


Introduced in 1995, the ESP® Electronic Stability Program 
has increased road safety considerably, since it helps you 

Independent studies show that 80% of car accidents 
keep control of your vehicle in dangerous situations.

caused by skidding could be prevented if all cars were 
equipped with ESP®.

www.Bosch-ESP.com

Prevents skidding, saves lives. 
ESP® from Bosch.
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President Talk

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน Automotive Navigator Magazine 
ทุกท่าน เราเข้าสู่ปี 2561 อย่างเป็นทางการ และถือเป็นปีที่ดี
อีกปีหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ จากนโยบาย

ของภาครัฐในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ที่เน้นความเป็น 4.0 มีการสนับสนุน
มาตรการและนโยบายด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม จากจุดนั้นเอง
เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้เห็นแนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
ยานยนต์

ในช่วงปี 2560 ทีผ่่านมา เราได้เหน็การเปลีย่นแปลงในทางท่ีดีขึน้
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในหลายๆ มิติ หนึ่งในนั้น คือ 
นโยบายการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของไทย ท่ีมค่ีายรถยนต์ขอรับการส่งเสริมการลงทนุรถยนต์ไฟฟ้าจาก 
BOI จ�านวน 8 ค่าย แล้วในขณะนี ้นบัเป็นสัญญาณท่ีดขีองอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ท่ีมีการปรับตัวและเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับทั้ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เกีย่วกับยานยนต์ไฟฟ้า ทีก่�าลงัจะมีบทบาทส�าคญัในชวีติ

ของเราในอนาคต นับเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันยานยนต์ที่ก�าลัง
เตรียมความพร้อม ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกมิติ

ส�าหรับนิตยสารฉบับนี้ เรายังอยู่ในเรื่องราวของ 4.0 ที่จะเน้น
ไปด้านมมุมองของอาเซียน โดย ศ.ดร.ประภสัสร์ เทพชาตรี ผูอ้�านวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึง สภาวะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 3/2560 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย ปี 2560 (มกราคม-กันยายน) และบทความเรื่อง
การจดัการความเสีย่งและโอกาสตามแนวทางของอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าผูอ่้านจะได้รบัความรู ้ควบคู่ไปกับความบนัเทงิ

สวัสดีครับ

G
reetings to all reader of Automotive Navigator Magazine! 

We now enter to the year of 2018. This is another pleasant 

year of Thai automotive industry from government’s policy 

during past 2 years which focuses on Industry 4.0. There are supporting 

measures and policies that support Thailand to become a country 

with economy and industry driven by innovation. From this point, 

we have seen gradually changes and tendency of Thai industries; 

especially, automotive industry.

In 2017, there were improvements of Thai automotive industry 

in many dimensions. One of them was Thai Electric Vehicle (EV) 

industry development supporting policy which 8 automotive 

manufacturers had applied for investment promotion from BOI. 

This is positive sign of automotive industry that has improvement 

and assurance for both operator and consumer; including passing 

on knowledge and understanding of EV. For Thailand Automotive 

Institute (TAI) , these are our roles and we are now preparing for 

readiness under Electric Vehicle Technology and Innovation 

Learning Center along with automotive industry development in all 

aspects. 

For this issue, we still present articles related to Industry 4.0 

and emphasize on ASEAN’s perception by Prof. Dr. Prapat 

Thepchatree, Director - Center for ASEAN Studies, Thammasat 

University together with Overview of Thai Automotive Industry as 

of Q3/2017, Overview of Thai Automotive Industry as of 2017 

(Jan-Sep) and Risk & Opportunity Assessment for Automotive 

Industries. I hope you would receive valuable and informative 

knowledge from this issue. Enjoy your reading.
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Comau’s new operational philosophy optimizes the layout 
of the work areas with a modular approach that increases 
productivity, lowers operating costs and streamlines the 
introduction of future models.

ComauFlex: Rethinking the concept of the manufacturing plant.

www.comau.com

The Flexible
Factory



ภาพร ว ม ข อ ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ยานยนต์ในเดือน

มกราคม-กันยายน 2560 พบว่า มีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์รวม 1,477,744 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.07 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 
และมีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ
รวม 620,715 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2559 เนือ่งจากราคา
สินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยางพารา 
นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียว
ในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ในด้านการส่งออก พบว่า 
มีปริมาณการส่งออกรถยนต์รวม 849,928 คัน 
ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 การส่งออกขยายตัวดีขึ้น เนื่องจาก
การส่งออกรถกระบะเพ่ิมขึ้นเกือบทุกตลาด 
โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่ เพิ่มขึ้น
เป็นเดือนแรก ยกเว้นตลาดเอเชีย และตลาด
อเมริการกลางและอเมริกาใต้

ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ มี
การผลิตรถจักรยานยนต์ส�าเรจ็รปู (CBU) จ�านวน 
1,546,252 คนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 เมือ่เปรียบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2559 และมีปริมาณ
จ�าหน ่ายรถจักรยานยนต ์ในประเทศรวม 
1,235,081 คนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 (ข้อมลู ม.ค.-ส.ค.) 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ 
(CBU และ CKD) มีจ�านวน 622,321 คัน ลดลง
ร้อยละ 5 โดยจ�าแนกเป็น CBU จ�านวน 269,115 คัน 
และ CKD จ�านวน 353,206 ชุด

The 
total production number of 

motor vehicle is 1,477,744 

units or increasing 0.07% 

from last year in the same period and the total 

domestic sale number of motor vehicle is 

620,715 units or increasing 12%. These are 

caused from the increasing price of agriculture 

products; especially, rubber and number of tourist. 

The total export number of motor vehicle is 

849,928 or decreasing 6% from last year in 

the same period. Export is growing well because 

of the increasing export number of pick-up 

truck in most markets; especially, the Middle 

East (the first month of increasing). This is 

except Asia, Central America and South 

America. 

The total production number of motorcycle 

(CBU) is 1,546,252 units or increasing 14% 

from last year in the same period. The total 

domestic sale number is 1,235,081 units or 

increasing 3% (Jan-Aug) for last year in the 

same period. The total export number; including 

CBU and CKD, is 622,321 units or decreasing 

5% (269,115 units for CBU and 353,206 set 

for CKD). 

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ปี 2560 (มกราคม-กันยายน)

By : Apinuch Buranadilok
Senior Researcher
Industrial Research, TAI

Overview of Thai Automotive 
Industry as of 2017 (Jan-Sep)
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การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ที่เป็นการ
ส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ มีมูลค่า 
205,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยจ�าแนก
เป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 147,669 ล้านบาท 
เครื่องยนต์ 26,622 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 
26,335 ล้านบาท แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิ้นงาน 1,913 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 372 
ล้านบาท

สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ 
(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 
เดือนมกราคม-กันยายน 2560 มีมูลค่าการส่ง
ออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์รวมทั้งสิ้น 
28,709 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 จ�าแนกเป็นการส่งออก
รถยนต์ 12,929 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
7 รถจกัรยานยนต์มลูค่า 1,126 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลค่า 
14,654 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ 14,259 และ 395 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล�าดับ

ด้านการน�าเข้า มีมูลค่าน�าเข้ายานยนต์
และชิน้ส่วนยานยนต์ 13,355 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปี 2559 
โดยน�าเข้ารถยนต์ 928 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ลดลง
ร้อยละ 18 รถจกัรยานยนต์ 176 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 และชิ้นส่วนยานยนต์มูลค่า 
12,251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 
โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
11,840 และ 411 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ

ดงันัน้ ดลุการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 15,354 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

Based on data from manufacturer and 

assembly, the total export number of auto 

parts is 205,911 MTHB or increasing 6%. It is 

categorized as 147,669 MTHB for auto parts, 

26,622 MTHB for engine, 26,335 MTHB for 

spare part, 1,913 MTHB for JIG&DIE and 372 MTHB 

for others. 

According to data of Department of 

Trade Negotiations (DTN) as of Jan-Sep 2017, 

the total export value of automotive and auto 

parts is 28,709 MUSD or increasing 4% from 

last year in the same period. It is categorized 

as 12,929 MUSD for motor vehicle (decreasing 

7%), 1,126 MUSD for motorcycle (increasing 

30%) and 14,654 MUSD for auto parts 

(increasing 15%), which include 14,259 MUSD 

for motor vehicle parts and 395 MUSD for 

motorcycle parts. 

The total import value of automotive 

and auto parts is 13,355 MUSD or increasing 

7% from last year in the same period. It is 

categorized as 928 MUSD for motor vehicle 

or decreasing 18%, 176 MUSD for motorcycle 

or increasing 33% and 12,251 MUSD for auto 

parts or increasing 9%, which include 11,840 

MUSD for motor vehicle parts and 411 MUSD 

for motorcycle parts. 

As a result, the trade balance of 

automotive industry as of Jan-Sep 2017 is 

surplus and export value is greater than 

import value for 15,354 MUSD, 3% increased. 
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์

เดือนมกราคม-กันยายน 2560

1. รถยนต์ 

ในเดอืนกนัยายน 2560 พบว่าจ�านวนรถยนต์ทัง้หมดทีผ่ลติได้ มทีัง้ส้ิน 
190,272 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 
เป็นผลมาจากการผลติรถกระบะขนาด 1 ตนั เพือ่ส่งออกมกีารปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 
และผลติเพือ่จ�าหน่ายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 20% โดยมีปริมาณการผลิตรถยนต์
รวม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ทั้งสิ้น 1,477,744 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.07 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยจ�าแนกเป็น รถยนต์นั่ง ลดลง
ร้อยละ 1.4 รถกระบะ 1 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) 
ลดลงร้อยละ 15 และรถบัสและรถโดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยคาดการณ์
เดือนตุลาคม จะมีปริมาณการผลิตรถยนต์จ�านวน 179,544 คัน (รูปที่ 1)

Automotive Industry Condition

as of Jan-Sep 2017

1.Motor vehicle

In September 2017, it reveals that the total production number of motor 

vehicle is 190,272 units or increasing 7%. It is a result from increasing 

volume of 1-ton pick-up truck production for export and increasing 20% 

of sale number. The total production number of motor vehicle for 9 months 

(Jan-Sep) is 1,477,744 units or increasing 0.07%. It is categorized as 

passenger car (decreasing 1.4%), 1-ton pick-up truck (increasing 4%), 

PPV (decreasing 15%) and bus & truck (increasing 8%). It is forecasted 

that the total production number of motor vehicle will be 179,544 units 

in October (as shown in Picture 1). 

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

Picture 1 Total Production Number of Motor Vehicle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017 
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ด้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ เดือนกันยายน 2560 มี
จ�านวน 77,592 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกับปีก่อน ร้อยละ 14 เป็นการเพิ่ม
ขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้นโดย
เฉพาะยางพารา นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัวดีขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว รวม
ทัง้การเร่งเบกิจ่ายงบประมาณของรัฐบาล และมีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์
ในประเทศรวม 9 เดือน มีจ�านวน 620,715 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดย
รถยนต์นั่งเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 17 รถกระบะ 1 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
รถยนต์น่ังก่ึงบรรทุก (PPV) ลดลงร้อยละ 10 และรถบัสและรถโดยสาร 
ลดลงร้อยละ 4 โดยคาดการณ์เดอืนตลุาคม จะมีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์
จ�านวน 75,028 คัน (รูปที่ 2)

The total domestic sale number of motor vehicle is 77,592 units 

or increasing 14% in September. This is the 9th consecutive month of 

increasing because the increasing price of agriculture product; especially, 

rubber and escalating number of inbound tourist. Thus, the export is 

increased and private sector investment is recovery as well as the 

government’s acceleration of budget disbursement. The total sale number 

of motor vehicle is 620,715 units for 9 months or increasing 12%. The 

highest increasing rate of sale number is passenger car at 17% followed 

by 1-ton pick-up truck with increasing rate at 10%. On the other hand, 

both sale numbers of PPV and bus & truck are decreased at 10% and 

4%, respectively. It is forecasted that the total sale number of motor 

vehicle in October will be 75,028 units (as shown in Picture 2). 

Picture 2 Total Domestic Sale Number of Motor Vehicle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017
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การส่งออกรถยนต์ในเดอืน ก.ย. 2560 มีจ�านวน 120,654 คัน เพ่ิมขึน้
จากช่วงเดียวกบัปีก่อน ร้อยละ 17 สงูสดุในรอบ 24 เดอืน เนือ่งจากการส่งออก
รถกระบะเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น
เป็นเดือนแรก ยกเว้นตลาดเอเชีย และตลาดอเมริการกลางและอเมริกาใต้ 
และมปีรมิาณการส่งออกรถยนต์รวม 9 เดอืน (ม.ค.-ก.ย.) ทัง้ส้ิน 849,982 คัน 
ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 โดยการส่งออกรถยนต์ทกุประเภท
ลดลง โดยเฉพาะรถยนต์ประเภท PPV ส่งออกลดลงมากที่สุด ร้อยละ 14 
รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง ลดลงร้อยละ 9 โดยคาดการณ์เดือนตุลาคม จะมี
ปริมาณการส่งออกรถยนต์จ�านวน 96,680 คัน (รูปที่ 3)

The total export number of motor vehicle as of September 2017 

is 120,654 units or increasing 17%. This is the highest increasing rate in 

24 months because of the increasing export number of pick-up truck in 

almost markets. In the Middle East market, this is the first month of increasing 

export number. However, the export number of motor vehicle in Asia, 

Central America and South America markets is decreased. The total 

export number (as of Jan-Sep) is 849,982 units or decreasing 6%. This 

decreasing includes all types of motor vehicle. The highest decreasing 

rate is PPV at 14% followed by passenger car at 9%. It is forecasted 

that the total export number in October will be 96,680 units (as shown 

in Picture 3).

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

Picture 3 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of Jan-Sep of 2016 and 2017

Picture 4 Total Export Number of Thai Motor Vehicle as of Jan-Sep of 2016 and 2017 by region
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โดยตลาดส่งออกหลัก ภูมิภาคที่มีอัตรา
การส่งออกเพิม่มากขึน้ทีส่ดุ ได้แก่ อเมริกาเหนอื 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 18 โดยรถยนต์ทุกประเภท (Pick up, 
PPV และรถยนต์นั่ง) ที่มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น
รองลงมา ได้แก่ โอเชยีเนีย เพิม่ขึน้ร้อยละ 8 โดย
รถยนต์ทกุประเภท Pick up, PPV ทีมี่การส่งออก
เพิม่มากขึน้ รองลงมา ได้แก่ โอเชียเนยี เพิม่ขึน้
ร้อยละ 8 โดยรถยนต์ประเภท Pick up และ PPV 
ท่ีมกีารส่งออกเพิม่มากขึน้ ส�าหรบั ตะวนัออกกลาง 
ยงัคงส่งออกลดลงมากทีสุ่ด ร้อยละ 38 เนือ่งจาก
เศรษฐกิจภายในภมูภิาคยงัไม่ด ีและราคาน�า้มัน
ที่ปรับตัวลดลง รองลงมา ได้แก่ อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ ลดลงร้อยละ 11 (รูปที่ 4)

ส�าหรับแอฟริกาใต้ เป็นอีกภูมิภาคที่มา
ทดแทนตลาดตะวันออกกลางที่ก�าลังหดตัว มี
ความพร้อมของทรัพยากร มีที่ดินอุดมสมบูรณ์ 
มีความง่ายในการเริ่มท�าธุรกิจ และเปิดกว้าง
ส�าหรับการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมี
ศักยภาพทางด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและ
ประมง รวมถึงการเป็นฐานการผลิตของบริษัท
ยานยนต์หลายรายเพ่ือส่งไปจ�าหน่ายในยุโรป 
และประเทศ อื่นๆ ใกล้เคียง จึงเหมาะต่อการ
ลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ส่วนมูลค่าการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูล
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 2) 
มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 12,929 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 7 
โดยรถยนต์ที่มีการส ่งออกมากท่ีสุดได ้แก ่ 
รถยนต์นัง่ มลูค่า 7,778 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากช่วงเดยีวกันของปี 2559 ร้อยละ 13 รองลงมา
คอื รถโดยสาร รถบรรทกุ และกระบะ 1 ตัน มมีลูค่า
การส่งออก 5,149 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 5

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) 
จากข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามีมลูค่าการน�าเข้า 928 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
มีอัตราการน�าเข้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2559 ร้อยละ 22 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด
ได้แก่ รถยนต์น่ัง มมีลูค่า 563 ล้านเหรียญสหรฐัฯ 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 22 
ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 365 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2559 ร้อยละ 10 

The highest increasing rate is North 

America market at 18% in all types of motor 

vehicle (pick-up, PPV and passenger car) followed 

by Oceania at 8% for pick-up and PPV. On 

the other hand, the highest decreasing export 

rate is the Middle East market at 38% due to 

slow economy and decreasing of oil price 

followed by Central America and South America 

markets at 11% (as shown in Picture 4). 

South Africa market is substitute the 

Middle East that is slowing down because it 

has adequate resource and ease of starting a 

business. It welcomes foreign investor and 

has ability in agriculture and fishery product 

processing. It is a manufacturing base of many 

automotive manufacturers for export to Europe 

and other countries nearby. Thus, it is a right 

place for investment in business of auto parts 

production. 

Based on data from DTN (as shown in 

Table 2), the total export value is 12,929 

MUSD or decreasing 7% from last year in the 

same period. The highest export value is 

passenger car for 7,778 MUSD; 13% decreased, 

followed by bus, truck and 1-ton pick-up truck 

with value at 5,149 MUSD or increasing 5%. 

