสาหกรรมท้องถ่ิน คาดว่า ยอดขาย
จะฟื ้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยจะเติบโตที่ 3-4% 
มาอยู่ที่ราว 1.1 ล้านคันในปีนี้ ส่วนไทย ซึ่งเป็น
ตลาดอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย มียอดขาย
เพิ่มขึ้น 10% อยู ่ที่ 57,254 คัน ในเดือนม.ค. 
แต่เมือ่เดอืนม.ค. ปีท่ีแล้ว ยอดขายร่วง 13% จาก 
การเริม่เก็บภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ซึง่เป็นขัน้ตอนทีท่�าให้ราคารถเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะ 
พาหนะขนาดใหญ่ ขณะที่ฟิลิปปินส์ มียอดขาย
เพิ่มขึ้น 24% อยู่ที่ 33,785 คัน จากการที่รายได้
ประชาชนเพ่ิมขึ้นและการจับจ่ายของผู้บริโภค
ที่ยังแข็งแกร่ง ท�าให้มีคนแห่ซื้อรถคันแรกกัน
มากขึ้น โดยเฉพาะโตโยต้า วีออส และ ฮุนได 
แอคเซนต์

ที่มา: หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 10 มีนาคม 2560

Farewell of GM from Europe

General Motors (GM), the largest 

automotive manufacturer from the U.S.A, sold 

the production line of Opel and Vauxhall to 

PSA Group (the manufacturer of Peugeot from 

France) for 2,200 MEUR (approx. 80,000 MUSD) 

with additional 3,200 MUSD as pension for 

employees. This divestiture is stepping out of 

automotive business from Europe of GM since 

its 1st operation in 1929. Both Opel and Vauxhall 

have not been able to generate profit for 

consecutive 18 years with accumulated loss 

for 20,000 MUSD (last year of making profit 

was in 1999) because the high labor cost in 

Europe that is not suite to GM’s strategy; 

focusing on sale volume and low profit margin 

per unit. 

Source : Posttoday Newspaper, March 8th, 2017

ASEAN’s motor vehicle sale is 

up to 0.2 million units

The total sale number of motor vehicle 

from 6 countries in South East Asia was 

increased 5% at 249,729 units. In January, all 

countries in this region had increasing sale 

growth rate except Vietnam. The sale growth 

rate in Indonesia was increased 1% or 86,252 

units, which was the consequence from the 

increasing sale number since last April. In this 

regard, the executive of local industry 

association had foreseen that the sale 

volume would be slightly increased at 3%-4% 

or 1.1 million units in this year. Thailand was 

after Indonesia for the 2nd place with 10% 

increasing rate of sale at 57,254 units in January. 

However, the number of sale was decreased 

13% because the new tax collection (based 

on emission rate) that caused increasing selling 

price; especially, in large vehicle. On the other 

hand, the number of sale in Philippines was 

24% increased at 33,785 units due to increasing 

in personal income. Toyota Vios and Hyndai 

Accent were targeted for the 1st car buyers. 

Source : Bangkokbiznews, March 10th, 2017
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ฟอร์ด ลงทุนใน ARGO AI พร้อม

เดนิหน้าสู่ ผู้น�ายานยนต์ขับเคล่ือน

อัตโนมัติ

ฟอร ์ด มอเตอร ์ คัมปะนี (NYSE:F) 
ประกาศการลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ในบริษัทปัญญาประดิษฐ์ 
Argo AI เพือ่พฒันาระบบผูข้บัเสมอืนจรงิ ส�าหรับ
รถยนต์ขบัเคลือ่นอตัโนมตัขิองฟอร์ด ทีจ่ะเปิดตัว
ใน พ.ศ.2564 และโอกาสในการขายลิขสิทธิ์
เทคโนโลยีแก่ บริษัทอ่ืนๆ ต่อไป “ทศวรรษ
ข้างหน้า จะเป็นทศวรรษของยานยนต์ขบัเคลื่อน
อัตโนมัติ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ในสังคมเช ่นเดียวกับที่สายพานการผลิต
อัตโนมัติของฟอร์ด ได้ท�าเมื่อ 100 ปีที่แล ้ว” 
นายมาร์ค ฟีลด์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “ในขณะที่
ฟอร์ดขยายธุรกิจสู่การเป็นบริษัทยานยนต์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสัญจร เราเชื่อว่าการลงทุน
ในบริษัท Argo AI จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่
ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของเรา ด้วยการเสรมิความแข็งแกร่ง
ในต�าแหน่งผู้น�าของฟอร์ด เพ่ือบุกเบิกตลาด
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคตอันใกล้ 
และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สามารถสร้าง
รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ให้แก่บริษัทอื่นๆ 
ในอนาคต”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์แนวหน้า
วันที่ 10 มีนาคม 2560

อุตฯ รถ จี้กัมพูชาเพิ่มทักษะแรงงาน

อุตสาหกรรมยานยนต์ เรียกร้องกัมพูชา
พัฒนาทักษะอาชีวะให้แรงงาน หวังแรงงาน
ชาวกัมพูชาเตรียมพร้อมต่อโอกาสการท�างาน
ด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น นายปีเตอร์ บรองเกอร์ส 
ประธานสมาพนัธ์ อุตสาหกรรมยานยนต์กัมพูชา 
กล่าวว่า ผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ก�าลังพิจารณาย้ายฐานการผลิตมายัง
กัมพูชามากขึ้น แต่การที่แรงงานในประเทศนี้มี

ทกัษะทางเทคนคิทีไ่ม่เพยีงพอยงัเป็นปัญหาใหญ่
ส�าหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ในกัมพูชา
ขณะนี ้มุง่เน้นไปทีอุ่ตสาหกรรมส่ิงทอเสียมากกว่า
ที่ผ่านมา แรงงานในกัมพูชามีข้อดีเหนือกว่า
ประเทศเพื่อนบ้านตรงท่ีมีค่าแรงต�่ากว่าแรงงาน
กมัพชูาได้ค่าตอบแทนรายเดอืนไม่ถงึ 200 ดอลลาร์ 
(6,890 บาท) หรือไม่ถึงครึ่งของแรงงานในไทย 
เขาให้ความเห็นว่า หลายปีจากนี้ กัมพูชา
อาจต้องพัฒนาความสามารถผลิตให้มีมูลค่า
เพิม่มากกว่านี ้ เนือ่งจากอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไม่ใช่
การลงทุนในระยะยาว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 28 มีนาคม 2560

Ford invests in ARGO AI and 

is ready to move forward to 

Self-Driving vehicle

Ford Motor Company (NYSE:F) 

announces the investment of 1,000 MUSD for 

the next 5-year period in Argo AI company to 

develop the self-driving vehicle of Ford which 

will be launched in 2021. This is an opportunity 

to sell copyright of technology to others. 

“Next decade will be the era of self-driving 

vehicle that will be a revolution as the assembly 

line production of Ford 100 years ago.”, added 

by Mark Fields, President & CEO, Ford Motor 

Company. He reveals that “while Ford is 

expanding business into the expertise of 

automotive and traffic, we are confident that Argo 

AI will generate great value to our shareholders 

by strengthening the leading position of Ford 

from pioneering the self-driving vehicle market 

in the near future and creating technology 

that generates income from selling copyright 

to others.”

Source : Naewna Newspaper, March 10th, 2017

Cambodia needs to enhance 

skill to labor for supporting 

automotive industry in Cambodia 

Automotive industry demands Cambodia 

to enhance the vocation skill to labor and 

expects Cambodian labor to be ready for 

more opportunity of working in production 

sector. Mr. Peter Branger, President, Cambodia 

Automotive Federation says that auto parts 

makers in automotive industry is going to 

move their production bases to Cambodia but 

the labor still lacks of technical skill which is 

the critical issue for serving the growth of 

automotive industry. Most production in this 

country are in textile industry. The labor of 

Cambodia is an advantage compared to 

Thailand’s, which rate is less than 200 USD 

per month. He also adds that Cambodia has 

better develop production capability for more 

value as textile industry is not the long-term 

investment. 

Source : Bangkokbiznews, March 28th, 2017
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ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

• มอเตอร์โชว์สะพัด 4 หมื่นล้าน

มอเตอร์โชว์ เทงบการตลาด เพิ่มขึ้น10% 
กระตุ้นการรับลูกค้า มั่นใจปัจจัยบวกปลดล็อก
รถคันแรก ดันเม็ดเงินสะพัด 4 หม่ืนล ้าน 
นายปราจนิ เอีย่มล�าเนา ประธานกรรมการ บรหิาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ
ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล 
มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 เปิดเผยว่า สถานการณ์
ตลาดรถยนต์ปี 2560 เชื่อว่า ยอดขายจะอยู่ที่ 
8-8.1 แสนคัน จากสถานการณ์ต่างๆ มีทิศทาง
ที่ดีขึ้น เช่น อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่
ประมาณ 3.5% ประกอบกบัปัจจยับวกทีจ่ะเกดิขึน้
ในปีนี้ ทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ที่เลื่อนมา
ตั้งแต่ปลายปี 2559 จะเริ่มกลับมาเปิดตัวสู ่
ตลาด สิ่งท่ีน่าจับตา คือ การสิ้นสุดโครงการ
รถยนต์คนัแรก และสทิธิในการถอืครองนาน 5 ปี 
ที่เริ่มทยอยหมดลงตั้งแต่เดือนต.ค.ที่ผ่านมา 
เชือ่ว่า กลุม่ผูบ้รโิภคเหล่านีจ้ะหันมาความสนใจ
และมีความต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 2 มีนาคม 2560

รถยนต์และบรกิารอนาคตรุง่ใน CLMV

การส่งออกรถยนต์ไปยงัตลาด CLMV และ
ดูมีอนาคตที่สดใส ซึ่งเห็นได้ชัดจากมูลค่าส่ง
ออกที่เพิ่มขึ้นจาก 1.4 หมื่นล้านบาท ในปี 2012 
เป็น 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2016 เฉลี่ยต่อปี
โดยมียอดขายรถยนต์ใหม่มากกว่า 2.1 แสนคัน 
แม้จะน้อยกว่าของไทย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อพิจารณาในเชิง
ภาพรวมเศรษฐกิจจะพบว่าการเติบโต GDP 
ของกลุ่ม CLMV ในปี 2016 อยู่ที่ประมาณ 7% 
ในขณะท่ี GDP ของไทยอยูท่ีเ่พียง 3% ในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา เวียดนามเป็นตลาดที่มีอัตราการ
เติบโตสูงสุดถึง 30% เฉลี่ยต่อปี โดยมียอดขาย
รถยนต์ใหม่รวมสูงสุดในภมิูภาคถึง 1.97 แสนคัน
ในปี 2016

ที่มา: หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
วันที่ 3 มีนาคม 2560

Thai Automotive Industry 

Movement

40 billion THB circulated in 

Motor Show

Motor show paid more 10% in marketing 

to obtain more customers. It is assured from 

the end of 1st car buyer scheme that this will 

generate 40-billion baht circulation. Mr. Prachin 

Eamlumnow, President, Grand Prix International 

Co., Ltd. as the Organizing Chairman of 38th 

Bangkok International Motor Show reveals 

that the total sale number of motor vehicle 

could reach 0.8-0.81 million units in this year 

due to positive signs; for example, 3.5% of 

economic growth rate, launching new model 

(postponed from the end of last year) and the 

end of 1st car buyer scheme along with the 

coming end of 5-year tenure since October. 

This group of buyer would start looking for 

new car. 

Source : Bangkokbiznews, March 2nd, 2017

Automobile and service have 

bright future in CLMV

The export market to CLMW seems to 

have a bright future in CLMV which is indicated 

by the increasing export number from 1.4 billion 

baht in 2012 to 3.5 billion baht in 2016 or over 

0.21 million units of sale in average. Although, 

this is less than Thailand, the growth is 

increased, continuously. According to CLMV 

in 2016, its GDP is 7% while Thailand’s is only 

3%. During the past 5 years, Vietnam has the 

highest growth rate at 30% per year on 

average and has the highest sale number of 

vehicle in this region at 0.197 million units in 2016.

Source : Posttoday Newspaper, March 3rd, 2017
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กระทรวงพลังงาน ลุย Energy 

4.0 เร่งขับเคลื่อน ยานยนต์ไฟฟ้า

กระทรวงพลังงาน เดินหน้านโยบาย 
Energy 4.0 เร่งขบัเคล่ือนโครงการยานยนต์ไฟฟ้า 
มอบสัญญาแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนในโครงการ
สนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging 
Station) ให้กับ 20 หน่วยงานคาดรอบแรกแล้ว
เสรจ็ต้นปี 2561 ดร.ทวารฐั สตูะบตุร ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ
โฆษกกระทรวงพลงังาน กล่าวว่า กระทรวงพลงังาน
ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าตามกรอบแผนบูรณาการพลังงานของ
ประเทศ ในส่วนของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.2 
ล้านคนั ทัง้แบบยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอิน ไฮบริด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
วันที่ 7 มีนาคม 2560

ส่องอุตฯ ยานยนต์ไทยสัญญาณ

บวกฟูลสเกล

ส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ ทีใ่ครหลายคน
ต่างแสดงความเช่ือมั่นและเชื่อไปในทิศทาง
เดียวกันว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปีนี้ต้อง
ดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับ "องอาจ 
พงศ์กจิวรสนิ" ประธานกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์
สภาอุตสาหกรรม ท่ีมัน่ใจว่ากราฟของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไทย จะไต่ระดับข้ึนเป็นบวกแน่นอน 
ประเมนิแนวโน้มอตุสาหกรรมปีนี ้ส�าหรบัแนวโน้ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ สิ่งที่เราเชื่อแน่ๆ 
คือ เติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 อย่างแน่นอน 
จากการประเมนิของกลุม่อุตสาหกรรมยานยนต์นัน้ 
เบื้องต้นคาดว่าจะมียอดขายในประเทศราว 
800,000 คนั ส่วนยอดส่งออกน่าจะอยูท่ี ่1.2 ล้านคนั 

เพิ่มขึ้นจากป ีก ่อนที่มียอดขายในประเทศ 
768,788 คนั ยอดส่งออก 1,167,574 คัน ขณะที่รถ
จักรยานยนต์โตเพิ่มขึ้น 6% จาก 1.64 ล้านคัน 
เป็น 1.74 ล้านคันในปีนี้ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง
น่าพอใจเลยทีเดียว แม้ว่ายอดในปี 2559 จะมี
ตัวเลขลดลง 2% ท�าได้แค่ 1.96 ล้านคันจากปี 
2558 ที่ท�าได้ 2 ล้านคัน ถือว่าเล็กน้อยเม่ือ
เทียบกับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยรวม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 8 มีนาคม 2560

ตลาดป้ายแดงซึม! หมดรถคันแรก

หนืด ไฟแนนซ์ยังคุมเข้ม

ลุ้นลูกค้าเปลี่ยนรถใหม่ จากกลุ่มใช้สิทธิ์
โครงการรถยนต์คันแรกยังเหนื่อย หลังถือครอง
ครบ 5 ปี ค่ายรถห่วงหนี้ครัวเรือนสูง สถาบัน
การเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ คาดตลาดฟื้นตัวช้า 
เศรษฐกิจผันผวนคนไม่เสี่ยงใช้จ่าย หลายค่าย
รถยนต์ฟันธงต้ังแต่ปลายปี 2559 ว่า ตลาดซือ้-ขาย
ปีนี้จะสดใสกว่าเดิม ด้วยไม่เห็นปัจจัยลบทาง
เศรษฐกิจแย่ลงไปกว่านี้อีกแล้ว ขณะเดียวกันยัง
มีก�าลังซื้อกลับมาจากกลุ ่มที่ครบก�าหนดถือ
ครองรถยนต์คันแรก 5 ปี ช่วยเป็นแรงหนุนอีก
หนึ่งทาง ส�าหรับนโยบายรถยนต์คันแรก เคาะ
โครงการในเดือนกันยายนปี 2554 ทว่าปลายปี
เดยีวกันกลบัโดนวิกฤติน�า้ท่วม ดงันัน้การใช้สิทธิ์
และการรบัรถเร่ิมจริงจงัก็ต้ังแต่ไตรมาสที ่2 ของปี 
2555 นั่นเท่ากับว่าเริ่มมีรถยนต์ล็อตแรกจ�านวน
หนึ่งครบก�าหนดถือครองระยะเวลา 5 ปีตาม
เงื่อนไขของโครงการแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 9 มีนาคม 2560

Ministry of Energy move 

forwards Energy 4.0 and 

accelerates EV

Ministry of Energy (MOE) move forwards 

the Energy 4.0 and accelerates Electric Vehicle 

project (EV). It provides contract to 20 

organizations that are supported in Charging 

Station project which will be completed in the 

beginning of next year for the 1st phrase. Dr. 

Twarath Sutabutr, Director General, Energy 

Fund Administration Institute (Public 

Organization) [EFAI] and Spokesperson, Ministry 

of Energy says that MOE realizes the significance 

of promoting EV by targeted at 1.2 million units 

for both Plug-in Hybrid and Hybrid. 

Source : OPT-news, March 7th, 2017

Vivid sign of Thai automotive 

industry

Many believe that Thai automotive industry 

will be better than last year. Mr. Ongarj 

Pongkijvorasin, Chairman of Automotive Industry 

Club, the Federation of Thai Industries assures 

that the graph of automotive industry will be 

positive for this year. Based on the forecast 

of automotive group, the total number of 

automotive sale will be 0.8 million units 

(768,788 units in 2016) and 1.2 million units for 

export (1,167,574 units in 2016). Additionally, 

the total sale number of motorcycle is 

increased 6% from 1.64 million units in 2016 

to 1.74 million units in this year. This figure is 

impressive. Though, it was 2% decreased in 

last year or 1.96 million units from 2 million 

units in 2015, it is insignificant compared to 

world economic condition. 

Source : Prachachat Newspaper, March 8th, 2017

Slowing in new car market 

after the end of 1
st
 car buyer 

and strictness of finance 

institute 

It seems that the group of 1st car buyer 

will hardly buy new car after 5-year tenure. 

Car makers also concern the high household 

debt. Financial institutes are likely not to 

approve credit. The market will recover, slowly. 

The economy has been fluctuated; therefore, 

there is less consumption. However, many car 

makers have forecasted since 2016 that the 

market would be recovered while the purchasing 

power would come from the 1st car buyer who 

had tenured for 5 years. The 1st car buyer 

scheme was launched in September 2011. 

However, at the end of year, it faced the flood 

crisis. As a result, this started in the Q2/2012; 

therefore, some lots of this 1st car buyer 

scheme had met the 5 year tenure. 

Source : Prachachat Newspaper, March 8th, 2017
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Table 1 Total Number of Motor Vehicle Production in Thailand as of 2012 – 2017 by Type
(Units)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar % Change

Passenger car  957,623  1,071,076  742,678  760,688  805,033  188,064  199,979 6.34%

1 ton pick-up truck  1,452,252  1,332,913  1,114,778  1,115,818  1,102,816  311,967  276,390 -11.40%

Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck)  43,842  53,068  22,551  36,496  36,568  6,843  9,186 34.24%

Total  2,453,717  2,457,057  1,880,007  1,913,002  1,944,417  506,874  485,555 -4.21%

Change (%) 68.32% 0.14% -23.49% 1.76% 1.64%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

ยอดขายรถยนต์ในประเทศพุ่ง

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์
ในประเทศประจ�าเดือน ก.พ. ท่ีผ่านมา อยู่ที่ 
68,435 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
19.9% และเพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา 
19.5% ส่งผลให้ยอดขายในประเทศ 2 เดือนแรก
ของปีนี้ อยู ่ ท่ี 125,689 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2559 ประมาณ 15.4% ยอดขาย
เฉพาะรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล เดอืน ก.พ. ทีผ่่านมา 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ

ปี 2559 ประมาณ 59% เนื่องจากค่าย
รถยนต์ได้น�ารถยนต์รุ ่นใหม่ๆ เข้าสู ่ตลาด
เมื่อเดือน ม.ค. จึงช่วยกระตุ ้นก�าลังซื้อ และ
รถจกัยานยนต์ เดอืน ก.พ. ทีผ่่านมา มียอดขาย 
150,525 คัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
วันที่ 24 มีนาคม 2560

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดือนมกราคม-มีนาคม 2560

1. รถยนต์

ในปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ทั้งสิ้น 485,555 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 2559 ลดลงร้อยละ 4 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์นั่ง จ�านวน 199,979 คัน 
รถกระบะ 1 ตัน จ�านวน 276,390 คัน และ
รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) 
จ�านวน 9,186 คัน โดยการผลิตรถกระบะ 1 ตัน 
มีอัตราลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 11

ด ้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ มจี�านวน 210,490 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 
โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจ�าหน่ายมาก
ทีส่ดุ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 รถยนต์นัง่คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 43 และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 
โดยที่ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์ในแต่ละประเภท
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ตารางที่ 2-4 และภาพ
ที่ 1)

Skyrocket of automotive 

domestic sale

Mr. Surapong Paisitpattanapong, 

Spokesperson of Automotive Group, the 

Federation of Thai Industries, reveals that the 

total sale number of motor vehicle as of 

February is 68,435 units or increasing 19.90% 

from last year in the same period and 19.50% 

increased from January. Thus, the total sale 

number from the first 2-month is 125,689 

units or increasing 15.40% from last year. The 

total sale number of passenger car in February 

is increased 59% from last year because 

there are many new models launched into the 

market in January. For motorcycle, the total 

sale number as of February is 150,525 units. 

