January - March 2019

TECHNO
FOCUS
  

      

TESTING
STANDARD
     
TRAIN THE TRAINER
    

   

   
   





CONTENT

กองบรรณาธิการ

แผนกทดสอบตามมาตรฐาน, แผนกตรวจประเมิน,
แผนกพัฒนาผูป ระกอบการ, แผนกทดสอบทัว่ ไป,
แผนกวิจัยอุตสาหกรรม
ชัน้ 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม รายสาขา
(สพข.) ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2414
โทรสาร : 0 2712 2415
E-mail : marketing@thaiauto.or.th
website : www.thaiauto.or.th
ติดตอลงโฆษณา
ฆนมาศ วงษสวัสดิ์, คันธรัตน ภักดีบัญชาศักดิ์,
วิศนี วัจนะพุกกะ
โทรศัพท : 0 2712 2414 ตอ 6301-6302
จัดทำโดย
หจก. บี. เอ็น. เอส. แอดวานซ
โทรศัพท : 090-909-6419
บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์ ตามกฎหมาย
หากตองการ นำไปเผยแพรซำ้ ไมวา จะเปนบางสวน
หรื อ ทั ้ ง หมด ต อ งอ า งอิ ง และระบุ แ หล ง ที ่ ม า
ในเอกสารเผยแพรของทานดวย ทัง้ นี้ ทานสามารถ
ดาวนโหลด Automotive Navigator Magazine
ไดทางเว็บไซต www.thaiauto.or.th

02
06

President Talk
INDUSTRY
STATISTICS AND TREND
Thailand Automotive Industry, 2018 Highlight and Outlook 2019

AUTOMOTIVE SOCIAL

30

TRAIN THE TRAINER
Why do we need training?

TESTING
STANDARD
Direction of EVs standards of Thailand

40

18

TECHNO
FOCUS
OEM Electrification Strategies:

34

Acceleration of EV and PHV Lineup Expansion

PRESIDENT TALK

สวัสดีครับ ทานผูอานทุกทาน นิตยสาร

Automotive Navigator ฉบับนี้เปนฉบับแรก
ของป 2562 ที่สถาบันยานยนตนำเสนอความรู
การวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรม แนวโนมนวัตกรรม
และเทคโนโลยี และขาวสารในแวดวงอุตสาหกรรม
ยานยนตตางๆ ใหไดรับทราบโดยทั่วกัน
ป 2561 ที่ผานมา ตลาดรถยนตในประเทศ
เริ่มฟนตัวตามลำดับ จากการมาตรการคืนภาษี
รถยนตคันแรกสิ้นสุดขอบังคับการถือครองรถยนต
เปนเวลา 5 ป ตามเงื่อนไข ทำใหการจำหนายใน
ประเทศมียอดเพิ่มขึ้น 20% เปนจำนวน 1,041,739
คั น และส ง ผลให ผ ลิ ต รถยนต เ พื ่ อ ส ง ออกและ
จำหนวยในประเทศนั้นสูงขึ้นเปนจำนวน 2,167,694
คัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป 2560 ถึง 9% แบงเปน รถกระบะ
1 ตันและอนุพนั ธ และรถยนตนง่ั ตามลำดับ
ไตรมาสแรก ของป 2562 ที่ผานมา ทางดาน
ภาครัฐนัน้ ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบดานสิง่ แวดลอม
เรื่องมลพิษ หรือ PM 2.5 ตามที่ทานไดรับทราบ
จากสื่อตางๆ จึงไดมีการผลักดันและขอความรวมมือ
ภาคเอกชน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานดานการปลอย
มลพิษจากเครือ่ งยนต ใหเทียบเทา Euro 5 ภายใน
ป 2564 และ Euro 6 ภายในป 2565 ดานผูผ ลิต
และนำเขารถยนต จากที่เริ่มนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยียานยนตไฟฟามาเปดตัวกันอยางตอเนือ่ ง
ยังทำใหหลายคายชั้นนำยังพรอมที่จะสนับสนุน
การยกระดับมาตรฐานครั้งนี้ดวย
พรอมกันนี้ ความคืบหนาของการสงเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต มิเพียงแตการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาในการสรางสนามทดสอบ
ยานยนตและยางลอแหงชาติ ณ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา เทานั้น ลาสุด สถาบันยานยนตได
จับมือกับ ทูฟซูด จัดตั้ง ศูนยทดสอบแบตเตอรี่
ยานยนตไฟฟา ซึ่งเปนแหงแรกของอาเซียน เพื่อ
ปฏิบัติการทดสอบรองรับมาตรฐานรถยนตไฟฟา
และแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา ในยานยนต
ประเภทรถยนตนั่งและรถบรรทุก อางอิงตาม

Mr. Adisak Rohitasune

Member of the Board of Directors
Acting President – Thailand Automotive Institute

มาตรฐาน UNECE R100 ซึง่ คาดวาจะใหบริการได
ในป 2563 โดยรายละเอียดสามารถติดตามได
จากบทความ “ทิศทางมาตรฐานยานยนตไฟฟาไทย”
อีกทัง้ สถาบันยานยนต ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาผูป ระกอบการ
ดานยานยนตอยูเสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในชวงของยุค 4.0 นั้น จากบทความ เรื่อง
“ทำไมตองมีการฝกอบรม” จะเห็นไดวา การฝกอบรม
มีความสำคัญตออุตสาหกรรมเปนอยางมาก เพื่อ
ทำความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหม เครื่องมือ
เครื่องจักรสมัยใหมในกระบวนการผลิต รวมถึง
การสร า งการสื ่ อ สารที ่ ด ี ใ นแต ล ะระดั บ นั ้ น ว า
“การสอนงานที่ดีตองทำใหผูเรียนเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว สามารถนำไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มี ค วามปลอดภั ย และมี ค วามตระหนั ก ที ่ ด ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ใหเติบโต กาวหนา
ไปพรอมกันทัง้ บุคลากรและผูป ระกอบการ เพือ่ รับมือ
กับการแขงขันที่มากขึ้นในปจจุบัน
สถาบันยานยนตขอขอบพระคุณทานผูอาน
หลายๆ ทานที่ตอบแบบสอบถามของเรา เขามา
เสนอแนะ เพื่อพัฒนานิตยสารเนื้อหาและสาระ
ความรูใ หดยี ง่ิ ๆ ขึน้ ไป และเราหวังเปนอยางยิง่ วา
ผูอ า นจะไดรบั ประโยชน ไดรบั ความรูเ พือ่ เติมเต็ม
ความตองการในการเตรียมความพรอม และพัฒนา
พรอมกาวตอไปดวยกัน
สวัสดีครับ

various medias therefore has pushed and
asked for private sectors cooperation in order
to raise the standard of emissions from the
engine to the equivalent of Euro 5 by 2021
and Euro 6 by 2022. The car manufacturers
and importers which start to bring innovation
and technology of electric vehicles to launch
continuously, also make many leading car
manufacturers ready to support this standard
upgrade.
At the same time, the progress of the
automotive industry promotion not only the
investment in research and development in
the construction of the Automotive and Tyre
Testing Research Center project (ATTRIC)
at Sanam Chai Khet district, Chachoengsao,
but most recently, Thailand Automotive
Institute has also partnered with TÜV SÜD
to set up an electric vehicle battery testing
center which is the first of ASEAN to perform
tests to support electric vehicles and batteries
for cars and trucks referring to UNECE R100
standard which is expected to start operation
in 2020 (details can be found in the article
"The direction of Thai electric vehicle
standards").
And Thailand Automotive Institute realized
the importance of personnel development
and the development of automotive
entrepreneurs continuously which the rapid
change in the 4.0 era from the article "Why
Training?", it can be seen that trainings are
very important to the industry in order to
understand modern technology, modern
machine tools in the production process
including creating good communication at
each level. "Good teaching must make learner
learn quickly, can be used to work correctly
and safely and have good awareness,
efficiency and effectiveness" to grow together
both personnel and entrepreneurs in order
to cope with the current competition.
Thailand Automotive Institute would like
to thank many readers who answered our
questionnaire to improve our magazine,
contents and knowledge. And we hope
all readers will get knowledge to get ready,
develop and move forward together.

Greetings to all readers, this Automotive
Navigator magazine is the first issue of the
year 2019 which offers knowledge, industry
analysis, innovation and technology trends,
and news update in various automotive
industry circles.
In 2018, the domestic car market started
to recover respectively as a result of the
measure of the tax rebate in first-time car
buyer program which the car ownership
regulations have been extended for 5 years
according to the condition, domestic sales
have increased by 20% to 1,041,739 units
and result in the car production for local and
export increased to 2,167,694 units which
increased 9% from 2017, divided into 1 ton
pickup trucks and derivatives, and passenger
cars respectively.
The first quarter of 2019, the government
sector has realized the environmental impact
of pollution (PM 2.5) as you have heard from Good day!

...COMING SOON...

Contact details : Thailand Automotive Institute
Khun Smitha, Khun Nittaya Tel : +662 712 2414 # 6609 - 6610
Email : smitha@thaiauto.or.th, nittaya@thaiauto.or.th Website : www.thaiauto.or.th
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Thailand Automotive Industry, 2018
Highlight and Outlook 2019
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต ไทย ป พ.ศ.2561
และแนวโนมป พ.ศ.2562
การผลิตรถยนต

| Motor vehicle

นับตัง้ แต ป พ.ศ. 2555ทีไ่ ทยดำเนินมาตรการคืนภาษีรถยนตคนั แรก
ตลาดรถยนตของไทยนัน้ อยูใ นชวงซบเซามาอยางตอเนือ่ ง กระทัง่ ปลายป
พ.ศ. 2559 ที่สิ้นสุดขอบังคับการถือครองรถยนตเปนเวลา 5 ป ตาม
เงือ่ นไขของมาตรการดังกลาว ตลาดรถยนตของไทยจึงเริม่ ฟน ตัวตามลำดับ
โดยในป พ.ศ. 2561 เปนครั้งที่ 3 ที่ไทยสามารถจำหนายรถยนตไดเกิน
กวา 1 ลานคัน สงผลใหการผลิตรถยนตในประเทศเติบโตตามไปดวย

Since 2012 when Thailand implemented the first-car buyer
incentive scheme, which buyers were required to maintain
ownership for a five-year period, had effects on the Thai
automotive industry. The domestic market continued to shrink.
Until 2016 when the end of that requirement, the domestic
market recovered since then. Consequently, in 2018, it was
the third time that Thailand sells more than 1 million motor
vehicles.

ในป พ.ศ. 2561 ไทยสามารถผลิ ต รถยนต ไ ด 2,167,694 คั น
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 9 ซึ่งเปนผลจากการจำหนายในประเทศ
เปนสำคัญ โดยผลิตรถกระบะ 1 ตัน และอนุพันธมากที่สุดมีสัดสวน
รอยละ 57 รองลงมา คือ รถยนตนั่ง รอยละ 41 และสวนที่เหลือเปน
การผลิตรถเพื่อการพาณิชยอื่นๆ

6

Next-generation Automotive Research Center,
Industrial Research Division,
Thailand Automotive Institute

In 2018, Thailand produced motor vehicle 2,167,694 units,
rose by 9% from 2017, which was a result of the domestic
market recovery. The motor vehicle production was split by
1-ton pickup truck 57%, passenger car 41% and the rest are
other commercial vehicles.

Figure 1 Thailand motor vehicle production
Unit x 1,000
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Data from Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries. Analyze by Thailand Automotive Institute.

ดานตลาดในประเทศ จำหนายได 1,041,739 คัน เพิมขึนจาก growth rate of 28%. Followed by passenger car sale accounted

ป พ.ศ. 2560 รอยละ 20 โดยการจำหนายรถทุกประเภทเติบโตรอยละ
15-29 การจำหนายรถกระบะ 1 ตันมีจำนวนมากทีส่ ดุ 447,365 คัน และ
มีอตั ราเติบโตสูงทีส่ ดุ ดวยเชนกัน ทีรอยละ 29 รองลงมาคือ การจำหนาย
รถยนตนง่ั ขนาดไมเกิน 1,500 ซีซี 329,831 คัน เติบโตรอยละ 22 ซึง่ เปน
ผลจากมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก ทั้งนี้ คาดการณวาในป พ.ศ.
2562 ปริมาณจำหนายรถยนตทั้งสองกลุม จะยังคงเติบโตในปริมาณที่
ใกลเคียงกับป พ.ศ. 2561 เนื่องดวย จำนวนผูใชสิทธิ์ตามมาตรการที่ยัง
ไมไดเปลี่ยน รถคันใหมยังคงมีอยู ประกอบกับผูผลิตที่มีสวนแบงตลาด
สำคัญในกลุม นี้ มีแผนวางจำหนายรถทีปรับโฉมใหม (Full Model Change)
ไดแก Honda Jazz และ City, Nissan Almera และ Mitsubishi
Mirage รวมทังการสงเสริมการตลาดของผูผ ลิตรถยนตผา นการใหสนิ เชือ่
(Captive auto financing) ทีม่ ดี อกเบีย้ อัตราต่ำ และระยะเวลาการผอน
ยาวขึ้น จะชวยทำให การจำหนายรถยนตกลุมนี้เติบโตไดอยู ในขณะที่
รถยนตนั่ง ขนาดมากกวา 1,500 ซีซี จะมีปจจัยสนับสนุนจากการวาง
จำหนายรถยนตรนุ ใหมๆ เชน Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Honda
Civic รวมถึงรถกลุมที่ขับเคลื่อน ดวยมอเตอรไฟฟา (xEV) ที่คาดวาจะ
วางจำหนายตั้งแตชวงกลางป พ.ศ. 2562 เปนตนไป อาทิ Toyota
Camry Hybrid, Honda Accord Hybrid รวมถึงกลุมรถหรู เชน
Mercedes-Benz C-Class Plug-in Hybrid อยางไรก็ตาม ยังมีปจ จัย
ที่ตองจับตามอง ซึ่งอาจสงผลกระทบทางลบตอการเติบโตของตลาด
ในประเทศได ไดแก ปจจัยดานการเมือง ที่แมวาจะกำหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปแลวก็ตาม แตตองติดตามผลการเลือกตั้งวาจะสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจหรือไม ปจจัยดานดอกเบีย้ ในตลาดโลกทีอ่ าจทำใหดอกเบีย้ ใน
ไทยปรับสูงขึ้น และปจจัยดานผลผลิตและราคาสินคาเกษตรในประเทศ
ที่อาจสงผลตอกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศได
As regards the motor vehicle domestic market, there were
1,041,739 units, up 20% from 2017. One-ton pickup truck
accounted for 52% of all vehicle domestic sale, with the highest

for 49% of all vehicle domestic sale, growing by 21%. A pickup
truck, exclude PPV, and passenger car less than 1,500 CC.
were the highest growth by 45% and 33% respectively, which
was the end up restriction from the first-car buyer incentive
scheme. Continuously in 2019, the demand for both car segment
will growth similarly to 2018 due to the consumer who have
not changed the new car still exists.
In addition, there is a stimulating factor form car maker,
who are the major market share. Firstly, they have the plan to
launch a new passenger car model change, as follows
Passenger car engine less than 1,500 cc segment, eg.
Honda Jazz, Honda City, Nissan Almera, and Mitsubishi
Mirage.
Passenger car engine more than 1,500 cc segment, eg.
Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic
Electric vehicle segment (xEV), eg. Toyota Camry Hybrid,
the Honda Accord Hybrid, Mercedes-Benz C-Class Plug-in
Hybrid, that are expected to be launch in the middle of 2019
onwards Secondly, they expand the business scope to be a
"Captive auto financing" with low interest rates and longer
installments, to stimulate the domestic market.
However, there is some risk factor which may have a
negative impact on the growth of the domestic market. First
is the political factor, even though the election date has been
identified but the election results might be affected by the
economy. The second factor is uncertainty global interest rate,
which affects to the Thai interest rate. And the last factor is
an agricultural factor in terms of production volume and price.
There all are might be affected the consumer purchasing
power in the country.
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Figure 2 Thailand motor vehicle domestic sales
Market share and Growth
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Data from Automotive Industry Club, The Federation of Thai Industries.
Analyze by Thailand Automotive Institute.