According to data from DTN (Jan-Sep 

2017), the total import value is 928 MUSD or 

decreasing 22%. The highest import value is 

passenger car for 563 MUSD; 22% decreased. 

The import value of commercial vehicle and 

truck is 365 MUSD or 10% decreased. 
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2. รถจักรยานยนต์ 

ในเดือนกันยายน 2560 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ จ�านวน 
172,085 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และมี
ปรมิาณการผลติรถจกัรยานยนต์รวม 9 เดอืน (ม.ค.-ก.ย.) จ�านวนทัง้ส้ิน 1,546,252 คนั 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ท้ังนี้เมื่อพิจารณาการ
ผลติรถจกัรยานยนต์จ�าแนกรายประเภท พบว่า มีการผลติรถจกัรยานยนต์แบบ 
Commuter เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 และรถจักรยานยนต์แบบ Sport เพิม่ข้ึนร้อยละ 7 
โดยคาดการณ์เดอืนตลุาคม จะมปีรมิาณการผลติรถจักรยานยนต์จ�านวน 175,585 คนั 
(รูปที่ 5)

2. Motorcycle

In September 2017, the total production number of motorcycle is 

172,085 units or increasing 1% from last year in the same period. The total 

production number throughout 9 months (Jan-Sep) is 1,546,252 units or 

increasing 14%. The total production numbers of commuter and sport are 

increased 16% and 7%, respectively. It is forecasted that the total production 

number will be 175,585 units in October (as shown in Picture 5).

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

Picture 5 Total Production Number of Motorcycle in Thailand as of Jan-Sep of 2016 and 2017
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ตลาดรถจักรยานยนต์ในเดือนสิงหาคม 2560 มีปริมาณจ�าหน่าย 147,913 คัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 และมีปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์รวม 8 
เดือน (ม.ค.-ส.ค.) จ�านวนทั้งสิ้น 1,235,081 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 โดยผู้น�าตลาดรถจักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 78 รองลง
มา คือ ยามาฮ่า ร้อยละ 16 และซูซูกิ ร้อยละ 1 ตามล�าดับ (ข้อมูลเดือน ก.ย. ล่าช้าเนื่องจาก
มีการปรับปรุงระบบจากกรมขนส่งทางบก) โดยคาดการณ์เดือนกันยายน จะมีปริมาณการ
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์จ�านวน 146,926 คัน (รูปที่ 6)

In August, the total sale number of motorcycle is 147,913 units or increasing 7%. 

Throughout 8 months (Jan-Aug), there were 1,235,081 units of motorcycle sold or in-

creasing 3%. Honda is still the leader of this market and takes 78% of the market share 

followed by Yamaha (16%) and Suzuki (1%). Though data of September is not completed, 

it is forecasted that the total sale number of motorcycle will be 146,926 units (as shown 

in Picture 6). 

Picture 6 Total Domestic Sale Number of Motorcycle as of Sep-Aug of 2016 and 2017
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การส่งออกรถจกัรยานยนต์ (รวม CBU และ 
CKD) ในเดือนกันยายน 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 
58,899 คัน ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 และมีปริมาณการส่งออก
รถจกัรยานยนต์รวม 9 เดอืน (รวม CBU และ CKD) 
จ�านวน 622,321 คัน โดยจ�าแนกเป็นการส่งออก 
CBU เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 และการส่งออก CKD 
ลดลงร้อยละ 20 (รปูท่ี 7) ทัง้นีจ้ากข้อมลูการส่งออก
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2560 
(ม.ค.-ก.ย.) (ตารางท่ี 2) มีมูลค่าการส่งออก
รถจกัรยานยนต์ 1,126 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้
ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยคาดการณ์เดือนตุลาคม จะมี
ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ จ�านวน 
79,999 คัน

3. ชิ้นส่วนยานยนต์ 

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 1) มีมูลค่าทั้งสิ้น 
205,911 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกันของปี 
2559 ร้อยละ 6 แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยดึจบัชิน้งาน 
มีมูลค่าการส่งออก 1,913 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
มากที่สุด ร้อยละ 38 โดยชิ้นส่วนอ่ืนๆ มีมูลค่า
การส่งออก 372 ล้านบาท ลดลงมากท่ีสดุ ร้อยละ 45

In September 2017, the total export 

number of motorcycle; including CBU and 

CKD, is 58,899 units or decreasing 5% while 

the total export number of 9 months is 

622,321 units which export numbers of CBU is 

increased 27% and CKD is decreased 20% 

(as shown in Picture 7). According to DTN 

data (Jan-Sep) (as shown in Table 2), the total 

export value of motorcycle is 1,126 MUSD or 

increasing 30% from last year in the same 

period. It is forecasted that the total export 

number of motorcycle will be 79,999 units in 

October. 

3. Auto parts

Based on data from automotive 

manufacturer and assembly, the export value 

of auto parts is 205,911 MTHB or increasing 

6% from last year in the same period. The 

highest increasing rate is JIG & DIE for 38% 

with value at 1,913 MTHB while the highest 

decreasing rate is others for 45% with value 

at 372 MTHB. 

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

Table 1 Total Export Value of Auto Parts by Thai Manufacturer and Assembly as of 2012 – 2017 by Type
Unit(s) : MTHB

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep % Change

Engine  26,991.95  28,353.85  31,590.48  32,481.69  43,717.87  34,318.02  29,621.92 -13.68%

Spare part  20,116.53  19,715.26  22,134.71  23,468.51  29,316.06  21,611.56  26,335.22 21.86%

JIG & DIE  1,720.91  2,636.44  2,433.29  2,990.69  1,634.20  1,391.06  1,913.23 37.54%

OEM & Parts  168,541.97  190,386.45  195,863.84  188,761.24  184,544.16  135,555.48  147,668.50 8.94%

Others  2,310.29  947.49  1,642.76  1,177.43  802.00  676.93  371.86 -45.07%

Total  219,681.65  242,039.49  253,665.08  248,879.56  260,014.29  193,553.05  205,910.73 6.38%

Source : Automotive Intelligence Unit

Picture 7 Total Export Number of Thai Motorcycle as of Jan-Sep of 2016 and 2017
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ทั้งนี้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของ
ไทยในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางท่ี 2) มีมูลค่า
การส่งออกรวมท้ังสิน้ 14,654 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 25589 ร้อยละ 15 
โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 14,259 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ มูลค่า 395 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 6,084 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในด้านการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) จากข้อมลูกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 2) มีมูลค่า 
12,251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 9 โดยจ�าแนกเป็น
ชิน้ส่วนรถยนต์มลูค่า 11,840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์มลูค่า 411 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนรถยนต์น�าเข้าที่มีมูลค่า
มากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ 
รวมทัง้โครงรถและตวัถงัมูลค่า 7,211 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า
ทั้งสิ้น 15,354 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 14,979 
ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 (ตารางท่ี 2)

According to data from DTN (Jan-Sep 

2017) as shown in Table 2, the total export 

va lue of auto parts is 14,654 MUSD or 

increasing 15% from last year in the same period 

which 14,259 MUSD for motor vehicle parts 

and 395 MUSD for motorcycle parts. The 

highest export value is other parts & accessories 

for motor vehicle with value at 6,084 MUSD. 

Based on data of DTN (as shown in 

Table 2) , the total import value of auto parts 

(Jan-Sep 2017) is 12,251 MUSD or increasing 

9% which 11,840 MUSD for motor vehicle 

parts and 411 MUSD for motorcycle parts. The 

highest import value is parts & accessories 

including chassis & bodies with value at 

7,211 MUSD. 

4. Trade Balance

The trade balance as of Jan-Sep 2017 

is surplus with value at 15,354 MUSD or 

increasing 3% from last year in the same 

period which is 14,979 MUSD in the last year 

(as shown in Table 2).
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Table 2 Total Export – Import Value of Thai Automotive and Auto Parts as of 2014 – 2017
Value : MUSD % of Growth Rate

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan-Sep

2017
Jan-Sep 2016 2017

Jan-Sep

Export: Automotive & Auto Parts (1-3) 35,039.58 35,285.73 36,502.23 27,515.65 28,708.86 3.45 4.34

321010100 (1.1) Passenger car 6,001.72 9,180.05 11,618.22 8,924.07 7,778.24 26.56 -12.84

321010300 (1.2) Bus, Truck, 1 ton pick-up truck 10,294.57 8,179.87 6,480.01 4,925.74 5,148.76 -20.78 4.53

321010200 (1.3) Van 402.62 225.88 13.48 10.04 2.29 -94.03 -77.22

(1) Total No. of Export Vehicle  16,698.91 17,585.80 18,111.71 13,859.85 12,929.29 2.99 -6.71

321020100 (2.1) Motorcycle 1,063.14 1,100.87 1,084.61 774.85 996.22 -1.48 28.57

321020201 (2.2) CKD for motorcycle 118.89 87.90 124.92 91.61 129.62 42.11 41.49

(2) Total No. of Export Motorcycle 1,182.03 1,188.78 1,209.53 866.46 1,125.85 1.75 29.94

321040000 (3.1) Spark-igintion reciprocating internal combustion 
piston engines & parts thereof 3,386.63 3,176.37 3,655.31 2,784.57 3,229.33 15.08 15.97

343100000 (3.2) Transmission shafts & cranks 328.56 327.88 317.72 236.08 262.12 -3.10 11.03

321050000 (3.3) Electrical equipment for  spark-ignition 
internal combustion engines & parts thereof 400.26 325.52 340.24 248.82 279.36 4.52 12.28

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles 435.70 487.34 499.35 370.07 371.66 2.46 0.43

303160000 (3.5) Electric accumulators & parts thereof 913.65 652.68 545.64 390.46 529.70 -16.40 35.66

317010000 (3.6) Pneumatic tyres & innertubes of rubber 3,697.74 3,637.25 3,750.32 2,780.15 3,386.75 3.11 21.82

336030000 (3.7) Safety glass & glass mirrors 191.50 161.75 165.37 121.19 115.40 2.23 -4.77

321010405 (3.8) Other parts & accessories for motor vehicles 7,208.20 7,237.57 7,422.03 5,499.28 6,084.44 2.55 10.64

321020202 (3.9) Other parts & accessories for motorcycle 596.39 504.79 485.02 358.73 394.95 -3.92 10.10

(3) Total Number of Export Auto Parts 17,158.64 16,511.16 17,180.99 12,789.34 14,653.72 4.06 14.58

Code Items 2014 2015 2016 2016
Jan - Jun

2017
Jan - Jun 2016 2017

Jan-Jun

Import: Automotive & Auto Parts (1-3) 15,792.97 16,007.59 17,017.06 12,536.23 13,354.82 6.31 6.53

501000000 (1.1)  Passenger car 1,209.45 929.85 926.71 718.28 562.54 -0.34 -21.68

502010000 (1.2) Bus & Truck 493.36 391.35 538.89 407.50 365.38 37.70 -10.34

(1) Total No. of Import Vehicle 1,702.80 1,321.20 1,465.60 1,125.78 927.91 10.93 -17.58

505000000 (2) Motorcycle 148.65 214.21 180.51 132.26 175.72 -15.73 32.86

204030100 (3.1) Engine, Transmission shaft's & Other parts 4,355.42 3,931.80 4,230.23 3,085.22 3,323.72 7.59 7.73

504020000 (3.2) Parts & accessories including chassis & bodies 7,515.62 8,487.94 8,998.37 6,582.04 7,211.23 6.01 9.56

504010000 (3.3) Tyres 407.34 403.75 416.92 315.36 322.70 3.26 2.33

504030000 (3.4) Other parts & accessories 1,138.65 1,114.10 1,188.26 887.79 982.31 6.66 10.65

507000000 (3.5) Parts & accessories of motorcycles and bycycles 524.49 534.59 537.16 407.78 411.22 0.48 0.84

(3) Total Number of Import Auto parts 13,941.51 14,472.18 15,370.95 11,278.19 12,251.18 6.21 8.63

Export - Import 19,246.61 19,278.14 19,485.18 14,979.42 15,354.04 0.16 2.50

Source : Cooperation of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์โลก

• เวียดนามผลิตรถยนต์ขาย

เวียดนามเตรยีมเลือ่นชัน้จากการรบัจ้างผลติ 
เป็นประเทศผลิตรถยนต์จ�าหน่ายเต็มรูปแบบ 
วางแผนส่งประเดิมตลาดอาเซียนและเอเชีย
ในอีก 2 ปี ค่ายรับจ้างผลิตยานยนต์รายใหญ่
ของเวียดนาม ได้แก่ บริษัท Truong Hai 
Automobile หรือ Thaco ก่อตั้งเม่ือปี 1997 
รับผลิตให้ Mazda, Hyundai, Peugeot, Kia 
และ Foton (บริษัทจีน) ส่วนผู ้ประกอบการ
ท่ีวางแผนผลิตเอง ได้แก่ Vingroup บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่ สุดของเวียดนาม โดย
ต้ังบริษัท VinFast ขึ้นมาด�าเนินธุรกิจยานยนต์
โดยเฉพาะ VinFast ตัง้โรงงานผลติในเขตเศรษฐกิจ 
Dinh Vu-Cat Hai Eco nomic Zone ของจังหวดั 
ไฮฟอง เมืองท่าส�าคัญทางภาคเหนือเวียดนาม 
ท�าพิธีเปิดด�าเนินการก่อ สร้างโรงงานเฟสแรก 
เมื่อวันเสาร์ (2 ก.ย.) ที่ผ่านมา ใช้เงินลงทุน 
1,000-1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (33,200-50,000 
ล้านบาท)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โลกวันนี้
 วันที่ 8 กันยายน 2560

• จีนจ่อแบนรถใช้น�า้มัน ส่งเสริม

ยานยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าบีวายดกี�าลงัชาร์ตแบตเตอรี่
ในกรงุปักก่ิง จีนเตรยีมประกาศแผนสัง่ห้ามขาย

รถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัเบนซนิและดเีซล และส่งเสรมิ
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น โทรทัศน์ซีซีทีวี
รายงานว่า ซนิ ก๋ัวปิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและสารสนเทศ กล่าวระหว่าง
การประชมุเมือ่สุดสัปดาห์ทีผ่่านมาทีเ่มอืงเทยีนจนิ 
ว่า ทางกระทรวงเริม่วิจยัทีเ่ก่ียวข้องในเรือ่งนีแ้ล้ว 
และก�าลังพิจารณาถึงกรอบเวลาท่ีเหมะสมที่
จะห้ามจ�าหน่ายรถยนต์ใช้น�า้มนัในจนี ซึง่มาตรการ
ดังกล่าวจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
อย่างมากในเรื่องของส่ิงแวดล้อม รวมถึงเป็น
แรงผลักดันที่ส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ในจีน และบริษัทผลิตรถยนต์
ควรมีการปรับปรุง เพ่ือให้รถยนต์แบบเดิมให้
ประหยัดน�า้มนัมากขึน้ รวมถึงพัฒนารถยนต์ทีใ่ช้
พลังงานใหม่ แต่ซินไม่ได้เปิดเผยว่าจีนจะเริ่ม
ห้ามขายรถยนต์ใช้น�้ามันในปีใด โดยก่อนหน้านี้
สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสประกาศแผนที่
จะห้ามขายรถยนต์ และรถตู้ที่ใช้น�้ามันภายใน
ปี 2583

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยโพสต์
 วันที่ 12 กันยายน 2560

World Automotive 

Industry Movement

• Vietnam ready for automotive 

production 

Vietnam is transforming from production 

to order to automotive production for sale and 

plans for ASEAN and ASIA markets in the 

next 2 years. The leading production to order 

company of Vietnam is Truong Hai Automobile 

or Thaco; established in 1997. It is production 

to order for Mazda, Hyundai, Peugeot, Kia and 

Foton while Vingroup plans for its own 

manufacturing. Vingroup is the largest property 

asset company of Vietnam which established 

VinFast to operate automotive business. VinFast 

has manufacturing plant at Dinh Vu-Cat Hai 

Economic Zone; Northern seaport of Vietnam. 

It had grand opening for the 1 phrase on 

September 2nd, 2017 with investment value at 

1,000 – 1,500 MUSD (33,200 – 50,000 MTHB). 

Source : Daily World Today Newspaper,
 September 8th, 2017

• China is preparing to ban 

gasoline car and promotes EV 

China is preparing to ban gasoline car 

(both benzene and diesel) and promotes 

more Electric Vehicle (EV) production. Minister 

of Industry and Information revealed that this 

measure had been considered and in the 

process of setting the timeframe. It would 

change significantly for environment and drive 

automotive production industry development 

in China. Car maker should have improvement 

to increase the economy of vehicle; including, 

more alternative fuel vehicle development. 

Nevertheless, he did not reveal when this 

measure would be effective. Formerly, U.K. 

and France had declared not to sell gasoline 

car and van within 2040. 

