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E-SBA test rig based on servo-electrical actuators. The system

improved algorithms and control strategies for ECE - R14.

E-SBA-New Electrical Seat Anchorage

framework and head restraints with electrical actuators.
Height retention test included.

Head Restraint Performance (E-HRP) Test System

Crach Simulation sled

Full Scale Crash Test Facilities

Head Restraint Performance (E-HRP) Test System

For passive safety components development or Conformity of 

technologies are available to matchwith each customer needs.

boby block, pendulum, ejection mitigation, misuse, knee impact.

For testing according frontal, side, rear, Car2Car, 
small overlap, rollover test protocols. Upgrade 
of existing facilities with customized solutions 
and state of the art speed control systems. 
New Nano-Rail.

- Explicit multiody dynamics solver

- CFD solver for airbag gas dynamics
- Full-featured seat belt and airbag   
modeling
- Built-in sensing and control func-
tionality
- Dedicated vehicle safety output 

ISO-MME format)

Features

Simcenter Madymo™
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านนิตยสาร Automotive Navigator 
ทกุท่าน ในปี 2562 ทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่า ภาครฐัและภาคเอกชน
ได้ด�าเนินการเร่งให้เกิดการก�าหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และ
ความร่วมมือกันต่างๆ มากมาย เพ่ือผลักดันอุตสาหกรรม

ยานยนต์ของประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนด โดยการส่งเสริมลงทุนภายในประเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานควบคุม เช่น การจัดท�าหลักเกณฑ์วัตถุดิบยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต เช่น สถาบันยานยนต์ได้พัฒนาผู้ตรวจคุณภาพ
ให้มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานไอเสียรถยนต์ขนาดเล็กตามมาตรฐาน EURO 5 และ EURO 6 มาตรฐาน
ไอเสียรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐาน EURO4 และ มาตรฐานยางตาม UN ECE 117 เป็นต้น 

นอกจากนี้ มีการผลักดันนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อ
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้อีกด้วย โดยแนวทางในการส่งเสริมการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า คือ การส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าน�าร่อง ดังที่เห็นจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า 
มีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยอาจน�าร่องใช้งานกับกลุ่ม
รถจักรยานยนต์ รับจ้างสาธารณะ นิตยสาร Automotive Navigator จึงขอน�าเนื้อหามาให้ท่าน
ได้ศึกษากันในฉบับนี้ รวมถึงบทความ และข่าวสาร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป

นิตยสาร Automotive Navigator ฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ บทความ เนื้อหาที่ได้คัดสรรมา 
เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินงาน รับทราบเพ่ือวิเคราะห์อตุสาหกรรมยานยนต์ และเติมเต็มไปกับเทคโนโลยี
และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเช่นเคย และขอส่งท้ายปี 2562 พร้อมเป็นก�าลังใจ
ในการด�าเนินงานในปี 2563 นี้ไปด้วยกันนะคะ

สวัสดีค่ะ
..............................................................

Greetings to all readers! Last year we have seen the public and private sectors accelerated 

the establishment of various standards, regulations and collaborations in order to drive Thai 

automotive industry to the target by promoting domestic investment, production technology 

development and control standards such as preparation of criteria for electrical vehicle raw 

materials, human resources development in line with future technology development e.g. TAI's 

auditors competency development for Euro 5 and Euro 6 emission standards for light-duty 

vehicles, Euro 4 emission standards for motorcycles and UN ECE 117 regulation for tyres.

Moreover the policy enforcement for the electric vehicle industry in Thailand also can 

solve environmental problems occurring around the world at the moment which the ways to 

promote the electric vehicles production are to promote the pilot project of e-motorcycle use 

as the news from the Minister of Industry, the Minister of Energy and the Minister of Transport 

were in the same direction with the possibility to use e-motorcycle for public transport service. 

This issue we present you the contents including articles and news that will benefit all readers.

You will find the articles and contents selected for the benefit of your operations, 

acknowledgement of automotive industry analysis and technology advancement as usual. 

Lastly, the year 2019 has ended, we wish you having the best operations in this 2020.

Good day!

..............................................................
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สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JETRO) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะน�า “กฎระเบียบและ
มาตรฐานยานยนต์ ไฟฟ้า” เน้นประโยชน์สู่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ในประเทศไทย

สถาบันยานยนต์และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(JETRO) ได้มีความร่วมมือภายใต้อนุสัญญาภาคี (Letter of Intent: LOI) 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กรอบระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) 
โดยมีจุดประสงค์ส�าคัญ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
ในประเทศไทย ในขอบเขตของความร่วมมอือยู ่3 ด้าน คอื 1. การแลกเปล่ียน
ข้อมูลที่จ�าเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศ 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สมัยใหม่ 3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
รวมถึงความรู ้ด ้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้า

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ประธานการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “กฎระเบยีบและมาตรฐาน
ยานยนต์ไฟฟ้า” กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็นอุตสาหกรรม
หลักที่มีความส�าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาล
ได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการชักน�าให้บริษัทผู้ผลิตชั้นน�าต่างๆ 
เข้ามาตัง้ฐานการผลติในประเทศ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงผลักดันให้เกิด
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในช่วงที่ผ่านมา 

Thailand Automotive Institute (TAI) has co-organized 
the workshop with The Japan External Trade Organization 
(JETRO) on “EV related regulations and standards” by focusing 
on entrepreneur benefits to get ready for investment and promote 
the development of next-generation automotive industry in 
Thailand.

TAI & JETRO has cooperated under the Letter of Intent (LOI) 

signed on May 2, 2018, the 3-year time frame between 2018-2020 

with the purpose to develop the next-generation automotive industry 

in Thailand. This cooperation relating 3 areas which are 1) the exchange 

of necessary information for the next-generation automotive industry 

development, 2) the automotive industry development for the capacity 

of next-generation auto parts production, 3) the workforce development 

to support the next-generation automotive industry including 

knowledge of regulations and standards related to electric vehicles.

Mr.Aditad Vasinonta, Deputy Director General of Office 
of Industrial Economics (OIE) has presided over the workshop 

“EV related regulations and standards” and said that Thai automotive 

industry is a major industry which is important to Thailand’s economic 

growth and it is one of the target industries Thai government offering 

consistency supports for foreign investment with the investment 

promotion policies to draw the leading manufacturing companies to 

set up production bases in Thailand, these factors driving the growth 

of Thai automotive industry.

TAI & JETRO PREPARE THAI ENTREPRENEURS FOR
EV RELATED REGULATIONS & STANDARDS
สถาบันยานยนต์ และ เจโทร เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทย  รับมือกฎระเบียบและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า
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“ญี่ปุ่น” เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเป็นประเทศ
ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
เป็นอย่างมาก ด้วยความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา การเป็นผู้น�า
ในด้านเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้กฎระเบียบและ
มาตรฐานระดับสากลในอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่เสมอ จนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับเอเชีย และระดับโลก รวมถึงยังได้สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 
ตามมากับอตุสาหกรรมยานยนต์ จากการเพิม่ขึน้ของปริมาณผูผ้ลติชิน้ส่วน
ในประเทศไทยในรปูแบบทีเ่รยีกว่า “คลสัเตอร์” ด้วยความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง 
ไทยและญีปุ่น่ ทัง้ด้านนโยบายการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
ส่งผลให้เกดิความเชือ่มัน่และการลงทนุในอุตสาหกรรมเป้าหมายนีเ้สมอมา 
กระท่ังเป็นอุตสาหกรรมทีมี่ความต่อเนือ่งด้านการเจริญเตบิโต อกีทัง้ผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยยังได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะฝีมือ 
เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ จึงท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและซื้อขายชิ้นส่วนของภูมิภาค ตลอดจนเป็นฐานการผลิต (Base 
of Production) ที่ส�าคัญของญี่ปุ่น 

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก�าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือ เรียกว่า A-C-E-S 
(Autonomous, Connected, Electric and Sheared) Technology 
นอกจากจะค�านึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานแล้ว ยังต้องค�านึงถึงภาค
อุตสาหกรรมการผลิตที่ เกี่ ยวข ้องที่อาจได ้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจใน
หลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งด้านแรงงาน 
จงึเป็นโอกาสอันดท่ีีจะได้ร่วมมือกบัเจโทร เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์
ของทั้งสองประเทศ

"Japan" is one of the leaders in the automotive industry and is 

a country that plays an important role of automotive investment in 

Thailand with expertise in research and development, being a leader 

in technology and new innovation development under the regulations 

and international standards of the automotive industry consistently 

and globally recognized including creating other related and supporting 

industries following automotive industry with the increase volume of 

parts manufacturers in Thailand known as “Cluster”. With a good 

relationship between Thailand and Japan both the policy supports 

from the public and private sectors, creating the confidence and 

investment in this target industry consistently with continually 

growth and also preparing Thai auto parts manufacturers to develop 

their skills to support foreign investment which make Thailand the 

regional manufacturing and trading hub as well as Japan’s important 

production base.

Thai automotive industry is in transition of technology moving 

towards the next-generation automotive industry called A-C-E-S 

(Autonomous, Connected, Electric, Shared) Technology besides 

considering the benefits of use, also considering the impact of 

technological change to related manufacturing industry which affects 

business operations in many dimensions among economic, social 

and political including labor. Therefore the cooperation with JETRO 

is a good opportunity to develop the automotive industry both countries.
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ความจ�าเป็นในอนาคต เพ่ือก�าหนดกฎระเบยีบต่างๆ ส�าหรับรถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทยความร่วมมือกันระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น และหวังเป็น
อย่างยิง่ว่าการแลกเปลีย่นข้อมลู ความคดิเหน็เกีย่วกบัของผูผ้ลติรถยนต์ญ่ีปุน่
ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และนโยบายการท�าให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยม
ในประเทศไทย ซึง่จะผลักดนัความนิยมของยานพาหนะไฟฟ้ากเ็พ่ิมขึน้ด้วย

นายอทัสชึ ิทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสรมิการค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น ประจ�ากรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) กล่าวว่า การผลิตรถยนต์ 
ในประเทศไทย ปัจจุบนั 86% ของรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคนัในประเทศไทย 
ถึงแม้ในยุคของยานยนต์อนาคต ญี่ปุ่นนั้นคาดว่าจะคงครองตลาดด้าน
รถยนต์ไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
ต่อไป เพื่อส่งเสริมการลงทุนในสาขายานยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยจ�าเป็น
ต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมทีห่ลากหลาย เช่น ไม่เพยีงแค่ได้รับการสนับสนนุ
การลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
และการฝึกอบรมวิศวกร "กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้า" ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมี

ความจ�าเป็นในอนาคต เพ่ือก�าหนดกฎระเบียบต่างๆ ส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทยความร่วมมอืกนัระหว่าง ไทยและญีปุ่น่ และหวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับของผู้ผลิตรถยนต์ญ่ีปุ ่น 
ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และนโยบายการท�าให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยม
ในประเทศไทย ซ่ึงจะผลกัดนัความนยิมของยานพาหนะไฟฟ้ากเ็พิม่ขึน้ด้วย

Since the EV policy & promotion has been approved by the 

Cabinet on 28 March 2017, currently resulting the total of 13 electric 

vehicle (xEV) investment entrepreneurs consisting of 4 entrepre-

neurs in Hybrid Electric Vehicle: HEV, 5 entrepreneurs in Plug-in Hy-

brid Electric Vehicle: PHEV, and 4 entrepreneurs in Battery Electric 

Vehicle: BEV.

Mr.Atsushi Taketani, President of JETRO Bangkok said 

that 86% percent of 2 million cars production in Thailand produced 

by Japanese manufacturers. And Japan expects to continue to 

dominate the EV markets for future mobility and involve in Thai 

automotive industry development. In order to promote the EV investment 

in Thailand, the relevant environment must be improved; not only 

receiving investment support but also including related regulations 

and infrastructure and engineer trainings. Including the “EV related 

regulations and standards” which is the major topic of this workshop, 

it is necessary to set regulations for EV in Thailand in the future. 

Today this cooperation between Thailand and Japan will be useful 

to create rules and regulations and EV market expansion in Thailand 

which JETRO Bangkok will support the development of next-generation 

automotive industry in Thailand with the cooperation among Japanese 

and Thai governments and the automotive industry continually.

AUTOMOTIVE SOCIAL
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นายอดศิกัดิ ์โรหติะศนุ ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
กล่าวเสริมว่า จากความร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ครั้งนี้ ทั้งไทยและญี่ปุ่น อาทิ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 
ประจ�ากรุงเทพฯ (JETRO Bangkok), กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและ
อตุสาหกรรมประเทศญีปุ่น่ (METI), สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ญ่ีปุน่ (JAMA), 
The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable 
Partnerships (AOTS) และผู้ประกอบการยานยนต์ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจน
ภาครฐัและเอกชนท่ีร่วมผลกัดนัในประเทศไทยนอกจากสถาบนัยานยนต์เอง 
ยงัมหีน่วยงานส�าคญั อาท ิสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มยานยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
กลุ่มอตุสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
ได้ร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้เหมาะสม และเกิด
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างถึงที่สุด และน�ามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงท่ีดี ให้กับอนาคตของประเทศไทยต่อไป ตลอดจน
ความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ ของทั้งสอง
ประเทศต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎระเบียบและมาตรฐานยานยนต์
ไฟฟ้า” ณ โรงแรมเซนจรูี ่พาร์ค กรงุเทพ ในวนัท่ี 19 พฤศจกิายน 2562 คร้ังนี้ 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญต่อผู้ประกอบการในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่
เกีย่วข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้แทนประเทศญีปุ่น่แก่ผู้ประกอบและภาครฐั
ทีเ่กีย่วข้อง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดมาตรฐานของประเทศไทยในอนาคต 
ตลอดจนยึดมัน่เจตนารมณ์ในการร่วมมอืกนั เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์
ของทั้งสองประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต

Mr.Adisak Rohitasune, Acting President of TAI added 

that the EV market in Thailand has grown tremendously at present 

from the market size 9,606, 11,983 and 20,204 units in 2016- 2018 

respectively and in 2019, the amount of EV registration from January 

to September amounted to 20,678 units and expected a total of 

more than 30,000 units in 2019, and by 2020, the EV market in 

Thailand tends to be doubled. Therefore TAI has made policy 

recommendations for next-generation automotive industry development 

in Thailand targeting Thailand to be the regional next-generation 

automotive production base which will produce 2.5 million and 1.5 

million units for domestic sales which 15% are BEVs and 60% are 

autonomous vehicles level 3, and all public transportation such as 

buses, tuk tuks and motorcycles will be all BEVs. Thailand’s long term 

goals as a next-generation automotive production base with high 

value-added supply chain need Research and development in parallel 

with being a production base of high value added components such 

as the manufacturing of batteries, motors, electronic components 

and software, tyres and bodies using lightweight materials. And in 

order to achieve the target, TAI has proposed 14 policies must be 

implemented and one of the urgent policies that must be implemented 

is the standardization and preparation of EV testing infrastructure 

which the activities from the cooperation today is part of the said 

measure. However, in the next-generation automotive industry 

aside from the car production, there are also many new business 

opportunities therefore the automotive industry development in 

Thailand towards the next-generation automotive industry is on 

the right track.

Today cooperation for the next-generation automotive industry 

development, aside from the collaboration between TAI & JETRO 

Bangkok also supported by the Association for Overseas Technical 

Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), the Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI) in Japan and the Office of 

Industrial Economics, the Ministry of Industry including Japanese & 

Thai automotive and parts entrepreneurs to push the next-generation 

automotive industry and produce utmost benefits to entrepreneurs 

and consumers and bring about the great change for the future of 

Thailand as well as the cooperation to develop the automotive industry 

and others in both countries.

This workshop on “EV related regulations and standards” 

which was held on November 19, 2019 at Century Park Hotel, Bangkok 

was an important starting point for business operators and Thai industry 

development to disseminate knowledge about regulations and 

standards related to electric vehicles from Japanese representatives 

to relevant operators and government sectors which will be beneficial 

to the standardization of Thailand in future as well as the cooperation 

intention to develop the automotive industry in both countries to 

advance steadily and sustainably both present and future.
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สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุนโครงการจิตอาสา โครงการจิตอาสา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สมอ.ท�าความดี
ด้วยหัวใจ ร่วมใจพฒันาโรงเรยีน สร้างความปลอดภยัด้วยสายไฟฟ้ามาตรฐาน” 
ซึง่ได้รบัผดิชอบด�าเนนิการโรงเรยีนในจังหวดัฉะเชิงเทรา เป็นจ�านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. โรงเรยีนบ้านหนองแสง อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวัดฉะเชงิเทรา เพือ่ปรับปรุง
อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี
สุขภาพท่ีดีและมีความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยมี
ผลการด�าเนินกิจกรรมดังนี้

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า 
และระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาทิ การตรวจเช็คการรั่วของกระแสไฟฟ้า 
การเปล่ียนพัดลมที่ช�ารุด การเพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์ให้แสงสว่าง การ
เดินสายไฟและเก็บสายให้เป็นระเบียบ ในส่วนของ อาคารเรียนชั้นอนุบาล 
อาคารเรียนชั้นประถม บ้านพักครู

โรงเรยีนบ้านหนองแสง ได้รบัการปรบัปรงุซ่อมแซม อปุกรณ์ไฟฟ้า และ 
ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาทิ การตรวจเช็คการรั่วของกระแสไฟฟ้า 
การเปล่ียนพัดลมที่ช�ารุด การเพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์ให้แสงสว่าง การ
เดินสายไฟและเก็บสายให้เป็นระเบียบ ในส่วนอาคารเรียนชั้นอนุบาล 
อาคารเรียนชั้นประถม โดมอเนกประสงค์ และไฟทางภายในโรงเรียน

ทัง้น้ี สถาบนัยานยนต์ยงัได้ร่วมกบั สมอ. จัดกจิกรรมการส่งมอบงาน
ภายใต้โครงการฯ ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กับ ครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ
ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นประธาน และตวัแทน สมอ. 
ในการทอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โรงเรียนละ 
10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

พร้อมกันนี้ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ และนายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ 
ได้เป็นตัวแทนสถาบันฯ ในการส่งมอบอุปกรณ์การเรียน อาทิ กระเป๋าเป้ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา (แบดมินตัน ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
ปิงปอง) รวมถึงขนม นม และไอศกรมีในวันงาน โดยกิจกรรมในคร้ังนี ้ได้รบั
การตอบรบัทีด่แีละความประทบัใจจากนักเรยีน ผูป้กครอง รวมถงึบคุลากร
ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ด้วยการต้อนรับคณะจากโครงการจิตอาสาฯ 
ด้วยความอบอุ่น ทั้ง 2 โรงเรียน

Thailand Automotive Institute (TAI) supported for the goodwill 

volunteer project in honor of His Majesty King Maha Vajiralongkorn 

“TISI volunteer works to improve 2 schools for standard electrical 

cables safety” which are Baan Thakradan School and Baan Nongsang 

School located in Chachoengsao to improve the school's electrical 

equipment and systems, keep students and teachers healthy and 

safe with standard electrical equipment such activities as checking 

electrical leakage, replacing the damaged fans, adding and improving 

lighting equipment, wiring and keeping the wires orderly in the 

schools areas.

On November 14, 2019 TAI collaborated with TISI to organize 

the volunteer activities under this project which Mr.Wanchai 

Phanomchai, Secretary-General of TISI was the representative to 

provide 10 scholarships for each school to students with good academic 

performance but lack financial means for 1,000 baht per scholarship.

Meanwhile Mr.Adisak Rohitasune, Acting President and 

Mr.Thanawat Koomsin, Executive Vice President of TAI were 

representatives to give school supplies such as backpacks, stationery 

and sports equipment for badminton, football, volleyball, takraw, table 

tennis as well as snacks, milk and ice cream on the event day.