ดานการสงออกมีจำนวน 1,140,640 คัน เพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2560

รอยละ 0.1 ซึง่ เปนผลจากตลาดหลัก คือ โอชีเนียและเอเชีย ทีย่ งั เติบโต
รอยละ 1 และ 6 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม แมวาตลาดเอเชียจะยังคง
เติบโต แตมีตลาดเวียดนามที่ตองเฝาระวัง เนื่องจากในป พ.ศ. 2561
ทีผ่ า นมา เวียดนามไดดำเนินมาตรการทางการคา Decree 116 ทีก่ ำหนด
ใหผูนำเขารถยนตตองถูกตรวจมาตรฐานมลพิษและความปลอดภัย
ทุกล็อตทีน่ ำเขา ทำใหการสงออกรถยนตของไทยไปเวียดนามมีความลาชา
แตในเวลาตอมา เมือ่ ผูป ระกอบการสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนด
ดังกลาว ปริมาณสงออกรถยนตไปเวียดนามจึงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การสงออกรถยนตนง่ั เนือ่ งจากอุปสงคภายในประเทศเวียดนามอยูใ น
ชวงเติบโต แตภาพรวมการสงออกรถยนตไปเวียดนามยังไมเติบโตตาม
เปาหมายทีผ่ ผู ลิตรถยนตคาดหวังไว แตอยางไรก็ตาม ในขณะนีเ้ วียดนาม
ตองการสงเสริมการผลิตรถยนตของตนเองภายใตตราสินคา Vinfast
จึงอาจมีความเปนไปไดวา เวียดนามอาจดำเนินมาตรการทางการคาอืน่
เพื่อปกปองรถยนตของตนให สามารถแขงขันได
ในขณะที่การสงออกไปตลาดรองอยางยุโรปและสหรัฐอเมริกา
มีอัตราเติบโตลดลงรอยละ 14 และ 13 ตามลำดับ ซึ่งเปนผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงผลจากมาตรการทางการคาใน
รูปแบบตางๆ กลาวคือ ประเทศในยุโรปไดเปลี่ยนไปนำเขารถกระบะ
1 ตันจากประเทศแอฟริกาใต และตุรกีแทนประเทศไทย เนื่องจาก
ตนทุนคาขนสงทีต่ ำ่ กวา รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการทดสอบ
การปลอยมลพิษของยุโรป ที่เปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากวัฏจักร
การขั บ ขี ่ แ บบ New European Driving Cycle (NEDC) เป น
Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)
ทำให ก ารจำหน ายรถยนตน ั่งชะลอตัว เนื่องจากผูผลิต อยู ใ นช ว ง
การทดสอบเพื่อใหไดรับรองมาตรฐานใหม สำหรับกรณีของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนผลจากมาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐใน
รูปแบบตางๆ ทำใหการนำเขาจากประเทศตางๆ ลดลง แตนำเขาจาก
ประเทศในกลุม NAFTA เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ กลุม NAFTA ไดเจรจาขอตกลงใหม
เปนขอตกลง สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (United States-MexicoCanada Agreement: USMCA) โดยสหรัฐจะไมเรียกเก็บภาษีรถยนต
นำเขา (อัตรารอยละ 25) กับ แคนนาดาและเม็กซิโก และอนุญาตให
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ทั้งสองประเทศสงออกรถยนตใน โควตา 2.6 ลานคันตอป แตตองใช
ชิ้นสวนรถยนตที่ผลิตในอเมริกาเหนือ รอยละ 75 (NAFTA กำหนด
รอยละ 62.5) รวมทั้งชิ้นสวนรอยละ 40 ตองมาจากการผลิตที่จาย
คาแรงมากกวา 16 ดอลลารสหรัฐตอชั่วโมง และตองใชเหล็กและ
อลูมิเนียมที่มาจากอเมริกาเหนือรอยละ 70 ซึ่งสงผลใหในอนาคต
การนำเขารถยนตจากประเทศนอกกลุมนาจะยิ่งลดลง
In terms of exports market, there were 1,140,640 vehicles,
an increase of 0.1% from 2017 which was the result of the
main markets, Oceania and Asia, still growing by 1% and 6%
respectively. Although the Asian market will continue to grow,
there is a Vietnamese market that needs to be monitored.
Since 1 January 2018, Vietnam’s policy on tightening car
import regulations under Decree 116. They require certification
that cars meet safety and emissions standards, as well as
inspections for each batch of imports. That cause Thai car
exports to Vietnam to be delayed. At a later time, when car
makers solved this problem, the volume of cars exports to
Vietnam increase; especially passenger cars demand continues
to grow. However, the overall export of cars to Vietnam did
not grow as expected by car manufacturers. In addition,
Vietnam intends to promote its own car, Vinfast brand, so it
may be possible that Vietnam may conduct other trade
measures to protect their car brand to be competitive.
Meanwhile, the exports to another market such as Europe
and the United States fell 14% and 13%, respectively, due to
the economic slowdown. Additionally, in case of the European
countries, there are several factors tend to support market
slowdown as follows: (1) The European countries have changed
to import 1-ton pickup from South Africa and Turkey instead
of Thailand due to low transportation costs. (2) They have

In the United State market, with Trump’s trade policy, made
the trade among NAFTA countries (United States-MexicoCanada) increase than others. Moreover, the NAFTA members
also signed a trade deal to replace NAFTA, it’s known as
“the United States -Mexico-Canada Agreement (USMCA)”.
The biggest changes in USMCA to automotive industry as
follows: (1) Automobiles must have 75% of their components
manufactured in member countries to qualify for zero tariffs
(up from 62.5% under NAFTA) and 70% of all steel, aluminum,
and glass used in the production of the automobile must
originate in USMCA. (2) Quotas totaling 2.6 million Canadian
and Mexican vehicles were produced in the USMCA. (3)
40-45% of automobile parts have to be made by workers who
earn at least 16 USD an hour by 2023. So these presents
negative factors for import auto parts or vehicle from a non
-member of USMCA.
ดังนั้น จากปจจัยตางๆ ที่กลาวไปขางตน จึงคาดการณวา ในป
พ.ศ. 2562 ตลาดรถยนตของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศจะมี
จำนวนไมแตกตางจากป พ.ศ 2561 มากนัก โดยคาดวาตลาดใน
ประเทศจะมีจำนวน 1,050,000 คัน และตลาดสงออก 1,100,000 คัน
เปลี่ยนแปลง จากป พ.ศ. 2561 รอยละ -1 และ 4 ตามลำดับ
นอกจากความเคลื่อนไหวดานอุปสงคแลว ในดานอุปทานพบวา
ผลจากมาตรการสงเสริมการผลิตยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟาในประเทศไทยทำใหในป พ.ศ. 2561 มีผูประกอบการยื่นขอรับ
การสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวของกับยานยนตไฟฟา ไดแก การผลิต
ยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา (xEV) ประกอบดวยรถ HEV

PHEV และ BEV การผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา การผลิต
แบตเตอรีค่ วามจุสงู (High density battery) สถานีประจุไฟฟา และ
การวิจยั พัฒนา และมีผปู ระกอบการไดรบั อนุมตั ิ สงเสริมการลงทุนแลว
14 ราย (รูปที่ ***) ซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตรถยนต รายเดิมที่ประกอบ
กิจการบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกของไทย รวมถึงเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมีผปู ระกอบการรายใหม 3 ราย ไดแก
บริษทั เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด (FOMM) บริษทั เบตา เอ็นเนอรย่ี
โซลูชั่น จำกัด และกลุมบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ทีป่ ระกอบดวยธุรกิจผลิตรถยนตไฟฟา การผลิตแบตเตอรี่ และบริการ
สถานีประจุไฟฟา ทั้งนี้ ผูผลิตรถยนตที่ไดรับสงเสริมการลงทุนคาดวา
จะสามารถวางจำหนายรถยนต xEV ตั้งแตชวงกลางป พ.ศ. 2562
เปนตนไป
Therefore, from the factors mentioned above, the 2019
forecast is that the domestic market will decrease of -1% from
2018. Meanwhile, in terms of export increase of 4% from 2018.
The growth will translate into the number of vehicles sold
domestic and export is 1,050,000 and 1,100,000 units,
respectively.
Thai automotive industry movement on the supply side,
there are 14 entrepreneurs who have approved investment
promotion which related to an electric vehicle including the
production of electric vehicles (xEV), batteries for xEV, highdensity battery, electric charging stations, and xEV research
and development. (Figure 4) Most of them are former car
manufacturers that operate in the central and eastern regions
of Thailand including the Eastern Special Development Zone
(EEC) and 3 newcomers, namely, FOMM (Asia) company
limited, Beta energy solution company limited and Energy
absolute company limited, who produce BEV and battery, as
well as charging station service. Car manufacturers that have
received investment promotion are expected to be able to
sell xEV cars from mid-2019 onwards.

Figure 3 Thailand motor vehicle export
500
Motor Vehicle units (x 1,000)

new standard emission testing that change the test cycle
from “New European Driving Cycle (NEDC)” to “Worldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)” which
manufacturers being in standard certify process, caused
passenger car sale slowdown.
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Figure 4 Progress investment in electric vehicles and related

Compiled by Thailand Automotive Institute, as of 30 January 2019

NOTE: TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD. has been approved for investment promotion since 2017

อยางไรก็ตาม การผลิตรถยนต xEV มิไดมีไทย
ประเทศเดียวทีต่ อ งการเปนฐานการผลิตของภูมภิ าค
แตประเทศเพือ่ นบานไดมมี าตรการสงเสริมและจูงใจ
การผลิตรถยนต xEV ดวยเชนกัน กลาวคือ ประเทศ
เวียดนามที่ตั้งใจสรางรถยนตของตนเองภายใต
ตราสินคา Vinfast ขึ้นนั้น มีทั้งการผลิตรถที่ใช
เครื่องยนต และรถที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา
แบบ BEV ทัง้ รถจักรยานยนตและรถยนต ซึง่ คาดวา
จะวางจำหนายไดตั้งแตป พ.ศ. 2562 และ 2563
ตามลำดับ และอาจจะสงออกไปยังประเทศเพือ่ นบาน
ในเวลาถัดไป
ประเทศสิงคโปร แมวาจะไมไดมีฐานการผลิต
รถยนต และมีมาตรการสงเสริมการผลิตรถยนต xEV
โดยตรง แตดว ยความพรอมดานการผลิตและนโยบาย
ทางการคาระหวางประเทศ ทำใหผผู ลิตเครือ่ งใชไฟฟา
Dyson ทีจ่ ะขยายขอบเขตธุรกิจไปผลิตรถยนตไฟฟา
เลือกสิงคโปรเปนฐานการผลิต ซึง่ คาดวาจะเริม่ ผลิตได
ในป พ.ศ. 2563 สาเหตุท่ี Dyson เลือกสิงคโปรเปน
ฐานการผลิต เนื่องจากสิงคโปรและมาเลเซียเปน
ฐานการผลิตมอเตอร สำหรับเครือ่ งใชไฟฟา Dyson
อยูแ ลว ประกอบกับสามารถนำเขาชิน้ สวนยานยนต
อื่นๆ จากประเทศ ไทยได โดยไมเสียอากรขาเขา
ภายใตกรอบการคาเสรี อาเซียน (ATIGA) อีกทั้ง
แรงงานของสิงคโปรยงั เปนแรงงานทักษะสูง นอกจากนี้
สิงคโปรยงั มีขอ ตกลง เขตเสรีการคา (FTA) กับประเทศ
อาเซียน จีน และยุโรป ทีส่ ามารถสงออกรถยนตไฟฟา
ไปขายไดโดยไมตองเสียอากรขาเขา ดังนั้น ดวย
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ความเหมาะสมทั้งดานอุปทานและอุปสงค จึงทำให
However, the intention to be the xEV
Dyson เลือกสิงคโปรเปนฐานการผลิตรถยนตไฟฟา regional production based not only in
Thailand but also in neighbor countries,
ประเทศอินโดนีเซีย ไดรบั เลือกจากผูผ ลิตรถยนต which have implemented measures to
Hyundai ใหเปนฐานการผลิตแหงแรกของภูมิภาค encourage xEV production. Vietnam builds
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะใชเปนฐานการผลิต its own brand vehicle, Vinfast, to produce
เพื่อสงออกไปยังประเทศในเอเชียและออสเตรเลีย internal combustion engine vehicle and
รวมทัง้ มีแผนจะผลิตรถยนตไฟฟาทีโ่ รงงานแหงนีด้ ว ย electric motor driven vehicle. They expect
to launch electric motorcycle and an
และ ประเทศจีน ทีบ่ รรลุขอ ตกลงการลงทุนกับ electric car in from 2019 and 2020,
Tesla เกิดโครงการผลิตรถยนตไฟฟาในประเทศ respectively and plan to export to neighbor
โดยเปนโรงงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแหงแรก countries later.
ของ Tesla ภายใตชื่อ Giga Factory 3 ซึ่งคาดวา
จะเริ่มผลิตไดในป พ.ศ. 2563 ดวยกำลังการผลิต
Dyson, electrical appliance manu500,000 คันตอป นอกจากนี้ Tesla ยังเปนผูผลิต facturers, which expand their business
รถยนตตางชาติรายแรก ที่ไมสามารถลงทุนผลิตใน to produce BEV. They choose Singapore
ประเทศจีนไดโดยไมตองรวมทุนกับรัฐบาลจีนตาม to be a production based even though
ขอกำหนดทีเ่ คยมีมา การลงทุนของ Tesla ในครัง้ นี้ Singapore does not an automotive
สาเหตุสำคัญเพือ่ จำหนายแกผบู ริโภคในประเทศจีน industry in there. There is a number of
เปนสำคัญ แตอยางไรก็ตาม ดวยขอตกลงเขตการคา reasons why Singapore has been chosen.
เสรีอาเซียนกับจีน ที่ไทยอนุญาตใหจีนสามารถสง Firstly, Singapore is already electric
รถยนตไฟฟาสำเร็จรูปมาไทยไดโดยไมตอ งเสียอากร motor manufacturing based for Dyson,
ขาเขา จึงมีความเปนไปไดวา รถ Tesla จากจีน which are easy to produce traction motor
อาจจะถูกสงมาขายที่ประเทศไทยได นอกจากนี้ for BEV. Secondly, Singapore has plenty
ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีดังกลาว ยังสราง of high- skilled labor. Thirdly, Singapore
ความกังวลใหหลายภาคสวนวาจะทำใหรถยนตไฟฟา neighbor countries are automotive
จากประเทศจีนทะลักเขามาขายในไทย จนอาจเปน production based, that are convenient
อุปสรรคตอการผลิตรถยนตไฟฟาในประเทศได for import their auto parts. Lastly, Singapore

has a free trade agreement (FTA) with
ASEAN countries, China and Europe, that
zero import duty rate for the automotive
product. A number of factors both supply
and demand side, that will all tend to
support positive business condition for
Singapore to be a Dyson's BEV production
based.
Indonesia was selected by Hyundai
car manufacturers to be the first car factory
in Southeast Asia. Their plan was to export
53% of the cars manufactured in this plant,

mostly to Southeast Asia and Australia,
while the remaining 47 percent would
be for the domestic market and plan to
produce electric cars at this plant as well.
China made an investment agreement
with Tesla to produce electric cars in the
country, the name is Giga Factory 3. This
project will be Tesla’s first overseas factory,
which is expected to start production in
2020 with an annual capacity of 500,000
vehicles. Tesla may become the first
foreign automaker to produce in mainland

China without a local joint venture partner.
Although the main market of this project
is Chinese consumer, China has a free
trade agreement (FTA), which export to
ASEAN with zero duty. There is a possibility
that a Tesla car from China may be shipped
to Thailand. That may be it affects its
incentives to attract EV manufacturers
to invest in Thailand

Figure 5 Neighbor countries movement in electric vehicle production

to open car plant in Indonesia, to build EVs

Compiled by Thailand Automotive Institute, as of 30 January 2019
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ในป พ.ศ. 2561 ไทยผลิตรถจักรยานยนต
ได 2,063,076 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
รอยละ 0.4 ซึง่ เปนผลจากการสงออกทีเ่ ติบโต
รอยละ 1 จำนวน 371,190 คัน ในขณะที่
การจำหนายในประเทศชะลอตัว โดยมีปริมาณ
จำหนาย 1,788,323 คัน ลดลงจากป พ.ศ.
2560 รอยละ 2

| Motorcycle production

In 2018, Thailand produced motorcycle
2,063,076 units, rose of 0.4% from 2017,
which was a result of the export market.
As regards the motorcycle export market
was 371,190 units, up 1%. While the
domestic market were 1,788,323 units,
a decrease of 2% from 2017
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Figure 6 Thailand motorcycle production
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ตลาดรถจักรยานยนตของไทย จำแนกไดเปน
2 กลุมใหญ คือ กลุมผูใชงานเพื่อการเดินทาง
ที่มักจะใชรถจักรยานยนตขนาดเล็ก ไมเกิน
125 ซีซี และกลุมผูใชงานเพื่อการพักผอน
ซึ่งจะเปนรถที่มี ขนาดมากกวา 125 ซีซี ในป
พ.ศ. 2561 ปริมาณ จำหนายรถขนาดไมเกิน
125 ซีซี มี 1,429,627 คัน ลดลงรอยละ 6
เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
เศรษฐกิจระดับลางยังไมฟนตัวนักจากหนี้
ครัวเรือนทีอ่ ยูใ นระดับสูง และรายไดภาคเกษตร
ที่คอนขางผันผวน อีกทั้งผูบริโภคบางสวนที่มี
รายไดเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนไปใชรถยนตขนาด
เล็กแทน ทำใหตลาดรถจักรยานยนตกลุมนี้
มี แ นวโน ม ทรงตั ว ในป พ.ศ. 2561-2562
ในขณะที่ปริมาณจำหนายรถขนาดมากกวา
125 ซีซี มี 358,696 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 20
เปนผลมาจากผูบริโภคกลุมนี้ เปนผูบริโภค
ระดับกลางบนที่ยังมีความสามารถจับจาย
ประกอบกับการสงเสริมการตลาดดานสินเชื่อ
(Captive auto ﬁnancing) ทีม่ ดี อกเบีย้ อัตราต่ำ
และระยะเวลาการผอนยาวขึ้น เชนเดียวกับ
การจำหนายรถยนต รวมทัง้ ประเทศไทยไดจดั

the majority market share. (3) This motorcycle
is an inferior good, that is a type of good
whose demand declines when income
rises. Thus, when people have more income
they will change from motorcycle to car
instead, that is why sales volume are
Thailand motorcycle market can be saturated.
classified into 2 segments. First is a vehicle
Whereas, the sales volume of the
with an engine displacement of less than
second
segment (> 125 CC.) is 358,696
125 CC., that usually used for commute.
units, up 20% YoY. A number of factors
Second is a vehicle with an engine
displacement of more than 125 CC., include supported this buoyancy in the market.
big bike, that uses for leisure or entertainment. (1) Consumers target are in middle and
high-income class, which is high
In 2018 sales volume of the first purchasing power. (2) Easy to get a loan
segment (<125 CC.) is 1,429,627 units, with low interest rates and long-term
decrease by 6% YoY. The reason to push personal installment loans. (3) Moto GP
market slowdown has a number of reasons or Grand Prix motorcycle racing has been
as follows: (1) Purchasing power of consumer organized in Thailand in 2018. These make
target decelerate because of high house- big bike popular in Thai motorcycle market.
hold debt. (2) Agricultural price volatility Therefore, this segment is forecast to
influence on agricultural income, who take grow steadily in 2019.
แขงขันรถจักรยานยนตระดับโลกในประเทศ
(Moto GP) ทำใหเกิดกระแสนิยมใชรถยนต
ประเภทนีม้ ากขึน้ ดังนัน้ การจำหนายรถจักรยานยนต
กลุมนี้ยังเติบโตไดอยู และคาดกวาจะเติบโต
อยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2562
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ในดานการสงออกรถจักรยานยนต พบวา
มีมลู คาสงออกเติบโตอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป พ.ศ.
2557 เปนตนมา ซึง่ เปนชวงเวลาทีม่ กี ารสงเสริม
การลงทุน ผลิตรถจักรยานยนตขนาด 248 ซีซี
ขึ้นไป ทำใหมผี ผู ลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ
(Big bike) หลายรายตัง้ โรงงานผลิตและใชไทย
เปนฐานสงออก อาทิ BMW Motorrad Ducati
รวมทั้ง Harley- Davidson ผูผลิตรายลาสุด
ที่ตั้งโรงงานในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2561
แตอยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2561 ไทยสงออก
รถจักรยานยนตมลู คา 1,472 ลานเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากป พ.ศ. 2560 ร อ ยละ 2 สำหรั บ
ประเภทรถจักรยานยนตที่แนวโนมเติบโตไดดี
คือ รถขนาด 250-500 ซีซี เติบโตรอยละ 28
โดยมียโุ รปเปนตลาดสงออกหลัก และรถขนาด
ไมเกิน 250 ซีซี เติบโตรอยละ 10 มีเอเชียเปน
ตลาดสงออกหลัก ในขณะที่รถขนาดมากกวา
500 ซีซี มีอตั รา เติบโตลดลงรอยละ 18 เนือ่ งจาก
สภาวะเศรษฐกิจของตลาดหลักที่ไทยสงออก
คือ สหรัฐอเมริกา และยุโรป อยูใ นชวงชะลอตัว