Source : Thai Post Online Newspaper,
 September 12th, 2017
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• จีนมุ่งใช้เอธานอล

ปักก่ิง-รัฐบาลจีนประกาศนโยบายขยาย
การใช้เช้ือเพลิงเอธานอลส�าหรับยานยนต์ทั่ว
ประเทศภายในปี 2563 หวงัสนบัสนนุอตุสาหกรรม
การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลภายในประเทศ 
เนื่องจากจีนยังใช้เชื้อเพลิงชีวมวลน้อยเพียง 1 
เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆ ที่ตลาดรถยนต์จีนถือว่าใหญ่
ทีส่ดุของโลก อกีท้ังเป้าหมายของจนีคอืการช่วย
ลดสภาวะโลกร้อน ขณะที่จีนมีปริมาณข้าวโพด
ส่วนเกนิท่ีจะใช้ผลติเอธานอลได้มากเฉลีย่ปีละกว่า 
200 ล้านตัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ
 วันที่ 14 กันยายน 2560

• 'มาสด้า' ยุติรถใช้น�า้มัน 2035 

ปรับแผนมุ่งรถไฟฟ้า-ไฮบริด ด้าน

นิสสันเล็งออกรถอีวี 12 รุ่นดัน

สัดส่วนแตะ 40%

ค่ายรถญ่ีปุ่นทยอยปรับแผนใหญ่มุ่งสู่ยุค
รถยนต์ไฟฟ้า มาสด้าขอ 18 ปี ปิดฉากรถน�้ามัน 
ส�านักข่าวเกียวโดรายงานอ้างแหล่งข่าวว่า 
บรษัิท มาสด้า มอเตอร์ จะยกเลกิการผลติรถยนต์
เครื่องสันดาป โดยหันมาผลิตรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า (อีวี) และรถเครื่องยนต์ไฮบริดทั้งหมด
ภายในปี 2035 ซึ่งนับเป็นค่ายรถญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่
รายแรกที่ตั้งเป้าหมายดังกล่าว เพื่อรับกับการ
เปล่ียนแปลงของตลาดรถยนต์ โดยเฉพาะในยโุรป
ท่ีปรับกฎเพิ่มความเข้มงวดด้านการปล่อย
มลพิษมากขึ้น รายงานระบุว่า มาสด้ายังไม่มี
การผลิตรถยนต์อีวีและรถยนต์ไฮบริดแบบ 
เสียบปลั๊ก โดยมีเพียงรถไฮบริดแบบเดิมที่ใช้

แบตเตอรี่ และรถยนต์เครื่องสันดาปที่ใช้น�้ามัน 
แต่เมื่อเดือนที่แล้ว มาสด้าได้ประกาศความร่วม
มือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เพื่อร่วมกัน
พัฒนารถอีวีและเป ิดโรงงานผลิตแห่งใหม่
ในสหรัฐ โดยมาสด้าคาดว่าจะสามารถเปิดตัว
รถอีวีได้ครั้งแรกในสหรัฐ ภายในปี 2019

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์
 วันที่ 18 กันยายน 2560

• “ไป่ตู้” เร่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ

การพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อน
อตัโนมตัหิรอืรถยนต์ไร้คนขบั จากบริษัทเทคโนโลยี
หลายๆ แห่งรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ มคีวาม
ชัดเจนและเข้มขึ้นเรื่อยๆ และบริษัทเทคโนโลยี
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นอีก
ค่ายหนึง่ทีมี่ความชดัเจนในการพัฒนาเพ่ือแข่งขนั
กับเทคโนโลยีตะวันตก บริษัทไป่ตู ้ (Baidu) 
ยักษ์ใหญ่ทางด้านการบริการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เนต็ของจนี หลังจากได้ประกาศโครงการ
พัฒนารถยนต์ไร้คนขับ Apollo และได้เร่ิม
พัฒนามาหลายปีแล้ว ล่าสุดยังได้ให้ค�ามั่น เพื่อ
เร่งโครงการได้ประกาศการจดัต้ังกองทนุ Apollo 
Fund มูลค่าถึง 10,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 
50,000 ล้านบาท ส�านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า 
การจัดตั้งกองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
เพื่อเร่งการพัฒนาด้านเทคนิคและแข่งขันกับ
คูแ่ข่งจากสหรฐัฯ โดยจะน�าไปลงทนุในโครงการ
พัฒนารถยนต์ไร้คนขับประมาณ 100 โครงการ
ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ไทยรัฐ
 วันที่ 25 กันยายน 2560

• China aims to use ethanol

Beijing – Chinese government launches 

an extension policy for using ethanol in automobile, 

nationwide, within 2019 in order to support 

ethanol domestic production industry. Though, 

China is the largest automotive market, biofuel 

is used only 1%. China aims to reduce global 

warming and use over production amount of 

corn for producing ethanol for more than 200 

million tonnes per year. 

Source : Thairath Online Newspaper,
 September 14th, 2017

• Mazda will terminate 

gasoline car production in 

2035 and plans for HEV. 

Nissan aims to launch 12 

models of EV; reaching 40% 

of the market

Japanese car makers gradually revise 

plan for EV-Hybrid. Mazda will take 18 years 

before ending the gasoline car. Mazda Motor 

Co., Ltd. will terminate the production line of 

internal combustion engine vehicle and shift 

to Electric Vehicle (EV) and Hybrid production 

within 2035. Mazda is the 1st Japanese leading 

car maker that has this target to respond the 

change in automotive market; especially, in 

Europe where regulation is more rigorous in 

emission. Mazda has no Plug-in EV and Hybrid 

production line but only hybrid with battery and 

internal combustion engine vehicle. However, 

Mazda announced the collaboration with Toyota 

Motor Co., Ltd. for EV development and new 

plant establishment in the USA. Mazda expects 

to launch the 1st EV in the USA in 2019.

Source : Post Today Newspaper,
 September 18th, 2017

• Baidu speeds up for 

autonomous car development

Autonomous car or driverless car has 

developed from many technology companies 

and automotive industry, distinctively and 

intensively. A technology company from China 

shows this development, clearly, to compete 

with Western technology. Baidu launched a 

driverless car development project as known 

as Apollo which has been developed for many 

years. Recently, it speeds up to establish 

Apollo Fund with value at 10,000 MRMB or 

50,000 MTHB. This fund is a part of accelerative 

plan to develop technology and to beat 

competitors from the USA and it will be used 

with 100 projects for driverless car development 

in the next 3 years. 

Source : Thairath Online Newspaper,
 September 25th, 2017
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ความเคล่ือนไหวอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

• อีกก้าวรถยนต์ไฟฟ้าไทย 'MEA' 

จ่อผุด 1,000 จุดชาร์จ

คืบหน้าไปอีกข้ันกับแผนสร ้างสังคม
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเมืองไทย ตามที่รัฐบาล
ต้องการให้มีรถพลังงานไฟฟ้าวิ่งทดแทนรถยนต์
น�้ามัน ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทปลั๊กอิน 
ไฮบรดิ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) 
และประเภทแบตเตอรี ่(Battery Electric Vehicle 
: BEV) ท่ัวประเทศ นายชยัยงค์ พวัพงศกร ผูว่้าการ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ถอืเป็นการ
ขบัเคลือ่นการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ กฟน. 
ในการเดินหน้าธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนเครื่องอัดประจุ
ส�าหรับรถยนต ์ไฟฟ ้าให ้ เกิดขึ้นได ้อย ่างมี
ประสิทธภิาพและยัง่ยนื นบัเป็นคร้ังแรกท่ี กฟน.
จับมือกับเอกชนเพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
หรือ Charging Station นายชัยยงค์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ข่าวสด
 วันที่ 6 กันยายน 2560

• เร่งอตุสาหกรรมเป้าหมาย ช ูอีอีซี 

ยกไทยประเทศชั้นน�า 

โครงการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน กว่า 5.5 
แสนล้านบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี หลังบอร์ด
ใหญ่ ท่ีมี "บ๊ิกตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีเหน็ชอบโครงการลงทนุไปสารพัด 
ไล่ตั้งแต่การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน รถไฟทางคู่ 
มอเตอร์เวย์ รวมไปถงึการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั 
และท่าเรือมาบตาพุด ท�าให้ตอนนี้รัฐบาลเริ่ม
คลายความกังวลลงไปได้เปราะใหญ่ หลังจาก
โครงการเมกะโปรเจคท์ได้ถูกท�าคลอดไปแล้ว
จนหมดสิ้น จะมีก็แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
ที่อาจมาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อย แล้วนับ
จากนี้รัฐบาลเองก็หันมาผลักดันอีกโครงการที่
จะเข้ามาช่วยเติมเต็ม "อีอีซี" ให้ยิ่งใหญ่ จนเกิด
ผลส�าเรจ็จบัต้องได้ นัน่คือการลงทนุ "อุตสาหกรรม
เป้าหมาย" ในระยะ 5 ปีแรกท่ีมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 
5 แสนล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
 วันที่ 8 กันยายน 2560

Thai Automotive Industry 

Movement

• Another step of Thai EV. 

‘MEA’ aims to have 1,000 

charging station

It is another step of Thai Electric Vehicle 

(EV); according to the government policy to 

replace gasoline car with EV both Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle (PHEV) and Battery Electric 

Vehicle (BEV). Mr. Chaiyong Puapongsakorn, 

Governor, Metropolitan Electricity Authority 

(MEA) reveals, “this is the driving of EV in 

Thailand and shows the readiness of MEA for 

operating charging station business as well 

as having quality and sustainability charging 

station. It is the 1st collaboration of MEA with 

private sector to develop charging station”. 

Source : Khaosod Newspaper,
 September 6th, 2017

• Speed up targeted industry 

and promote EEC

After the approval of 550 billion THB 

for investment in many projects to support 

Eastern Economy Corridor (EEC): U-Tapao 

International Airport, High-speed train (connect 

3 airports), Dual-track railway, Motorway, 

Laem Chabang port and Map Ta Phut port from 

Eastern Economy Corridor policy committee 

(Prime Minister General Prayut Chan-o-cha is 

the Chairperson) which have been launched, 

the government will drive “Targeted Industry” 

to fulfill EEC. Investment value for this project 

is at least 500 billion THB for the first 5 years.

Source : Dialynews Newspaper,
 September 8th, 2017
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• 'สศอ.'เร่งพัฒนาเทคโนโลยี-

เครื่องจักร รับอุตสาหกรรมใหม่ดัน

ปท. สู่รายได้สูง

เ ม่ือ วันที่  13 กันยายน นายอิทธิชัย 
ปัทมสิรวัิฒน์ รองผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
กล่าวถงึการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรม ท่ีมีศกัยภาพ
ของประเทศเพ่ือรองรับแรงงานรุ่นใหม่ว่า ช่วง
ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาส�านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม (สศอ.) จดัการประชมุสมัมนาเสนอ
ผลการศึกษา โครงการบริการการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ โดยมี
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยได้บรรยายพิเศษเรื่อง 
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเงิน (Financial 
Economic Reform) เพ่ือให้เห็นภาพการเปลีย่นผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไป
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข 
ครอบคลุมต้ังแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่
มีศักยภาพ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนากระบวนการผลิต การปรับ
เปล่ียนเทคโนโลยีและเครื่องจักร การบ่มเพาะ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) การส่ง
เสริมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการ
จ�าหน่ายในตลาดโลก การพัฒนาหน่วยผลิต
ในภมูภิาค การส่งเสรมิอตุสาหกรรมเพือ่ชมุชนและ
สิง่แวดล้อม และการผลกัดนัให้เกดิอุตสาหกรรม
อนาคต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ก�าหนด
แผนงาน มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพรวม แผนพัฒนา
อตุสาหกรรมเชงินเิวศ มาตรการสนับสนนุการพัฒนา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรม และแผนแม่บทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุสาหกรรม 
โดยที่แผนงานมาตรการบางส่วน คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และบางส่วนอยูร่ะหว่าง
การน�าเสนอคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาต ิคณะกรรมการเร่งรดันโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษในรูปแบบคลัสเตอร ์ และ
คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน
 วันที่ 14 กันยายน 2560

• รายใหญ่ปลุกตลาดอีโคคาร์เดือด

ตลาดรถยนต์ประหยดัพลงังาน ดเูหมอืนว่า
ในปีนี้จะมีความเข้มข้นทางด้านการแข็งขันขึ้น
อกีคร้ัง เมือ่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอย่าง โตโยต้า 
จดุพลสุญัญาณเปิดศกึระลอกใหม่อกีครัง้ หลงัจาก

ซุม่เงยีบมาอย่างยาวนาน ด้วยการเปิดตัวรถยนต์
ในกลุ่มดงักล่าวถึง 2 รุน่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
วฒุกิร สรุยิะฉนัทนานนท์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า 
การแข่งขันในรถยนต์กลุ่มอีโคคาร์นั้นแข่งขันที่
การมอบความคุ้มค่าให้กับผูบ้ริโภคซึง่บริษัทน�าเอา
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีมากกว่าคู่แข่ง
ในระดบัเดยีวกนั พร้อมกับข้อเสนอพเิศษทีม่อบให้ 
จึงเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นตลาดและส่งผลให้
บริษัทสามารถรักษาอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์
นั่งได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์
 วันที่ 18 กันยายน 2560

• ช้ีรถพลังงานไฟฟ้าจากจนีบุกไทยยาก

ค่ายรถชี้ ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าตลาดรถยนต์
ไฟฟ้าไม่ง่าย จับตารถยนต์ไฟฟ้าจีนขยายตัวสูง 
นายคริส เวลส์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั วอลโว่ 
คาร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นเทรนด์ของโลกที่คนต่างมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจ ซึ่งในอนาคตจะมีผู้เล่นเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง แต่กระนัน้การพฒันาทางเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าไม่ง่ายที่ผู้เล่นในตลาดหน้าใหม่ 
ซึง่ไม่มีความเชีย่วชาญการผลติรถยนต์จะเข้ามา 
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีต้องใช้พื้นฐาน
การพฒันาทีต่่อยอดจากความต้องการของผู้บรโิภค 
ทัง้ด้านความปลอดภยัและการขบัขี ่นางเพยีงใจ 
แก้วสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายรัฐ
กิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
กล่าวว่า แม้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่
ทีอ่าจไม่เคยใช้ในการผลิตรถยนต์ทัว่ไปในบางส่วน
ของตัวรถ แต่พื้นฐานการผลิตรถยนต์ที่ต้องใช้
ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีมี
ความจ�าเป็นท่ีต้องการด้านความสามารถ ซึ่ง
ต้องถูกพฒันาข้ึนอย่างต่อเนือ่งล่วงหน้า พร้อมทัง้
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องความ
ปลอดภัยและความมัน่ใจจะมผีลต่อการตดัสินใจซือ้

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
 วันที่ 19 กันยายน 2560

OIE speeds up technology-

machine development to 

response new industry for 

higher national income

On September 13th, 2017, Mr. Itichai 

Patamasiriwat, Deputy Director General, the 

Office of Industrial Economics (OIE) says that 

OIE organized a summary report of driving 

Thai potential industry seminar in September. 

In this regard, Mr. Pisit Leeatham, Chairman, 

the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) 

delivered keynote in the topic of Financial 

Economic Reform to show transformation of 

Thailand from middle-income country to the high-

income one with stability, wealth, sustainability, 

and decent society. This includes furthering 

original industries with value added, enhancing 

productivity and production process, changing 

technology and machine, incubating and 

building up strength of SME, promoting product 

development and distribution channel in the world 

market, developing production unit in region, 

promoting industry for community and environment 

and driving future industry. Related organizations 

have set plans and measures to reify these; 

for example, strategic plan for overall industry 

development, ecological industry development 

plan, supporting measure for industrial cluster 

development and master plan of efficiency and 

productivity enhancement in industry sector. Some 

measures and plans have been approved from 

the cabinet and some are in the process of 

proposing National Industrial Development 

Committee, Acceleration Development in 

Special Economic Zone Policy (Cluster) and 

other related committees. 

Source : Mathichon Newspaper,
 September 14th, 2017

Leading car maker revives 

Eco car market

It seems that Eco car market is revived 

when Toyota introduces 2 new models. 

Mr. Wuttikorn Suriyachantananon, Senior Vice 

President of Toyota Motor Thailand Co., Ltd., 

reveals that Toyota delivers higher safety 

technology and offers special privilege to 

consumer which will promote the market and lead 

the company to be ranked No. 1 in passenger 

car, continuously.

Source : Post Today Newspaper,
 September 18th, 2017

EV from China is hard to 

penetrate Thai market

Car makers point out that it is not easy 

to enter Electric Vehicle market. EV in China is 

growing. Mr. Chris Wailes, Managing Director, 

Volvo Car (Thailand) Co., Ltd. reveals that many 

see business opportunity from EV; therefore, 

many try to enter to the market, continuously. 

However, EV technology development is not easy 

for new player who lacks of expertise in automotive 

production because it needs development 

based on consumer’s need in both safety and 

driving. Mrs. Piengjai Kaewsuwan, Vice President, 

Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd. says that EV 

needs expertise in technology development 

which has been developed in advance. Consumer 

assurance to safety and trust of vehicle impacts 

to their purchasing decision. 

Source : Post Today Online Newspaper,
 September 19th, 2017
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The Professional Approach to Vehicle Development.

Reliable tests are the essential basis for automotive engineering. Kistler offers state-of-
the-art On-Board and In-Dummy Data Acquisition Systems and Sensors for all crash 
testing applications ensuring precise measuring. Kistler’s high-precision sensors, reliable 
data acquisition systems and cutting-edge application software help you handle complex 
measurements on test stands and test tracks.