And this activity received good response and impression from 

students, parents and teachers from both schools.

TAI COLLABORATED WITH TISI FOR THE GOODWILL
VOLUNTEER PROJECT IN HONOR OF HIS MAJESTY KING 
MAHA VAJIRALONGKORN
สถาบนัยานยนต์ ร่วมสนับสนุน สมอ. ในโครงการจติอาสาเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
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สถาบันยานยนต์ หน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติ
การทดสอบตามมาตรฐานISO/IEC 17025 : 2017 จากส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่เป็นหน่วยบริการทดสอบ
มาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด ได้พัฒนา
ศูนย์การทดสอบวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถใน
การรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในอนาคต โดยเลือกปักหมุดที่
หัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนยานยนต์เป็นอันดับแรก จึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์
ทดสอบแบตเตอรีย่านยนต์ไฟฟ้า” ขึน้มาภายใต้การสนบัสนุนของ ส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ
บริษัท ทูฟ ซูด พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
อันดับต้นๆ ของโลกมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยให้ให้เป็นแนวหน้าของ
อาเซียนอย่างยั่งยืน

Thai Industrial Standards Institute (TISI), the Ministry of Industry 

and Thailand Automotive Institute (TAI) had the Groundbreaking 

Ceremony for Electric Vehicle Battery Testing Center which will be 

operated in 2020 with the first fully integrated battery safety and 

standard testing services in ASEAN with international standards, 

UNECE R100 and R136 to emphasize to be the forefront of the electric 

vehicle industry development in the region.

TAI is the agency which has been accredited by the laboratory 

of ISO/IEC 17025: 2017 from TISI in order to be a testing unit for 

automotive and auto parts standards as specified and continuously 

develop Testing and Research Center, enhance the capability to 

support the next-generation automotive industry in the future. The 

first pin which is the most important factor in driving electric vehicles 

is to establish the Electric Vehicle Battery Testing Center under the 

support of TISI, the Ministry of Industry and TÜV SÜD (partner, who 

is the top EV battery testing specialist in the world) target to push 

the next-generation automotive and auto parts industry to be a 

sustainable forefront of ASEAN.

TISI IN COLLABORATION WITH TAI. PUSH EV BATTERY 
STANDARDS, SAFETY COME FIRST!
"สมอ. ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ ดันมาตรฐานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัยต้องมาก่อน”
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Mr.Wanchai Panomchai, Secretary General of TISI presided over the 

Groundbreaking Ceremony for Electric Vehicle Battery Testing Center at Automotive and 

Tyre Testing, Research and Innovation Center (ATTRIC), Sanam Chai Khet, Chachoengsao. 

He said that the production of automotive industry is currently transforming to "Next-

Generation Automotive Industry" by focusing on the electric vehicles production with 

environmental friendliness. And TISI’s mission to upgrade the domestic industrial product 

standards and accreditation according to international standards to support the capability 

enhancement of product testing laboratories to be ready and able to support testing of 

various components relating to the next-generation automotive production and give advice 

on domestic testing, research and innovation. Therefore this electric vehicle battery testing 

center needs full support to help domestic operators, especially EV battery testing which 

can reduce their costs and time to send their products for testing abroad and also being 

consultant and database to enhance technical knowledge, research, and new innovations 

with cooperation from the government sector, leading companies related in the automotive 

and auto-parts industry.

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
ณ ศูนย ์ทดสอบยานยนต์และยางล ้อแห ่งชาติ 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การผลิต
อุตสาหกรรรมยานยนต์ปัจจุบันก�าลังเปลี่ยนแปลงสู่ 
“อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” โดยมุ่งสู่การผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วย
ภารกจิของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลได้สนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการ
ทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต
ยานยนต์สมัยใหม่ และพร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�า
การทดสอบ การวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ 
ศูนย์ทดสอบยานยนต์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ 
จึงควรได้รับการสนับสนุนเต็มที่ เพื่อช่วยส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการทดสอบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ส�าหรับยานยนต์
ไฟฟ้า โดยเฉพาะการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และ
ประหยดัเวลา ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีต้่องส่งผลติภณัฑ์
ไปทดสอบยงัต่างประเทศ และยงัสามารถเป็นทีป่รกึษา
และฐานข้อมูล เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางเทคนิค
วิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยความ
ร่วมมือจากภาครัฐ บริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์
กับการทดสอบมาตรฐาน UNECE R100 สำาหรับแบตเตอรรี่
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นายอดศิกัดิ ์โรหติะศนุ ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
กล่าวว่า ความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า 
ณ ศูนย์การทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ณ อ�าเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ได้ด�าเนินการตามแผนไปแล้ว อาทิ 
การออกแบบที่ทันสมัย การคัดเลือกผู้รับเหมา และเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง 
ด้วยงบประมาณการลงทุนส�าหรับ อาคารและเครื่องมือทั้งโครงการเป็น
จ�านวนเงินกว่า 300 ล้านบาท โดยในระยะแรก สามารถให้บริการทดสอบ
แบตเตอรีไ่ด้ทนัท ี5 จาก 9 รายการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล UNECE R100 
ได้แก่ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ (Mechanical 
integrity Test) ชดุทดสอบการลดัวงจร (External short circuit protection) 
ชดุทดสอบระบบป้องกนัการชาร์จเกนิ (Overcharge protection) ชดุทดสอบ 
ระบบดิสชาร์จเกิน (Over-discharge protection) และชุดทดสอบ
การป้องกันอุณหภูมิเกิน (Over-temperature protection Test) โดย
จะสามารถเปิดด�าเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นี้

ศนูย์ทดสอบแห่งนี ้ คาดว่าจะให้บริการทดสอบครบทกุรายการภายใน
ปี 2564 ซึ่งจะท�าให้เป็น “ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถ
ท�าการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรที่สุดในอาเซียน” โดยห้อง
ปฏิบัติการทดสอบน้ีจะสามารถทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอร่ีตาม
มาตรฐาน UNECE R100 ส�าหรับยานยนต์ และ UNECE R136 ส�าหรับ
รถจักรยานยนต์ รวมถึงสามารถทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในการ
ปรบัปรงุสมรรถนะของแบตเตอร่ี (Performance Test) ในระดบัเซลล์ (Cell) 
โมดูล (Module) และระบบ (System)

ขณะนี้มีผู ้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ได้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมให้ผลิต
ยานยนต์สมยัใหม่ประเภท Hybrid 4 ราย Plug-in Hybrid 4 ราย ยานยนต์ไฟฟ้า 

(BEV) 1 ราย และยังรอการอนุมัติจากบีโอไอ (BOI) 1 ราย นอกจากนี้ 
ยังมีการลงทุนผลิตแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าเปิดท�าการแล้ว อีก 4 ราย 
จะช่วยผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและ ผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัย
จากมาตรฐานการทดสอบที่ก�าหนดอย่างสูงสุด

Mr.Adisak Rohitasune, Acting President of TAI said that 

the construction progress of electric vehicle battery testing center 

at ATTRIC has been proceeded as plan e.g. the modern design, 

contractor selection and construction start with the investment 

budget over 300 million baht for the whole project of building and 

instruments. In the initial phase, the batteries can be tested 

immediately 5 of 9 tests according to international standards 

UNECE R100 such as mechanical integrity test, external short circuit 

protection test, overcharge protection test, over-discharge protection 

test and over-temperature protection test which will be operating in 

the 3rd quarter of 2020 and expect for full service operation with all 

tests within 2021. It will become the EV battery testing center with 

the most integrated service in ASEAN and this laboratory will be 

able to test the battery safety in accordance with the UNECE R100 

standards for motor vehicles and UNECE R136 standards for 

motorcycles including testing capability for research and development 

to improve the battery performance in cell, module and system level. 

Currently, The Board of Investment of Thailand (BOI) has 

approved 4 investment applications for Hybrid, 4 applications for 

Plug-in Hybrid and 1 application for BEV and 1 application waiting for 

BOI approval. In addition, 4 investment companies have already 

opened for EV battery production to help pushing EV safety standards 

and upgrade product standards and consumer product safety 

requirements for the highest testing standards.
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สถาบันยานยนต์ หน่วยงานบริการด้านทดสอบมาตรฐานทั่วไปและ
มาตรฐานสากล ส�าหรับยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ได้รับการรับรอง
จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรกเมื่อ 22 ม.ค. 2546

ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ได้พัฒนามาตรฐาน
ห้องปฏบิตักิารทดสอบ “การรับรองหมายเลขรับรองทีท่ดสอบ 0094 ใบรบัรอง
ห้องปฏิบัติการ ลงนามโดย รองเลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อตุสาหกรรม ออก ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2017 (มอก.17025-2561)” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้
ประกาศ ออกมาใช้แทน ISO/IEC 10725:2005 (มอก.17025-2548) โดยทาง
ห้องปฏบิตักิารได้พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการ เพือ่ให้สอดรบักบัมาตรฐาน
ใหม่ท่ีประกาศใช้ในการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีวตัถุประสงค์
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภาย 
ในประเทศและต่างประเทศ ให้เกดิความม่ันใจคณุภาพและความน่าเชือ่ถอื
ในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับการรับรอง 
รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 50 รายการ ตัวอย่าง 1.สาขายานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ 25 รายการ เช่น มอก. 2915-2561 การทดสอบรถจักรยานยนต์ 
เฉพาะด้านความปลอดภัย (Euro IV) : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 
และ มอก. 2718-2560 ถึง มอก. 2719-2560 การทดสอบก�าลังของมอเตอร์
ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก�าหนด
ก�าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ ขับเคล่ือนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
พ.ศ. 2560 การทดสอบยางล้อแบบสบูลมส�าหรับ รถยนต์ รถยนต์เชงิพาณิชย์ 
รถจักรยานยนต์ ตามล�าดับ เป็นต้น และ 2.สาขาโยธา 25 รายการ เช่น 
มอก. 20-2559 การทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มอก. 1277-2555 
การทดสอบก๊อกน�า้ส�าหรับอ่างล้างชาม เป็นต้น

พร้อมกันน้ี สถาบันยานยนต์ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น “องค์กร
ก�าหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) 
ประเภทขัน้สงู สาขาที ่70 ผลติภัณฑ์นวตักรรม ออกให้ ณ วนัที ่16 กันยายน 
2562 ลงนามโดย เลขาส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ซึ่ง
หมายความว่า สถาบันยานยนต์นั้นเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการ

จัดท�ามาตรฐานให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งขณะนี้ศูนย์ทดสอบฯ สถาบัน
ยานยนต์อยูร่ะหว่าง “การพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภยั 
สมรรถนะและพลังงาน เพื่อจัดท�าเป็นมาตรฐานแรกส�าหรับรถสามล้อ หรือ 
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับค�าชี้แนะและแนวทางจากกอง
ก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนินการด้วยความตั้งใจว่ามาตรฐานที่ทาง
สถาบันยานยนต์จัดท�าขึ้นน้ัน จะเป็นมาตรฐานที่ทันกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ส่งเสริมเศรฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไป

Thailand Automotive Institute (TAI) is an agency for testing 

services of general standards and international standards for vehicles 

and automotive parts which have been certified by Thai Industrial 

Standards Institute (TISI) in which the laboratory was received the 

first standard certification on 22 January 2003.

TAI-Testing, Research & Development Center has developed 

standards for testing laboratory and received “Certification testing 

no. 0094, the laboratory certificate, signed by Deputy Secretary-

General of TISI, issued on 30 September 2019, certified according 

to ISO/IEC 17025:2017 (TIS 17025-2018)” which is an international 

standard that has been announced to replace ISO / IEC 10725:2005 

(TIS. 17025-2548). The laboratory has been developed and improved 

the process to comply with the principles of ISO/IEC 17025:2017 

with its objective to increase the capacity of the laboratory to be 

accepted both domestically and internationally to ensure quality 

and reliability in lab test results which TAI’s certified branches with 

the total of 50 Thai Industrial Standards (TIS).

At the same time, TAI has also registered as “Standards 

Developing Organizations (SDOs), Advanced Level in Branch No.70 

Innovative Products, issued on 16 September 2019, signed by Deputy 

Secretary-General of TISI” which means TAI is an organization for 

standardization according to international standards. Currently TAI-

Testing, Research & Development Center is in the process of developing 

proposal on electric vehicles standards for safety, performance and 

energy in order for TISI to standardize the first standard for e-tuktuk 

in Thailand which the standard will be modernized in technological 

advancement, economic promotion and benefits for the stakeholders 

both manufacturers and consumers.

TAI DEVELOPED STANDARDS FOR TESTING LABORATORY 
ADVANCE TO "STANDARDS DEVELOPING ORGANIZATION (SDO)"
สถาบนัยานยนต์พฒันามาตรฐานห้องปฏบัิตกิารทดสอบ ก้าวสูก่ารเป็น “องค์กรก�าหนดมาตรฐาน ประเภทข้ันสงู”
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สถาบันยานยนต์ ย�า้หากนโยบายด้านพลงังานชดัเจน สามารถก�าหนด
ทิศทางอตุสาหกรรมยานยนต์ การใช้น�า้มนั และสเปกรถได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ชี้ท�าไบโอดีเซล B100 มาจากกระบวนการไฮโดรเจน สามารถขยับสัดส่วน
จาก B10 ได้ถึง B30 แต่ติดต้นทุนแพง

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยใน
งานสัมนา “B10 ปฎริปูน�า้มนับนดนิ เพือ่เศรษฐกจิฐานราก” จัดโดยกระทรวง
พลงังาน ร่วมกบัหนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ กรงุเทพธรุกจิ และสือ่ในเครอืเนชัน่ 
ว่า เมือ่รฐับาลมมีาตรการด้านพลงังานทีช่ดัเจน หรอืออกนโยบายไปในทศิทาง
เดียวกัน จะช่วยให้ภาพรวมของประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้น�้ามัน
ในรูปแบบที่ต้องการได้

“บรษัิทผูผ้ลิตรถยนต์ย่อมวางแผนงานระยะยาว อย่างเคร่ืองยนต์ท่ีใช้
อยู่ทุกวันนี้ถูกคิดล่วงหน้ามา 15 - 20 ปีแล้ว ดังนั้นหากรัฐบาลมีแผนงานใน
ระยะยาวที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัว 
และผู้บริโภคสบายใจว่าน�้ามันที่ขายสามารถใช้กับรถของตัวเองได้”

ตอนน้ีรฐับาลขยบัจากน�า้มันดเีซล B7 ไปเป็น B10 ซึง่การเพิม่สดัส่วน
ไบโอดีเซล B100 ในครั้งน้ี หากมาจากกระบวนการไฮโดรเจนจะมี
ประสิทธิภาพมาก แต่ปัญหาคือต้นทุนแพง ทั้งนี้ หากมีการใช้กระบวนการ
ไฮโดรเจนกับ B100 จริงๆ สามารถเพิ่มสัดส่วนได้มากกว่า B10 หรืออาจ
ขยับไปได้ถึง B30 และต้องใช้เวลาในการศึกษาวิจัย

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

Thailand Automotive Institute (TAI) said that if Thailand had 

set the clear and firm energy policy for fuel and vehicle efficiency. 

Thailand can increase ratio of bio-diesel from B10 upto B30 by using 

B100 which produced with hydrogenated method but it will affect 

higher cost.

In the seminar “B10 Fuel for Foundational Economy” organized 

by Energy Ministry & Thansettakij Multimedia, Mr.Thanawat Koomsin, 

Executive Vice President of TAI revealed that if the government 

agency had clear energy measures or issuing policies in the same 

direction, it will lead Thailand the oil usage as desire form.

"The auto makers normally plan long-term work, example the 

engines being used today have been planned for 15 - 20 years ago. 

Therefore, if the government has a clear and firm long-term plan, it will 

help operators to have time to adjust and consumers feel comfortable 

that the oil sold in the market can be used on their own cars."

The government has now shifted from B7 to B10, if B100 

proportion increase with hydrogenated method, it will be very effective 

but higher cost. If using the hydrogenated method in B100, it can 

increase the ratio of B10 usage or upto B30 but need time for 

research.

Source: Thansettakij

TAI POINTED OUT THAT IF THAILAND HAS THE CLEAR 
AND FIRM GOVERNMENT POLICY, B30 IS POSSIBLE
"สถาบนัยานยนต์" ช้ีหากนโยบายรัฐชัดลยุได้ถงึดเีซล B30
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Trust our service with 
more than 150 years  
of experience
TÜV SÜD has been working side by side with automotive 
manufacturers, supporting them to produce safe vehicles 
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นบัตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 ทีร่ฐับาลอนมุตัมิาตรการส่งเสรมิการผลติ
ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ (Electric Vehicle, xEV) 
จนถงึปัจจบุนั เป็นระยะเวลากว่า 3 ปี แต่การใช้งานรถยนต์ xEV ในประเทศ
ยังไม่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากราคารถ xEV ยังสูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์
สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine, ICE) โดยเฉพาะรถยนต์
ไฟฟ้าแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle, BEV) รวมทัง้ปัจจัยด้านผู้บรโิภค 
ที่ยังไม่ม่ันใจต่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ความเป็นไปได้
อกีแนวทางในการส่งเสริมการผลติยานยนต์ xEV คอื การส่งเสริมการใช้งาน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ดังท่ีเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ให้ข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า
มีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยอาจ
น�าร่องใช้งานกับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 1, 2, 3

It has been 3 years since the cabinet approved the xEV 

production promotion measures in March 2017. The xEV application 

has not been widely spread in Thailand because of the higher price 

of xEV especially for battery electric vehicles (BEV), and the lack of 

customer confidence on xEV. However, another approach that is 

possible for promoting xEV is electric motorcycle application promotion 

measures that were mentioned by the minister of industry, the minister 

of energy and the minister of transport. The electric motorcycle could 

be promoted via the motorcycles taxi.1, 2, 3

Auto Discuss

1 ข่าวสด. (2562). กระทรวงอุตฯ เร่งเครื่องแจ้งเกิดจักรยานยนต์ไฟฟ้าก่อนรถยนต์อีวี. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.khaosod.co.th/economics/news_3199681/. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2563].
2 The Bangkok Insight. (2562). เร่งเคาะค่าไฟรถ EV 2 เดือน เตรียมถอด ‘Demand Charge’ ออกจากสูตร หวังลดค่าชาร์จ. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.thebangkokinsight.com/261524/. [สืบค้นเมื่อ 

วันที่ 27 มกราคม 2563].
3 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2562). เปิดเงื่อนไข Grab Taxi ถูกกฎหมาย ดีเดย์วิ่ง มี.ค. 63 [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.prachachat.net/property/news-398896/. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2563].

1 Kaosod. (2562). กระทรวงอุตฯ เร่งเครื่องแจ้งเกิดจักรยานยนต์ไฟฟ้าก่อนรถยนต์อีวี. [Online]. https://www.khaosod.co.th/economics/news_3199681/. [Accessed 27 January 2020].
2 The Bangkok Insight. (2562). เร่งเคาะค่าไฟรถ EV 2 เดอืน เตรยีมถอด ‘Demand Charge’ ออกจากสตูร หวงัลดค่าชาร์จ. [Online]. https://www.thebangkokinsight.com/261524/. [Accessed 27 January 2020].
3 Prachachat Online. (2562). เปิดเงื่อนไข Grab Taxi ถูกกฎหมาย ดีเดย์วิ่ง มี.ค. 63 [Online]. https://www.prachachat.net/property/news-398896/. [Accessed 27 January 2020].

