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วัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นนิตยสาร Automotive
Navigator ทุกท่าน ปีนถี้ อื เป็นปีทสี่ ำ� คัญ
อีกหนึ่งปีของสถาบันยานยนต์ เนื่องใน
โอกาสพิเศษ การสถาปนาครบรอบ 20 ปี เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันฯ
ได้จัดงานสัมมนา เพื่อแสดงถึงการพัฒนาและ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย บทบาท
ของสถาบันยานยนต์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนเพือ่ ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เป็นเป้าหมายของสถาบันยานยนต์ ที่
ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง
ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่สนองต่อ
นโยบายอุตสาหกรรมยุค 4.0 ของประเทศ ใน
ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ยานยนต์
โดยภาพรวมในปัจจุบนั ไทยตัง้ เป้าหมาย
ปริมาณผลิตรถยนต์จ�ำนวน 2,000,000 คัน ครึ่ง
ปีแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2561) ผลิต
รถยนต์ไปแล้ว 1,056,569 คัน เติบโตร้อยละ 11
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ซึ่ ง เป็ น ปริ ม าณผลิ ต สะสม 6 เดือ นมากที่สุด
ในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดมาตรการรถยนต์
คันแรก จึงมีความเป็นไปได้สงู ทีป่ ริมาณการผลิต
จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำ� หนดไว้ ตามข้อมูล
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยสถาบัน
ยานยนต์
ทั้งนี้ เรื่องที่น่าจับตามองจากบทความ
เรื่องกลยุทธ์การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของผู้ผลิต
ยานยนต์ : การเร่งการออกวางตลาดรถพลังงาน
ไฟฟ้า EV และ PHV แนวทางการรองรับยานยนต์
สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้า จากกฎระเบียบ

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ได้กลายมาเป็นเรื่อง
เร่งด่วนไปทั่วโลก ที่ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ ได้
ประกาศกลยุทธ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท
ผู้ผลิตยานยนต์วางแผนที่จะขยายไลน์การผลิต
รถพลังงานไฟฟ้า EV เพิ่ม พร้อมจะเปิดตัวรถ
พลังงานไฟฟ้า EV รุน่ ใหม่ ในปีพ.ศ. 2565 ถึง 2568
นอกจากนี้ ยังมีบทความที่น่าสนใจ อาทิ
เรื่องการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ
เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างคน สร้างอนาคต
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เมือ่ เทคโนโลยีดจิ ติ อล
และอินเตอร์เน็ตเข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรม เพือ่ เพิม่
ศักยภาพการผลิต ตอบสนองผูบ้ ริโภครายบุคคล
ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 และ เรื่องการทดสอบ
หาอัตราการลุกไหม้ของวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสาร
จากประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง
ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ก ารลามไฟของวั ส ดุ ที่ ใ ช้
ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559 คาดการณ์
ว่าจะมีผลให้ผู้ขออนุญาตจดทะเบียนรถโดยสาร
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบก
ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ในการก�ำหนดให้วัสดุที่น�ำ
มาใช้ในการประกอบเป็นเครื่องอุปกรณ์ หรือ
ส่ ว นควบหรื อ การตกแต่ ง ภายในของรถที่ ใ ช้
ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร ซึง่ จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างสูงด้านความปลอดภัยทั้งรถโดยสาร
ประจ�ำทาง รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง และรถโดยสาร
ส่วนบุคคล ซึง่ ติดตามรายละเอียดได้จากบทความ
ต่อได้ภายในเล่มนี้ครับ
ส�ำหรับนิตยสารฉบับนี้ สถาบันยานยนต์
น�ำเสนอในเรือ่ ง แนวโน้มและเทคโนโลยียานยนต์
ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก รวมถึงบทวิเคราะห์
ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ที่ มี ม าอั พ เดตกั น
เป็นประจ�ำ รวมถึงเกร็ดความรู้ด้านการทดสอบ
เพื่อความปลอดภัย และ การพัฒนาบุคลากรใน
สถานประกอบการยุค อุตสาหกรรม 4.0 จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และทัน
ต่อสถานการณ์ในการเตรียมความพร้อม และ
ก้าวต่อไปด้วยกัน
สวัสดีครับ

G

reetings to all readers of Automotive
Navigator Magazine! This year is
another remarkable year of Thailand
Automotive Institute (TAI) due to the 20 th
anniversary on September 21 st, 2018. TAI

Mr.
Adisak Rohitasune
Member of the Board of Directors

organized a seminar to reveal development and
competency of Thai automotive industry and role
of TAI to stakeholders in both government and
private sectors along with collaboration from
all to step over limitation in technology which
is the target of TAI to move Thailand toward
readiness of being the next generation
vehicle center; according to Industry 4.0:
decade of change of automotive industry.
At present, Thailand is projected to
reach the target of total production of motor
vehicle at 2 million units. For the first 6 months
(Jan-Jun 2018), the total production is
1,056,569 units, an increase of 11% compared
to previous year of the same period. This has
been the highest 6-month cumulative production
level in the past 5 years, since the ending of
1st car buyer scheme. As a result, there is a
good possibility for Thailand to reach the
targeted production, according to automotive
industry situation report analyzed by TAI.
A notable article “OEM Electrification
Strategies : Acceleration of EV and PHV Lineup”
and preparation of next generation vehicle or
EV from environmental related regulations
have become an urgent global issue of which
large automotive manufacturers have publicized
their strategy for the use of electricity. Automotive
manufacturers plan to expand their EV
manufacturing line and introduce new EV
models during 2022 - 2025.
In addition, there are also interesting
articles such as Human Resources Development
for Building Job, Man and Future of Thai Automotive
Industry. As digital technology and Internet
enter the industry to increase manufacturing
productivity and fulfill individual customer’s
need in Industry 4.0, the test for burning rate
of material used in passenger compartment
from Department of Land Transport (DLT)
announcement of specified properties of
burning rate of each materials in 2016 is
projected to have an impact on applicants for
passenger vehicle registration to receive
approval from DLT in 2019, in particular,
specification of materials that make up the
equipment, accessories or interior decoration
of passenger vehicles. Thus, we must stress
the importance of safety on fixed route bus,
non-fixed route bus and private bus with
further details in the article.
For this issue, TAI presents automotive
trend and technology of global automotive
industry, as well as analysis and update of
automotive industry, safety tips and human
resource development in Industry 4.0, which
we hope readers will benefit and be current in
their preparation to move forwards together.

Acting President – Thailand Automotive Institute
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Good day!

THAI AUTOMOTIVE INDUSTRY
SITUATION AS OF JULY 2018
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2561
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
มกราคมถึงมิถุนายน 2561

1.1 การผลิตรถยนต์

ในปี พ.ศ. 2561 ไทยตัง้ เป้าหมายปริมาณผลิตรถยนต์จำ� นวน 2,000,000
คัน โดยครึ่งปีแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2561) ผลิตรถยนต์ไปแล้ว
1,056,569 คัน เติบโตร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่งเป็นปริมาณผลิตสะสม 6 เดือนมากที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่
สิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ปริมาณการผลิต
จะเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก�ำ หนดไว้ ทั้งนี้ปริมาณการผลิต ร้อ ยละ 57
เป็นการผลิตรถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ และร้อยละ 41 เป็นการผลิต
รถยนต์นั่ง ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่นๆ
การผลิตรถยนต์ในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการ
จ�ำหน่ายในประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น โดยการจ�ำหน่ายในประเทศมี
จ�ำนวน 489,118 คัน เติบโตร้อยละ 19 และส่งออกจ�ำนวน 561,960 คัน
เติบโตร้อยละ 5 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ นหน้า ปัจจัยส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ตลาดภายในประเทศเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง คือ การสิน้ สุดการถือครอง
รถยนต์ตามเงื่อนไขของมาตรการรถยนต์คันแรก ที่ประกอบกับมีรถยนต์
6

รุน่ ใหม่หลายรุน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึน้ วางจ�ำหน่าย
ในตลาด ท�ำให้ผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์ ตัดสินใจซื้อรถยนต์ใน
ช่วงเวลานี้
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Thai Automotive Industry Situation
as of Jan - Jun 2018

1.1 Motor vehicle production
In 2018, Thailand set a target to produce 2 million units of motor
vehicle. For the first half of the year (Jan-Jun 2018), the total production
number is 1,056,569 units, an increase of 11% from previous year of the
same period, which is the highest 6-month cumulative production in the
past 5 years after the ending of the first-car buy scheme. Hence, this
indicates the possibility for Thailand to reach the target. For this year
production, 1-ton pick-up truck and PPV accounts for 57%, passenger
car takes 41% and the rest is for commercial vehicle and others.
The production of motor vehicle is growing, steadily, due to
increase in domestic sale and export. The total domestic sale is 489,118
units or an increase of 19%, while the total export is 561,960 units or an
increase of 5% compared to the previous year of the same period. The key
factor for continuous domestic growth is the ending of possession of
the 1st car buyer scheme. There are also launches of new models with
more efficient and fuel economy, therefore, causing consumers to buy
new cars during this period.
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Figure 1 Motor vehicle production in Thailand (Units)
Source : Automotive Industry Club, the Federation of Thai Industries and analyzed
by Thailand Automotive Institute

ในด้านตลาดส่งออก พบว่าเติบโตทัง้ ด้าน
ปริมาณและมูลค่า โดยมีปริมาณสะสม 561,960
คัน มูลค่า 9,632 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
5 และ 13 ตามล�ำดับ โอชีเนียและเอเชียยังเป็น
ตลาดหลักของการส่งออกรถยนต์ โดยทั้งสอง
ภูมิภาคมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันกว่าร้อยละ
60 ของปริมาณส่งออกรถยนต์ของไทยทั้งหมด
แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์ไปกลุ่ม
ประเทศในเอเชียมีแนวโน้มลดลง โดยปริมาณ
ส่งออกสะสมหกเดือน ลดงร้อยละ 1 เนื่องจาก
Mitsubishi ได้เพิ่มสายการผลิตรถยนต์น่ังรุ่น
Mirage ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และ Ford ที่ยัง
ไม่ มี ร ถยนต์ นั่ งรุ ่ นใหม่ในเวลานี้จึงมีปริมาณ
ส่งออกลดลง รวมทั้งกรณีการด�ำเนินมาตรการ
Decree116 ของเวียดนาม ซึ่งล้วนส่งผลให้การ
ส่งออกของไทยมีแนวโน้มลดลง ส�ำหรับแหล่ง
ส่งออกที่มีอัตราเติบโตสะสมหกเดือนสูงที่สุด
คือ ตลาดแอฟริกาที่เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56
เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคที่ เ ริ่ ม ขยายตั ว