Source : Thairath Newspaper, March 24th, 2017

Automotive Industry 

Condition as of 

Q1/2017 (Jan-Mar 2017)

1. Motor vehicle

In Q1/2017, the number of total motor 

vehicle production is 485,555 units or decreasing 

4% from last year in the same period. The 

total production numbers of passenger car, 1 

ton pick-up truck and commercial vehicle 

(excluded 1 ton pick-up truck) are 199,979 

units, 276,390 units and 9,186 units, 

respectively. The highest decreasing rate of 

production is 1 ton pick-up truck at 11%. 

The total domestic sale number of 

motor vehicle is 210,490 units or 16% 

increased. 1 ton pick-up truck has the highest 

sale number or 51% of this segment, while 

passenger car and commercial vehicle 

(excluded 1 ton pick-up truck) take proportion 

at 43% and 6%, respectively (as shown in 

Table 2-4 and Figure 1).

Table 2 Total Number of Motor Vehicle Domestic Sale as of 2012 – 2017 by Type
(Units)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar % Change

 Passenger car  694,234  663,746  411,402  356,063  328,053  71,298  91,729 28.66%

 Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck) 74,132 77,102 48,561 46,117 46,158 10,833 11,618 7.25%

 1 ton pick-up truck  667,532  589,338  421,498  397,282  394,390 99,423 107,128 7.75%

 Others  437  486  371  170  187  6  15 

 Total 1,436,335 1,330,672 881,832 799,632 768,788 181,560 210,490 15.93%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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ตลาดรถยนต์นัง่ มปีรมิาณจ�าหน่ายทัง้สิน้ 
91,729 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 โดยรถยนต์น่ังขนาด 
2,501-3,000 cc มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น
ท่ีสุด ร้อยละ 12,250 รองลงมาเป็นรถยนต์นั่ง
ขนาด 1,501-1,800 cc มปีรมิาณจ�าหน่ายเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 68 และรถยนต์น่ังขนาดไม่เกนิ 1,500 cc 
ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 66 ของตลาดในกลุ ่มน้ี 
มีปริมาณจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 33 ส�าหรับ
รถยนต์นั่งขนาด 3,001 cc ขึ้นไป มีปริมาณ
จ�าหน่ายลดลงมากที่สุด ร้อยละ 48 รองลงมา
เป็นรถยนต์นัง่ขนาด 2,001 - 2,500 cc มีปริมาณ
จ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 31

ตลาดรถกระบะ 1 ตนั มปีรมิาณจ�าหน่าย
ทั้งสิ้น 107,128 คัน เพิ่มข้ึนร ้อยละ 8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดย
กระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มีปริมาณ
จ�าหน่าย 58,925 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 8 รถกระบะ 
1 ตัน ประเภท 4 ประตู มีปริมาณจ�าหน่าย 

33,588 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และรถกระบะ
กึ่งบรรทุก (PPV) มีปริมาณจ�าหน่าย 14,615 คัน 
ลดลงร้อยละ 18

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่างๆ 
ประกอบด้วย รถบรรทกุ น้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทกุ
ขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถตู้ 
และรถโดยสาร มีปริมาณจ�าหน่าย จ�านวน 
11,618 คัน มีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 7 โดยรถบรรทุก 
5-10 ตัน มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ 45 และรถกระบะ > 10 ตัน มอีตัราลดลง
มากที่สุด ร้อยละ 26

Passenger car: The total number of sale 

is 91,729 units or increasing 29%. The highest 

increasing rate of number of sale is the pas-

senger car with capacity 2,501-3,000 cc at 

12,250% followed by capacity 1,501-1,800 cc 

at 68%. The total sale number of passenger 

car with capacity not over 1,500 cc is in-

creased 33%, which takes 66% of this seg-

ment. On the other hand, the total sale num-

ber of passenger car with capacity over 

3,001 cc has the highest decreasing rate at 

48% followed by passenger car with capacity 

2,001 – 2,500 cc at 31%.

1 ton pick-up truck: The total sale number 

is 107,128 units or 8% increased. Both sale 

numbers of 1 ton pick-up truck with 2-door 

and 4-door are increase at 8% (58,925 units) 

and 24% (33,588 units), while the total sale 

number of PPV is 18% decreased (14,615 units).

Commercial vehicle: (excluded 1 ton 

pick-up truck): This consists of truck with less 

than 1 ton, less than 5 tons, large truck, van 

and bus. The total number of sale is 11,618 

units or increasing 7%. The total sale number 

of truck with 5-10 tons has the highest 

increasing rate at 45% while truck with less 

than 10 tons has the highest decreasing rate 

of sale at 26%. 

Figure 1

1 Ton pick-up
truck & PPV

54.76%

Passenger car
39.26%

Com. vehicle
(Excld. 1 ton Pick-up truck)

5.97%

Others 0.01% Others 0.01%

Com. vehicle
(Excld. 1 ton Pick-up truck)

5.52%

Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale
as of Jan-Mar 2016

Proportion of Motor Vehicle Domestic Sales
as of Jan-Mar 2017

1 Top pick-up
truck & PPV

50.89%

Passenger car
43.58%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit TAI

Table 3 Comparison the Proportion of Motor Vehicle Domestic Sale by Type
(Units)

Items
Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2017

% Change
Volume Sale Proportion Volume Sale Proportion

 Passenger car  71,289 39.26%  91,729 43.58% 28.67%

 Com. vehicle (excld. 1 ton 
pick-up truck) 10,833 5.97% 11,618 5.52% 7.25%

 1 ton pick-up truck & PPV 99,423 54.76% 107,128 50.89% 7.75%

 Others  15 0.01%  15 0.01%

 Total 181,560 100.00% 210,490 100.00%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที ่5) พบว่ามีปริมาณ 
ส่งออก จ�านวน 284,301 คัน ลดลงร้อยละ 8 
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 คิดเป็นมูลค่า
การส่งออก 147,718 ล้านบาท มีมูลค่าลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 10

ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกทัง้สิน้ 4,310 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 7 โดย
รถยนต์ท่ีมกีารส่งออกมากทีส่ดุได้แก่ รถยนต์นัง่ 
มูลค่า 2,436 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 18 รองลงมา
คือ รถโดยสาร รถบรรทุก และกระบะ 1 ตัน 

มีมูลค่าการส่งออก 1,873 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 14

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) 
จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามีมลูค่าการน�าเข้า 282 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 
มีอัตราการน�าเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2559 ร้อยละ 33 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากทีส่ดุ
ได้แก่ รถยนต์นัง่ มมูีลค่า 164 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 9 
ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 88 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ร้อยละ 51 

According to Table 5, the total export 

number of motor vehicle is 284,301 units or 

decreasing 8% from the previous year of 

same period with value at 147,718 MTHB or 

10% decreased. 

On the other hand, based on the report 

of DTN (Table 11), the total export number is 

4,310 MUSD; 7% decreased. The highest 

export value is passenger car for 2,436 MUSD 

(decreasing 18%) followed by bus, truck and 1 

ton pick-up truck with value at 1,873 MUSD 

(increasing 14%).

Based on report from DTN, the total 

import value of motor vehicle in Q1/2017 is 

282 MUSD or 33% decreased. Passenger car 

has the highest import value at 164 MUSD 

which is decreased 9% while the import value of 

bus and truck is 88 MUSD or decreasing 51%. 

Table 4 Comparison the Total Number of Motor Vehicle Domestic Sale by Market Segment
(Units)

Details of Automotive Sale Number by Type

Jan-Mar 2016 Jan-Mar 2017 % Change

Passenger car

650-1,500 CC. 47,077 61,355 30.33%

1,501-1,800 CC. 9,701 16,323 68.26%

1,801-2,000 CC. 7,619 6,214 -18.44%

2,001-2,500 CC. 2,209 1,522 -31.10%

2,501-3,000 CC. 4 494 12250.00%

3,001 CC. UP 42 22 -47.62%

Others 4,637 5,799 25.06%

Total 71,289 91,729 28.67%

1 Ton
pick-up truck

2-door 54,331 58,925 8.46%

4-door 27,175 33,588 23.60%

PPV 17,917 14,615 -18.43%

Total 99,423 107,128 7.75%

Other
commercial
vehicle

Van 2,734 3,348 22.46%

Bus 49 49 0.00%

Pick-up < 1 Ton 1,098 1,136 3.46%

Pick-up < 5 Tons 2,656 3,249 22.33%

Truck 5-10 Tons 893 1,295 45.02%

 Truck > 10 Tons 3,403 2,521 -25.92%

Others 20

Total 10,833 11,618 7.25%
Others Total 15 15

Total Number of Sale 181,560 210,490 15.93%
Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 5 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of 2012 - 2017 (Units and MTHB)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar % Change

Volume (Unit)  1,026,671  1,128,152  1,128,102  1,204,895  1,188,515  307,760  284,301 -7.62%

Value (MTHB)  490,134.74  512,186.40  527,423.43  592,550.54  631,846.78  163,553.42  147,718.05 -9.68%

% Volume (Volume) 39.56% 9.88% 0.00% 6.81% -1.36%

% Value (Value) 42.74% 4.50% 2.97% 12.35% 6.63%

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

ในปี 2560 (ม.ค.-ม.ีค.) มีปริมาณการผลิต
รถจักรยานยนต์ จ�านวนทั้งสิ้น 515,200 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของป ี  2559 ท้ั ง นี้ เมื่ อ พิจารณาการผลิต
รถจกัรยานยนต์จ�าแนกรายประเภท พบว่า มีการ
ผลิตรถจักรยานยนต์แบบ Commuter จ�านวน 
379,356 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 และรถจักรยานยนต์
แบบ Sport จ�านวน 135,844 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณจ�าหน่าย 461,783 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 โดยผู้น�าตลาดรถจักรยานยนต์
ยังเป ็นฮอนด้า มี สัดส ่วนตลาดร ้อยละ 77 
รองลงมาคือ ยามาฮ่า ร้อยละ 15 และซูซูกิ 
ร้อยละ 1 ตามล�าดับ

จากข ้อมูลของผู ้ผ ลิตและประกอบ
รถจกัรยานยนต์ (ตารางท่ี 9) มปีริมาณการส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�านวน 253,149 คัน 
โดยจ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 105,854 
คัน และการส่งออก CKD จ�านวน 147,292 ชุด 
คดิเป็นมูลค่า 14,189 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2559 ปริมาณส่งออก 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 
ทั้งนี้จากข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ในปี 2560 (ม.ค.-ม.ีค.) (ตารางท่ี 
11) มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 453 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 30 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. Motorcycle 

In Q1/2017, the total production number 

of motorcycle is 515,200 units or increasing 

12%. It is categorized into 2 types: Commuter 

for 379,356 units (increasing 13%) and Sport 

for 135,844 (7% increased).

In Q1/2017, the total sale number of 

motorcycle is 461,783 units or 6% increased. 

The leader of this market is Honda which 

takes 77% of market share followed by Yamaha 

for 15% and Suzuki for 1%.

From Table 9, the total export number 

both of CBU and CKD is 253,149 units or 

increasing 3%, which is categorized as CBU 

for 105,854 units and CKD for 147,292 sets. 

The total export value is 14,189 MTHB or 

increasing 4%. According to Table 11, it indicates 

that the total export value of motorcycle is 

453 MUSD or increasing 30% from last year in 

the same period. 

Table 8 Total Number of Motorcycle Domestic 
Sale as of 2017 based on the Market Share

Rank Manufacture Unit(s) Market share 

1 Honda 126,791 77.30%

2 Yamaha 25,365 15.46%

3 Suzuki 2,285 1.39%

4 Kawasaki 1,729 1.05%

5 Ducati 102 0.06%

6 BMW 192 0.12%

Others 7,570 4.61%

Total 164,034 100.00%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 7 Total Number of Motorcycle Domestic Sale as of 2012 – 2017 by Type
(Units)

Type 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar

%
Y-T-D

Commuter 2,051,570 1,850,743 1,512,486 1,421,816 1,503,175 380,645 390,775 2.66%

Sport 78,497 153,755 189,049 217,274 235,056 54,147 71,008 31.14%

Total 2,130,067 2,004,498 1,701,535 1,639,090 1,738,231 434,792 461,783 6.21%

% Y-O-Y 6.11% -5.89% -15.11% -3.67% 6.05%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 6 Total Number of Motorcycle Production in Thailand as of 2012 – 2017
(Units)

Type 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar % Change

Commuter 2,348,642 1,872,174 1,483,993 1,425,734 238,610 334,939 379,356 13.26%

Sport 257,519 346,451 358,715 381,591 455,084 126,411 135,844 7.46%

Total 2,606,161 2,218,625 1,842,708 1,807,325 1,820,358 461,350 515,200 11.67%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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3 ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกช้ินส่วนยานยนต์รวมของ
ไทยในปี 2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 4,628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มชึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 13 
โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 4,493 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วนรถ
จักรยานยนต์ มูลค่า 135 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 1,942 
ล้านเหรยีญสหรัฐฯ 

ทั้งน้ีการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์โดย
ผูผ้ลิตและประกอบรถยนต์ (ตารางที ่10) มีมูลค่า
ทัง้ส้ิน 67,612 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ร้อยละ 9 ชิ้นส่วนอะไหล่ มีมูลค่า

การส่งออก 8,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากที่สุด 
ร้อยละ 32 โดยชิ้นส่วนอื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 
176 ล้านบาท ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 29

ในด้านการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2560 (ม.ค.-ม.ีค.) จากข้อมลูกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า 
3,647 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ร้อยละ 4 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วน
รถยนต์มูลค่า 3,516 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 131 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�าเข้าที่มีมูลค่ามาก
ที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
รวมทัง้โครงรถและตัวถังมลูค่า 2,133 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

4 ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 5,412 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 5,083 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

3. Auto Parts

Based on the data in Table 11, the total 

export value of auto parts is 4,628 MUSD; 

increasing 13%. It is categorized as motor 

vehicle parts for 4,493 MUSD and motorcycle 

parts for 135 MUSD. The highest export value 

is other parts & accessories for motor vehicles 

with value at 1,942 MUSD.

From Table 10, it shows that the total 

export value of auto parts is 67,612 MTHB 

which is increased 9%. The highest increasing 

rate of export value is spare part at 32% 

(8,011 MTHB) while the highest decreasing 

rate is others at 29% (176 MTHB).

In Q1/2017, based on Table 11, the total 

import value of auto parts is 3,647 MUSD or 

4% increased. It is categorized as motor vehicle 

parts for 3,516 MUSD and motorcycle parts 

for 131 MUSD. The highest import value is 

parts & accessories; including, chassis & bodies 

for 2,133 MUSD.

4. Trade balance

The trade balance of automotive and 

auto parts in Q1/2017 has value at 5,412 

MUSD or increasing from 5,083 MUSD of last 

year for 6%.

Table 9 Total Export Number of Motorcycle as of 2012 – 2017
(Units)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar % Change

 CBU&CKD (Unit)  856,935  935,747  887,980  939,980  924,917  246,473  253,146 2.71%

 CBU  313,991  333,780  288,527  349,878  299,026  83,160  105,854 27.29%

 CKD  542,944  601,967  599,453  590,102  625,891  163,313  147,292 -9.81%

 CBU&CKD (MTHB)  29,659.88  57,859.77  51,662.45  47,003.38  48,237.22  13,792.15  14,189.11 2.88%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI

Table 10 Total Export Value of Auto Parts by Thai Manufacturer and Operator as of 2012 – 2017 by Type
(Unit : MB)

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Mar

2017
Jan-Mar % Change

Engine  26,991.95  28,353.85  31,590.48  32,481.69  43,717.87  11,424.19  9,020.18 -21.04%

Spare part  20,116.53  19,715.26  22,134.71  23,468.51  29,316.06  6,048.62  8,010.89 32.44%

JIG & DIE  1,720.91  2,636.44  2,433.29  2,990.69  1,634.20  523.88  414.55 -20.87%

OEM & Parts  168,541.97  190,386.45  195,863.84  188,761.24  184,544.16  43,813.33  49,990.54 14.10%

Others  2,310.29  947.49  1,642.76  1,177.43  802.00  247.80  175.75 -29.08%

Total  219,681.65  242,039.49  253,665.08 248,879.56  260,014.29  62,057.82  67,611.91 8.95%

Source : AIC analyzed by Automotive Intelligence Unit of TAI
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Table 11 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2014 – 2017
Value : MUSD % of Growth Rate

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan - Mar

2017
Jan - Mar 2016 2017

Jan-Mar

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 35,042.67 35,287.63 36,456.54 9,057.54 9,390.54 3.31 3.68

321010100 (1.1) Passenger car 6,001.72 9,180.05 11,590.61 2,967.79 2,436.06 26.26 -17.92

321010200 (1.2) Bus, Truck, 1 ton pick-up truck 10,294.57 8,179.87 6,433.00 1,647.04 1,872.58 -21.36 13.69

321010300 (1.3) Van 402.62 225.88 13.44 3.87 1.53 -94.05 -60.45

(1) Total No. of Export Vehicle 16,698.91 17,585.80 18,037.05 4,618.70 4,310.17 2.57 -6.68

321020100 (2.1) Motorcycle 1,063.14 1,100.87 1,085.41 321.56 412.47 -1.40 28.27

321020201 (2.2) CKD for motorcycle 118.89 87.90 125.22 26.87 40.28 42.45 49.94

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,182.03 1,188.78 1,210.64 348.43 452.75 1.84 29.94

321040000 (3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion 
piston engines & parts thereof 3,386.63 3,176.37 3,658.76 929.49 1,007.71 15.19 8.42

343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 328.56 327.88 333.52 73.41 82.59 1.72 12.50

321050000 (3.3) Electrical equipment for  spark-ignition 
internal combustion engines & parts thereof 400.26 325.52 340.16 80.19 87.30 4.50 8.87

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 435.70 487.34 499.10 126.16 125.17 2.41 -0.79

303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 913.65 652.68 546.79 122.02 152.62 -16.22 25.08

317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,697.75 3,639.15 3,754.29 841.71 1,055.37 3.16 25.38

336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 191.50 161.75 165.23 38.27 39.61 2.15 3.52

321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 7,208.20 7,237.57 7,425.48 1,747.03 1,941.77 2.60 11.15

321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycle 599.48 504.79 485.53 132.14 135.49 -3.82 2.53

(3) Total Number of Export Auto Parts 17,161.73 16,513.05 17,208.85 4,090.42 4,627.62 4.21 13.13

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan - Mar

2017
Jan - Mar 2016 2017

Jan-Mar

Import: Automotive &  Auto Parts (1-3) 15,792.97 16,007.59 17,022.65 3,974.33 3,978.98 6.34 0.12

501000000 (1.1) Passenger car 1,209.45 929.85 926.74 179.98 164.48 -0.33 -8.61

502010000 (1.2) Bus & Truck 493.36 391.35 538.82 240.56 117.23 37.68 -51.27

(1) Total No. of Import Vehicle 1,702.80 1,321.20 1,465.56 420.54 281.71 10.93 -33.01

505000000 (2) Motorcycle 148.65 214.21 180.50 40.14 50.63 -15.74 26.13

204030100 (3.1) Engine, Transmission shaft's & Other parts 4,355.42 3,931.80 4,232.97 1,003.83 1,006.13 7.66 0.23

504020000 (3.2) Parts & accessories including chassis & bodies 7,515.62 8,487.94 9,000.11 1,989.76 2,132.78 6.03 7.19

504010000 (3.3) Tyres 407.34 403.75 416.92 98.85 93.50 3.26 -5.41

504030000 (3.4) Other parts & accessories 1,138.65 1,114.10 1,188.02 278.74 282.91 6.63 1.50

507000000 (3.5) Parts & accessories of motorcycles and bycycles 524.49 534.59 538.58 142.48 131.31 0.75 -7.83

(3) Total Number of Import Auto parts 13,941.51 14,472.18 15,376.60 3,513.65 3,646.63 6.25 3.78

Export - Import 19,249.71 19,280.04 19,433.89 5,083.21 5,411.56 0.16 6.46

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

ภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีข้ึน แต่การผลิต

และส่งออกยังถดถอย 

การผลติและการส่งออกรถยนต์ลดลง แต่การจ�าหน่ายภายในประทศ
เพิ่มขึ้น

สภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในไตรมาสที ่1/2560 เริม่ปรบัตวัดขีึน้
ในตลาดภายในประเทศ เนื่องจากเงื่อนไขการครอบครองรถ ของนโยบาย
รถคันแรกสิ้นสุดลง และจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ

เม่ือเทียบกับไตรมาสที ่1/2559 การผลติรถยนต์ในไตรมาสที ่1/2560 
ลดลงร้อยละ 4 โดยมีการผลิตจ�านวน 485,555 คัน และการจ�าหน่าย
รถยนต์ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ที่จ�านวน 210,490 คัน และการ
ส่งออกรถยนต์ ลดลงร้อยละ 8 ที่จ�านวน 284,301 คัน

The overall of automotive industry: 

the number of motor vehicle domestic 

sale is increased, yet total production 

and export numbers are decreased.