การส่งเสริมการใช้งานและการผลิต
รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศ

ELECTRIC MOTORCYCLE 
APPLICATION AND
PRODUCTION PROMOTION 
MEASURES

By Next-generation Automotive Research Center,
 Industrial Research Division, 
 Thailand Automotive Institute
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แต่อย่างไรกต็าม การใช้งานรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า ยังคงมีปัญหาเช่นเดียวกับการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้า กล่าวคือ ราคาที่สูงกว่ารถ ICE 
และราคาขายต่อท่ียงัไม่แน่นอน ความกังวลด้าน
ระยะทางของผู ้บริโภค และการประจุไฟฟ้า 
โดยในต่างประเทศพบว่า ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้ด�าเนนิการเพือ่ส่งเสรมิการใช้งานรถจกัรยานยนต์ 
ไฟฟ้าควบคู่กัน โดยรัฐบาลมีมาตรการให้เงิน
อดุหนุนผูซ้ื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพือ่ท�าให้ราคา
สามารถแข่งขันกับรถจักรยานยนต์ ICE ได้ 
และลงทุนตั้งสถานีประจุไฟฟ้าในระยะเร่ิมต้น 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ รวมทั้งยังเกิด
ธรุกจิรูปแบบใหม่ ทีแ่ยกความเป็นเจ้าของรถยนต์
และแบตเตอรี่ออกจากกัน เพื่อท�าให้ราคา
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถูกลง ควบคูไ่ปกับแก้ปัญหา
เรือ่งระยะเวลาประจุไฟฟ้า โดยใช้ระบบการสลบั
แบตเตอรี ่(Battery Swapping System) นอกจากนี้ 
ด้วยข้อดีด้านต้นทุนพลังงานและการบ�ารุงรักษา
ที่ต�่ากว่ารถ ICE ดังนั้น หากสามารถใช้งาน
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าได้ระยะทางมาก ย่ิงคนืทนุ
จากราคารถทีส่งูได้เรว็ ท�าให้ผู้ประกอบการทีเ่หน็

ถงึข้อดนีี ้ จงึน�ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาให้บรกิาร
ในรูปแบบของการใช้ (Shared Service)

ทัง้นี ้การด�าเนนิการในต่างประเทศดงักล่าว 
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือ เพื่อหารูปแบบการ
ใช้งาน และแนวทางการส่งเสริมที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ซึ่งน่าจะได้ข้อยุติ
ในเร็วๆ นี้ ดังน้ัน เพ่ือสร้างความเข้าเร่ือง
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกัน บทความนีจ้ะอธบิาย
คุณลักษณะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จุดเด่น 
ข้อจ�ากดัการใช้งาน รวมทัง้โอกาสและความท้าทาย
ของการส ่งเสริมรถจักรยานยนต์ไฟฟ ้าใน
ประเทศไทย

1. สมรรถนะของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าด้อยกว่ารถเครื่องยนต์จริง
หรือไม่

โดยท่ัวไปการประเมินสมรรถนะของ
ยานยนต์ มักพิจารณาจากความเร ่ง และ
ความเร็วสูงสุดที่รถท�าได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของรถที่ใช้มอเตอร์

กับเคร่ืองยนต์เพ่ือขับเคลื่อน อาจไม่สามารถ
เปรยีบเทยีบกันได้โดยตรง เนือ่งจากคุณลกัษณะ
ข ้อดีข ้อด ้อยของต ้นก�าลังทั้ งสองประเภท
แตกต่างกัน กล่าวคือ มอเตอร์จะให้แรงบิดใน
ช่วงแรก จึงสามารถท�าความเร็วในช่วงออกตัว
ได ้ดีกว ่ารถที่ ใช ้ เครื่องยนต์ แต ่ เมื่อขับไป
ระยะหน่ึง มอเตอร์จะไม่สามารถเพิ่มแรงบิด
เพือ่เร่งความเรว็ของรถได้อกี ในขณะท่ีเครือ่งยนต์
จะท�างานได้ดีกว่า ดังนั้น หากไม่พิจารณาเรื่อง
ต้นทนุการผลิต หรือราคาขาย จะพบว่า ภาพรวม
แล้วรถที่ใช้มอเตอร์และเคร่ืองยนต์มีสมรรถนะ
ไม่แตกต่างกัน

Electric motorcycles still have problems 

similar to xEV, which have higher prices, 

uncertain second-hand price, customer’s 

range anxiety and charging method. In other 

countries, the government agency and the 

private companies are promoting electric 

motorcycle applications together. The 

government launch purchasing subsidy 

measure to decrease the price of electric 

motorcycles, which can be completed with 

conventional motorcycles. The government 

also invests in the charging infrastructures 

to increase customer confidence. The private 

companies came up with the idea that can 

separate battery cost form the vehicle via 

battery swapping system. Regarding the 

lower operation cost and maintenance cost 

of electric motorcycle, the motor electric 

motorcycles are being used the closer 

breakeven point is. The companies that 

aware of this benefit are using an electric 

motorcycle for sharing service.

The said approach from other countries 

was discussed for the Thailand electric 

motorcycle use cases and promotion 

measures, which might be finalized soon. 

For the common understanding of the electric 

motorcycle, this article will explain the electric 

motorcycle benefits and restrictions, as 

well as, challenges and opportunities of 

electric motorcycle promoting in Thailand.

1. Are electric motorcycles 
performance worse than 
conventional  motorcycle 
performances?

Generally, vehicle performances can 

be compared by acceleration and maxi-

mum velocity. However, the comparison 

between motor driven and engine driven 

motorcycle might not be able to directly 

compare because of the differences of 

pros and cons between motor and engine. 

In other words, motors provide higher 

torque at the start lead to higher accelera-

tion than conventional motorcycles but mo-

tors cannot accelerate after a certain 

speed, which engine still could. If the pro-

duction cost of the retail price is not con-

sidered, the motor and engine have similar 

performance.
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ความแตกต่างที่ส�าคัญอีกประการของรถ
ทีใ่ช้มอเตอร์และเครือ่งยนต์ คอื ระยะทางทีว่ิง่ได้
ต่อการเติมพลงังาน (ไฟฟ้า หรอื น�า้มนั) หนึง่ครัง้ 
กล่าวคือ เน่ืองจากแหล่งพลังงานของรถที่ใช้
มอเตอร์ คือ แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง
การพัฒนาเทคโนโลยี ท�าให้ต้นทุนการผลิต
ยังสูงอยู ่ ดังนั้น เพื่อท�าให้รถที่ใช ้มอเตอร์
สามารถแข่งขนัด้านราคากบัรถท่ีใช้เคร่ืองยนต์ได้ 
ผู ้ผลิตจึงใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุไม่มากนัก 
แต่กต้็องแลกมาด้วยการประจุไฟฟ้าท่ีถีข่ึน้ ดงันัน้ 
จึงเป็นที่มาว่า ท�าไมยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน
จึงมีระยะทางวิ่งต่อการประจุไฟฟ้าหนึ่งครั้ง
น ้อยกว ่ารถที่ใช ้ เครื่องยนต์ถึงหนึ่งในสาม 
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ผลิตรถยนต์จะแก้ไขปัญหา
ด้านราคาด้วยการใช ้แบตเตอร่ีที่ มีความจุ
ไม่มากนกัแล้ว แต่เม่ือเปรยีบเทยีบรถทีใ่ช้มอเตอร์

กับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันแล้ว 
ราคารถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ายังสูงกว่าเกือบเท่าตัว 
แต่อย่างไรกด็ ี มแีนวโน้มว่าแบตเตอรีจ่ะมต้ีนทนุ
การผลติถกูลงและจพุลงังานได้มากขึน้ ซึง่จะช่วย
ลดข้อแตกต่างด้านราคา และระยะทางในการว่ิง
ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ ส�าหรับตัวอย่าง
ของคณุสมบตัขิองรถจกัรยานยนต์ทีใ่ช้เครือ่งยนต์
และมอเตอร์แสดงดังตารางที่ 1

Another important distinction between 

an electric motorcycle and a conventional 

motorcycle is the travel distance per one 

energy refilling (electric or petrol). That is to 

say, the energy source for electric vehicles 

is the battery, which is the underdevelopment 

technology, the production cost is still high. 

The lower price of an electric motorcycle 

can be achieved by installing a battery with 

less capacity, which leads to more frequent 

battery charging. Therefore, electr ic 

motorcycles have travel distance per 

energy refilling equal to one-third of the 

conventional motorcycles. Even if electric 

motorcycle manufacturers have solved the 

price problem by using a battery with 

less capacity. When comparing with the 

conventional motorcycle with similar 

performance, the price of the electric 

motorcycle is sti l l almost double the 

conventional motorcycle price. However, it is 

likely that the battery cost will be decreased 

and the battery capacity will be increased 

over time, which will help reduce the difference 

in price and travel distance of the electric 

motorcycle. Examples of electric and 

conventional motorcycles are shown in Table 1.

หมายเหตุ: 
1. รถจักรยานยนต์ Deco Super ACE และ Gogoro Viva ถูกน�าเข้าจากประเทศไต้หวัน 

ในขณะท่ีรถจักรยานยนต์ LVNEVG S5 ถูกน�าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งรถจักรยานยนต์ที่
ถูกน�าเข้าจากทั้ง 2 ประเทศต้องเสียภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 50

2. ก�าลังของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะแสดงเป็นก�าลังพิกัด (Rated Power) ซึ่งเป็นก�าลังสูง
ที่สุดที่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถท�างานได้เป็นระยะเวลานาน แต่ไม่ใช่ก�าลังสูงสุดที่
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าท�าได้ ในขณะท่ีรถท่ีใช้เครือ่งยนต์จะแสดงเป็นก�าลังสูงสุดท่ีรถสามารถ 
ท�าได้ (Peak power) โดยอาจค�านวณคร่าวๆ โดยเปรียบเทียบกับ Rated power ของ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่คูณสอง

3. รถจักรยานยนต์ที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ ต้องมีมอเตอร์ขนาด
ไม่น้อยกว่า 0.25 กิโลวัตต์ และสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่อง
เป็นเวลา 30 นาที และกรณีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องมีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 
กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 4 กิโลวัตต์ สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่อง
เป็นเวลา 30 นาที

Notes:
1. Deco Super ACE and Gogoro Viva were imported from Taiwan, while 

LVNENG S5 was imported from China. Motorcycles imported from both 
Taiwan and China have a 50% imported tariff.

2. Electric motorcycle power is shown as rated power, which is the maxi-
mum power that the motorcycle can operate continuously. However, it 
is not the maximum power of the electric motorcycle. The maximum 
power of conventional motorcycle is shown as peak power, which can 
compare with a rated power of electric motorcycle times two.

3. The electric motorcycle that can be registered must have more than 
0.25 kilowatt motor and can operate at 45 km/hr. for 30 minutes. In the 
case of the motorcycle taxi, the motorcycle must have 0.25 to 4 kilowatt 
motor and can operate at 45 km/hr. for 30 minutes.

Table 1 Performance comparison between the electric motorcycle and conventional motorcycle.

AUTO DISCUSS

DECO SUPER ACE GOGORO VIVA LVNENG S5 HONDA WAVE 110CC HONDA SCOOPY I

Price (THB) 1 52,900 100,000 90,000 36,500 48,100
Dimension (mm) 750 x 1,880 x 1,080 630 x 1,680 x 1,050 720 x 1,890 x 1,110 708 x 1,915 x 1,083 686 x 1,847 x 1,090
Weight (kg) 78 71 100 95 99
Power (kW) 2, 3 2 3 3 10.6 10.6
Torque (Nm) 12 9 9
Max Speed 100 - 45 ~110 ~110
Battery Type LIB (LMO) LIB LIB - -
Battery Capacity (kWh) 2.1

(Swapping)
1.3 - 1.47
(Swapping)

1.56
(Swapping)

- -

Range (km) 70 - 90
(@45 km/h)

85
(@30 km/h)

75 - 150
(@25 - 45 km/h)

220 240

Warranty Motor 3 yrs
Battery 2 yrs

Power Electronic 1 yr

2 yrs Engine 3 yrs Engine 3 yrs
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ถึงแม้ว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีราคา
รถสูงกว่ารถท่ีใช้เคร่ืองยนต์ แต่ในระยะยาว
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีต้นทุนการใช้งานรวม
ต�่ากว่า เนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ด ้านพลังงานและค ่าซ ่อมบ�ารุง กล ่าวคือ 
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ามอีปุกรณ์ต้นก�าลงั (มอเตอร์) 
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกว่า (เคร่ืองยนต์) ท�าให้อัตรา
การใช้พลงังานต�า่กว่า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นถ่ายของเหลว ดงัน้ันผลจาก
ป ัจจัยทั้ งสองประการจึงท�าให ้การใช ้งาน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนการใช้งานต�่ากว่า 
ซึ่งผลได้จากการประหยัดดังกล่าว สามารถ
ครอบคลุมต้นทุนด้านราคารถที่เพิ่มขึ้นภายใน 
3 ปี และหากใช้งานรถจักรยานยนต์รวม 6 ปี 
จะมีต ้นทุนการถือครองรวมต�่ากว ่ารถที่ใช ้
เครื่องยนต์ ร้อยละ 32 (ข้อมูลการค�านวณแสดง
ดังตารางท่ี 2) อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริง
ของแต่ละบุคคลอาจได้ค่าที่แตกต่างกันออกไป 
ขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย อาทิ ระยะทางว่ิง พฤตกิรรม
การขบัขี ่สมรรถนะของรถ และราคารถในเวลานัน้ๆ

2. รูปแบบการประจุ ไฟฟ้าของ
รถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า

เนื่ อ งจากระยะทางวิ่ งต ่ อการ เติ ม
พลังงานหนึ่งครั้งของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต�่า
กว่ารถที่ใช ้เครื่องยนต์สามเท่า ดังนั้น จุด
ประจุไฟฟ้าที่มีจ�านวนมากพอและครอบคลุม 
จะท�าให้ผู ้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิด
ความม่ันใจที่จะใช้รถมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน
การประจุไฟฟ้าในที่สาธารณะ ท�าได้ 2 รูปแบบ 
คือ การประจุจากอุปกรณ์จ่ายไฟ (Charger) 
ณ จุดให้บริการ (Charging station) หรือ 
การสลับแบตเตอร่ีที่ไฟฟ้าหมดกับแบตเตอร่ีที่มี
ไฟฟ้าเตม็ ณ จดุให้บรกิาร (Swapping station) 
ซึ่งแต ่ละรูปแบบมีข ้อดีข ้อเสียแตกต่างกัน 
โดยจะอธิบายในล�าดับถัดไป

Although electric motorcycles have 

a higher vehicle price than conventional 

motorcycles, electric motorcycles will have 

a lower total cost of operation in the long run 

because the energy and maintenance costs 

are lower. That is the electric motorcycles 

have more efficient powertrain (Motors) 

than conventional powertrain (Engine) lead 

to lower energy consumption, and lower 

maintenance costs because electric 

motorcycles do not need to change engine 

oil. Therefore, the result of both factors 

leads to lower operating costs of the electric 

motorcycle. Therefore savings can cover 

the different cost of vehicle price within 3 

years. And, if using a motorcycle for a total 

of 6 years, the total cost of ownership of 

electric motorcycle is lower than the total cost 

of ownership of conventional motorcycles 

by 32% (calculation data are shown in 

Table 2). The actual value of each person 

may be different depending on many factors 

such as travel distance, riding behavior, 

motorcycle performance, and the price of 

the motorcycle at that time.

2. Charging methods of electric 
motorcycle

Because the travel distance per energy 

refilling of an electric motorcycle is three 

times lower than the conventional motorcycle, 

the sufficient and covered charging station 

will make electric motorcycle users become 

more confident. Currently, the public charging 

station can be done in 2 methods, charge 

at the charging station or swap the full one 

at the swapping station. Each form will be 

explained.

Table 2 Total cost of ownership comparison of 110 cc. conventional motorcycle
and 3 kilowatt electric motorcycle.

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Total
110 cc. conventional motorcycle

Vehicle price (THB) 1 42,300 - - - - - 42,300
Energy cost (THB) 2 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 172,800
Maintenance cost (THB) 3 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 16,200
Annual cost (THB) 73,800 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 231,300
Accumulated cost (THB) 73,800 105,300 136,800 168,300 199,800 231,300

3 kilowatt electric motorcycle

Vehicle price (THB) 1 81,000 - - - - - 81,000
Energy cost (THB) 2 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 32,400
Maintenance cost (THB) 3 - - - 30,000 - - 30,000
Annual cost (THB) 86,400 5,400 5,400 35,400 5,400 5,400 152,400
Accumulated cost (THB) 86,400 91,800 97,200 132,600 138,000 143,400

หมายเหตุ: 
1. ราคารถค�านวณจากค่าเฉลี่ยของราคารถในแต่ละประเทศที่แสดงในตารางที่ 1

2. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค�านวณจากสมมติฐานท่ีว่ารถจักรยานยนต์สาธารณะมีระยะทางวิ่ง 
200 กิโลเมตรต่อวัน จ�านวน 300 วันต่อปี คิดเป็น 36,000 กิโลเมตร โดยที่ รถที่ใช้เครื่องยนต์
มีอัตราสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 0.03 ลิตรต่อกิโลเมตร (ประเมินจากฐานข้อมูล Eco Sticker) 
คดิเป็นเงนิ 28,800 บาทต่อปี และรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้ามอีตัราสิน้เปลอืงพลัง้งาน 0.03 กโิลวตัต์
ชั่วโมงต่อกิโลเมตร (ประเมินจากระยะทางการวิ่งต่อการประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง) คิดเป็นเงิน 
5,400 บาทต่อปี

3. ค่าซ่อมบ�ารงุพิจารณาในส่วนท่ีแตกต่างกนั โดย รถท่ีใช้เครือ่งยนต์ประกอบด้วยค่าเปลีย่นถ่าย
ของเหลว และไส้กรอง เป็นจ�านวนเงนิ 2,700 บาทต่อปี และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วย
ราคาแบตเตอรี่ขนาด 3 กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นจ�านวนเงิน 30,000 บาท

Note: 
1. Vehicle prices are the average price from Table 1

2. Energy costs were calculated from the assumption that motorcycle taxi 
travels 200 km./day for 300 days/year equal to 36,000 km. The conventional 
motorcycles consume 0.03 liter every 1 kilometer (evaluated from Eco 
sticker database), account for 28,800 THB/year. The electric motorcycles 
consume 0.03 kWh every 1 kilometer (evaluated from travel distant per 
charge) account for 5,400 THB/year.