ในขณะที่ ตลาดยุโรปมีอัตราเติบโตลดลงมาก
ที่สุด ร้อยละ 10

1.2 การผลิตรถจักรยานยนต์
ด้ า นการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ ไ ด้ ตั้ ง
เป้าหมายปริม าณผลิต 2,250,000 คัน โดย
ในเดือนมกราคมถึงมิถนุ ายน ผลิตไปแล้ว 1,046,997
คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยร้อยละ 80 ของการผลิต
เป็นรถจักรยานยนต์ประเภท Commuter และ
ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตประเภท Sport โดยมี
อัตราเติบโตร้อยละ 4 และ -9 ตามล�ำดับ กรณี
รถ Sport ทีม่ อี ตั ราเติบโตลดลง เนือ่ งจากมีผผู้ ลิต
บางรายอยู่ในช่วงเปลี่ยนรุ่นรถ ทั้งนี้ ปริมาณ
การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ผลจากการส่ ง ออกที่
เพิ่มขึ้น โดยสะสมหกเดือนแรกส่งออกจ�ำนวน
185,818 คันเติบ โตร้อยละ 3 ในขณะที่การ
จ�ำหน่ายในประเทศมีจำ� นวน 934,698 คัน ลดลง
ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า
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YTD 2018

600,000
400,000
200,000
0

6%

4%
Passenger Car

Pick up
YTD 2017
YTD 2018

Export value
Million USD

Pick up

-0.3%
0

Export

Export unit

200,000
2%

Passenger car

0%

23%

10%

188,970

unit

YTD 2017
YTD 2018

Production
800,000
600,000
400,000
200,000
0

100%

188,970

100,000

Jun 2018

Domestic
sale
87,854

Production

2018
PROPORTION OF
DOMESTICSTICSALES & EXPORT

200,000

0

2017

95,284

300,000

Export

87,851

MOTOR VEHICLE (UNITS)

Domestic sales

8,000
6,000
4,000
2,000
0

15%
11%
Passenger Car

Pick up

For export market, there is increase
in both volume and value. The cumulative
number of export is 561,960 units with a value
of 9,632 MUSD or increases of 5% and 13%,
respectively. Oceania and Asia are 2 major
export markets of Thailand with both markets
account for 60% of total export volume. However,
export to countries in Asia is projected to
decrease. The cumulative export in the first 6
months has dropped 1% due to additional of
Mitsubishi Mirage production line at the
Philippines, no new model has been launched
by Ford, and implementation of Decree 116 in
Vietnam. The highest increase in cumulative
export in the first 6 months is Africa or at
56%, due to regional economic growth, while
the lowest increase is European market, at 10%.

1.2 Motorcycle production
The total production number of motorcycle
is set at 2,250,000 units while the cumulative
total production during Jan – Jun is 1,046,997
units or an increase of 1% compared to same
period of previous year. Commuter type
accounts for 80% of the total of production
and sport type takes the rest; with 4% increase
and 9% decline in production, respectively.
The reason why sport type has a negative
growth is because some manufacturers are in
transition of launching new models. The higher
production number is the result of increase of
export. The cumulative export figure for the
first-6 month is 185,818 units or an increase of
3% while the total domestic sale is 934,698
units; 2% decrease from the same period of
previous year.

7

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
YTD 2017
YTD 2018

Production
1,000,000

4%

500,000
0

-9%
Commuter

Sport

0%

Target
YTD 2017
YTD 2018

Domestic sale
1,000,000

< 125 CC

> 125 CC

Export value

Source : Automotive Industry Club, the Federation of Thai Industries and analyzed
by Thailand Automotive Institute
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ส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ไปกลุม่ ประเทศ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในขณะทีก่ ารส่งออก CKD
จะเป็นการส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก ไปยัง
กลุ่มประเทศในอาเซียนและบราซิล ส�ำหรับการ
ส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว นรถจั ก รยานยนต์ ยั ง คงเติ บ โต
โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศใน
อาเซียน
The domestic sale of motorcycle is
projected to decrease. The cumulative sale
of motorcycle with cylinder capacity not
exceeding 125 cc drops 6%, while sale of
motorcycle with capacity over 125 cc increases
by 118%. This decline rate growth of small
motorcycle (cylinder capacity not exceed 125
cc) is due to a decrease in consumer demand.
On the other hand, during the past 3-4 years
manufacturers have introduced big bike (cylinder

Export
CBU
CKD
30,953 40,058
19%
13%
-3%
3%
185,818 263,643
3%
2%
1,100,000

Export unit

23%

Figure 2 The total production of motorcycle in Thailand (Units)

การจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
มีแนวโน้มลดลง จากรถขนาดไม่เกิน 125 ซีซี
ที่ลดลงร้อยละ ยอดขายสะสมหกเดือนลดลง
ร้อยละ 6 ในขณะที่รถขนาดมากกว่า 125 ซีซี
เติ บ โตร้ อ ยละ 118 เมื่ อ เปรียบเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ มีสาเหตุจากผูบ้ ริโภค
ทีน่ ยิ มใช้งานรถจักรยานยนต์เพือ่ การเดินทาง ทีเ่ ป็น
รถขนาดเล็ก (ไม่เกิน 125 ซีซี) ลดลง แต่เปลี่ยน
ไปนิยมใช้รถที่มีขนาดมากกว่า 125 ซีซี เพิ่มขึ้น
เนื่องจาก ในช่วง 3-4 ปีก่อนหน้า ผู้ผลิตรถยนต์
ได้เริ่มน�ำรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่มากกว่า
400 ซีซี (Big bike) มาท�ำตลาดในประเทศไทย
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค
กลุ่มที่ใช้เพื่อการพักผ่อนหรือเป็นงานอดิเรก
และท�ำให้รถกลุม่ นีแ้ พร่หลายมากขึน้ รวมทัง้ สร้าง
การรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ที่ใช้รถ Big bike
จนท�ำให้รถจักรยานยนต์กลุม่ นีไ้ ด้รบั ความสนใจ
จากผูบ้ ริโภคในวงกว้าง ส่งผลให้ความนิยมใช้งาน
รถจักรยานยนต์กลุม่ อืน่ เปลีย่ นมาสูร่ ถจักรยานยนต์
ที่มีรูปแบบเหมือนรถ Big bike มากขึ้น แม้ว่า
จะมีความจุกระบอกสูบไม่ถึง 400 ซีซี ก็ตาม
ในด้านการส่งออกรถจักรยานยนต์ทั้ง
แบบส�ำเร็จรูป (CBU) และชิน้ ส่วนครบชุดสมบูรณ์
(CKD) มีจำ� นวนสะสม 185,818 คัน และ 263,643
ชุด คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 3 และ 2 ตามล�ำดับ
และในด้านมูลค่า 729 และ 61 ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 3 และ -27 ตามล�ำดับ
ซึ่งการส่งออกรถจักรยานยนต์ CBU จะเป็นการ

2,250,000 1,850,000
300,000
200,000
100,000
0

-6%

500,000
0

189,832 179,522
1%
2%
%∆ YoY
2%
7%
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Jan - Jun 18 1,046,997 934,698
1%
-2%
%∆ Accum.
Jun 2018
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0

100%
50%

100,000

Pro - Domestic
duction sale

2018

Million USD

200,000

189,832

2017

PROPORTION OF
DOMESTICSTICSALES & EXPORT

300,000

30,953

Export

179,522

MOTOR VEHICLE (UNITS)

Domestic sales

8,00
6,00
4,00
2,00
0

3%

CBU

2%

YTD 2017
YTD 2018

CKD
YTD 2017
YTD 2018

3%

-27%
CBU

CKD

capacity over 400 cc) to the market along
with presentation of good image to users. As
a result, these attract a group of customers
who use big bike for leisure or hobby and it
becomes more popular. Thus, consumer demand
shifts from other groups to motorcycle with big
bike look alike model even though the capacity
of cylinder is less than 400 cc.
The total export numbers of motorcycle
which consist of CBU and CKD are 185,818 units
and 263,643 sets; increasing 3% and 2%,
with value of 729 MUSD and 61 MUSD;
increasing 3% and decreasing 27%, respectively.
The CBU export is for big bikes which are
exported to EU and the U.S., while CKD export
is for small motorcycles which are exported to
ASEAN countries and Brazil. For motorcycle
parts, the export market is still growing and
they are mostly exported to countries in ASEAN.

Figure 3 The total export-import value of automotive product (Unit : MUSD)
EXPORT VALUE
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1,560 127 1,952 3,639
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Source : Center for information technology and communications, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce and analyzed by Thailand Automotive Institute

1.3 มูลค่าการค้าสินค้ายานยนต์
โดยรวมมูลค่าการส่งออกสินค้ายานยนต์
ยังเติบโตดี ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังที่
กล่าวไปข้างต้น รวมทัง้ การส่งออกชิน้ ส่วนรถยนต์
และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ โดยการส่งออก
ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการประกอบรถยนต์และ
เพือ่ เป็นอะไหล่ซอ่ มแซม โดยส่วนใหญ่จะส่งออก
ไปยังกลุม่ ประเทศในอาเซียน ในขณะทีก่ ารส่งออก
ชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์สว่ นใหญ่จะส่งออกไปยัง
กลุม่ ประเทศในอาเซียน โดยการส่งออกยานยนต์
สะสมหกเดือน (มกราคม - มิถุนายน 2561) มี
มูลค่า 21,643 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยแบ่งเป็นการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ร้อยละ
52 รถยนต์รอ้ ยละ 45 และจักรยานยนต์รอ้ ยละ 4
ในด้านการน�ำเข้ามูลค่าสะสมหกเดือน
9,534 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย
แบ่งเป็นการน�ำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ร้อยละ 91
รถยนต์ร้อยละ 8 และจักรยานยนต์ร้อยละ 1
โดยเป็นการน�ำเข้าสินค้ายานยนต์ที่ไม่มีผลิตใน
ประเทศไทย

1.3 The total trade value of
automotive product
In overall, the export value of automotive
product is still growing for both motor vehicle

and motorcycle; including, motor vehicle parts
and motorcycle parts. The export of motor
vehicle parts for assembly and repair go to
ASEAN countries which are the major markets.
Motorcycle parts are mostly exported to ASEAN
countries, as well. The cumulative export value
of automotive product during Jan-Jun is 21,643
MUSD, an increase of 16% compared to the
same period of last year. The share of cumulative
export value is as 52% for automotive parts,
45% for motor vehicle and 4% for motorcycle.
The cumulative value of import for the
first 6-month is 9,534 MUSD, a 14% increase
from the same period of previous year. The
share of cumulative import value is as 91% for
motor vehicle parts, 8% for motorcycle parts and
1% for automotive products (not manufactured
in Thailand).