Both total numbers of motor vehicle production and export are 

decreased, while the total number of sale is increased.

The domestic market of Thai automotive industry as of Q1/2017 

shows positive signal due to the end of vehicle possession condition of 

1st car buyer scheme and the launch of new models.

Both total numbers of motor vehicle production and export are 

decreased for 4% (485,555 units) and 8% (284,301 units), 

respectively. On the other hand, the total number of sale is 16% 

increased (210,490 units).
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Automotive Industry 
as of Q1/2017
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 1/2560

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI

Source: AIC made by TAI
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การผลิต จ�าหน่ายภายในประเทศ

และส่งออกรถจักรยานยนต์ปรับตัวเพิ่มข้ึน

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 การผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาส
ที่ 1/2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 โดยมีการผลิตจ�านวน 515,200 คัน การ
จ�าหน่ายในประเทศ เพิม่ขึน้ร้อยละ 6 ท่ีจ�านวน 461,783 คนั และการส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ที่จ�านวน 253,146 คัน 

All total numbers of motorcycle production, 

domestic sale and export are increased. 

All total numbers of motorcycle production, domestic sale and export 

in Q1/2017 are increased for 12% (515,200 units), 6% (461,783 units) and 3% 

(253,146 units), respectively. 
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9,057.54
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9,390.54
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มูลค่าการส่งออกและน�าเข้า ยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์เพิ่มขึ้น

มูลค่าการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2560 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4 โดยมีมูลค่าการส่งออก  9,391 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้านการน�าเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในไตรมาสที่ 1/2560 
มีมูลค่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.12 โดยมีมูลค่า
การน�าเข้า 3,979 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดุลการค้าของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีสภาวะเกินดุลใน
ไตรมาสที่ 1/2560 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6 โดยมีมูลค่า
การเกินดุล จ�านวน 5,412 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Both total export and import values 

of automotive and auto parts are 

increased. 

The total export value of automotive and auto parts in Q1/2017 is 

increased from last year in the same period for 4% with value at 9,391 

MUSD.

The total import value of automotive and auto parts in Q1/2017 is 

0.12% increased with value at 3,979 MUSD.

In Q1/2017, the trade balance of automotive and auto parts is 

surplus which is increased 6% with the surplus value at 5,412 MUSD.

Export 2016 2017 Growth
Q1 9,057.54 9,390.54 4% The Total Export Value

of Automotive & Auto Parts

Source: AIC made by TAI
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นายวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญสถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะ
จาก บรษิทั ทยูีว ีไลน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วย บริษัท ฮาร์ลีย์ 
เดวิดสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ 
และหารือเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบมลพิษไอเสียของจักรยานยนต์
ในอนาคต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

On April 4th, 2017, Mr. Worawuth Kovongpanich, Expert – Thailand 

Automotive Institute (TAI) gave a warm welcome to groups of TUV 

Rheinland Thailand Ltd. and Harley-Davidson Thailand Ltd. for visiting 

TAI Testing Center and discussion the future process of emission testing 

in motorcycle.

TUV RHEINLAND AND HARLEY-DAVIDSON VISITED 
TAI TESTING CENTER
ทียูวี ไลน์แลนด์ และ ฮาร์ลีย์ เดวิดสัน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์
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สถาบันยานยนต์ จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนาม
ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation) ร่วมกับ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวม
ถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวม 50 หน่วยงาน ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) หนุนไทยแลนด์ 4.0 โดย 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงภาคตะวันออก ซ่ึงมี พลเอก 
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เม่ือวันที ่5 เมษายน 2560 
ณ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

5 Apr 2017 – U-Tapao International Airport, Rayong Province 

National Science and Technology Development Agency (NSTDA), 

a member of Ministry of Science and Technology (MOST), signed a 

memorandum of understanding with Thailand Automotive Institute (TAI) 

and 49 allied organizations to promote the Eastern Economic Corridor 

of Innovation (EECi) with the presence of General Prayuth Chan-o-cha, 

the Prime Minister of Thailand. The allied organizations include the private 

sector, academia, research institutes (domestic and international), and 

the government sector. The project aims to boost the competitiveness 

of the country and improve people’s quality of life with science, technology, 

and innovation (STI) towards the vision of Thailand 4.0.

EECI MOU SIGNING CEREMONY
ลงนามความร่วมมือ พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
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เมษายน 2560 ณ เมอืงนาด ีประเทศฟิจ ิ- สถาบนัยานยนต์ ส่งตวัแทน
เข้าร่วมการสัมมนา Workshop on Management Consultancy in Total 
Quality Management (TQM) ภายใต้องค์การเพิม่ผลผลติแห่งเอเชยี (Asian 
Productivity Organization - APO) โดยผ่านทางสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้ค�าปรึกษาด้านการ
บริหารจัดการในประเด็นปัญหาและผลกระทบของการริเริ่มการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ TQM มาตรฐานสากลและความเป็นเลิศทางธุรกิจ พร้อม
หารือเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายของแนวทางการจัดการคุณภาพใน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องภายใต้ Industry 4.0 โดยมีผู้เช่ียวชาญ จาก ประเทศ
ญีปุ่่น นวิซแีลนด์ มาเลเซยี และประเทศสมาชกิ APO เข้าร่วมรวม 15 ประเทศ 

During April 2017, at Republic of Fiji, Thailand Automotive Institute 

(TAI) was selected from Asian Productivity Organization (APO) and 

Thailand Productivity Institute (FTPI) to send a representative for 

attending the Workshop of Management Consultancy in Total Quality 

Management (TQM) with the objective to exchange knowledge and 

guideline of providing consultation in problem and impact management 

of initial TQM improvement as international standard and business 

excellency. In this regard, there was discussion the problem and challenge 

of quality management guideline in those industries that are related 

Industry 4.0 by specialists from Japan, New Zealand, Malaysia and APO 

country member for 15 countries.

WORKSHOP ON MANAGEMENT CONSULTANCY IN 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT

26



เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) น�าคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Fraunhofer ประเทศเยอรมัน และผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
บางปู ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี และการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย

On April 25th, 2017, representatives of National Science Technology 

and Innovation Policy Office (STI) leaded a group of specialist from 

Fraunhofer – Germany and South Korea to visit Testing Center – Thailand 

Automotive Institute (TAI) at Bang poo office; a center of technology 

related and EV development of Thailand.

STI VISIT TESTING CENTER

EA VISIT TAI 
TESTING CENTER

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ต้อนรับ คณะ
วิศวกรและนักวิจัยโครงการพิเศษ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) 
เข้าศึกษาดูงาน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมี เพื่อเป็นประโยขน์ใน
การศึกษา น�าไปพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนงานออกแบบ วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับงานด้านมาตรฐานและการตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู

On April 26th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) gave a 

warm welcome to a group of engineer and researcher from special 

project of Energy Absolute Public Company Limited (EA) who observed 

the operation in automotive and chemical industries in order to obtain 

experience and develop efficiency of production, designing, researching 

and technology; according to standard and product testing.
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นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ (เม.ษ. 2557 - 
พ.ค. 2560) รับมอบใบรับรอง “การผ่านมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2015” จากนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อ�านวยการสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อาคารยาคูลท์ 
กรงุเทพ ซึง่ได้รบัการตรวจรบัรองระบบจากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
และผ่านการตรวจรับรองเป็นที่เรียบร้อย ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
กล้วยน�้าไท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย มกีารลงทนุมากมาย ดงันัน้ความน่าเชือ่ถอืของสนิค้า และบรกิาร
จงึเป็นพืน้ฐานสิง่ส�าคญัพ้ืนในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้า

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เป็นมาตรฐานคุณภาพ
ทีท่ัว่โลกให้การยอมรบัร่วมกันและเป็นมาตรฐานขัน้พืน้ฐานของอตุสาหกรรม 
ยานยนต์ ทั้งน้ี ISO 9001:2015 มีการปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อเดือน
กันยายน 2015 ที่ผ่านมา

สถาบนัยานยนต์ในฐานะผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรมยานยนต์เลง็เหน็
ถึงความส�าคัญของการท�าระบบมาตรฐานคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพือ่
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้าทกุกลุม่ จงึมีนโยบาย
ให้เริ่มจัดท�าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในปีงบประมาณ 2559 
และด�าเนินการวิเคราะห์บรบิทขององค์กร ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ประกอบกับการวิเคราะห์ความเส่ียงจะเกิดขึ้น 

และออกมาเป็นนโยบาย ที่ว่า “สถาบันยานยนต์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และการบริการอย่างต่อเน่ือง สู่มาตรฐานสากล” โดยมี
ขอบข่ายการด�าเนินงาน ดังนี้

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand Automotive Institute 

(TAI) (April 2014 – May 2017) received the certification of quality standard 

ISO 9001:2015 from Mrs. Punnee Angsusingha, President – Management 

System Certification Institute (Thailand) (MSCI) at MSCI, Bangkok. TAI 

has been passed the inspection and certified at TAI, Kluaynamthai office 

on January 30th, 2017.

At present, Thai automotive industry is a major industry of Thailand. 

There are many investments. Thus, reliability of product and service is 

fundamental of business in order to fulfill need and expectation of consumer. 

Quality standard of ISO 9001 is international standard that has 

been accepted worldwide. It is foundation of automotive industry. It has 

been improved and applied since September 2015. 

TAI as a service provider of automotive industry realizes the 

significance of quality standard in operation in order to meet requirement 

and expectation of consumer in every sector. As a result, ISO 9001:2015 

system was occurred in 2016 budget year. We analyze context of 

organization, need and expectation of manufacturer and operator as 

well as risk that may occur before imposing the policy; “Thailand 

Automotive Institute (TAI) determines to continue develop knowledge, 

expertise and service into international standard”. Here are scopes of 

operation:

TAI RECEIVES
ISO 9001:2015
สถาบันยานยนต์ ผ่านมาตรฐานระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015
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TUV VISIT
TAI TESTING
CENTER

1. งานบรกิารฝึกอบรมแลพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์
2. งานบริการข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์
3. งานตรวจรับรองวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย

ทั้ง 3 กิจกรรม ครอบคลุมงานที่อยู่ภายในส�านักงานกล้วยน�้าไท 
เนื่องจากศูนย์ทดสอบที่บางปูนั้น มีการด�าเนินระบบบริหารคุณภาพ “ISO 
17025” การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จากส�านักงาน
มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในสาขายานยนต์ 
สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาโยธา รวมถึง “ISO 17020” สาขาการ
ตรวจโรงงานเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายการตรวจ
กระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจประเมิน
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์เหล็ก จากคณะ
กรรมการมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.) เป็น

ที่เรียบร้อย และในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายผลระบบ ISO 
9001:2015 ให้ครอบคลุมสถาบันยานยนต์ ทั้ง 2 ส�านักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ISO 17025 http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/

news-detail.asp?news_id=3448

ISO 17020 http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/

news-detail.asp?news_id=3389

1. Providing the training courses for automotive operator

2. Providing automotive information

3. Inspecting and certifying raw materials that are 

produced in Thailand

Those 3 activities cover all operations at Kluaynamthai 

office while ISO 17025 is applied at Bangpu office of TAI 

which certifies the performance of lab testing from Thai 

Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry (MOI) 

in the section of automotive, auto parts and civil engineering. 

This also includes ISO 17020, the factory audit for certifying 

product quality by inspecting production process, quality control system 

and assessment of inspection; including, the evaluation of automotive 

product and related, iron and steel products, from National Accreditation 

Council (NAC). We expect to apply ISO 9001:2015 for both offices of 

TAI in the future. 

For more information
ISO 17025 http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.

asp?news_id=3448

ISO 17020 http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.

asp?news_id=3389

สถาบนัยานยนต์ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ี บรษิทั 
ทียูวี ไลน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าเยี่ยมชม
ศักยภาพในการทดสอบ และหารือเก่ียวกบักระบวนการ
ทดสอบสารไอระเหย (VOCs) ของชิ้นส่วนยานยนต์ 
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

On April 28th, 2017, Thailand Automotive 

Institute (TAI) gave a warm welcome to a group of 

TUV Rheinland Thailand Ltd. that visited the 

capability of TAI Testing Center and discussed 

the process of testing in VOCs of auto parts.
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สถาบนัยานยนต์ จับมือ ร้ีด เทรดเดก็ซ์ จดัสัมมนาใหญ่ในรอบปี
Automotive Summit 2017 “มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0”
พร้อมขับเคลื่อน EEC เมืองอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุน

สานนโยบายเดินหน ้าอุตสาหกรรม
ยานยนตอ์นาคต ในยุค 4.0 กับระเบียง
เศรษฐกจิตะวนัออก (EEC) และมาตรการ
ด้านการลงทุน

5 มถินุายน 2560 - กรงุเทพฯ - ดร.ณัฐพล 
รงัสิตพล กรรมการสถาบนัยานยนต์ ผู้ท�าการแทน
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวถึง นโยบาย
ส�าคัญของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันฯ 
ในการเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐ ซึ่งในขณะน้ีโครงการที่ต้องการให้
ทกุภาคส่วนช่วยกันผลกัดัน ให้เหน็ผลเป็นรปูธรรม
อย่างเร็วท่ีสุด คือ “โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 
หรือ EEC” เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศได้ให้
ความสนใจในเรื่องน้ีเป็นพิเศษ ซึ่ง EEC เป็น
แผนยทุธศาสตร์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก “World - Class Economic Zone” 
รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์ 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อันจะ
เป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกจิในอีก 20 ปีข้างหน้า 
แทนที่ Eastern Seaboard เดิม โดยคาดการณ์
ว่าการลงทุนใน EEC จะสามารถกระตุ ้นให้
เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียราว 5% ต่อปี มีการ
ลงทุนในช่วง 5 ปี กว่า 1.5 ล้านล้านบาท โดย
เป็นการลงทนุในกลุม่ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ของรัฐบาลประมาณ 1 แสนล้านบาท โครงการนี้
ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนต่อปี 
สร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมูลค่าไม่ต�่ากว่า 
4.5 แสนล้านบาทต่อปี ประกอบกับข้อมูลจาก
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรือ บโีอไอ ทีเ่ปิดเผยว่า นกัลงทนุมคีวามสนใจ
ที่จะลงทุนในพ้ืนที่ EEC มากขึ้น เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่มีความพร้อม โดยในช่วงปี 2558 - 2559 
มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน
โครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ี 3 จงัหวัด คือ ฉะเชงิเทรา 
ชลบุรี และระยอง รวมแล้ว 2.87 แสนล้านบาท 
ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2560 มีการยื่นขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1.6 
หมืน่ล้านบาท คาดว่าเมือ่แผนการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานมคีวามชดัเจนและ พ.ร.บ. อีอีซ ีประกาศใช้ 
จ�านวนนักลงทุนเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น โดยได้ตั้ง
เป้าหมายไว้ว่าจะมีการยื่นขอรับส่งเสริมฯ ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 1.5 แสน
ล้านบาท

Succeeding the policy to move 
forward future automotive industry 
4.0, Eastern Economic Corridor (EEC) 
and investment measure

June 5th, 2017 – Bangkok – Dr. Nattapol 

Rangsitpol, Member of the Board of Directors, 

Acting President of Thailand Automotive Institute 

(TAI), refers the major automotive industry 

policy of the government which conforms to 

TAI’s mission of supporting government’s project. 

Eastern Economic Corridor (EEC) is the project 

that currently needs every sector to support 

and reify, rapidly, because it is drawing foreign 

investors. EEC is a strategy under the Thailand 

4.0 policy with the objective to enhance the 

Eastern economic zone, “World-Class Economic 

Zone” which serves the investment of super 

cluster and targeted industries. These will drive 

economy in the next 20 years and replace the 

existing Eastern Seaboard. It is forecasted 

that the investment in EEC will be able to 

boost economic expansion for 5% per year on 

average with over 1.5 trillion baht during the 

first 5-initial year. In this regard, there will be 

investments in those 10 targeted industries 

for 0.1 trillion baht. This project will attract 

tourists for over 10 million persons, yearly, and 

generate at least 0.45 trillion baht per year for 

national income. According to the data of the 

Board of Investment of Thailand (BOI), it reveals 

that there are more investors who are interested 

in EEC due to its readiness. During 2015-

2016, there are investors who applied for 

investment promotion through many projects 

in 3 provinces: Chachoengsao, Chonburi and 

Rayong with total value at 0.287 trillion baht. 

In Q1 2017, the total application of targeted 

industries has value at 0.016 trillion baht. After 

the completion of infrastructure development 

and legislation of EEC ACT, a number of investor 

will increase. It is expected that a total value 

of application for targeted industries in EEC 

area will be 0.15 trillion baht. 
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ดร.ณัฐพล กล่าวว่า “การลงทุนในระยะ 
5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2563) เป็นการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนเพื่อสนับสนุน 
10 อตุสาหกรรมเป้าหมายทีส่อดคล้องกบันโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรม
ยานยนต์อนาคตที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 
หรอื First S-Curve และอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
อจัฉรยิะ รวมถงึอตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์ 
ท่ีอยู่ในกลุม่อุตสาหกรรมใหม่ หรอืท่ีเรยีกว่า New 
S-Curve นบัเป็นการยกระดบัคณุภาพการคมนาคม 
เพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาค 
ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคอาเซียน ในอนาคต และขณะนี้
นักลงทุนชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจพร้อมที่
จะเข้ามาลงทุน โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะ
สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1.9 ล้าน
ล้านบาท จากภาคเอกชน โดยมีบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่ อาทิ โตโยต้า นิสสัน และ บี 
เอ็ม ดับเบิลยู ที่ต่างให้ความสนใจในโครงการ” 

มุมมองของสถาบันยานยนตต์ ่ออุตฯ 
ยานยนต ์ยุค 4.0 กับการปรับตัวของ
ผู ้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ในป จัจบุนั ไปสู ่
ผู ้ผลิตชิ้นส ่วนยานยนตอ์นาคต

ดร.ณฐัพล ได้ให้ความเห็นต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ในยุค 4.0 และแนะแนวทางส�าหรับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในการปรับตัวเพื่อก้าว

เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ว่า “เราก�าลังก้าวเข้าสู่ยุค 
4.0 ซึง่เป็นยคุของการบรูณาการโลกของการผลิต 
เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ 
“The Internet of Things (IoT)” ผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ
ต้องตื่นตัว และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก และต้องดูเร่ืองความ
ช�านาญของตนเอง ทีส่ามารถต่อยอดไปสูก่ารผลติ
ชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลัก ตัวอย่างที่
เหน็ได้ชดั คือคนไทยมคีวามถนดัในกระบวนการ
ขึ้นรูปโลหะ โดยอาจต่อยอดจากการหล่อโลหะ 
การหล่อขึ้นรูป ไปสู่การหล่อโครงมอเตอร์และ
ชิ้นส่วนอื่นๆ โดยใช้เครื่องจักรเดิม แต่หาก
จ�าเป ็นต ้องผลิตชิ้นส ่วนที่ยากและมีความ
ซับซ้อนขึ้น ก็อาจจ�าเป็นต้องส่ังซื้อเครื่องจักร
และเทคโนโลยีเข้ามา รวมถึงการน�าเอาระบบ
อัตโนมัติมาใช้ในส่วนที่จ�าเป็น โดย ณ ปัจจุบัน 
บีโอไอ ได ้มีมาตรการสนับสนุนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการด้านการยกเว้น
ภาษีเครื่องจักรเพื่อการผลิตชิ้นส ่วนแต่ละ
ประเภท การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเงินสนับสนุน
ด้านต่างๆ เป็นต้น”

“กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก�าลังด�าเนินการด้านนโยบายการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ ท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า (EV) ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ที่สุด ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือ
เดอืนมนีาคมทีผ่่าน มมีตเิหน็ชอบมาตรการของ
กระทรวงการคลัง ก�าหนดโดยกรมสรรพสามิต 
ให้จดัเกบ็ภาษสีรรพสามติในอตัราพเิศษ ส�าหรบั
รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าปล๊ักอิน
ไฮบริด โดยจะลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงจาก
อัตราปกติ 50% ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่จากเดิมเสียภาษี ที่ 10% ลดลงเหลือ 
2%” ดร.ณัฐพล กล่าวเสริม

Dr. Nattapol adds that “the first initial 

5-year (2017-2020) is the investment of 

infrastructure and supports 10 targeted 

industries in order to conform Thailand 4.0 

policy which includes future automotive industry 

in the existing industry group or the First 

S-Curve, Smart Electronic Industry and Aviation 

& Logistics industry in the group of New S-Curve. 

This will enhance quality of transportation by 

connecting domestic and regional areas. As a 

result, this will be the center of transportation 

and logistics of ASEAN in the future. At present, 

foreign investors are interested for investment. 

The government expects that this attracts 

investment greater than 1.9 trillion baht from 

private sector. Many leading automotive 

manufacturers such as Toyota, Nissan and 

BMW are all interested in this project. 