3. The maintenance considers only the difference between an electric motorcycle 
and a conventional motorcycle. The conventional motorcycles have to 
change engine oil and oil filter, which account for 2,700 THB /year. The 
electric motorcycles have battery changing costs, which 3 kWh battery 
will cost 30,000 THB.
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เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการประจุไฟฟ้าในที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น จะขอ
อธิบายวิธีการประจุไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ก่อน ดังนี้ แบตเตอรี่ที่อยู่ใน
ตวัรถจะต้องรบัไฟฟ้าทีเ่ป็นกระแสตรง (DC) แต่เนือ่งจากไฟฟ้าทีจ่่ายออกมา
ให้ใช้งานจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ดังนั้น จึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อแปลง
จากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงก่อน ซึ่งอุปกรณ์นี้สามารถอยู่ได้ทั้ง
ในตวัรถ (เรยีกว่า On-board charger) หรอื อยูน่อกตวัรถ (เรยีกว่า Off-board 
charger) และทุกกรณจีะเป็นการประจุไฟฟ้าโดยใช้เวลาแบบปกต ิ (Normal 
charge) คือ 3 - 4 ชั่วโมงแบตเตอรี่จึงจะเต็ม 100% ยกเว้นกรณีประจุไฟฟ้า
ผ่าน Off-board charger ที่ใช้ไฟฟ้า 3 เฟสและอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า
มีความสามารถจ่ายไฟสูง รวมท้ังแบตเตอรี่มีความสามารถรับไฟสูง 
จงึจะเป็นการประจไุฟฟ้าแบบเรว็ (Quick charge) ทีใ่ช้เวลาประมาณ 30 นาที 
แบตเตอรี่จะมีไฟฟ้าจุ 80% ซึ่งปัจจุบันจะพบในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
(Big bike) เนื่องจากต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และเพิ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
ท่ีอยู ่ในรถ ท�าให้รถมีราคาแพง โดยสรุปการท�างานและข้อดี-ข้อเสีย
ของการประจุไฟฟ้าแต่ละรูปแบบได้ ตามตารางที่ 3 

Easy to understand the charging in public, the charging 

methods are needed to be explained as follows. The battery will 

have to receive direct current (DC) , however, the electricity for the 

power source is alternate current (AC) . Therefore, there is 

transformer equipment from AC to DC. The equipment can be 

located either inside the motorcycle (On-board charger) or outside 

the motorcycle (Off-board charger) . All methods are the normal 

charging method, which takes 3-4 hours until the battery fully 

charged, except charging via off-board charger with 3 phase 

electricity and high power source into high power battery, which will 

be a quick charging method. Normally, the quick charging method 

can be found using big motorcycles (Big bikes) because the battery 

has a higher capacity and additional equipment, which leads to the 

higher price. The conclusion of each charging method can be found 

in Table 3.
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ตารางที่ 3 การประจุไฟฟ้าแต่ละรูปแบบของรถจักรยานยนต์

แผนผังการทำางาน ข้อดี / ข้อเสีย ตัวอย่างรถที่วางจำาหน่ายแล้ว

1. สถานีประจุไฟฟ้าแบบปกติ ในที่สาธารณะ (Public Charging Station)

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า	 :	ในรถ
ตำาแหน่งของแบตเตอรี่*	:	ในรถ
ระยะเวลาประจุไฟฟ้า	 :	ปกติ

ข้อดี
สามารถใช้งานสถานีประจุ ไฟฟ้าร่วมกันระหว่าง
แบรนด์ต่างๆ	ได้

ข้อเสีย
1)	รถมีราคาสูงเนื ่องจากต้องติดตั ้ง	On-board	

Charger	เพิ่มเข้าไปในตัวรถ
2)	ต้องเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการจุด

ประจุไฟฟ้า ที่มา:	Ather	DoT

2. การประจุไฟในที่ส่วนบุคคล (Private Charging)

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า	 :	นอกรถ
ตำาแหน่งของแบตเตอรี่*	:	ในรถ
ระยะเวลาประจุไฟฟ้า	 :	ปกติ

ข้อดี
เต้าเสียบของ	Off-board	Charger	มีลักษณะเหมือน
เต้าเสียบของอุปกรณ์ไฟฟ้า	สามารถใช้งานกับเต้ารับ
ในอาคารได้เลย

ข้อเสีย
ผู้ขับขี่ต้องพกพา	Off-board	Charger	หากต้องการ
ประจุไฟฟ้าระหว่างการเดินทาง	ยังคงมีต้นทุนจาก	
Off-board	Charger ที่มา:	Gogoro

3. สถานีสลับแบตเตอรี่ในที่สาธารณะ (Public swapping station)

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า	 :	นอกรถ
ตำาแหน่งของแบตเตอรี่*	:	นอกรถ
ระยะเวลาประจุไฟฟ้า	 :	เร็ว

ข้อดี
1)	ราคารถใกล้เคียงกับรถจักรยานยนต์	ICE	เน่ืองจาก	

แยกความเป็นเจ้าของแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ	
2)	การประจุไฟฟ้าใช้เวลาไม่นาน

ข้อเสีย
อาจเกิดการผูกขาดบริการเช่าแบตเตอรี่	เนื ่องจาก	
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แต่ละราย	ออกแบบแบตเตอรี่
ที่แตกต่างกัน	 ที่มา:	Gogoro

4. การสลับแบตเตอรี่แบบส่วนบุคคล (Private swapping)

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า	 :	นอกรถ
ตำาแหน่งของแบตเตอรี่*	:	นอกรถ
ระยะเวลาประจุไฟฟ้า	 :	เร็ว

ข้อดี
ใช้เวลาประจุไฟฟ้าไม่นาน	เน่ืองจากมีแบตเตอร่ีให้สลับใช้

ข้อเสีย
มีต้นทุนการสำารองแบตเตอรี่มากกว่า	1	ลูก

ที่มา:	Gogoro
5. สถานีประจุไฟฟ้าแบบเร็ว ในที่สาธารณะ (Public quick charge)

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า	 :	นอกรถ
ตำาแหน่งของแบตเตอรี่*	:	ในรถ
ระยะเวลาประจุไฟฟ้า	 :	เร็ว

ข้อดี
1)	ใช้เวลาประจุไฟฟ้าไม่มาก
2)	สามารถใช้งานสถานีประจุไฟฟ้าระหว่างแบรนด์ได้	

และใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าของรถยนต์ได้

ข้อเสีย
เนื ่องจากมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่	 และต้องออกแบบ
แบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการประจุไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ที่สูง	จึงส่งผลรถมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น	จึงนิยมใช้ในรถ	
Big	bike	มากกว่า

ที่มา:	Energica	Motor	Company

หมายเหตุ: *ต�าแหน่งของแบตเตอรี่ขณะประจุไฟฟ้า
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Table 3 Charging methods of an electric motorcycle.

Operation diagrams Pros and Cons Example

1. Public Charging Station

Charger	position	 :	Inside	vehicle
Battery	position*	 :	Inside	vehicle
Charging	Duration	:	Normal

Pros
The	charging	station	is	compatible	with	other	
brands.

Cons
1)	Higher	vehicle	price	via	On-board	charger
2)	Need	to	invest	in	infrastructures

Source:	Ather	DoT

2. Private Charging

Charger	position	 :	Outside	vehicle
Battery	position*	 :	Inside	vehicle
Charging	Duration	:	Normal

Pros
Off-board	charger	plugs	are	similar	with	consumer	
electric	product	can	directly	plug	into	the	building.

Cons
The	drivers	have	to	carry	Off-board	chargers.	
And,	there	is	a	cost	from	off-board	charger.	

Source:	Gogoro

3. Public swapping station

Charger	position	 :	Outside	vehicle
Battery	position*	 :	Outside	vehicle
Charging	Duration	:	Quick

Pros
1)	Vehicle	price	is	completable	with	conventional	

motorcycle	by	separating	battery	from	
the	vehicle.

2)	Quick	charging	duration
Cons

Might	create	a	monopoly	on	battery	rental	service	
because	of	the	difference	between	battery	and	
swapping station. Source:	Gogoro

4. Private swapping

Charger	position	 :	Outside	vehicle
Battery	position*	 :	Outside	vehicle
Charging	Duration	:	Quick

Pros
Quick	charging	duration	because	there	is	an	
extra	battery.

Cons
There	is	an	addition	cost	for	an	extra	battery.

Source:	Gogoro
5. Public quick charge

Charger	position	 :	Outside	vehicle
Battery	position*	 :	Inside	vehicle
Charging	Duration	:	Quick

Pros
1)	Quick	charging	duration
2)	The	charging	station	is	compatible	with	

other	brands	and	electric	vehicles.
Cons

The	battery	has	high	capacity	and	designed	to	be	
charged	with	high	power	lead	to	the	higher	cost	
of	the	vehicle.	This	method	is	suitable	for	big	bike. Source:	Energica	Motor	Company

Note: *Battery position while charging
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3. โอกาสและความท้าทายของ
การส ่ง เสริมรถจักรยานยนต ์
ไฟฟ้าในประเทศไทย

3.1 ตลาดรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า

ดังที่กล่าวไปตอนต้นแล้วว่า ในระยะยาว
การใช้งานรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าจะท�าให้ผู้ใช้งาน
มีต้นทุนต�า่กว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ร้อยละ 32 ซึ่ง
หากรัฐและผู ้ขายร่วมกันประชาสัมพันธ์และ
ท�าความเข้าใจกับผู ้ซื้อ จะท�าให้การใช้งาน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายมากยิ่งขึ้น แต่ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่ผู ้บริโภคอาจยังไม่เกิดความ
มั่นใจที่จะใช้งาน รวมทั้งราคารถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าที่สูงกว่า อาจท�าให้ผู้บริโภคลังเลที่จะซื้อ
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า หากรฐัต้องการให้เกดิตลาด
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นภายในระยะเวลาที่
ต้องการ จ�าเป็นต้องมีมาตรการเพื่อสร้างความ
มัน่ใจให้ผูซ้ื้อ โดยมาตรการทีป่ระเทศต่างๆ นยิม
น�ามาใช้ คอื ให้เงินอุดหนนุผูซ้ื้อ และน�าร่องจดัตัง้
จุดประจุไฟฟ้า ทั้งนี้ มาตรการที่ต้องด�าเนินการ
ควบคูไ่ปกบัมาตรการส่งเสรมิ คอื มาตรการบงัคบั
หรือห ้ามใช ้งานรถท่ีใช ้เคร่ืองยนต์ในพื้นที่
ที่ก�าหนด

กรณศีกึษาในไต้หวนั พบว่า เพือ่ลดปรมิาณ
มลพิษทางอากาศในเขตเมือง รัฐประกาศห้าม
ใช้งานรถจักรยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี 
ก�าหนดอตัราสิน้เปลอืงพลงังานของรถจกัรยานยนต์ 
ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น พร้อมกับมาตรการส่งเสริม
ให้ใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า โดยรัฐให้เงนิอุดหนนุ 

3,000 - 5,000 ดอลลาร์ไต้หวันส�าหรับผู้ท่ีน�า 
รถจกัรยานยนต์เก่ามาแลกเพือ่ซือ้รถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า และให้เงนิอีก 7,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ส�าหรับ
ผู้ทีซ่ือ้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าคันแรก และหากเป็น
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ
สัญชาติไต้หวัน จะให้เงินอีก 3,000 ดอลลลาร์
ไต้หวนั รวมทัง้หมดแล้วประมาณ 15,000 ดอลลาร์ 
ไต้หวัน ซ่ึงท�าให้ราคารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ลดลงมาเท่ากับรถทีใ่ช้เคร่ืองยนต์ รวมทัง้ รัฐมแีผน
จะตดิตัง้จุดประจไุฟฟ้าในส�าหรับรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าในที่สาธารณะจ�านวน 5,000 สถานี 
ภายในปี พ.ศ. 2023 โดยในเดอืนมถุินายน 2562 
ได้ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าไปแล้ว 2,575 แห่ง 
เพื่ อสร ้ า งความมั่ น ใจให ้ แก ่ ผู ้ ใช ้ งานรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า ว่าสามารถหาที่ประจไุฟฟ้า
เมื่อใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมรีถจกัรยานยนต์
สะสมจ�านวน 21,401,962 คัน โดยร้อยละ 18 
เป็นรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และร้อยละ 26 เป็นรถทีม่อีายมุากกว่า 
10 ปี ดังนั้นหากรัฐต้องการส่งเสริมการใช้งาน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ลดมลพิษทางอากาศควรพิจารณาน�าร่องจาก 
รถกลุม่น้ีก่อน อีกทัง้เมือ่รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าถูก
ใช้ไปในระยะเวลาหนึ่ง จะช่วยท�าให้ผู้บริโภค
รายอืน่ๆ เกดิความมัน่ใจทีจ่ะใช้งานรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า และเมื่อนั้นตลาดจะท�างานได้เองในที่สุด

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐต้อง
เร ่ ง จัดท� ามาตรฐานที่ เกี่ ยวข ้องกับความ
ปลอดภัยทั้งตัวรถและระบบประจุไฟฟ้า รวมทั้ง

มาตรฐานกลางของวิธีประจุไฟฟ้าท้ังแบบประจุ
ผ่านอุปกรณ์ (Charger) และแบบสลับเปล่ียน
แบตเตอรี่ (Battery swapping) รวมทั้งการ
ค� านวณค ่ า ไฟฟ ้ าส� าหรั บการ ให ้ บ ริ ก า ร
ประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ด้วย

3. Opportunity and challenge 
of promoting electric motorcycle 
in Thailand

3.1 Electric Motorcycle Market
In the long term, the electric motorcycle 

could save 32% of the total cost of ownership 

less than using the conventional one. If the 

government and seller give an acknowledgment 

to customers, using the electric motorcycle 

will be spread out. However, the new 

technology vehicle could not assure consumers 

to ride it, also the higher price may not attract 

them to buy. In order to create the electric 

motorcycle market within the time frame, 

the government has to specify promotion 

measures, such as subsidization, pilot 

charging station establishment, etc., as well 

as control measures to ban conventional 

motorcycle in high pollution areas. 

From a study case in Taiwan, the 

government has proceeded several steps 

to become an electric motorcycle country. 

Firstly, 10-year-old motorcycles and older 

are banned to ride in the urban area to 

reduce pollution, also the energy consumption 

regulation is more strict. Secondly, subsidization 

in 3 levels which value TWD 15,000 swapping 

old motorcycle to an electric one, the consumer 

will receive TWD 3,000-5,000 buying a first 

electric motorcycle, the consumer will 

receive TWD 3,000-7,000 extra for buying 

Taiwanese manufactured motorcycle. The 

subsidization could cost an electric 

motorcycle at the same price as the 

conventional one. Thirdly, the government 

plans to establish 5,000 public charging 

stations by 2023 and 2,575 stations were 

completed in June 2019. This can assure 

the consumers can find a charging station 

easily and enough for their daily life.

In 2019, the accumulated number of 

motorcycles in Thailand is 21,401,962, an 

18% account for the registered vehicle in 

the Bangkok metropolitan region and 26% 

is more than 10-year-old motorcycles. 

Hence, the government should consider 

these groups to promote using the electric 

motorcycle as a pilot group. This practice 

could confident other users to ride this type 

of motorcycle and consequently, the market 

will run itself. 

Meanwhile, the government has to 

define related standards that including the 

safety of vehicles and chargers, battery 

charging systems, battery swapping system, 

as well as electricity price structure for 

charging service.
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3.2 ผู ้ ผ ลิ ต ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต ์
ไฟฟ้าในประเทศไทย

ปัจจบุนัไทยมผีูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ 9 ราย 
ผลิตรถปีละประมาณ 2,000,000 คัน และกว่า
ร้อยละ 90 เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ 
โดยยังไม่มีผู ้ผลิตรายใดผลิตรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า 
มีผู ้ประกอบการไทยบางรายเริ่มเข้าสู ่ธุรกิจ
การผลติรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า ดงันัน้หากนโยบาย
ส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐ
มีความชัดเจน หากผู้ประกอบการเห็นโอกาส
ทางธุรกิจและมีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ 
เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย กจ็ะสามารถ
เติบโตในตลาดรถจักรยานยนต์ไทยได้ ดังเช่น 
Gogoro บริษัทผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติ
ไต้หวัน ทีเ่ป็นผูเ้ล่นหน้าใหม่ในธรุกิจรถจกัรยานยนต์ 
ไต ้หวัน แต ่สามารถครองส ่วนแบ ่งตลาด 
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าไต้หวนัได้มากกว่าร้อยละ 90

Gogoro บริษัทสัญชาติไต้หวัน นอกจาก
จะเป็นผู้พัฒนาและผลติรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว 
ยงัเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านพลงังานผ่านระบบ Battery 
Swapping โดยน�าระบบติดตามแบตเตอรี่ และ 
Mobile Application มาใช้บรหิารจดัการแบตเตอรี่
ท่ีอยู่ตามสถานี Swapping ให้เกิดการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง เช่น เมื่อมีจุดใด
ท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแน่น Application จะแจ้ง
ข้อมูลไปยังผู้ใช้ โดยให้ส่วนลดค่าใช้งานในจุดที่
มีผู้ใช้จ�านวนน้อย เพ่ือกระจายผู้ใช้ไม่ให้หนา

แน ่นในบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งมากเ กินไป 
นอกจากนี ้Gogoro ยงัสามารถใช้ข้อมลูดงักล่าว 
เพือ่วางแผนการติดต้ังสถาน ีBattery Swapping 
ในบริเวณที่มีการใช้งานหนาแน่นได้อีกด้วย 

3.2 Electr ic  Motorcycle 
Manufacturer in Thailand

Currently, Thailand has 9 motorcycle 

manufacturers, with 2,000,000 units 

capacity production and 90% of production 

is for the domestic market, none of them 

produce electric motorcycle. However, some 

of the Thai entrepreneurs have become 

electric motorcycle manufacturers. If the 

policy on electric motorcycles is more certain, 

They could see the opportunity and do the 

possible business base on the country’s 

need. Just like Gogoro, Taiwanese motorcycle 

assembler, is the new player in the two-wheeler 

businesses, can take 90% of the market 

share of electric motorcycle in Taiwan. 

Gogoro is also an energy service provider 

through a ‘battery swapping system’ which 

takes advantage of the battery tracking 

system and mobile application to manage 

the application of batteries in an efficient 

way. For example, when the charging point 

is crowded the application will notify users 

that they can get a discount if they go to 

the less crowded station. Furthermore, 

Gogoro can use the statistic number of users 

to plan to establ ish new stat ions in 

overcrowded areas. 

source: Gogoro

Figure 1 Ecosystem of 
Battery Swapping

AUTO DISCUSS
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4. บทสรุปและข ้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย

แม้ว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีข้อดีใน
เรื่องลดมลพิษทางอากาศและประหยัดต้นทุน
การใช้งาน แต่การท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจและ
ยอมรับเทคโนโลยีใหม่เป็นเรื่องท้าทายที่ภาครัฐ
และผู้ประกอบการต้องร่วมกันด�าเนินการ ดังนี้

ประการแรก ต ้องสร ้างความรู ้และ
ท�าความเข้าใจคุณลักษณะและความแตกต่าง
ของ รถ จัก รยานยนต ์ ไฟฟ ้ า และรถที่ ใ ช ้
เครื่องยนต์ ซึ่งมีจุดเด่นจุดด้อยการใช้งาน
แตกต่างกันไป ท้ังเรื่องสมรรถนะและต้นทุน
การใช้งานในระยะยาว

ประการท่ีสอง เนือ่งจากรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้ามีระยะทางว่ิงต่อการเติมพลังงานหนึ่ง
ครัง้ต�า่กว่ารถจกัรยานยนต์ ICE จึงมีความจ�าเป็น
ที่จะต้องเติมพลังงานระหว่างวัน ซึ่งระบบประจุ 
ไฟฟ้าแบบใช้เครื่องประจุ (Charger) และแบบ
สลับเปลี่ยน (Swapping) มีข้อดีและข้อเสีย 
แตกต่างกันไป ดังนั้น ประเทศไทยควรก�าหนด
วิธีการประจไุฟฟ้า รวมถงึการก�าหนดมาตรฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประจุไฟฟ้า เช่น มาตรฐาน
เต้ารบัเต้าเสยีบ หรอืมาตรฐานแบตเตอรีแ่บบถอด
เปลี่ยนได ้ เพื่อลดป ัญหาความเข ้ากันได ้
ระหว่างแบรนด์ และการผูกขาดธุรกจิประจุไฟฟ้า

ประการท่ีสาม แบตเตอรี่ลิ เทียม
ไอออนสามารถลุกไหม้ได้หากเกิดการลัดวงจร 
หรือใช้งานไม่ถูกต้อง ดังนั้นมาตรฐานความ

ปลอดภัยของแบตเตอรี่จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุร้าย
แรงจากการใช้งาน หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจาก
การขับข่ีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระบบแบตเตอรี่
จะไม่เป็นสาเหตุท�าให้เหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น 
ปัจจุบัน องค์กรสหประชาชาติ (United Nation) 
ได ้ประกาศข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย
ของแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในยานพาหนะขนาดเล็ก 
(L Category) เรียกว่า UN ECE Regulation 
No.136 หรือ UNECE R136 แต่อย่างไรก็ตามข้อ
ก�าหนด UNECE R136 ยังไม่ถูกประกาศใช้อย่าง
แพร่หลายมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ประกาศใช้ อาทิ 
ญีปุ่น่ จึงส่งผลให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่
ที่ผลิตในปัจจุบันยังไม่ผ่านข้อก�าหนดด้านความ
ปลอดภัย เนื่องจากการท�าให้แบตเตอรี่ผ่าน
ข้อก�าหนดดงักล่าว เป็นการเพิม่ต้นทนุให้แก่ผูผ้ลติ 
แบตเตอรี่ ซึ่งส่งผลให้ราคาของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้จากทีเ่ป็นอยู ่ ดงันัน้รัฐจงึต้องพิจารณา 
สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและต้นทุน 
ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ต้องให้ความสนใจ และ
แก้ไขความท้าทายในการใช้งานรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าทุกด้านไปพร้อมกับนโยบายส่งเสริมของ
รัฐบาล เช่น ก�าหนดเป้าหมายการใช้รถจกัรยานยนต์ 
ไฟฟ้า และควบคุม/ลดปริมาณรถจกัรยานยนต์เก่า 
ก�าหนดมาตรฐานวิธีการประจุไฟฟ้า มาตรฐาน
ความปลอดภยั รวมถึงการให้เงนิอุดหนนุส�าหรบั
ผูท้ีเ่ปล่ียนมาใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า และในส่วน
ของผู ้ประกอบการก็สามารถก�าหนดรูปแบบ

การด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความท้าทาย 
และนโยบายของภาครัฐได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ระบบนิเวศน์ส�าหรับการใช้งานรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย

4. Conclusion and policy 
recommendation 

Although electric motorcycle has 

benefits in term of reducing air pollution and less 

cost of usage but acknowledge consumers 

to understand and accept the new technology 

is a challenge. In order to achieve that goal 

the government and entrepreneurs should 

work together as following; 

Firstly, creating knowledge and 

understanding about characteristics and 

differences between electric and conventional 

motorcycles. They have different pros and 

cons of performance and long-term costs.