In 2018, Thailand export motorcycle
1,472 million USD, down 2% from 2017.
Export motorcycles 250-500 CC. were very
healthy, increase 28%, because of growth
in the European market. Motorcycles less
than 250 CC. grow by 10 %, which Asia
is the main market. While motorcycles
more than 500 CC. decrease 18%,
because of the United State and European
In terms of motorcycle exports value, market slowdown.
has been growing continuously since
Therefore, from the factors mentioned
2014 when Thailand promoted to produce
a motorcycle with engine displacement above, it is expected that in 2019, the Thai
more than 248 CC. Almost number of motorcycle market, both domestic and
global motorcycle brand set up a plant international, will not be much different
in Thailand and use Thailand as an export from 2018. The domestic market expected
base such as BMW Motorrad, Ducati, and to be 1,720,000 units and the export
Harley- Davidson which is the latest market 370,000 units, decrease from 2018
manufacturer that set up factories in by 4% and 0.3% respectively.
Thailand in 2018.
ดังนัน้ จากปจจัยตางๆ ทีก่ ลาวไปขางตน จึง
คาดการณวา ในป พ.ศ. 2562 ตลาดรถจักรยานยนต
ของไทยทั้งในประเทศและตางประเทศจะมี
จำนวนไมแตกตางจากป พ.ศ 2561 มากนัก
โดยคาดว า ตลาดในประเทศจะมี จ ำนวน
1,720,000 คัน และตลาดสงออก 370,000 คัน
ลดลงจากป พ.ศ. 2561 รอยละ 4 และ 0.3
ตามลำดับ
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Figure 8 Thailand motorcycle export
Motorcycle export value
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| การผลิตชิ้นสวนยานยนต

| Automotive parts production

การเติบโตของการผลิตชิน้ สวนยานยนต เปนไปตามการผลิตรถยนต
และรถจักรยานยนตภายในประเทศ รวมทัง้ บางสวนทีส่ ง ออกไปตางประเทศ
เพือ่ ใชผลิตเปนรถยนตสำเร็จรูป และเพือ่ ใชเปนอะไหลสำหรับการซอมแซม
โดยในป พ.ศ. 2561 ไทยสงออกชิ้นสวนยานยนตมูลคา 22,691 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ จากป พ.ศ. 2560 รอยละ 14 โดยกลุม ชิน้ สวนทีม่ ี
สัดสวนสงออกมากที่สุดคือ เครื่องยนตและสวนประกอบรอยละ 27
รองลงมาคือยางลอ รอยละ 23 สวนทีเ่ หลือเปนชิน้ สวนอืน่ ๆ ทีไ่ มสามารถ
ระบุประเภทได โดยประเทศที่ไทยสงออกชิ้นสวนมากที่สุดคือ กลุม
ประเทศในอาเซียน สัดสวนรอยละ 25 โดยสงออกชิน้ สวนกลุม เครือ่ งยนต
และชิน้ สวนอืน่ ๆ รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกาและญีป่ นุ สัดสวนรอยละ
14 และ 10 ตามลำดับ

The growth of automotive parts production is in line with
the production of motor vehicle and motorcycles. Some parts
are exported for new car production and also for use as spare
parts. In 2018, Thailand exported 22,691 million USD automotive
parts, Increase 14% from 2017. The product that has the most
export proportion is e ngines and components, 27%, followed
by tires, 23%, the rest are other parts. ASEAN is the Thai main
export market, which is 25% of part export value, by export
engine parts and other parts. The following are the United
States and Japan, which are 14% and 10 % respectively.

ประเด็นที่ตองเฝาระวัง สำหรับการสงออกชิ้นสวนยานยนต คือ
การประกาศมาตรการทางการคาของประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดการณ
วาในปนี้ อาจมีมาตรการที่เกี่ยวของกับการนำเขาชิ้นสวนยานยนต
เพื่อทำใหผูผลิต ชิ้นสวนยานยนตจากตางประเทศรวมถึงประเทศไทย
ไปลงทุนผลิตชิน้ สวน ในประเทศเวียดนามแทนการนำเขา เพือ่ เสริมสราง
ความแข็งแกรงให อุตสาหกรรมยานยนตของเวียดนาม
ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการเติบโตของตลาดรถยนตทง้ั ในประเทศและ
ตางประเทศ ทีผ่ ผู ลิตชิน้ สวนยานยนตตอ งใหความสำคัญแลว การกำหนด
มาตรฐานมลพิษและความปลอดภัยเปนอีกประเด็นทีผ่ ผู ลิตชิน้ สวนตอง
ติดตาม โดยเฉพาะปญหามลพิษทางอากาศจากฝุน PM 2.5 ที่กำลัง
เปนปญหาในเขตเมืองใหญของประเทศไทยในชวงตนป พ.ศ. 2562
ซึง่ มีความเปนไปไดวา ภาครัฐจะเรงบังคับใชมาตรฐานการปลอยมลพิษ
จากรถยนตและคุณภาพ น้ำมันใหสอดรับกับขอกำหนดการปลอยมลพิษ
จากขอกำหนดการปลอย มลพิษของระดับ Euro 4 ไปเปน Euro 5
ที่เร็วกวากำหนดเดิม ในป พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทำใหการผลิตชิ้นสวนที่
เกี่ยวของกับระบบเครื่องยนตและไอเสียมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ผูผลิตชิ้นสวนจึงตองเตรียมความพรอมการผลิต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบของภาครัฐดวย

| บทสรุปอุตสาหกรรมยานยนต ไทยป 2562
จากปจจัยที่มีผลตอตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ คาดวา
การผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตในป พ.ศ. 2562 จะไมแตกตางจาก
ป พ.ศ. 2561 มากนัก โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต 2,150,000 คัน
แบ ง เป น ตลาดใน ประเทศ 1,050,000 คั น และตลาดส ง ออก
1,100,000 คัน และผลิตรถ จักรยานยนต 2,090,000 คัน แบงเปน
ตลาดในประเทศ 1,720,000 คัน และตลาดสงออก 370,000 คัน สำหรับ
มาตรการสงเสริมการผลิตยานยนตไฟฟา คาดวาจะมีรถยนตออกสตลาด
ชวงกลางป พ.ศ. 2562 เปนตนไป

The issue that needs to be monitored for the export of
automotive parts is the new trade measures of Vietnam. It is
expected that this year there may be measures related to the
import of automotive parts in order to allow auto parts manufacturers
from abroad including Thailand to invest in parts production
in Vietnam instead of importing. This measure aims to strengthen
Vietnam's automotive industry
In addition, apart from the change in the market that auto
parts makers must pay attention, the environment and safety
standard is another issue that must follow. Especially, the air
pollution problem from PM2.5 dust, which is a problem in the
big cities of Thailand in early 2019. The government seems
likely to accelerate the enforcement of tailpipe emissions from
motor vehicle and the fuel from Euro 4 to Euro 5 standard,
which are earlier than originally scheduled in 2023. These make
the production of parts related to the engine and exhaust
systems change. Therefore, the component manufacturers
must prepare the production plan to support the change of
government regulations as well.

| Thailand Automotive Industry 2019
outlook

From the factors mentioned above, affecting both domestic
and international markets. In 2019, productions of motor vehicle
and motorcycles will grow steadily. It is forecast that motor
vehicle production 2.15 million units, which divided into
1,050,000 units in the domestic market and 1,100,000 units
in the export market. And 2,090,000 units of motorcycles
production which are divided into 1,720,000 in the domestic
โดยตลาดของรถกลุมนี้ นาจะเปนกลุมผูบริโภคที่ไมไดซื้อรถยนต markets and 370,000 in export markets.
เปนคันแรก โดยอาจเปนการซือ้ ทดแทนหรือซือ้ เพิม่ เติม ทำใหภาพรวม
ของตลาดยานยนตไฟฟาอาจไมไดหวือหวาจนมาสามารถทดแทน
Due to the government policy to encourage xEV production
ตลาดรถยนตปจจุบัน จนกระทบตอการผลิต
in Thailand, so expected xEV new model market launch in mid
-2019 onward. The main consumer who buys xEV is bought
for a replacement or for an additional one but is not a firsttime car buyer. Thus, the Thai automotive industry may not be
influenced negative effect from xEV market significantly.
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Ministry of Industry & 12 car makers ready to
upgrade new cars to Euro 5 standard by 2021
ก.อุตฯ ผนึก รถยนต 12 แบรนด “คืนอากาศสะอาดใหลูกคาและประชาชน”
พรอมปรับรถยนต ใหมทุกคันเปน EURO 5 ภายในป 2564
กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือรถยนต 12 แบรนด รวมพลังแสดง
เจตจำนงยกระดับมาตรฐาน Euro 5 สำหรับรถยนตทกุ คันภายในป 2564
ลดการปลอยฝุน พิษรอยละ 80 และเตรียมยกระดับเปน Euro 6 ภายใน
ป 2565 หวังแกปญหาไดอยางยั่งยืนในระยะยาว
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เผยวา จากสถานการณฝนุ ละอองขนาดเล็กทีไ่ ดกลายเปนปญหามลพิษ
ทางอากาศทีว่ กิ ฤต และคณะรัฐมนตรีมมี ติยกระดับการกำจัดฝุน ละออง
ใหเปนวาระแหงชาติ ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ไดออกมาตรการตางๆ
เพื่อแกไขปญหา โดยเฉพาะไอเสียจากรถยนตที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ในปจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดสั่งการให สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) เรงดำเนินการปรับมาตรฐานการระบาย
สารมลพิษจากเครื่องยนตใหเทียบเทา Euro 5 ภายในป 2564 และ
Euro 6 ภายในป 2565 เพือ่ บรรเทาปญหาฝุน ละอองขนาดเล็กในอนาคต
รวมทั้งขอขอบคุณบริษัทผูผลิตและผูนำเขารถยนตทั้ง 12 บริษัท
แทนประชาชนคนไทยและลูกคาผูใชรถยนตทุกคน ที่บริษัทไดมุงมั่น
ตั้งใจรวมผนึกกำลังกับทุกภาคสวน ในการรวมกันคืนอากาศและ
สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับสาธารณชน
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The Ministry of Industry and 12 car makers had signed
the Letters of Intent to raise the Euro 5 standard for all cars
by 2021, reducing emissions by 80 percent and preparing
to upgrade to Euro 6 standard by 2022, hoping to solve the
problem sustainably in the long term.
Dr. Somchai Harnhirun, Deputy Minister of Industry revealed
that the situation of PM2.5 air pollution has become a critical
problem and the cabinet’s approval to put this issue on the
national agenda. The Ministry of Industry has issued various
measures to solve the problem, especially the emission from
vehicles that are becoming more intense nowadays. Therefore
the Ministry of Industry ordered Thai Industrial Standards
Institute (TISI) to accelerate the adjustment of emission
standard to Euro 5 by 2021 and Euro 6 by 2022 to mitigate
the air pollution in future. And he also thanked all 12 car makers
and importers that have determined to participate with all
sectors in restoring clean air for the public.

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผูอ ำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปดเผยวา มีบริษัทผูผลิตและผูนำเขารถยนต 12 บริษัท ไดแก Audi,
BMW, Isuzu, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mini, MG,
Nissan, Suzuki, Toyota และ Volvo ทีต่ ง้ั ใจรวมแสดงเจตจำนงและ
ผนึกกำลังในการยกระดับมาตรฐาน เพือ่ คืนอากาศสะอาดใหกบั ประชาชนไทย
รวมถึงเปนการรับผิดชอบตอลูกคาและสังคม นอกจากนี้ คายรถยนต
จะเรงรณรงคใหลูกคาที่ใชรถยนตมาตรฐาน Euro 4 เติมน้ำมันที่ได
มาตรฐาน Euro 5 ที่มีจำหนายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศแลว
ซึ่งจะชวยลดมลพิษโดยเฉพาะฝุนละออง PM ไดกวารอยละ 20 – 25
ซึ่งปจจุบันมีผูใชน้ำมัน Euro 5 ในประเทศเพียง 70 ลานลิตรตอเดือน
ทั้งนี้ภาคการผลิตมีกำลังการผลิตเต็มศักยภาพ (full capacity)
ในปจจุบันสูงถึง 500 ลานลิตรตอเดือน
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เปดเผยวา ประเทศไทยไดมีการบังคับใชมาตรฐาน
การระบายสารมลพิษจากเครื่องยนตเทียบเทา Euro 4 ในป 2555
ในขณะทีก่ ลุม สหภาพยุโรป (European Union : EU) ไดมกี ารบังคับใช
มาตรฐาน Euro 4 ตั ้ ง แต ป  2548 และในป จ จุ บ ั น สหภาพยุ โรป
มีการบังคับใชมาตรฐาน Euro 6 แลว เชนเดียวกันกับประเทศอื่นๆ อาทิ
สิงคโปร ออสเตรเลีย รวมถึงจีนและอินเดียทีจ่ ะเริม่ บังคับใชมาตรฐาน
Euro 6 ในป 2563 หากเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ จะเห็นไดวา
ประเทศไทยยังคงใชมาตรฐาน Euro 4 ซึ่งลาชากวาประเทศที่เปน
ฐานการผลิตรถยนตที่สำคัญของโลกคอนขางมาก ทั้งนี้ สมอ. ไดรับ
ขอสั่งการใหเรงดำเนินการปรับมาตรฐานการระบายสารมลพิษจาก
เครื่องยนตใหเทียบเทา Euro 5 ภายในป 2564 ดังนั้น สมอ. จะเรง
ดำเนินการตามขอสัง่ การ เพือ่ จัดทำ มอก. การระบายสารมลพิษไอเสีย
จากเครือ่ งยนตใหแลวเสร็จและใหมผี ลบังคับใชภายในป 2564 รวมทัง้
จะเรงดำเนินการปรับมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากเครื่องยนต
ใหเทียบเทา Euro 6 ภายในป 2565 ตอไป

Dr. Nattapol Rangsitpol, Director General of the Office of
Industrial Economics revealed that there are 12 car makers
and importers which are Audi, BMW, Isuzu, Mazda, Mercedes
-Benz, Mitsubishi, Mini, MG, Nissan, Suzuki, Toyota and Volvo
have signed the Letter of Intent to upgrade the emission
standard level to restore clean air to the public including being
responsible to customers and society. In addition, car makers
will accelerate the campaign for customers who use Euro 4
standard cars to fill the Euro 5 standard fuel that is sold at
gas stations nationwide which will help reducing particularly
PM 2.5 level for more than 20–25%, currently Euro 5 fuel
has been sold only 70 million liters per month, and currently
the oil companies have full capacity to produce up to 500
million liters per month.
Mr. Wanchai Phanomchai, Secretary-General of Thai
Industrial Standards Institute (TISI) revealed that Thailand
has enforced the Euro 4 emission standard in 2012 while
the European Union (EU) has enforced Euro 4 standard since
2005 and now the EU has already enforced Euro 6 standard
as well as other countries such as Singapore, Australia
including China and India that will implement Euro 6 standard
in 2020. Comparing to other countries, Thailand still uses
the Euro 4 standard which is much slower than the countries
that are the world's major automobile production bases. In this
regard, TISI has received an order to expedite the adjustment
of emission standard to Euro 5 by 2021. Therefore TISI will
accelerate the implementation by developing Thai Industrial
Standards (TIS) which will be effective by 2021 and will continue
to adjust the emission standards to Euro 6 by 2022.

Combines the power of
the Ministry of

Industry
network
INDUSTRY NETWORK
รวมพลังเคร�อขายกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการขับเคลือ่ นเครือขายกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการ
สรางการรับรูส ถาบันเครือขาย กระทรวงอุตสาหกรรม ตอสาธารณชน
รวมมือกันจัดทำตราสัญลักษณ สถาบันเครือขาย กระทรวงอุตสาหกรรม
เพือ่ ใชในการเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน
และใชเปนสัญลักษณการเปนสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่รวมกันขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล โดยเริ่ม
ประกาศใชตั้งแตวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป

The Committee on driven the Institution networks of
Ministry of Industry has created public awareness of Institution
networks of Ministry of Industry by creating an Industry
Network logo to be used in publicizing the mission of the
institution networks as a symbol of being Institution networks
of Ministry of Industry and together drives Thailand’s mission
in the digital age which started to be used from Friday,
1st March 2019 onwards.
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THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE (TISI),
MINISTRY OF INDUSTRY AND
THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE (TAI)
IN A COLLABORATION WITH TÜV SÜD
THAILAND LIMITED (TST)
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย “ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)”
และ “สถาบันยานยนต” จับมือ “บร�ษัท ทูฟ ซูด”
สรางศูนยทดสอบแบตเตอร�่ยานยนต ไฟฟาแหงแรกของอาเซียน

จากปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงานของโลก ทำใหเกิดแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของยานยนตเครื่องสันดาปภายในมาเปนยานยนต
สมัยใหมทเ่ี ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ยานยนตไฟฟาเปนหนึง่ ในการเปลีย่ นแปลง
ที่เห็นไดชัดเจน ซึ่งสังเกตไดจากอัตราการเติบโตของปริมาณยานยนต
ไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในฐาน
การผลิตยานยนตทส่ี ำคัญของโลก ไดมกี ารพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากนโยบายการสนับสนุนตางๆ ของ
ภาครัฐเพือ่ ใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟา โดยสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดอนุมตั กิ ารสงเสริมการลงทุน
การผลิตรถยนตไฟฟาในประเทศ จำนวน 8 คายชั้นนำ ซึ่งเปนการสนับสนุน
อุ ต สาหกรรมยานยนต ใ นประเทศใหก าวหนา และสอดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนตโลก
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต ภายใตสงั กัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งทำหนาที่เปนศูนยกลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิน้ สวนยานยนตอยางตอเนือ่ งมาตลอด 20 ป ไดเล็งเห็น
ถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยวางวิสัยทัศนตาม
เปาหมายหลักในการเปน “องคกรชัน้ นำดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิน้ สวนสูอ นาคต ดวยระบบนิเวศทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และทันตอยุคสมัย” อีกทัง้ ยังเปนศูนยขอ มูลความรูแ ละความเชีย่ วชาญ
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ดวยการกอตัง้ ศูนยวจิ ยั อุตสาหกรรม
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Global environmental and energy problems causing the
changing trend of automotive internal combustion engines
toward the next generation mobility which are environmental
-friendly, electric vehicles (EV) are one of the most noticeable
changes which can be observed from the EV volumes continuously
increasing worldwide. Thailand as one of the world's major
automotive production bases has also developed the EV industry
with various support policies from the government sectors to
enable Thailand to be the EV production base. And The Board
of Investment (BOI) has approved 8 leading automotive
companies for the investment promotion of the domestic EV
production in order to support the advance of automotive
industry in Thailand in accordance with the changes of the
global automotive technology.
Thailand Automotive Institute (TAI) under the Ministry of
Industry is the hub to continuously develop automotive and
auto-parts industry for 20 years can foresee these changes
and set the vision according to the main goal of being “The
leading organization of automotive and auto parts industry
development with environmental-friendly business ecosystem