TAI's view point for automotive 
industry 4.0 and adjustment of auto 
parts manufacturer for the future

Dr. Nattapol gives viewpoint of automotive 

i ndustry 4.0 and suggests auto parts 

manufacturer to adjust and move forward to 

electric vehicle (EV), “We are going to 4.0 

which is an era of integration of production by 

connecting in form of the Internet of Things 

(IoT)”. Thus, auto parts manufacturer has to 

be ready and accepts new technology; 

initially, as well as knows his own expertise 

that is able to produce EV parts, mainly. For 

example, Thai operator is expert in metal 

forming which can further from metal casting 

and molding to motor or other parts framing 

by using the existing machine. If operator has 

to produce complicated parts, he needs to 

buy new machine and technology as well as 

automatic system. Nowadays, BOI issues 

investment promotion measure for facilities, 

tax except measure for machine of auto parts 

production, R&D for EV parts promotion and 

other financial supports, etc.

 “Ministry of Industry and other related 

organizations are working on the EV production 

supporting policy and determine to finish this 

as soon as possible. From the cabinet’s 

resolution on March, it agrees in Ministry of 

Finance’s measure for special rate of excise 

tax for Hybrid Electric Vehicle (HEV) and Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle (PHEV). This excise 

tax rate is decreased 50% from the normal 

rate while Battery Electric Vehicle (BEV) will be 

charged for this tax rate only 2% from 10%”.
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เผยความคืบหน ้าศูนยท์ดสอบยานยนต์
และยางล ้อแห่งชาติ แรงหนุน EEC

ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติม เกี่ยวกับความคืบหน้า
การจัดต้ัง โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติว่า “ณ ตอนนี้ ในเฟสแรกที่เป็น
สนามทดสอบยางล้อ R117 ซึ่งคาดว่าจะด�าเนิน
การแล้วเสร็จในปลายปีนี้ เพื่อเตรียมการติดตั้ง
เครื่องมือและพร้อมเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 
2561 ส่วนสนามทดสอบที่เหลือทั้ง 7 สนาม มี
เป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งนับเป็นโอกาส
อนัด ีทีศ่นูย์ทดสอบยานยนต์ฯ ทีต่ัง้อยู่ในจังหวดั
ฉะเชิงเทรา ถือเป็น 1 ใน 3 ของจังหวัดน�าร่อง
โครงการ EEC และผมเช่ือว ่าศูนย ์ทดสอบ
ยานยนต์ฯ แห่งน้ี สามารถช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการทดสอบมาตรฐานยานยนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่เก่ียวเนื่อง รวมถึงการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบวงจร
ในรูปแบบ One Stop Service”

สถาบันฯ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ ์ จัด
สัมมนา Automotive Summit 2017

"ส�าหรับ งานออโตโมทีฟ ซัมมิท 2017 
(Automotive Summit 2017) ทีส่ถาบนัยานยนต์ 
ร่วมจัดกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ มาเป็นปีที่ 5 ติดต่อ
กันนั้น ภาพรวมการจัดงานในปีที่ผ่านมา เรามุ่ง
ไปสู ่การเตรียมความพร้อมไทยให้เป็นฐาน
การผลติยานยนต์ของโลกท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
และได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น
อย่างดี มีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ วิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู ้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมงานยังได้มีโอกาสเยี่ยม
ชมบูธที่มาจัดแสดงภายในงาน ส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานกว่า 90% 
และจากข้อมูลสรุปในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้เข้า
ร่วมงานสัมมนา เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และค่ายรถยนต์ ร้อยละ 43 รองลงมาเป็น
หน่วยงานด้านการวจิยัและพัฒนา ภาคการศกึษา 
ภาคราชการ ผู้ผลิตด้าน REM และผู้ทีส่นใจทัว่ไป 
ซึง่เป็นคนทีอ่าศยัหรอืท�าธรุกจิอยูใ่นประเทศไทย 
ร้อยละ 70 และมาจากยโุรปรวมถึงภมูภิาคอาเซยีน 
อีกร้อยละ 30 นับเป็นกิจกรรมท่ีผลักดันและ
ต่อยอดให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกภาคส่วน สานต่อ
พันธกิจหลักของสถาบันฯ โดยในปีนี้ จัดขึ้นใน
คอนเซ็ปต์ “มุ่งสู ่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0” 
(Driving toward Automotive Industry 4.0) 
ภายใต้งาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2017 และ
ถือเป็นหนึ่งในงานส�าคัญของวงการยานยนต์ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จะมอบองค์ความรู้
เกี่ยวกับยานยนต์อนาคต นวัตกรรมและการ
ออกแบบยานยนต์ในอนาคต เทคโนโลยีและ
มาตรฐานการทดสอบรถยนต์ รวมถึงการปรบัตัว
ของผู้ประกอบการเพ่ือให้ก้าวทันการผลิตในยุค 
4.0 ที่สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนา
ยานยนต์อนาคต และสนับสนุนผู้ประกอบการ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
อาเซียน โดยงานนีจ้ะจัดขึน้ระหว่าง วันท่ี 21 - 22 
มถินุายน 2560 ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ
ไบเทค”

The progress of National Automobile 
and Tyre Test Center – the supporting 
EEC 

Dr. Nattapol reveals that the National 

Automobile and Tyre Test Center is in the 

Phase I, proving ground of tire testing R117, 

which will be completed at the end of this 

year in order to prepare for installing equipment 

and ready to open for operation at the beginning 

of 2018. For other 7 proving grounds, they will 

be opened for full operation in 2019. This 

center is located at Chachoengsao and it is 

one of 3 pioneering projects of EEC. It delivers 

convenience of automotive standard testing 

and relevant automotive product as well as 

advice of product innovation development 

and related technology as One Stop Service.

TAI collaborates with Reed Tradex 
to organize Automotive Summit 2017

This year is the 5th collaboration between 

TAI and Reed Tradex Co., Ltd. to organize 

Automotive Summit. From last year, it focused 

on the preparation of Thailand for being the 

world and environmentally-friendly automotive 

production center. It received a good response 

and had many interesting topics along with 

experts who shared knowledge and viewpoint. 

According to the post report, it indicated that 

there were participants from auto parts 

manufacturer and car maker for 43%. There 

were 70% of participants who were from R&D 

unit, academic institute, government agency, 

local REM manufacturer and public. The other 

30% were from Europe and ASEAN. The event 

had promoted and generated knowledge, 

made understanding human resource in all 

automotive industry sector and furthered 

mission of TAI. This year, Automotive Summit 

2017, has organized by the concept of “Driving 

toward Automotive Industry 4.0” under the 

event of Manufacturing Expo 2017. It is one of 

significant events of automotive industry in 

ASEAN that delivers knowledge of future 

automobile, innovation and designing of future 

automobile, technology and automotive standard 

testing as well as adjustment of operator 

in order to overtake production 4.0; according 

to the government’s future automotive 

development policy. This supports operator 

for competitiveness in ASEAN region, as well. 

The event is held during June 21st – 22nd, 2017 

at Bitec.
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ในส่วนของไฮไลท์วันแรกนั้น สถาบันฯ 
ได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม ดร. อตุตม สาวนายน เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ 
“ความร่วมมือเพ่ืออนาคตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก” และ ผู้แทนจาก บริษัท แอพ
พลสั อเีดีย ด้า ผูเ้ช่ียวชาญในการออกแบบสนาม
ทดสอบยานยนต์ระดับโลก บรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ “สนามทดสอบ…ที่เป็นมากกว่าแค่
การทดสอบ” นับว่าเป็นปัจจัยหลักส�าหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเพื่อก้าวสู่
ความย่ังยืน และสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบยานยนต์เท่านั้น แต่
ยังรวมไปถึงการให้และสร้างองค์ความรู้ การ
พัฒนาทักษะ และยังต่อยอดไปสู ่การพัฒนา
ยานยนต์อนาคต และยงัมวีทิยากรชัน้น�าระดบัโลก 
อาทิ กรรมการผู้จัดการและซีอีโอ จาก บริษัท 
บี เอ็ม ดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
ผู้น�าด้านยานยนต์แห่งนวัตกรรม มาบรรยาย
ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับยานยนต์
ในอนาคต” ทีจ่ะท�าให้เราก้าวทันความเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของยานยนต์
ในอนาคต ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่ง
นอกเหนือจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู ่
ยานยนต์อนาคตแล้ว บรษัิท โรเบิร์ต บ๊อช ออโต
โมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู ้น�าด้าน
เทคโนโลยีและโซลูชั่น ส�าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ โดยประธานในภูมิภาคอาเซียน มา
น�าเสนอด้าน “นวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบส่ง
ก�าลัง” ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ท�าให้ยานยนต์นั้นมีประสิทธิภาพในการลด
ปริมาณก๊าซ CO2 ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ได้ดี
ยิ่งขึ้น”

ดร. ณัฐพล กล่าวเสริมว่า “เม่ือพูดถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ 
มาตรฐานการทดสอบ โดยเฉพาะความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม น�าไปสู่หวัข้อการสมัมนาในวนัทีส่อง 
โดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนั (GIZ) กบัหวัข้อ “อนาคตของประสทิธภิาพ
การใช้ยานยนต์ในประเทศ” โดยเน้นการประเมิน
ผลของมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ 
ที่จัดเก็บตามมลพิษก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปลดปล่อยออกมาก (CO2 - based excise tax) 
ซึ่งแปรผันโดยตรงกับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิง (Fuel economy) ตั้งแต่ปี 2559 ที่มีการ
บังคับใช้ นอกจากนั้น Global Head โครงการ 
E-Mobility จาก บริษัท ทูฟ ซูด หน่วยงานด้าน
การทดสอบ ตรวจประเมิน และให้การรับรอง
การตรวจสอบ จะมาให้ความรู้ในหวัข้อ “การทดสอบ

แบตเตอรี่ และมาตรการการรองรับยานยนต์
ไฟฟ้า ในตลาดโลก” และผูป้ระกอบการยังจะได้
รับฟังข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเตรียมความ
พร้อมในกระบวนการผลติ เพือ่ให้เกดิความคุม้ค่า 
ที่สุด ในยุค 4.0 โดยผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
และพฒันาธรุกิจ จาก บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ 
(ประเทศไทย) ผู ้ผลิตช้ินส่วนอีเลคโทรนิคส์ 
ชั้นน�าของโลก ที่จะน�าตัวอย่างกรณีศึกษาด้าน 
“กระบวนการผลิตที่ล�้าสมัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์” 
มาน�าเสนอ พร้อมกับ ประธานบริษัทและซีอีโอ 
จาก บมจ. อาปิโก้ ไฮเทค หนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ระดับโลก ที่จะมาแสดงให้เห็นถึงวิธี
การปรับตัวของผู้ประกอบการไทย ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น 
ด้วยการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อก้าวสู่การเป็น
องค์กรชั้นน�าระดับโลกในอนาคต กับหัวข้อ 
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติกับ
ยานยนต์”

“ทั้งหมดเป็นแค่เพียงไฮไลท์ส่วนหนึ่ง
เท่านั้น และยังมีวิทยากรระดับโลกอีกกว่า 10 
ท่าน ทีพ่ร้อมให้ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์ ทีพ่ร้อมจะช่วยขบัเคลือ่นให้ผูป้ระกอบการ
ในประเทศไทยมุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 
ในอนาคต และภายในงานยังมีการออกบูธของ
ผู้สนับสนุน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
สมัผสักบัอปุกรณ์ด้านการทดสอบยานยนต์ของจริง 
สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนหลัก
ในการจัดงาน ครั้งนี้ อาทิ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท 
คอนทิเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
และบริษัท เอดีที ซิสเต็มส์ (เอเชีย แปซิฟิก) 
จ�ากัด และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย ที่ท�าให้
งานน้ีประสบผลส�าเร็จด ้วยดีมาโดยตลอด 
ขอบคุณครับ” ดร.ณัฐพล กล่าวปิดท้าย

สอบถามข ้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันยานยนต์ (ส่วนงานการตลาด ประชาสมัพนัธ์
และการต่างประเทศ) 
คุณฆนมาศ คุณคันธรัตน์
โทร: 02-712-2414 ต่อ 6301, 6302
อีเมล์: marketing@thaiauto.or.th

The first day highlight, Dr. Uttama 

Savanayana, Minister of Industry presides 

over the opening ceremony and delivers 

keynote in the topic of “Eastern Economic 

Corridor, Working Together for the Future of 

Thai Automotive Industry”. Special guest 

speaker from Applus IDIADA Group, specialist 

in the proving ground designing, addresses 

keynote in the topic of “Proving Ground – 

More than Testing”. This is an important factor 

for Thai automotive industry development into 

sustainability and increases competitiveness. 

It is not only automotive testing but also 

generating knowledge, skill development and 

furthering to future automotive development. 

There are other distinguished speakers, for 

example, Managing Director & CEO from BMW 

Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. presents 

the topic of “Technology & Innovation for the 

Future Mobility”, Regional President – ASEAN 

from Robert Bosch Automotive Technologies 

(Thailand) Co., Ltd. presents “Innovation in 

Powertrain”

Dr. Nattapol adds that standard testing 

is important; especially, environmentally-friendly. 

This leads to the 2nd day highlight. There are 

world-class speakers from many organizations; 

for instance, the speaker from Deutsche 

Gesellschaft fÜr Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH presents “Future of Vehicle 

Efficiency in Thailand”, Global Head of 

E-Mobility from TÜV SÜD (Thailand) Limited 

presents the topic of “Battery Testing and EV 

Homologation Go Global Markets”, Director, 

Sales & Marketing, Business Development 

from Delta Electronics (Thailand) PCL. presents 

“Smart and Green Manufacturing for Automotive 

Industry” and President & CEO of AAPICO 

Hitech PCL. presents “Application of Technology 

in Automotive Automation”.

These are partial highlights. There are 

over 10 world-class speakers who are ready 

to share knowledge of automotive industry 

and move Thai operators towards automotive 

industry 4.0 in the future. There are booth 

displays of sponsors which are opportunities 

for attendees to see and close up automotive 

testing tools. This event would not be made 

possible without support from major sponsors 

such as Ford Sales & Service (Thailand) Co., 

Ltd., Continental Automotive (Thailand) Co., 

Ltd., Robert Bosch Automotive Technologies 

(Thailand) Co., Ltd. and ADT Systems (Asia 

Pacific) Co., Ltd. along with many parties. 

For more information
Please, contact Thailand Automotive 

Institute (Marketing, Public Relations and 

Foreign Affairs) 

Tel. 02-712-2414 ext. 6301, 6302 

E-mail: marketing@thaiauto.or.th
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ดร.อตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติ
เป็นประธาน ในพธิเีปิดการสมัมนาด้านยานยนต์แห่งปี Automotive Summit 
2017 "มุง่สู่อตุสาหกรรมยานยนต์ 4.0" และปาฐกถาพเิศษ เร่ือง "ความร่วมมอื
เพือ่อนาคตของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันตก" (Eastern Economic Corridor, Working Together for the 
Future of Thai Automotive Industry) ซึ่งภายในงานยังประกอบไปด้วยนัก
วชิาการ ผู้เชีย่วชาญ จากภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารแบรนด์ชัน้น�า
ระดับโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ 
ด้านนวตักรรม เทคโนโลย ีและการออกแบบยานยนต์ ด้านมาตรฐานส�าหรับ
ความปลอดภยัเพ่ือสิง่แวดล้อม และ การเพ่ิมผลผลิตของโรงงานผลติรถยนต์
ยุค 4.0 หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ และ โดยความร่วมมือของ สถาบัน
ยานยนต์ และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด (ผู้จัดงาน Manufacturing 
Expo) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค 
บางนา เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Dr. Uttama Savanayana, Minister of Industry, presided over the 

opening ceremony of Automotive Summit 2017 “Driving toward 

Automotive Industry 4.0” and delivered keynote address “Eastern 

Economic Corridor, Working Together for the Future of Thai Automotive 

Industry”. There were scholars, experts from both government and 

private sectors and executives from world leading automotive 

manufacturers who participated and exchanged their experiences; for 

example, automotive innovation, technology and design, safety for 

environment standard, productivity enhancement of automotive 

production plant 4.0, robot and automation. This event was held during 

June 21st – 22nd, 2017 at Grand Hall 202 – 203, Bitec, Bangna.

OPENING CEREMONY: AUTOMOTIVE SUMMIT 2017
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ในปี 2558 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้มีการพัฒนาระบบ ECO Sticker เป็น Cloud Base System เพื่อให้ผู้ผลิต
หรือผู้น�าเข้ารถยนต์สามารถยื่นขออนุมัติ ECO Sticker ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ต่อมาในปี 2559 ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ www.car.go.th ส�าหรับ
เป็นแหล่งข้อมูลของรถยนต์ที่จ�าหน่ายในประเทศไทย เพื่อให้ผู ้บริโภค
สามารถค้นหาข้อมลูส�าคัญของรถยนต์ เช่น โบร์ชวัร์ , ECO Sticker เป็นต้น 
รวมทั้ง สามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะและคุณสมบัติในด้าน “สะอาด-
ประหยัด-ปลอดภยั” และราคาขายของรถยนต์ทกุคนัทีจ่�าหน่ายในประเทศไทย
ได้อีกด้วย

ในปี 2560 ส�านักงานฯ ได้มีการต่อยอดระบบ ECO Sticker ด้วยการ
พฒันาแอพพลิเคชัน่บนมอืถอื (Mobile Application) เพือ่รองรบัไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน โดย Fuel Tracker 
เป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับผู ้ใช้รถยนต์ซึ่งต้องการวิเคราะห์อัตราการใช้
น�้ามันจริง (Real Fuel Efficiency) ของรถยนต์คันที่ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน 
ส่วน Car Search เป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์
คันใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหารถยนต์ตามสเปคที่ต้องการ

In 2015, Office of Industrial Economics (OIE) – Ministry of Industry 

(MOI) had developed and launched ECO Sticker as Cloud Base System 

which car maker or importer are able to apply the ECO Sticker, easily 

and fast. Then, in 2016, the website www.car.go.th was launched as 

the automotive database of vehicle sold in Thailand. The consumer can 

search for data and information of each vehicle; for example, brochure, 

ECO Sticker such a like and compare both performance and attribute in 

“clean-economy-safety” as well as selling price of each vehicle. 

In 2017, OIE has also extended the ECO Sticker system by 

development on mobile application to response the lifestyle of new 

generation that needs convenience and fast operation. In this regard, 

Fuel Tracker is an application that is developed for car driver who wants 

to analyze the real fuel efficiency. Car Search is another application 

that is useful for consumer who needs to buy a new car. It is used as a 

guideline to find the right vehicle that meets one’s requirement. 

TWO MOBILE APPLICATIONS FOR CAR USERS
Fuel Tracker and Car Search, application on mobile, are developed from 
Eco Sticker (vehicle’s data as defined by international standard)
Fuel Tracker และ Car Search แอพพลิเคชั่น
บนมือถือ ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ ECO 
Sticker (ป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล)

หมายเหตุ : แอพพลิเคชั่นทั้งสองรองรับการใช้งานบนระบบ iOS ด้วย 
โดยสามารถตรวจสอบ QR Code ส�าหรับดาวน์โหลดแอพพลิเคช้ันบน ได้ท่ี
เว็บไซต์ www.car.go.th

Note : Both applications are compatible with iOS system. You may learn 

more from QR Code and can download these applications from App Store 

at www.car.go.th 
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ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทั้งสองได้ที่
Those applications can be downloaded at

FUEL TRACKER CAR SEARCH



FUEL TRACKER
เป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับผู ้ใช้รถยนต์ที่ต้องการ

วเิคราะห์อัตราการใช้น�า้มันจริง ในหน่วย กิโลเมตรต่อลิตร 
และกิโลเมตรต่อบาท เพื่อเลือกประเภทน�้ามันที่เหมาะสม
กับรถยนต์คันที่ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น ยังมีจุดเด่นในด้าน
• สามารถเช็คค่าใช้จ่ายด้านน�้ามันในแต่ละเดือน
• สามารถเลือกรถยนต์จากฐานข้อมูลระบบ ECO 

Sticker หรือ จากการสแกน QR Code บน ECO Sticker
• เชือ่มโยงข้อมลูราคาน�า้มนัในปัจจบุนักบัส�านกังาน

นโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน (อ้างองิราคา
น�้ามันของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

CAR SEARCH
มีจุดเด่นในการเชื่อมต่อกับระบบ ECO Sticker 

โดยแอพพลเิคชัน่จะน�าข้อมูลของรถยนต์ซึง่ได้รบัพจิารณา
อนมัุต ิECO Sticker จากหน่วยงานราชการ/หน่วยทดสอบ
แล้วมาเป็นฐานข้อมูล เพือ่ให้ผู้บรโิภคท่ีต้องการซือ้รถยนต์
คันใหม่ สามารถค้นหารถยนต์ตามยี่ห้อ ตามช่วงราคา
หรือ งบประมาณที่มี ตามประเภท (เช่น Space Cab, 
Double Cab, Hatchback, Sedan, PPV, SUV เป็นต้น) 
หรอืตามรายการอปุกรณ์หรอืระบบความปลอดภยัทีต้่องการ
ในรถยนต์ของท่านได้ รถยนต์แต่ละคันที่ค้นหาได้นั้น 
จะมีการแสดงข้อมูลของราคารถยนต์ ค่าใช้จ่ายด้านน�า้มนั
ต่อเดือน คุณสมบัติในด้าน “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” 
โบร์ชัวร์ และ ECO Sticker เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคต่อไป

FUEL TRACKER
is an application for car driver who wants to 

analyze the real fuel efficiency by kilometer/liter and 

kilometer/Thai baht in order to choose the right fuel. 