9

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS

1.4 ความเคลื่อนไหว
ด้านยานยนต์สมัยใหม่

Figure 4 Automotive manufacturers who apply
for investment promotion of EV production

BOI approval xEV project [at July26, 2018]

นอกจากปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ด้ า นอุ ป สงค์ ที่
ท�ำให้การผลิตรถยนต์เติบโตแล้ว ยังมีความ
เคลื่ อ นไหวของผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ที่ ล งทุ น เพิ่ ม
ในประเทศไทย เพื่อผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (รถยนต์ไฟฟ้า) โดย ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้อนุมัติโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
พลังงานผสมแบบเสียบปลั๊ก (Plug in hybrid
electric vehicle: PHEV) แล้วจ�ำนวน 2 ราย
ได้แก่ บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั บีเอ็มดับเบิลยู
แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และรถยนต์
ไฟฟ้าพลังงานแบบผสม (Hybrid Electric VehiclesHEV) จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั นิสสันมอเตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด หลังจากที่ได้อนุมัติ
โครงการผลิตรถHEV ให้บริษัท โตโยต้ามอเตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ไปแล้วเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2560

2
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PHEV
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Approved

Submitted

Approved

Submitted
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Submitted

Submitted
Submitted
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ความเคลื่อนไหว
อุตสาหกรรมยานยนต์โลก

2.1 มาตรการด้านภาษี
ของสหรัฐอเมริกา

จากการประกาศนโยบาย “อเมริกาต้อง
มาก่อน (America first) ของรัฐบาลทรัมป์ ใน
เดือนมกราคม 2560 ทีม่ งุ่ เน้นการปกป้อง ชาตินยิ ม
และการกระจายรายได้ รวมถึงลดความเหลือ่ มล�ำ้
โดยการด�ำเนินมาตรการต่างๆ จะต้องเอือ้ ประโยชน์
ต่อแรงงานและครอบครัวชาวสหรัฐฯ เพื่อมุ่งสู่
วิสยั ทัศน์" อเมริกากลับมายิง่ ใหญ่อกี ครัง้ (Make
America Great Again) โดยนโยบายนี้ไม่เพียง
ต้องการสนับสนุนให้เกิดการผลิตและใช้วัตถุดิบ
ในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั มีเป้าหมายกีดกันสินค้า
น�ำเข้าจากประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าทาง
เศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีนและเม็กซิโก

1.4 The movement of next
generation vehicle
Apart of demand fueled growth of motor
vehicle production, several automotive
manufacturers have made their investments
in Thailand in order to produce Electric Vehicle
(EV). On July 25th, 2018, the Board of Investment
of Thailand (BOI) approved Plug in Hybrid
Electric Vehicle (PHEV) manufacturing to 2
manufacturers which are Mercedes-Benz
Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. and BMW
Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. along with
Hybrid Electric Vehicles (HEV) manufacturing
to other 2 manufacturers which are Nissan
Motor (Thailand) Co., Ltd. and Honda Automobile
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(Thailand) Co., Ltd., after approval of the HEV
manufacturing to Toyota Motor (Thailand)
Co., Ltd. at the end of 2017.

2

World automotive
industry movement

2.1 The U.S. tax measures
The American First policy has been
official policy of President Donald Trump and his

administration, since January 2017. It emphasizes
protectionism, nationalism, economic nationalism
and equalization policies by conducting measures
that benefit to American workforce and family
with the vision of “Make America Great Again”.
This policy promotes not only domestic
production but also the use of local materials,
and trade barriers creation of import products
from countries that the U.S. has continuously
suffered trade deficit; especially, from China
and Mexico.

Table 1 Import tax rates of the U.S. and china (Unit : %)
Products
1) Passenger car (HS 8703)
2) Diesel truck with gross vehicle weight
(GVW) 5-20 tonnes (HS 870421)
3) Benzene truck with GVW not exceeding
5 tonnes (HS 870431)
4) Gear Box set (HS 870840)
5) Motorcycle with cylinder capacity not
over 250 cc (HS 871120)
6) Motorcycle parts (HS 871410)

USA collects from China
Current rate Increasing
New rate
rate
2.5
25
27.5

China collects from USA
Current Increasing New rate
rate
rate
25
25
50

4

25

29

25

-

25

25

25

50

25

-

25

2.5

-

2.5

10

25

35

0

25

25

45

-

45

0

25

25

30

-

30

Consolidated by Thailand Automotive Institute

สหรั ฐฯ ได้ เ ริ่ ม ด�ำเนินมาตรการกีดกัน
ทางการค้าในเดือนมกราคม 2561 โดยประกาศ
ขึ้นภาษีน�ำเข้าแผงโซล่าเซลล์และเครื่องซักผ้า
โดยให้เหตุผลด้านการค้าไม่เป็นธรรรม จึงขอใช้
เครื่องมือ Safe guard ต่อมาในเดือนมีนาคม
ได้ประกาศขึ้นภาษีน�ำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิ
เนียมเพิ่มอีก (ยกเว้นประเทศกลุ่ม NAFTA) ด้วย
เหตุผลด้านความมัน่ คงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
จากนั้นเก็บภาษีน�ำเข้าจากจีนหลายรายการ

เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่จีนละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสินค้ายานยนต์ด้วย โดย
สหรัฐเก็บภาษีนำ� เข้ายานยนต์จากจีน เพิม่ ขึน้ อีก
ร้อยละ 25 (จากเดิมภาษีร้อยละ 2.5) ซึ่งท�ำให้
รัฐบาลจีนได้ตอบโต้โดยประกาศเก็บภาษีสินค้า
น�ำเข้าจากสหรัฐฯ ในอัตราเดียวกัน (เพิ่มอีก
ร้อยละ 25) และเริม่ บังคับใช้ในวันที่ 6 กรกฎาคม
วันเดียวกันกับที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีจากจีน
นอกจากประเทศจีนแล้ว สหภาพยุโรป
เป็ น อี ก หนึ่ ง กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตอบโต้ ก าร
ด�ำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐเช่นกัน
กล่าวคือ ภายหลังที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีเหล็ก
และอลูมิเนียม ท�ำให้สหภาพยุโรปประกาศเก็บ
ภาษีน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐหลายรายการ โดย
หนึ่งในนั้น คือ รถจักรยานยนต์ (เก็บเพิ่มอีก
ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 6) แต่ปัจจุบันทั้ง
สองฝ่ า ยอยู ่ ร ะหว่ า งช่ ว งเจรจาเพื่ อ ระงั บ การ
ด�ำเนินมาตรการดังกล่าว
ล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎาคม 2561
สหรัฐอยู่ในกระบวนการสอบสวนเรื่องการค้า
สินค้ายานยนต์ไม่เป็นธรรม โดยอาจส่งผลท�ำให้
สหรั ฐ ขึ้ น ภาษี น� ำ เข้ า สิ น ค้ า ยานยนต์ จ ากทุ ก
ประเทศ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ระยะเวลาการ
สอบสวนจะใกล้ เ คี ย งกั บ ประเด็ น เหล็ ก และ
อลูมิเนียมที่ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน

aluminum; except, countries of NAFTA, based
on rationing of economic security. The U.S.
started to collect import tax on many items from
China due to violation of intellectual property
rights; including, automotive products. The
U.S. additionally increased import tax by 25%
(from 2.5%) on Chinese automotive products,
in which, China responded by collecting import
tax from the U.S. at the same rate with effective
date of July 6th, the same day as the U.S.’s.
Apart from China, EU is another group
of countries that retaliates to the U.S. After
announcement to increase import tax rate on
steel and aluminum, EU responded by collecting
import tax from the U.S. on many items;
including, motorcycle (collecting 25% from previous
6%). Nevertheless, both are in the process of
negotiation to downplay this measure.
More recently, on July 25th, 2018, the U.S.
was in the investigation process of unfair
automotive product trade which might force
the U.S. to increase import tax on automotive
product from every countries. It is predicted
that this process would take 9 months similar
to that of steel and aluminum case.

The U.S. has begun the trade barrier
measure since January 2018 and announced
the increase in import tax rate for solar cell
and washing machine with the reason of unfair
trade along with applying safe guard tools. In
March 2018, the U.S. further announced the
increase in import tax rate for steel and
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2.2 สถานการณ์การค้า
ยานยนต์ของสหรัฐ

จากตารางที่ 1 รายการสินค้ายานยนต์
ที่สหรัฐขึ้นภาษีน�ำเข้าจากประเทศจีน ได้แก่
รถยนต์นั่ง (HS 8703) รถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์
ดีเซล GVW 5-20 ตัน (HS 870421) รถบรรทุก
ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน GVW ไม่เกิน 5 ตัน (HS
870431) รถจักรยานยนต์ขนาดเครือ่ งยนต์ไม่เกิน
250 ซีซี (HS 871120) และชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์
(HS 871410)
กรณีรถยนต์นงั่ และรถบรรทุก พบว่า ในปี
ค.ศ. 2017 สหรัฐมียอดจ�ำหน่ายรถยนต์ทกุ ประเภท
รวมกัน 17.6 ล้านคัน โดยสามารถผลิตได้เอง
ในประเทศเพียง 11.2 ล้านคัน ส่วนทีเ่ หลือจึงต้อง
น�ำเข้าจากประเทศต่างๆ กรณีรถยนต์นั่ง (HS
8703) มูลค่าร้อยละ 41 น�ำเข้าจากประเทศกลุ่ม
NAFTA (แคนนาดาและเม็กซิโก) รองลงมาน�ำเข้า
จากญี่ปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต้ มูลค่าร้อยละ
23 12 และ 9 ตามล�ำดับ โดยน�ำเข้าจากจีนเพียง
ร้อยละ 1 ในขณะทีก่ ารน�ำเข้ารถบรรทุก (HS 8704)
มูลค่าน�ำเข้าเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 91) มาจาก
เม็กซิโก
กรณีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี
และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ พบว่า มีจีนเป็น
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญ โดยมีมูลค่าน�ำเข้าจากจีน
ร้อยละ 18 และ 24 ตามล�ำดับ

value of passenger car (HS 8703), 41% are
imported from countries in NAFTA (Canada
and Mexico) followed by Japan, Germany
and South Korea with 23%, 12% and 9% of total
import value in this segment, respectively,
while only 1% is imported from China. For truck
(HS 8704), most of import value (91%) is from
Mexico.

2.2 The situation of automotive
market in the U.S.
From Table 1, it shows automotive
products that the U.S. increases import tax on
Chinese products which are passenger car
(HS 8703), Diesel truck with GVW 5-20 tonnes
(HS 870421), Benzene truck with GVW not
exceeding 5 tonnes (HS 870431), Motorcycle
with cylinder capacity not over 250 cc (HS
871120) and Motorcycle parts (HS 871410).

For motorcycle with cylinder capacity
not exceeding 250 cc and motorcycle parts,
China is a major source of import, with 18%
and 24% of the total import value into the
U.S., respectively.