Rely on complete solutions and services from a single source – worldwide.

www.kistler.com
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คณุขวญัชยั ปภสัพงษ์ ประธาน บริษัท สือ่สากล จ�ากดั และผูจ้ดังาน
มหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับต�าแหน่ง
ของ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
พร้อมหารอืถงึความร่วมมอืการสนับสนนุในกิจกรรมต่างๆ เกีย่วกบัการพฒันา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
กล้วยน�้าไท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

On October 17th, 2017, Kluaynamthai office, Thailand Automotive 

Institute (TAI), Mr. Kwanchai Paphatphong, Chairman, Inter-Media 

Consultant Co.,Ltd. and Motor Expo Organizing Committee, congratulated 

the inauguration of Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of 

Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute. In this regard, 

he also discussed the future collaboration in other activities related to 

Thai automotive industry development.

CHAIRMAN OF IMC 
CONGRATULATED 
ACTING PRESIDENT 
OF TAI
ประธานบริษัท สื่อสากล จ�ากัด
ร่วมแสดงความยินดี

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบ 
สถาบันยานยนต์ ส�าหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนดทัง้ประเทศไทยและสากล เม่ือวนัที ่20 ตลุาคม 
2560 ที่ผ่านมา

On October 20th, 2017, faculty and students 

of Automotive Industry Technical College (AITC) 

visits TAI Testing center for product testing as of 

Thai and international industrial standards at TAI 

Testing center, Bangpu.

AITC VISITS TAI 
TESTING CENTER
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์ทดสอบ
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EASTERN CLUSTER GROUP OF AUTOMOTIVE
AND AUTO PARTS INDUSTRY VISITS TAI
กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก เยี่ยมชมสถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ให้การต้อนรบัคณะศูนย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคท่ี 9 
และกลุ่มคลัสเตอร์อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ภาคตะวนัออก 
ในการน้ี คุณอดิศักด์ิ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทน
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวม
อุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะที่ คุณธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์ รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิชาการ ก�ากับดูแลงาน แผนกตรวจประเมิน แนะน�าถึงประวัติและ
บทบาทของสถาบนัยานยนต์ ปิดท้ายด้วยการน�าเสนอ โครงการศนูย์การเรยีนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
เยี่ยมชมสถานีประจุไฟฟ้า และการสาธิตการชาร์จไฟ โดย ดร.พีรพงษ์ 
เกียรติศักดิศ์รี ผูจ้ดัการแผนกวิจยัอุตสาหกรรม เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี 1 พฤศจกิายน 
2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานกล้วยน�้าไท

โดยวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมดังกล่าว เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า อีกท้ังยังร่วมหารือและขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับความ
ร่วมมอืในการพฒันาผูป้ระกอบการ SME ให้มุง่สูก่ารผลติชิน้ส่วนเพือ่รองรบั
อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะมกีารนดัหารือความร่วมมอืในโอกาสต่อไป

On November 1st, 2017, Kluaynamthai office - Thailand Automotive 

Institute (TAI), Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, 

Acting President – TAI gave a warm welcome to Industrial Promotion 

Center Region 9 and Eastern cluster group of automotive and auto parts 

industry. He also indicated the overview of automotive industry. Mr. 

Tanawat Boonpradith, Deputy Director of Academic Department – TAI 

introduced the history and role of TAI and presented Electric Vehicle 

Technology and Innovation Learning Center; including, charging station. 

There was demonstration of charging by Dr. Peerapong Kiattisaksri, 

Industrial Research manager – TAI.

The objectives of this visit were to gather more information of 

Electric Vehicle (EV) and have discussion along with obtain suggestion 

for collaboration in SME entrepreneur development that. This would lead 

to the production of parts that supports EV industry. In this regard, further 

meetings for this collaboration would be held.
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BUS & TRUCK 2017
พิธีเปิดงาน BUS & TRUCK 2017

นายปรีดี นุกุลสมปรารถนา ผู้จัดการส�านักผู้อ�านวยการ ในนามผู้แทน
ของสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน BUS & TRUCK 2017 ซึ่งเป็นงาน
แสดงเทคโนโลยีรถเพ่ือการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ระดับภูมิภาคอาเซียน
ท่ีรวบรวมเทคโนโลย ีล�า้สมยัและนวตักรรม จากผู้ผลติและผูจ้�าหน่ายทัว่ทกุมมุโลก 
เพื่อเป็นเวที ส�าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจรถเพื่อการพาณิชย์อย่างครบวงจร 
นอกจากนีย้งั ช่วยสร้างโอกาสในการเชือ่มโยงบคุคลในวงการ ได้พบปะแลกเปล่ียน
ความรู้และ ประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายรวมถึงเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจ 
โดยสถาบัน ยานยนต์เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ณ ฮอลล์ 
EH106 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 ที่ผ่านมา

ในงานน้ีได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการ กระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี กล่าว ปาฐกถาพิเศษเรื่อง Logistics 
4.0 ที่เน้น เรื่องของความ SMART ในระบบคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งทุกสิ่ง
ในยุค 4.0 ต้อง สามารถเชื่อมต่อกันและสื่อสารกันได้ งาน BUS & TRUCK 
มีก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560

On November 2nd, 2017, EH 106, Bitec, Bangna, Mr. Preedee 

Nukulsomprattana, President Office Manager - Thailand Automotive Institute 

(TAI), a representative of TAI attends the opening of BUS & TRUCK 2017; 

the event that presents technology for commercial vehicle and special 

service and gathers advanced technology and innovation in ASEAN from 

manufacturers and distributors, nationwide. This is an opportunity for 

networking, knowledge and experience sharing to build up connection and 

increase business efficiency. TAI has been supported this event for 4 

consecutive years 

In this regard, Mr. Theerapong Rodprosert, Deputy Minister – Ministry 

of Transport, presides over the event and delivers keynote in the topic of 

Logistics 4.0. It focuses on the SMART of communication system and 

transportation which every part must connected. BUS & TRUCK 2017 is 

held during November 2nd – 4th, 2017.

26

TAI'S NEWS



สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย (TATMA) เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ทดสอบยางล้อและหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ในการที่
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะก�าหนดให้
ผลิตภัณฑ์ยางล้อแบบสูบลมส�าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 
รถยนต์พาณิชย์และส่วนพ่วง รถจักรยานยนต์และโมเปด 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2718-2558 มอก.2719-
2558 และ มอก.2720-2558 ตามล�าดับ ณ สถาบันยานยนต์ 
ส�านักงานบางปู เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

On November 3rd, 2017, Thai Automobile Tyre 

Manufacturers Association (TATMA) visits and observes 

the Testing center of Thailand Automotive Institute (TAI); 

according to regulations of Thai Industrial Standards 

Institute (TISI): TIS 2718 – 2558 Pneumatic tyres for motor 

vehicles and their trailers, TIS 2719 – 2558 Pneumatic 

tyres for commercial vehicles and their trailers and TIS 

2720 – 2558 Pneumatic tyres for motorcycles and mopeds, 

at TAI Testing center, Bangpu.

TATMA VISITS TAI 
TESTING CENTER
สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยางล้อ
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เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา - นายอดิศักดิ์ 
โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยสถาบันยานยนต์ กล่าวเปิดโครงการ
การยกระดบัศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั 
ผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนต์ด้วย "ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอด"ี (Just In Time 
Manufacturing) โครงการที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของผู้ประกอบการ การลดความสูญเปล่าของ
ทรัพยากรในแต่ละกระบวนการของสายการผลิต โดยทีมที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นพ่ีเลีย้งตลอดการด�าเนนิกจิกรรม ซึง่มสีถานประกอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมในเฟสที่ 1 เป็นจ�านวน 8 บริษัทระยะเวลาก�าเนินกิจกรรม
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561

On November 6th, 2017, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the 

Board of Directors, Acting President – Thailand Automotive Institute (TAI) 

delivers opening speech for the potential enhancement of Thai Industry 

by increasing competitiveness of auto parts manufacturer with Just In 

Time Manufacturing program. The objectives of this are to pass on 

knowledge for potential and productivity enhancement of operator and 

reduce loss of resource in each process of production line. In this regard, 

there are mentors who give advice throughout the program. For the 1st 

phase, there are 8 companies that join this. It will be held during 

November 2017 – February 2018.

JUST IN TIME MANUFACTURING
กิจกรรม ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
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สถาบันยานยนต์ต้อนรับคณะนักศึกษา ภาควิชาวิศวอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การทดสอบ 
วิจัย และพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วน สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู 
ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนวิชา วอ.408 ระบบการท�างานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และวิชา วอ.355 เทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมน�า
ไปต่อยอดความคิดด้านวิศวกรรมต่อไป

โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.30น. จ�านวน 27 คน
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.30น. จ�านวน 27 คน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30น. จ�านวน 16 คน

Representatives of Thailand Automotive Institute (TAI) gave a 

warm welcome to students from Faculty of Engineering, Thammasat 

University, for visiting and observing the operation of TAI Testing center, 

Bangpu, which conformed to course syllabus. Students would have 

more knowledge and gain more experience in automotive industry as 

well as be able to further their thoughts in engineering. There were 3 

groups of students who paid their visits:

1. November 8th, 2017 : 9.30-11.00 hrs. for 27 students

2. November 8th, 2017 : 13.00-15.30 hrs. for 27 students

3. November 22nd, 2017: 13.30-16.30 hrs. for 16 students

ENGINEER STUDENTS FROM THAMMASAT
UNIVERSITY VISITED TAI TESTING CENTER
นกัศกึษาวศิวกรรม ม.ธรรมศาสตร์ เข้าศกึษาดูงานศนูย์การทดสอบ สยย.
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TAI VISITED LENSO AEROSPACE CO., LTD.:
PATHWAY TO AVIATION INDUSTRY
สยย. เข้าเยี่ยมชม LENSO AEROSPACE

คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทน
ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ และตวัแทนจากสถาบนัยานยนต์ เข้าเย่ียมชม
โรงงาน Lenso Aerospace เพื่อศึกษาหารือถึงโอกาสและความเป็นไปได้
เกี่ยวกับการปรับตัวของผู้กระกอบการชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน กับ คุณตติย มีเมศกุล ประธานบริษัท 
Lenso Aerospace ท�าให้ได้มุมมองความต้องการและความพร้อมของ
ภาคเอกชน รวมถึงความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ของกลุ่ม
อตุสาหกรรมอากาศยาน นบัเป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ในการพฒันาผู้ประกอบการ
ยานยนต์ไทยให้ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยานในอนาคต สอดรับกับ
บทบาทใหม่ของสถาบันฯ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, Acting 

President – Thailand Automotive Institute (TAI), and accompanies visited 

Lenso Aerospace Co., Ltd. to discuss with Mr. Tathiya Mematekul, 

President - Lenso Aerospace Co., Ltd. about the adjustment of auto 

parts operator for moving towards aviation industry. This discussion 

showed viewpoint of need and readiness of private sector as well as 

the request for support from the government. This information is necessary 

for Thai automotive operator development to enter to aviation industry 

in the future; according to TAI new roles.
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TAI SIGNED MOU FOR 
LEADING THAI INDUSTRY 
TO INDUSTRY 4.0
สยย.ร่วมลงนาม เพื่อน�าอุตสากรรมไทย
ก้าวสู่ยุค 4.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถาบันยานยนต์ 
โดยนายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู ้ท�าการแทน
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่าง 14 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน และได้รับเกียรติจาก 
นายอภจิิณ โชตกิเสถียร รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในพธิี 

การจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จ. ระยอง โดยบริษัท เครือสุมิพล จ�ากัด จะใช้ส�าหรับเป็นสถานที่ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการบนความร่วมมือในลักษณะประสานพลังประชารัฐอย่างเต็ม
รูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายน�าประเทศไทยและ
อุตสาหกรรมก้าวสู่ยุค 4.0 และรองรับการเติบโตของ EEC 

ซ่ึงจะด�าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตักิบัเคร่ืองจกัรกล และเคร่ืองมืออปุกรณ์ทีท่นัสมยั 
โดยมีหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) และขั้นสูง (Intensive Course) 
รวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การจัดกิจกรรมต่างๆ นิทรรศการ
เครื่องจักรกลอุปกรณ์ และการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา คาดว่า
จะเริ่มด�าเนินงานในต้นปี 2562 โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก�าไร

รายชื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU)

1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
2. ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
4. สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาต ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
6. ส�านักงานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
7. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9. สถาบันยานยนต์ 
10. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
11. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย 
12. สถาบันไทย-เยอรมัน 
13. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
14. บริษัท เครือสุมิพล จ�ากัด

On November 23rd, 2017, Bitec, Bangna, Mr. Adisak Rohitasune, 

Member of the Board, Acting President – Thailand Automotive Institute 

(TAI), signed Memorandum of Understanding (MOU) for human resource 

development project to support Industry 4.0 which is under the 

collaboration among 14 parties from both government and private sectors 

in order to establish Technicial Learning Academy at Ammata City Industrial 

Estate, Rayong. This will be a training place from fully integrated 

collaboration; according to the 20-year National Strategy – leading 

Thailand to Industry 4.0.

In this regard, Mr. Apichin Jotikasthira, Deputy Permanent Secretary, 

presided over the event. There were 14 parties participated this: 

1. Department of Skill Development - Ministry of Labour

2. Office of the Vocational Education Commission – Ministry of 

Education

3. Department of Industrial Promotion – Ministry of Industry

4. National Institute of Metrology (Thailand) – Ministry of Science 

and Technology 

5. The Board of Investment of Thailand

6. Eastern Economic Corridor Development

7. Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

8. The Federation of Thai Industries

9. Thailand Automotive Institute

10. Thai Autoparts Manufacturers Association

11. Thai Tool and Die Industry Association

12. Thai-German Institute

13. Technology Promotion Association (Thailand-Japan) and

14. Sumipol Group Limited
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดงานอย่าง
เป็นทางการ Bangkok Thailand International Motor Expo 2017 หรือ 
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธสถาบันยานยนต์ โดย
นายอดศิกัดิ ์โรหติะศุน กรรมการสถาบนัยานยนต์ ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ ได้น�าเสนอความคืบหน้าเร่ืองโครงการศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ
การจดัสร้างศนูย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

On November 30th, 2017, Challenger hall, Impact Muang Thong 

Thani, Dr. Atchaka Sibunruang, the former Minister of Industry and Minister 

of Science and Technology, presided over the opening event of the 34th 

Thailand International Motor Expo 2017 and visited the booth of Thailand 

Automotive Institute (TAI). In this regard, Mr. Adisak Rohitasune, Member 

of the Board of Directors, Acting President - Thailand Automotive Institute 

(TAI) presented the progress of Electric Vehicle Technology and Innovation 

Learning Center and establishment of National Automotive and Tire 

Testing Center. 

DR.ATCHAKA OPENED 
THE 34TH THAILAND
INTERNATIONAL MOTOR 
EXPO 2017 AND VISITED 
BOOTH OF TAI
ดร.อรรชกา เปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34 
และเยี่ยมชมบูธสถาบันยานยนต์
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นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทน
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ จับมือบริษัท สื่อสากล จ�ากัด สื่อในเครือ
ผู้จัดการ และบริษัทวิจัย คัสต้อม เอเซีย ประกาศผลส�ารวจมติมหาชนผู้ใช้
รถยนต์ รวมถงึความต้องการของผู้บริโภค อย่างแท้จริง เพือ่เป็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเน่ืองกับรถยนต์ของประเทศไทย 
ตลอดจนเป็นปัจจัยในการพัฒนารอบด้านของผู ้ประกอบการรถยนต์ 
พร้อมมอบรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจ�าปี 2560 หรือ THAILAND 
AUTOMOTIVE QUALITY AWARD 2017 (TAQA Award 2017) เป็นปีที่ 16 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรมเป็นประธานมอบรางวลั ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

รางวลั TAQA Award นัน้จะมอบให้แก่ผูป้ระกอบการทีส่ามารถครองใจ
มหาชนได้มากท่ีสดุ โดยวดัผลจากการส�ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้รถทั่วประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการวิเคราะห์ปัจจัย
ในการตัดสินใจซื้อ รวมไปถึงการน�าไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้เข้าถึง
ความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค

โดยผลส�ารวจ TAQA Award 2017 ได้ท�าการส�ารวจและวิจัย
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และภาพลักษณ์ของบริษัทรถ
ยี่ห้อต่างๆ และบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ จากประสบการณ์
ของผู้บรโิภคผู้ใช้รถตวัจริง ส่ิงทีมี่ผลต่อการตัดสนิใจเลือกซือ้รถ โดยผูบ้รโิภค
ตัดสนิใจจากรปูลกัษณ์ภายนอกเหมาะสมกบัการใช้งาน และดมูคีวามคล่องตวั 
สมรรถะของเครือ่งยนต์ด้านการประหยดัน�า้มนั รวมไปถงึระบบความปลอดภยั

ปีน้ี "โตโยต้า" สามารถกวาดรางวัลมากถึง 11 รางวัล และยังเป็น
ปีที ่2 ทีโ่ตโยต้าคว้ารางวัล Platinum Excellence Award ซ่ึงจะให้กับบรษิทั
ท่ีได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมที่ 1 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี 
มาได้ โดยปีน้ีเป็นรางวัลด้านบริการหลังการขาย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
นอกจากนีย้งัมบีรษิทัท่ีได้รับรางวลั Excellence Award ซ่ึงให้กบัค่ายรถยนต์

ทีไ่ด้รบัรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมที ่1 ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี รวมทัง้สิน้ 
3 ค่ายด้วยกัน คือโตโยต้า อีซูซุ และมาสด้า

On December 6th, 2017, Jupiter 4-5, Challenger hall, Impact Muang 

Thong Thani, Mr. Adisak Rohitasune, Member of the Board of Directors, 

Acting President - Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with 

Inter-Media Consultant Co., Ltd. (IMC) and Custom Asia Co., Ltd. to 

reveal the result of survey from car user and consumer’s demand in 

order to use it for Thai automotive industry development and other related 

product as well as implementation as factor in all aspects development 

of automotive manufacturer. In this regard, Dr. Somchai Harnhirun, Deputy 

Minister, Ministry of Industry, presented THAILAND AUTOMOTIVE 

QUALITY AWARD 2017 (TAQA Award 2017) which is the 16th year of this 

award.