ยานยนตสมัยใหม หรือ Next Generation Automotive Research
Center เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโนมเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ยานยนต และขยายขีดความสามารถไปสูอ ตุ สาหกรรมอากาศยานและ
ระบบราง เพื่อใหผูรับบริการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ไดนำไปใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) กลาววา “แบตเตอรี่เปนชิ้นสวนหลักที่สำคัญ
อยางยิง่ ของยานยนตไฟฟา รวมทัง้ ยังมีการใชแบตเตอรีใ่ นอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
อีกดวย เชน อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
เปนตน การนำแบตเตอรีเ่ ขามาเปนสวนประกอบหลักในยานยนตตอ ง
คำนึงถึงความปลอดภัยเปนสำคัญ ซึ่งผูผลิตตองสรางความมั่นใจใน
เทคโนโลยีใหมนใ้ี หแกผบู ริโภค ผานกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน
สากลอยางเขมงวด” สำหรับประเทศไทยนั้น สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กำลังเรงดำเนินการรางมาตรฐาน
แบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟา ตามมาตรฐาน UNECE R100 และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใชในประเทศอยางเปนรูปธรรม
ในการนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ได
เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพรอมของสถาบันยานยนต จึงสนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทดสอบและอนุญาตใหใชพื้นที่สวนหนึ่ง
ภายใน ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ (ATTRIC) อำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกอสรางศูนยทดสอบแบตเตอรี่
ซึง่ การทดสอบแบตเตอรีเ่ พือ่ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความจำเปน
ตองปฏิบัติการทดสอบในอาคารที่ออกแบบพิเศษ ซึ่งถือวาเปนศูนย
ทดสอบแบตเตอรี่แหงแรกของอาเซียน
ในการจัดตั้งศูนยทดสอบแบตเตอรี่ มีจุดประสงคดังตอไปนี้
1. เปนหนึง่ ในโครงสรางพืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา
2. รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่
ในภูมิภาค
3. รองรับการทดสอบแบตเตอรี่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
4. คุมครองความปลอดภัยผูบริโภคจากสินคาดอยคุณภาพ
5. เปนศูนยกลางการทดสอบ วิจัยและพัฒนายานยนตไฟฟาและ
แบตเตอรี่ในภูมิภาค
6. พัฒนาบุคลากรดานยานยนตไฟฟาในทุกภาคสวนทัง้ ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการศึกษา

and modernization” and to be knowledge center and expertise
for automotive industry development by establishing the Next
Generation Automotive Research Center to study and research
technology trend, automotive innovation and aviation and
rail system movement for users from the governments, private
sectors and general public will be able to utilize them
numerously.
Mr.Wanchai Phanomchai, Secretary-General of Thai
Industrial Standards Institute (TISI) said “Battery is the key
component of EV including the use of batteries and in other
industries as well such as energy storage etc. Using the
battery as the main component of motor vehicle must consider
safety as a priority which manufacturers must build confidence
in this new technology for consumers through strict international
standard testing process”. TISI is accelerating the drafting
of battery standards for EV according to UNECE R100
standards and related standards use in Thailand.
In this regard, TISI recognizes the potential and readiness
of TAI therefore supporting the budget for the provision of
testing tools and allowing the use of a part of internal space
in Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation
Center (ATTRIC) which is located in Sanam Chai Khet,
Chachoengsao to construct a battery testing center for battery
tests to meet international standards. It is necessary to perform
tests in special designed building which is considered the
first battery testing center in ASEAN.
The establishment of battery testing center with following
purposes:
1. Be one of the infrastructures to develop the EV industry
2. To support the regional expansion of EV and battery
industries
3. To support battery testing according to international safety
standards
4. To protect consumers safety against inferior products
5. Become a regional research and development center for
EVs and batteries
6. Human Resource Development in all EV sectors both
industrial and academic
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เพื่อใหศูนยทดสอบแบตเตอรี่ฯ มีมาตรฐานระดับสากล สถาบัน
ยานยนตจึงลงนามบันทึกขอตกลงการทำงานรวมกันในการทดสอบ
และใหการรับรองมาตรฐานของแบตเตอรี่ฯ รวมกับ บริษัท ทูฟ ซูด
ซึ่งเปนบริษัทที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบ
แบตเตอรี่ระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบ แบตเตอรี่ฯ
ของประเทศไทยใหมปี ระสิทธิภาพ รวมถึงสรางความมัน่ ใจใหแกผผู ลิต
แบตเตอรี่ และผูบริโภค

To meet international standards, TAI has signed a memorandum
of understanding (MOU) with TÜV SÜD Thailand Limited (TST)
which expertize in global battery testing to work together on
testing and certification of battery standards and upgrade
the battery testing standards to be effective in Thailand
including building confidence for battery manufacturers and
consumers.

บริษทั ทูฟ ซูด เปนหนวยงานทีใ่ หบริการการทดสอบ การตรวจสอบ
และการใหการรับรองมาตรฐาน (Testing , Inspection , Certiﬁcation)
ระดับโลก ดวยประสบการณในอุตสาหกรรมตางๆ กวา 150 ป ผาน
เครือขายสาขามากกวา 1,000 แหงทั่วโลก อีกทั้งยังมีประสบการณ
ดานยานยนต ดานโครงสรางพืน้ ฐานและแนวคิดดานพลังงานทดแทน
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี e-Mobility
บริษัทฯ มีหองปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ฯ ที่เปนสวนหนึ่งของ
เครือขายการทดสอบแบตเตอรี่ของ TÜV SÜD AG ประเทศเยอรมนี
ประกอบดวยหองปฏิบตั กิ ารทดสอบแบตเตอรี่ รวม 9 แหง ในประเทศ
จีน ยุโรป ญี่ปุน เกาหลี แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา

TÜV SÜD is a global testing, inspection and certification
service provider with experiences over 150 years in various
industries through a network of more than 1,000 branches
worldwide, also the experiences in automotive infrastructure
and renewable energy concepts and expert in developing
and testing e-Mobility technology. The company has a battery
testing laboratory that is a part of battery testing laboratories
network of TÜV SÜD AG, Germany which its network is located
in China, Europe, Japan, Korea, Canada and the United States.

สถาบันยานยนต และ บริษทั ทูฟ ซูด จะรวมมือกันในการใหบริการ
การทดสอบแบตเตอรี่ที่ใชในยานยนตไฟฟารวมถึงแบตเตอรี่ที่ใชใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
ขอบเขตในความรวมมือการทำงานของสถาบันยานยนต
ดังตอไปนี้
1. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ รวมถึงพนักงานทดสอบที่มีคุณสมบัติ
สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ และพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา
หองปฏิบัติการทดสอบ
2. ปฏิบัติการทดสอบดานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
3. ปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน UNECE R100
4. ติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่
ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)
ขอบเขตในความรวมมือการทำงานของ บริษัท ทูฟ ซูด ดังตอไปนี้
1. ใหคำแนะนำสำหรับการออกแบบ การติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ
หองปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่
2. สนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ตามวิธีการและขั้นตอน
การทดสอบทีป่ ลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
พรอมจัดทำรายงานการทดสอบสำหรับผูขอรับบริการตางประเทศ
3. สนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ตามมาตรฐาน UNECE
R100 เพื่อใหไดรับการรับรองเปน Technical Service
4. สนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อใหไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
สำหรับศูนยทดสอบแบตเตอรี่แหงนี้ มีงบลงทุนเบื้องตนประมาณ
300 ลานบาท โดยศูนยทดสอบดังกลาว สรางบนพื้นที่กวา 3,000
ตารางเมตร แบงออกเปน โซนการทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่
โซนการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ซึง่ จำเปนตองมีหอ งทดสอบ
นิรภัยที่สามารถรองรับการลุกไหม หรือการระเบิดของแบตเตอรี่จาก
การทดสอบ นอกจากนีศ้ นู ยทดสอบแบตเตอรีย่ งั มีพน้ื ทีร่ องรับการขยาย
ขอบขายของการทดสอบไดในอนาคตอีกดวย คาดวาศูนยทดสอบฯ นี้
จะเปดใหบริการในเฟสแรกภายในตนป พ.ศ.2563
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TAI will collaborate with TST to provide battery testing
services for EVs including batteries used in other industries
both domestic and overseas.
Scope of Cooperation
TAI Roles and Responsibilities
1. Provide instruments and qualified testing staff for testing
including develop and maintain laboratories
2. Testing the safety and efficiency of EV batteries (EVB)
3. Operate testing EVB according to UNECE R100
4. Install laboratory quality control system for EVB according
to international standards (ISO/IEC 17025)
TST Roles and Responsibilities
1. Give advice for design, install instruments for EVB
laboratories
2. Support EVB testing operation as methods and procedures
of safety high efficiency, environment-friendly, and prepare
testing reports for international market
3. Support the operation of EVB testing according to UNECE
R100 for certification as Technical Service
4. Support the operation of EVB testing to meet ISO/IEC 17025
certification
The investment on this battery testing center will be
approximately 300 million baht which will be built on the area
of over 3,000 square meters, divided into battery performance
testing zone, battery safety testing zone which requires a safety
test room that can support burning and battery explosion from
testing, and we expect this testing center will be opened for
service in the first phase by early 2020. In addition, this battery
testing center has available space for the expanding scope
of testing in the future as well.

ในการลงนามบันทึกขอตกลงการทำงานรวมกันฯ มี นายอดิศักดิ์
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต ผูท ำการแทนผูอ ำนวยการสถาบัน
ยานยนต และนายฉัตวิทยั ตันตราภรณ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั ทูฟ ซูด
(ประเทศไทย) จำกัด เปนผูลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาว โดยได
รับเกียรติจาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ Mr. Richard Hong ประธานเจาหนาที่
บริหาร บริษทั ทูฟ ซูด อาเซียน รวมกลาวแสดงความยินดี และรวมเปน
สักขีพยาน
สถาบันยานยนต และ บริษทั ทูฟ ซูด หวังเปนอยางยิง่ วาศูนยทดสอบ
แบตเตอรีฯ่ แหงนีจ้ ะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
ของประเทศ และเปนหนึง่ ในศูนยการทดสอบแบตเตอรีช่ น้ั นำระดับโลก
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนสูอนาคตตอไป

This memorandum of understanding signing between
Mr.Adisak Rohitasune, Acting President of Thailand Automotive
Institute and Mr.Chatvithai Tantraporn, General Manager of
TÜV SÜD Thailand Limited, by having Mr.Wanchai Phanomchai,
Secretary-General of Thai Industrial Standards Institute and
Mr.Richard Hong, Chief Executive Officer of TÜV SÜD ASEAN
as honorable guests in this MOU signing ceremony.
TAI and TÜV SÜD expect that this battery testing center
will be an important part for automotive industry development
in Thailand and become one of the world's leading battery
testing centers for the development of automotive and
auto-parts industry in the future.

Thai Industrial Standards Institute (TISI) visited TAI
สมอ. เยี่ยมเยี่ยนและหาร�อการทำงานรวมกัน กับสถาบันยานยนต
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผูทำการแทนผูอำนวยการสถาบันยานยนต
ตอนรับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) และคณะผูบ ริหาร สมอ. ใหเกียรติเขาเยีย่ มเยียน
และหารือการทำงานรวมกันกับสถาบันยานยนต สถาบันเครือขายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการทำงานใหพรอมรองรับ
การปรับบทบาทสถาบันเครือขายตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม
หารือแนวทางการพัฒนางานดานการกำหนดมาตรฐาน ไดแก การให
สถาบันปรับบทบาทในการเปน Standard Developing Organization
(SDOs) การจั ด ทำแผนแม บ ทในการกำหนดมาตรฐานรองรั บ
ยานยนตไฟฟา และรวมมือดานการตรวจสอบรับรอง โดยการถายโอนงาน
Inspection Body (IB) เพื่อตรวจติดตามแทน สมอ. สนองนโยบาย
การปรับบทบาทสถาบันเครือขาย ติดตามความคืบหนาการจัดซื้อ
เครื่องมือวิทยาศาสตร และการแสวงหาความรวมมือในการทดสอบ
ผลิตภัณฑยางลอ ณ ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ รวมทัง้
การพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกันเพื่อมุงเขาสูอุตสาหกรรม 4.0
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

Mr. Adisak Rohitasune, Acting President, Thailand
Automotive Institute (TAI), gave a warm welcome to
Mr. Wanchai Phanomchai, Secretary-General of Thai Industrial
Standards Institute (TISI) and TISI Executives who visited
TAI to discuss about collaboration between TAI and Institutions
Network of the Ministry of Industry in order to integrate the
work to support the role of network institutions in accordance
with the Ministry of Industry policy and guidelines for the
development of standardized works such as TAI role
adjustment as a Standard Developing Organization (SDOs),
the master plan for setting electric vehicles standards and
cooperation in certification examination by authorizing TAI to
be Inspection Body (IB) agency for TISI surveillance
assessment works, track the progress of procurement testing
machines and equipment and seeking the collaboration in
rubber products testing at Automotive and Tyre Testing,
Research and Innovation Center (ATTRIC) including supporting
the data links development to focus on Industry 4.0.
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The Prime Minister visited the Automotive and Tyre Testing,
Research and Innovation Centre (ATTRIC)
to monitor its progress to create investor confidence
by expecting the cash flows over 1,000 million baht annually after ATTRIC completion.

นายกฯ ลงพ�้นที่ติดตามความคืบหนาศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ
สรางความเชื่อมั่นนักลงทุน คาดแลวเสร็จเง�นสะพัดกวา 1,000 ลานบาทตอป
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ลงพืน้ ทีต่ รวจราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและไดตดิ ตาม
ความคืบหนาการดำเนินงานโครงการศูนยทดสอบยานยนตและยางลอ
แหงชาติ ณ บริเวณเขตสวนปาลาดกระทิง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนโครงการที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2559 อนุมตั ใิ หกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบยานยนต
และยางลอแหงชาติ ภายในกรอบวงเงิน 3,705.7 ลานบาท รัฐเปน
ผูลงทุนทั้งหมด แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สวนทดสอบยางลอ
ตามมาตรฐาน UN R117 และระยะที่ 2 สวนทดสอบยานยนตและ
ชิน้ สวน ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ป บนพืน้ ที่ 1,234.98 ไร ณ ตำบล
ลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหบริการ
ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑยานยนต ชิ้นสวนยานยนต และยางลอ
ตามมาตรฐานสากล โดยตัง้ เปาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางถายทอด
เทคโนโลยี ด  า นยานยนต แ ละยางล อ ของอาเซี ย น คาดแล ว เสร็ จ
ดึงเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจตอเนื่องไมต่ำกวา 1,000 ลานบาทตอป
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On Wednesday, March 20th, 2019, General Prayut Chan-ocha,
Prime Minister, visited the inspection area to follow up on
the progress of the Automotive and Tyre Testing Research
Center project (ATTRIC) at Lat Krathing Sub-district, Lat Krabang
District, Sanam Chai Khet District, Chachoengsao which is
the Cabinet’s project resolved on 29th March 2016 which approved
Thai Industrial Standards Institute by the Ministry of Industry,
conducting ATTRIC project under the budget of 3,705.7 million
baht, divided into 2 phases. The first phase involves testing
of tyres under UN R117 standard while the second phase is
designed for automotive and auto parts testing for 5-year
operation period on 1,234.98 rai at Lat Krathing Sub-district,
Lat Krabang District, Sanam Chai Khet District, Chachoengsao
to provide testing and certification services for automotive
products, auto parts and tyres according to international
standards by turning Thailand into a hub for the transfer of

ชวยประหยัดคาใชจา ยในการสงไปทดสอบตางประเทศปละ 119 ลานบาท automotive and tyre technologies in ASEAN. After its completion,
expected to pull funds flow continuously for at least 1,000
สนับสนุนการใชยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นกวา 150,000 ตัน
million baht annually, saving the cost of products testing
โครงการระยะที่ 1 สวนทดสอบยางลอตามมาตรฐาน UN R117 overseas of 119 million baht per year, and supporting the
ประกอบดวย สนามทดสอบยางลอ เพื่อใชทดสอบยางลอ ในรายการ increasing use of domestic rubber more than 150,000 tons.
เสียงจากยางลอที่สัมผัสผิวถนน และการยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก
The first phase project, tyre testing according to the UN
ขณะนี้กอสรางแลวเสร็จและไดรับการรับรองจาก Applus+IDIADA
R117
standard, consists of a tyre testing proving ground for
ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
โดยในสวนของหองปฏิบัติการทดสอบเพื่อใชทดสอบยางลอ ในรายการ testing sound emitted from the contact between the tyre in
ความตานทานการหมุน และอาคารสำนักงานจะกอสรางแลวเสร็จ motion and the road surface and grip on wet ground. At present,
the construction has been completed and certified by Applus
ปลายปนี้
+ IDIADA, Spain which conforms to internationally accepted
โครงการระยะที่ 2 สวนทดสอบยานยนตและชิ้นสวน ซึ่งคาดวา standards. The testing laboratory for tyre testing in the rolling
จะแลวเสร็จในป 2565 ขณะนีไ้ ดออกแบบและปรับพืน้ ทีเ่ สร็จแลว เพือ่ resistance and the office building will be completed at the
รองรับการกอสรางสนามทดสอบยานยนตและชิ้นสวน รวม 5 สนาม end of this year.
คือ
The second phase project, automotive testing and auto
1) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)
parts which expected to be completed in 2022. Currently,
2) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake)
the design and completion of the area has been designed to
3) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform)
support the construction of the automotive proving ground,
4) สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเขาโคง (Skid-Pad)
consisting of 5 parts of the field which are brake performance,
5) สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต (Long Distance and
park brake, dynamic platform, skid-pad, and long distance
High Speed)
and high speed.
ซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีไดลงนามในเอกสารแสดงสัญลักษณแหง
Prime Minister has signed a project initiation document
การเริม่ ตนโครงการศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ ระยะที่ 2
พรอมใหนโยบายในการดำเนินงานโครงการเพื่อสรางความเชื่อมั่นแก to kick off phase 2 to provide policy for project operation to
ผูป ระกอบการยานยนตไทยวา ศูนยทดสอบยานยนตและยางลอแหงชาติ ensure Thai automotive makers that ATTRIC will be completed
in 2022.
จะแลวเสร็จสมบูรณในป 2565
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JSAE VISITED TAI EV TECHNOLOGY & INNOVATION
LEARNING CENTER
JSAE เยี่ยมชมศูนยทดสอบยานยนต

สถาบันยานยนต ตอนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสมาคม
วิศวกรรมยานยนต แหงประเทศญี่ปุน สาขายอยคันโต และนักศึกษา
จากสมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย เพื่อเขาเยี่ยมชมศูนยทดสอบ วิจัย
และพั ฒ นา สถาบั น ยานยนต สำนั ก งานบางปู เพื ่ อ แลกเปลี ่ ย น
ประสบการณความรูรวมกัน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

On 18 th January, 2019, representatives of Thailand
Automotive Institute (TAI) gave a warm welcome to a group
of Student form JSAE Kanto-Branch Japan and TSAE who
visited TAI R&D Testing Center, Bangpoo for exchanging
knowledge at TAI Testing R&D Center, Bangpoo.
Kluaynamthai Office.