For passenger car and truck, the total
sale number of all vehicle types in the U.S. is
17.6 million units in 2017, of which 11.2 million
units are produced domestically, while the rest
is imported from other countries. For import

Figure 5 The U.S.’s import market of automotive product categorized by increase in import tax rate
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แต่ จี น ส่ ง ออกสิ น ค้ า ทั้ ง สองรายการไปสหรั ฐ
เพียงร้อยละ 2 และ 4 ของมูลค่ า ส่ ง ออกรถ
จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ซีซีและชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ของจีนเท่านั้น

2.3 Evaluation of impact on
automotive industries in
different regions from the U.S.
new tax measure

2.3 ประเมินผลกระทบการด�ำเนิน
มาตรการทางภาษีของสหรัฐต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมภิ าคต่างๆ
กรณีรายการสินค้าตามประกาศปัจจุบัน
ประเทศจี น น่ า จะได้ รั บ ผลกระทบจากการ

ส่งออกรถยนต์นงั่ เนือ่ งจากสหรัฐมีสดั ส่วนตลาด
ร้อยละ 23 ของมูลค่าส่งออกรถยนต์นั่งของจีน
ในขณะที่รถบรรทุกไม่น่าจะได้รับผลกระทบ
เนื่องจากสหรัฐน�ำเข้าจากเม็กซิโกเกือบทั้งหมด
ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ซีซี
และชิน้ ส่วนรถจักรยานยนต์ แม้วา่ สหรัฐจะน�ำเข้า
จากจีนมากล�ำดับ 1 ใน 5 ของมูลค่าการน�ำเข้า

According to the list of items subject
to import tax increase, China is due to feel
some impact as 23% of the total of its
passenger car export value which is from the
U.S. market. On the contrary, Chinese truck
export should not be affected, as the U.S.
imports most of its trucks from Mexico. For
motorcycles (with cylinder capacity not
exceeding 250 cc) and motorcycle parts,
even though the value of U.S. import for these
two types of products rank in the top 5 of its
import, the values of these products that
China exports to the U.S account for only 2%
and 4% of total Chinese exports of these
products.
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Figure 6 The U.S. automotive export market categorized
by increasing import tax rate of China
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แต่อย่างไรก็ตาม หากสหรัฐใช้เครื่องมือ
Safeguard ท� ำ ให้ ข ยายขอบเขตประเทศที่
บังคับใช้แล้ว ประเทศที่อาจได้รับผลกระทบ
เนื่องจากสหรัฐเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุด
ของสินค้านั้นๆ เป็นดังนี้
• กรณีรถยนต์นงั่ ได้แก่ แคนาดา (ร้อยละ
95) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 43) เม็กซิโก (ร้อยละ 70)
เยอรมนี (ร้อยละ 15) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 38)
• กรณีรถบรรทุกทุกประเภท คือ เม็กซิโก
(ร้อยละ 91)
• กรณีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250
ซีซี ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 32) ออสเตรีย (ร้อยละ
22) และไทย (ร้อยละ 15)
• กรณีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ได้แก่
เม็กซิโก (ร้อยละ 95) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 26) และ
ไต้หวัน (ร้อยละ 23) (ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง
มูลค่าการส่งออกไปสหรัฐต่อมูลค่าการส่งออก
สินค้าหนึ่งๆ ของประเทศนั้นๆ)
14

2.4 ประเมินผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐ
จากการตอบโต้ของประเทศต่างๆ
กรณีประเทศจีน ทีต่ อบโต้ดว้ ยการเก็บภาษี
น�ำเข้ารถยนต์นั่ง (HS 8703) และชุดเกียร์ (Gear
box) (HS 870840) สหรัฐจะได้รบั ผลกระทบจาก
การส่งออกรถยนต์นงั่ เนือ่ งจากตลาดจีนมีสว่ นแบ่ง
การส่งออกของสหรัฐ ร้อยละ 20 แต่การส่งออก
ชุดเกียร์ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก เพราะตลาดจีน
มีส่วนแบ่งเพียงร้อยละ 9 โดยตลาดหลักของ
การส่งออกชุดเกียร์ คือ NAFTA (ร้อยละ 70)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทั้งสหรัฐและจีนจะได้รับ
ผลกระทบจากการส่งออกรถยนต์นงั่ ซึง่ กันและกัน
แต่มูลค่าส่งออกรถยนต์นั่งของสหรัฐไปจีนมี
มากกว่าถึง 10 เท่า โดยสหรัฐส่งออกรถยนต์นั่ง
ไปจีน 1.1 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะทีม่ ลู ค่า
ส่งออกของจีนมี 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

However, if the U.S. uses safeguard
that applies to more countries, the following
ones may receive the impact as the U.S.
accounts for the largest market share of
export of these products.

• Passenger car: Canada (95%), Japan
(43%), Mexico (70%), Germany (15%) and
South Korea (38%)
• All types of truck: Mexico (91%)
• Motorcycle with cylinder capacity
not exceeding 250 cc: Japan (32%), Austria
(22%) and Thailand (15%)
• Motorcycle parts: Mexico (95%),
Japan (26%) and Taiwan (23%) (Numbers in
parenthesis indicate export value to the U.S.
per export value of each product in each country)

2.4 Evaluation of impact on
the U.S.’s automotive industry
after retaliatory policies from
other countries
As for China which retaliates with import
tax increase for passenger car (HS 8703) and
gear box (HS 870840), the U.S. effect export
of HS 8703 will be affected as China accounts
for 20% of the U.S. export, while U.S. export of
gear box will not be much affected due to
China small export market share of only 9%
compared to NAFTA countries of 70%. However,
both the U.S. and China will be both affected
with the inter-trade of HS 8703 between the
2 countries. Note that, the value of U.S. export
of HS 8703 to China is ten times over the reverse,
where U.S. exports 11 billion USD worth of HS
8703, while China export to the U.S. is at 1.6
billion USD.

2.5 ประเมินผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กรณี
ขยายขอบเขตประเทศที่บังคับใช้
ตลาดสหรัฐคิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่า
ส่งออกสินค้ายานยนต์ของไทย โดยสินค้าทีม่ ลู ค่า
ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ รถ
จักรยานยนต์ และรถยนต์นงั่ ขนาดไม่เกิน 1500 ซีซี
หากสหรัฐใช้เครื่องมือ Safeguard ท�ำให้ขยาย
ขอบเขตประเทศที่บังคับใช้แล้ว สินค้าที่ไทย
น่าจะได้รับผลกระทบมาก คือ รถจักรยานยนต์
ทุกขนาด (HS 8711) เนื่องจากสหรัฐเป็นตลาด
ส่ ง ออกรถจั ก รยานยนต์ร ายใหญ่ที่สุด โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 18 ของมูลค่าส่งออก
รถจักรยานยนต์ของไทย

2.5 Evaluation of impact on
Thai automotive industry
from expanding compulsory
policy to more countries
Figure 7 List of export automotive product of Thailand to the U.S.
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safeguard measures on more countries, export
products that may be most affected are all
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the largest motorcycle export market with a
market share of 18% of total export value of
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อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การด�ำเนินการตอบโต้
ระหว่างกัน แม้จะยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัด แต่ก็
เป็นปัจจัยเสริมท�ำให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายปรับ
กลยุทธ์ธรุ กิจ โดยผูผ้ ลิตรถยนต์ไฟฟ้าหันไปลงทุน
ในประเทศจีนมากขึน้ กอปรกับนโยบายส่งเสริม
การผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy
Vehicle: NEV) ของรัฐบาลจีนที่บังคับให้ ผู้ผลิต
ยานยนต์ตา่ งประเทศทีล่ งทุนในจีนต้องมีสดั ส่วน
การผลิตยานยนต์ NEV มากขึ้น ท�ำให้ BMW
ที่ลงทุนอยู่ในประเทศจีนอยู่แล้ว ในรูปแบบของ
บริษทั ร่วมลงทุนกับบริษทั Bril iance Automotive
Group Holdings ของประเทศจีน ได้ลงนาม
ขยายกรอบสัญญาการท�ำงานระยะยาวร่วมกัน
เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV โดยมีก�ำลังการผลิต
520,000 คันต่อปี ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะเป็นฐาน
การผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศจีนรวมทั้งเพื่อ
ส่งออกอีกด้วย นอกจากนีใ้ นเดือนกรกฎาคม 2561
Tesla ได้ลงนามข้อตกลงกับทางการจีนเพื่อตั้ง
โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นโรงงานนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก โดยมีก�ำลัง
การผลิต 500,000 คันต่อปี และจะเริ่มผลิต
ภายในสองปีหลังจากก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ
ข้อสังเกตประการหนึ่งจากการปรับกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของ Tesla และ BMW คือ การลงทุนของ
Tesla และ BMW นอกจากจะช่วยส่งเสริมความ
ต้องการเป็นประเทศผูผ้ ลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่
ที่สุดของประเทศจีนแล้ว ยังมีความเป็นไปได้ว่า
รถทีผ่ ลิตได้อาจจะถูกส่งมาจ�ำหน่ายในประเทศไทย
เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแหล่งผลิตมาจาก
ประเทศจีนจะได้รับยกเว้นภาษีน�ำเข้าจากผล
ของความตกลงการค้าอาเซียน-จีน ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้น
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ได้ในระยะไกล ส่วนการคาดการณ์ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะสั้น พบว่า
ในปี พ.ศ. 2561 ไทยส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
(HS 8708) ไปสหรัฐฯ และจีนคิดเป็นร้อยละ 15
ของมูลค่าส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์ทงั้ หมด โดยเป็น
ทั้งชิ้นส่วนเพื่อประกอบเป็นรถยนต์ใหม่และเพื่อ
เป็นอะไหล่ซ่อมแซม ซึ่งไม่สามารถจ�ำแนกได้ว่า
ชิ้ น ส่ ว นเหล่ า นั้ น จะถู ก ประกอบเป็ น รถยนต์
ส�ำเร็จรูปและจะถูกส่งออกไปยังประเทศทั้งสอง
มากน้อยเพียงใด จึงเป็นการยากที่จะประเมิน
ผลกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การค้าโลกที่ทุก
ประเทศต้ อ งการก� ำ จั ด อุ ป สรรคทางการค้ า
โดยเฉพาะที่เป็นภาษีให้หมดไป โดยล่าสุด เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สหภาพยุโรปและญีป่ นุ่
ได้ลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 โดยสหภาพยุโรป
จะยกเลิก การจัดเก็บ ภาษีน�ำเข้า รถยนต์และ
ชิ้นส่วนจากประเทศญี่ปุ่น จากเดิมที่เคยเก็บใน
อัต ราร้อ ยละ 10 และ 3 ตามล�ำดับ รวมทั้ง
แนวโน้มทีป่ ระเทศต่างๆ จะเรียกร้องการด�ำเนิน
มาตรการทางภาษีของสหรัฐต่อ WTO จึงน่าจะ
เป็นปัจจัยเร่งที่ท�ำให้การด�ำเนินการของสหรัฐ
อาจต้องยุติลงในเวลาอันใกล้
However, as it is unclear whether these
retaliatory measures will see an end, this can
be a supporting factor for certain automotive
manufacturers to adapt their strategies. Electric
Vehicle (EV) manufacturers have increased
their investment in China given the country’s
New Energy Vehicle (NEV) policy that foreign
automotive manufacturers are to increase
share of NEV manufacturing. Already in China,
BMW has made an investment in the form of