TAQA Award is presented to popular car maker from consumer 

survey, nationwide. This is informative for making decision of consumer 

to buy a car. It is also useful data for further product development which 

eventually reaches the ultimate consumer’s requirements. 

TAQA Award 2017 had surveyed the satisfaction of product, 

service and brand image of car makers and other related product operators 

and influence factor in making decision to buy a car from car user. Consumer 

decided from design, practical use, easy handle, economy and safety. 

This year “Toyota” receives 11 awards and it is the 2nd year for 

Toyota to receive Platinum Excellence Award; outstanding satisfaction 

for 10 consecutive years, which is for Outstanding After Sales Service 

Satisfaction Award for this year. Toyota, Isuzu and Mazda receive the 

Excellence Award; outstanding satisfaction for 5 consecutive years.

TAQA AWARD 2017
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ส�าหรับ TAQA 2017 นี้ "โตโยต้า" ยังสามารถครองใจผู้ใช้รถด้วย
รางวัลธุรกิจยานยนต์ ด้านบริการหลังการขาย บริการด้านการขายส�าหรับ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน รวมไปถึงรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอด
นยิมด้านคณุภาพแรกใช้ผลิตภณัฑ์ ในรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลประเภทอโีคคาร์ 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก 
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ กระบะตอนคร่ึง 2 ประตู 
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (Excellence Award) 
และรถกระบะดัดแปลงอเนกประสงค์ (Excellence Award) ทั้งยังคว้า
รางวลัภาพลกัษณ์ดเีด่น ด้านมีความรบัผดิชอบต่อสังคม และมธีรรมาภบิาลด้วย

ส่วนรางวลัธรุกจิยานยนต์ ประเภทบริการด้านการขายส�าหรับรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลในปีนี้ ตกเป็นของ "มิตซูบิชิ" "อีซูซุ" ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 
รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านประหยัดพลังงาน 
และ รางวัล Excellence Award ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านความ คุ้มค่าเงิน 
"มาสด้า" ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ภาพลักษณ์
ดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และ รางวัล Excellence Award 
ภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านขับขี่สนุก

ด้าน "ฮอนด้า" ได้รบั 2 รางวลั ได้แก่ รางวลัภาพลกัษณ์ดเีด่นในด้าน
ยี่ห้อน่าเช่ือถือ โดยเป็นรางวัลที่ฮอนด้าได้รับติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว 
และรางวลัธรุกจิยานยนต์ยอดนยิม ด้านคณุภาพแรกใช้ผลติภัณฑ์ ในรถยนต์
กิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็ก "เมอร์เซเดส-เบนซ์" ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 
รางวลัธรุกจิยานยนต์ยอดนิยม ภาพลกัษณ์ดเีด่น ด้านความปลอดภัยสูง และ 
เทคโนโลยีระดับสูง "บีเอ็มดับเบิลยู" ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม 
ภาพลักษณ์ดเีด่น ด้านรูปลกัษณ์ดงึดดูใจ "ฟอร์ด" ได้รับรางวลัธุรกจิยานยนต์
ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น ด้านควบคุมการขับขี่ได้ดี "นิสสัน" ได้รับ
ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่น

ด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ 
"ปตท." ได้รบั 2 รางวลั ในด้านน�า้มนัเชือ้เพลิงและสถานบีรกิารน�า้มนั เชือ้เพลง 
"เชลล์" ได้รบัรางวัลด้านน�า้มนัหล่อลืน่ "บรดิจสโตน" รบัรางวลัด้านยางรถยนต์ 

รางวัลฟิล์มกรองแสง ยังคงตกเป็นของ "ลามิน่า" ส่วน "เอ.พี.ฮอนด้า" ได้รับ
รางวัลด้านจักรยานยนต์ และ "3K" ได้รับรางวัลด้านแบตเตอรี่รถยนต์ 
ซึ่งล้วนได้รับรางวัลต่อเนื่องกันมาหลายปี

Toyota also receives Outstanding After Sales Service Satisfaction 

Award: Passenger Car and 1-Ton Pickup, Outstanding Sale Satisfaction 

Award: 1-Ton Pickup and Outstanding Initial Quality Satisfaction 

Awards: Eco-car, Small Passenger Car, Lower Medium Passenger Car, 

1-Ton Pickup 2-door, 1-Ton Pickup 4-door and PPV (Excellence Award). 

Toyota also receives Outstanding Brand Image Awards: Good Governance 

and Good Corporate Social Responsibility.

The Outstanding Sales Satisfaction Award: Passenger Car belongs 

to “Mitsubishi”. “Isuzu” receives 2 awards: Outstanding Brand Image 

Award: Fuel Economy and Excellence Award: Value for Money. Mazda 

receives Outstanding Brand Image Award: Innovation and Excellence 

Award: Fun to Drive.

“Honda” receives Outstanding Brand Image Award: Trusted 

Brand, which Honda has won this award for 6 consecutive years, and 

Outstanding Initial Quality Satisfaction: Compact SUV. “Mercedes-Benz” 

receives Outstanding Brand Image Award: High Safety and Outstanding 

Brand Image Award: High Technology. “BMW” receives Outstanding 

Brand Image Award: Attractive Design. “Ford” receives Outstanding 

Brand Image Award: Good Handling. “Nissan” receives Outstanding 

Brand Image Award: Environmental Friendly.

For the environment, “PTT” receives Outstanding Products Related 

with Vehicle Award: Fuel and Outstanding Products Related with Vehicle 

Award: Gas Station. “Shell” receives Outstanding Products Related 

with Vehicle Award: Lubricant. “Bridgestone” receives Outstanding 

Products Related with Vehicle Award: Tyre. Outstanding Products Related 

with Vehicle Award: Tinted Film belongs to “Lamina”. “A.P. Honda” 

receives Outstanding Products Related with Vehicle Award: Motorcycle 

while “3K” receives Outstanding Products Related with Vehicle Award: 

Car Battery which has been awarded for many years, consecutively
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ 
ประธาน บรษิทั สือ่สากล จ�ากดั และประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครัง้ที่ 
34" จดัการสมัมนา หวัข้อ "เทคโนโลยยีานยนต์อจัฉรยิะ ฝันไกลทีก่ลายเป็นจริง" 
โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในพธิแีละบรรยายเรือ่ง 
บทบาทภาครัฐในการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ 
โรหติะศนุ กรรมการสถาบนัยานยนต์ ผูท้�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบนัยานยนต์ 
บรรยาย เรือ่ง "ทศิทางของเทคโนโลยีในอนาคตในตลาดยานยนต์ประเทศไทย" 
ดร.นกัสทิธ์ นุม่วงษ์ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บรรยายเรื่อง "ระบบความปลอดภัยของยานยนต์ในอนาคต" นายพงษ์ศักดิ์ 
เลิศฤดีวัฒนวงษ์ รองกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั บรรยายเรือ่ง "Car Connectivity" และดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคม
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย บรรยายเร่ือง "ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต" เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางยานยนต์อนาคตอันใกล้ ของทั้งภาครัฐ ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้บริโภค ถึงความพร้อมและ
การรบัมอืกบัเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รปูแบบต่างๆ เช่น Hybrid Vehicle (HEV)

On December 7th, 2017, Jupter 4-6, Challenger hall, Impact Muang 

Thong Thani, Mr. Kwanchai Paphatphong, President of Inter-Media 

Consultant Co., Ltd. (IMC) and Organize Chairman of the 34th Thailand 

International Motor Expo 2017, organized the New Age Vehicles…A 

Distant Dream Comes True seminar. In this regard, Mr. Itichai 

Patamasiriwat, Deputy director of Office of Industrial Economics (OIE), 

presided over the event and was the keynote speaker for the topic of 

“Government’s role in new age vehicle development. There were several 

guest speakers who shared knowledge. Mr. Adisak Rohitasune, Member 

of the Board of Directors, Acting President of Thailand Automotive 

Institute (TAI) gave an account in the topic of “Technology direction in 

the future of automotive market in Thailand”. Asst. Prof. Nuksit Noomwongs, 

Faculty of Engineering of Chulalongkorn University, gave a lecture in the 

topic of “Safety system of new age vehicle” while Mr. Pongsak 

Reudeewattanawong, Vice President of MG Sales (Thailand) Co., Ltd. 

shared the topic of “Car Connectivity”. Asst. Prof. Yossapong Laoonual, 

President of Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) gave a 

lecture in the topic of “Electric Vehicle in the future”. This event is sharing 

viewpoint of automotive direction in the near future from the government, 

manufacturer & operator in automotive industry and consumer for readiness 

and coping EV technology; for example, Hybrid Vehicle (HEV), Plug-in 

Hybrid Vehicle (PHEV), Battery Vehicle (BEV) and Fuel Cell Electric Vehicle 

(FCEV), as well as smart vehicle technology, which has been developed, 

continuously. 

NEW AGE VEHICLES…A DISTANT
DREAM COMES TRUE SEMINAR
เทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ ฝันไกลที่กลายเป็นจริง
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ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ให้เกียรตเิยีย่มชมบธูสถาบันยานยนต์ ภายในงานมหกรรมยานยนต์คร้ังที ่34 
(Thailand International Motor Expo 2017) พร้อมสอบถามถงึความคบืหน้า 
การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการสร้าง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

On December 7th, 2017, Challenger hall, Impact Muang Thong 

Thani, Dr. Somchai Harnhirun, Deputy Minister, Ministry of Industry, visited 

booth of Thailand Automotive Institute (TAI) at the 34th Thailand 

International Motor Expo 2017. He was informed the progress of electric 

vehicle (EV) R&D and the establishment of National Automotive and Tire 

Testing Center.

DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF INDUSTRY,
VISITED BOOTH OF TAI
รมช. กระทรวงอุตฯ เยี่ยมชมบูธสถาบันยานยนต์
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (ช่วงเช้า) สถาบันยานยนต์
น�าโดยนาย วรวฒุ ิก่อวงศ์พานชิย์ ผู้เชีย่วชาญ แผนกทดสอบตามมาตรฐาน 
และ ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม พร้อมผู้ที่
เกีย่วข้องให้การต้อนรบั คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที ่จากคณะวศิวกรรมศาสตร์
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเย่ียมชมศูนย์
การเรยีนรูเ้ทคโนโลยนีวตักรรม เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ 
ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ณ ส�านักงานบางปู

เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลองค์ความรู ้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและ
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการ
จดัตัง้ศนูย์วจิยัและบรกิารยานยนต์ไฟฟ้าสีเขยีว ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รวมถึงหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

On Thursday 14th December, 2017 (in the morning), Mr. Worawuth 

Kovongpanich, Expert - Regulation Testing Division, Thailand Automotive 

Institute (TAI), and Dr. Peerapong Kiattisaksri, Manager - Industrial 

Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm 

welcome to faculty and staffs of Faculty of Engineering, Sriracha, Kasetsart 

University (KU), for visiting Electric Vehicle Technology and Innovation 

Learning Center and TAI Testing Center at TAI Bangpu office.

The objectives for this visit are to retrieve guideline for green 

automobile research and service center establishment of KU and discuss 

the potential of future collaboration. 

TAI TESTING CENTER WELCOMED FACULTY
FROM KASETSART UNIVERSITY
สยย. เปิดศูนย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์เกษตรศาสตร์
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เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่14 ธนัวาคม 2560 (ช่วงบ่าย) สถาบนัยานยนต์ น�าโดย
นาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญ แผนกทดสอบตามมาตรฐาน และ
ดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม พร้อมผู้ที่ 
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยีจ�ากัด มหาชน และบริษัทย่อยเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู ้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึง
ศนูย์ทดสอบยานยนต์สถาบนัยานยนต์ ณ ส�านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

เพือ่น�าองค์ความรู ้ไปพฒันาสร้างโอกาสในธรุกจิใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มผู้บริหารและพนกังานอกีด้วย

On Thursday 14th December, 2017 (Afternoon), Mr. Worawuth 

Kovongpanich, Expert - Regulation Testing Division, Thailand Automotive 

Institute (TAI), and Dr. Peerapong Kiattisaksri, Manager - Industrial 

Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm welcome 

to management and staffs from Somboon Advance Technology PCL. 

and affiliated companies for visiting Electric Vehicle Technology and 

Innovation Learning Center and TAI Testing Center at TAI Bangpu office.

The objectives of this visit are to seek new potential business 

opportunity in Electric Vehicle (EV) and learn related technology and 

innovation of EV.

SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL.
VISITED ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY 
AND INNOVATION LEARNING CENTER
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ
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TÜV SÜD Thailand   111 Thailand Science Park, Moo 9 Paholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand
+66 2 564 8041  enquiries@tuv-sud.co.th  www.tuv-sud.co.th

Technology evolves fast. As a global leader, TÜV SÜD doesn’t 
just keep pace with technological progress. We anticipate what’s 
next. For over 150 years, we have partnered our customers with 
quality, safety and sustainability solutions that add tangible value 
to their business. Our team of experts stays true to our founding 
principle of protecting people, property and the environment 
from technology-related risks. As we look to tomorrow, we will 
continue to play a pivotal role as a future-oriented company 
shaping the “next practice” in making the world a safer place.

www.tuv-sud.com

Solutions that ensure quality, safety and 
sustainability for future generations

 Inspiring trust in technology
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แนวทางกา รป ร ะ เ มิ น
ความเสี่ยงนั้นเป ็น
หนึ่ ง ในข ้อก�าหนด

มาตรฐานในระบบบริหารจัดการด้าน ISO 
ได ้น�ามาบรรจุไว ้ ในทุกมาตรฐาน ตั้ งแต ่ 
ISO9001:2015, ISO14001:2015 หรือมาตรฐาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีคาดว่าหลังจากปี 2015 จะมี
ข้อก�าหนดดังกล่าวในการบังคับใช้

ส�าหรับวิธีการในการประเมินความเสี่ยง 
จะมมีาตรฐาน ISO31000 เป็นแนวทางการประเมนิ 
โดยวธิกีารนัน้จะด�าเนนิการ ตามขัน้ตอนในเอกสาร
ฉบับนี้

ขอบเขต

ครอบคลุมกิจกรรมการก�าหนดความ
เสี่ยงและโอกาสท่ีมาจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ข้อก�าหนดของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพองค์กร 
รวมถึงการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าว

1 ค�าจ�ากัดความ

1.1 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล
หรือองค์กร ที่สามารถท�าให้เกิดผลกระทบหรือ
ได ้ รับผลกระทบหรือ เชื่ อว ่ าตนเองได ้ รับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือกิจกรรม 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ การนิคม 
ชุมชน ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน 
และพนักงาน เป็นต้น

1.2	ความเส่ียง หมายถึง ผลกระทบของ
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ต่อวัตถุประสงค์
ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยเป็นการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่
คาดหวังไว้ทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ ซึ่งมักจะแบ่ง
แยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือสองอย่างนี้
รวมกัน โดยความเส่ียงมักจะแสดงออกในรูป
ของผลรวมของผลสบืเน่ืองจากเหตกุารณ์ (รวมถงึ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กับโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น)

Risk 
assessment model is one of 

standard specifications in 

ISO management system 

which is applied in all standards: ISO9001:2015, 

ISO14001:2015 and other related standards. 

These specifications will be effective after 

year 2015.

ISO31000 is used as a guideline for risk 

assessment which will be explained in this article. 

Scope

This includes setting up risk and 

opportunity activity from internal and external 

factors, specification of interested party related 

to organization’s quality management system 

and action plan preparation for risk and 

opportunity management.

1. Definition

1.1 Interested Party refers to one or 

organization that is able to cause an effect, 

receives it or believes of taking that effect 

from making decision or activity; for example, 

customer, supplier, industrial estate, community, 

government, private sector, investor, employee, 

etc.

1.2 Risk  refers to the effect of uncertainty 
to objective by deviation from what one expected 

either good or not good which is normally 

classified from referred incident and effect or 

both of them, together. Risk usually shows in 

aggregate result from the incident; including, 

the change of incident and opportunity. 