Secondly, the electric motorcycle has 

less travel distance per one energy refilling 

than the conventional motorcycle so battery 

charging during the day is needed. There 

are 2 types of charging systems which are 

stationary charging and battery swapping. 

Therefore, the government should determine 

which type is more appropriate for Thailand 

and also defined related standards, for 

example, socket and outlet standard, 

swapping battery standard, etc., to reduce 

compatibility and monopoly issues. 

Thirdly, Lithium-Ion Battery can 

ignite if an electric shock occurs or an 

incorrect application. Thus, the safety 

standard of battery is important for the 

consumer to assure them that hazardous 

incidents will not happen when the electric 

vehicle got an accident. Currently, the United 

Nations has announced safety regulations 

of battery for a two and three-wheeler 

(L Category) called ‘UNECE R136’. 

However, this regulation has been used 

only in a few countries such as Japan. This 

means that the majority of electric motorcycles 

produced nowadays are not passing the 

safety standard because of battery testing 

costs. It not only cost a great deal of money 

from battery makers but also affects the 

motorcycle price. In addition, the Government 

should consider the trade-off between the 

safety and the cost issues.

Nevertheless, promoting electric vehicles 

to be used widely must focus on those 

challenges of using the new technology 

vehicle along with promoting policy from the 

government. The policies consist of targeting 

the number of electric motorcycles, controlling 

the aged motorcycle, regulating charging 

and safety standards, as well as considering 

on subsidization of buying a new vehicle. 

As a result, private sectors could plan their 

business in the same direction in order to 

encourage the ecosystem to be an electric 

motorcycle nation.
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NO MORE WAITING

PERFECTION
ค ว า ม ส ม บู ร ณ แ บ บ ท่ี ย า ก เ กิ น ต า น ท า น

IS UNLEASHED

ยนตรกรรมที่ไรข�ดจำกัด

โดยผสานดีไซนพ�ถีพ�ถันกับสมรรถนะ
อันเปนที่สุด เพ�่อไลฟสไตลที่เปนข�ดสุด
ในทุกทาง

กับที่สุดของดีไซนและสมรรถนะ ที่ไมยอมใหข�ดจำกัดใดมาขวางกั้น
จากแนวคิดในการผลิตนวัตกรรมที่ดีข�้นยิ�งกวา สูนิยามความสมบูรณแบบที่แทจร�ง 

เติมเต็มความสมบูรณแบบใหชีว�ต

ศึกษารายละเอียดเพ�่มเติม

โปรดสอบถามรายละเอียดไดจากผูแทนจำหนายโตโยตาใกลบานทาน หร�อศูนยลูกคาสัมพันธที่หมายเลข 0-2386-2000 หร�อโทรฟร�ตางจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใชรหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 
ใหบร�การลูกคา 24 ชม. ทุกวัน ใหบร�การขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต www.toyota.co.th หร�อ Facebook page : Toyota Motor Thailand



อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ องค์กรอิสระก่อต้ังขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน 
เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2541 และจัดต้ังขึน้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ในปีเดียวกัน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

สถาบันยานยนต์ ใช้กฎระเบยีบการบริหารงานแบบเอกชน ไม่ผูกพนัระเบียบ
ปฏิบัติ และข้อบังคับของราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสถาบันยานยนต์ 
เป็นองค์กรทีจั่ดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการ
ด�าเนนิงาน และมคีวามเป็นอสิระในตวัเองเท่าทีก่ฎหมายจะเอ้ืออ�านวย ปัจจบุนั
สถาบันยานยนต์ มีภารกิจอยู่หลายด้าน อาทิ การบริการทดสอบยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ การศึกษา
ข้อมูลอตุสาหกรรมยานยนต์ บริการศนูย์สารสนเทศยานยนต์ และกจิกรรม
การตรวจประเมิน โดยผู้เขียนขอน�าเสนอ “กิจกรรมการตรวจประเมิน” 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญของสถาบันยานยนต์

ส่วนงานการตรวจประเมิน ของสถาบันยานยนต์
มีภารกิจหลัก 2 ภารกิจ คือ 

1) การตรวจ Free Zone ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 
ซึง่กจิกรรมการตรวจ Free Zone นีถ้อืเป็นกจิกรรมทีช่่วยพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์โดยการยกระดับกระบวนการผลิตในโรงงานของผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานนต์ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ 

2) การตรวจประเมินระบบคุณภาพโรงงานตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือท่ีเรียกว่า Inspection Body (IB) โดยกิจนี้ 
ช่วยส่งเสริมการยกระดับระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติ หรืออาจ
เรียกว่าระดับนานาชาติก็ได้เพราะมาตรฐานยานยนต์ในประเทศไทยมีการ 
Adopted ใช้มาตรฐาน UN ECE ซึ่งถือเป็นมาตรฐานนานาชาติที่ยอมรับ
กันทั่วโลก โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

T
hailand Automotive Institute (TAI) is a specialized organization 

established under the resolution of the Cabinet with the 

purpose to be the center of automotive industry development 

and increase the competitiveness in the world market. 

At present, TAI has many missions such as testing services, HRD 

trainings, automotive industry research and auditing services. And this 

article TAI would like to present Audit and Assessment services.

The Audit and Assessment division provides 
two main services:

1) Free Zone Audit – to provide the certification service according 

to The Customs Department Notification No. 144/2560 to support 

and develop the automotive industry by upgrading the production 

process in the auto parts operators including promoting domestic 

investment and employment.

2) Inspection Body Accreditation (IB) – to assess and accredit 

the plant quality systems according to TISI industrial product standards. 

This service helps to enhance the quality system in the production 

process in accordance with the national industrial standard equivalents 

to international level which automotive standards in Thailand are 

adopted from the UN ECE standards and considered as internationally 

accepted standards worldwide. The details of each service are as 

followed:

Techno focus

By Mr.Tanawat Boonpradith
Deputy Vice President, Academic Department
Thailand Automotive Institute

TAI AUDIT AND ASSESSMENT'S 
MISSION FOR THAI AUTOMOTIVE 
INDUSTRY DEVELOPMENT
ภารกิจของส่วนงานตรวจประเมิน
สถาบันยานยนต์กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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1) การตรวจ Free Zone 
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ศุ ล ก า ก ร ท่ี 
144/2560

การใช้สทิธิ ์Free Zone น้ันผู้ประกอบการ
ที่ยื่นขอจะต้องมีสถานประกอบการต้ังอยู่ในเขต 
Free Zone และต้องมีกระบวนการผลิตมีสาระ
ส�าคญัเป็นไปตามประกาศของส�านกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม ต้องมีต้นทุน RVC ไม่น้อยกว่า 
40% โดยสิทธิประโยชน ์ที่ผู ้ประกอบการ 
จะได้รบั อาทิ การยกเว้นภาษีน�าเข้าของวตัถดุบิ 
ส่วนที่น�าเข้าจากต่างประเทศ 

ในส่วนต้นทุน RVC ในส่วนของวัตถุดิบ
นั้นสามารถส�าแดงได้ 2 กรณี คือ 

1. กรณีการน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศ
อื่นในอาเซียนสามารถส�าแดงได้โดยใช้ Form D 

2. กรณทีีม่กีระบวนการผลติในประเทศนัน้
ผู้ประกอบการสามารถยืน่ขอให้สถาบนัยานยนต์

ไปตรวจสอบกระบวนการผลิตวัตถุดิบและ
ให้การรับรองกระบวนการผลิตวัตถุดิบว่าไม่ใช่
อย่างง่ายและมีสาระส�าคัญในการจัดท�าวัตถุดิบ 
โดยสถาบันยานยนต์ได ้มีการพัฒนาระบบ
การตรวจ และความสามารถของบุคลากร ให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี
การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างรวดเร็วนั้น
ท�าให้หน่วยตรวจของ สถาบนัยานยนต์ ต้องพัฒนา
องค์ความรู ้ให ้เท ่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีด้วย ซึ่งปัจจุบัน สถาบันฯ ได้มีการ
จัดท�าหลักเกณฑ์วัตถุดิบยานยนต์ไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้วย อาทิ

1) Free Zone Auditing Service 
according to The Customs 
Department Notification No. 
144/2560

To apply for Free Zone privilege, the 

applicant must have an establishment 

located in Free Zone area and must have a 

significant production process in accordance 

with the notification of the Office of Industrial 

Economics which stipulates at least 40% of 

RVC cost. By this privilege the operators 

have exemption of import duties on raw 

materials imported from foreign countries.

For the costs of RVC, the raw materials 

can be declared in 2 cases.

1. In case of importing raw materials 

from ASEAN countries, they can be declared 

by using Form D. 

2. In case of domestic production 

process, the operators can submit the 

applications to TAI for inspection the raw 

material production process to certify as 

non-minimal and significant process. TAI 

has improved an inspection system and the 

auditors’ competency constantly. At present 

automotive technologies have been developed 

rapidly, which makes our auditors need to 

keep pace with technological changes too. 

Currently, we also have specified criteria for 

electrical vehicle raw materials to be in line 

with technology development as following:

ภาพขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม Free Zone / Flow of Free Zone process

Free zone follow customs announcement no 144/2560
Certify Material Process from TAI
Non minial and Signi�cant process

Vehicle

Sale in Thailand

Local Content

FORM D
ASEAN Content ≥ 40% 

1 2 4

Signi�cant of Product
Follow OIE announcement

Vehicle production process

ICE & HEV : (Welding & Painting Body), Assembly, Inspection

PHEV & BEV: (Process Battery of Tracking Motor or BMS), Assemble, Inspection

Remark : New Manufacture (Mean  manufacturer who never done any activities 
in Free Zone before 19 June 16, will get exemption 5 years)

Bene�t from Free Zone
Exemption: Import duty (machine device tool and material) from foreign 
country and other free zone.

Material has production
process in Thailand 1

Material import from
ASEAN 2

Material import from
other country. 3

≥ 40% ( )+ +

4

เขตปลอดอากร (Free Zone) ตามประกาศกรมศุลกากร 144/2560
หนังสือรับรองวัตถุดิบจาก สยย.
: กระบวนการผลิตที่ไม�ใช�อย�างง�าย
และมีสาระสําคัญ

รถยนต

จําหนายในประเทศ

Local Content

FORM D
ASEAN Content ≥ 40% 

1 2 4

Significant of Product
Follow OIE announcement

ผลิตรถยนต

ICE & HEV : (Welding & Painting Body), Assembly, Inspection

PHEV & BEV: (ผลิต Battery of Tracking Motor or BMS), Assemble, 
Inspection

Remark : ผู�ผลิตรายใหม� (หมายถึงผู�ประกอบการซึ่งยังไม�เคยดําเนินการใดๆ ในเขต
ปลอดอากรหร�อในเขตประกอบการเสร�ก�อนวนัท่ี 19 มิ.ย. 59 จะได�รบัการยกเว�น 5 ป�)

สิทธิประโยชนในเขตปลอดอากร Free Zone
ยกเวน อากรขาเขา เคร�่องจักร อุปกรณ เคร�่องมือ และรวมทั้งสวนประกอบ 
วัตถุดิบ (จากตางประเทศ และจากเขตปลอดอากรอื่น)

วัตถุดิบที่ผานการผลิต
ในประเทศ 1

2

วัตถุดิบนําเขา
จากตางประเทศ 3

≥ 40% ( )+ +

4

วัตถุดิบนําเขา
จาก ASEAN
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1.แบตเตอรีท่ี่ใช้ในการขับเคลือ่น 
แบตเตอรี่ถือเป็นชิ้นส่วนที่ส�าคัญส�าหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า และในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีขนาดเล็กลง และมี
ราคาลดลงอย่างต่อเน่ือง การทีแ่บตเตอร่ีมีราคา
ที่ถูกลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นปัจจัย
ส�าคญัในการท�าให้ราคารถไฟฟ้าลดลงก่อให้เกดิ
แรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อรถไฟฟ้ามากขึ้น
ในอนาคต โดยปัจจุบันแบตเตอรี่ที่เป็นที่นิยมใน
รถไฟฟ้าคอื แบตเตอรีลิ่เทยีมไอออน โดยจุดเด่น
ของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคือความจุพลังงาน
และก�าลงัไฟฟ้าทีส่งูกว่าแบตเตอรีต่ระกลูนกิเกลิ 
และกรดตะกั่ว นอกจากนี้ ยังมีค่าศักย์ไฟฟ้าสูง 
มีอัตราการสูญเสียประจุระหว่างไม่ใช้งาน (self-
discharge rate) ที่ต�่า และมีความปลอดภัยสูง

นอกจากแบตเตอรี ่ลิเทยีมไอออน ทีใ่ช้งาน
กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า
พลงังานผสมแบบเสยีบปลัก๊ หรือปลัก๊อนิไฮบริด 
(PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ 
(BEV) แล้วยงัมแีบตเตอรีป่ระเภทนเิกลิ อาท ินเิกลิ
เมทัลไฮไดรด์ ทีใ่ช้ในยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม 
หรือไฮบริด (HEVs) บางรุ่นเช่นเดียวกัน 

โดยแบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนหลักที่ภาครัฐ
ในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดย
หลักเกณฑ์ในการรับรองกระบวนการผลิต
แบตเตอรี่นั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. แบตเตอรี่ที่มีกระบวนการผลิตระดับ 
Packing Battery โดยมกีาร น�า Module ของ Cell 
และชิ้นส่วนอื่นๆ อาทิ Housing สายไฟ ระบบ
หล่อเย็น เซ็นเซอร์ต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ มา
ประกอบเข้าด้วยกัน และมีการตรวจสอบ

2. แบตเตอรี่ที่มีกระบวนการผลิตระดับ 
Module of Cell Battery ที่มีการน�า Cell 

แบตเตอรี่เข้ามาผ่านกระบวนการ ประกอบ 
Module ของ Cell และน�า Module ของ Cell 
และชิ้นส่วนอื่นๆ อาทิ Housing สายไฟ ระบบ
หล่อเย็น เซ็นเซอร์ต่างๆ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
มาประกอบเข้าด้วยกัน และมีการตรวจสอบ

3. แบตเตอรี่ที่มีกระบวนการผลิตระดับ 
Cell ขั้นปลาย การผลิตที่เริ่มต้นจากการเติม
อิเล็กโตรไลต์ลงเซลล์แบตเตอร่ีที่มีกระบวนการ
ประกอบคาโทด อาโนด และแผ่นก้ันลงใน 
Housing จากต่างประเทศ ตรวจสอบ และน�า Cell 
ที่ได้มามาผลิต ระดับ Module Assembly และ 
Packing Assembly ตามล�าดับ รวมถึงมี
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนส�าคัญ 3 รายการ 

การผลิตแบตเตอรี่ท่ีใช้ในการขับเคล่ือน
ยานยนต์ไฟฟ้าป ัจจุ บันในประเทศไทยนั้น
มีการผลิตในระดับ Packing Battery เป็นหลัก 
เนือ่งจากเป็นการเริม่ต้นการผลิตซึง่ยงัมกีารผลิต
ในจ�านวนไม่มาก ซึง่ในอนาคตถ้ารถไฟฟ้ามปีริมาณ
การขายมากยิ่งขึ้นในอนาคตก็น่าจะเป็นโอกาส
ของผูป้ระกอบการทีจ่ะมาลงทนุการผลิตแบตเตอรี่
ในระดับ Module Assembly และในระดับ Cell 
ต่อไป รวมถงึการผลิตชิน้ส่วนส�าคัญของแบตเตอร่ี 
อาทิ สายไฟแรงดันสูง ตัวเรือน ระบบหล่อเย็น 
ตัวกรองสัญญานแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น 

1.Traction Battery
Batteries are considered as an 

important part for electric vehicles (xEV) 

and currently being developed for more 

efficiency, smaller size and cheaper price 

which will be key factors for the xEV price 

decrease and influencing consumers’ 

purchase of xEV in the future. Currently, the 

most popular type of xEV batteries is 

lithium-ion which its highlight is the higher of 

energy storage capacity and electric power 

comparing nickel-lead and lead-acid 

batteries including high electric potential, 

low self-discharge rate and high safety.

Not only the lithium-ion batteries are 

widely used, especially for plug-in hybrid 

electric vehicles (PHEV) and battery electric 

vehicles (BEV), but the nickel-type 

batteries such as nickel metal hydride are 

also used in some hybrid electric vehicles 

(HEV) as well.

The battery is the key part that the 

government has support policies for domestic 

investment promotion. And the criteria for 

certifying battery manufacturing process are 

divided into 3 levels which are as followed:

1. Battery pack manufacturing process 

is to start with a cluster of modules makes 

up a pack and assemble the pack with other 

components such as housing, wire harness, 

cooling systems, sensors and other devices 

before functional test. 

2. Battery module manufacturing 

process is to start with a cluster of cells 

makes up a module and assemble the module 

with other components such as housing, 

wiring harness, cooling systems, sensors 

and other devices before functional test.

3. Battery cell manufacturing process 

is to start with electrolyte filling into cell which 

its assembly process with cathode, anode 

and separator inserted into the housing 

manufactured from foreign countries before 

functional test and module and pack 

production respectively.

Currently, the production of batteries 

used in electric vehicles in Thailand is mainly 

in pack manufacturing due to the first stage 

of production is low.  In the future the more 

xEV volumes increase, the more opportunities 

in battery module/cell assembly investment 

including other important parts of batteries 

such as high voltage wire harness, housing, 

cooling system, electromagnetic compatibility 

(EMC) filter, etc.