It also provides benefits in able to

• Calculate fuel expense, monthly

• Select vehicle from database of ECO Sticker 

system or scan its data & information from QR Code on 

ECO Sticker

• Obtain lastest fuel price of Energy Policy and 

Planning Office – Ministry of Energy (EPPO) (Reference: 

Oil price of PTT Public Company Limited)

CAR SEARCH
has distinctive point from the data connection of 

ECO Sticker. It obtains data of vehicle, which receives 

ECO Sticker and is approved by authorities/authorized 

testing unit, and uses it as database. As a result, a 

consumer who wants to buy a new car can search it by 

brand, price range, budget in each category (such as 

Space Cab, Double Cab, Hatchback, Sedan, PPV, SUV, 

etc.), equipment list or safety system. Each vehicle 

shows details of selling price, fuel expense per month, 

attribute in “clean-economy-safety”, brochure and 

ECO Sticker for making decision of the consumer.
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เมือ่วนัองัคารท่ี 13 มิถนุายน 2560 สถาบนัยานยนต์ โดยความร่วมมอื
ระหว่างส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม จัดสมัมนาในหวัข้อ โครงการสร้างเครือข่าย เชือ่มโยง
ธุรกิจ และจัดท�าฐานข้อมูล ในอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง 
ปีงบประมาณ 2560 เร่ือง “แนวทางพัฒนาผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง” ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยช่วงเช้าเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์อุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวรพงษ์ ฉินโชค
สกุลชัย ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve 
ส�านักงานพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม กล่าวเปิดการบรรยาย ซึ่งภายในงานได้มีวิทยากรทรงคุณวุฒิ
มากมาย อาท ิคณุธนากร ไชยธรีภญิญโญ รองกรรมการผูจ้ดัการประสานงาน
ด้านเทคนิค บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแต๊นส์ จ�ากัด ดร.วรนิติ 
ช่อวเิชยีร ผู้ประสานงานโครงการ บริษัท เอเชีย่น เอ็นจิเนยีร่ิง คอนซัลแต้นส์ 
จ�ากัด คุณสายันต์ อ่ิมสม-สมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน 
เอน็จเินยีริง่ คอนซลัแต้นส์ จ�ากดั Mr. T. Kobayashi ผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบราง 
บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจิเนยีร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั อดตีทีป่รษึา 
JICA ประจ�าส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) และ
คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิดร.กติตนินัท์ อันนานนท์ รักษาการผู้อ�านวยการโครงการ 
ทางสถาบันพัฒนาเทคโนโลยรีะบบขนส่งทางรางแห่งชาต ิ ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน กรรมการ
ผูจ้ดัการ บริษทั เอเชีย่น เอ็นจีเนียร่ิง คอนซลัแต๊นส์ จ�ากดั รศ.ดร.เชษฐวุฒิ 
ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้า
พระนครเหนือ และคุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่ง
ทางรางไทย

On June 13th, 2017, Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated 

with Bureau of Supporting Industries Development (BSID), Department 

of Industrial Promotion (DIP), Ministry of Industry (MOI), to organize a seminar 

of business networking and preparing database of aviation and rail system 

industries as of fiscal budget 2017 by the topic of “Auto parts manufacturer 

development model towards aviation and rail system industries” at 

Meeting Room 1, Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

In the morning session, auto parts manufacturer development model 

for rail system industry, Mr. Worapong Chinchoksakulchai, Director of 

New S-Curve Division, Bureau of Industrial Sectors Development (BISD), 

Department of Industrial Promotion (DIP) gave the opening speech. 

There were distinctive speakers who participated this session:

- Mr. Thanakorn Chaithirapinyo, Deputy Management Director 

(Technical 2), Asian Engineering Consultants Corp., Ltd.

- Prof. Dr. Voraniti Chovichien, Project coordinator, Asian Engineering 

Consultants Corp., Ltd.

- Mr. Sayan Imsom-somboon, Project Manager, Asian Engineering 

Consultants Corp., Ltd.

- Mr. Tetsuhisa Kobayashi, Senior advisor, Railway System Specialist, 

TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd., the former 

consultant from Japan International Cooperation Agency (JICA) at Office 

of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP)

- Mr. Nakorn Jantasorn, Advisor to the President, National Science 

and Technology Development Agency (NSTDA)

- Dr. Kittinan Annanon, Acting Project Director, Thailand Railway 

Technology Development Institute Project, National Science and Technology 

Development Agency (NSTDA)

- Mr. Paiboon Chokpraisin, Deputy Managing Director (Technical 1), 

Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. 

- Assoc. Prof. Dr. Chedthawut Poompipatpong, Head Project, 

Department of Power Engineering Technology, King Mongkut’s University 

of Technology North Bangkok (KMUTNB)

- Mr. Ditsapol Ko Padungkul, President, Thai Railway Engineering 

Association (TREA)

SEMINAR "AUTO PARTS MANUFACTURES
DEVELOPMENT MODEL TOWARDS AVIATION AND 
RAIL SYSTEM INDUSTRIES"
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สัมมนา “แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง”



และในช่วงบ่ายจะเป็นการสัมมนาในเรื่องอุตสาหกรรมอากาศยาน 
โดยได้รับเกียรติจากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดในช่วงนี้ และ
ได้รับเกียรติจาก คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง “โอกาส
ของอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศไทยและอาเซียนในอนาคต” พร้อม
ทัง้มกีารเสวนาเรือ่ง “แนวทางการสรรหา Supplier ของอตุสาหกรรมผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน ต่างกันอย่างไร” โดย นาย
สามารถ มหาพล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมกับ นายตติย มีเมศกุล กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เลนโซ่ 
แอโรสเปซ จ�ากัด ด�าเนินรายการโดยนาย ภานุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ 
ภาควิชาวิศวกรรม การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

In the afternoon session, for aviation industry, Mr. Panuwat 

Triyangkulsri, Deputy Directors – General, Department of Industrial 

Promotion (DIP), Ministry of Industry (MOI), presided over this session. 

Ms. Jareeporn Jarukornsakul, Group CEO, WHA Corporation PCL, 

delivered keynote in the topic of “Opportunity of Aviation Industry in 

Thailand and ASEAN” and participated the panel discussion by the 

topic of “What is the different of supplier selection in auto parts 

manufacturer and aviation industries?” along with Mr. Samart Mahapol, 

Assistant General Manager – Isuzu Motor (Thailand) Co., Ltd. and Mr. 

Tatiya Meematesakul, Managing Director, Lenso Aerospace Co., Ltd. In 

this regard, Dr. Panumas Arundachawat, Department of Aerospace 

Engineering, Engineering Faculty, Kasetsart University was the moderator 

for this panel. 
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จากตอน 2 ท่ีผ่านมา เราได้กล่าวถึง 
การพิชิตองค์กรญ่ีปุ ่นด้วยหลัก PDCA และ 
การทบทวนตัวเอง (Hansei) รวมถึงเรื่องไคเซ็น 
(Kaizen) ท�าให้ผูอ่้านได้เหน็ภาพหลกัการท�างาน 
แบบคนญ่ีปุ่น ซึง่สิง่เหล่าน้ีได้ถูกปลกูฝังมาตั้งแต่เด็ก 
มิใช่เร่ิมมาฝึกกันตอนโต ดั่งสุภาษิตของไทย 
ท่ีกล่าวว่า “ไม้อ่อนดดัง่าย ไม้แก่ดดัยาก” จะอบรม 
สั่งสอนอะไรก็ท�าเสียตั้งแต่เด็ก เพราะอบรม 
สัง่สอนง่าย จะสอนให้เป็นอะไรกไ็ด้ ส่วนคนแก่นั้น 
สอนยาก เหมอืนไม้แก่ถ้าดดักห็กั ผดิกบัไม้อ่อนซึ่ง
ดัดง่ายไม่หัก 

และที่กล่าวมาทั้ง 2 ตอนล้วนเป็นหัวใจ
ในการท�างานขององค์กรญี่ปุ่น และแล้วก็มาถึง
บทสรุปใน 4 หัวข้อสุดท้ายที่จะท�าให้ท่านเข้าถึง
และเข้าใจเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์

From the previous issue, we mentioned 

PDCA, Hansei and Kaizen which showed you 

the working of Japanese. These have been 

indoctrinated them since they were young as 

the Thai proverb “You can't teach an old dog 

new tricks”. Teaching should be done when 

one is young; otherwise, he will be hard to 

teach.

Both parts are the core of working in 

Japanese organization. Followings are the 

last 4 topics that you are able to reach and 

understand it, completely. 

7. การฝึกความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็ก
อย ่างที่ทราบกันว ่าระบบการศึกษา 

ของญ่ีปุ่นนั้นค่อนข้างเข้มงวด แต่ใช่ว่าเด็กๆ 
จะเตบิโตและเรียนรูจ้ากสถานศกึษาเพยีงอย่างเดียว 
มีอีกปัจจัยหน่ึงคือ การศึกษาและการอบรม 
จากทางบ้าน ซึ่งเด็กญี่ปุ ่นมีการเรียนรู ้และ 
การพัฒนาคล้ายกันของไทย และคล้ายกับ
ทั่วโลก แต่สิ่งที่แตกต่างคือการมีส่วนร่วมและ 
การคิดวิเคราะห์

ตวัอย่าง คือ ในโรงเรียนจะมคีาบห้องสมดุ 
ให้นักเรียนน�าหนังสือที่ตัวเองอ่านแล้วชอบ 
มาวิเคราะห์และน�าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพ่ือนๆ 
ฟัง โดยที่เล่าถึงเรื่องย่อ ความคิดเห็นส่วนตัว 
และวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราได้จากการอ่านคืออะไร 
เพื่อนๆ ที่นั่งฟังนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกว่า 
อยากอ่าน จึงเกิดการอยากเรียนรู้ และก่อนที่
จะน� า เสนอให ้นั ก เ รี ยน เขี ยนสิ่ งที่ จะ เล ่ า 
หน้าห้องเรียนบนกระดาษและให้เล่ากบัทางบ้าน 

ฟังด้วย พร้อมทั้งลายเซ็นจากผู้ปกครอง ซึ่งเป็น
เหตุผลว่า ท�าไมเด็กญี่ปุ่นจึงรักการอ่าน

7. Training adulthood for children
Recognizably, Japanese education 

system is quite rigorous. However, children do 

not only grow up and learn from school they 

also lean and are taught from home. The 

learning and development of Japanese children 

are similar to Thai and the rest of the world 

except participation and analysis.

For example, in Japanese school, during 

reading class, a student reads and analyzes 

his favorite book before presenting in the 

class. He tells the story in that book, briefly, to 

his friends, gives his opinion and analyzes 

what he gets from it. As a result, his friends 

want to read it which eventually causes learning. 

Student is asked to write what he has read on 

the paper and will tell that story to his parents 

along with getting signature from them before 

presentation in the class. This is the reason 

why Japanese children love reading.  

พิชิตองค์กรญี่ปุ่น 
ตอนที่ 3
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ทุกอย่างล้วนมีเหตุผลหมด

การเลี้ยงดูก็เช่นกัน

เมือ่ถงึเวลาครอบครวั คนเหล่านัน้จะทิง้งาน
ทั้งหมด มาดูแลลูกแทน เช่น ช่วยสอนการบ้าน 
ช่วยกันท�าความสะอาดบ้าน ซึ่งผู ้ใหญ่เอง 
เป็นตัวอย่างให้เห็น เด็กๆ จะเกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบ พร้อมท้ังมีการพูดคุยกัน และ
พูดคุยในลักษณะที่มีเหตุผลและมีส่วนร ่วม 
รวมถงึ ในชวิีตประจ�าวันเอง คณุพ่อคณุแม่จะสอน 
การใช้ชวิีตให้ลกูเสมอ เช่น การรักษาเวลา มารยาท
ท่ัวไป ซ่ึงเด็กๆ เองฟัง แต่จะไม่เชื่อสนิท แต่มี
ตัวอย่างจากบุคคลรอบตัว ท�าให้เด็กๆ คลาย
ข้อสงสยั และเชือ่ว่าสิง่ท่ีคณุพ่อคณุแม่พดูนัน้จริง 
ซึ่งเด็กๆ จะเชื่อใจพ่อแม่ตัวเองมากที่สุด และดู
ว่าพวกเขาท�าอะไรเด็กๆ ก็จะท�าตาม

อีกมุมมองคือ การไม่มีมารยาทถือว่า 
เข้าสังคมญ่ีปุน่ยาก เนือ่งจากเป็นสิง่ทีไ่ม่เหมือนใคร 
อีกทั้งเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเองไม่อยากท�า เพราะ
เป็นการรบกวนคนรอบข้าง เม่ือเด็กๆ ท�าส่ิง
ที่ไม่มีมารยาท คนท่ีโดนคนเป็นแรกคือ คณุ
พ่อคุณแม่เอง หรือกลับกัน คุณพ่อหรือคุณแม่ 
ท�าสิ่งที่ไม่มีมารยาท เด็กๆ จะโดนล้อที่โรงเรียน 
เนื่องจากสังคมคนญี่ปุ่นน้ันแคบ รู้จักกัน ซึ่งใน
สถานการณ์นั้นๆ อาจะมีคนรู้จักอยู่ในนั้นก็ได้

เดก็ๆ ญ่ีปุน่เองมคีวามรับผดิชอบต่อหน้าที่
ตัวเองสูง เช่น ก�าหนดเวรล้างจาน ก�าหนดเวร
ท�าความสะอาดห้อง ซึง่ทีโ่รงเรยีนกส็อนเช่นเดียวกัน 
ท�าให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน จึงเป็นสาเหตุว่า
ท�าไมเดก็ๆ ถึงมคีวามรับผดิชอบ อกีท้ังสามารถ 
ดูแลตัวเองได้ เนื่องจากมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ภายในบ้านด้วย เช่น เวลาคุณแม่ท�าอาหาร 
ให้เด็กๆ มีส่วนร่วมง่ายๆ เช่น หั่นผัก หรือ 
ต้มน�้าร้อน ซึ่งเด็กๆ จะคอยสังเกตสิ่งที่คุณแม่ท�า 
และน�าไปท�าเอง ถ้าถามว่าอนัตรายไหม? แน่นอนว่า 
อันตราย แต่เด็กๆ เองยิ่งห้ามยิ่งยุ เพราะฉะนั้น 
ให้ลองด้วยตัวเอง และเจบ็ด้วยตวัเอง มดีมนัอันตราย 
เพราะมันคม บาดได้ เด็กๆ ไม่รู้ว่าคมแค่ไหน 
บาดแล้วเจบ็อย่างไร แต่ถ้าลองบาดแล้วจะรู้ว่าเจ็บ 
และจะไม่จบัอีกเลย (ในกรณีนี ้ผูป้กครองควรดูแล 
ใกล้ๆ ด้วย)

บางครั้งปล่อยให้เด็กๆ ได้สนุกในสิ่งที่
พวกเขาท�าบ ้าง เพราะมันอาจจะน�าไปสู ่ 
การเกดิจนิตนาการทีล่�า้ค่าส�าหรบัเด็กๆ ก็เป็นได้ 
คุณพ่อคุณแม่คอยให้ค�าปรึกษาและแนะน�า
เด็กๆ เพราะพวกเข้าโตขึ้น ก็มีความคิดที่เป็น
ของตัวเองมากขึ้น บางครั้งความคิดของคุณพ่อ 
คณุแม่อาจจะล้าหลัง หรือไม่ทนัยคุสมยัของเด็กๆ 
คุณพ่อคุณแม่เองมีหน้าที่เรียนรู้พร้อมไปกับ
เด็กๆ จะยิ่งท�าให้สร้างความสัมพันธ์กับเด็กๆ 
ได้มากขึ้น และเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งเด็กๆ 
จะเชื่อใจมากขึ้นด้วย

Everything has its own reason as 
same as upbringing

During the family time, parents do not 

work but come and take care their children 

such as teaching their homework, cleaning 

the house. Children have their parents as role 

models and will imitate them. There are 

conversations with rationality and having 

participation. Additionally, parents always 

teach living less to their children; for example, 

punctuality and etiquette. Although, children 

may not listen to or believe them from the 

beginning, they will later do because they see 

from others and will follow their parents and 

trust them, eventually. 

Discourteous manner is not quite 

welcomed in Japanese society and nobody 

does because it disturbs others. Once, 

children show no manner, parents are the 

ones to be blamed. On the other hand, 

children will be joked or bullied from other kids 

in the school, if their parents have no manner. 

Japanese society is narrow. Thus, doing 

anything with no manner, someone they know 

may be around and sees that situation.

Japanese children have responsibility. 

There are allocations for task and chore such 

as dish washing or room cleaning both at 

home and school. They become familiar with 

these. That is why they have responsibility 

and able to take care themselves, as well. 

They join activities and chores at home; for 

example, sliding vegetable, boiling water, etc. 

They observe their moms and try to do these. 

It may be dangerous, but forbidden fruit is 

sweetest. Thus, let them do. They will learn 

(parents should advise children while using 

knife).

Parents should allow children to have 

fun for what they do because it may lead to 

fine imagination. Parents should give them 

recommendation, as well. Children grow up 

every day and have their own thoughts, while 

parents’ may behind the times. Parents have 

to learn together with their children because 

this will build better relationship, more under-

standing and trust.
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8. การชม
การชื่นชม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้าง

ก�าลังใจ และสร้างความมั่นใจแก่ลูก

น้อยของคุณพ่อ คุณแม่โดยสามารถ

ชมแบบแสดงออกทางใบหน้า 

แสดงออกทางร่างกาย หรือค�าพดูก็ได้

การชมน้ันอย่างที่ทุกคนทราบดี หลักๆ 
จะชืน่ชมในสิง่ทีเ่ดก็น้อยท�าได้ หรอื ยิม้แย้มให้เห็น 
แต่บางอย่างท�าร้ายเขาเช่นกัน แล้วค�าถามคือ 
จะชมอย่างไรให้เด็กน้อยมกี�าลงัใจ ม่ันใจในตวัเอง? 

จะแบ่งออกเป็น 4 อย่างกนั มดีงัน้ี

1. หยุดการกระท�า คือ เมื่อคุณพ่อคุณ
แม่ก�าลังท�าภารกิจอยู่ ถ้าเด็กน้อยมาอวดของ 
เช่น รูปวาดที่วาดที่โรงเรียน ศิลปะที่ประดิษฐ์
ออกมา หรือคะแนนสอบ (ไม่ว่าคะแนนดี หรือ 
คะแนนไม่ดี) คือ หยุดการกระท�า เพื่อให้เห็นว่า 
พ่อแม่ก�าลังสนใจสิ่งที่หนูๆ ก�าลังพูดนะ หรือ 
ก�าลังฟัง เรื่องราวที่มาพูดนะ จะท�าให้เด็กน้อย
มคีวามรูส้กึว่า พ่อแม่ให้ความส�าคญักบัตวัเองมาก 
ท�าให้รูส้กึว่า ตัวเองมีคุณค่า

2. การแสดงออกทางใบหน้า คอื การ
ชมนั้น ไม่ใช่แค่ใช้ค�าพดูว่า “เก่งมาก” “สดุยอด” 
เป็นต้น สิ่งที่เด็กน้อยจะเห็นเป็นอันดับแรกคือ 
ใบหน้า ลองนึกภาพว่า เราน�าผลงานวาดรูปที่
ชนะเลิศมาให้คุณแม่ด ู แต่คุณแม่เหน็ว่า พดูว่า 
“เก่งมาก ท�าดีมากเลย ได้รางวัลด้วย…” แต่
คุณแม่ไม่ย้ิม และน่ิงๆ บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ 
มองว่าชมไปงั้นๆ หรือชมลอยๆ เดี๋ยวเด็กๆ ก็
จินตนาการไปเอง น้ันคือความคิดที่ผิดอย่าง
รุนแรงเด็กๆ ต้องการค�าชมที่แสดงให้เห็นว่า
เขาก�าลังถูกชม รอยยิ้ม ส�าคัญส�าหรับเด็กเมื่อ
ถูกชม

3. การแสดงออกทางร่างกาย คือ 
เป็นส่ิงท่ีมาคู่กับการแสดงออกทางใบหน้า ซึ่ง
บางครั้งการประกวดอะไรสักอย่าง มันมีความ
หมายส�าหรับพวกเด็กๆ มากได้เช่นกัน ไม่ว่า 

แข่งรถวิทยุบังคับ หรือ แข่งเล่นเกมส์ ซึ่งผู้ใหญ่
อาจมองว่าไม่มีประโยชน์ แต่อย่าลืมว่าเด็กๆ 
ตั้งใจที่จะท�าอย่างเต็มที่ การแสดงความยินดี
ที่แสดงออกทางร่างกายที่ง่ายที่สุดคือ การกอด 
ซึ่งการกอดมีงานวิจัยรองรับแล้วว่า มีผลต่อ
ความรู ้สึก ที่เกินกว่าบรรยายด้วยค�าพูดได้

8. Appreciation
Appreciation is a way to give 
morale and build confidence to 
your children. It can be done by 
facial expression, body language 
or wording 

Appreciation is able to express by 

wording or smile to children. Nevertheless, 

this can hurt them sometimes. How to appreciate 

your children to make them strong and have 

confidence? 