Isuzu Suppliers Group Visited TAI Testing Center
กลุมบุคคลผูผลิตชื้นสวนอีซูซุ เขาเยี่ยมชมศูนยทดสอบยานยนต
นายตรีพล บุณยะมาน ผูอ ำนวยการศูนยทดสอบ วิจยั และพัฒนา
สถาบันยานยนต ตอนรับคณะกลุมบุคคลผูผลิตชื้นสวนอีซูซุ เปน
จำนวน 200 ทานเขาเยี่ยมชมศูนยทดสอบ วิจัย และพัฒนา สถาบัน
ยานยนต สำนักงานบางปู เพือ่ เรียนรูแ ละนำไปสูพ ฒ
ั นาปรับปรุงทักษะ
ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งของประเทศไทยและมาตรฐานสากล เมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
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On 7th February, 2019, Mr. Threepol Boonyamarn, Vice
President - Testing, R&D Center, Thailand Automotive Institute
(TAI), gave a warm welcome to Isuzu Suppliers group who
visited TAI EV Technology & Innovation Learning Center and
TAI R&D Testing Center at Bangpoo, to learn to improve
production technology skills to be more efficient according
to both Thailand standards and International standards.

Renault & Nissan Motor Visited TAI Testing Center
RENAULT & NISSAN MOTOR เยี่ยมชมศูนยทดสอบสถาบันยานยนต
นายตรีพล บุณยะมาน ผูอ ำนวยการศูนยทดสอบ วิจยั และพัฒนา
สถาบันยานยนต ตอนรับคณะจากบริษัท IMV (Thailand) จำกัด
ซึง่ นำคณะผูบ ริหาร จาก Renault ประเทศฝรัง่ เศษ และ Nissan Motor
ประเทศญีป่ นุ เขาเยีย่ มชมศูนยทดสอบ วิจยั และพัฒนา สถาบันยานยนต
สำนักงานบางปู เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบยานยนตตาม
มาตรฐานตางๆ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

On 8th March, 2019, Mr. Threepol Boonyamarn, Vice
President - Testing, R&D Center, Thailand Automotive Institute
(TAI), gave a warm welcome to The Management Team of
Renault (France) and Nissan Motor (Japan) at TAI R&D Testing
Center, Bangpoo for observing about standard test methods
in Thailand.

JICA led Entrepreneur Group from Bangladesh visited TAI
JICA นำคณะนักธุรกิจบังคลาเทศเขาหาร�อสถาบันยานยนต
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายธนวัฒน คุม สิน รองผูอ ำนวยการ
สถาบันยานยนต ตอนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศบังคลาเทศ โดยมี
Japan International Cooperation Agency (JICA) องคการ
ความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน หนวยงานของรัฐบาลญี่ปุน
เปนผูประสานงานครั้งนี้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย นอกจากนี้
ยั ง ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก นางอั ช ณา ลิ ม ป ไ พฑู ร ย นายกสมาคมผู  ผ ลิ ต
ชิ้นสวนยานยนตไทย เขารวมใหความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้
ณ หองประชุม 309 สถาบันยานยนต สำนักงานกลวยน้ำไท

On 14th March 2019, Mr. Thanawat Koomsin, Executive
Vice President of Thailand Automotive Institute gave a warm
welcome to Japan International Cooperation Agency (JICA)
& entrepreneur group from Bangladesh to discuss and
exchange ideas about Thailand automotive industry.
In addition, Mrs. Achana Limpaitoon, President of Thai
Autoparts Manufacturers Association (TAPMA) gave an honor
to participate this meeting which was held at the meeting
room 309, Thailand Automotive Institute, Kluaynamthai Office.
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BOI led Entrepreneur Group from Republic of Korea visited TAI
BOI นำกลุมนักธุรกิจเกาหลีเขาหาร�อสถาบันยานยนต
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2562 – นายอดิศกั ดิ์ โรหิตะศุน ผูท ำการแทน
ผูอำนวยการสถาบันยานยนต ตอนรับคณะผูบริหารคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และคณะนักธุรกิจจากเมืองชางวอน นำโดย
นายกเทศมนตรีเมืองชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบไปดวยผูบริหาร
ระดับซีอโี อของบริษทั เอสเอ็มอี ในอุตสาหกรรมยานยนต ชิน้ สวนและ
เครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งผูบริหารหนวยงานสงเสริม
อุตสาหกรรมของเมืองชางวอน เพือ่ แนะนำภาพรวม-ขอมูลอุตสาหกรรม
ยานยนต และชองทางการลงทุนในประเทศไทย ณ หองประชุม 301
สถาบันยานยนต สำนักงานกลวยน้ำไท

Online Booking

สยย. เปดเช็คคิวทดสอบออนไลน

On 14th March 2019, Mr. Adisak Rohitasune, Acting President
of Thailand Automotive Institute gave a warm welcome to Board
of Investment of Thailand (BOI) and entrepreneur group led by
the mayor of Changwon city, Republic of Korea, consisting of
executives, CEOs of SMEs in automotive, parts and high-tech
machines Including executives of Changwon Industry Promotion
Agency (CWIP) to introduce an overview, automotive industry
information and investment channels in Thailand which this meeting
was held at the meeting room 301, Thailand Automotive Institute,
Kluaynamthai Office.
ศูนยทดสอบยางลอ สถาบันยานยนต (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู)
เปดชองทางเช็คคิวงานทดสอบยางลอในรูปแบบออนไลน เพื่อสราง
ความสะดวกสบายใหแกผใู ชบริการ สำหรับการนำผลิตภัณฑเขามารับบริการ
ทดสอบสมรรถนะความเร็วและการรับโหลด ของยางลอรถบรรทุกและ
รถโดยสาร มอก.2719-2560 (ECE R54) รถยนตนั่งและรถบรรทุกเล็ก
มอก.2718-2560 (ECE R30) และรถจักรยานยนต มอก.2720-2560
(ECE R75)
ศูนยทดสอบยางลอ สถาบันยานยนต เปนหองปฏิบัติการ มาตรฐาน
สากลที่สามารถใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม ชวยลดระยะเวลาและ
คาใชจายการทดสอบผลิตภัณฑ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันใน
ตลาดโลกใหแกผปู ระกอบการไทย เพือ่ สงเสริมใหเกิดการผลิตยางลอทีม่ ี
คุณภาพภายในประเทศและตอบสนองตอความตองการในตลาดสากล
ไดอกี ดวย โดยผูใ ชบริการสามารถเขาไปเช็คตารางการปฏิบตั งิ านหองทดสอบ
ยางลอ ไดที่ http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/testingservice/default.asp

ติดตามขาวสารทุกความเคลื่อนไหว
จากสถาบันยานยนต

Line@ : @thaiauto
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Why do we need training?
ทำไมตองมีการฝกอบรม?
เมื่อกลาวถึง “ความจำเปนในการฝกอบรม” (TRAINING

By Mr. Sekpornsawan Boonpetch
Freelance
Business Development &Human Resource Development Advisor

When we refer to the training need of industrial

NEED) ของภาคอุตสาหกรรม แลวตั้งคำถามวา จำเปนจริงๆ หรือไม
ขออธิบายดังนี้

sector and question whether it is necessary, I would like to
explain below:

ในยุคแรกของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เมื่อรับสมัครพนักงาน
เขามาแลวนั้น ฝายทรัพยากรบุคคลก็สงเขาไปยังหนวยงานตางๆ
ทีส่ งั กัดอยู หัวหนางานจะมีหนาทีใ่ นการสอนงานตามทีห่ วั หนาตองการ
ใหทำ หรือมอบหมายใหผทู ท่ี ำงานอยูก อ นชวยสอนให แลวก็ทำงานนัน้ ไป
อยางตอเนื่อง หากพนักงานตองการที่จะรูในงานอื่น ก็ตองใชวิธีจดจำ
เอาเองตามที่รุนพี่ไดทำอยู หรือไมก็ใชวิธีครูพักลักจำ ซึ่งถูกหรือผิด
ก็ไมอาจรูไ ด แตเห็นมาอยางนัน้ ก็จำมาอยางนัน้ ซึง่ ความผิดพลาดก็มี
เกิดขึ้นอยูบาง

Initially, Thailand industry, human resources department
usually sends new staffs to each requested department after
ending the recruitment. Then, these staffs will be coached by
supervisor according to the requirement of their job function.
Supervisor may also assign experienced staff to teach them.
If they want to lean other functions, they may learn from their
senior staff or learn it through the back door which cannot be
known whether it is correct. They learn from what they have
seen that sometimes causes error.
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ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจเกิดจาก 2 ลักษณะ เปนที่มา Error may be caused from 2 types of learning
ของการเรียนรูคือ
1. เกิดจากการจดจำที่ จดจำมาไมครบถวน เพราะอยาลืมวาคนเรามี
ทักษะในการจดจำที่ตางกันซึ่งบางคนอาจจะมีทักษะที่สามารถ
จดจำสิง่ ทีเ่ ห็นไดรวดเร็วและครบถวน ก็จะสามารถนำมาปฏิบตั งิ าน
ไดอยางถูกตองมีคุณภาพ
2. เกิดจากการสอนงานหรือการแนะนำจากหัวหนา ซึ่งหัวหนาก็มี
แนวคิดและทักษะในการสอนหรือการแนะนำที่แตกตางกันตาม
ความสามารถเฉพาะตัวของแตละคน บางครั้งก็สอนตามอารมณ
และความรูสึกที่มากระทบในขณะที่มีการสอนหรือการแนะนำ
ทำใหเกิดปญหาตามมา

1. Learning from incomplete memorizing. Each person has
ability to memorize at different levels. As some can memorize
things quickly and completely and perform their job with
quality and correctly.
2. Learning from coaching or advising: Each supervisor has
different thought and skill for coaching or giving advice.
At times, mood and feeling during teaching may sometimes
affect his coaching which consequently causes problem.

ปญหาที่เกิดจากการเรียนรูงานและการสอนงานที่ไมเหมาะสม

Problems from incorrect learning and coaching

1. ปญหาดานคุณภาพที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
2. เรื่องปญหาของเสียที่เกิดขึ้นมากมาย ตองนำไปสูการทำใหมและ
การซอมแซมผลิตภัณฑที่ไมไดคุณภาพใหสามารถใชได ทำใหเกิด
ความเบื่อหนายในการทำงาน และอาจนำไปสูการเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได
3. เครื่องมือเครื่องจักรชำรุดเสียหายกอนเวลาอันควร
4. เกิดการหยุดงาน ซึ่งแนนอนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นยอมมีผลกระทบ
กับตนทุน ทำใหตนทุนสูงขึ้น สงผลใหผลกำไรลดลง หรืออาจรุนแรง
ถึงกับขาดทุนไดหากแกไขใหทันเวลา

1. Below-standard quality
2. Various occurrences of malfunctions that lead to remake
and repair of below- standard quality products which may
cause boredom or accident, eventually
3. Damage of tool or machinery ahead of time
4. Sudden stop in operation affecting to cost, profit or creating
loss, if not solved in time

จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาปญหาที่เกิดจากการสอนงานไมดี
หรือการปลอยปละละเลยไมสอนงานปลอยใหการเรียนรูเกิดตาม
ธรรมชาติ จากบุคคลรอบขาง ไมมกี ารสอนงานอยางเปนระบบ ไมเปน
มาตรฐาน ปญหาก็เกิดขึ้น เพราะตองไมลืมวา พื้นฐานประเทศไทย
เราเปนประเทศเกษตรกรรม แลวกาวเขามาสูยุคอุตสาหกรรม ฉะนั้น
จึงอาจกลาวไดวา บุคลากรของเราไมไดเกิดมาเพือ่ อุตสาหกรรมแตตอ ง
สรางใหอยูใ นอุตสาหกรรม “Not born to be But Build to be”

As from the above, they indicate that problems are
occurred from inproper coaching or learning from others
without systematic or below standard coaching. Thailand is
an agriculture based country that is stepping toward industrial
era. This means our human resources are “Not born to be
But Build to be”
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ฉะนั้นการฝกอบรมจึงมีความจำเปนอยางยิ่งในระบบของอุตสาหกรรม
ทุกชนิดทุกประเภท โดยเฉพาะการเริ่มตนจากการสอนหนางาน (On
the job training) เราจะใชเวลาในการสอนหรือการเรียนรูนานไมได
เพราะระยะเวลาทีจ่ ำกัด จึงตองสอนอยางเปนระบบ บนเปาหมายทีว่ า
“การสอนงานที่ดีตองทำใหผูเรียน เรียนรูไดอยางรวดเร็ว สามารถ
นำไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีความปลอดภัย และมีความตระหนัก
ที่ดี” ผูสอนตองเขาใจในเนื้องาน เขาใจในความเปนมนุษยของผูเรียน
และเขาใจในวิธีการสอนงานที่ดี เพื่อปองกันไมใหปญหาขางตนเกิดขึ้น
เมื่อการเรียนการสอนงานที่หนางานเรียบรอยดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แลวก็ตองเรียนรูเทคนิคและวิทยาการใหมๆ เพื่อให
ทันตอยุคสมัย เพื่อใหการทำงานพัฒนาดีขึ้นไปอีกระดับ โดยรูปแบบ
การฝกอบรม มี 2 ประเภท เรียกวา In-house training และ Public
training
การฝกอบรมมีความสำคัญตออุตสาหกรรมเปนอยางมาก ยิ่งใน
ชวงของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในชวงของยุค 4.0 นี้ บุคลากร
ขององคกรอาจยังขาดความรูความเขาใจใน เทคโนโลยีสมัยใหม หาก
องคกรมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนำเครื่องมือเครื่องจักร
สมัยใหมเขาสูกระบวนการผลิต อาจทำใหเกิดปญหาขึ้น เนื่องจากยัง
ไมมีการสรางความเขาใจ และสรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
แตถามีการสรางความเขาใจ ผานการฝกอบรมก็จะทำใหทำงานไดดีขึ้น
เกิดความราบรืน่ ในการทำงาน ทำใหการดำเนินการ เปนไปตามขัน้ ตอน
และลำดับสูเ ปาหมายขององคกรไดอยางงายดาย ขวัญและกำลังใจของ
บุคคลากรก็ดี เกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่สดใส
ทั้งหมดที่กลาวมานั้นจึงเปนคำตอบวา
“การฝกอบรมจำเปนอยางไรนั่นเอง”

Thus, training is necessary for all types of industry;
especially, beginning with on the job training. As we are not
able to afford long period of coaching or learning because
of time constraint; therefore, coaching systematically, is
needed based on the set goal, “Well coaching is to make
student learn fast and is able to apply it right with safety and
well awareness”. Trainer needs to comprehend the job, nature
of student and method of well coaching to prevent problem
that may occur.
After efficient and effective coaching with on the job training,
it is necessary to learn new technique to be up-to-date and
further job development. There are 2 types of training, which
are in-house training and public training
Training is very important to the industry; particularly,
during the transformation toward Industry 4.0, where human
resources may still lack knowledge and comprehension of
new technology. If an organization undergoes a change in
term of using modern tool or machinery in production process
without creating an understanding and building organization
to be an organization for learning, problems may occur. On
the other hand, if both have been established beforehand
through training, this will lead to smooth operation step by step
and eventually reach the goal of organization more, easily.
Furthermore, employees will have better morale and better
work environment in the organization.
All of these answer
“Why is training needed?

train to
GROW
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ประชาสัมพันธ หลักสูตร PUBLIC TRAINING ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
ลําดับที่

ชื่อหลักสูตร

วันที่

1

ขอกําหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด
(MSA Requirement and Implementation Training Course)

15-16 พ.ค. 62

2

การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ
FMEA Requirement and Implementation Training Course (FMEA)

20-21 พ.ค. 62

3

ขอกําหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(Statistical Process Control Requirement and Implement:SPC)

21-22 พ.ค. 62

4

หลักสูตรการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย Kaizen
(Kaizen Suggestion for Work Improvement)

23 พ.ค. 62

5

หลักสูตรความคิดบนความเสีย่ งสําหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)

27-28 พ.ค. 62

6

หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย Q.C.D
(Productivity Enhancement by Q.C.D)

28-29 พ.ค. 62

ติดตอสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต (สํานักงานกลวยนํ้าไท)
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 4 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4 กลวยนํ้าไท คลองเตย กรุงเทพฯ 10115
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน และ คุณธานินทร
โทรศัพท 0-2712-2414 ตอ 6701-2, 6707 โทรสาร 0-2712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, hrd.thailandautomotive@gmail.com

ติดตามขาวสารทุกความเคลื่อนไหวจากสถาบันยานยนต
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TESTING STANDARDS