TECHNO FOCUS

Traction Battery for Electric Vehicle (xEV)
Source: https://lithiumbattery.en.made-in-china.com/product/XoExLeQwndAF/China-Lithium-Ion-12V-24V-100ah-200ah-Traction-Battery-for-

RV-Electric-Car.html
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2. Traction Motor มอเตอร์
ที่ใช้ในการขับเคลื่อน

Traction Motor เป็นหนึง่ในชิน้ส่วนส�าคญั
ของรถไฟฟ้ามหีน้าท่ีในการเปลีย่นพลงังานไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่เป็นพลังงานกลในการขับเคล่ือน
ยานยนต์ โดย Traction Motor มีทั้งประเภท
มอเตอร์กระแสตรง (DC) และมอเตอร์กระแสสลบั 
(AC) ส�าหรบัท่ีใช้ในการขบัเคลือ่นยานยนต์ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไฟฟ้ากระแสสลับ เพราะ
ให้แรงบิดมากแม้ในความเร็วรอบสงูให้ก�าลงัมาก 
และมีโครงสร้างมอเตอร์ท่ีเอื้อต่อการถ่ายเท
ความร้อนได้ดี จึงเหมาะสมกับการใช้ในงาน
ลากจูงหรื อขับ เค ล่ือนพาหนะนอกจาก น้ี 
มอเตอร์กระแสสลับยังท�าหน้าที่ เป ็นเครื่อง
ปั ่นไฟในระหว่างการหยุดรถที่ก�าลังเคลื่อนที่ 

(regenerative braking) เพื่อแปลงพลังงาน
กลจากการเคล่ือนที่ของรถยนต์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้ากลับเข้าไปยังแบตเตอรี่ได้อีก

ในป ัจจุบันภาครัฐมีนโยบายในการ
สนับสนุนให้ผลิต Traction Motor ในประเทศ 
โดยกระบวนที่ถูกก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
รับรองคือ การพันขนลวด หรือการท�าชิ้นส่วน
ส�าคัญในประเทศ อาทิ Rotor , S tator , 
และ Housing โดยให้เลือก 2 ใน 3 ซึ่งในชิ้นส่วน
ดังกล่าวก็เป ็นโอกาสหนึ่งในการลงทุนและ
ใช้ไทยเป็นฐานการผลติในการป้อนอตุสาหกรรม
รถไฟฟ้าในประเทศและส่งออกด้วย 

2. Traction Motor 
Traction Motor is one of the key parts 

of xEV which responsible for converting 

electrical energy to mechanical energy for 

vehicle propulsion which has both DC motor 

and AC motor.  Mostly traction motors 

used in xEV are AC power to produce high 

torque even at high speed and high power 

including motor structure conducive to 

good heat transfer which is suitable use for 

towing or vehicle propulsion. In addition the 

AC motor acts as a generator by using 

regenerative braking to convert the 

mechanical energy from spinning wheels 

into electrical energy to recharge back into 

the battery.

Traction Motor for Electric Vehicles
https://steemitimages.com/DQmUC1rxcrQJXRFB4h52qybsqsUZs1WqHKEPot59xrMp8Gk/EV%20Traction%20Motor.jpg
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3. อุปกรณ์การควบคุมการ
ท�างานของรถไฟฟ้า  

อุปกรณ์การควบคุมการท�างานของ
รถไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์การควบคุมการท�างาน
ของแบตเตอรี ่(Battery Management System, 
(BMS)), อุปกรณ์การควบคุมการขับเคลื่อนทาง
ไฟฟ้า (Drive Control Unit, (DCU)) โดยอุปกรณ์
ท่ีกล่าวมามีส่วนประกอบที่ส�าคัญ 2 ส่วน คือ 
(1) Hardware ประกอบไปด้วยแผงวงจร PCB 
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ และกล่องควบคมุ ซึง่เป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการทีจ่ะมาลงทนุในประเทศ 
โดยกระบวนการผลติท่ีถูกก�าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ 
คอื การเชือ่มอปุกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ลงบนแผงวงจร 
(Surface Mount Technology, SMT) , Assembly, 
Function Test และ (2) Software ในเรือ่ง Software 
นั้นยังเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยที่ผ่านมา 
ยังไม่ค่อยมีการพัฒนาซอฟท์แวร์ในประเทศ 
โดยหลักเกณฑ์ในเรื่องการพัฒนา Embedded 
Software คือ การทดสอบความใช้ได้ของ 
Embedded Software โดยวธีิ Hardware in the 
loop test (HILT) 

นอกจากที่กล่าวมาอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะมา
พร้อมกบัรถไฟฟ้าอาท ิInverter, Converter และ 
Reduction Gear นั้น สถาบันฯ ก็มีการให้

ความส�าคัญและมีการก�าหนดหลักเกณฑ์
ในวัตถุดิบดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยชิ้นส่วน
ทั้งหมดเป็นโอกาสของผู ้ผลิตชิ้นส่วนท่ีจะมา
ลงทุนในประเทศไทยต่อไป ถ้ามีการลงทุนใน
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้ามากขึน้เรือ่ยๆ 
จะเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให ้ ไทยเป ็น
ฐ านกา รผลิ ต ย านยนต ์ ไฟฟ ้ า ในอนาคต 
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศและท�าให้
ประเทศไทยมีปริมาณสารมลพิษ ในอากาศ
ที่น ้อยลงซึ่ งมีส ่ วนช ่วยในการลดโลกร้อน
ได้อีกต่อไป

At present, the government has a 

policy to support the domestic production 

of Traction Motor by specifying processes 

as the criteria for free zone certification 

such as wire winding process or domestic 

production of key parts such as rotor, stator, 

and housing (select 2 in 3 from the list) 

which these parts can create an investment 

opportunity and use Thailand as a production 

base of xEV industry for domestic markets 

and exports as well.

3. Electric vehicle control 
devices

Electric vehicle control devices such 

as Battery Management System (BMS), 

Drive Control Unit (DCU) and these devices 

have 2 main components which are as follow:

1)  Hardware - consists of Process 

Control Block (PCB), electronic devices 

and control box. The criteria for free zone 

certification process consist of electronics 

welding on circuit boards (Surface Mount 

Technology (SMT), assembly and functional 

test.

2)  Software - in the past, there was 

not much software development in Thailand 

which the criteria for developing embedded 

software is to test the usability of the 

embedded  s y s tem  a nd  h a rdwa re 

compatibility using hardware in the loop 

test (HILT) method.

In addition to the aforementioned, 

other devices of xEV such as inverter, 

converter and reduction gear, TAI also has 

specified criteria for these raw materials as 

well. The more investments on these related 

xEV parts productions the more supports 

Thailand becoming the xEV production 

base including creating value-added 

productions and reducing air pollution and 

global warming in Thailand.

TECHNO FOCUS
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2) การตรวจประเมินระบบ
คุณภาพโรงงานตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือท่ี
เรียกว่า IB

โดยกิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนงานของ
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ให้มคีวามสะดวก รวดเรว็มากยิง่ขึน้ ท�าให้
ผู้ประกอบการสามารถลดเวลาในกระบวนการ
รับรอง เสริมความสามารถในการแข่งขันและ
ท�าให้ประเทศมีขีดความสามารถในการลงทุน
เพิม่ขีน้ โดยกจิกรรมนีเ้ป็นการตรวจระบบคณุภาพ
ของโรงงานว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะของ
มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) หรือไม่ 
โดยสาระส�าคญัในการตรวจการท�าตามมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) นัน้จะมีการตรวจ
ระบบคุณภาพ 5 ข้อ ซึง่ประกอบด้วย การควบคมุ
การจดัซือ้และการตรวจสอบวตัถดุบิ การควบคมุ
ระหว่างผลิต การควบคุมผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
โดยเฉพาะการตรวจสอบเป ็นประจ�าตาม
มาตรฐาน มอก. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น
ไปตามข้อก�าหนด การควบคุมเครื่องมือวัดและ
ทดสอบ ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออก
จากโรงงานมมีาตรฐานเป็นไปตาม มอก. ส�าหรับ 
Output ทีไ่ด้จากการตรวจคอืรายงานผลการตรวจ
โรงงานหรือ Audit Report ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน�าไปยืน่กบั สมอ. พร้อมกบัผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้รับอนุญาตเพื่อการผลิต
ผลติภัณฑ์ในประเทศหรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์ต่อไป

ปัจจุบันสถาบันยานยนต์ได ้มีการให้
บริการท้ังกรณีตรวจอนุญาต และกรณีตรวจ
ติดตามภายหลังได้รับอนุญาต และบริการใน
ขอบข่ายยานยนต์ ชิน้ส่วนยานยนต์และผลติภณัฑ์
เหล็ก โดยสถาบันยานยนต์ยังมุ่งมั่นที่จะขยาย
ขอบข่ายการให้บริการไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวเน่ืองด้วย รวมถึงได้เห็นความส�าคัญใน
การพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจให้รองรับ
เทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่ๆ ที่จะมีขึ้นใน
อนาคต อาทิ การพัฒนาผู้ตรวจให้มีความรู้ใน
มาตรฐานไอเสยีรถยนต์ขนาดเลก็ตามมาตรฐาน 
EURO 5 และ EURO 6 ตามล�าดบั มาตรฐานไอเสยี
รถจักรยานยนต์ตามมาตรฐาน EURO 4 มาตรฐาน 
ยางตาม UN ECE 117

โดยกจิกรรมตรวจประเมนิตามมาตรฐาน 
มอก. ของสถาบันยานยนต์นั้นปัจจุบันได้รับ
การรับรอง ISO/IEC 17020 และกจิกรรมการตรวจ 
Free Zone ก็ได้การรบัรอง ISO 9001 และผู้ตรวจ
มีประสบการณ์ท้ังจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศมากว่า 10 ปี และมีความมุ่งม่ัน
บริการ ด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ถูกต้อง 
รวดเร็ว การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความ
พงึพอใจสงูสดุของลูกค้า โดยเป้าหมายของสถาบนัฯ 

คือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์ไทย
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตดิต่อ หน่วยตรวจ สถาบันยานยนต์ ได้ท่ี :
แผนกตรวจประเมิน สถาบันยานยนต์ 
ชั้น 4 อาคารส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน�้าไท 
ถ.พระรามท่ี 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท ์ : 0-2712-2414 ต่อ 6601 
โทรสาร : 0-2712-2415
อีเมล ์ : kessuda@thaiauto.or.th
Line@ : @thaiauto

2) The Inspection Bodies 
Assessment (IB) for plant quality 
systems according to TISI 
industrial product standards

TAI supports Thai Industrial Standards 

Institute (TISI)’s works to reduce the processing 

time of certification and enhance the national 

competitiveness and investment capability. 

This service activity is to assess and accredit 

the plant quality systems according to TIS 

particular requirements. The essence of the 

assessment is to comply with TIS particular 

requirements consisting of 5 quality systems 

which are purchasing and control of raw 

materials, production process control, control 

of finished products, control of nonconforming 

products, and control of monitoring, measuring, 

and testing device.  The benefit of assessment 

is to garner acceptance of products resulting 

the better competitiveness and market 

access.  Once approved for accreditation 

the operator can submit the audit report 

issued by TAI to TISI with the product testing 

report for a license to manufacture the 

industrial product or license to import 

product for sale.

At present, TAI provides services of 

licensed inspection and surveillance audits 

in the scope area of steel and automotive 

parts products. And TAI is also committed 

to expand the scope of services to other 

related products including recognizing the 

impor tance of  aud i to r  competency 

development to support the upcoming of 

new technology standards such as Euro 5 

and Euro 6 emission standards for light-duty 

vehicles, Euro 4 emission standards for 

motorcycles and UN ECE 117 regulation for 

tyres. 

TAI currently received ISO/IEC 17020 

accreditation for audit & assessment 

including ISO 9001 for Free zone auditing. 

Over 10 years of professional experience 

both domestic and foreign countries, our 

auditors with a service commitment, 

neutra l i ty , transparency, accuracy, 

promptitude, and continuous improvement 

for the highest customer satisfaction. Our 

goal is to enhance competitive capability 

and sustainable development for Thai 

automotive industry. Any interested for our 

audit and assessment services, please 

contact us at 02-7122414 ext. 6601.

Plant Inspection to comply with TIS Particular Requirements
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การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม
Innovative SMEs

ประเภท
การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

Innovative SMEs

ประเภท

โทรศัพท� 0 2367 8114, 0 2367 8120
เป�ดรับสมัครวันนี้ ถึง 30 มีนาคม  2563

ติดต�อสอบถามได�ที่ 
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นายพงศ�กฤษณ�  เจติยวรรณ
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การขนส่งด้วยรถบรรทุกมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน
การขนส่งด้วยยานพาหนะเช่นน้ีจ�าเป็นตอ้งค�านึงถึงความปลอดภัยอย่างมาก 
เน่ืองจากหากมีเหตุไมค่าดฝันข้ึน อาจท�าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
อย่างร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกได้มีการออกประกาศด้านความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ท่ีเกีย่วกบัความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถพ่วง ซ่ึงประกาศ
ท่ีส�าคัญได้แก ่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองก�าหนดคุณลักษณะ ระบบ
การท�างาน สมรรถนะของอุปกรณ์ต่อพ่วงและการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์
ต่อพ่วง ส�าหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2561 
ซึ่งบังคับใช้เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา 

Transportation by trucks play crucial role in Thai economy boost-up 
for very long time. At the same time, transportation vehicle safety is 
also important since the unexpected incident might cause serious 
damage to both properties and lives.  The Department of Land Transport 
(DLT) has issued safety announcements regarding the safety 
equipment used for trucks and trailers such as specification, functional 
system, and performance of mechanical coupling for trucks and 
trailers which was enforced at end of last year under Land Transport 
Act B.E. 2561.

TRAILER
SAFETY AND
TESTING
STANDARDS
ความปลอดภัย

ของรถบรรทุกพ่วง

และมาตรฐานการทดสอบ

Testing Standards

By Mr. Threepol Boonyamarn
 Vice President Testing, R&D Center
 Thailand Automotive Institute
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รถพ่วง / Full Trailer

โดยทัว่ไปรถบรรทกุทีเ่ป็นลกัษณะของรถพ่วง แบ่งลกัษณะตามกายภาพ
ของการต่อพ่วงเป็นสองลักษณะ ดังนี ้ รถพ่วง เป็นรถทีมี่ลกัษณะการต่อพ่วง
โดยที่การเชื่อมต่อนั้นจะไม่มีการถ่ายเทน�้าหนักหรือภาระบรรทุกไปยัง
รถลากจูงที่อยู่ด้านหน้า 

และรถกึ่งพ่วงเป็นรถที่มีลักษณะการต่อพ่วงโดยที่การเชื่อมต่อนั้น 
จะมีการถ่ายเทน�า้หนักหรือภาระบรรทุกไปยังรถลากจูงที่อยู่ด้านหน้า

In general, trailers have divided from their physical characteristics 

of the peripheral into two types.  One is full trailer which is the 

connection of vehicle does not transfer the weight or load to the 

towing vehicle in the front.

The other type is semi-trailer, which the weight or load of 

towed vehicle is transferred to the towing vehicle in the front.

รถกึ่งพ่วง / Semi-Trailer

39



การเชื่อมต่อระหว่างรถลากจูงกับรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง
เพ่ือให้เคลื่อนท่ีไปด้วยกันน้ันจะต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงส�าหรับ
รถพ่วงนัน้จะประกอบไปด้วย ข้อต่อพ่วง และห่วงลากพ่วง ดงัรูป

ส่วนรถกึง่พ่วงประกอบไปด้วย จานพ่วง และสลกัพ่วง ดงัรปู

การออกแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนัน้จ�าเป็นต้องมีความแขง็แรง
ทนทานต่อน�้าหนักบรรทุกท่ีใช้งานดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องทดสอบ
ความแข็งแรงของอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามประกาศกรมการขนส่ง
ทางบกดังกล่าว ในการทดสอบนั้นจะประกอบไปด้วย ลักษณะ 
ขนาด ระบบการท�างาน และสมรรถนะของอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ในบทความน้ีจะขอยกตัวอย่างของการทดสอบสมรรถนะแบบ
สถิตของข้อต่อพ่วงแบบไม่รับภาระในแนวดิ่งโดยใช้การท�า
แบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร ์และค�านวนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (CAE) ซึ่งสถาบันยานยนต์ได้ด�าเนินการทดสอบ
ให้กับผู้ประกอบการที่ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงกับรถบรรทุกในกิจการ
ของผู้ประกอบการ โดยมีขั้นตอนการทดสอบโดยสังเขปดังนี้

1. สร้างแบบจ�าลองการให้แรงดึงขนาดตามที่ผู ้ผลิต
ก�าหนดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กระท�าในทิศทางระนาบตาม
แนวยาว เพื่อจ�าลองการทดสอบตามในประกาศดังรูป

To move towing vehicle and trailer or semi-trailer 

requires mechanical device that connects between 

those two vehicles. Coupling and drawbar eye are used 

for full trailer vehicle.  For semi-trailer, fifth wheel and king 

pin are used for connecting towing vehicle and its trailer, 

as shown in pictures below;

Peripheral design requires strength to withstand 

the load it carries, therefore it is necessary to test the 

strength of mechanical coupling device and components 

according to the DLT standards.  The requirement consists 

of the characteristics, size, system and performance of 

the devices.  This is the example of a static performance 

test with no vertical direction load of mechanical coupling 

by using computer simulation and computer programming 

(CAE), which Thailand Automotive Institute has conducted 

tests for truck transportation operators and coupling 

devices and components manufacturers.  The brief testing 

procedures are;

1. Design a model of tensile strength as specified 

by the manufacturer in a computer program to make the 

direction in a longitudinal plane to simulate testing condition 

as the DLT standards.  

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำาหรับรถพ่วง
Connecting devices for full trailer vehicle

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำาหรับรถกึ่งพ่วง
Connecting devices for semi-trailer vehicle

ข้อต่อพ่วง / Coupling

จานพ่วง / Fifth wheel สลักพ่วง / King pin

ห่วงลากพ่วง / Drawbar eye

TESTING STANDARD
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2. ท�าการค�านวนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAE) 
ด้วยวิธี Finite element model ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ
ข้อต่อพ่วงโดยต้องก�าหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช ้ท�า
ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเพ่ือใช้ในการค�านวน

3. วิเคราะห์ผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบค่า 
Maximum stress จากการค�านวน กับค่า Yield strength 
และค�านวน Safety factor ของชิ้นงานโดยใช้ค่า Yield 
strength/Maximum stress หากค่า Safety factor มีค่า
มากกว่า 1 แสดงว่าชิ้นส่วนสามารถทนต่อแรงดึงได้

4. ท�าการทดสอบแรงดึง เพื่อตรวจสอบแบบจ�าลอง
ทางคอมพิวเตอร์และค�านวนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(CAE) โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุดทดสอบและให้
แรงดึงต่อชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงและดูระยะ การเคลื่อนที่ของ
อุปกรณ์ต่อพ่วง หากระยะการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้น
แสดงว่าแบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์ถูกต้อง 

ทั้งน้ี จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบความแข็งแรงของ
อุปกรณ์ต่อพ่วงตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 
โดยการจ�าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบจริง 
นอกจากจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ผลที่ได้จาก
แบบจ�าลองยังช่วยให้ผู ้ผลิตสามารถน�าผลลัพธ์ที่ได้มา
วิเคราะห์ปรับปรุงการออกแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อความปลอดภัยเป็นส�าคัญ

2. Calculate by computer-aided engineering 

(CAE) using finite element model for each part of couplings. 

The specification of materials used for each part must 

be specified for calculation.

3. Analyze the test results by comparing the 

Maximum stress from the calculation with the Yield 

strength, and calculate the Safety Factor using the 

Yield strength / Maximum stress.  If the Safety Factor 

is greater than 1, then the part can withstand the 

tension force.