Risk & 
Opportunity
Assessment
for Automotive 
industries

Interested Parties

Internal 
Employee / Subcontractors

Management / Shareholder

External Supplier, Customer, End User

Regulatory, Municipality, Government, BOI, Industrial Estate/ Community Related

Train the Trainer

By Mr.SIRISIN THABURAI
Managing Director. QMS
Approach Co.,Ltd.
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1.3	วัตถุประสงค์ หมายถึง ผลลัพธ์ท่ี
ต้องการบรรลุ ซึ่งอาจเป็นกลยุทธ์ ยุทธวิธี หรือ 
การด�าเนนิการ ท่ีสามารถเกีย่วข้องกบัด้านต่างๆ 
(เช่น การเงิน สุขภาพและความปลอดภัย และ
เป้าประสงค์ด้านสิง่แวดล้อม) และสามารถประยกุต์
ใช้ได้ในระดับต่างๆ เช่น กลยุทธ์ ทั่วทั้งองค์กร 
โครงการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 
ซึ่งอาจแสดงได้ใน วิธีการอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องการ จุดประสงค์ เกณฑ์การด�าเนินการ 
วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม เช่น จุดมุ่งหมาย หรือ
อาจจะใช้ค�าอ่ืนที่มีความหมายเช่นเดียวกัน
เป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย

1.4	จุดแขง็ หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ภายใน
องค์กร ท่ีท�าให้เกิดความเข้มแขง็หรือเป็นจดุแขง็
ขององค์กรที่จะน�าไปสู่การได้เปรียบคู่แข่งขัน 
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น 
จดุแข็งด้านการเงิน ด้านการผลติ ด้านทรัพยากร
บุคคลด้านคุณภาพของสินค้า ซ่ึงองค์กรต้องใช้
ประโยชน์จากจุดแขง็เหล่านีใ้นการก�าหนดกลยุทธ์
การตลาด

1.5 จุดอ่อน หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ภายใน
องค์กรท่ีท�าให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจดุอ่อน 
น�าไปสู่การเสียเปรียบคู่แข่ง เป็นปัญหา หรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพภายในซึ่งองค์กร 
จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ได้

1.6	โอกาส หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ ภายนอก
องค์กรที่เอื้อประโยชน์ให้ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วย
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัว ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาส
ในการท�าธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจัยที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผล
จากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรที่ดีจะต้อง
เสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ เพือ่ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้นในการเพิ่มยอดขาย

1.7	อุปสรรค หมายถงึ ปัจจยัต่างๆ  ภายนอก
องค์กรทีข่ดัขวางต่อการด�าเนนิงาน เป็นข้อจ�ากดั
ทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรจ�าเป็น
ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป

1.8		ความเส่ียงและโอกาส หมายถึง 
ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น (อุปสรรค) และ
ผลกระทบด้านบวกที่อาจเกิดขึ้น (โอกาส)

1.9	มาตรฐานอ้างอิงในการประเมิน
ความเส่ียงและโอกาส จะอ้างอิงตาม ISO 31000 
โดยประกอบด้วยการประเมินทั้ง 3 ระดับ คือ 

1. องค์กร
2. กระบวนการในระบบริหารคุณภาพ/

สิ่งแวดล้อม
3. ผลิตภัณฑ์

1.10	การประเมินวัฏจักรชีวิต คือ 
ขัน้ตอนต่างๆ ทีต่่อเน่ือง และเชือ่มโยงของระบบ
ผลติภัณฑ์ หรอืบรกิาร จากการได้มา ซึง่วตัถดุบิ 
หรือแปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติ จนถึง
ท�าลายทิ้ง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ของวงจรชีวิต 
ประกอบด้วย การได้มาซึง่วตัถดุบิ การออกแบบ 
การผลิต การขนส่ง/ ส่งมอบ การใช้ การบ�าบัด
เมื่อหมดอายุ และการก�าจัดขั้นสุดท้าย

1.3 Objective refers to the result that must 

be accomplished. It can be strategy, tactics 

or operation related to money, health, safety 

or environmental objective, etc. It can be implied 

on many levels such as organization’s strategy, 

project, product, service and procedure such 

alike. It can show in many methods; for example, 

expected result, operation criteria, environmental 

objective, aim or use synonym such as target, 

purpose or goal.

1.4 Strengths (S) means internal factors 

in organization. They cause strength or strong 

point of organization that leads to competitive 

advantage. This is a good result caused from 

internal factors such as strength of finance, 

production, human resource or product quality. 

Organization must be able to utilize those 

advantages for setting marketing strategy.

1.5 Weakness (W) means internal factors 

in organization that cause inability or weak 

point of organization and lead to competitive 

disadvantage. They are problem or fault 

caused from internal factors and needs solving.

1.6 Opportunity (O) means external 

factors that benefit and build business chance 

such as economic expansion. The difference 

of strength and business opportunity is strength 

is caused from internal factor while opportunity 

is the result of external factor. The organization 

must always seek for opportunity to obtain 

benefit from increasing number of sale.

1.7 Threats (T) means external factors 

that obstruct the operation. They are limitation 

caused from external environment. The 

organization must change their marketing 

strategy for correspondence and get rid of 

those new threats.

1.8 Risks and opportunities mean 

negative effect that may occur (Threat) and 

positive effect that may occur (Opportunity). 

1.9 Reference standard used for risk and 
opportunity assessment is referred from ISO 

31000. It consists of 3 levels:

1. Organization 

2. Procedure in quality/environmental 

management system

3. Product

1.10 Life Cycle Assessment (LCA) It is 
the continued procedure and connection of 

product or service system from acquiring raw 

material, processing and destroying. Each step of 

life cycle consists of raw material acquirement, 

designing, production, transportation/delivery, 

using, waste treatment and elimination.

Level of assessment Assessment tool Period

1. Organization Based on criteria of this procedure 1 time / year

2. Procedure of quality and environmental 
management system Based on criteria of this procedure 1 time / year

3. Product in quality management system FMEA Guide line For new product or change

Product in environmental management system LCA, Aspect 1 time / year
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2 แนวทางปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร 
(ระบบบริหารคุณภาพ)

2.1	ส�าหรับการประเมินความเส่ียงใน
ระดับองค์กรด้านระบบบริหารคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม

2.1.1 ตวัแทนฝ่ายบรหิาร ระบหุรอืยนืยนั
จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์ หรือ ระบุบริบท
ขององค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัทเป็นผู้รับจ้าง
ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะด้วยกระบวนการปั๊ม 
เจาะ เชื่อม ส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2.1.2 ตัวแทนฝ่ายบริหารฯ ร่วมกับ
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ก�าหนดประเด็นภายนอก
และภายในที่ เกี่ยวข ้องกับจุดประสงค ์ของ
องค์กรและทิศทางกลยุทธ์ และผลกระทบต่อ
ความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์
ตามท่ีคาดหวังไว้ต่อระบบการบริหารคุณภาพ
และการจดัการสิง่แวดล้อม โดยก�าหนดให้พจิารณา
ประเด็นภายในและประเด็นภายนอก ดังนี้

2.1.2.1 ประเดน็ภายนอก ท่ีประกอบด้วย
โอกาสและอุปสรรค ซึ่งมีหัวข ้อพิจารณาที่
เ กี่ ย วข ้ อ ง กับ ระบบบริ ห า รคุณภาพและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) ด ้านความเจริญก ้าวหน ้าทาง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่จะมากระทบ 

2) ด้านสังคม
3) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

จากภาครัฐ

4) ด้านเศรษฐกิจ
5) ด้านสิ่งแวดล้อม
6) ด้านการเมือง

2.1.2.2 ประเด็นภายใน ประกอบด้วย
จุดแขง็และจุดอ่อนขององค์กรซึง่มหีวัข้อพจิารณา
ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

1) ด้านการบริหารทั่วไป
2) ด้านบุคลากร
3) ด้านตัวสินค้าและบริการ
4) ด้านการตลาดและการขาย
5) ด้านการเงิน
6) ด้านวิจัยและพัฒนา
7) ด้านการผลิต

2.1.3 ตัวแทนฝ่ายบริหารฯ ร ่วมกับ
ผู้จดัการฝ่ายต่างๆ ท�าการสรปุประเดน็ภายนอก
และภายในรวมถึงข้อก�าหนดของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 
โดยก�าหนดให้สรปุผลเป็นลกัษณะของความเสีย่ง
และโอกาส ตามแบบฟอร์มการประเมนิความเส่ียง
และโอกาสขององค์กร

2 Process

Risk assessment in organization level 

(quality management system)

2.1 Risk assessment of Quality/
Environmental Organization

2.1.1 Representative from management 

identifies or insists the purpose or context of 

organization; for example, the company is a 

contractor for metal forming by blaking, piercing 

and welding for auto parts manufacturer group.

2.1.2 Representative from management 

and division managers specify both external and 

internal issues that are related to organization’s 

objective and strategic direction as well as 

effect to organization’s ability in accomplishment 

of expected result with quality and environmental 

management system. They have to consider 

both external and internal issues as follows:

2.1.2.1 External issue consists of 

opportunities and treats that have to at least 

consider these following items; related to quality 

and environmental management systems.

1. Technology advancement and 

change from effect

2. Society

3. Law and regulation from the 

government

4. Economy

5. Environment

6. Politics

2.1.2.2 Internal issue (consists of 

strengths and weaknesses of organization) 

has to consider at least these following items

1) General management

2) Human resource

3) Product and service

4) Marketing and sale

5) Finance

6) R&D

7) Production

2.1.3 Representative from management 

and division managers make a conclusion of 

both external and internal issues along with 

specification of interested party in term of 

risks and opportunities in SWOT Analysis form.

Flow Chart

Context
setting

Management MR Head Department Concern Document

Identification

Analysis

Risk
management

Follow up
result of risk
management

Result
assessment

Set organization’s context :
Internal/External issue

Interested Partied Need, Requirement

Set organization’s strategy

Identify risk & opportunity FM-QA-156

Risk & opportunity analysis

FM-QA-157

Assessment

Risk Treatment

Risk Management Action Plan

Management
Review

FM-QA-154

FM-QA-155

Strategic management

Process Map
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เอกสารการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร
(Document of Risk Assessment in Organization Level)

SWOT Analysis Analysis
by QMR

Organization Level Date Report

Organization Name
Address
Context
Product
Type of business
Objective of business/organization

Internal Effect
Evaluate Score S*(01+02+03)

Severity Likelihood of occurrence

Issue R/O Internal issue Impact S 0-1 0-2 0-3 Risk

Or
ga
ni
za
tio

n 
Le
ve
l

Marketing
0

0

Product
0

0

Designing and New Product 
Development

0

0

Strategy and Policy
0

0

Production Technology
0

0

Quality Management System
0

0

Knowledge
0

0

Culture
0

0

External Effect Severity Likelihood of occurrence

Issue R/O External issue Impact S 0-1 0-2 0-3 Risk

Marketing Situation of Industry
0

0

Related Law
0

0

Society, Community and 
Demand

0

0

Risk	and	opportunity	assessment	from	stakeholder’s	specification

Issue R/O External issue Impact Severity 0-1 0-2 0-3 Risk

Customer’s Specification 0

Government’s Specification 0

Seller’s Specification 0

Shareholder’s Specification 0

Employee’s Agreement 0
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2.1.4 ตวัแทนฝ่ายบริหาร ร่วมกบัผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ก�าหนดผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียกับองค์กร ซ่ึงควรประกอบด้วยลูกค้า ซัพพลายเออร์ การนิคม 
ชุมชน ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน และพนักงาน เป็นต้น ไว้ใน 
Interested parties requirement review (ทบทวนข้อก�าหนดผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)

2.1.5 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย ท�าการประเมิน
ความเสีย่ง และโอกาส โดยก�าหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1.4 Representative from management and division managers 

set who are the interested parties. They consist of customer, supplier, 

industrial estate, community, government, non-government, investor, 

employee, etc. who are listed in interested parties requirement review.

2.1.5 Representative from management and division manager 

assess risk and opportunity: risks and opportunities analysis by setting 

following criteria 

Process

De
pa
rti
m
en
t

Issue Effect Criteria Action
RE SH EM CO

Result of assessment 
after correction

Performance (KPI) Customer Effect Regulatory conform S 01 02 03 RI
SK

Sc
or
e Correction

and plan In charge by S 01 02 03 RI
SK

Sc
or
e

Bu
ss
in
es
s 
Pr
oc
es
s

Q/EMS Process Risk Assessment Report
Approved by Assessed by

Intersted Parties Requirement Review Report By
Date Report

Organization Name
Address
Context

Interested Parties Products
Requirement Quality System Other Requirement Regulatory 

Requirement
Correspondence 
assessment Evidence

Customer

Shareholder

Regulatory

Relevant community

Supplier

Employee

Document Status Approval By Review By Report By

เอกสารการประเมินความเสี่ยงระดับกระบวนการบริหารคุณภาพ
(Docment of Risk Assessment in Quality Management Level)
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a) ความรุนแรงที่เกิด 

ความ
รุนแรง

ความรุนแรง
ของผลกระทบด้านธุรกิจ ผลกระทบด้านการจัดการคุณภาพ ผลกระทบด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม
ระดับ
คะแนน

ต�า่

ผลกระทบด้านลบ
ไม่มผีลกระทบ หรือมีผลกระทบ 
ต่อองค์กรเล็กน้อย (ก่อให้เกิด
ความร�าคาญ ไม่สะดวก)

ผลกระทบด้านบวก
ไม่มีผลกระทบในเชิงปฏิบัติ
ด้านโอกาส

ผลกระทบด้านลบ
ไม่มผีลกระทบต่อระบบการจดัการด้านคณุภาพ
และผลิตภัณฑ์รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ผลกระทบด้านบวก
ไม่มีผลกระทบในเชิงปฏิบัติด้านโอกาส

ผลกระทบด้านลบ
ไม่มผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อม วฏัจกัร
ชีวิต และนิเวศน์วิทยาของสิ่งแวดล้อม
รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ผลกระทบด้านบวก
ไม่มีผลกระทบในเชิงปฏิบัติด้านโอกาส

1

กลาง

ผลกระทบด้านลบ
มผีลกระทบต่อองค์กรปานกลาง 
(เกิดการสะสมระยะยาว ปัจจบัุน
อาจยังไม่เห็นผล) 

ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้การจัดการ
ธุรกจิมกีารปรบัปรงุหรอืพฒันาขึน้
ได้บ้าง

ผลกระทบด้านลบ
- มีผลกระทบต่อระบบการจัดการด้านคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ระบบและความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่เก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ในระดับปานกลาง (ยังไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงของระบบหรือความเสียหาย
ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า)

- มีผลต่อวตัถุประสงค์ เป้าหมายทีท่�าให้ไม่บรรลุ

ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส ่งเสริมให ้ระบบการจัดการด้าน
คุณภาพมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นได้บ้าง

ผลกระทบด้านลบ
- เกิดสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม วัฏจักรชีวิต และนิเวศน์วิทยา
ที่มีผลสะสมในระยะยาว

- มผีลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีท่�าให้
ไม่บรรลุ

ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมมกีารปรบัปรงุหรอืพัฒนาขึน้
ได้บ้าง

2

สูง

ผลกระทบด้านลบ
มีผลกระทบต่อองค์กรอย่าง
รุนแรงใน
ด้านความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
อ า จ จ ะ ขั ด ต ่ อ ข ้ อ ก� า ห นด
กฎหมาย 

ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้ระบบการ
จัดด้านธุรกิจมีการปรับปรุง
หรือ พัฒนาสูง

ผลกระทบด้านลบ
- มีผลกระทบต่อระบบการจัดการด้านคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์ทันทีและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ท่ีส่ง
ผลกระทบต่อลูกค้า

- มีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ท�าให้ไม่
บรรลุรวมถึงประสิทธิผลด้านสมรรถนะของ
ระบบ (QMS Performance)

ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส ่งเสริมให ้ระบบการจัดการด้าน
คุณภาพมีการปรับปรุงหรือ พัฒนาสูง

ผลกระทบด้านลบ
- เกิดผลกระทบการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม วัฏจกัรชีวิต และนเิวศน์
วิทยาโดยทันทีหรือสภาวะฉุกเฉินและมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและขัด
ต่อข้อก�าหนกฏหมาย 

- มผีลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายทีท่�าให้
ไม่บรรลรุวมถงึประสิทธผิลด้านสมรรถนะ 
ของระบบ (EMS Performance)

ผลกระทบด้านบวก
มีผลที่จะส่งเสริมให้ระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อมมกีารปรบัปรงุหรอื พฒันาสงู

3

Severity Severity of Impact Severity of Quality impact Severity of Environmental Impact Grading

Low

Negative impact. 
No impact or having few impacts 

(caused annoyance and 

inconvenience).

Positive impact.
No impact to opportunity

Negative impact.
No impact to quality management, product, 

objective and target.

Positive impact.
No impact to opportunity

Negative impact.
No impact to environment, life cycle 

and ecology of environment, objective 

and target.