joint venture with Brilliance Automotive Group
Holdings of China to expand their long-term
contract to produce BEV with a production
capacity of 520,000 units per year. The facility
will also save as manufacturing base for domestic
sale as well as for export. In addition, Tesla in
July 2018 has signed MOU with China to build
an EV manufacturing facility, the first of its kind
outside the U.S., with a production capacity
of 500,000 units per year. The production will
start 2 years after completed construction.
One observation noted from adapted business
strategies of both Tesla and BMW is that their
investment not only will help support China to
be the largest EV producing country but also
the units produced may be exported for sale
in Thailand. This is because EV with origin from
China may be tax except from import tax per
ASEAN-China trade agreement, which could
impact the supply chain of Thai EV in the long-run.
As for the impact on Thai automotive industry
in the short-run, it has discovered that in 2018
Thailand exports HS 8708 to the U.S. and
China which account for 15% of the total export
value of automotive parts for new car assembly
and repair. However, it is impossible to indicate
each volume of auto parts that are used for car
assembly and exported to those countries.
So, it would be difficult to evaluate the impact
on auto parts manufacturing in Thailand.
Owing to the current situation of global
trade, all countries must eliminate trade barrier;
especially, tax. Recently, on July 17th, 2018,
EU and Japan signed Economic Partnership
Agreement (EPA) to be effective in 2019.
Based on this, the EU will cease collection of
import tax on automotive and auto parts from
Japan which used to be 10% and 3%, respectively.
With the projection that various countries may
petition to WTO based on the US Tax measures;
this could be an accelerating factor for the
U.S. to remove its safeguard tax scheme in
the near future.
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JETRO COLLABORATES WITH TAI: KNOWLEDGE SHARING,
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, WORK CREATION AND
INNOVATION FOR NEXT GENERATION VEHICLES
เจโทร ร่วมกับ สถาบันยานยนต์ ผุดไอเดียแชร์โนเลจ สร้างคน สร้างงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 Mr. Yoji Ueda รองผู้อำ� นวยการ
ฝ่ายการผลิต กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI of
Japan) และนายศิรริ จุ จุลกะรัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ให้เกียรติเข้าร่วม
พิธลี งนามหนังสือแสดงเจตจ�ำนง (Letter of Intent : LOI) เรือ่ ง “การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JETRO) กับ สถาบันยานยนต์ ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค โดย Mr. Hiroki Mitsumata ประธาน องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) และ นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์
เป็นผู้ลงนามหนังสือแสดงเจตจ�ำนงดังกล่าว
ซึง่ วัตถุประสงค์ และขอบเขต ของความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กับ สถาบันยานยนต์ มีเจตนารมณ์
ร่วมกันในการประสานความร่วมมือ เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจและการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของทัง้ สองประเทศ ประกอบด้วย ยานยนต์
ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ยานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ (BEV) ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) และยานยนต์
แห่งอนาคต
ทั้งนี้จะเน้นการประสานความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
ยานยนต์สมัยใหม่ การพัฒนาบุคลากร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
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การทดสอบ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ทัง้ สองประเทศ ซึง่ จะจัดให้มกี ารหารือร่วมกันเป็นประจ�ำทุกปี ความร่วมมือ
ภายใต้หนังสือเจตจ�ำนงฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีขอบเขตความร่วมมือ
On May 2nd, 2018, Mr. Yoji Ueda, Deputy Director-General, Ministry
of Economy, Trade and Industry (METI) of Japan and Mr. Siriruj
Chulakaratana, Director General, Office of Industrial Economics (OIE)
and Chairman of Board of Directors, Thailand Automotive Institute (TAI),
attended the Signing Ceremony of Letter of Intent (LOI) : Next Generation
Vehicles Development between Japan External Trade Organization
(JETRO) and Thailand Automotive Institute (TAI) at Crystal 1-2, Century
Park Hotel. In this regard, Mr. Hiroki Mitsumata, President, Japan External
Trade Organization (JETRO) and Mr. Adisak Rohitasune, Member of the
Board of Directors - Acting President of Thailand Automotive Institute
(TAI), were representatives who signed this agreement.
The objective and scope of this collaboration are to enhance
comprehension and develop next generation vehicles of both countries
which are Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle
(PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV), Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)
and future vehicles.
This collaboration will share knowledge of next generation vehicles,
human resource, innovation and testing development for comprehension
along with development of other aspects of both countries. The cooperative
meeting will be held for discussion, annually. This LOI is effective for 3
years. The scope of cooperation is

1. การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ ระบบ
ความปลอดภัย การจัดการแบตเตอรี่ รวมถึงระบบการประจุไฟฟ้า การ
ทดสอบและพลังงาน
2. แลกเปลีย่ นความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐาน เพือ่ ส่งเสริมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ ก้าวสูอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
โดยสถาบันยานยนต์หวังว่า การลงนามหนังสือแสดงเจตจ�ำนงครั้งนี้
จะเป็ น ส่ ว นช่ ว ยชี้ น� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย
สามารถปรับตัวและต่อยอดผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และ
ช่วยให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�ำคัญของภูมิภาคได้ และ
สามารถน�ำข้อมูลสนับสนุนเสนอแก่หน่วยงานภาครัฐในการออกกฎระเบียบ
และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อ รองรับการผลิต ยานยนต์สมัยใหม่
ของประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประชาชนจะมีได้โอกาสใช้ยานยนต์ทมี่ เี ทคโนโลยีทนั สมัย
มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย การลงนามในครัง้ นี้ จึงนับว่า
เป็นก้าวส�ำคัญ ในการแสดงศักยภาพร่วมกัน เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ของทัง้ สองประเทศ ให้มคี วามก้าวหน้าอย่างมัน่ คงทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต

1. Information sharing on related Next Generation Vehicles issues;
including, high voltage safety, testing, recycle and reuses of battery,
charger and power system.
2. Providing fundamental technology knowledge to promote local
production of electrified vehicles parts; including, batteries, electrical
motors, etc.
3. Human resource development for Next Generation Vehicles
TAI believes that this LOI will assist Thai operator in automotive
industry for adjustment and furthering high value next general vehicle
production as well as move Thailand toward major automotive production
base in this region along with support data for the government to legislate
law and regulation of safety standard that will fulfill Thailand’s next
generation vehicle production in the future. People will also have
opportunity to ride modern technology, high efficiency and environmentallyfriendly vehicle. This signing ceremony is significant to reveal our capability
for automotive industry development of both countries, sustainably, at
present and in the future.
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พิธวี างศิลาฤกษ์ศนู ย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 1 มิถนุ ายน 2561 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
(Automatic and Tyre Testing, Research and Innovation Center ATTRIC) โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
และ นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การต้อ นรับ พร้อ มด้ว ย คณะผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง
อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสูก่ ารเป็น Super Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคส่วนต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ด�ำเนินโครงการ
เพื่อให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และ
ยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อทุกประเภท
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มีแผนการ
ด�ำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN
R117 ประกอบไปด้วยสนามทดสอบยางล้อและเครือ่ งมือทดสอบตามมาตรฐาน
ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อทีส่ มั ผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพืน้ เปียก
และความต้านทานการหมุนของยางล้อ 2. ส่วนทดสอบยานยนต์และชิน้ ส่วน
ประกอบด้วยสนามทดสอบกลางแจ้ง 5 สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะ
ยานยนต์ สนามทดสอบระบบเบรก สนามทดสอบระบบเบรกมือ สนามทดสอบ
เชิงพลวัต และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตั้งบนพื้นที่ 1,235 ไร่
บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
ให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ เนื่องจาก
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ไม่ตอ้ งส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบและรับรองทีต่ า่ งประเทศ อีกทัง้ ยังช่วยดึงดูด
นักลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ พร้อมเปิด
ให้บริการแบบครบวงจรได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งแรกของเอเชีย
On June 1st, 2018, Mr. Chathip Ruchanaseree, Vice Governor of
Chachoengsao, and Mr. Apichin Jotikashira, Secretary-General, Thai
Industrial Standards Institute (TISI) gave a warm welcome Mr. Pasu
Loharjun, Permanent Secretary, Ministry of Industry, who presided over
the Groundbreaking Ceremony of Automatic and Tyre Testing, Research
and Innovation Center (ATTRIC) along with groups from management
of Ministry of Industry, government and private sectors at Lat Krathing,
Sanam Chai Khet, Chachoengsao.
ATTRIC is established to enhance automotive industry into
Super Cluster for next vehicle industry. It is a learning center that will
pass on technology to relevant sectors. TISI has operated this project to
provide testing and certification services of automotive products, UN
R117 Tyre standard and all tyre types of truck.
There are 2 phases which are 1. Tyre testing for UN R117 which
consists of tyre testing proving ground and testing tools (there are rolling
sound emission adhesion on wet surfaces and rolling resistance
2. Automotive and auto parts testing that consists of 5 outdoor proving
grounds for Automotive performance, Braking system, Hand brake system,
Dynamic and Adhesion during turning.
ATTRIC is located on 1,235 rais, Lat Krathing forest garden area,
Sanam Chai Khet, Chachoengsao. It saves time and expense of operator
who previously need to ship their product for test and certification from
abroad. It also attracts foreign investor from processed rubber industry.
It will be completed for all phases and ready for fully operation in 2021
and it will be the 1st automotive and tyre testing center in Asia.
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THE OPENING CEREMONY
OF AUTOMOTIVE SUMMIT

เปิดใหญ่ “Automotive Summit 2018”
สถาบันยานยนต์ จับมือ บริษทั รีด้ เทรดเด็กซ์ จ�ำกัด เปิดงานสัมมนา
ใหญ่ดา้ นยานยนต์ Automotive Summit 2018 “พลิกมิติ อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ยุคทอง 4.0 ด้วยระบบออโตเมชั่นและโรโบติกส์” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5
ด้วยความร่วมมือเพือ่ น�ำเสนอ แลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยได้รับเกียติจาก
นายสมชาย หาญหิรญั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน Automotive Summit 2018 และ Manufacturing Expo 2018
อย่างเป็นทางการ พร้อมปาฐากถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมเอสเอ็มอีเข้าถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
สู่ยุคทอง 4.0”