4. Perform a tensile test to verify computer 

models and result from computer simulation, by 

installing devices on laboratory test rig, providing 

tension force to the devices, and measuring travel 

distance of the devices, if the travel distance increases 

linearly (as shown in graph below), the computer 

model computer model conforms with physical test.

The strength of the trailer mechanical coupling 

devices according to the DLT standards comparing 

between computer simulation and physical testing in 

laboratory is not only reduce time and cost, the results 

from the model also allow the manufacturer for analysis 

and improvement to meet the specified standards for 

safety matter.

รูปการจ�าลอง Finite Element Model ของข้อต่อพ่วงที่ไม่รับภาระในแนวดิ่ง
Finite Element Model of coupling without vertical load

รูปตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าMaximum stress ของชิ้นส่วนข้อต่อพ่วง
Maximum stress calculation from CAE

รูปติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุดทดสอบ
Coupling test set-up

กราฟแสดงค่าระหว่างระยะการเคลื่อนที่กับแรงดึงและความเป็นเชินเส้นของข้อมูล
Travel Distance and Tensile Stress and Linearity
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กลุ่มหลักสูตร ล�าดับ รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรม จ�านวนวัน
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1 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice) 2

2 หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Quality Planning : APQP) 1

3 หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP) 1

4 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ
(FMEA Requirement and Implementation Training Course : 1st Editon 2019- AIAG-VDA) 2

5 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(Statistical Process Control Requirement and Implement) 2

6 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA Requirement and Implementation Training Course) 2

7 หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique) 2

8 หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงส�าหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016) 2

9 หลักสูตรการจัดท�า Control Plan ตามข้อก�าหนดของ IATF 16949:2016 (Control Plan for IATF 16949:2016) 1

10 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบในกระบวนการผลิตและการจัดท�า Control Plan
(Process Failure Mode Effect Analysis 1st Edition and Control Plan) 2
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11 หลักสูตรคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ (Positive and Creative Thinking for Excellence) 1

12 หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตส�านึกในการท�างานด้วย 7 คิว (7 Q for Success Works) 2

13 หลักสูตรวิธีการสอนงาน (Job Instruction – How to instruct work : TWI-JI) 2

14 หลักสูตรคิดบวกสร้างจิตส�านึกรักองค์กร (Positive Thinking for Buliding Organization Royalty) 2

15 หลักสูตรวิธีการปฏิบัติต่อคน (Interaction Management – How to Relate Person : TWI-JR) 2

16 หลักสูตรการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน (Stress Mangement) 1

17 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนงาน แบบ Coaching (Coaching Technique Skill Development) 2

18 หลักสูตร HORENSO ทักษะการสื่อสารแบบญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน (HO REN SO) 1

19 หลักสูตรการสอนงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพคุณภาพในงานอุตสาหกรรมยานยนต์
(High Productivity and Quality Training for Automotive Industry) 2

20 หลักสูตรการฝึกเป็นวิทยากร (Train the Trainer) 2
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21 หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 1

22 หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้าน Logistic ด้วยหลักการ Lean Manufacturing 
(Logistics Efficiency Improvement by Lean Manufacturing) 1

23 หลักสูตรคลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า (Logistic & Supply Chain) 1

24 หลักสูตร AI และ IOT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0 (AI and IoT in the Smart Warehouse & Transportation 4.0) 1
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25 หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้น�า (Strategic Management and Leadership) 1

26 หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มีคุณภาพ (Effective Leader) 1

27 หลักสูตรการบริหารการผลิตส�าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์
(Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry) 2

28 หลักสูตรบทบาทและทักษะหัวหน้างานส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (Role and Skill of Leader for Automotive Industry) 2

29 หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บังคับบัญชา (Supervisor Skills Development : SSD) 1

แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
ช้ัน 4 อาคารส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กล้วยน้�าไท 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.thaiauto.or.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม
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Training
ประจ�าป ี2563
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30 หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis (Why Why Analysis) 1

31 หลักสูตรเครื่องมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (New 7 Tools) 2

32 หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D  (Problem Solving by 8D) 2

33 หลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพที่หน้างาน QCC และ QC Story  (QCC & QC Story) 2

34 หลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Action : CPA) 1

35 หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC Tools) 2

36 หลักสูตรการป้องกันความผิดพลาดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke) 1

37 หลักสูตรการแก้ปัญหาแบบ 3G 5 Why ภาคปฏิบัติ (Problem Solving by 3G 5 Why : Workshop) 1

ระ
บบ

กา
รผ

ลิต
แบ

บโ
ตโ

ยต
้า 38 หลักสูตรหลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS Concept) 1

39 หลักสูตรการควบคุมสภาพหน้างาน (Worksite Control) 1

40 หลักสูตรการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) 1

41 หลักสูตรการท�างานมาตรฐาน (Standardized Work) 2

42 หลักสูตรการท�าระบบดึง (Pull System) 2

43 หลักสูตรระบบคัมบัง (Kanban System) 1

44 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วย Quality Cost Delivery (Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery) 2
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45 หลักสูตรการลดต้นทุนแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ (Cost Reduction by 7 Wastes) 1

46 หลักสูตรต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) 1

47 หลักสูตรการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าเพื่อมุ่งสู่ Zero Defect (Root Cause Analysis for Zero Defect) 1

48 หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Technique) 2

49 หลักสูตรจิตส�านึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 1

50 หลักสูตรการลดต้นทุนตามวิถีการผลิตแบบทันเวลาพอดีในอุตสาหกรรมยานยนต์
(Cost Reduction by Just in Time way for Automotive Industry) 2

51 หลักสูตรการลดความสูญเปล่าในกระบวนการด้วย LRP (Loss Reduction Process : LRP) 2

52 หลักสูตรเทคนิคการควบคุมคุณภาพส�าหรับหัวหน้างาน (Quality Control Technique for Supervisor)  
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53 หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1

54 หลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 1

55 หลักสูตรการออกแบบ Check Sheet ให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ (Checksheet Design for Effective and Easy to use) 1

56 หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ PDCA ให้มีประสิทธิผล (The Effective PDCA Implementation Technique) 1

57 หลักสูตรการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) 1

58 หลักสูตรการควบคุมการผลิตประจ�าวัน (Productiton Daily Shop Floor Control) 1

59 หลักสูตรการบริหารพื้นที่หน้างานของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมีระบบ (Shop Floor Control for Automotive Industry) 2

60 หลักสูตรการบริหารงานประจ�าวัน (Daily Mangement) 1

61 หลักสูตรการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 2

62 หลักสูตรการบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 1

ยา
นย

นต
์สม

ัยใ
หม

่แล
ะ

ระ
บบ

อัต
โน

มัต
ิ 63 หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Fundamentals of Electric Vehicle Technologies) 2

64 หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical System in Electric Vehicle) 2

65 หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�าลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic in Electric Vehicle) 2

66 หลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ช่างควบคุมหุ่นยนต์) (Robotic for Automotive Industry : Operator) 3

67 หลักสูตรการส่ือสารแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Communication for Automation System in Automotive Industry) 3

68 หลักสูตรการใช้งาน PLC เบื้องต้น (Basic Programmable Logic Controller) 3

สนใจสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ท่ี

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ
คุณศุกลรัตน์ คุณสุวรรณ คุณปาริชาติ
Tel: 02-712-2414 Ext. 6701, 6703, 6607
Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th
 suwan@thaiauto.or.th
 parichat@thaiauto.or.th
Facebook: Thailand Automotive Institute - HRD



อุตสาหกรรม คือ กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตส่ิงของจาก
วัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ ได้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน ในการผลิตได้ครั้งละมากๆ 

ตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ จนสามารถน�าไปขายเป็นสินค้าได้

อุตสาหกรรม เป็นค�าจ�ากัดความของกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน 
เพือ่ท่ีจะผลิตส่ิงของ หรอืบรกิาร เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ในอุตสาหกรรมทุกประเภทต้องมีการจัดองค์กร เพื่อให้เกิดการ
ด�าเนินการที่เป็นระบบอย่างเป็นระเบียบ มีสายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน 
เป็นขัน้เป็นตอน และเม่ือมคีนเข้ามาเก่ียวข้องในการด�าเนินการด้วยแล้วน้ัน 
ต้องมีการจัดล�าดับขั้นและสายการบังคับบัญชา เพื่อให้การด�าเนินการ
ในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
เพื่อความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรในการสร้างผลก�าไร

การจัดการบุคลากรให้ท�างานตามมาตรฐาน เพื่อสร้างผลผลิตที่
เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกๆ ชิน้งานน้ันต้องใช้บุคลากรท่ีมีความสามารถ
ในแต่ละระดบัท่ีแตกต่างกัน เพือ่ความส�าเรจ็ แต่ละคนในแต่ละระดบัจงึต้อง 
มีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกันไปด้วย

มีคนบางคนชอบกล่าวว่า “ดูซิเงินเดือนก็สูงวันๆ ไม่เห็นท�าอะไร” 
นั่นเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีบทบาทหน้าที่ในการท�าอะไร แล้วเอาบรรทัดฐาน
ของตนเองเป็นการตัดสินว่าวันๆ เขาไม่ได้ท�าอะไร

Industry is a transformation process or manufacturing of new 
products in large quantity from raw materials using machine 
and labor according to standards where product can be used 

and sold accordingly. 

Industry is definition of activities that utilize capital and 
labor to manufacture goods and services such as automotive, 
electric & electronics, textile industries. 

In every type of industry, there must be organization 
management for proper and systematic operation with a clear 
business line, and when people are involved a reporting hierarchy 
is essential for effective operation to achieve the organization 
goal in creating value (profits).

Management of human resources to provide standard work 
and products requires various levels of capability for individuals 
to achieve in their respective roles. 

Some may say to others, “Look, the salary is high, but 
they don’t do anything”. Yet, this is difficult to say because we 
cannot really use our own standards to define other people 
roles in organization. 

ROLES OF 
PEOPLE IN 
INDUSTRY

บทบาทหน้าที่
ของคนในอุตสาหกรรม

By Mr. Sekpornsawan Boonpetch
Expert trainers and consultants for Business Development 
and Human Resource Development
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บทบาทหน้าที่ของคนในอุตสาหกรรม 3 ระดับ คือ
1. บทบาทหน้าท่ีของพนักงาน
2. บทบาทหน้าท่ีของหวัหน้างาน
3. บทบาทหน้าท่ีของผู้จดัการ

บทบาทหน้าท่ีทัง้ 3 ระดบัน้ีถอืได้ว่าครอบคลุมทัว่ทัง้องค์กร เพียงแค่
ท�าความเข้าใจในความรู้ก็สามารถที่จะท�าให้เกิดการท�างานท่ีระบบอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด บนประสิทธิผลที่ดีที่สุด

ระดับท่ี 1 บทบาทหน้าท่ีของพนักงาน ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าพนกังาน
ระดับปฏิบัติการนั้นมีความส�าคัญอย่างมากในการสร้างความส�าเร็จของ
ผลิตภัณฑ์ เพราะพนักงานต้องท�างานตามมาตรฐานในการท�างานเพ่ือให้
ผลงานเป็นไปตามมาตรฐานทุกชิ้น 

การท�างานตามมาตรฐานคือการปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกก�าหนดไว้ซ�้าๆ กันตามจ�านวนท่ี
ถูกก�าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานนั้น
ถูกคิดค้นและค�านวณไว้เป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าการท�าแบบนี้
สามารถท่ีจะรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพที่ลูกค้าต้องการและปริมาณตามความ
ต้องการด้วย การท�าตามขั้นตอนที่ถูกก�าหนดไว้แล้วนี้จะเป็นการใช้วัตถุดิบ 
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

There are 3 levels of roles for people in industry
1 Role of staff
2. Role of supervisor
3. Role of manager
These 3 levels of roles should cover the whole organization. 

Once these are understood, a smooth and effective operation can 

be achieved with high productivity. 

Level 1 Role of staff : It is undeniable that they play a major 

role for the success of product. This is because they have to work 

and deliver every product manufactured under standards. 

Working under standards means performing each step to produce 

output according to defined standards, quantity and timeframe. 

Operational steps and procedures have been developed by experts 

to maintain the quality and quantity required by customers. Each 

step is set to use raw materials and equipment efficiently. 

STAFF

SUPERVISOR

MANAGER
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บทบาทหน้าท่ีหลกัของพนักงาน คอื

1. ท�างานตามมาตรฐานในการท�างาน
2. รักษามาตรฐานด้านคุณภาพของงาน
3. ปฏบิตัตินตามข้อก�าหนดด้านคณุภาพ 
4. ปฏิ บั ติ ต นต ามข ้ อ ก� า หนดด ้ า น 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กร
6. ปฏบิตัติามค�าสัง่ของหวัหน้างานทีช่อบ

ด้วยกฎหมายและกฎระเบียบ ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีอย่างเคร่งครัด

7. พัฒนาความรู ้ความสามารถในการ
ท�างานและการแก้ไขปัญหาของงานให้ตนเอง 

ซึง่เหน็ได้ว่าบทบาทหน้าทีข่องพนกังานนัน้
จะมีเพียงเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ผลผลิตให้ออกมาดี ซึ่งเมื่อพนักงานปฏิบัติตาม
หัวข้อต่างๆ ข้างต้นอย่างเคร่งครัดก็จะได้มาซึ่ง
ทักษะ (SKILL) ในการท�างานที่พร้อมก้าวสู่ระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป

ระดับท่ี 2 บทบาทหน้าท่ีของ
หัวหน้างาน หัวหน้างานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้
รับการพิจารณา เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งมาจาก
พนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานดี 
มีความประพฤติเหมาะสม เป็นที่ไว้วางใจของ
ฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�านาญ
ด้านเทคนิคการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารคนและ
บรหิารงาน เพือ่ให้เหน็ภาพรวมในบทบาทหน้าที่
ของหัวหน้างานท่ีด ีซึง่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 
สามารถสรุปได้ดังนี้

1. หน้าทีใ่นการพฒันาความมัน่ใจในตนเอง 
จากบทบาทของหวัหน้างานทีจ่ะต้องบริหารผูอ้ืน่ 
ในขณะเดียวกันก็จะตกอยู่ภายใต้สายตาของ
คนอืน่ๆ ตลอดเวลา ดงันัน้สิง่ทีเ่รยีกว่าความมัน่ใจ
ในตนเองจงึเป็นสิง่ท่ีส�าคญั ซึง่หวัหน้างานจะต้อง
สร้างให้เกิดขึ้นมา โดยอาจเริ่มตั้งแต่การพัฒนา
บุคลกิภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของความสะอาด 
การแต่งกาย ทรงผม ซ่ึงจะส่งผลต่อความประทบัใจ
แรกพบ ล�าดับต่อไปคือการพัฒนาสมาธิภายใน
ให้นิ่ง ไม่ตื่นเต้น เช่น การพูดน�าการประชุมทีม 
การน�าเสนอผลงานต่อที่ประชุม ซึ่งฝึกโดยการ
ท�าจริง ท�าบ่อยๆ ก็จะก่อให้เกิดความมั่นใจขึ้น 

2. หน้าท่ีในการพัฒนาความเป็นผู ้น�า
ของตนเอง ความเป็นผู้น�าเป็นส่ิงที่เชื่อกันว่า
สามารถพัฒนาได้ แต่ต้องพัฒนาจากภายในสู่
ภายนอก เพราะเราไม่สามารถทีจ่ะมาสอนหนงัสอื
แล้วท�าให้คนสามารถเป็นผู้น�าได้ ทั้งนี้เพราะ
ความเป็นผู ้น�าเป็นสภาวะของจิตใจภายในที่
ขับเคลื่อนและส่งผลออกมาสู่การแสดงออกของ

พฤติกรรมภายนอก ซึ่งหัวหน้างานหลายคนมี
สภาวะตรงนี้น้อย ท�าให้ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในการขับเคลื่อนองค์กร 

3. หน้าที่ในการวางแผนและจัดองค์กร 
หัวหน้างานหลายคนเมื่อได้รับการแต่งตั้งใหม่ๆ 
ก็ยังไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง หลายคน
ยังมัวสาระวนอยู ่กับงานทางเทคนิคที่ตนเอง
คุน้เคยและเชีย่วชาญ จนบางครัง้อาจไปแย่งงาน
ลูกน้องท�า ทั้งน้ีในบทบาทหน้าท่ีของการเป็น
หวัหน้างานนัน้ เราจะต้องถอยออกมามองในระดบั
ทีเ่หน็ภาพรวมของงานมากขึน้ หวัหน้างานจะต้อง
มองภาพของงานทั้งระบบภายในหน่วยงานที่
เรารับผิดชอบ รวมถึงรอยต่อระหว่างระบบของ
เราและระบบงานท่ีเราต ้องเชื่ อมต ่อด ้วย 
นอกจากการมองให้เหน็ภาพของงานทัง้ระบบแล้ว 
ภารกิจหลักที่ ส� า คัญของหัวหน ้างานก็คือ
การวางแผน 

Key roles of staff are

1. Perform work under standard

2. Maintain standard of work quality

3. Follow quality procedures

4. Follow health & safety procedure

5. Follow organization rules
6. Follow superior direction under 

laws, regulations and cultures

7. Further knowledge and capability 

at work and problem-solving skills

Clearly, the roles of staff are set for 

performing operations to create good prod-

ucts, and when put into practice, they can 

develop skills to further their work to the 

next level. 

Level 2 Role of supervisor : Most 

of supervisor are promoted from ones who 

have good performance in their work, well 

behave and are reliable. They also have 

knowledge and are expert in operation 

technique. 

Supervisor has the duty to manage 

people and work. As a guideline for further 

development, these are summarized as 

follows : 

1. Duty to develop self-confidence : 

With a supervisory role to manage and at 

the same time being under watched by 

others. Thus, self-confidence is important 

and need to be created. This can be started 

with appearance, whether it is cleanliness, 

attire or hairstyle that effects to the first 

impression. Next is development of 

concentration such as speaking at the 

team meeting, or conducting presentation 

to help improve with practice. 

2. Duty to develop leadership : 

Leadership is believed to be developed 

from within, because we cannot really teach 

people to become leaders. Leadership is a 

“state of heart”, driven from within to external 

behavior. Apparently, many supervisors have 

inadequate leadership. Consequently, driving 

the organization to success is difficult. 

3. Duty in planning and organization 

management : Sometimes new supervisors 

are not quite familiar with their duties. Some 

may still be involved with the technical work 

that they have experienced. While the main 

task is to see the overall picture of their 

own team and external parties. In additional, 

another major task is planning. 