Positive impact.
No impact to opportunity

1

a) (Severity of Consequence) Organization
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b) โอกาสที่จะเกิด

โอกาส O1	:	ความถี่ของ
การเกิดปัญหา O2	:	มาตรการในการควบคุม O3	:	ระบบการควบคุม

ป้องกัน	ความเสียง
ระดับ
คะแนน

ต�า่

มีโอกาสเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ  
1 ครั้งต่อปี

มาตรการควบคุมเชิงความเสี่ยง
- มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ส�าหรับการ
ควบคุมหรือป้องกัน ที่ครอบคลุมทั้งหมด และ
เฉพาะเจาะจงด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

- มีมาตรการที่ครอบคลุมแบบ PDCA และมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีมาตรการควบคุมเชิงโอกาส

มาตรการจัดการเชิงความเสี่ยง
- มีระบบการควบคุม  ป้องกันการเกิด
ความเส่ียง เพ่ือบรรเทาผลกระทบทีเ่กิดขึน้  
และสามารถท�างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการบ�ารุงรักษาอย่างเหมาะสม
สม�่าเสมอ

- มีการวิเคราะห์และมีแผนการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

ไม่มีมาตรการจัดการเชิงโอกาส

1

กลาง

มีโอกาสเกิดเฉลี่ยอย ่างน ้อย  
เดอืนละ 1 คร้ัง หรือบางช่วงเวลา
ของการท�ากิจกรรมนั้น

มาตรการควบคุมเชิงความเสี่ยง
- มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ส�าหรับการ
ควบคมุหรือป้องกนั แต่ไม่ครอบคลุมทัง้หมด หรอื
ไม่เฉพาะเจาะจงด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

- มีมาตรการแต่ยังไม่ครอบคลุมแบบ PDCA 
และมีการปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง

มีมาตรการควบคุมเชิงโอกาสบ้าง

มาตรการจัดการเชิงความเสี่ยง
- มีระบบการควบคุมป้องกันความเสี่ยง
แต่ท�างานอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพใน
บางคร้ังระบบควบคุมไม่ได้รับการบ�ารุง
รักษาหรือมีการบ�ารุงรักษา / ตรวจสอบ
แต่ไม่สม�่าเสมอ

- มีการวิเคราะห์ที่ยังไม่ครอบคลุมและ
มีแผนการจัดการความเส่ียงในบางพ้ืนที่
เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติแบบไม่ต่อเนื่อง

มีมาตรการจัดการเชิงโอกาสบ้าง

2

Severity Severity of Impact Severity of Quality impact Severity of Environmental Impact Grading

Medium

Negative impact. 
I t  has med ium impact to 

organization (from long-term 

accumulation and it may not 

be seen at present)

Positive impact
It promotes some improvement 

or development of business 

management. 

Negative impact. 
- It has impact to quality management and 

product which eventually effect to efficiency 

of reliability system of customer to product in 

medium level (it has no changed in system or 

damage of product).  

- It has impact to objective and target that 

cannot be accomplished. 

Positive impact.
It promotes  some improvement or development 

of  quality management  

Negative impact. 
There are changes in environment, life 

cycle and ecology from long-term 

accumulation and effect to objective 

and target that cannot be succeeded. 

Positive impact.
It promotes some improvement or 

deve lopment of env i ronmenta l 

management.   

2

High

Negative impact.
I t  has severe impact to 

organizat ion in business 

reliability and environmental 

management which may go 

against the laws.

Positive impact.
It promotes high improvement 

or development of business 

management.  

Negative impact.
It has impact to quality and product management, 

instantly, and there is change in system or 

damage of product.  

- It has impact to objective and target that 

cannot be succeeded as well as effective in 

QMS performance system.

Positive impact.
It promotes high improvement or development 

of quality management.  

Negative impact.
I t  has impact to the change of 

environment, life cycle and ecology, 

immediately, and continued effects 

to the change as well as goes against 

the law.

-  It impacts to objective and target 

that cannot be accomplished and 

effective in EMS performance system.

Positive impact.
It promotes high improvement or 

deve lopment of env i ronmenta l 

management.  

3
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b) Likelihood of Occurrence

Opportunity Frequency of Problem Operation Control Risk Control System Score

Low

Occurrence is less or equal 
to 1 time a year.

Risk control measure
- There are documents for control or protection 

that cover overall and specify in quality and 

environment.

-There are measures that cover as PDCA and 

are applied, continuously.

No opportunity control measure. 

Risk management measure
- There are control systems to prevent 

risk and reduce impact and assist the 

operation, efficiently. The maintenance 

is done, regularly. 

- There are analysis and risk management 

plan, systematically. 

No opportunity management 
measure.

1

Medium

The average of occurrence is 

at least 1 time a month or in 

between performing that activity.

Risk control measure
- There are documents for control or protection 

that do not cover overall or non-specify in 

quality and environment.  

- There are measures but do not cover as 

PDCA and are not applied, continuously. 

There are some opportunity control 
measures.

Risk management measure
- There are control systems to prevent 

risk but they are not efficient. Sometimes, 

the control systems are not maintained 

or receive maintenance irregularly. 

- There are analyses but does not 

cover all. Risk management plan in 

some areas is applied, intermittently.

There are some opportunity 
management measures.

2

High

The average of occurrence is 

at least 1 time a week or every 

time of performing that activity.

Risk control measure
There is no document for qua l i ty and 

environmental control or prevention

No action

There are opportunity control measures, 
clearly. 

Risk management measure
- There is no prevention, control and 

inspection system to reduce impact 

from risk. 

- There is no analysis or risk management 

plan.

There are apparent opportunity 
management measures.

3

โอกาส O1	:	ความถี่ของ
การเกิดปัญหา O2	:	มาตรการในการควบคุม O3	:	ระบบการควบคุม

ป้องกัน	ความเสียง
ระดับ
คะแนน

สูง

มี โอกาสเกิดเฉลี่ยอย ่างน ้อย  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่
ท�ากจิกรรมนัน้ เกดิขึน้ตลอดเวลา

มาตรการควบคุมเชิงความเสี่ยง
ไม่มีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ส�าหรับการ
ควบคุมหรือป้องกันด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ไม่มีการปฏิบัติ

มีมาตรการควบคุมเชิงโอกาสที่ชัดเจน

มาตรการจัดการเชิงความเสี่ยง
- ไม่มรีะบบการป้องกนั ควบคมุ ตรวจสอบ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบของความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น

- ไม่มีการวิเคราะห์และแผนการจัดการ
ความเสี่ยง
มีมาตรการจัดการเชงิโอกาสท่ีชดัเจน

3
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2.1.6 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร ่วมกับ
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ท�าการก�าหนดกลยุทธ์ของ
องค์กร ตามผลการประเมินความเสี่ยง และ
โอกาสที่ได้เพื่อ

1) ให้การประกันว่าระบบการบริหาร
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมจะสามารถบรรลุผล
ตามที่มุ่งหวังไว้

2) ท�าให้ได้มาซึ่งผลตามเจตนา
3) ป้องกัน หรอื ลด กระจาย ผลกระทบ

ที่ไม่พึงประสงค์
4) บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยก�าหนดให้ด�าเนินการจดัท�าแผนการ
จัดการความเสี่ยงและโอกาสดังนี้

1) บูรณาการและน�าการปฏิบัติการ
เข้าไปในกระบวนการระบบบริหารคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม

2) ประเมินประสิท ธิผลของการ
ปฏิบัติการเหล่านี้ ซึ่งก�าหนดให้กิจกรรมที่
ด�าเนนิการกบัความเสีย่งและโอกาส ต้องเหมาะสม
กบัผลกระทบและสอดคล้องกับสนิค้าและบริการ

หมายเหตุ:
• ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง

และโอกาส สามารถรวมถึง การหลีกเลี่ยงความ
เสีย่ง การรบัความเสีย่งเพ่ือรบัเป็นโอกาส ก�าจดั
แหล่งความเสีย่ง เปล่ียนโอกาสเกดิหรอืผลกระทบ 
กระจายความเสี่ยง หรือคงความเสี่ยงไว้เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

• โอกาสสามารถน�าไปสู่ทักษะใหม่ 
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิดตลาดใหม่ๆ 
การสร้างพันธมิตร การใช้เทคโนโลยีใหม่และ 
ทางเลอืกทีใ่ช้การได้ ตามความต้องการขององค์กร
หรือความจ�าเป็นลูกค้า

2.1.7 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร ่วมกับ
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ปรับใช้แผนงานด้านกลยุทธ์
ขององค์กรตามที่ได้ก�าหนด

2.1.8 ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร ่วมกับ
ผู้จดัการฝ่ายต่างๆ ตดิตามประเดน็ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้แผนงานด้าน
กลยุทธ์ฯ ตามการประชมุทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร

2.1.6 Representative from management 

and division managers set organization’s 

strategy according to the result of risk and 

opportunity assessment in order to

1) Guarantee that the quality and 

environmental management systems will be 

achieved as expected

2) Succeed as expected

3) Prevent and reduce the spread of 

undesired impact

4) Achieve continuous improvement

By preparing risk and opportunity 

management plan as follows

1) Integrate and apply in the process 

of quality and environmental management system

2) Assess effectiveness of those 

operations which specify activities involved 

with risk and opportunity must conform to 

product and service, properly. 

Note:

• Alternative of risk and opportunity 

management is included risk prevention, taking 

risk for opportunity, eliminating source of risk, 

changing likelihood of occurrence or impact, 

risk diversification or maintaining risk for decision 

making. 

• Opportunity leads to new skill, 

launching new product, expanding to new market, 

new all iance, new technology and new 

alternative for organization’s needs or customer’s 

requirements. 

2.1.7 Representative from management 

and division managers imply strategy plan of 

organization as specified. 

2.1.8 Representative from management 

and division managers follow up stakeholders’ 

demand and monitor strategy plan implementation 

as listed in management review. 

Criteria of risk and opportunity assessment: RISK/Opportunity = S* (01+02+03) and the result is more than 10

Level Risk and opportunity score Preliminary Management. 

Low 0-9 Maintain to imply for review next time.

Medium 10-18 Consider for correction according to risk action plan. 

High 19-27
Management review and make immediate correction as well as emphasizes on grading 

assessment.
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2.2 การประเมินความเสี่ยงในระดับ

กระบวนการด้านระบบบริหาร

คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

การก�าหนดกระบวนการในระบบ
บริหารคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม จะอ้างอิงจาก 
Process Map ขององค์กรที่เกี่ยวข้องตัวแทน
ฝ่ายบรหิาร จะประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
โดยเฉพาะหวัหน้าส่วนงาน เพือ่ท�าการระบปุระเดน็
ทีเ่กีย่วข้องในแต่ละกระบวนการในระบบ จากนัน้
จะท�าการประเมนิและให้คะแนนในการวเิคราะห์
ความเสีย่งตามแนวทางขัน้ต้น เช่นเดยีวกบัเกณฑ์
การประเมนิระดบัองค์กร RISK Score จะก�าหนด
ไว้ที่ตารางด�าเนินการ อ้างอิง

ส�าหรับกระบวนการ ที่มีความเสี่ยงนั้น
ทางตัวแทนฝ่ายบริหารจะก�าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดท�าแผนงานในการลดหรือปรับปรุงตามความ
เหมาะสมกบัความเสีย่งนัน้ เพ่ือด�าเนนิการต่อไป 
การติดตามความเสี่ยงและโอกาส ในแต่ละ
กระบวนการ ตวัแทนฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ตดิตาม
ในทีป่ระชมุฝ่ายบรหิาร หรอืการตดิตามเป้าหมาย
ใน Monthly Meeting ตามรอบเวลาที่ก�าหนด
ขององค์กร โดยก�าหนดไว้ในเอกสาร รายงาน
การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ 

การชี้บ่งความเสี่ยง

• การก�าหนดกระบวนการในระบบ
บรหิารคณุภาพ/สิง่แวดล้อม จะอ้างองิจาก Process 
Map ขององค์กรทีเ่กีย่วข้อง ตวัแทนฝ่ายบริหาร 
จะประชมุร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยเฉพาะ
หัวหน้าส่วนงาน เพื่อท�าการระบุประเด็นที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการในระบบ

• การพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้อง
ของแต่ละกระบวนการ จะพิจารณาจาก KPI 
ผลด�าเนินการที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด�าเนินการ เช่น ความรูค้วามสามารถ เทคโนโลยี
ทีใ่ช้ในกระบวนการ การควบคมุการท�างาน เป็นต้น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ท�าการประเมินและให้คะแนน ในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางขั้นต้น  โดย
เกณฑ์จะประกอบด้วย

1.) ความรุนแรงของประเด็นที่ได ้
ใน เ ชิ งผลกระทบด ้ านระบบการ จัดการ
ด้านคุณภาพ และพิจารณาให้คะแนนตาม
ตาราง a) ความรุนแรงที่เกิด

2.) โอกาสในการเกิดของประเด็นนั้น 
หรือความถี่ในการเกิด ตามตาราง b) โอกาสที่
จะเกดิ (Likelihood of Occurrence) RISK Score 
จะท�าการปะเมินค่าคะแนนที่ได้จากสูตร Risk = 
(S*(01+02+03)) การประเมินผลความเสี่ยง Risk 
Evaluate ประเดน็การประเมนิทีม่คีะแนนความ
เสีย่งมากว่า 10 ขึน้ไป จะถอืว่ามีความเสี่ยงกับ
กระบวนการในระบบริหารคุณภาพ/ส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งจะต้องพิจารณาด�าเนินการ

2.2 Risk assessment of Quality/

Environmental Management 

Process

Process Map of organization is 

implied for setting quality/environmental 

management Process. Representative from 

management will have a meeting with relevant 

parties; especially, supervisor, to specify issue 

related to each process in the system. Then, 

the assessment and scoring for risk analysis 

will be done according to the guideline as 

same as the assessment criteria in organization 

level which the risk score is set in operation 

table.

For process with risk, representative 

from management will assign all relevant parties 

to plan for reducing or improving which is 

proper to that risk in order to further proceed. 

To monitor risk and opportunity in each process, 

representative will follow up in the management 

meeting or monthly meeting as scheduled and 

listed in QMS/EMS Process Risk Assessment 

report.

Risk Identify

• Process Map of organization is 

referred for setting quality/environmental 

management process. Representative from 

management will have a meeting with relevant 

parties; especially, supervisor, to specify issue 

related in each process in the system.

• Relevant issue of each process will 

be considered from KPI and impact factors 

from operation such as knowledge, ability, 

technology used in process, working control, etc.

Risk Analysis

Assessment and scoring of risk analysis 

consist of

1.) Severity of issue in term of 

impact in quality management system. It is 

scored as table a) Severity of Consequence.

2.) Likelihood of occurrence or 

frequency of occurrence as table is shown in 

b) Likelihood of Occurrence. Risk Score is 

calculated from this formula; Risk = 

(S*(O1+O2+O3)). For Risk Evaluate (Criteria 

of Risk), if the issue gets risk score more than 

10, it means this issue has risk to quality/

environmental management system process.
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การจัดการความเสี่ยง

ส�าหรับกระบวนการ ที่มีความเสี่ยงนั้น
ทางตัวแทนฝ่ายบริหารจะก�าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดท�าแผนงานในการลดหรือปรับปรุงตาม
ความเหมาะสมกบัความเสีย่งน้ัน เพือ่ด�าเนนิการ
ต่อไป

กิจกรรมและแนวทางการจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้น จะประกอบด้วย

1.) ขจัด หมายถึง เป็นการลด หรือ 
การเลิกการด�าเนินการในกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นถ้าจ�าเป็น

2.) ลด หมายถึง การจัดท�าแผนงาน 
การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดและหาวิธีการ
ในการจัดการกับสาเหตุ เป็นแผนงาน เพื่อลด
ความเสี่ยง

3.) กระจายความเสี่ยง หมายถึง 
การกระท�าโดยการแบ่งความเสี่ยง หรือโอน
ความเสีย่งไปยงักระบวนการอืน่ หรอืกระบวนการ
ภายนอก เช่น การจ้างผู้ขาย

4.) แผนฉุกเฉิน หมายถึง การจัดท�า
แผนงานฉุกเฉิน เพื่อรองรับกิจกรรมที่คาดว่าจะ
เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้น

5.) การควบคมุ หมายถงึ การกระท�า
โดยการสร้างมาตรฐาน การท�างาน หรือวิธี
การท�างาน

6.) การระบุแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง จะระบุในเอกสาร แผนการลดความ
เสี่ยงปฏิบัติงานประจ�าปี (FM-QA-157) และ
น�าเสนอให้ฝ่ายบริหารอนุมัติ ล�าต่อไป

การติดตามความเสี่ยงและ

โอกาส ในแต่ละกระบวนการ

ผู ้รับผิดชอบในแต ่ละกระบวนการ
ที่มีความเสี่ยงจะน�าเสนอความก้าวหน้าการ
จัดการตามแผนงานที่ก� าหนดในรายงาน
ประจ�าเดือน Monthly Meeting

ส�าหรับการจัดการความเสี่ยงตาม
แผนงานท้งทั้งหมด จะน�าเสนอฝ่ายบริหารใน
กิจกรรม Management Review

Risk Treatment

For process with risk, the representative 

will assign relevant parties to plan for reducing 

or improving which is proper to that risk in order 

to further proceed.

Activity and guideline for risk treatment 

consist of

1.) Eliminate refers to reducing or 

terminating those activities that cause risk 

(if needed).

2.) Reduce means preparing cause 

analysis and seeking treatment plan in order 

to reduce risk.

3.) Share refers to risk diversification 

or transferring risk to other or external processes 

such as hiring contractor.

4.) Emergency Plan means contingency 

plan for unexpected activity that may cause risk. 

5.) Control means action that build 

standard, working or working method. 

6.) The identification of risk treatment 

guideline is listed in document, risk action plan 

(FM-QA-157) and wi l l  be proposed to 

management for approval. 

Risk Monitoring / Report

Persons in charge for each process 

will present their progress as planned in 

monthly meeting. 

All risk treatments as planned will be 

presented to management in management 

review.

Depatment/ Section : Page...../......