Direction of EVs

standards of Thailand

ทิศทางมาตรฐานรถยนต ไฟฟาประเทศไทย

ในขณะที่กระแสรถยนตไฟฟาทั่วโลกกำลังเปนที่จับตามอง ซึ่งภายใน
1 ป (ค.ศ. 2017) สัดสวนการเติบโตของปริมาณรถยนตไฟฟาเพิ่มขึ้น
กวารอยละ 50 จากป ค.ศ. 2016 ทำใหมีจำนวนรถยนตไฟฟาสะสม
ทั่วโลกกวา 3 ลานคัน (ขอมูลจาก Global EV Outlook 2018,
International Energy Agency) เมือ่ มีจำนวนรถยนตไฟฟาเพิม่ มากขึน้
จึงจำเปนตองมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิง่ แวดลอม ตามมา
ซึ่งประเทศตางๆ ที่เปนผูผลิตรถยนตไฟฟาชั้นนำทั้งประเทศจีน
สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรป ตางมีการดำเนินการวิจัย
พัฒนาและกำหนดเปนมาตรฐานในอุปกรณสำคัญที่เปนหัวใจของ
รถยนตไฟฟา ไดแก แบตเตอรี่ ชารจประจุ และสวนประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งในปจจุบันมีองคกรดานมาตรฐานที่เปนสากลกำหนด
มาตรฐานของแบตเตอรี่ และเครือ่ งชารจประจุ รวมทัง้ เตารับเตาเสียบ
ออกมาจำนวนมาก เชน ISO, IEC, SAE หรือมาตรฐานของประเทศ
หรือกลุม ประเทศ เชน UN Regulations, Global Technical Regulations
(GTR), GB/T (จีน) รวมทั้งมาตรฐานของบริษัทผูผลิตเองเชน บริษัท
General Motor (GMW) เปนตน แมวา จะมีมาตรฐานเกิดขึน้ มากมาย
สำหรับรถยนตไฟฟา อยางไรก็ดีมาตรฐานที่ถูกนำมาใชเปนสากลและ
เปนมาตรฐานอางอิงของมาตรฐานแตละประเทศ เชน จีน หรือแมแต
ประเทศไทยเอง ไดแก ISO และ IEC ถึงแมจะมีมาตรฐานเกี่ยวกับ
รถยนตไฟฟาจำนวนมาก แตโดยสรุปแลวมาตรฐานเหลานี้ มีวตั ถุประสงค
ของการกำหนดคือ เปนมาตรฐานความปลอดภัยทัว่ ไป เชน ISO 6469-3
(Electrically Propelled Road Vehicle, Protection of Persons
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While world is keeping an eye on electric vehicles (EVs)
movement, the proportion of EVs volume in 2017 increases
by more than 50 percent from 2016, making worldwide
accumulation figure to over 3 million EV (data from Global EVs
Outlook 2018, International Energy Agency). Once the number
of EVs increase, it is necessary to set safety standards and
environmental protection measures. EVs leading countries,
for example China, United States, and European Union countries
are conducting research and development to set forth the
common standards of key components of EVs., for example,
batteries, chargers, and other related components. At present,
there are many international standard organizations developing
EVs relating standards, especially batteries safety and charging
station including plug and socket, such as ISO, IEC, SAE or
standards developed by region or country, e.g. UN Regulations,
Global Technical Regulations (GTR), and GB/T of China, as
well as the standards of the manufacturers themselves, such
as General Motor (GMW). Although there are many standards
for EVs, ISO and IEC are internationally used as reference
standards in many countries including Thailand. Those
developed EVs standards are aimed to be general safety
requirement of vehicle, such as ISO 6469-3 (Electrically

Against Electric Shock) เปนมาตรฐานของระบบการชารจประจุ
เชน IEC 61851 (Electric Vehicle Conductive Charging System)
เปนมาตรฐานสำหรับเตารับเตาเสียบ (Charging Connector) IEC 62196
(Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets)
และเปนมาตรฐานดานการสือ่ สารระหวางสถานีชารจกับตัวรถยนต เชน
ISO/IEC 15118 (Vehicle to grid communication interface) เปนตน
สำหรับประเทศไทย เห็นถึงแนวโนมการเติบโตของยานยนตไฟฟา
จึงมีนโยบายสงเสริมยานยนตไฟฟาใหเกิดขึ้นในประเทศเชนกัน
ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันสองประการ ไดแก การเปนฐานการผลิต
ยานยนตเดิมซึ่งมีหวงโซอุปทานรถยนตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่สามารถตอยอดไปสูการผลิตยานยนตไฟฟาเองได และวาระของ
ภาครั ฐ ทีต่  อ งการแก ป  ญ หากั บ ดั ก รายได ป านกลางของประเทศ
ดวยการใชนวัตกรรมไปสูก ารผลิตทีม่ มี ลู คาเพิม่ สูง จึงไดมมี าตรการสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่สำหรับยานยนตไฟฟาขึ้น
โดยมีเปาหมายที่จะมีสัดสวนการผลิตรถยนตไฟฟารอยละ 25 ของ
การผลิตรถยนตในประเทศ ในป พ.ศ. 2579 ขณะเดียวกันมาตรฐาน
ผลิตภัณฑจากยานยนตไฟฟาก็เปนวาระจำเปนในการควบคุมดูแลให
ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดตามมาตรฐาน คุมครองความปลอดภัยแกผูบริโภค
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมไดมีการจัดทำมาตรฐานของประเทศโดยการอางอิงตาม
มาตรฐานสากล เริ่มจาก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเตาเสียบ
เตารับ-จาย ตัวตอยานยนต และเตารับยานยนต – การประจุไฟฟา
ผานตัวนำของยานยนตฟา ซึ่งมีทั้งหมด 3 เลม อางอิงจากมาตรฐาน
IEC 62196 ดังนี้

Propelled Road Vehicle Protection, Persons Against Electric
Shock), be requirement for charging systems, such as IEC
61851 (Electric Vehicle Conductive Charging System), be
requirement for charging connector, such as IEC 62196
(Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets),
and be a communication standard between the charging station
and the vehicle, such as ISO / IEC 15118 (Vehicle to grid
communication interface).
Thailand has foreseen the drastic growth trend of EVs.
Hence the government has deployed EVs promotion policies
by based on following motivations: being the original automotive
production base which has the car supply chain in both quantity
and quality that can be further extended to the production of
EVs. And the government agenda that needs to solve the
middle income trap of the country by using innovation to
produce high value added products. Therefore, the measures
to promote the investment of EVs and batteries has been
announced, with the goal of having a 25 percent EVs production
from domestic car production in 2036. At the same time,
consumer protection and environmental friendliness would be
also the essential agenda to be concerned. Thai Industrial
Standards Institute, therefore, has prepared the national
standards by referring to international standards, starting from
the standard of plugs, socket-outlets, vehicle connectors and
vehicle inlets, according to IEC 62196, which has 3 books
as follows;

มอก. 2749 เลม 1 -2559: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเตาเสียบ
เตารับ-จาย ตัวตอยานยนต และเตารับยานยนต – การประจุไฟฟา
ผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 1 ขอกำหนดทั่วไป

IEC 62196-1 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and
vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 1 : General requirements

มอก. 2749 เลม 2 -2559: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเตาเสียบ
เตารับ-จาย ตัวตอยานยนต และเตารับยานยนต – การประจุไฟฟา
ผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 2 ขอกำหนดความเขากันไดเชิงมิติ
และการสับเปลีย่ นได สำหรับขาเสียบ และทอหนาสัมผัสของเตาไฟฟา
กระแสสลับ / กระแสตรง

IEC 62196-2 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and
vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles –
Part 2 : Dimensional compatibility and interchangeability
requirements for A.C. pin and contact-tube accessories

มอก. 2749 เลม 3 -2559: มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเตาเสียบ
เตารับ-จาย ตัวตอยานยนต และเตารับยานยนต – การประจุไฟฟา
ผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 3 ขอกำหนดความเขากันไดเชิงมิติ
และการสับเปลี่ยนได สำหรับขาเสียบ และทอหนาสัมผัสคูเตาตอ
ยานยนตไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับ

IEC 62196-3 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and
vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles Part 3 : Dimensional compatibility and interchangeability
requirements for D.C. and A.C./D.C. pin and contact-tube
vehicle couplers
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นอกจากมาตรฐานเตาเสียบที่ถูกกำหนดขึ้นมาแลวยังมีมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟาหรือมาตรฐานรถยนตทั่วไปที่รวมรถยนต
ไฟฟาอยูในขอบขายดวย ซึ่งสมอ. อยูระหวางการจัดทำมาตรฐาน
ไดแก

• มอก.61851 เลม 1 – 25XX มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมระบบ

ประจุไฟฟาผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 1 ขอกำหนดทัว่ ไป อางอิง
IEC 6185-1 Electric vehicle conductive charging system –
General requirements

• มอก.61851 เลม 21 – 25XX มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมระบบ

ประจุไฟฟาผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 21 ขอกำหนดยานยนต
ไฟฟาสำหรับการเชื่อมตอผานตัวนำไปยังแหลงจายไฟกระแสสลับ/ตรง
อางอิง IEC 61851-21 Electric vehicle conductive charging
system – Electric vehicle requirements for conductive connection
to an ac/dc supply

• มอก.61851 เลม 22 – 25XX มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมระบบ

• มอก. 2326-2550 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ความเขากันได

ทางแมเหล็กไฟฟาของยานยนต อางอิง UN R10 (อยูระหวางการปรับปรุง
มาตรฐาน)
In addition to the standard of plug and socket, there are
also on going drafted standards related to EVs to be adopted
as TIS, which are;

ประจุไฟฟาผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 22 สถานีอัดประจุ
ยานยนตไฟฟากระแสสลับ อางอิง IEC 61851-22 Electric vehicle
conductive charging system – ac electric vehicle charging station

• IEC 6185-1 Electric vehicle conductive charging system –

• มอก.61851 เลม 23 – 25XX มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมระบบ

– Electric vehicle requirements for conductive connection to
an ac/dc supply

ประจุไฟฟาผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 23 สถานีอัดประจุ
ยานยนตไฟฟากระแสตรง อางอิง IEC 61851-23 Electric vehicle
conductive charging system – D.C electric vehicle charging station

• มอก.61851 เลม 24 – 25XX มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมระบบ

ประจุไฟฟาผานตัวนำของยานยนตไฟฟา เลม 24 การสือ่ สารแบบดิจทิ ลั
ระหวางเครื่องอัดประจุไฟฟากระแสตรงกับยานยนตไฟฟา สำหรับ
ควบคุมการอัดประจุแบบกระแสตรง อางอิง IEC 61851-24 Electric
vehicle conductive charging system – Control communication
protocol between off-board dc charger and electric vehicle
• มอก. 2776 – 25XX ยานยนตทข่ี บั เคลือ่ นดวยไฟฟา – การเชือ่ มตอ
กับแหลงจายกำลังไฟฟาภายนอก – ลักษณะทีต่ อ งการดานความปลอดภัย
อางอิง ISO 17409: 2015 Electrically Propelled Road Vehicle,
Connection to an External Electric Power Supply (มาตรฐาน
ขางตนอยูระหวางการเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อลงนาม)

• มอก. 2952-xxxx ความปลอดภัยทางไฟฟาของรถจักรยานยนตไฟฟา
และแบตเตอรี่ (ยานยนตประเภท L) อางอิงมาตรฐาน UN R136

• ความปลอดภัยทางไฟฟาของยานยนตไฟฟา และแบตเตอรีย่ านยนต

ประเภท M และ N (รถยนตนั่งและรถบรรทุก) อางอิงตามมาตรฐาน
UN R100
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General requirements

• IEC 61851-21 Electric vehicle conductive charging system
• IEC 61851-22 Electric vehicle conductive charging system
– ac electric vehicle charging station

• IEC 61851-23 Electric vehicle conductive charging system
– D.C electric vehicle charging station

• IEC 61851-24 Electric vehicle conductive charging system
– Control communication protocol between off-board dc charger
and electric vehicle

• ISO 17409: 2015 Electrically Propelled Road Vehicle,
Connection to an External Electric Power Supply

• UN R100 Uniform provisions concerning the approval of

vehicles with regard to specific requirements for the electric
power train

• UN R136 Uniform provisions concerning the approval of

vehicles of category L with regard to specific requirements
for the electric power train

• UN R10 Uniform provisions concerning the approval of

vehicles with regard to electromagnetic compatibility

ในขณะเดียวกัน กรมการขนสงทางบก ไดมีประกาศใหรถยนต
ที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาทั้งรถยนตและจักรยานยนตตองผาน
การทดสอบกำลังมอเตอรไฟฟา โดยกำหนดให
1. รถยนตรับจางระหวางจังหวัด รถยนตบริการธุรกิจ รถยนตบริการ
ทัศนาจร รถยนตบริการใหเชา รถยนตสว นบุคคล ทีข่ บั เคลือ่ นดวย
มอเตอรไฟฟา ตองมีกำลังพิกดั (Rated Power) ของมอเตอรไฟฟา
ไมนอยกวา 15 กิโลวัตต และสามารถขับเคลื่อนรถใหมีความเร็ว
สูงสุดไดไมนอยกวา 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตในกรณีเปนรถยนต
สีล่ อ เล็กรับจางและรถยนตนง่ั สวนบุคคลไมเกิน 7 คน ทีม่ นี ำ้ หนักรถ
ไมรวมน้ำหนักของแบตเตอรี่ นอยกวา 450 กิโลกรัม หรือเปนรถยนต
บรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไมรวมน้ำหนักของแบตเตอรี่
นอยกวา 600 กิโลกรัม ตองมีกำลังพิกัด (Rated Power) ของ
มอเตอรไฟฟาไมนอยกวา 4 กิโลวัตต และสามารถขับเคลื่อนรถ
ใหมีความเร็วสูงสุดไดไมนอยกวา 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง
2. รถยนตรับจางสามลอและรถยนตสามลอสวนบุคคล ที่ขับเคลื่อน
ดวยมอเตอรไฟฟา ตองมีกำลังพิกัด (Rated Power) ของมอเตอร
ไฟฟาไมนอ ยกวา 4 กิโลวัตต และสามารถขับเคลือ่ นรถใหมคี วามเร็ว
สูงสุดไดไมนอยกวา 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง
3. รถจักรยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา ตองมีกำลังพิกัด
(Rated Power) ของมอเตอรไฟฟาไมนอ ยกวา 250 วัตต และสามารถ
ขับเคลือ่ นรถใหมคี วามเร็วสูงสุดไดไมนอ ยกวา 45 กิโลเมตรตอชัว่ โมง

Meanwhile Department of Land Transport has announced,
that electric motor-driven cars and motorcycle, must pass
the test of the electric motor power by requiring;
1. Public service car between provinces, sightseeing service,
car rental service, and private own car powered by electric
motor must have rated power of electric motor not less than
15 kW and maximum speed of not less than 90 kilometers
per hour.
In case of small car, not more than 7 passengers, and
weight less than 450 kilograms, excluding the weight of
battery, or private own truck with a weight less than 600
kilograms, excluding the weight of battery, must have rated
power of electric motor not less than 4 kW and maximum
speed not less than 45 kilometers per hour.
2. Taxi, tricycle and personal tricycle cars powered by electric
motor must have rated power of electric motor not less than
4 kW and maximum speed of not less than 45 kilometers
per hour.
3. Motorcycle powered by electric motor must have rated power
of electric motor not less than 250 watts and maximum
speed of not less than 45 kilometers per hour.

ELECTRIC VIHICLES
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จากมาตรฐานและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟาที่กำหนด
โดยทั้ง สมอ. และกรมการขนสงทางบก สถาบันยานยนตจึงไดเรงรัด
การดำเนินการจัดตั้งหองปฏิบัติการทดสอบรองรับมาตรฐานรถยนต
ไฟฟาและแบตเตอรีส่ ำหรับยานยนตไฟฟาทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ โดยเริม่ จาก
มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาของยานยนตไฟฟาและแบตเตอรี่
ยานยนตประเภท M และ N (รถยนตนั่งและรถบรรทุก) อางอิงตาม
มาตรฐาน UN R100 ซึ่งประกอบไปดวยการทดสอบ

From the standards and requirements related to EVs
defined by both Thai Industrial Standard Institute and the
Department of Land Transport, Thailand Automotive Institute
has accelerated the establishment of testing laboratory to
support electric vehicles and batteries for electric vehicles,
by starting with the EVs battery safety standards of motor
vehicles category M and N (passenger cars and trucks)
according to UN R100, which consists of tests

1. การทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงานดานความปลอดภัยภายใตสภาพแวดลอมการสั่นสะเทือน
ภายใตสภาวะการสั่นสะเทือนที่คลายคลึงกับที่อาจเกิดขึ้นภายใต
การใชงานยานพาหนะตามปกติ
1. Vibration test to check safety performance under
vibrating environment similarly to that may occur under
normal vehicle used.
2. การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (Thermal shock
and cycling test) เพือ่ ตรวจสอบความตานทาน ตอการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมิอยางฉับพลัน ที่อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียสถึง -40
องศาเซลเซียส
2. Thermal shock and cycling test to check resistance of battery
in condition of sudden temperature changes within the range
of temperature of 60 to -40 degree Celsius
38

2

3

3. การทดสอบการเคลือ่ นทีโ่ ดยเฉียบพลัน (Mechanical Shock) เปน
การทดสอบเชิงกล คือการตรวจสอบประสิทธิภาพดานความปลอดภัย
ภายใตแรงเฉื่อย เปนการทดสอบบนเครื่องทดสอบใหความเรง หรือ
ความหนวง เสมือนการติดตั้งแบตเตอรี่บนรถยนตจริง
3. Mechanical shock testing is to examine the safety
performance under inertia force. Testing condition on testing
machine can be both acceleration or deceleration like installing
a battery on car.

7. การปองกันการประจุไฟฟาเกิน (Over Charge Protection)
7. Over Charge Protection
8. การปองกันการคายประจุไฟฟาเกิน (Over Discharge Protection)
4
4. การทดสอบการทนทานตอการไฟไหม (Fire Resistance) ทดสอบ
ความตานทานความรอนจากการเกิดไฟไหม เพือ่ ใหคนขับและผูโ ดยสาร
มีเวลาเพียงพอในการหลบหนี การทดสอบสามารถทำไดไมวาจะเปน
การทดสอบโดยใชยานพาหนะ ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณเพื่อจำลอง
สภาพการติดตั้งที่เกิดขึ้นจริงในรถยนตหรือเปนการทดสอบสวนประกอบ
โดยไมตองติดตั้งยานพาหนะ
4. Fire Resistance Testing is heat resistance from fire to allow
the driver and passengers having enough time to escape.
The test can be carried out, either using actual vehicle test to
simulate the actual installation conditions in a car, or as
a component test without having to install a vehicle.

5
5. การทดสอบความแข็งแกรงของโครงสราง (Mechanical Integrity)
ทดสอบความแข็งแกรงของโครงสรางแบตเตอรี่แพคแบบเชิงกล ดวย
การสรางภาระแรงกดอัด (Crush) กระทำกับโครงสรางชุดแบตเตอรีแ่ พค
โดยการสรางภาระจำลองแรงกดอัดแบตเตอใหเสมือนภายใตสภาวะ
ของสถานการณที่รถยนตอาจเกิดการชน เพื่อประเมินสมรรถนะดาน
ความปลอดภัยของแบตเตอรี่แพค
5. Mechanical Integrity is to assess the strength of battery
pack structure, by creating compression pressure on to battery,
to simulate the situation in which the car may have collision.

6
6. การทดสอบการลัดวงจร (External short circuit protection)
ทดสอบสมรรถนะของระบบปองกันการลัดวงจรภายนอกของแบตเตอรี่
6. Short circuit test (External short circuit protection) to test
the performance of the external short circuit protection system
of the battery.