46



ซึ่งเป็นการก�าหนดเป้าหมายและวิธีการ
บรรลุเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงการจัดสรร
ทรพัยากร และมอบหมายให้คนเข้ามารับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแผนให้ส�าเร็จ การวางแผนจึง
เป็นจุดเริ่มต้นในภารกิจของหัวหน้างาน และ 
หัวหน้างานจะต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่าในทีม
ของเราให้ใคร ท�าอะไร แค่ไหน ใครรายงานใคร 
ใครส่งต่องานให้ใคร ซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นการ
จดัโครงสร้างองค์กร ซ่ึงการจดัโครงสร้างนีจ้ะต้อง 
มีความชัดเจน ในขอบเขตงาน อ�านาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ รวมถึงการมอบหมายคนที่
เหมาะสมเข้าไปท�างานตามโครงสร้างท่ีก�าหนดไว้ 
แต่หลักการที่ส�าคัญคือเวลาออกแบบโครงสร้าง 
ต ้องพิจารณาจากภารกิจและกระบวนการ
ท�างานเป็นหลัก ไม่ใช่มองคนที่มีอยู่เป็นหลัก 

4. หน้าท่ีในการสื่อสาร หากจะบอกว่า 
ตนเองไม่ชอบพูด ไม่ชอบสื่อสารกับใคร แต่ 
อยากเป็นหัวหน้างาน ก็อยากจะบอกว่าเป็นสิ่ง
ท่ีเป็นไปไม่ได้ เพราะหน้าท่ีหลักประจ�าวันของ
หัวหน้างานคือการสื่อสาร ไม่ว ่าจะสื่อสาร
ภายในทมีตนเอง สือ่สารระหว่างทมี ซึง่การสือ่สาร
อาจจะประกอบไปด้วยการสื่อด้วยค�าพูด หรือ
เอกสาร ซ่ึงมีลักษณะของการสื่อที่เหมาะสม
แตกต่างกนัออกไป และเป็นสิง่ทีห่วัหน้างานจะต้อง
เรียนรู้ 

5. หน้าท่ีในการสร้างทมี ด้วยความจ�าเป็น
ในการสร้างผลส�าเรจ็ด้วยการท�างานร่วมกบัคนอืน่
และการควบคมุให้คนอืน่ท�างานร่วมกนั หวัหน้างาน
จึงจ�าเป็นจะต้องสร้างความเป็นทีมให้เกิดขึ้น
ในหน่วยงานตนเอง ซึ่งภารกิจนี้เร่ิมต้นจาก
การสร้างความน่านับถือและเป็นตัวอย่างท่ีดี
ของตนเองก่อน และเมื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาได้แล้ว ก็ต้องมีการก�าหนดทิศทางและ
เป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจน หัวหน้างานจะต้อง
สือ่สารเป้าหมายของภารกิจ และมัน่ใจว่าทกุคน
เข้าใจเหมือนกัน จากจุดเริ่มต้นตรงนี้ท�าให้เกิด
ความเป็นทีมซึ่งจะต้องติดตามสนับสนุนเพ่ือให้
ทีมงานมีความกระชับ กลมเกลียว ต่อไป 

6. หน้าที่ในการจูงใจทีมงาน หัวใจอีก
อย่างหน่ึงของการบริหารคือความสามารถ
ในการจงูใจ เพราะคนเราต่อให้เก่งมคีวามสามารถ
แค่ไหน แต่ถ้าเขาไม่มแีรงจงูใจหรอืหมดก�าลังใจ 
ผลงานก็จะไม่เกิดข้ึน ดังนั้นหัวหน้างานก็จะ
ต้องทราบถึงธรรมชาติเร่ืองแรงจูงใจของคน
และรู้จักเลือกใช้ส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสมกับสมาชิก
ทีมซึ่งจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป 

Planning is setting the target and 

seeking the way to achieve it as well as 

allocating resource and assigning staff. It is 

the first of tasks for supervisor to delegate 

work within team or develop organization 

structure that includes duty and responsi-

bility. These must be considered based on 

mission and work process, rather than 

available manpower.

4. Duty in communication : Supervisors 

should be prone to communication which is 

the major task for daily work, including within 

the team and between various teams. 

Communication may be in the form of verbal 

or written and supervisors should learn of 

appropriate form to use. 

5. Duty in team building : As it is necessary 

to build success through working with others 

and getting others to work together, it is a 

must for supervisor to build their own teams. 

This task starts from building respect and 

setting good example to develop confidence 

and belief. Setting directions and targets 

have to be set together and supervisors 

need to communicate mission target and 

ensure the whole team understand in the 

same direction. From this point, further support 

is required to harmonize teamwork. 

6. Duty in team persuasion : Ability to 

persuade is another important element in 

management because not matter how 

good we are, if workers lack persuasion/

motivation, work product may not be real-

ized. Supervisors need to know the nature 

of people persuasion and suitable means 

for various team members.
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7. หน้าที่ในการบริหารเวลา เวลาเป็นสิ่ง
ที่มีค่ามหาศาลซ่ึงเมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถ
ย้อนกลับมาได้ ดังน้ันการรู้จักใช้เวลาทุกนาที
ให้มีประโยชน์จึงเป็นหน้าที่ส�าคัญของทุกคน
รวมถึงหัวหน้างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ี
หัวหน้างานต้องท�าหน้าที่ในการประสานงานกับ
สมาชิกในทีม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท�างาน
แตกต่างกันไป การประสานรวบรวมผลงาน
เพื่อให้ออกมาเป็นผลส�าเร็จของหน่วยงาน
จึงต้องบริหารบนกรอบเวลา ซึ่งหัวหน้างานจะ
ต้องสร้างความมีวินัยเรื่องเวลาให้เกิดขึ้นทั้งกับ
ตนเองและทีมงาน รวมถึงการใช้เทคนิคการ
วางแผนซึ่งจะเป็นกรอบบังคับให้ท�างานภายใต้
เวลาท่ีก�าหนด การใช้เครื่องมือในการวางแผน
จงึเป็นส่ิงท่ีช่วยในการบรหิารเวลาท่ีมปีระสทิธภิาพ

8. หน้าที่ในการตรวจสอบและตัดสินใจ 
เป็นอกีหน้าทีห่นึง่ในปัจจบัุนทีหั่วหน้าละเลยไม่ได้ 
ต้องให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบในระบบ 
และเอกสารต่างๆ เพ่ือรับทราบและตัดสินใจ 
เพ่ือก่อให้เกิดความราบรืน่ในการท�าให้หน่วยงาน
ของตนเองที่รับผิดชอบเดินทางสู ่ เป ้าหมาย
ที่ก�าหนดได้อย่างสมบูรณ์

9. หน้าที่ในการแก้ไขปัญหา หน้าที่หลัก
ส�าคัญและเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
บริหาร คือ การแก้ปัญหา แต่ในความเป็นจริง
ก า รแก ้ ป ัญหาจะต ้ อ งท� าตลอด เ วลา ใน
กระบวนการท�างาน เพราะปัญหาอาจเกิดขึ้น
ได้เสมอ สิง่ส�าคญัคอืเมือ่เกิดปัญหาขึน้หวัหน้างาน
จะต้องท�าหน้าที่ เป ็นผู ้ชี้แนะ ร ่วมคิดแก้ไข 
เพือ่ให้งานด�าเนนิต่อไปได้ หวัหน้างานท่ีดจีะต้อง
พร้อมรับปัญหาแทนลูกน้อง แต่ในขณะเดียวกัน
เมื่องานส�าเร็จก็จะต้องยกให้เป็นผลงานของ
ลูกน้องและทีมเรา ซึ่งจะท�าให้ขวัญและก�าลังใจ
ของทีมงานด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน

ระดับท่ี 3. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู ้จัดการ 

หัวหน ้างานที่มีประสบการณ์ในการ
ท�างานอย่างมืออาชีพมาได้ระยะหนึ่งก็มีความ
ก ้าวหน ้าขึ้นอาจได ้รับการแต ่งตั้ งให ้ เป ็น 
“ผูจ้ดัการ” ซึง่เป็นต�าแหน่งท่ีส�าคญัในการท�างาน
ขององค์กร ท่ีผูบ้รหิารมคีวามคาดหวงัอย่างมาก
ที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ช่วยกันบริหารและจัดการ
ให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

หากแต่ “ผู้จัดการมือใหม่” บางครั้งก็ยัง
ไม่รู ้ว่าหน้าท่ี ท่ีแท้จริงของตนนั้นมีอะไรบ้าง 
ก็อาจยังท�าคล้ายวันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการท�างาน
มากกว่าการบรหิารงาน ท�าให้เกดิความผิดพลาด
บกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นในองค์กร

หน้าท่ีหลักของผู้จัดการเบ้ืองต้น
มีอยู่ 5 ด้าน ดังนี้

1. หน้าที่ด้านการบริหารจัดการ เช่น 
การน�านโยบาย มาเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือ
ความส�าเร็จของงาน การจัดท�างบประมาณ 
การรายงานผลงาน และ รายงานข ้อมูล 
การสื่อสารและการประสานงาน 

2. หน้าทีด้่านทรพัยากรมนุษย์ การจดัสรร
บุคลากร การประเมินผลงานและสมรรถนะงาน

3. หน้าทีด้่านการท�างาน การบรกิาร และ 
การขาย เป็นการด�าเนินการให้งานเป็นไปตาม
เป้าหมายด้วยกลยุทธ์ต่างๆ การควบคุมต้นทุน 
และการหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท�างาน รวมทัง้การแก้ปัญหาทัง้ระยะส้ันและ 
ระยะยาวไปจนกระทั้งการพัฒนากระบวนการ
ด้วยเครื่องมือทางวิชาการต่างๆ

7. Duty in time management : Time is 

valuable. Once it passes by, it cannot be 

retrieved. It is an important duty for team 

members including supervisors to properly 

manage time and for supervisor to coordinate 

with members that are assigned to different 

tasks. The collective work output leading to 

team success is based on time management 

as supervisor will need to build discipline 

on time with all members including planning 

technique to work under the given time and 

use of planning tools to help with effective 

time management. 

8. Duty in review and decision-making : 

Another duty which cannot be overlooked 

is to give importance to review of systems 

and documents for acknowledgement and 

decision-making in order to accomplish goal. 

9. Duty in problem solving : The last 

and important step in management process 

is problem solving. In fact, problem solving 

needs to be conducted as part of work 

process as problems may arise anytime. 

Supervisors need to make suggestions and 

participate to solve problems in order to allow 

further workflow. Good supervisors should 

accept problems and give credits to team, 

which can boost morale sustainably. 

Level 3 Role of manager
Supervisors with professional work 

experience will be appointed as “Manager”. 

It is an important position in the organization 

which is expected by management to help 

manage and further progress the organization.

However, new managers are sometimes 

not aware of actual duties with doing the 

work more than managing one which may 

cause flaws in the organization. 

There are 5 primary duties 
for manager as follows :

1. Duty in management : Such as 

bringing policy and transforming into KPI to 

indicate if results meet target, budgeting, 

reporting and providing coordination and 

communication.

2. Duty in human resource : Recruitment, 

work and performance evaluation 

3. Duty in operation, service and sell : 

To meet target using various strategies, cost 

control, improvement in work effectiveness, 

problem-solving of short and long term issues 

and process development using various 

tools. 

คติพจน์ของหัวหน้างาน
“จงใช้ความแตกต่างของ

บุคลากรสร้างความส�าเร็จให้
องค์กรและตัวเอง”

Motto for supervisor, 
“Use the diversity 

in human capital to create 
success for self and

organization”
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4 .  ห น ้ า ท่ี ด ้ า น ก า ร ใ ห ้ ค� า แ น ะ น� า 
การฝ ึกอบรม เป ็นการก� าหนดแนวทาง 
การพัฒนาบุคลากรและการสร ้ างทักษะ
ในการท�างานด้วยการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจ

5. หน้าท่ีด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม ต้องมีความเข้าใจกลยุทธ์ใน
การท�างานเพ่ือรักษาระดับคุณภาพและการ
พัฒนาคุณภาพให้เกิดผลดีขึ้น ควบคุมให้มี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และรวมถึงเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย

นองจากน้ี “ผู ้จัดการ” ยังต้องพัฒนา
ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ของคุณสมบัติความเป็น 
ผู้จัดการด้วย เพื่อให้เกิดความพร้อมในต�าแหน่ง
หน้าที่อย่างสมบูรณ์

ในแต่ละระดับอาจมีบทบาทหน้าที่ที่เพิ่ม
เติมมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับองค์กร ที่ส�าคัญองค์กร
ต้องสื่อสารให้พนักงานในแต่ละระดับได้ทราบ
ถึงความต้องการของบทบาทหน้าที่ที่องค์กร
ต้องการให้พนักงานแต่ละระดับได้ปฏิบัตินั้น
เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

4. Duty in coaching and training : To 

determine direction in development of 

human resource and skills with persuasion 

and motivation.

5. Du t y  i n  qu a l i t y ,  sa fe t y  a nd 

environment : Understand work strategy to 

maintain quality and further improvement, 

control safety for staff and environmental 

management. 

“Manager” still needs self-development 

to sustain their qualification of being manager 

and is ready to perform tasks, perfectly. 

For each level of people in industry, 

there maybe more roles and duties depending 

on the organization. What is important is 

communication at each level which is to be 

informed of roles and duties expected by 

organization. 

คติพจน์ของผู้จัดการ
“รู้ในงานอย่างแยบยล
ดูคนออก บอกคนได้
ใช้คนเป็น เน้นทีมงาน

สานแผนกลยุทธ์
เพื่อความส�าเร็จ”

Motto for manager,
“Thorough knowledge of 
work, see-through people, 

advise people, utilize 
human capital, team focus 

and bring strategy
to success”.

สนใจเพิ่มศักยภาพพัฒนาบุคลากร สอบถามข้อมูลได้ที่ :

แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ 
ชั้น 4 อาคารส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร 
กล้วยน�้าไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท ์ : 0-2712-2414 โทรสาร : 0-2712-2415
อีเมล ์ : hrd@thaiauto.or.th  Line@ : @thaiauto

If you are interested in human resource development,
please feel free to reach us for more details at

Entrepreneur Division, Thailand Automotive Institute (TAI)
4th Fl., Bureau of Industrial Sectors Development Building, Soi Trimitr,
Kluaynamthai, Rama IV Road, Klongtoey, Bangkok 10110.
Tel. : 0-2712-2414 Fax. : 0-2712-2415
E-mail : hrd@thaiauto.or.th Line@ : @thaiauto
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ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

Public
Training
ประจ�าป ี2563
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
ช้ัน 4 อาคารส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร กล้วยน้�าไท 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.thaiauto.or.th

ลำ�ดับ ร�ยชื่อหลักสูตรอบรม จำ�นวน 
วัน

ค่�
ลงทะเบียน 
(รวม Vat)

จำ�นวน
คน สถ�นที่

 ปี 2563

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice) 2 4,000 15 TAI  10-11   20-21   10-11   25-26  

2 หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique) 2 4,000 15 TAI   16-17   10-11   14-15   23-24

3 หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Quality Planning:APQP) 1 2,000 15 TAI 14 28  1   22   21   

4 หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP) 1 2,000 15 TAI  20   19   27   9  

5 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ
(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1st edition 2019 AIAG-VDA) 2 4,000 15 TAI 22-23   22-23   13-14   10-11   

6 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(Statistical Process Control Requirement and Implement : SPC) 2 4,000 15 TAI  3-4   11-12    28-29    

7 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด
(MSA Requirement and Implementation Training Course) 2 4,000 15 TAI

 
 18-19   24-25   23-24    

8 หลักสูตรการจัดท�า Control Plan ตามข้อก�าหนดของ IATF 16949:2016  (Control Plan for IATF 16949:2016) 1 2,000 15 TAI   3    14    10  

9 หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงส�าหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016) 2 4,000 15 TAI    29-30    17-18   

 
15-16

10 หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตส�านึกในการท�างานด้วย 7 คิว
(Motivation and Conscious Mind for Working by 7Q) 1 2,000 15 TAI   26     5     

11 หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 1 2,000 15 TAI      26     23  

12 หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มีคุณภาพ (Effective Leader) 1 2,000 15 TAI  20    30       

13 หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis  (Why Why Analysis) 1 2,000 15 TAI  3   19   3   19  

14 หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D (Problem Solving by 8D) 2 4,000 15 TAI 28-29   22-23   29-30   7-8   

15 หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 1 2,000 15 TAI   3    15     2

16 หลักสูตรจิตส�านึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 1 2,000 15 TAI    7      9   

17 หลักสูตรการผลิตของเสียแบบเป็นศูนย์ (Zero Decfect) 1 2,000 15 TAI    30    11     

18 หลักสูตรการลดต้นทุนแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ (Cost Reduction by 7 waste) 1 2,000 15 TAI   3       20   

19 หลักสูตรหลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS Concept) 1 2,000 15 TAI 22  25   24     18  

20 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Quality Cost and Delivery
(Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery) 2 4,000 15 TAI  18-19     21-22      

21 หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1 2,000 15 TAI     19    24    

22 หลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 1 2,000 15 TAI   27     18     

23 หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Fundamentals of Electric Vehicle Technology) 2 4,000 15 TAI      4-5     26-27  

24 หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical System in Electric Vehicle) 2 4,000 15 TAI     7-8    22-23    

25 หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�าลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic in Electric Vehicle) 2 4,000 15 TAI     14-15    29-30    

26 หลักสูตรการใช้งาน PLC เบื้องต้น (Basic Programmable Logic Controller) 3 6,000 15 TAI  25-27        27-29   



ลำ�ดับ ร�ยชื่อหลักสูตรอบรม จำ�นวน 
วัน

ค่�
ลงทะเบียน 
(รวม Vat)

จำ�นวน
คน สถ�นที่

 ปี 2563

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice) 2 4,000 15 TAI  10-11   20-21   10-11   25-26  

2 หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique) 2 4,000 15 TAI   16-17   10-11   14-15   23-24

3 หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Quality Planning:APQP) 1 2,000 15 TAI 14 28  1   22   21   

4 หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (Production Part Approval Process : PPAP) 1 2,000 15 TAI  20   19   27   9  

5 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ
(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1st edition 2019 AIAG-VDA) 2 4,000 15 TAI 22-23   22-23   13-14   10-11   

6 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
(Statistical Process Control Requirement and Implement : SPC) 2 4,000 15 TAI  3-4   11-12    28-29    

7 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด
(MSA Requirement and Implementation Training Course) 2 4,000 15 TAI

 
 18-19   24-25   23-24    

8 หลักสูตรการจัดท�า Control Plan ตามข้อก�าหนดของ IATF 16949:2016  (Control Plan for IATF 16949:2016) 1 2,000 15 TAI   3    14    10  

9 หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงส�าหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016) 2 4,000 15 TAI    29-30    17-18   

 
15-16

10 หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตส�านึกในการท�างานด้วย 7 คิว
(Motivation and Conscious Mind for Working by 7Q) 1 2,000 15 TAI   26     5     

11 หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 1 2,000 15 TAI      26     23  

12 หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มีคุณภาพ (Effective Leader) 1 2,000 15 TAI  20    30       

13 หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis  (Why Why Analysis) 1 2,000 15 TAI  3   19   3   19  

14 หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D (Problem Solving by 8D) 2 4,000 15 TAI 28-29   22-23   29-30   7-8   

15 หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 1 2,000 15 TAI   3    15     2

16 หลักสูตรจิตส�านึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 1 2,000 15 TAI    7      9   

17 หลักสูตรการผลิตของเสียแบบเป็นศูนย์ (Zero Decfect) 1 2,000 15 TAI    30    11     

18 หลักสูตรการลดต้นทุนแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ (Cost Reduction by 7 waste) 1 2,000 15 TAI   3       20   

19 หลักสูตรหลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS Concept) 1 2,000 15 TAI 22  25   24     18  

20 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Quality Cost and Delivery
(Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery) 2 4,000 15 TAI  18-19     21-22      

21 หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1 2,000 15 TAI     19    24    

22 หลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) 1 2,000 15 TAI   27     18     

23 หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Fundamentals of Electric Vehicle Technology) 2 4,000 15 TAI      4-5     26-27  

24 หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical System in Electric Vehicle) 2 4,000 15 TAI     7-8    22-23    

25 หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�าลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic in Electric Vehicle) 2 4,000 15 TAI     14-15    29-30    

26 หลักสูตรการใช้งาน PLC เบื้องต้น (Basic Programmable Logic Controller) 3 6,000 15 TAI  25-27        27-29   
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Fax: 02-712-2415
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 sukonrat@thaiauto.or.th
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Facebook: Thailand Automotive Institute - HRD
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