Thailand Automotive Institute (TAI) collaborated with Reed Tradex
Co., Ltd. for Automotive Summit 2018 “Automation & Robotics: Future
Steps for the Thai Automotive Industry”. This is the 5th collaboration of
these two parties to present and exchange knowledge related to
automotive and auto parts industry which is the key industry to develop
economy of Thailand for competitiveness. In this regard, Dr. Somchai
Harnhirun, Deputy Minister - Ministry of Industry (MOI), presided over the
opening ceremony of Automotive Summit 2018 and Manufacturing Expo
2018 and delivered keynote in the topic of “Developmental Approach
for SMEs Access to Automation, Driving towards Industry 4.0 Era” and
Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman, The Federation of Thai Industries
(FTI), delivered keynote in the topic of “Readiness of Thai Industry for
Advancement in Automation Systems”
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ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ สุ พั น ธ์ มงคลสุ ธี ประธานสภา
อุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อ ง “ความพร้อมของ
อุตสาหกรรมไทย ในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ” พร้อม
ด้วยการเสวนาภาคบ่าย จากผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำของวงการอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เพื่อเจาะลึกในหัวข้อ “ออโตเมชั่น และโรโบติกส์ ก้าวต่อไปของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู ้ ก ่ อตั้ ง สถาบั น วิ ทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อ�ำนวยการไทย-เยอรมัน
ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ
จ�ำกัด และ ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุม่ วงษ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าและผู้เข้าชมงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เป็ น จ� ำนวนมาก ณ ห้ อ งแกรนด์ฮ อล 202 - 203 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
In the afternoon, there was panel discussion from experts in
automotive industry in the topic of “Automation & Robotics: Future
Steps for the Thai Automotive Industry”. Participants were Assoc. Prof.
Dr. Djitt Lacwattana, Founder of Institute of Field Robotic of Technology
Thonburi, King Mungkut’s University, Mr. Somwang Boonrakcharoen,
President, Thai – German Institute, Dr. Chatkaew Hart-Rawung, Managing
Director, Thai Summit Automotive Co., Ltd. and Asst. Prof. Nuksit
Noomwongs, Department of Mechanical Engineering Chulalongkorn
University. Publics from both government and private sectors were
interested and had placed pre-registration online. The event was held
at Grand Hall 202-203, Bitec, Bangna on June 20th, 2018.
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THE 20 ANNIVERSARY
TH
OF THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE
20 ปี สถาบันยานยนต์
ประกาศปรับวิสัยทัศน์นำ� การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย
นายศิรริ จุ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
สถาบันยานยนต์ กล่าวใน โอกาสครบ 20 ปี สถาบันยานยนต์ ว่า อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ ถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย จากอดีตจนกระทั่งสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์ในระดับ 1 ใน 12 ของโลกได้ ซึง่ ในปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการข้ามชาติ
ที่ ใ ช้ ประเทศไทยเป็ น ฐานการผลิต ถึง 24 ราย เป็นรถยนต์ 17 ราย
รถจักรยานยนต์ อีก 7 ราย ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ กว่า 2 พันราย
ในความส�ำเร็จเหล่านี้ สถาบันยานยนต์ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของความส�ำเร็จ
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลการวิจัยต่างๆ เพื่อให้
ภาครัฐได้น�ำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการ
ภายในประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ การทดสอบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง
เทคโนโลยีตา่ งๆ และในทศวรรษแห่งการเปลีย่ นแปลงนี้ นับเป็นความส�ำคัญ
ยิง่ ทีส่ ถาบันยานยนต์จะได้ทวีบทบาทท�ำงานร่วมกับภาครัฐ ผูผ้ ลิตยานยนต์
ต่างๆ ตลอดจนภาคการศึกษา เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมยานยนต์ของไทย สามารถ
ปรับตัวพร้อมรับกับความเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต์
ด้าน นายอดิศกั ดิ์ โรหิตะศุน ผูท้ ำ� การแทนผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์
กล่าวในโอกาส ครบรอบ “20 ปี สถาบันยานยนต์ กับทศวรรษแห่งการ
เปลีย่ นแปลง ของอุตสาหกรรมยานยนต์” ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ได้ผา่ นวิกฤตการณ์ การแข่งขัน และ
เผชิญกับความท้าทายกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ นับครั้ง
ไม่ถ้วน แต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ท�ำให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทยยังคงยืนหยัด แข็งแกร่ง สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสาหลักในด้านเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญของประเทศ ด้วยก�ำลังการผลิต 3 ล้านคันต่อปี ยอดส่งออกสูง
มากกว่า 1 ล้านคันต่อปี ส่งผลให้อตุ สาหกรรมยานยนต์ของไทยสร้างรายได้
คิดเป็นร้อยละ 2 ของ GDP ประเทศ อย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทาย

ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค
และผู้เล่นรายใหม่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโลก
ท�ำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในทศวรรษหน้าจะต้องมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่อาจเรียกได้ว่าเป็น Decade Of Change
Mr. Siriruj Chulakaratana, Deputy Permanent Secretary - Ministry
of Industry and Chairman of Board of Directors – Thailand Automotive
Institute, said on the occasion of the 20th anniversary of TAI, “Thai
automotive and auto parts industry is the key fundamental of Thai
economy development. From the past, it is now 1 of world 12 automotive
production hub. At present, there are 24 foreign investors who use
Thailand for their manufacturing hubs; 17 operators for automobile and
7 operators for motorcycle, while there are over 2,000 operators for
auto parts. With all success, TAI is a part of these. TAI provides data and
researches to the government sector for guideline of human resource
development in local in order to enhance competitiveness; including,
human resource development in automotive industry, testing & product
development as well as technologies. This decade of change is important
for TAI to increase roles and collaboration with the government,
automotive manufacturers and academic institute to assist Thai automotive
industry to be ready for those upcoming changes in the world automotive
industry”.
Mr. Adisak Rohitasune, the Member of Board of Directors, Acting
President, Thailand Automotive Institute (TAI), added “During the past
60 years, Thai automotive industry has faced a number of competitions
and challenges in technology changing. Nevertheless, with collaboration
from all sectors, Thai automotive industry still stays, strengthens and
plays a major part in the national economy with 3 million units of production
and over 1 million units of export in yearly basis. As a result, Thai
automotive industry generates income for 2% of total GDP. However,
among those challenges and changing in technology, market, consumer
behavior, new player and world environment will cause Thai automotive
industry in the next decade to change and make adjustment as known
as Decade of Change”.
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และเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแห่งทศวรรษหน้า สถาบันยานยนต์
ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจใหม่ จากการเป็นองค์กรแห่ง
ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สู่วิสัยทัศน์ใหม่ ปี 2561 คือ “องค์กรชั้นน�ำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และทันต่อยุคสมัย” ดังพันธกิจหลักทีไ่ ด้กำ� หนดไว้คอื การพัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ สูอ่ ตุ สาหกรรมแห่งอนาคต และการเป็นศูนย์ขอ้ มูลและ
ความเชีย่ วชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก่อตัง้ ศูนย์วจิ ยั
อุตสาหกรรมยานยนต์ สมัยใหม่ หรือ Next Generation Automotive Research
Center เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยี และนวัตกรรมของยานยนต์
รวมทั้งความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เพื่อให้
ผูร้ บั บริการ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้นำ� ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างสูงสุด
“ท�ำอย่างไรเราจึงจะสามารถเตรียมความพร้อม เพือ่ พัฒนาผูป้ ระกอบการ
สู่ Industry 4.0 ท�ำอย่างไรเราจึงจะสามารถพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ให้มคี วามรู้ และทักษะในด้าน Industrial Automation อย่างมีระบบ
และวัดความสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยระบบรับรองความสามารถ
บุคลากร รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
สายการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ท�ำอย่างไรเราจึงจะสามารถเสริมสร้าง
ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยียานยนต์ขนั้ สูง และประสานความร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้มาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า
ด้วยหลักสูตรทีท่ นั สมัยต่อความต้องการ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ถาบัน
ยานยนต์กำ� ลังมีความพยายามท�ำงานร่วมกับหลายฝ่าย เพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
ยานยนต์ไทย สู่สากล จากยุคปัจจุบันไปสู่เทคโนโลยียานยนต์อนาคต”
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Being ready for this, TAI has revised vision, role and mission from
organization of knowledge and expertise for Thai automotive industry
development to “The leading organization of automotive and auto parts
industry development with environmental-friendly business ecosystem
and modernization” with the key mission of being the data and expertise
of automotive industry development center as well as moving Thai
automotive industry toward the next generation vehicle industry by
development and enhancement. Thus, TAI is going to establish the Next
Generation Automotive Research Center to study and research
technology trend, automotive innovation and aviation and rail system
movement for users from the government, private and public will be able
to utilize them, numerously.
“How can we prepare to enhance operator toward Industry 4.0?
How can we systematically develop human resource in automotive
industry, test and certify their skills; including, enhance knowledge for
human resource development toward the next generation vehicle
manufacturing? How can we increase knowledge for advanced
automotive technology and collaborate to experts from educational
institute, both local and international government sector for passing on
knowledge of EV technology and charging equipment with modern
curriculum? These are all important issues that TAI is now cooperative
with others to upgrade Thai automotive standard to international one
from present to the next generation vehicle technology”

นายอดิศกั ดิ์ กล่าว เพิม่ เติมว่า ทีผ่ า่ นมา ทางสถาบันยานยนต์ มีการ
จัดท�ำแผนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ด้วยการขยายศักยภาพทาง
เทคโนโลยีเครือ่ งมือการทดสอบส�ำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบันฯ และระบบงานมาตรฐาน
เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล ทัง้ นีภ้ ารกิจเร่งด่วน
4 เรื่องหลักที่สถาบันฯ ก�ำลังโฟกัส คือ 1. การขยายศักยภาพทางเทคโนโลยี
เครื่องมือการทดสอบส�ำหรับมาตรฐานยานยนต์อนาคต 2. การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทดสอบของสถาบันฯ 3. การพัฒนาระบบงาน
มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคนิคในระดับสากล และ
4. การสนับสนุนให้มกี ารใช้ประโยชน์ศนู ย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
(ATTRIC) ทีไ่ ด้มกี ารจัดสร้างขึน้ เพือ่ การปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้ได้อย่างต่อเนื่อง
สถาบันยานยนต์ ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือ
ของภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 และจัดตั้งขึ้นโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายนในปีเดียวกัน ส�ำหรับปี พ.ศ.
2561 นี้ สถาบันยานยนต์ได้วางวิสัยทัศน์ ที่จะเดินหน้าสู่อนาคต เพื่อ
เป้าหมายหลักในการเป็น “องค์กรชัน้ น�ำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อ
ยุคสมัย” ด้วยความพร้อมที่จะเป็นขุมก�ำลังอันเข้มแข็งของประเทศไทย