8. Over Discharge Protection
9. การปองกันอุณหภูมิเกิน (Over Temperature Protection) เปน
การตรวจสอบประสิทธิภาพของการปองกันความรอนสูงภายในระหวาง
ใชงาน ถาความรอนสูงเกินเกณฑอุณหภูมิที่บริษัทผูผลิตกำหนด
จะตองมีระบบปองกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของแบตเตอรี่
9. Over Temperature Protection is an examination of the efficiency
of internal heat protection during use. The manufacturer need
to determine temperature threshold to prevent the temperature
increase of the battery.
โดยหองปฏิบตั กิ ารทดสอบขางตน แบงเปนสองระยะ โดยระยะที่ 1
สามารถใหบริการทดสอบในหัวขอที่ 5 ถึง 9 ซึง่ คาดวาจะใหบริการได
ในป 2563 สวนระยะที่ 2 จะสามารถใหบริการทดสอบครบทุกรายการ
ของ UN R100 ไดในปถัดไป
เพื่อใหสอดรับกับเปาหมายการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตที่
จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตไฟฟาในภูมิภาค
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑที่เปนสากลจึงมีความจำเปนเพื่อให
ทัดเทียมและเปนทีย่ อมในตลาดโลก ควบคูไ ปกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานการทดสอบอยางตอเนื่องใหมีความสามารถรองรับกับ
มาตรฐานทีจ่ ะกำหนดขึน้ และใชเพือ่ การสงเสริมและพัฒนาผูป ระกอบการ
ของไทยใหมีความสามารถในการวิจัย และพัฒนาที่มีมาตรฐานสู
การผลิตเชิงพาณิชย ตอไป
By above testing topics of EVs battery testing laboratory,
establishment is divided into two phases, Phase 1 can provide
services in topics 5 through 9, which are expected to be ready
in the year 2020. Phase 2 will be able to provide all test services
according to UN R100 in the next consecutive year.
To align with the goal of promoting Thailand’s automotive
industry to be the center of EVs production in the region.
National product standards align with international are necessary
in order that products produced from Thailand would be
complied with international standards and recognized in the
global market. At the same time, development of testing
infrastructure to be able to support those established standards,
and used for supporting the development of Thai entrepreneurs
to have the ability to conduct research and development to
their commercial productions, must be continuously
conducted.
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OEM Electrification Strategies:

Acceleration of EV and PHV
Lineup Expansion (Part 2)
กลยุทธการผลิตรถยนต ไฟฟาของผูผลิตยานยนต :

การเรงการออกวางตลาดรถพลังงานไฟฟา EV และ PHV (ตอนที่ 2)

จากเรื่องราวที่ไดนำเสนอไวเมื่อฉบับกอนหนานี้ในเรื่อง “กลยุทธ
การผลิตรถยนตไฟฟาของผูผลิตยานยนตการเรงการออกวางตลาดรถ
พลังงานไฟฟา EV และ PHV” ผูเ ขียนไดนำเนือ้ หาภาคตอทีค่ งคางกันไว
มานำเสนอต อ ใน Automotive Navigator Magazine ฉบั บ นี ้
ติดตามอานตอกันไดเลยครับ

The article of “OEM Electrification Strategies : Acceleration
of EV and PHV Lineup” was partial presented in the previous
issue. Thus, the author would like to continue for the rest which
you can read from this issue for continuity.

Renault-Nissan-Mitsubishi: ตั้งเปายอดขายทั่วโลก 14 ลานคัน
ภายในป 2565 และเปนรถพลังงานไฟฟา EV 30%

Renault-Nissan-Mitsubishi: Aiming for global sales of
14 million vehicles by 2022 and 30% electrified vehicles

กลุมพันธมิตร 2565

Alliance 2022

ในเดือนกันยายน 2560 กลุมพันธมิตร Renault–Nissan–

Mitsubishi ไดประกาศ "กลุมพันธมิตร2565" แผนงาน 6 ป ตั้งเปา
ยอดขายทัว่ โลก 14 ลานคันภายในป 2565 และยอดขาย 240 พันลาน
เหรียญดอลลารสหรัฐ กลุมพันธมิตรไมเพียงแตออกรถพลังงานไฟฟา
EV ครบชุด 12 รุน และมีลักษณะพิเศษใชเทคโนโลยีพลังงานขับเคลื่อน
อัตโนมัติ 40 รุนเทานั้น แตยังมีเปาหมายที่จะเขาไปสูธุรกิจบริการ
จัดสงทีใ่ ชยานยนตทไ่ี มมคี นบังคับ โดยกลุม พันธมิตรไดพฒ
ั นามอเตอร
และแบตเตอรีใ่ หมใชสำหรับรถพลังงานไฟฟา EV ภายในกลุม พรอมกับ
วางแผนที่จะใหกลุมเปนผูนำที่แข็งแกรงดานรถพลังงานไฟฟา EV
ในภูมิภาค
40

In September 2017, the Renault–Nissan–Mitsubishi

alliance announced its "Alliance 2022" 6-year plan, aiming for
global sales of 14 million vehicles by 2022, and sales of USD
240 billion. The Alliance will not only release 12 full EVs, and
feature autonomous driving technology on 40 models, but
also aims to enter the dispatching service business using
unmanned vehicles. New motors and batteries for EVs will be
developed and shared among the Alliance. The Alliance plans
to strengthen its position as the leader in the EV region.

ภายในป 2563
By 2020

ภายในป 2565
By 2022

・มุงมั่นที่จะพัฒนารถพลังงานไฟฟา EV บนแพลตฟอรมระดับเอ็กครูชีฟใหกับอุตสาหกรรมหลายๆ ดานภายในป
2565 จะตองผลิตรถพลังงานไฟฟา EV ได 70% จากแพลตฟอรมนี้
・ ปลอยมอเตอรและแบตเตอรี่ใหมสำหรับรถพลังงานไฟฟา EV สำหรับใชภายในกลุมพันธมิตร
・ Realize a common platform exclusively for EVs that can be applied to multiple segments. By 2022,
70% of EVs will be based on the common platform.
・ Release a new EV motor and battery and share among the Alliance
・ ปลอยรถพลังงานไฟฟา EV ครบชุด 12 รุน และรถพลังงานไฟฟา EV รุน สำคัญๆ ใหกบั แตละอุตสาหกกรมทัง้ หมด
ในตลาดญีป่ นุ อเมริกา จีน และยุโรป กลุม พันธมิตรคาดวาสามารถทำยอดขายทัว่ โลกได 14 ลานคันภายในป 2565
หรือราว 30% เปนรถพลังงานไฟฟา EV ซึ่งรวมถึงรถพลังงานไฟฟา EVs อื่นๆ ดวย
・ รถพลังงานไฟฟา EV สามารถขับเคลื่อนไปไดระยะทาง 600 กิโลเมตร (โหมด NEDC) ชวยลดการใชแบตเตอรี่
ลิเธียมประหยัดได 30% (เมื่อเทียบกับในป 2559)
・ เพิ่มสมรรถนะการขับเคลื่อนดวยการชารจไฟฟาแบบเร็ว 15 นาทีไดระยะทางจาก 90 กิโลเมตรในป 2559 เปน
230 กิโลเมตร (โหมด NEDC)
・ Release 12 full EVs, and release EVs in all major segments in the Japanese, U.S., Chinese, and
European markets. The alliance expects that of its global sales of 14 million vehicles in 2022,
roughly 30% will be electrified vehicles, including EVs.
・ Achieve a driving range of 600 km (NEDC mode) with EVs. Reduce the cost of lithium-ion batteries
by 30% (in comparison to 2016).
・ Increase the driving range from a 15 minute quick-charge from 90 km in 2016 to 230 km (NEDC mode).

Renault: เรงออกรุนหลักๆ ที่ ใชพลังงานไฟฟา EV ไดแก ZOE
และ Kangoo

Renault: Acceleration of higher output models of its major
EVs such as the ZOE and Kangoo

Renault ไดออกรถพลังงานไฟฟาที่มีสมรรถนะสูง, รุนที่ขายดี
ไดแก ZOE และ Kangoo อยางตอเนื่อง หลักๆ ในตลาดฝรั่งเศสและ
ยุโรป และเมื่อเร็วๆ นี้ที่งานมอเตอรโชว ผูผลิตยานยนต ไดจัดแสดง
รถพลังงานไฟฟา EV รถสปอรต TREZOR และ EZ-GO ทีใ่ ชสลับกับ EV.

Renault has released high-performance, high-output models
such as the ZOE and Kangoo continually, primarily in France
and the European market. At recent motor shows, the OEM
has exhibited its TREZOR EV sports car, and the EZ-GO ride
share EV.
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ZOE

Kangoo Z.E

TREZOR EV GT
CONCEPT

EZ-GO

Renault เปดตัว ZOE เวอรชั่นสมรรถนะสูง, แนวคิด ZOE อี-สปอรต ในป 2560 ที่งานเจนีวา มอเตอรโชว ซึ่งเปน
รุนที่มีความเร็วเรงจาก 0-100 km/h (62 mph) ภายใน 3.2 วินาที
ในป 2561 ZOE ไดพัฒนาลักษณะพิเศษของมอเตอรไฟฟา R110 80 kW จำหนายใหกับกลุม Daimler ใชกับรุน Smart
Renault exhibited the high-performance version of its ZOE, the ZOE e-Sport Concept, at the 2017 Geneva
Motor Show. The model is capable of accelerating from 0-100 km/h (62 mph) in 3.2 seconds.
The 2018 model ZOE features the R110 80 kW electric motor. The R110 is also supplied to the Daimler
Group's smart models.
ในฤดูรอนป 2560 Renault ไดปลอยรุน Z.E. 33 ออกมา โดยใชแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
In the summer of 2017, Renault released the Z.E. 33, which features a 33 kWh lithium-ion battery
แนวคิด TREZOR EV GT สำหรับผูที่นิยมรถพลังงานไฟฟา EV สองที่นั่ง ไดจัดแสดงที่งานปารีส มอเตอร โชว
ในป 2559 เปนรถยนตที่ใชมอเตอรเครื่องยนตแบบ Formula E
The TREZOR EV GT Concept is a two-seat EV tourer, exhibited at the 2016 Paris Motor Show. The vehicle
features a motor developed based on its Formula E machine.
รุน TREZOR EV GT เปดตัวที่งานเจนีวา มอเตอรโชว ในป 2561 สำหรับรถพลังงานไฟฟา EV ขับขี่รวมกับ
การใหบริการ โดยมีลักษณะพิเศษใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 4
The EZ-GO was exhibited at the 2018 Geneva Motor Show. The vehicle is an EV for ride sharing
services, and features Level 4 autonomous driving technology.

Renault ZOE e-Sport Concept
(2017 Geneva International Motor Show)
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Renault TREZOR EV GT CONCEPT
(2017 Geneva International Motor Show)

Nissan M.O.V.E. ทะยานสูป 2565: พัฒนารถพลังงานไฟฟา
EV ใหม ดวย LEAF พลังงานอี-พาวเวอร

Nissan M.O.V.E. to 2022: Development of a new EV based
on the new LEAF, further usage of e-POWER

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั นิสสันมอเตอร จำกัด ประกาศตัว
"Nissan M.O.V.E. ทะยานสูป 2565" เปนแผนงานระยะกลาง และ
ในเดือนมีนาคม 2561 ไดประกาศกลยุทธการใชพลังงานไฟฟาใหเปน
สวนหนึ่งของแผนงาน โดยภายในป 2565 ผูผลิต OEM ตั้งเปาที่จะ
จำหนายทั้งรถพลังงานไฟฟา EV 100% และการใชพลังอีพาวเวอร
รวมกันใหมียอดขายปละ 1 ลานคัน นิสสันตั้งใจที่จะมีเปอรเซ็นต
การขายในรถพลังงานไฟฟา EV และรถพลังงานไฟฟาอี-พาวเวอรใน
ญี่ปุนและยุโรปใหไดถึง 40% ภายในป 2565, 50% ในป 2568 และ
ในอเมริกา 20 ถึง 30% ภายในป 2568 ขณะทีใ่ นจีนคาดวาจะถึง 35
ถึง 40% ในปเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดตอไปนี้เปนสิ่งที่ผูผลิตยานยนต
ไดดำเนินการตามแผนงานไปแลว :

In November 2017, Nissan Motor Company announced
its "Nissan M.O.V.E. to 2022" mid-term plan, and in March 2018,
announced its electrification strategy as part of its plan.
By FY 2022, the OEM aims to sell a combined total of 1 million
vehicles annually of its 100% EVs and vehicles featuring
e-POWER. Nissan anticipates that the sales percentage of
its EVs and electric vehicles including those featuring
e-POWER will reach 40% in Japan and Europe by 2022, 50%
by 2025, and in the U.S. 20 to 30% by 2025, with China also
expecting to reach 35 to 40% by the same year. The following
are the detailed measures the automaker plans on executing:

• พัฒนารถพลังงานไฟฟา EV 8 รุน ตาม LEAF โฉมใหม
• เปดตัวรถพลังงานไฟฟา EV ผานหลายแบรนดในจีน
• เปดตัวรถพลังงานไฟฟา EV มินิคารในญี่ปุน
• เปดตัวรถพลังงานไฟฟา EV ทั่วโลก ภายใตแนวคิดรถตนแบบ IMx
• เปดตัวรถพลังงานไฟฟา รุนใหม ในป 2564

• Develop 8 EVs based on the new LEAF
• Actively release EVs through various brands in China
• Release an EV mini car in Japan
• Release a global crossover EV inspired by the IMx concept car
• Electrify new INFINITI models to be introduced from FY 2021

นิสสันวางแผนออกจำหนายรถพลังงานไฟฟา EV ทีส่ ามารถใชไดกบั
รถพลังงานไฟฟาประเภท C ทีใ่ ชเทคโนโลยีสะอาด รุน LEAF ใหมรว มกับ
EV จากแพลตฟอรม SUV ในประเภท A นอกจากนี้ ภายใตแบรนด
Venucia ยังไดออกรถพลังงานไฟฟา EV อีก 2 รุน อีกดวย ยิง่ ไปกวานัน้
เมือ่ เร็วๆ นีผ้ ผู ลิตยานยนต ไดใชเทคโนโลยีอ-ี พาวเวอรผลิต Note และ
Serena และรุนอื่นอีกมากในญี่ปุน สวน INFINITI จะปลอยรถไฟฟา
EV ที่ใชเทคโนลีอี-พาวเวอรที่ใชกับรถรุนใหมๆ ภายหลังจากป 2564
และคาดวามากกวาครึง่ หนึง่ ของยอดขายรถยนตทว่ั โลกในป พ.ศ. 2568
จะเปนยานพาหนะที่ใชไฟฟา

Nissan plans to release affordable EVs such as a C-segment
EV utilizing technology nurtured through the new LEAF, as
well as an EV based on an A-segment SUV platform. The
Venucia brand will also release 2 EV variants. Furthermore,
the OEM will feature e-POWER technology currently available
on the Note and Serena in Japan on more models. INFINITI
will release EVs or vehicles featuring e-POWER technology
on new vehicles after FY 2021 and expects more than half
of its global vehicle sales by 2025 to be electrified vehicles.

นิสสันไดจัดตั้ง LEAF เปนตนแบบในการมุงมั่นพัฒนารถพลังงาน
ไฟฟา EV และเมือ่ เร็วๆ นี้ ไดตง้ั เปาเพิม่ ยอดผลิตและขยายสมรรถนะ
ในการขับขี่ พรอมกับการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ไดแก เทคโนโลยี
การขับเคลื่อนอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผูผลิตยานยนต ไดออกจำหนาย
Note และ Serena ที่ใชซีรีสอี-พาวเวอร ระบบไฮบริดในญี่ปุน โดย
สามารถทำใหรถพลังงานไฟฟามียอดขายเพิ่มขึ้นอยางมาก ในอนาคต
ผูผลิตยานยนตจะใชเครื่องยนตระดับเอ็กครูชีฟสำหรับใชเทคโนโลยี
อี-พาวเวอร และตั้งเปาที่จะปรับปรุงการควบคุมความรอนไดถึง 50%
ตามแนวคิดรถพลังงานไฟฟา IMx ที่ใชเทคโนโลยีการขับเคลื่อน
อัตโนมัติขั้นสูง

Nissan already has established the LEAF at the core of
its EV development efforts and is currently aiming to increase
its output and extend driving range, as well as feature equipment
such as autonomous driving technology. Additionally, the OEM
released the Note and Serena featuring the e-POWER series
hybrid system in Japan, greatly increasing the sales of electrified
vehicles. In the future, the automaker will develop engines
exclusively for powering e-POWER and will aim to improve
thermal efficiency by 50%. The IMx EV crossover concept
also features advanced autonomous driving technology

Electric Vehicle
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LEAF

Note e-POWER

LEAF ใหม เปดตัวในเดือนตุลาคม 2560 เปนยานยนตที่ใชเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ProPILOT และเทคโนโลยี
การจอดรถอัตโนมัติ ProPILOT Park และระบบ e-Pedal ที่ใหผูขับขี่สามารถสตารทจากที่จอด เรง ลดความเร็ว
โดยการกดปุมเรงเทานั้น
ในป 2560 นิสสันไดจัดแสดงแนวคิด LeafNismo ที่โตเกียว มอเตอรโชว และจัดตารางการออกสูตลาดในป 2561
ครึ่งปหลัง
The new LEAF was released in October 2017. The vehicle features the ProPILOT autonomous driving
technology, the ProPILOT Park autonomous parking technology, and the e-Pedal system, which allows
drivers to start from a stop, accelerate, decelerate, and stop using only the accelerator pedal.
Nissan exhibited the high-performance Leaf Nismo Concept at the 2017 Tokyo Motor Show. The vehicle
is scheduled for release in the second half of 2018.
รุน Note ในการใชเทคโนโลยีอี-พาวเวอรในยุคที่สอง ที่ออกจำหนายในป 2559 โดยมี Note อี-พาวเวอร NISMO
เปนรุนที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม และเพิ่มเขาไปในสายการผลิตในปเดียวกัน
The second-generation Note e-POWER version was released in November 2016. The high-performance
model Note e-POWER NISMO was added to the lineup in December of the same year.