There are 4 things

1. Stop doing: When 

children try to show off such 

as their painting, crafting or quiz 

score (good or bad), parents 

have to stop no matter what 

they are doing to show 

their attention to what 

children are presenting 

or ta lk ing about. 

Children will realize 

that their parents pay 

attention to them so 

much and they feel 

valuable. 

2. Facial expression: Appreciation is 

not only saying “Very good” or “Awesome”. 

Children see face first. When you present 

your awarded-winning painting to your mother 

and she just says “Very good”, “You did very 

good job” or “The winner” without her smile. 

How do you feel? Sometimes, parents think 

that just give them some praise children feel 

happy for that. This is wrong. Children need 

appreciation which shows they are appreciated. 

Smile is needed for children when they are 

given praise. 

3. Body language: It comes together 

with facial expression. Some competitions 

mean a lot to children; for example, remote 

control car or game contest, though parents 

think this is useless. Conversely, children 

determine for what they do; therefore, the 

simplest to show parents’ appreciation is 

hugging. According to a research, hugging 

has more impact to feeling than expression by 

wording. 
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4. การใช้ค�าพูด ซึ่งจะเน้นประเด็นน้ี
มากๆ เน่ืองจากถึงตรงนี้ มีการแสดงออกที่
คุณพ่อ คุณแม่ออกมาอย่างเต็มที่กับลูกแล้ว 
อาจะตกม้าตาย เพราะค�าพูดก็ได้ เป็นไปได้ 
หลีกเล่ียงค�าว่า “คร้ังหน้าต้องดีกว่านี้เนอะ” 
“พยายามเต็มที่นะ” ซึ่งกลับกัน เด็กๆ อาจะมี
ความรู้ว่า ครั้งน้ีท�าไม่ดีหรอ หรือ เราพยายาม
แล้วนะ แล้วจะให้พยายามอะไรอีก เป็นต้น 
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนค�าพูด เช่น “ครั้งนี้ท�าดี
มาก พวกเรามาลองวางแผนกนัว่าจะพฒันาต่อไป
ได้ไหม…” “สู้ๆ  นะ พ่อแม่ ให้ก�าลงัใจเตม็ทีน่ะ” 
ซึ่งเปลี่ยนมาใช้ค�าพูด ในเชิงที่คุณพ่อคุณแม่อยู่
เคียงข้างเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้อุ่นใจว่า มีคุณพ่อ 
คุณแม่อยู่ข้างๆ ตลอด

รอยยิ้มและการชื่มชม จะเป็นอาวุธ

ส�าคัญที่จะสร้างก�าลังใจและสร้าง

ความมั่นใจแก่ลูกๆ ได้

ซ่ึงในภาพยนตร์หลายๆ เรือ่งเคยได้เล่าเร่ือง
เกี่ยวกับครอบครัวที่แตกแยก ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
ตัง้แต่เดก็ๆ เจอกนัอีกคร้ังกโ็ตแล้ว เม่ือความคิด 
ไม่ตรงกัน ทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันบ้าง 
อาจจะไม่ชอบกนับ้าง แต่สดุท้ายเดก็ๆ กอ็ยากได้ 
ก�าลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ ที่เด็กๆ ยังไว้ใจและ
เชื่อใจอยู่

บางครอบครัวไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
แต่ในฐานะคณุพ่อคณุแม่ ต้องเข้าใจและอยูเ่คียงข้าง 
ลูกเสมอ ชื่นชมเขาเม่ือท�าดี ตักเตือนเขา 
เมื่อเขาท�าผิด และสร้างเวลาท่ีเป็นครอบครัว
เพื่อให้เด็กๆ มั่นใจและเชื่อใจคุณพ่อคุณแม่

9. วิธีการการตักเตือน
อย่างที่ทราบกันว่า คนญี่ปุ่นนั้นค่อนข้าง

จะเคร่งเครยีดและจรงิจงักับหลายๆ เรือ่ง ไม่ว่า 
ท�างาน จะจริงจั งและทุ ่ม เทกับงาน หรือ 
ไปท่องเที่ยวนั้น คนญี่ปุ่นก็ท่องเที่ยวเป็นจริงจัง

ค�ำถำม คือ ท�าไมพวกเขาถึงจริงจังถึง

ขนาดนั้น?

ค�ำตอบ คือ ต้องย้อนไปถึงตั้งแต่เด็กๆ 

ของพวกเขา

เนือ่งจากประเทศญ่ีปุน่เป็นเกาะ ล้อมลอบ 
ด้วยทะเล ซึ่งจะต้องอาศัยก�าลังของตัวเอง 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ดังนั้น จะมีวิธี
การปลุกฝังทีค่่อนข้างจะเคร่งครดั และคดิรอบคอบ
เสมอ อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่จะดูแลลูกแบบอิสระ 
ให้ออกไปเจอพบประสบการณ์ด ้วยตนเอง 
ให้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อน

4. Wording: It needs to be emphasized. 

Though, parents express their fully appreciation, 

they may come a cropper from wording. They 

should avoid “Next time must be better”, 

“Put your all best effort in it” because children 

will doubt if they don’t do well this time. Yet, 

they have put all their effort. Isn’t it enough? 

Thus, parents should change their wording to; 

for example, “You do very well this time”, 

“Shall we plan for the next improvement?”, 

“Fighting! We fully support you”, etc. These 

show that parents will always be there by 

their side.

Smile and appreciation are key 
weapon to build morale and 
confidence to children.

As seen from many movies, children 

with divorced parents; who have never lived 

together ever since, usually have conflict and 

different thought that lead to quarrel and 

some hatred. Nevertheless, they still need 

morale from their parents who they trust. 

Some families, parents do not raise 

their children by themselves but they must 

understand and always be there by their side. 

Giving them praise when they do something 

good and warning them when they make 

mistake as well as having family time with 

them to make them feel assured and trust 

their parents.

9. Warning
Obviously, Japanese are quite earnest 

and take it serious with work and travel

Why do they take this so serious?

We have to turn back time when 
they were young.

Japan is archipelago; therefore, Japanese 

have to utilize their resource. They inculcate 

their children, seriously, and teach them to 

think, wisely. Parents raise their children to 

get their own experience from learning by 

themselves. 
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นั่นจะเป็นเหตุผลต่อว่า ท�าไมคนญี่ปุ ่น 
ถึงรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งมา
จากการเล้ียงดสู่วนหนึง่ ทีอ่อกไปเจอกบัเหตกุารณ์
จรงิๆ ด้วยตนเอง และมาน่ังพจิารณา ทบทวนถงึ
สิ่งที่ท�าไปว่า จะมีผลกระทบตามมาหรือไม่ ซึ่ง
คุณพ่อคุณแม่อาจจจะมีว่ากล่าว หรือตักเตือน 
หรอืถงึขัน้ดก็ุม ี แต่จะมวิีธีการตกัเตอืนอย่างไรนัน้ 
จะมีขั้นตอนตามล�าดับกัน

วิธีที่ 1 คือ จับหันหน้ามองหน้ากัน
วิธีนี้ คือ เมื่อลูกน้อยดื้อ ไม่ยอมฟัง หรือ

เริม่งอแง ส่วนใหญ่จะมมุสงบ หรือ มุมท่ีไม่มีใคร 
แล้วคุณพ่อหรือคุณแม่ จะจับหันหน้าคุยกัน 
ซึง่ข้อด ีคือ จะท�าให้มพ้ืีนทีส่่วนตวั อีกทัง้คณุพ่อ 
หรือคุณแม่เองสามารถใช้สายตาในการสื่อสาร
มากกว่าค�าพูด คือ ความห่วงใย ความจริงใจ 
ให้เดก็น้อยเห็นได้ อกีท้ังสามารถเห็นว่าเดก็น้อยน้ัน 
ตัง้ใจฟังหรอืไม่จากการท่ีสายตาขยับ ซ่ึงตวัน้อย 
จะคอยกลัวและย�า้คิดว่าสิ่งที่ท�าไปนั้นไม่ถูก

วิธีที่ 2 คือ ใช้เหตุผล
หลงัจากทีจั่บหนัหน้ามองหน้ากนั คณุพ่อหรือ 

คุณแม่ต ้องใช ้ เหตุผลในการคุยกับตัวน ้อย 
ซึ่งส่วนนี้เองมีข้อระวังคือ ความคิดของตัวน้อย
ที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งพยายามอย่าให้ตัวน้อย
มองว่า ใช้เหตผุลของคณุพ่อคุณแม่มาใช้มากกว่า 
ใช้เหตุผลจริงๆ ซึ่งแน่นอนว่า คุณพ่อคุณแม่ 
มีความห่วงใย และกังวลไม่น้อย อยากดูแลลูก
ให้ดีที่สุด แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ ใช้เหตุผลตาม
สถานการณ์นั้นจริงๆ

ตวัอย่าง ตวัน้อยเล่นอาหารบนโต๊ะอาหาร 
จ�าเป็นต้องดุและตักเตือน แต่ตัวเล็กอาจจะมี
เหตุผลว่า อ่ิมแล้วขอเล่น คุณพ่อหรือคุณแม่

ต้องใช้เหตุผลจริงๆ เช่น บนโต๊ะอาหาร คือ
ที่ส�าหรับทานอาหาร ไม่ใช้ที่เล่น หรือ ให้ลอง
มองรอบๆ ว่าไม่มีใครเล่นอาหาร มีตัวเองที่เล่น
คนเดียว และดูไม่มีมารยาทนะ

**อาจจะใช้ตัวอย่างท่ีสามารถให้ตัวเล็กนึกภาพ

ตาม หรือใช้สถานการณ์ ณ ตอนนั้นมาใช้ก็ได้**

แต่ขณะเดยีวกนั เดก็น้อยดือ้มาก งอแงมาก 
จนเกนิไป คณุพ่อคุณแม่บางท่านอาจะใช้วิธกีารตี 
แน่นอนว่ามีทั้งผลดีและเสีย แต่ขณะเดียวกัน 
การตีเป็นวิธีที่จะให้เด็กน้อยจ�าได้รวดเร็ว แต่ขึ้น
อยูก่บัสถานการณ์เช่นกัน บางคร้ังเดก็น้อยอาจจะ
ไม่ยอมฟังสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอน อาจจะต้องใช้
มาตราการพเิศษในการควบคุมเขา เช่น การเล่น
พัดลม หรือ การเล่นสายไฟ แน่นอนว่าอันตราย 
แต่เด็กๆ เองไม่รู ้หรอกว่าอันตรายคืออะไร 
คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้วิธีตีมากกว่าด ุ
เนื่องจากให้จ�าว่า เล่นไม่ได้

 

These are reasons why Japanese are 

prudent and pay attention into each detail. It 

is from the raising. They also learn from real 

situation and analyze for what they have done 

and the consequence. Parents may warn 

them or reproach. How should that be? Here 

are steps 

Method 1: Face to face
When children disobey, stubborn or 

petulant, parents will find a place and talk to 

their children face to face. Advantages of this 

method are privacy and eye contact for 

communication that shows the care and 

sincerity to their children. This is also able to 

indicate if children listen to their parents, 

carefully, from the moving of their eyes. By 

this method, children will aware and rethink if 

what they did is right. 

Method 2: Reasonable
After the face to face talk, parents 

must talk to their children with reason, 

carefully. They also have to beware not to 

use their reason more than the actual one. 

Obviously, parents care and worry about their 

children but the most important thing is using 

the real reason according to each situation. 

For example, a kid is playing his food on 

the dinner table; therefore, parents have to 

warn him not to do this. Nevertheless, the kid 

may tell them that he is full and wants to play. 

Thus, parents must tell him that table is a 

place for eating food not for playing and 

nobody plays with his food. Playing your own 

food is not etiquette to do. 

**Parents may use an example or situation 
at that moment for helping children to get 
the picture** 

Nevertheless, children can be stubborn 

or petulant which causes some parents to 

spank them. This has both advantage and 

disadvantage. Though, spanking or hitting is a 

way for children to learn faster, it still depends 

on each situation. Sometimes children 

disobey their parents; therefore, they need 

special method to control them; for instance, 

children may play with electric fan or line and 

do not realize how dangerous it is so that 

parents had better spank or hit them instead 

of yelling at them to make them remember. 
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วิธีที่ 3 คือการกอด
แน่นอนว่าหลังจากโดนตักเตือนหรือดุ

เด็กๆ จะร้องไห้ แสดงอาการเสียใจมาก สิ่งที่
ท�าได้คือ การกอด

ให้เขารู้สึกอบอุ่น พร้อมทั้งบอกเสมอว่า 
รักและห่วง ถึงต้องท�าแบบนี้ สิ่งที่ตามมาคือ 
ต้องใช้เหตุผลอธิบายเช่นกัน

**การกอดเป็นการแสดงความรักอย่างหน่ึง ท่ีสร้าง

ความอบอุ่นและสร้างความเชื่อใจได้**

แน่นอนว่าเด็กๆ ต้องการสิง่เหล่านี ้การกอด
จะสร้างความอบอุ่นและรู้สกึด ี คณุพ่อคณุแม่เอง
รู้ดีเสมอว่าจ�าเป็นต้องด�าเนินชีวิตในท่ามกลาง
ความโหดร้ายของสังคม

คุณพ่อหรือคุณแม่อยากจะดูแลและเล้ียง
ลกูให้ดทีีส่ดุ แต่บางครัง้สิง่ท่ีดทีีส่ดุ อาจจจะไม่ดี
ส�าหรับเขาก็ได้ คุณพ่อและคุณแม่จ�าเป็นต้องมี
ส่ิงที่เหมาะสมกับลูกที่สุดมากกว่า อาจจะไม่ดี
ทีส่ดุ แต่เหมาะสมท่ีสดุ คอื คุม้ค่าทีส่ดุ มีประโยชน์
กับลูกที่สุด และส่งเสริมเขาในทางที่ถูกต้อง
ทีส่ดุ สิง่เหล่านีเ้ดก็ๆ แตกต่างกนั คณุพ่อคณุแม่ 
จะรู้ดีลูกตัวเองที่สุด ท�าให้พวกเขาสนุกที่เรียนรู้ 
และก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเข้มแข็ง จึงเป็น
เหตุผลว่า การเป็นผู้ใหญ่เข้มแข็งได้นั้นมาจาก
การเลี้ยงดูและอบรมตั้งแต่เด็กๆ แต่ผู้ใหญ่เอง 
เมือ่ท�าผดิ จ�าเป็นต้องมกีารทบทวนตวัเอง และใช้ 
PDCA ในการวเิคราะห์แก้ไขและพฒันาตนเอง

10. ความกล้าหาญ
จากประสบการณ์ทีเ่ลีย้งลูกด้วยตนเองนั้น 

สิ่งที่ส�าคัญอีกเช่นกันคือ ความกล้าหาญ กล้าที่

จะลอง กล้าทีจ่ะเผชิญ ซึง่แน่นอนว่าผดิบ้างถูกบ้าง 
ล้มบ้างเจ็บตัวบ้าง แต่ส่ิงที่ลูกๆ ต้องการคือ 
ต้องการคนที่จะอยู ่เคียงข้างเขาและคอยให้
ก�าลังใจ

แล้วท�าอย่างไรให้ลูกกล้าล่ะ?

ค�าตอบ คือ ส่งเสริมให้เขากล้า โดย ชม
เมื่อเขาท�าได้ ซึ่งอาจจะท�าผิดบ้าง แต่เป็นชม
ส�าหรับความกล้าที่ตัวน้อยกล้าออกไปท�า แต่ถ้า
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรตักเตือน เพื่อให้เขาได้รู้
ว่าสิ่งที่ท�านั้นผิด ซึ่งในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี
เข้ามารวดเร็ว ข้อมูลที่สามารถสื่อถึงกันรวดเร็ว 
ท�าให้การดูแลและการเล้ียงลูกนั้นเปลี่ยนไป 
เช่น เมื่อก่อนคุณพ่อคุณจะคอยสอนและบังคับ 
ให้เดินตามค�าสั่งท่าน แต่สมัยนี้เด็กน้อยเริ่มมี
เหตผุลของตัวเองมากขึน้ จากการทีคุ่ยในเฟสบุค๊
บ้าง ไลน์กลุ่มบ้าง หรือกระทู้บ้าง อาจจะดู
เหมอืนว่าดแูลยาก แต่แท้จรงิแล้วไม่ยาก เพยีงแค่
เข้าใจเขา และคอยเป็นคนให้ค�าปรึกษาและ
แนะน�าเขา

Method 3: Hugging
After warning or yelling to children, they 

will cry and feel upset. Thus, parents should 

give them a hug to make them feel warm and 

tell them how much they love and care for 

them. However, parents need to explain them 

and tell them the reason, too. 

**Hugging is a way to express love that 
generates warmth and trust**

Apparently, children need hugging 

because it generates warmth and comfortable. 

Parents always realize that their children have 

to live in the cruel society. 

Parents want to take care and raise 

their children for the best but sometimes what 

they think is the best may not suite to their 

children. Thus, they have to do what is the 

most appropriate, worthy and optimal to them 

as well as support them. However, each of 

children is different. Parents know each of 

them well. Thus, let them have fun to learn 

and grow up strong. Apparently, being raised 

and taught as a young child, he will grow up as 

a strong man. However, parents have to think 

over once they make mistake and use PDCA 

for analysis and self-development. 

10. Courage
Courage is also important for raising 

children. It is courage to try for trial and error. 

It hurts sometimes. However, what children 

what is someone who will be there by their 

side and give morale to them.

How could children have courage?

The answer is encouragement. Give 

them appreciation when they do it though it is 

wrong sometimes. It is appreciation from their 

courage. If they do wrong, parents have to 

warn them and make them to realize this is 

wrong. Nowadays, technology and communication 

comes in very fast so that taking care and 

raising children have to change; for example, 

in the past, dad taught you and made you to 

follow his order. At present, children have 

their own thought and reason from chatting in 

Facebook, Line group or Posting. This seems 

hard to take care them. Indeed, it is not as 

long as parents understand and give them 

advice.
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การเปลีย่นตวัเองจากมมุมองคณุพ่อคณุแม่ 
สมัยก่อน เปลี่ยนเป็นคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ 
ที่เป็นคนคอยให้ค�าปรึกษา จะให้เราทราบว่า 
ตอนนี้ลูกๆ ก�าลังคิดอะไรอยู่ มีพฤติกรรมไปใน
ทิศทางไหน ซึ่งผลคือ อย่าพยายามบังคับให้ 
อยู่ในกรอบ เปลี่ยนมาเป็นให้ค�าแนะน�า คอย
ประคองเขา ให้เข้าไปเจอกับตัวเองก่อน ให้เขา
ได้เจ็บตัวก่อน จะท�าให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่ท�านั้น
อาจจะผิด และจะมาขอค�าปรึกษากับคุณพ่อ 
คุณแม่ แน่นอนว่า คุณพ่อ คุณแม่ต้องคอยฟัง
และเป็นที่ปรึกษาที่ดี อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้
เห็นได้กย็ิง่ด ีแต่ไม่ได้เปรยีบเทยีบ เป็นการอธบิาย 
ด้วยเหตผุล อาจจะใช้หลกั 5W 2H ในการอธิบาย
ประกอบ

การที่ปล่อยลูกน้อยได้เจอเหตุการณ์ 
ด้วยตนเองน้ันก็ถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่จะสร้าง
ความกล้าได้ ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่เอง 
คอยประคองและอยู ่ข้างเคียงตัวน้อยให้รู ้สึก
อบอุ่น แน่นอนว่าตัวนอ้ยอาจจะเจ็บตัวบ้าง 
มีบาดแผลบ้าง แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณพ่อ 
คุณแม่เองห่วงจนเกินไป ตัวน้อยจะไม่มีทางรู้

และไม่กล้าที่จะลอง อีกทั้งได้แต่ห้ามจนตัวน้อย
ไม่กล้าที่จะลงมือ

ตวัอย่าง ตอนทีฝึ่กจกัรยานคร้ังแรก คุณพ่อ 
พาไปที่สนามกว ้าง แล ้วจับด ้านหลังของ
จักรยานไว้ พอปั่นได้สักระยะคุณพ่อปล่อยมือ 
รถเราล้ม มีบาดแผลถลอก แต่คุณพ่อให้ก�าลังใจ 
ตลอดว่า ท�าได้ ครัง้แรกเจบ็ตัวเสมอ และแนะน�า
วิธีการให้ปรับเปลี่ยน ซึ่งจ�าไม่ได้ว่าฝึกกี่ครั้ง 
ล้มไปกี่ครั้ง แต่จ�าได้ว่า ไปฝึกตั้งแต่บ่ายจนเย็น 
และในที่สุดเราก็ปั ่นได้ และปั่นไปกลับบ้าน 
แน่นอนว่าเราภูมิใจและต่ืนเต้นมากที่ท�าได้ 
ถึงแม้จะเจ็บตัวบ้าง เมื่อถึงบ้านบอกคุณแม่ว่า
ปั่นได้แล้ว และคุณแม่เห็นบาดแผลเต็มตัว ก็
เข้ามากอดและให้ก�าลังใจเรา พร้อมทัง้ท�าแผลให้ 
ซึ่งมันสร้างความรู้สึกที่อบอุ่นมาก

Changing aspect from traditional parents 

to new ones who give advice to their children 

causes them to know what their children is 

thinking and what their behavior will be. 