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย ไปพร้อมกับเทคโนโลยียานยนต์
ที่ทันสมัย อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความส�ำเร็จของอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทย
ด้วยความมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป
Mr. Adisak added “Throughout these years, TAI has prepared for
automotive testing center development and improving plan according to the
automotive industry development of the nation by furthering technology
capability of testing tools for the next generation vehicle standard,
preparing the readiness of TAI’s testing staffs and standard system.
These will advance TAI toward the international technique service
provider. Thus, there are 4 necessitous tasks for TAI which are 1. Furthering
technology capability of testing tools for the next generation vehicle
standard 2. Preparing the readiness of TAI’s testing staffs 3. Developing
standard system for being international technique service provider and
4. Supporting the utilization of Automotive and Tyre Testing, Research
and Innovation Center (ATTRIC) which will be established to improve and
develop product as well as enhance competitiveness of Thai operators,
continuously.
TAI was established per cabinet decree on July 7th, 1998 and
was founded by Ministry of Industry on September 14th of the same year.
For 2018, TAI has set vision for moving forward by mission of being
“the leading organization of automotive and auto parts industry development
with environmental-friendly business ecosystem and modernization”
with readiness to be part of the strengthened force of Thailand in driving
the automotive industry with modern automotive technology, continuously,
for the success of Thai automotive industry, sustainably.
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LOSS REDUCTION

PROCESS
พัฒนาผู้ประกอบการ

นายธนวัฒน์ คุม้ สิน รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์ ประธานในพิธี
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานการสัมมนาปิด
โครงการ “กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ย Loss
Reduction Process” (LRP) ภายใต้โครงการ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย จัดโดย สถาบันยานยนต์ โดยความสนับสนุนของ ส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับ
แนวคิดจากเดิม ทีค่ ำ� นึงถึงความได้เปรียบเรือ่ งต้นทุนเป็นหลัก มาสูก่ ารค�ำนึง
ถึงประโยชน์ทไี่ ด้จากการลดความสูญเสีย หรือลดความสูญเปล่า โดยมีหวั ใจ
ส�ำคัญอยูท่ กี่ ารพัฒนากระบวนการผลิต ด้านการลดต้นทุนการผลิต และ เพิม่
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และท�ำให้กระบวน การผลิตของ
ผู ้ ป ระกอบการในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นมี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ (Productivity) ให้เพิม่ มากขึน้ โดยมีผปู้ ระกอบการ
เป็นจ�ำนวน 15 โรงงาน เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถลดต้นทุน
จากความสู ญ เสี ย ของปั ญ หาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วมเป็ น จ� ำ นวนเงิ น
7,448,247 บาท ต่อปี ลดความสูญเสียด้านพลังงานเป็นจ�ำนวน 410585.20 Kwh
ต่อปี และ ลดความสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อม 136,973.20 กิโลกรัมต่อปี
และกิจกรรมครัง้ นี้ สถาบันยานยนต์ได้ มอบโล่รางวัล Best Practice
ซึ่ ง เป็ น บริ ษัทที่ มี ค วามมุ ่ งมั่น ตั้งใจในการด� ำเนินกิจกรรม และมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ในระยะที่ 1 และ 2
จ�ำนวน 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั ทองไชยอุตสาหกรรม จ�ำกัด บริษทั พรีซชิ นั่
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แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด และ บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จ�ำกัด
ณ ห้องสัมมนาอมาแรนธ์ บี ชัน้ 3 โรงแรมเบสท์ เวสเทิรน์ พรีเมียร์ อมาแรนธ์
สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
On August 27th, 2018, Mr. Thanawat Koomsin, Executive Vice
President – Thailand Automotive Institute (TAI) presided over the closing
project of Competitiveness Enhancement Activities for Auto Parts
Manufacturer with Loss Reduction Process” under the increasing
competency of Thai automotive industry project. The event was organized
by TAI with the support from Policy & Strategy Bureau, Ministry of Industry
(MOI). These activities change the old thought from focusing only on
cost advantage to loss reduction which emphasizes on production process
development, production cost reduction and increasing efficiency of
using machine and equipment. As a result, Production process of operator
in automotive and auto parts industry will have more quality, efficiency
and productivity. There are 15 operators who have participated in this
project and are able to decrease cost from the loss of low quality product
for 7,448,247 baht/year and reduce energy loss for 410585.20 Kwh/
year as well as lower environmental loss for 136,973.20 Kg/year.
TAI presented the token of appreciation for the Best Practice to
determined operators who are serious for these activities. TAI also
presented the certification to 3 operators who have participated these
activities in the 1st and 2nd phases: Tongchai Industry Co., Ltd., Precision
Manufacturing Company Limited and Thai Metro Industry (1973) Co., Ltd.
at Amaranth B, Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport
hotel, Samutprakarn.

JUST
IN
TIME
MANUFACTURING
นายธนวัฒน์ คุม้ สิน รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์ ประธานในพิธี
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานการสัมมนาปิด
โครงการ “กิจกรรมเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ย Just
in Time Manufacturing” (JIT) ภายใต้โครงการ การยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จัดโดย สถาบันยานยนต์ โดยความสนับสนุนของ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นกิจกรรมที่
มุง่ เน้นในเรือ่ งของการเสริมสร้างความสามารถผูป้ ระกอบการในด้านการเพิม่
ผลิตภาพ (Building Manufacturer Capability) ด้วยวิธกี ารลดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร การท�ำงานในแต่ละ
กระบวนการตลอดสายการผลิต โดยค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ทัง้ ในเชิงปริมาณ เวลา และ คุณภาพของสินค้า ภายใต้การท�ำงานของพนักงาน
ที่ปลอดภัย สืบเนื่องมาจากโครงการอบรม TPS โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งในระยะเวลากว่า 10 ปี มีผู้ประกอบการ
เป็นจ�ำนวนกว่า 440 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ
และกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีผลิตภาพ (Productivity) เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
55 - 60 % และมีสถานประกอบการที่มีผลการด�ำเนินกิจกรรมดีเยี่ยม (Best

Practice) จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จ�ำกัด บริษัท
คิวบิค คลาสสิค จ�ำกัด บริษทั เอส เอ็น ที แมชชีน จ�ำกัด และ บริษทั ชานน
แอ๊สซี่ จ�ำกัด ณ ห้องสัมมนาอมาแรนธ์ บี ชั้น 3 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น
พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ ที่
24 สิงหาคม 2561
On August 24th, 2018, at Amaranth B, Best Western Premier
Amaranth Suvarnabhumi Airport hotel, Samutprakarn, Mr. Thanawat
Koomsin, Executive Vice President – Thailand Automotive Institute (TAI)
presided over the closing project of “Competitiveness Enhancement
Activities for Auto Parts Manufacturer with Just in Time Manufacturing”
under the increasing competency of Thai automotive industry project.
The event was organized by TAI with the support from Policy & Strategy
Bureau, Ministry of Industry (MOI). The objective of these activities is to
emphasize on building manufacturer’s capability with loss reduction in
using resources, each working process and assembly line while concerning
to the consumer’s need in quantity, time and quality as well as the
safety of employee according to TPS program from Toyota Motor Thailand
Co., Ltd. which has been being active for over the past 10 years. There
are moreover 440 operators that participate this project.
From this, productivity is increase 55 - 60% as average and there
are 4 operators who receive the title of the Best Practice: Hiruta and
Summit Co., Ltd., Cubic Classic Co., Ltd., SNT Machine Co., Ltd. and
Chanon Assy Co., Ltd.
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"DIP SUPPORTS TAI TO DRIVE AUTO PARTS MAKER FOR
S-CURVE AND MOVING TOWARDS AIRCRAFT INDUSTRY" AND
SEMINAR IN THE TOPIC OF "OPPORTUNITY AND CHALLENGE
OF OPERATOR TO AIRCRAFT INDUSTRY"
“กรมส่งเสริมฯ หนุนสถาบันยานยนต์ผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลุย S-Curve สู่อุตสาหกรรม
อากาศยาน” และสัมมนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน”
นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ ต้อนรับ
นายภานุวฒั น์ ตริยากูรศรี รองอธิบดีกมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทีไ่ ด้ให้เกียรติ
เป็นประธานในการแถลงข่าว “กรมส่งเสริมฯ หนุนสถาบันยานยนต์ผลักดัน
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ลุย S-Curve สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน” และเปิด
การสัมมนา เพือ่ ปิดโครงการยกระดับผูป้ ระกอบการสูอ่ ตุ สาหกรรมอากาศยาน
ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หวั ข้อ “โอกาสและความท้าทายของผูป้ ระกอบการ
สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน” กล่าวว่า
ภายใต้การด�ำเนินงานตามโครงการนี้ เราได้จัดให้มีการประชุม
สัมมนาแนะแนวทางให้กับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยด้วยการ
เชื่อมโยงธุรกิจ และการประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ
เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมอากาศยาน มีการประชุมระดมสมอง และเชือ่ มโยงธุรกิจ
กับฝ่ายวิศวกรรมและอุปกรณ์บริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นจ�ำนวน 2 ครั้ง มีการประเมินศักยภาพ โดยมีผู้ประกอบการ
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 22 ราย และผ่านการประเมินความพร้อม
ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน 10 ราย
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Mr. Thanawat Koomsin, Executive Vice President, Thailand Automotive
Institute (TAI), welcomed Mr. Panuwat Triyangkulsri, Deputy DirectorGeneral, Department of Industrial Promotion (DIP), who presided over
the press conference of “DIP supports TAI to drive auto parts maker for
S-Curve and moving towards aircraft industry” and opened a seminar
for closing the project of operator enhancement towards aircraft industry
– fiscal year 2018 budget under the topic of “Opportunity and Challenge
of Operator to Aircraft Industry”.
Mr. Triyangkulsri revealed; “Under this project, we organize a seminar
and give a guideline to Thai auto parts manufacturer by business
connection and evaluation of operator readiness for entering aircraft
industry. There is also brainstorming and two business connection
programs with Ground Equipment Services Department of Thai Airways
International Public Co., Ltd. (THAI) for evaluation with 22 operators, 10
of which were able to pass readiness evaluation for aircraft industry”.