Serena e-POWER

IMx

การใชเทคโนโลยีอี-พาวเวอรของ Note สามารถนำมาใชกับ Serena ที่ปลอยออกมาในเดือนมีนาคม 2561
The e-POWER technology featured on the Note was adopted for the Serena, which was released in
March 2018.
สวน IMx เปนแนวคิดผสมผสานทีจ่ ดั แสดงทีโ่ ตเกียว มอเตอร โชว ในป 2560 โดยใชเทคโนโลยีการขับเคลือ่ นอัตโนมัติ
ขัน้ สูง สามารถขับขีไ่ ดในระยะทาง 600 กิโลเมตร หรือมากกวาสำหรับชารจไฟฟาเพียงครัง้ เดียว นอกจากนี้ IMx KURO
นัน้ ไดรบั การออกแบบภายนอกใหโดดเดน ไดจดั แสดงทีง่ านเจนีวา มอเตอร โชว ในป 2561 โดยรถยนตมลี กั ษณะพิเศษ
B2V (สมองยานยนต) เปนเทคโนโลยีสนับสนุนตรวจจับคลื่นสมองผูขับขี่
The IMx is an EV crossover concept exhibited at the 2017 Tokyo Motor Show, featuring advanced
autonomous driving technology. The vehicle has a driving range of 600 km or more on a single charge.
The IMx KURO, which features a fully redesigned exterior, was exhibited at the 2018 Geneva Motor
Show. The vehicle features B2V (Brain to Vehicle) brainwave detection driver support technology.

44

Mitsubishi: สงเสร�มการใชรถพลังงานไฟฟา SUV ใหแพรหลาย
ไปทั่วโลกดวย รุน Outlander PHEV

Mitsubishi: Promotion of global expansion of electric
SUVs based on the Outlander PHEV

มิตซูบชิ ิ มอเตอร ไดรว มกับกลุม พันธมิตร ในเดือนตุลาคม ป 2559
โดยคาดหวังใหผูผลิตยานยนตเปนศูนยกลางการจำหนายในภูมิภาค
อาเซียนและการใชพลังงานไฟฟาของ SUV ซึ่งรุนที่ทำยอดขายหลักๆ
ก็คือ Outlander PHEV และสามารถทำไดดีในยุโรป ภายในป 2563
ผูผ ลิตยานยนต จะปลอย PHV เวอรชน่ั Eclipse Cross รถครอสโอเวอร
หรือ compact SUV ที่จะใชเปนตนแบบ SUV ขั้นสูงที่ออกจำหนาย
ไปทั่วโลก

Mitsubishi Motors joined the alliance in October 2016. The
automaker is expected to play a central role in the expansion
of sales in the ASEAN region and the electrification of SUV
models. Sales of its mainstay model, the Outlander PHEV, are
doing particularly well in Europe. By 2020, the OEM will release
a PHV version of the Eclipse Cross compact SUV and will
actively advance the global deployment of its electric SUVs.

มิตซูบิชิวางแผนปลอยรุน Outlander PHEV ออกมาในฤดูรอนป 2561 ในญี่ปุน และยุโรป

Outlander PHEV Mitsubishi plans to release an updated model of its Outlander PHEV in the summer of 2018 in Japan
and Europe.

eX Concept

e-EVOLUTION
CONCEPT

Nissan IMx

แนวคิด eX เปนรถพลังงานไฟฟา SUV EV ทีจ่ ดั แสดงทีโ่ ตเกียว มอเตอร โชว ในป 2558 และจัดตารางการออกจำหนาย
ในป 2563
The eX Concept is a compact SUV EV exhibited at the 2015 Tokyo Motor Show. The vehicle is scheduled
for release in 2020.
แนวคิด e-EVOLUTION เปนรถพลังงานไฟฟา SUV EV ที่จัดแสดงที่โตเกียว มอเตอร โชว ในป 2560 ซึ่งเปนรถยนต
ที่ผสมผสานเทคโนโลยี EV ชั้นสูงกับเทคโนโลยีควบคุมการขับขี่ทั้งหมด และเพิ่มเทคโนโลยีของยานยนตสมัยใหม
โดยใชเทคโนโลยี AI
The e-EVOLUTION CONCEPT is an SUV EV exhibited at the 2017 Tokyo Motor Show. The vehicle
combines and advances EV technology with all-wheel drive control technology. Additionally, the
vehicle newly features AI technology.

Mitsubishi e-EVOLUTION CONCEPT
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รถพลังงานไฟฟารุนหลักๆ ของกลุม Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance (ยอดขาย : หนวย)
Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance major electrified models (Sales volume: units)
Brand

รุ่น / Model ประเภท / Segment

EV/HV/
PHV/FCV

2015

2016

2017

Japan only
90,299
Japan only
80,123
45,914 Japan, USA, UK,
Norway, France
31,328 France, Germany,
Norway
22,828 UK, Norway, Japan,
Sweden, Germany
Japan only
13,053
Japan only
7,250
China, Korea
2,997
France
2,836
UK, France
2,473
Korea only
2,014
USA, Korea
1,662
Japan only
1,620
USA only
1,066
Korea
739
694 Norway, Japan,
France
Japan, USA
637
USA only
389
USA
298
China only
4

Nissan
Nissan
Nissan

Note
Serena
Leaf

MPV
MPV
C

EV (e-POWER)
HV
EV

51,408
39,813

19,842
61,966
48,772

Renault

ZOE

B

EV

17,104

21,707

Mitsubishi

Outlander

SUV (Class D)

PHV

23,080

25,961

X-Trail
Nissan
Delica D:2
Mitsubishi
Murano
Nissan
Kangoo
Renault
NV200
Nissan
SM3
Renault Samsung
Q50
Infiniti
Skyline
Nissan
Rogue
Nissan
Twizy
Renault
i-MiEV
Mitsubishi

SUV (Class C)
Unclassified
SUV (Class D)
Unclassified
Unclassified
C
D
D
SUV (Class C)
Unclassified
A

HV
HV
HV
EV
EV
EV
HV
HV
HV
EV
EV

17,948
460
69
906
1,043
4,295
3,185
25
1,124

17,532
7,543
63
3,001
1,985
623
2,607
2,139
42
817

Fuga/Q70
Pathfinder
QX60 (JX)
Venucia

E/F
SUV (Class D)
SUV (Class E)
C

HV
HV
HV
EV

1,784
2,245
2,357
1,127

1,111
816
1,115
1,916

Nissan/Infiniti
Nissan
Infiniti
Venucia

Top-selling country

Source: MarkLines yearly sales figures by model

PSA: เปดตัวรถพลังงานไฟฟา PHV 7 รุน และ EV 4 รุน ภายใน
ป 2564
PSA ไดประกาศกลยุทธสำหรับรถพลังงานไฟฟาในเดือนพฤษภาคม
ป 2559 ผูผ ลิตยานยนตจะพัฒนาแพลตฟอรม รถยนต EV 2 รุน และ
มีแผนการออกจำหนายในป 2562 ขณะทีภ่ ายในป 2563 PSA ตัง้ เปา
ที่จะลด CO2 ใหต่ำกวา 100 g/km ใน 60% หรือมากกวาในสายการผลิต
พรอมกับลด CO2 ใหได 91 g/km ในปเดียวกัน และภายในป 2564
ผูผลิตยานยนตวางแผนที่จะออกรถพลังงานไฟฟา PHV 7 รุน และ
EV 4 รุน
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PSA: Release of 7 PHV models and 4 EV models by 2021
PSA announced its EV strategy in May 2016. The OEM
will develop two electric vehicle platforms, and will release
vehicles featuring these platforms starting in 2019. By 2020,
PSA aims to reduce CO2 emissions to less than 100 g/km in
60% or more of its product lineup, as well as achieve average
CO2 emissions of 91 g/km in the same year. By 2021, the
automaker plans to release 7 PHV models and 4 EV models.

EMP2

แพลตฟอรม โมดูลารที่มีประสิทธิภาพ
PSA จะพัฒนารถ PHV ประเภท C และ D และเริ่มออกจำหนายในป 2562 ซึ่งเปนเครื่องยนตที่ใชแบตเตอรี่มี
พลังงานไฟฟา 12 ถึง 13 กิโลวัตตชั่วโมง (kWh) ละมีเปาหมายที่จะให EV ขับเคลื่อนได 60 กิโลเมตร
Efficient Modular Platform
PSA will develop a C and D-segment PHV and release them starting in 2019. The vehicles will feature
a drive battery with a volume of 12 to 13 kWh, and aim for an EV driving range of 60 km.

CMP

แพลตฟอรม โมดูลาร (Common Modular Platform)
CMP พัฒนารวมกับตงฟง มอเตอร โดยทีแ่ พลตฟอรม จะเล็กกวาแพลตฟอรมของรุน EMP2 กำหนดเปาหมายสำหรับ
รถประเภท B และ C ซึง่ จะเริม่ ออกจำหนายในป 2562 นอกจากนี้ PSA พัฒนาแพลตฟอรม รถพลังงานไฟฟา e-CMP
เพือ่ ใชกบั รถ EV ทัง้ 4 รุน ตัง้ แตป 2562 ถึงป 2564 และแบตเตอรีม่ ขี นาด 50 กิโลวัตตชว่ั โมง (kWh) ทีก่ ำหนดเปาหมาย
วิ่งได 450 กิโลเมตร สำหรับการชารจไฟฟาครั้งเดียว
Common Modular Platform
The CMP is developed jointly with Dongfeng Motor. The platform is slightly smaller than the EMP2 platform
and is targeted at B and C- segment vehicles. Vehicles based on this platform will be released starting
in 2019. PSA is developing the e-CMP electric vehicle platform and will feature it on 4 EV models from
2019 to 2021. The vehicles will feature a 50 kWh battery, and are targeted to have a range of 450 km
on a single charge.

สวนใหญ PSA จำหนายรถพลังงานไฟฟา EV คอมแพคในฝรัง่ เศส
ในป 2560 ผูผลิตยานยนตไดออกรถพลังงานไฟฟา EV เวอรชั่นที่ใชไดกับ
รถแวน เปอรโยตพารทเนอร และซีตรอง เบอริงโก และทีง่ านจัดแสดง
เมื่อเร็วๆ นี้ ผูผลิตยานยนตไดแสดงแนวคิดการใชรถพลังงานไฟฟา
PHV และ EV โดยมีตน แบบจากแพลตฟอรมเอ็กครูชฟี เดิมของ EV มาใช

PSA primarily sells compact EVs in France. In 2017, the
OEM released EV versions of its compact vans, the Peugeot
Partner and Citroen Berlingo. At recent exhibitions, the
automaker has also showcased PHV and EV concept vehicles
using the aforementioned EV-exclusive platform.

DRIVE TO FUTURE

WITH ELECTRIC VEHICLE

Peugeot

Partner Electric

รุน Partner Electric เปนรถพลังงานไฟฟา EV คอมแพค ที่พัฒนารวมกันระหวางเปอรโยตและมิตซูบิชิ มอเตอร
ในป 2560 เปอรโยตไดออก Partner Tapee Electric สำหรับหาทีน่ ง่ั เปนรถแวนพลังงานไฟฟา EV คอมแพค โดยมี
ระบบสงกำลังแบบมาตรฐาน
The Partner Electric is a compact EV commercial vehicle co-developed with Mitsubishi Motors.
In September 2017, Peugeot released the Partner Tapee Electric five-seat compact EV van, which shares
a common powertrain

Quartz

รุน Quartz เปนแนวคิดรถพลังงานไฟฟา PHV SUV คอมแพคที่มีลักษณะพิเศษจากแพลตฟอรม EMP2 จัดตาราง
การออกจำหนายหลังป 2561
The Quartz is a concept compact PHV SUV that features the EMP2 platform. The vehicle is scheduled
for release after 2018.

FRACTAL

รุน FRACTAL เปนแนวคิดรถพลังงานไฟฟา EV ที่จัดแสดงที่ IAA แฟรงคเฟริ์ท มอเตอร โชว ในป 2558
The FRACTAL is a compact EV concept exhibited at the 2015 IAA Frankfurt Motor Show.
47

TECHNO FOCUS

Citroen
E-Berlingo
Multispace

Aircross concept

Citroen E-Berlingo Multispace เปนรถพลังงานไฟฟา EV เวอรชั่นรถแวนคอมแพค ที่เปดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม
ป 2560 ซึ่งเครื่องยนตใชรวมกับระบบสงกำลังของรุน Partner Electric
The E-Berlingo is an EV version of the Berlingo compact van released in May 2017. The vehicle
shares its powertrain with the Partner Electric.
แนวคิดการผสมผสาน Aircross ของรถพลังงานไฟฟา PHV SUV คอมแพค ที่จัดแสดงที่งานเซี่ยงไฮ มอเตอร โชว
ในป 2558
The Aircross concept is a compact PHV SUV exhibited at the 2015 Shanghai Motor Show

DS
DS7 Crossback

รถพลังงานไฟฟา PHV รุน DS7 Crossback ซึ่งเปนเวอรชั่นหนึ่งของ DS7 ที่จัดแสดงที่งานเจนีวา มอเตอร โชว
ในป 2560 จัดตารางการออกจำหนายภายในป 2562
The DS7 Crossback is a PHV version of the DS7, exhibited at the 2017 Geneva Motor Show.
The vehicle is scheduled for release in 2019.

DS E-TENSE

รถสปอรตพลังงานไฟฟา EV รุน DS E-Tens ที่จัดแสดงที่งานเจนีวา มอเตอร โชว ในป 2559
The DS E-Tense is an EV sports car exhibited at the 2016 Geneva Motor Show.

รถพลังงานไฟฟารุนหลักๆ ของกลุม PSA (ยอดขาย : หนวย)
PSA Group major electrified models (Sales volume: units)
Brand

รุ่น / Model ประเภท / Segment

2015

2016

2017

1,503 France, Germany,
Norway
1,158 France, Germany,
Spain
France
1,038
France
646
France
295
France
189
France
149
France
-

Peugeot

iOn

A

EV

890

1,893

Citroen

C-ZERO

A

EV

648

1,834

Peugeot
Citroen
Citroen
DS
Peugeot
Peugeot

Partner
Berlingo
E-Mehari
DS5
508
3008

Unclassified
Unclassified
A
D
D
MPV

EV
EV
EV
HV
HV
HV

5
23
157

485
306
536
530
1,496
397

Source: MarkLines yearly sales figures by model
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EV/HV/
PHV/FCV

Top-selling country

Peugeot Quartz
(Source: PSA)

DS7 Crossback
(2017 Geneva International Motor Show)

Tesla: ผูนำรถพลังงานไฟฟา EV ในตลาดรถหรู วางแผนที่จะ
ขยายสายการผลิต EV

Tesla: Leading the luxury EV market, plans to expand its
EV lineup

ในเดือนกรกฎาคม ป 2559 ตามแผนงานระยะกลาง (สวนที่ 2)
Tesla ประกาศที่จะขยายสายการผลิตรถพลังงานไฟฟา EV และ
กาวเขาสูตลาดของแตละประเภทของทุกรุน ผูผลิตยานยนตวางแผน
ทีจ่ ะออกจำหนาย โมเดล Y และ SUV คอมแพค โฉมใหมทพ่ี ฒ
ั นามาจาก
โมเดล 3 ในป 2562 ในเดือนพฤศจิกายน ป 2560 Tesla ไดประกาศ
ภาพรวมทั้งหมดของ “Semi” รถบรรทุกกึ่งพวง (จัดตารางการออก
จำหนายในป 2562) พรอมกับ Roadster ใหม (จัดตารางการออก
จำหนายในป 2563) ยิ่งไปกวานั้น ผูผลิตยานยนต วางแผนที่จะออก
รถบรรทุกปคอัพ และรถมินบิ สั โดยผลิตจากแพลตฟอรมเดียวกัน ใหกบั
รุนโมเดล X

In its July 2016 mid-term plan (Part 2), Tesla announced
it would expand its lineup of EVs and enter all major segments.
The automaker plans to release the Model Y, a new compact
SUV based on the Model 3, in 2019. In November 2017, Tesla
announced overviews of its "Semi" semi-truck trailer (scheduled
for release in 2019), as well as its new Roadster (scheduled
for release in 2020). Additionally, the OEM plans to release
a pickup truck and a minibus that use the same platform as
the Model X.

Model S
Model X
Model 3
Model Y

Roadster ใหม่

รุนโมเดล S เปนรถพลังงานไฟฟา EV ซีดาน ที่ออกในป 2555
The Model S is an EV sedan released in 2012.
รุนโมเดล X เปนรถพลังงานไฟฟา SUV พัฒนาจาก Model S ที่ออกในป 2558
The Model X is an SUV based on the Model S, released in 2015.
รุนโมเดล 3 เปนรถพลังงานไฟฟา EV สำหรับตลาดใหญ ที่ออกในเดือนกรกฎาคม ป 2560
The Model 3 is a mass-market EV, released in July 2017.
รุนโมเดล Y เปนรถพลังงานไฟฟา SUV คอมแพคโฉมใหม จัดตารางการออกจำหนายในป 2562 เปนยานยนตที่ใช
แพลตฟอรมเดียวกันกับรุนโมเดล 3
The Model Y is a new compact SUV, scheduled for release in 2019. The vehicle uses the same platform
as the Model 3.
รุน Roadster ใหม เปนรถสปอรต 2+2 ที่นั่ง จัดตารางการออกจำหนายในป 2563
The new Roadster is a 2+2 seat sports car, scheduled for release in 2020.
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Tesla developed the luxury EV market with its advanced
release of its Model S and Model X, giving the OEM a massive
lead in the North American and European markets in the
segment. In July 2017, the automaker released the affordable
Model 3, but as the automaker is currently challenged with
the advanced automation of its manufacturing process, the
production of battery modules has bottlenecked, resulting in
delays to its production pace (as of February 2018).

Tesla ใชตลาดรถหรู EV ยกระดับรุนโมเดล S และ โมเดล X
โดยกำหนดใหผูผลิตยานยนต ในตลาดใหญในอเมริกาเหนือและยุโรป
ของรถประเภทนีแ้ ละออกจำหนาย ในเดือนกรกฎาคม ป 2560 ผูผ ลิต
ยานยนตไดออก โมเดล 3 ในราคาทีส่ ามารถจับตองได แตเมือ่ เร็วๆ นี้
ก็มผี ผู ลิตยานยนตทไ่ี ดพฒ
ั นางาน ซึง่ ถือเปนชิน้ งานทีท่ า ทายอุตสาหกรรม
ผูผลิตยานยนตอัตโนมัติทีเดียว นั่นคือการผลิตโมดูลแบตเตอรี่ที่
กลายเปนไปกระจุกตัว ทำใหการผลิตลาชา (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ
ป 2561)

Model 3 (Source: Tesla)
Brand
Tesla

Model X

รุ่น / Model ประเภท / Segment
Model S

E

EV/HV/
PHV/FCV

2015

2016

2017

Top-selling
country

EV

39,536

40,569

43,656

USA, Norway,
UK, Germany,
Netherlands,

Tesla

Model X

SUV (Class E)

EV

208

22,821

35,334

Tesla
Tesla

Model 3
N/A

D
Unclassified

EV
EV

4,096

89

1,771
400

Canada, Switzerland

USA, Norway,
UK, Canada,
Netherlands,
Germany
USA
Norway, New

Zealand, Luxembourg

Source: MarkLines yearly sales figures by model
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