Instead of putting them in the rut, parents 

should give them advice and support them. 

Let them try and get their own experience. 

They know that what they thought maybe 

wrong so that they come to them for advice. 

Parents have to listen and give advice to them 

or be a role model, yet shall not compare. 

They can use 5W 2H along with explanation. 

Allow children to learn from their own 

experience is a tool for building courage. 

Meanwhile, parents should support and be 

there by their side. Sometimes, they get hurt 

but they have courage to do. On the other 

hand, if parents worry too much, they never 

learn or have courage to try. 

Remember, the first time you rode a 

bicycle, your father hold the back of bicycle a 

your balancing at the beginning and let you to 

ride it by yourself. You fell and got bruises He 

comforted you and told you “it always gets 

hurt at first”. He also gave you advice. You fell 

many times but remember that you had 

practiced till dusk. Finally, you could make it 

and rode it back home. You were proud and 

excited though you got hurt. Your mother saw 

those bruises. She gave you a hug and morale 

before dressing your wounds. These made 

you feel warm.
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ความกล้าน้ันไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่

มาด้วย การให้ก�าลังใจจากคนรอบๆ ข้าง

เอาจริงๆ แล้ว ความกล้านัน้ค่อยๆ ลดลง
ตามอายุของเรา ที่รู ้จักความเสี่ยงที่มากข้ึน 
รูจ้กัความเจบ็ปวดทีม่ากขึน้ ท�าให้ไม่กล้าเหมือน
ตอนเดก็ๆ มนัเป็นเรือ่งทีด่เีช่นกันในบ้างเร่ือง แต่ 
พอนกึถงึตอนเดก็ๆ ทีเ่ราล้มแล้วลกุ เจบ็แค่ไหนก็
เล่นต่อ กล้าที่ของสิ่งใหม่ๆ ซึ่งการเป็นผู้ใหญ่
นั้นมีสิ่งที่ตามมาคือความรับผิดชอบ ถ้าเรากล้า
ที่ลงมือท�า เราเองก็ต้องกล้าที่รับผิดชอบเช่นกัน 
ซึ่งเหล ่านี้ ไม ่ได ้ เกิดตั้งแต ่แรก แต ่มาจาก
ความกล้าหาญที่ส่งเสริมมาตั้งแต่เด็กๆ และใน
โรงเรียนเองอาจจะมีการฝึกด้วยตนเอง แต่
เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สนับสนุนหรือ
ไม่เห็นด้วย จงึอาจะสร้างความสับสนและไม่กล้า
ในที่สุด ในทางที่ดี เมื่อกลับถึงบ้าน ถามว่าได้
เรยีนรูอ้ะไรบ้างในวนันี ้ช่วยท�าการบ้าน ซึง่สามารถ
สร้างช่วงเวลาท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์ดี
ที่กับลูกได้

และการมส่ีวนร่วมนัน้กถ็อืว่ามส่ีวนส�าคัญ
เช่นกนั เนือ่งจากการทีรู้่ว่าคุณพ่อคุณแม่มส่ีวนร่วม 
ในการเดินทางของชีวิตนั้น รู้สึกถึงความอบอุ่น 
และมีก�าลังใจในการก้าวไปข้างหน้า และคุณพ่อ 
คุณแม่เองจะทราบการเติบโตของตัวน ้อย 
พร้อมทั้งได้เรียนรู้พร้อมกับลูก

จากการที่สร้างความเชื่อมั่นและกล้า

หาญให้กับลูกนั้น จะมีผลจนถึงตอนโต 

และจะสร้างผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งได้ อีกทั้ง

การที่สร้างความกล้าหาญ ตั้งแต่เด็ก

นัน้ จนถงึผู้ใหญ่กยั็งคงมีความกล้าหาญ 

ต่อไปเรื่อยๆ

ทีม่ารูปภาพ : toyokeizai, whistlingpastdixie, 
oyako-gift, i933, 01.gatag, kids.wanpug, izuremo, 

 , nacure, irasutoya, line2me, freebies-db, 
madameriri, benesse, kosotatu, mamanoko, 
allabout, goo, kansindo, englishkeys, drwallet, 
maternity-march, seinan-gu, jcrgh, zukai.shuno-
oshieru, mamari

เขียนโดย : TOSHI by omotenashi

Courage does not come from 
oneself, yet it is generated from 
others’ morale

In fact, the older you are, the lower of 

courage you have because you know more 

about risk and hurt. When you were young, 

you had courage to do many new things. 

Some were good and some were bad. 

However, responsibility comes after growing 

up. If you have courage to do, you must have 

courage to take responsibility, as well. This 

does not come by birth. Courage has been 

supported since you were young and 

practiced from school. Nevertheless, parents 

may not support or agree with some courage 

which can cause confusion or fear to their 

children. Thus, parents should ask their 

children what they have learnt from school 

today or help them with their homework. 

These generate good time and relationship 

with their children.

Participation is important because 

children feel comfortable to know that their 

parents are a part of their life. They know that 

their parents will support them to move 

forward. Meanwhile, parents will close to their 

children, know their growth and learn together 

with them.

Giving confidence and courage 
to your children when they were 
young will build strong and 
courageous men in the future. 

Pictures source : toyokeizai, whistling-

pastdixie, oyako-gift, i933, 01.gatag, kids.

wanpug, izuremo, Ü, nacure, irasutoya, 

line2me, freebies-db, madameriri, benesse, 

kosotatu, mamanoko, allabout, goo, kansindo, 

englishkeys, drwallet, maternity-march, sein-

an-gu, jcrgh, zukai.shuno-oshieru, mamari

Written by : TOSHI by omotenashi
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อุตสาหกรรมยานยนต์มีความส�าคัญต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด้าน
การผลิตที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการ
จ้างงานจากห่วงโซ่อุปทานที่ยาวท�าให้มี

อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองจ�านวนมาก และในด้านการ
ใช้งานที่ยานยนต์ท�าหน้าที่ขนส่งคนและส่ิงของไปยัง
จุดหมายที่ต ้องการ เพ่ือก่อให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามภาคการขนส่ง
ทางถนนใช้พลังงานมากถึงร้อยละ 23 ของการใช้
พลังงานรวมจากทุกภาคเศรษฐกิจทั่วโลก และมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ของ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ดังนั้นเพื่อ
ให ้เกิดความเติบโตอย่างย่ังยืนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ จึงมีความจ�าเป็นท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วม
มือกันเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของยานยนต์ 
เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ

A
utomotive industry is significant to 

economic growth and society in both 

increasing value added from production 

and employment from supply chain which 

generate more related industries; including, economic 

activities from usefulness of automobile for commutation 

and transportation. Transportation sector uses 

energy as much as 23% of total energy consumption 

rate of all sectors, worldwide. Transportation sector 

emits greenhouse gas for 20% of total emission. 

Thus, to maintain the sustainability of automotive 

industry growth, the collaboration of all sectors is 

needed to increase efficiency of energy consumption 

in automobile in order to reduce consumption rate 

and emission.

Ms. Thitipat Dokmaithet
Senior Specialist – Industrial Research Division 

Government policy 
and the enhancement of energy
consumption efficiency
in automobile มาตรการรัฐกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานในยานยนต์

Techno focus
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ในปี ค.ศ. 2009 หน่วยงานระดับโลกท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมจ�านวน 6 
หน่วยงาน1 ร่วมกันจัดตั้ง The Global Fuel 
Economy Initiative (GFEI) ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา ในเรือ่งประสทิธภิาพ 
การใช้พลังงานในรถยนต์ขนาดเล็ก (Light duty 
vehicle)2 ทัว่โลก ท้ังนี ้GFEI ตัง้เป้าหมายว่าในปี 
ค.ศ. 2030 รถยนต์ขนาดเลก็ทีผ่ลติขึน้ใหม่ทกุคนั 
จะมปีระสทิธิภาพการใช้พลงังานเพิม่ขึน้ จนท�าให้
ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 จากนั้นในปี 
ค.ศ. 2050 รถยนต์ขนาดเล็กทุกคันที่ใช้งานอยู่ 
จะลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 50 ซึ่งหากเป็น
ไปตามเป้าหมายแล้ว ทัว่โลกจะลดการปล่อยก๊าซ 
CO2 ได้ 33 Gt (กิกะตัน) และช่วยประหยัดเงิน
จากการลดการใช้พลังงานได้ 8 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ยานยนต์สามารถท�าได้โดย เพิ่มประสิทธิภาพที่
ตัวยานยนต์ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ การลดน�้าหนักของยานยนต์ การ
ปรับปรุ งรูป ลักษณ ์ยานยนต ์ ให ้ มีอากาศ
พลศาสตร์ (Aerodynamics) ที่ดี และการลด
การเสียดสีระหว่างรถ (ล้อ) และพื้นถนน แต่
อย่างไรกต็าม การเพ่ิมประสทิธภิาพของยานยนต์
สามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณ
ร้อยละ 30 จงึต้องด�าเนนิมาตรการอืน่ๆ ควบคูก่นั
ไปด้วย อาทิ การใช้พลังงานทางเลือก การใช้
เชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบคาร์บอนต�่า การ
เปลีย่นไปใช้รปูแบบการเดนิทางท่ีมีประสทิธภิาพ 
พลังงานสูงกว่า หรือ การหลีกเลี่ยงการเดินทาง
โดยใช้ยานยนต์

1. ประสิทธภิาพการใช้พลงังาน
ในยานยนต์ หมายถึงอะไร

เมื่อกล่าวถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในยานยนต์ ยังมีความสับสนในนิยามและ
ความหมาย ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิภาพ
การใช้เชื้อเพลิง (Fuel efficiency) อัตราการ
ประหยัดพลังงาน (Fuel economy) และ อัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงาน (Fuel consumption) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์การใช้พลังงานแตกต่างกัน ดังนี้

• ประสิทธภิาพการใช้เชือ้เพลงิ (Fuel 
efficiency) เป็นการอธบิายเก่ียวกับประสิทธภิาพ 
การเผาผลาญเช้ือเพลิงในรปูความร้อน (Thermal 
efficiency) ซึ่งใช้อธิบายกับการใช้พลังงานโดย
ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงกับการใช้พลังงานใน
ยานยนต์หรือการขนส่ง

• อัตราการประหยดัพลงังาน (Fuel 
economy) ใช้ส�าหรับการพิจารณาว่ายานยนต์
สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลเท่าใด ในการใช้ 
เชื้อเพลิงหนึ่งหน่วยที่ก�าหนด (เช่น 1 ลิตร หรือ 
1 แกลลอน) มหีน่วยการวัดเป็นกิโลเมตรต่อลิตร 
(km/l) หรือ ไมล์ต่อแกลลอน (mpg) โดยปกติ
ยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง (Fuel 
efficiency) สูง จะมีอัตราการประหยัดพลังงาน 
(Fuel economy) สูงตามไป

• อัตราการส้ินเปลอืงพลงังาน (Fuel 
consumption) ใช้ส�าหรบัการพิจารณาปรมิาณ
การใช้เชื้อเพลิงในระยะทางหนึ่งหน่วยที่ก�าหนด 
(เช่น 100 กิโลเมตร หรือ 100 ไมล์) มีหน่วย 
การวัดเป็น ลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตร (l/100km) 
หรือ แกลลอนต่อหนึ่งร้อยไมล์ (g/100m) ทั้งนี้ 
อตัราการสิน้เปลอืงยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อกีด้วย 
โดยยานยนต์ที่มีอัตราการส้ินเปลืองพลังงานสูง 

จะมีปริมาณการปล่อย CO2 สูงตามไปด้วย

In 2009, there is collaboration of 6 

world-class organizations1 related to energy 

and environment to establish the Global Fuel 

Economy Initiative (GFEI) with the objective to 

p romote the deve lopment of  energy 

consumption efficiency in light duty vehicle2, 

worldwide. GFEI targets all new light duty 

vehicle to have more energy consumption 

efficiency which reduces the consumption for 

50% within 2030. Then in 2050, all light duty 

vehicle will consume energy only half of today 

rate and reduce CO
2
 emission for 33 Gt 

(Gigaton), worldwide, as well as save for 8 

trillion USD. 

The enhancement of energy consumption 

efficiency in automobile can start from vehicle: 

increase efficiency of engine, reduce vehicle 

weight, improve design for better aerodynamic 

and decrease friction between wheel and 

surface. Although, the enhancement is able 

to decrease the consumption for 30%, other 

means are needed such as use alternative 

fuel, fuel with low carbon, changing commutation 

method or avoiding travelling by automobile. 

What is the energy
consumption efficiency in 
automobile?

There is confusion in the definition and 

meaning of energy consumption efficiency in 

automobile in 3 points which are Fuel efficiency, 

Fuel economy and Fuel consumption. The 

different objectives are as following as

It is an explanation the thermal efficiency 

with general energy use and does not specify 

whether it is used with automobi le or 

transportation. 

To measure how far an vehicle can drive 

for specific amount of fuel. It is defined by unit 

in kilometer per liter (km/l) or mile per gallon 

(mpg). Normally, vehicle with high fuel efficiency 

has high fuel economy. 

1 ได้แก่ Consists of (1) FIA Foundation (2) United Nations Environment Programme (UNEP) (3) International Council on Clean Transportation (ICCT) (4) International Energy Agency (IEA) 
(5) University of California at Davis (UC Davis) และ and (6) International Transport Forum of the OECD (ITF). 

2 รถยนต์ขนาดเล็ก (Light duty vehicle) หมายถึง รถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) รถตู้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่มีน�า้หนักรถรวมน�้าหนักบรรทุกไม่เกิน 3.5 ตัน ในขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่ (Heavy duty vehicle) 
หมายถึง รถโดยสารและรถบรรทุกที่มีน�้าหนักรถรวมน�า้หนักบรรทุก ตั้งแต่ 3.5 ตันขึ้นไป Light duty vehicle refers to passenger car, van, 3.5 tons bus and truck. Heavy duty vehicle refers to over 
3.5 tons truck and bus.

53



นอกจากน้ียังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การปล่อยมลพิษจากยานยนต์ ที่เข้าใจว่ามลพิษ
จากยานยนต์หมายถึง CO2 เท่านั้น แต่ใน
ความเป็นจริง มลพิษจากยานยนต์ (Pollutant 
emission) ยังมีคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
ไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) และก๊าซเรือนกระจก 
(Green House Gas: GHGs) อีกด้วย

ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ จะก�าหนดมาตรฐาน
เพือ่ท�าให้การใช้พลงังานในยานยนต์ มปีระสทิธภิาพ 
โดยการก�าหนดอัตราการประหยัดพลังงาน 
(Fuel economy) และ/หรอื มาตรฐานการปล่อย 
CO2 ที่ค�านวณจากอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 
(Fuel consumption) อย่างไรก็ดี การด�าเนิน
นโยบายของรัฐเพ่ือท�าให้เกิดประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในยานยนต์ นอกจากจะก�าหนด
มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราการประหยัดพลังงาน
ในยานยนต์แล้ว ยังต้องด�าเนนิการผ่านมาตรการ
ที่เป็นตัวเงิน ท้ังมาตรการที่เป็นภาษีและมิใช่
ภาษี ซึ่งจะท�าให้การใช้พลังงานใน ยานยนต์
มีประสิทธิภาพมากกว่าการด�าเนินมาตรการ
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น

1.1 การก�าหนดมาตรฐานเก่ียวกับ
อัตราการประหยัดพลังงานและอัตราการ
ปล่อย CO2 

ในยานยนต์

ประเทศต่างๆ ก�าหนดมาตรฐานอัตรา
การประหยัดพลังงานในยานยนต์และอัตราการ
ปล่อยมลพิษแตกต่างกัน เนื่องด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ความแตกต่างน้ีปรากฎให้เหน็ในรูปของ 
ประเภทของมาตรฐาน (อตัราการประหยดัพลงังาน 
หรืออัตราการปล่อย CO2) และวิธีการทดสอบ 
อีกทั้งขั้นตอนการน�าไปใช้ยังมีความแตกต่างกัน 
โดยบางประเทศก�าหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ 
ในขณะที่บางประเทศก�าหนดให้เป็นมาตรฐาน
แบบสมัครใจ ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ก�าหนดเป็นมาตรฐานบังคับโดยใช้
อัตราการประหยัดพลังงาน (มีหน่วยวัดเป็นไมล์
ต่อแกลลอน และใช้วธิทีดสอบตามมาตรฐาน CAFE 
(Corporate Average Fuel Economy) ในขณะที่

ประเทศในสหภาพยุโรปก�าหนดเป็นมาตรฐาน
สมัครใจโดยใช้อตัราการปล่อย CO2 (มหีน่วยวดั
เป็นกรมัของ CO2 ต่อกิโลเมตร) และใช้วิธทีดสอบ
ตามมาตรฐาน UNECE (United Nations 
Economic Commission for Europe - Sustainable 
Transport Division ได้วางระเบียบเก่ียวกับ
มาตรฐานยานยนต์ทีเ่รียกว่า WP.29 World Forum 
for the harmonization of vehicle regulations) 
เป็นต้น

1.2 มาตรการที่เป็นตัวเงินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในยานยนต์

มาตรการทีเ่ป็นตวัเงนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลังงานในยานยนต์ของประเทศต่างๆ 
มีทั้ง มาตรการที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี เช่น 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ การ
จดัเกบ็ภาษีหรอืค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียนรถ
ประจ�าปี การจัดเก็บภาษีเชื้อเพลิง การจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ โดยมาตรการ 
ทางภาษีทีน่ยิมใช้ จะเป็นการลดภาษสีรรพสามติ 
หรือภาษีน�าเข ้าให้กับรถยนต์ใหม่ที่มีอัตรา
การประหยัดพลังงานสูงตามที่รัฐก�าหนด

It can be measured from amount of fuel 

for driving at specific distance (e.g. 100 

kilometers or 100 miles) by unit such as a liter 

per 100 kilometers or a gallon per 100 miles. Fuel 

consumption rate is cohered to the amount of 

CO2 emission. Vehicle with high fuel consumption 

rate has high amount of CO2
 
emission.

There is misunderstanding about the 

emission. Pollutant emission from vehicle does 

not only consist of CO2 but also Carbon dioxide 

(CO), Hydrocarbon (HC), Nitrogen oxide 

(NOx), Particulate Matter (PM) and Green 

House Gas (GHGs).

Many countries have standards for 

energy consumption efficiency of vehicle by 

setting fuel economy rate and/or measure of 

CO2 emission which is calculated from fuel 

consumption rate. However, there is measure 

of fuel economy of vehicle, the government 

still needs monetary policy both tax and non-tax 

measures along that measure for more effective, 

for example,

1.1 The measure of fuel economy 
rate and CO2 emission rate in automobile

Measures of fuel economy rate for 

vehicle and emission rate in each country are 

different; according to standard type (fuel 

economy rate or CO2 emission rate), testing 

method and implementation. Some countries 

set these as compulsory standards while 

others set them as noncompulsory ones. For 

instance, in the U.S.A, they are compulsory by 

using fuel economy rate with unit of mile per 

gallon and applying Corporate Average Fuel 

Economy (CAFE) for testing method. On the 

other hand, some countries in Europe set 

them as noncompulsory standards by using 

CO2 emission rate with the unit of gram of CO2
 

per kilometer and applying testing method of 

United Nations Economic Commission for 

Europe – Sustainable Transport Division 

(UNECE) which sets regulations of automotive 

standard as known as WP.29 or World Forum 

for the harmonization of vehicle regulations.

1.2 The measure of monetary 
policy to increase efficiency of fuel 
consumption in automobile

In each country, there are monetary 

policy in form of tax and nontax measures 

such as excise tax for new vehicle, annual tax 

or fee for vehicle registration, fuel tax and 

other fees. Generally, the tax measure that is 

regular applied is reducing excise or import 

tax for new vehicle with high fuel economy rate 

as regulated by the government is applied. 
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2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในยานยนต์ของ
ประเทศไทย

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ประเทศไทย
เริ่มมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในยานยนต์ โดยก�าหนดเป็นมาตรการบังคับให้
รถยนต ์นั่ งใหม ่ทุกคันทั้ งรถยนต ์ที่ผลิตใน
ประเทศและรถยนต์น�าเข้า ที่จะจ�าหน่ายใน

ประเทศ ต้องติดป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล หรือ Eco sticker (Labeling 
measure) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู ้บริโภคได้รับ
ข ้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่ถูกต ้องและเป ็น
มาตรฐานเดียวกนั และสามารถน�าไปเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะของรถยนต์แต่ละรุ่น ซึ่งรวมถึงอัตรา
การสิ้นเปลืองพลังงานและปริมาณการปล่อย 
CO2 

เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกซื้อ
รถยนต์ได้

ECO Sticker ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 4 
ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมลูแสดงสมรรถนะของรถยนต์ 
(2) ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ (3) ข้อมูลผู้ผลิต
หรือผู้น�าเข้า และ (4) รายการอุปกรณ์ท่ีติดต้ัง
จากโรงงาน โดยในส่วนข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ 
จะมีส่วนที่แสดงข้อมูลอัตราการใช้น�้ามันอ้างอิง 
อัตราการปล่อย CO2 และการผ่านเกณฑ์การ
ปล่อยมลพิษตามมาตรฐานต่างๆ (รูปที่ 1) ทั้งนี้ 
การได้มาซึ่ง Eco sticker ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า
รถยนต์ต้องยื่นข้อมูลหลัก 4 ส่วน แก่กระทรวง
อตุสาหกรรม เพ่ือพิจารณาให้ Eco sticker ต่อไป

2. The measure of increasing 
fuel consumption efficiency 
of automobile in Thailand

Since 2016, Thailand has started to 

app ly  the measu re of  i nc reas i ng fue l 

consumption efficiency of automobile by 

regulating al l new passenger car (both 

domestic production and import) must have 

Eco sticker (Labeling measure) to show 

details of vehicle to consumer with the same 

standard. Consumer is informed vehicle’s 

capacity and able to compare each model from 

this sticker which reveals fuel consumption 

and CO2 emission rates. This is informative for 

consumer’s decision making.