Objective Target Plan (Month)
Year.....2015..... Result of 

Assessment
Action Plan/Activity Incharge
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ประเทศไทย 4.0

ประเทศไทยในอดีตที่ผ ่านมา มีการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต ่ 
Thailand 1.0 ที่ เน ้น ภาคการเกษตรมาเป็น Thailand 2.0 ที่เน ้น
อุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 ในปัจจุบัน ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 
แต่ Thailand 3.0 ต้องเผชิญกับกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
ที่ไม่อาจน�าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการปฎิรูป
เศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง และน�าพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 
โดยจะมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่

• จากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าที่มีนวัตกรรม
• เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ หรือ 

smart farming
• การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมหนักไปสู่ภาคบริการ
• เปลี่ยนจาก SME แบบดั้งเดิม ไปสู่ Smart SME และ Startup
• การเปล่ียนจากภาคบริการแบบดัง้เดมิไปสูภ่าคบริการทีมี่มูลค่าสูง
• และการเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูง

Thailand 4.0

Thailand economy has been developed from Thailand 1.0 which 

emphasized on agriculture sector followed by Thailand 2.0 for light 

industry and Thailand 3.0 for heavy industry at present. However, 

Thailand 3.0 is facing a middle-income trap that cannot further the 

development. Thus, Thailand needs economic reform in order to move 

toward to Thailand 4.0. There are drives that will change many major 

dimensions as follows:

• Develop from consumer product to innovation one

• Change from conventional agriculture to smart farming

• Shift from heavy industry to service one

• Further from conventional SME to Smart SME and Startup

• Change from conventional service sector to one with more 

values

• Develop from low skilled worker to higher skilled one

Auto Discuss

By Prof. Dr. Prapat Thepchatree
Director - Center for ASEAN Studies,
Thammasat University
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นอกจากนี้ ปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยจาก 3.0 ไปสู่ 4.0 ประกอบด้วย 
องค์ความรู ้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วทิยาศาตร์ เทคโนโลย ีและ R&D ซึง่ในแต่ละเรือ่ง 
ก็มีรายละเอียดมากมายหลายประการ ที่
ประเทศไทยจะต้องรีบด�าเนินการ ตัวอย่างเช่น 
เรือ่ง เทคโนโลย ีสามารถแบ่งออกเป็นเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

• ด้านอาหารและเกษตร มีเทคโนโลยีที่
ส�าคญั ได้แก่ biotech foodtech และ agritech

• ด้านสขุภาพ healthtech และ meditech
• ด้านการบริการ designtech และ 

traveltech
• ด้านหุ่นยนต์ robotech
• ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล fintech edtech 

e-marketplace และ e-commerce

อาเซียน 4.0

ส่วนการขับเคลื่อนอาเซียน 4.0 เป็นการ
ขบัเคลือ่นจากความร่วมมอืกนัระหว่าง 10 ประเทศ
สมาฃิกอาเซียน ท่ีจะเปล่ียนจากอาเซียน 3.0 
เป็น อาเซียน 4.0 โดยแผนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2025 หรือ AEC Blueprint 2025 ได้เน้น

ความร่วมมอืทางด้านการเกษตร สุขภาพ ดจิทิลั 
ภาคบริการ การพัฒนา SME และแรงงาน 
โดยเน้นปัจจัย R&D วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
ในการขบัเคล่ือนไปสู่อาเซยีน 4.0 ส�าหรับมาตรการ 
ในเชงิยุทธศาสตร์ของอาเซียน 4.0 คือ

• การสร้างหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ 
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคเอกชน ในภูมิภาคอาเซียน

• สร้างความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับ SME ในอาเซียน ด้วยการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• และเส ริมสร ้ างทรัพยากรมนุษย ์
ของอาเซยีน ให้มคีวามคิดสร้างสรรค์ ชาญฉลาด 
และมีความคล่องตัว

Additionally, the key factors that move 

Thailand from 3.0 to Thailand 4.0 are knowledge, 

creativity, innovation, science, technology 

and R&D. There are many details in each part and 

they need action; urgently, such as technology. 

It is categorized as follows:

• Food & agriculture: biotech, foodtech 

and agritech

• Health: healthtech and meditech

• Service: designtech and traveltech

• Robot: robotech

• Digital economy: fintech, edtech, 

e-marketplace and e-commerce

ASEAN 4.0

The drive of ASEAN 4.0 is the collaboration 

among 10 ASEAN member countries that will 

transform from ASEAN 3.0 to ASEAN 4.0 by 

AEC Blueprint 2025. It focuses on collaboration 

in agriculture, health, digital, service, SME 

development and labor which emphasize on 

R&D of science and technology; including, 

innovation and creativity in order to conduce 

to ASEAN 4.0. Strategic measures of ASEAN 

4.0 are

• Set strategic alliance among academic 

institute, research institute and private sector 

in ASEAN region

• Enhance competitiveness of SME in 

ASEN by utilizing benefits from science and 

technology

• Develop human resource of ASEAN 

in creativity, cleverness and agility
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นวัตกรรมอาเซียน 

ส� าหรั บความร ่ วมมื อของอา เซี ยน 
ในการเสริมสร้างนวตักรรมน้ัน ใน AEC Blueprint 
2025 ก�าหนดมาตรการต่างๆ ไว้อย่างละเอียด 
โดยมาตรการส�าคัญมีดังนี้

• เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การสร ้างเครือข ่ายในระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับภาคเอกชนของอาเซียน

• ส ่ ง เสริมสภาวะแวดล ้ อมใน เชิ ง
นโยบายภายในอาเซียน เพื่อเอื้อให้เกิดการถ่าย
โอนเทคโนโลยีและการเสริมสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ

• ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอุทยานวิจัย
และเทคโนโลยี รวมทั้งห้องทดลองเพื่อการวิจัย
ของมหาวิทยาลัย รัฐบาล และบริษัทร่วมทุน 
รวมทั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาในอาเซียน

• พัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมโยง
ของอาเซียนกับเครือข่ายการวิจัยพัฒนาใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาค

• ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น

• ส่งเสริมโครงการที่มีการสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลกและ
ภูมิภาคและเครือข่ายการผลิต

• ดึงดูดบริษัทชั้นน�าด้านเทคโนโลยีให้
เข้ามาประกอบการในภูมิภาคอาเซียน

เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน 

 ส�าหรับความร่วมมือของอาเซียนในด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัลน้ัน ใน AEC Blueprint 2025 
ระบุถงึมาตรการความร่วมมอืระหว่าง 10 ประเทศ 
สมาชกิอาเซยีน ไว้อย่างละเอียดเช่นเดยีวกนั อาทิ

• พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้า
ในรูปแบบดิจิทัล หรือ digital tradeในอาเซียน

• เพ่ิมการขยายเครือข่ายและการใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทั่วถึงในอาเซียน

• ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพส�าหรับ
แรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอาเซียน

• ส ่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ตลาดร่วม ด้วยการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเสรี
ของสินค้า บริการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในภูมิภาคอาเซียน

• สนับสนุนการเติบโตและการใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ e - services ในภูมิภาค

• ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง 
ปลอดภัย ทางไซเบอร์ หรือ cyber security 
ในอาเซียนให้มากขึ้น

• ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

e-commerce ในอาเซียน ซึ่งเรื่องนี้มีความ
ส�าคัญมากเพราะ e-commerce จะสนับสนุน 
บูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน อาเซียนมี
ข้อตกลงในด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเรียกว่า 
e-ASEAN Framework Agreement และใน
อนาคตอาเซียนมีแผนจะจัดท�าข้อตกลงอาเซียน
ทางด้าน e-commerce โดยเฉพาะ

ASEAN innovation

For the collaboration of ASEAN to 

strengthen innovation, AEC Blueprint 2025 

has allocated measures as below

• Support data exchange and buildup 

network in ASEAN university and private 

sector levels 

• Promote environment policy in ASEAN 

to avail technology transfer and create new 

innovation

• Promote research and technology 

center establishment; including, lab in university, 

government and joint venture company as 

well as research and development center in 

ASEAN

• Develop and build connection of 

ASEAN with international and local research 

and development networks

• Promote and protect intellectual 

property right in ASEAN

• Promote project that supports ASEAN 

collaboration with world and region value 

chains and network production

• Attract leading technology company 

for investment in ASEAN

ASEAN digital economy

For ASEAN digital economy collaboration, 

AEC Blueprint 2025 indicates the collaboration 

measure among 10 ASEAN member countries 

in details as below:

• Develop economy and promote digital 

trade in ASEAN

• Further network expansion and high 

speed Internet usage throughout ASEAN

• Promote vocation development for 

labor force in IT and communication in ASEAN

• Boost IT technology in joint market 

with free trade promotion of product and 

service  as well as IT technology investment 

in ASEAN 

• Support the growth and service of 

e – services in region

• Promote more collaboration in 

security and safety as known as cyber 

security in  ASEAN

• Promote e-commerce in ASEAN 

because it will support integrated economy of 

ASEAN which has been made as an 

agreement since 2000 as known as e-

ASEAN Framework Agreement. In the future, 

there wil l be agreement especially for 

e-commerce. 

AUTO DISCUSS

56



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน

ใน AEC Blueprint 2025 มีมาตรการหลายเร่ืองในการสร้าง
ความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่าง 10 ประเทศอาเซียน 
เพื่อผลักดันให้อาเซียนพัฒนาไปสู่อาเซียน 4.0 โดยมาตรการส�าคัญ ได้แก่

• การจัดท�าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ASEAN Plan Of Action on Science Technology and 
Innovation : APASTI )

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบ่งปันสิ่ง
อ�านวยความสะดวกด้านการวิจัยและบุคลากร เพื่อสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกัน

• ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยนต่างๆ

ASEAN science and technology

In AEC Blueprint 2025, there are several measures that are 

related to collaboration in science and technology among 10 member 

countries with the objective to develop ASEAN into ASEAN 4.0. The 

key measures are

• Prepare ASEAN Plan Of Action on Science Technology and 

Innovation (APASTI)

• Strengthen excel lent center network of science and 

technology in ASEAN to promote the sharing facilities in research and 

human resource and support collaboration of research and development 

in technology.

• Promote the transferring of scientists and researchers through 

exchange programs
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Thailand 4.0 กับ อาเซียน 4.0 

 จากที่ได้วิเคราะห์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
ขณะนี้ก�าลังมีพัฒนาการท่ีคู่ขนานกันระหว่าง 
Thailand 4.0 กับ อาเซียน 4.0 ผมจึงอยาก
จะขอเสนอว่า ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมาก 
จากความร่วมมอืกบั 10 ประเทศอาเซยีนในด้าน
ต่างๆดงักล่าวข้างต้น ทัง้น้ีความร่วมมือในกรอบ
อาเซียนจะเป็นอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยจาก Thailand 3.0 ไปสู ่Thailand 4.0 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืนขึ้น 
ไทยจึงควรก�าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความร ่วมมืออาเซียนในด้านต่างๆเหล่านี้ 
และมียุทธศาสตร์ในเชิงรุก เสนอแนวคิดใหม่ๆ 
เพื่อให้ไทยมีบทบาทน�าในอาเซียน 4.0

นอกจากนี้ ผมยังมองว่า หากเราประสบ
ความส�าเรจ็ในการน�าพาประเทศไปสู ่Thailand 4.0 
ได้แล้วไทยจะอยู ่ในสถานะที่จะได้ประโยชน์
อย่างมาก จากการปฏิสัมพันธ์ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ตัวอย่างเช่น

• หากไทยพัฒนาสินค้าเป็นสินค้าที่มี 
นวัตกรรมสูง เราจะสามารถส่งออกไปในตลาด 
AEC ได้มากขึ้น

• หากไทยพัฒนาเกษตรกรรมไปเป็น 
smart farming สนิค้าอาหารและเกษตรของไทย
จะสามารถตีตลาดอาเซียนได้มากขึ้น และไทย

จะสามารถไปลงทุนสร้าง smart farming 
ให้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านได้อีกมาก 

• เช่นเดยีวกบัการค้าภาคบรกิาร โดยเฉพาะ
การให้บริการด้านสุขภาพ ไทยจะกลายเป็น 
medical hub ซึง่มโีอกาสทีจ่ะท�าธรุกิจในด้านน้ี
กับประเทศเพื่อนบ้านอีกมาก

• ส�าหรับ SME เมื่อเป็น Thailand 4.0 
แล้ว SME ของไทยจะกลายเป็น smart SME 
ซึ่งจะท�าให้ SME ของไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ในการที่จะผลิตสินค้า
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย

• นอกจากนี ้การพัฒนาแรงงานไทยไปสู่ 
แรงงานมีฝีมือข้ันสูง จะท�าให้แรงงานไทยมคีวาม
สามารถในการแข่งขันใน AEC ได้อย่างมั่นคง

• และเมือ่เราเป็น Thailand 4.0 เศรษฐกิจ
ไทยจะเป็นเศรษฐกิจดจิทัิล ซึง่จะเปิดโอกาสให้ไทย 
ได้ท�าธุรกิจดิจิทัลกับประเทศอาเซียนได้อีกมาก
เช่นกัน

Thailand 4.0 and

ASEAN 4.0

From above, there is parallel development 

between Thailand 4.0 and ASEAN 4.0. Thus, 

I believe that Thailand will gain more benefits 

from collaboration among 10 member countries 

in those parts. The collaboration under ASEAN 

blue print will be another drive that leads Thailand 

3.0 to Thailand 4.0 with efficiency, fast and 

sustainability. Thailand should set strategy for 

ASEAN collaboration in many parts and approach 

strategy; including, propose the new idea that 

Thailand can play a leading role in ASEAN 4.0. 

Thailand will earn many benefits after 

entering Thailand 4.0 from interaction with 

ASEAN Economic Community (AEC) such as

• We wi l l  export more advanced 

innovation product to AEC market

• After becoming the smart farming, 

more Thai food and agriculture products will 

invade to ASEAN market and Thailand will 

have more investment in neighbor countries 

for smart farming

• For service sector, Thailand will provide 

healthcare service and become medical hub 

as well as expand market to neighbor countries

• After Thailand 4.0, SME will become 

smart SME which increases more competitiveness 

for exporting products and moving production 

base to neighbor countries 

• Human resource development will 

lead our labor to become higher skilled worker 

with sustainable competitiveness in AEC

• After Thailand 4.0, Thai economy 

will become digital economy. This increases 

more opportunities for Thailand to do digital 

businesses with ASEAN member countries

AUTO DISCUSS
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ไทยแลนด์ 4.0 กับการเป็น 

hub ของอาเซียน 4.0 

 นอกจากน้ี ผมขอเสนอว่า ยุทธศาสตร์
ของไทยต่ออาเซียน 4.0 ควรจะมองไปถึงขั้นที่
เราจะเป็นศนูย์กลางในด้านต่างๆ ของอาเซยีน 4.0 
หรือเป็น hub ของอาเซียน 4.0 นั่นเอง แม้ว่าใน
บางเรือ่ง เราอาจจะสู้สงิคโปร์และมาเลเซยีไม่ได้ 
แต่ไทยก็ควรจะมคีวามฝันและสานฝันให้เป็นจริง 
ความฝันของเราคือ เราจะเป็น hub ของอาเซยีน 
4.0 ในด้านต่างๆ ดังนี้

• Knowledge hub
• Innovation hub
• R&D hub
• Science & technology hub
• Digital hub
• Services hub

กล่าวโดยสรปุ การเปลีย่นผ่านประเทศไทย 
ไปสู ่Thailand 4.0 จะเป็นการก้าวกระโดดทีส่�าคญั 
ทีส่ดุครัง้หน่ึงของประเทศ และจะน�าพาประเทศไทย 
ไปสู ่การเป็นประเทศร�่ารวยและพัฒนาแล้ว 
เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านไปสู่อาเซียน 4.0 
จะคู่ขนานกันกับ Thailand 4.0 ซึ่งไทยจะได้

ประโยชน ์อย ่างมาก จากความร ่วมมือใน
กรอบอาเซียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน 
การสร้างนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล

รัฐบาลจึงจะต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน 
พร้อมผลกัดนัให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซยีน 4.0 
ผ่านการฝึกอบรม การท�าวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน 
ตลอดจนการเป็นศูนย์ข้อมูลอาเซียน 4.0 พัฒนา
คลังสมองด้านอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้าน
การศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาให้คนไทย
ก้าวไกลสูอ่าเซียน 4.0 และผลักดนัให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 4.0 ในอนาคตต่อไป

Thailand 4.0 as the hub 

of ASEAN 4.0

I also would like to propose the strategy 

of Thailand for ASEAN 4.0. We must have 

thought of becoming the hub of ASEAN 4.0. 

Though, we are unable to compare to Singapore 

and Malaysia in some parts, we should have a 

dream and make it come true. Our dream is to 

be the hub of ASEAN 4.0 in as follows:

• Knowledge hub
• Innovation hub
• R&D hub

• Science & technology hub
• Digital hub
• Services hub
In the conclusion, moving Thailand to 

Thailand 4.0 is one of the most significant 

steps of Thailand. This will lead Thailand to 

richness and become developed country. 

Similarly, the parallel of entering ASEAN 4.0 

and becoming Thailand 4.0 will generate 

tremendous benefits to Thailand from 

collaboration based on ASEAN blue print; 

especially, innovation and digital economy. 

The government must have distinctive 

strategy that drives Thailand to be the hub of 

ASEAN 4.0 through training and ASEAN 

research. This includes being ASEAN knowledge 

network and learning & research center to 

develop Thai to ASEAN 4.0 and drive Thailand 

to be the hub of ASEAN 4.0 onwards. 
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