Eco sticker consists of 4-major data of 

vehicle: (1) capacity (2) general information 

(3) information of manufacturer or importer and 

(4) list of pre-installed equipment. For capacity 

data, it shows reference fuel consumption 

rate, CO2 emission rate and reference emission 

standards of this vehicle (as shown in Picture 

1) To acquire the Eco sticker, manufacturer or 

importer must submit this 4-major data to 

Ministry of Industry for further consideration. 

Table 1 Fuel economy and GHG emission standards for vehicles around the world

Country/region Type Measure Structure Test Method Implementation

United States Fuel mpg Footprint-based value curve US CAFE Mandatory
California GHG g/mile Car/LDT1 US CAFE Mandatory

European Union CO2 g/km Weight-based limit value curve EU NEDC Voluntary for now, 
Mandatory by 2012

Japan Fuel Km/L Weight-bin based Japan 10-15/JC08 Mandatory
China Fuel L/100-km Weight-bin based EU NEDC Mandatory
Canada Fuel L/100-km Cars and light trucks US CAFE Voluntary
Australia Fuel L/100-km Overall light-duty fleer EU NEDC Voluntary
Republic of Korea Fuel Km/L Engine size US CAFE Mandatory

Source: Adapted and updated from Table 2 of Feng An and Amanda Sauer (2004). Comparison of passenger Vehicle Fuel Economy Standards and GHG 
Emission Standards around the world.

Source : Feng An, Robert Earley and Lucia Green-Weiskel (2011). Global overview on fuel efficiency and motor vehicle emission standards: Policy options and 
perspectives for international cooperation.
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นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมมีาตรการอืน่ๆ 
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ยานยนต์ โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส�าหรับ
รถยนต์ ทีก่�าหนดอตัราภาษตีามปรมิาณการปล่อย 
CO2 กล่าวคือ

ภาษีสรรพสามิตส�าหรับรถยนต์ เป็นภาษี
ท่ีจัดเก็บจากผู ้ผลิตหรือผู ้น�าเข้ารถยนต์ใหม่ 
ทุกประเภท ยกเว้นรถโดยสารและรถบรรทุก 
โดยค�านวณจากราคาของรถยนต์ ณ โรงงานผูผ้ลิต 
หรือราคา F.O.B. ที่ท่าเรือ (กรณีน�าเข้า) ก่อนจัด
จ�าหน่ายให้กับฝ่ายขายหรือผู ้แทนจ�าหน่าย 
ของบริษัทต่อไป ดังนั้น อัตราภาษีสรรพสามิตที่
แตกต่างกัน จะส่งผลให้ราคาจ�าหน่ายรถยนต์
แตกต่างกันตามไปด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยมิได้
มีข้อบังคับปริมาณการปล่อย CO2 ของรถยนต์
ท่ีจ�าหน่ายในประเทศไทย (ยกเว้นการผลิต
รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐเพื่อได้รับสิทธิ์
ประโยชน์การลงทุนอื่นๆ เช่น โครงการอีโคคาร์
ระยะท่ี 2 ทีก่�าหนดอตัราการปล่อย CO2 ไม่เกิน 

100 กรัมต่อกิโลเมตร จะเสียภาษีสรรพสามิต
อัตราร้อยละ 12-14) แต่หากรถยนต์รุ ่นนั้นๆ 
มีสมรรถนะที่สามารถปล่อย CO2 ได้ไม่เกิน
ค่า ที่ก�าหนด จะได้รับส่วนลดภาษีสรรพสามิต
จากอัตราสูงสุด (ที่ร้อยละ 50) และรถยนต์ 
ที่ปล่อย CO2 ต�่ากว่า จะเสียภาษีสรรพสามิตใน
อัตราที่ต�า่กว่าเช่นกัน โดยการทดสอบอัตราการ
ปล่อย CO2 และอัตราการปล่อยมลพิษของ
ประเทศไทยจะเป็นไปตามมาตรฐาน UNECE

ตัวอย่างเช่น รถยนต์นั่งที่ใช้น�้ามัน E20 
และปล่อย CO2 ไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร 
จะเสียภาษีสรรพสามิตอัตราร้อยละ 30 แต่หาก
ปล่อย CO2 มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 150 กรัม
ต่อกโิลเมตร จะเสียภาษสีรรพสามติอตัราร้อยละ 
35 หรือกรณีรถยนต์นั่งที่มีอัตราการปล่อย CO2 

ไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร แต่เป็นรถที่ใช้
พลงังานผสม (รถไฮบริด) จะเสียภาษสีรรพสามิต
อัตราร้อยละ 10 เป็นต้น (ตารางที่ 2)

Addit iona l ly , Thai land has other 

measures to increase efficiency of fuel 

consumption in automobile. The excise tax 

regulates the rate based on amount of CO2 

emission. 

Excise tax for automobile is collected 

from manufacturer or importer for all vehicle 

type, except bus and truck. It is calculated 

from vehicle price at production plant or free 

on board (F.O.B) for import before delivering 

vehicle to sale department or distributor 

towards; therefore, different excise tax rate 

causes different selling price of vehicle. In 

Thailand, there is no regulation for CO2 

emission of automotive domestic market, 

except vehicle that is in the government 

program for investment privilege such as ECO 

Car Phase 2. If CO2 emission rate is less than 

100 g/km, the excise tax will be 12-14%. If a 

vehicle emits CO2 not over than specific rate, 

the excise tax will be lessened at the highest 

rate at 50%. The lower of emission rate, the 

lower of excise tax rate is. The CO2 and 

pollution emission tests in Thailand conform 

to UNECE standard.

For example, a passenger car that 

uses E20 and emits amount of CO2 not over 

150 g/km will pay 30% for excise tax. If it has 

CO2 emission rate over 100 g/km but not over 

150 g/km, the excise tax will charge 35%. If it 

emits amount of CO2 less than 150 g/km and 

is hybrid, 10% for excise tax will be charged 

(as shown in Table 2).

Source : http://www.car.go.th

CO
2
 emission rate Fuel consumption rate

Emission standard 

Picture 1 Example of Eco sticker (shows information of vehicle) applied in Thailand
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3. นัยเชิงนโยบายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในยานยนต์ของประเทศไทย

ด้วยการด�าเนนิมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในยานยนต์ของประเทศไทย 
รัฐมีความมุ่งหมายว่า การน�าระบบ Eco sticker 
มาใช้ควบคู ่กับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ตามปริมาณการปล่อย CO2 จะท�าให้ผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน 
เนื่องจากมีแรงจูงใจด้านราคารถยนต์และ
ต้นทุนการใช้งานต่อหน่วยทีต่�า่กว่า (ซ่ึงหมายถึง
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์) ท�าให้ 
ผู้ผลิต/ผู้น�าเข้ารถยนต์ ต้องพัฒนาสมรรถนะ
รถยนต์ของตนให้มีสมรรถนะด้านการประหยัด
พลังงานที่ เ พ่ิมขึ้น ท�าให้รถยนต์ที่จ�าหน่าย 
ในประเทศเป็นรถท่ีมีสมรรถนะด้านพลังงานสูง
ลดการใช้พลังงาน

แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่พิจารณาการใช้น�า้มัน
ในภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2559 ที่เริ่มใช้มาตรการดังกล่าว พบว่า แม้
ราคาน�้ามันจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 2) อีกทั้ง
รถยนต์ที่จ�าหน่ายในท้องตลาดก็มีอัตราการ

ประหยดัพลังงานทีส่งูขึน้ แต่ปรมิาณการใช้น�า้มัน
ในภาคขนส่งทางบกของไทยกลบัไม่ได้ลดลงเลย 
(ตารางที ่1) ท้ังน้ี สามารถอธบิายได้ด้วยเหตุการณ์
ที่เรียกว่า “ผลกระทบย้อนกลับ (Rebound 
effect)” ดังนี้

3. Fuel consumption efficiency 
policy of automobile in 
Thailand

For the fuel consumption efficiency 

measu re in Tha i land , the government 

determines to apply Eco Sticker along with 

the excise tax based on CO2 emission rate for 

consumer’s decision to buy fuel economy 

vehicle due to attractive selling price and lower 

cost per unit (lower cost of fuel consumption). 

As a result, manufacturer or importer has to 

develop this efficiency which causes domestic 

sale vehicle to have high fuel consumption 

efficiency.

Though, the stability of fuel price (as 

shown in Picture 2), there are higher fuel 

economy rate of vehicle in the market and this 

measure has been applied since 2016, the 

total amount of fuel consumption of inland 

transportation sector is still increased (as 

shown in Table 1). This is called “Rebound 

effect”

Table 2 Excise tax rate for vehicle calculated from CO
2
 emission rate

CC
CO

2
 emission 

rate (g/km)
Tax rate (%)

Passenger car E10, E20 E85, NGV Hybrid

<3,000

<100 30* 25* 10*
101-150 30* 25* 20
151-200 35 30 25
>200 40 35 20

>3,000 - 50 50 50
Eco car 1 Gasoline Diesel
Gasoline<1,300 <120 17 - -
Diesel<1,400 <120 - - 17
Eco car 2 Gasoline E85 Diesel B10
Gasoline<1,300 <100 14* 12* - -
Diesel<1,500 <100 - - 14* 12*

Electric Vehicle (EV)

<3,000 - 10
>3,000 - 50

Pick up PPV Double Cab Space Cab No Cab

<3,250
<200 25* 12 5 3, 18
>200 30 15 7 5, 18

>3,250 - 50 50 50 50

Note: *Must have Active safety standards such as ABS, ESC, etc.
Source : http://www.car.go.th/new/Excisecar
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หากยานยนต์ที่จ�าหน่ายในท้องตลาดมี
อัตราการประหยัดพลังงาน (Fuel economy) 
สูงขึ้น ในขณะที่ราคาพลังงานยังคงที่หรือ 
ไม่เปลีย่นแปลง จะก่อให้เกดิ “ผลกระทบย้อนกลับ 
(Rebound effect)” กล่าวคอื ประชาชนจะใช้งาน
รถยนต ์ เ พ่ิมขึ้ นหรื อระยะทางขับ เพิ่ มขี้ น 
เนื่องจากมีต้นทุนการใช้งานรถยนต์ต่อหน่วย
ระยะทางทีว่ิ่งลดลง เพราะประสทิธภิาพของรถยนต์
ท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้ปริมาณการใช้พลังงาน โดย
รวมของผู้ใช้รถคนหน่ึงๆ ไม่ลดลง อีกทั้งเมื่อ
ประชาชนน�ารถยนต์ออกมาใช้จ�านวนมาก 
จะส่งผลท�าให้การจราจรตดิขดัเพ่ิมข้ึนซึง่เป็นการ
สิ้นเปลืองพลังงานจากการที่รถยนต์ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได ้ และท้ายที่สุดในภาพรวมของ
ประเทศจะไม่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 
นอกจากนี้ การใช้งานยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นยังเพิ่ม
โอกาส การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนอีกด้วย 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผลได้จากการลดการใช้
เชือ้เพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อาจไม่
มากพอ ที่จะครอบคลุมผลกระทบภายนอก
ทางลบ (Negative externality) ที่จะเกิดขึ้นได้
จากการน�ารถยนต์ออกมาใช้

ดังน้ัน การด�าเนินมาตรการที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในยานยนต์ 
ได้อย่างแท้จริง ต้องท�าให้ต้นทุนการใช้งาน 
ต่อหน่วยของผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มขึ้น โดย
มาตรการที่ประเทศต่างๆ นิยมใช้ คือ การเก็บ
ภาษีเชื้อเพลิง (Fuel tax) ที่จะมีผลต่อต้นทุน
การเดินทางในแต่ละครั้ง ท�าให้ผู้ใช้งานรถยนต์
ส่วนตัว จะพิจารณาเลือกเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัวด้วยความระมัดระวัง หากมีทางเลือก 
ทีส่ามารถเดนิทางด้วยวิธีอืน่ๆ ทีมี่ต้นทนุต�า่กว่า 

เช่น การขนส่งสาธารณะ การขี่จักรยาน หรือ
การเดิน ก็จะเลือกการเดินทางด้วยวิธีเหล่านั้น 
ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้พลังงานได้ อีกทั้งการเก็บ
ภาษี เชือ้เพลงิยงัครอบคลุมผู้ใช้รถยนต์ทัง้รถใหม่
และรถเก่าทุกประเภท ในขณะท่ีการลดภาษี
สรรพสามิตให้กับรถยนต์ที่มีอัตราการประหยัด
พลังงานสูงจะใช้กับรถยนต์ใหม่เท่านั้น

ทัง้น้ี ประเทศไทยมกีารเก็บภาษเีช้ือเพลิง
โดยใช ้ภาษีสรรพสามิตน�้ ามัน แต ่มิ ได ้มี
วตัถปุระสงค์หลัก เพ่ือการจัดการการใช้ยานยนต์
ในท้องถนนน แต่ถูกใช้เป็นเคร่ืองมอืเพ่ือส่งเสริม
การใช้งานเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท กล่าวคือ 
กรณีน�้ ามันที่มีส ่วนผสมของเชื้อเพลิงจาก 
เอทานอลในสัดส่วนที่มาก เช่น น�้ามันเบนซิน 
E85 หรือน�้ามันดีเซล B5 จะมีอัตราภาษีต�่ากว่า
น�้ามันที่ส ่วนผสมของเอทานอลในสัดส ่วน 
ทีน้่อยกว่า (หรอืไม่มเีลย) เช่น น�า้มนัเบนซิน E10 
อีกทั้ง ประเทศไทยยังมีการจัดตั้งกองทุนน�้ามัน 
เพื่อบริหารจัดการราคาจ�าหน่ายเชื้อเพลิงไม่ให้
มีความผันผวนมากนกั เมือ่เกิดการเปล่ียนแปลง
ราคาน�้ามันในตลาดโลก จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การแทรกแซงของรัฐเพ่ือบริหารจัดการราคา
น�้ามัน ยังมิได้เป็นไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังานในยานยนต์ นอกจากนี ้การจดัเก็บ
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันของประเทศไทยยังไม่ได้
สะท้อนถึงต้นทุนการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริง 
โดยเชื้อเพลิงท่ีมีองค์ประกอบของคาร์บอนสูง 
เช่น น�า้มันดีเซล มีราคาจ�าหน่ายต�่ากว่าน�า้มัน
แก๊สโซลีน (เบนซิน)

If vehicle has higher fuel economy rate 

and fuel price is still unchanged, these cause 

rebound effect. People use vehicle more and 

increase more driving distance because of 

higher efficiency of vehicle and lower cost per 

distance. Thus, the total fuel consumption of 

each driver is not decreased. Additionally, 

more vehicles on the road cause more traffics 

and wastes fuel. Eventually, Thailand is unable 

to reduce the number of fuel consumption. 

Moreover, the increasing of vehicle causes 

more chance of road accident. Decreasing of 

fuel consumption and GHGs emission may not 

adequate to cover negative externality that 

occurs from using the vehicle. 

Thus, the effect ive measu re for 

i ncreasing fuel consumption efficiency must 

increase cost per unit to personal vehicle 

driver. In many countries, fuel tax is applied 

and impacts to each travelling; therefore, 

driver uses personal vehicle; deliberately, and 

finds better means of transportation such as 

public transportation, bicycle or walking that 

reduces fuel consumption. Fuel tax is applied 

to both new and old vehicles, while decreasing 

excise tax for lower emission vehicle is 

applied to new vehicle only. 

Although, Thailand has fuel tax, its main 

objective is to manage vehicle on the road 

and being a tool to promote the use of each 

fuel type. Fuel with high rate of ethanol such 

as benzene E85 or diesel B5 receives lower 

fuel tax rate than one with low or non-ethanol 

as benzene E10. Thailand also has oil fund to 

manage selling price against fluctuation of 

world oil price. The intervention of the 

government is st i l l  not increased fuel 

consumption efficiency and unable to reveal 

the real cost of CO2 emission because fuel 

with high carbon such as diesel still has selling 

price lower than gasoline (benzene). 

Source: Energy Policy and Planning Office – Ministry of Energy (2016). Fuel and Electric Consumption in Thailand as of 2016

Picture 2 Average price of gasoline (benzene : Red line) and Diesel (Purple line) in Thailand
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Source: Energy Policy and Planning Office – Ministry of Energy (2016). Fuel and Electric Consumption in Thailand as of 2016

แม้ว่ามาตรการการเก็บภาษีเชื้อเพลิง 
จะท�าให้การลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการ
ทางการเงนิอืน่ๆ (โดยมเีป้าหมายเพือ่ลดการปล่อย
มลพิษจากเชื้อเพลิงและลดการใช้เชื้อเพลิง 
รวมทั้งลดปัญหาผลกระทบย้อนกลับ) แต่การ
ก�าหนดมาตรฐานการปล ่อย CO2 รวมทั้ง
มาตรการตดิป้ายแสดงข้อมูลอตัราการสิน้เปลอืง
พลังงานก็เป็นมาตรการส�าคัญท่ีควรด�าเนินการ
ควบคู่กันไป เพื่อท�าให้การลดการใช้พลังงาน 
ในภาคขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
ยงัต้องด�าเนนิมาตรการอืน่ๆ ควบคูก่บัการก�าหนด
มาตรฐานและมาตรการที่เป็นภาษี อาทิ การน�า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้จดัการจราจร (Intelligent 
Transport Systems: ITS) รวมถึง การแบ่งปัน
การใช้ยานยนต์ (Car sharing) การเปลี่ยนไปใช้
รูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพการใช ้
พลังงานสูงกว่า เช่น การเดินทาง ด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะแบบราง การใช้จักรยานหรือ

การเดิน เป็นต้น ซึ่งหากด�าเนินการได้ดังนี้ จะ
ท�าให ้การใช ้งานยานยนต ์ เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน

แม ้ว ่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเป ็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้พลังงานและปล่อย CO2 

ค่อนข้างมาก แต่ก็ได้มีความพยายามจาก 
ทกุภาคส่วน ทัง้ผู้ผลิตรถยนต์ทีพั่ฒนาสมรรถนะ
ของยานยนต์และภาครัฐที่ออกมาตรการต่างๆ 
เพื่อท�าให้การใช้พลังงานและปล่อย CO2 ลดลง 
ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเองได้มีนโยบาย 
ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ยานยนต์โลกและประเทศต่างๆ ผ่านการบงัคบัใช้
มาตรฐานที่เป็นสากลและมาตรการทางภาษี 
รวมทั้งสร้างการรับรู ้เรื่องการใช้พลังงาน ใน
ยานยนต์แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความตระหนัก
เรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม
อีกด้วย อันจะน�าไปสู่การพัฒนาตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Even though, fuel tax is able to 

decrease the fuel consumption in transportation 

sector, effectively, more than monetary 

measures (in order to reduce emission, 

decrease fuel consumption and lessen the 

rebound effect), CO2 emission measure and 

Eco sticker are also needed to effectively 

decrease fuel consumption in transportation 

sector along with other standards and 

measures such as Intelligent Transportation 

System (ITS), car sharing, changing mode of 

transportation (public rail transportation, 

bicycle or walking, etc.). All these lead to 

effectiveness of using vehicle and fuel 

consumption efficiency, sustainably.

Though, automotive industry is an 

industry that consumes a large amount of 

fuel and emits high amount of CO2, there are 

col laborat ions from both automotive 

manufacturers and government sector to 

increase capacity of automobile and legislate 

measures for reducing fuel consumption and 

CO2 emission. Apparently, Thailand’s policy is 

in the same direction of the world automotive 

industry trend through enforcement of 

international standard and tax measures as 

well as raising awareness of consumer in fuel 

economy and environment which lead to 

sustainable development.
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Table 3 Total amount of fuel consumtion of inland transportation sector in Thailand

Item 2557 2558 2559 
(Jan-Dec)

Proportion 
(%)

(%) Change

2557 2558 2559 
(Jan-Dec)

Benzin 6,338 7,177 7,904 30.44 3.80 13.24 10.13

Diesel 12,891 13,398 13,850 53.34 1.68 3.93 3.38

LPG 2,304 2,020 1,711 6.56 11.24 -12.29 -15.30

NGV 2,839 2,725 2,285 9.63 37.24 -4.01 -8.26

Total 24,371 25,319 25,965 100.00 6.32 3.89 2.55

Source: Energy Policy and Planning Office – Ministry of Energy (2016). Fuel and Electric Consumption in Thailand as of 2016
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