ในส่วนของกิจกรรมการศึกษาดูงาน สถาบันยานยนต์ ในฐานะ
ผู้ประสานงานด�ำเนินโครงการ ได้น�ำผู้ประกอบการของไทยซึ่งผ่านการ
ตรวจประเมินความพร้อมในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานแล้ว เดินทางไป
เชื่อมโยงธุรกิจ กับ Safran ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ที่ซูโจว และ
พร้อมที่จะมาร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการของไทย โดยที่ผู้ประกอบการฯ
ของไทยต้องรวมกันเป็นกลุม่ Cluster เพือ่ ผลิตชิน้ ส่วนส�ำเร็จรูป (complete
part)ให้ Safran ได้
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเน้นย�ำ้ ว่า การทีจ่ ะประสาน
ความเชื่อมโยงกับ Safran นั้น หากผู้ประกอบการเป็นบริษัทในระดับ tier 3
หรือ 4 จะมีโอกาสน้อยกว่าผู้ประกอบการในระดับ tier 2 ในการเป็น
ซัพพลายเออร์ ซึง่ ในเรือ่ งนี้ สถาบันยานยนต์ได้เสนอแนวทาง “การสร้างกลุม่
Cluster” ของบริษัทในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งนอกจากการพัฒนาเป็น
one-stop shop ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัท tier 1
ในอุตสาหกรรมอากาศยานได้แล้ว ผู้ประกอบการไทย ยังสามารถพัฒนา
ตัวเองและเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้อง ส�ำหรับการผลิตชิ้นส่วน Pin,
Torque tube, bush, lower cam, retainer ring, plates ที่บริษัทใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน มีความต้องการมากที่สุด เนื่องจาก บริษัทใน
อุตสาหกรรมอากาศยาน จะมีระยะเวลาในการรอคอยสินค้า (Lead time) ที่
ค่อนข้างยาว โดยประมาณที่ 6 เดือนขึน้ ไปส�ำหรับชิน้ ส่วนเล็ก และ ประมาณ
กว่า 1 ปี ส�ำหรับชิน้ ส่วนขนาดใหญ่ บริษทั ฯ จึงต้องมีกระบวนการทีล่ ะเอียด
ถีถ่ ว้ นในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ เพือ่ การเป็นคูส่ ญั ญาธุรกิจใน ระยะยาว
นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทย และทุกท่านทีร่ ว่ มการเดินทาง
กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์ ได้มีโอกาสเข้าประชุม
ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรม การบิน (China Aviation Industrial Base :

CAIB) กล่าวคือ เป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินของรัฐบาลจีน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริม พัฒนาการผลิตอากาศยานแบบต่างๆ อ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ในนิคมมีภาค
การศึกษา ผูป้ ระกอบการ ผูผ้ ลิตเครือ่ งบิน ศูนย์การอบรม ห้องทดสอบต่างๆ
ไว้ในที่เดียวกัน รวมถึงมีนโยบายการส่งเสริมต่างๆ
As for site visit activity, TAI, as a coordinator for this project,
accompanied those operators who passed the evaluation to Suzhou,
China for business connection with Safran, an aircraft parts manufacturer
who is willing to develop Thai operators. In this regard, Thai operators
will need to join as cluster to produce complete parts for Safran.
Mr. Triyangkulsri emphasized; “For business connection with
Safran, operators in tier 3 or 4 have lesser opportunity than those in tier
2 to be suppliers. Thus, TAI proposes the concept of cluster building for
operators in aircraft industry which will be a one-stop shop to fulfill
demand of operator in tier 1. Thai operator is also able to enhance
capability and have proper preparation for following productions; pin,
torque tube, bush, lower cam, retainer ring and plates which are mostly
needed for operators in aircraft industry because they have long period
of lead time or approximately over 6 months for small parts and a year
for large ones. As a result, they have intensive screening in selecting
supplier for long-term business partnership.
Additionally, Thai auto part manufacturer and everyone in the trip
with DIP and TAI the had opportunity to attend meeting with China
Aviation Industrial Base (CAIB); the aviation industry community of China,
with the objective to support aircraft development manufacturing of
various types and facilitate operator in aviation industry. In this community,
there are educational institutes, operators, aircraft manufacturers, training
centers, and laboratories as one stop service along with promotional
policies.

สยย. เร่งเครื่องหนุน

ผู้ประกอบการ
มุ่งสู่ยานยนต์อนาคต

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ในการเปิดงานสัมมนาวิชาการ EV Days และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ
“กระทรวงอุตสาหกรรมกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า” โดยมี นายอดิศักดิ์
โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบัน
ยานยนต์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา
ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง GH 202 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพฯ

On September 11th, 2018, GH 202, Bitec, Bangna, Mr. Siriruj
Chulakaratana, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry (MOI),
presided over the EV Days and delivered keynote in the topic of “MOI
and the Promotion of EV”. In this regard, Mr. Adisak Rohitasune, the
Member of Board of Directors, Acting President, Thailand Automotive
Institute (TAI), delivered the welcome and report remarks.
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สถาบันยานยนต์ได้ด�ำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้การสนับสนุน
ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่งประกอบด้ว ย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
กิจกรรมสร้างชิ้นส่วนต้นแบบ กิจกรรมสร้างผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมท�ำ
ฐานข้อมูลและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดย โครงการนีด้ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งมาจากปี 2560 มุง่ เน้นสร้างการรับรู้
ข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตลอดทั้งปี มากกว่า 100 หน่วยงาน
ประกอบด้วย ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และผู้ประกอบการ startup
หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ส�ำหรับปี 2561
สถาบันฯ มุ่งเน้นการท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างเข้มข้น ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และผู้ประกอบการ
นับเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า
การจัดสัมมนางาน EV Days ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ น�ำเสนอผลงานวิจัย
ที่สถาบันฯ ได้ด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่สนใจ
น�ำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงตัวแทนหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศ การจัดสัมมนาในวันนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ที่น�ำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันล�้ำสมัยมาจัดแสดง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทีไ่ ด้เข้าร่วม
โครงการ Big brother ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่น�ำองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี E-power มาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดให้เกิดการ
รับรู้เป็นวงกว้างแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแล้ว
พร้อมจัดแสดงผลงานการวิจยั ต้นแบบระบบหล่อเย็นส�ำหรับแบตเตอรี่
ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ผลการศึกษา ธุรกิจการจัดการแบตเตอรี่
ใช้งานแล้ว พร้อมโมเดลจ�ำลอง 3 มิติ ผลการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุส�ำหรับ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ชิน้ ส่วนต้นแบบ แบตเตอรีไ่ ฟฟ้าและระบบหล่อเย็น
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ชิ้นส่วนชุดระบบแบตเตอรี่ไฟฟ า้ และระบบมอเตอร์ จากผู เ้ ชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจยั
ชั้นน�ำ รวมทั้งนักวิจัยจากสถาบันยานยนต์ภายในงาน ณ ห้อง GH 202
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 11 - 12 กันยายน 2561
TAI established Electric Vehicle Technology and Innovation
Learning Center supported by Ministry of Industry (MOI) which consists
of 3 main activities: building prototype of parts, developing expert and
create database & research related to EV industry development. This
project has been operated since 2017 and has focused on delivering EV data
to publics and operators. As a result, there were over 100 organizations
from auto parts operators, startup company, research companies,
educational institutes and government agencies have paid visit to this
center throughout the year. For 2018, TAI emphasizes on doing researches
related to EV industry, intensively. By collaboration with educational
institutes, research companies and operators in order to build the research
network of EV.
EV Days presented researches studied by the collaboration
among TAI and network organization with the objective to pass on
knowledge and technology to target group which are operators for their
implementation and business expansion and government agencies for
setting Thailand EV direction. EV manufacturers also brought their product
and cutting-edge technology showcases. Nissan Motor (Thailand) Co.,
Ltd., participates the Big brother project of MOI. It brings knowledge
and E-power technology to pass on knowledge widely to operators in
the industry, which is collaboration with Electric Vehicle Technology and
Innovation Learning Center.
Additionally, there were showcases of researches, cooling system
model for battery used in EV in Thailand, business feasibility study of
used battery management, 3D models, the study of materials used in
EV manufacturing, prototype, EV battery and cooling system, parts for
battery and motor systems from experts in automotive industry, scholars
from educational institutes and researchers from leading organizations
and TAI at GH 202, BITEC, Bangkok. The event was held on during
September 11th – 12th, 2018.

EV INTERNATIONAL

SYMPOSIUM

เสวนาเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้านานาชาติ
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 นายอดิศกั ดิ์ โรหิตะศุน กรรมการ
สถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทนผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติ
เข้าร่วมเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ The Policy Roundtable on Electrification

ในงาน “The 31st International Electric Vehicle Symposium & Exhibition
(EVS31) and International Electric Vehicle Technology Conference
2018 (EVTeC 2018)” ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561
On Sunday 30th September, 2018, Mr. Adisak Rohitasune, the
Member of Board of Directors, Acting President, Thailand Automotive
Institute (TAI), was invited to participate in the panel discussion for the
topic of “The Policy Roundtable on Electrification” in the event of
“The 31st International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS31)
and International Electric Vehicle Technology Conference 2018
(EVTeC2018)” at Kobe, Japan. The conference is held during September
30th – October 3rd, 2018.
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FACILITATION AND SAFETY PROGRAM
FOR TRAVELER DURING SONGKRAN
FESTIVAL 2018

โครงการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับ
การเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
สถาบันยานยนต์ ร่วมสนับสนุนโครงการอ�ำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
จัดโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. และ นายสุทธิศกั ดิ์
วรรธนวินจิ รองผูว้ า่ การฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการ กทพ. รับมอบสิ่งของสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
พันธมิตร เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ใช้เส้นทาง และปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่
เพื่อดูแลความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้
ยังได้ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์เบื้องต้น การบริการเติมลมยาง

VOLUNTEER ACTIVITY :
"DOING GOOD BY HEART"
กิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ”

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทนผู้
อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์ น�ำคณะผูบ้ ริหารสถาบันยานยนต์ ร่วมกิจกรรม
จิตอาสา “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนา
พื้นที่และดูแลรักษาท่อระบายน�ำ้ ในพื้นที่บริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อ
ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
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น�้ำกลั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ด่านเก็บ
ค่าผ่านทางบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษ
On April 11th, 2018, Bangkaew 1 Express way, Thailand Automotive
Institute (TAI) participated the facilitation and safety program for traveler
during Songkran Festival 2018 organized by Expressway Authority of
Thailand (EXAT). In this regard, Mr. Pairin Chuchotethavorn, Deputy
Minister, Ministry of Transport (MOT) presided over the opening ceremony
of this program. There were also General Viwat Suchart, Chairperson,
Expressway Authority of Thailand (EXAT), and Mr. Sudthisak Wattanavinid,
Deputy Governor Director for Law & Land Acquisition and Acting Governor,
Expressway Authority of Thailand (EXAT) who attended the event
along with received giveaways from supported alliances. These will be
given to publics who travel during the festival period. They also released
lines of authority for safety monitoring and facilitating to travelers. For this
program, vehicle inspection, filling air tire and filling coolant are available
with free of charge.

ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สปอ. และบริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
On August 29, 2018, Mr. Adisak Rohitasune, the Member of
Board of Directors, Acting President - Thailand Automotive Institute
(TAI), leaded TAI executives to participate a volunteer activity : “Doing
good by heart” organized by Ministry of Industry (MOI) by developing
landscape and doing maintenance of sewers in MOI area. This dedicated
merit to Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun - the King
Rama X and Queen Sirikit - the Queen consort of the King Bhumibol
Adulyadej (the King Rama IX).

VOLUNTEER ACTIVITY :
"REFORESTATION THE
MANGROVE FOREST"
กิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าชายเลน”

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�ำการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันยานยนต์ น�ำคณะผูบ้ ริหารและพนักงานสถาบันยานยนต์
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ชายเลนและล�ำคลอง” จัดโดย การนิคม
อุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ร่วมกับผูป้ ระกอบการ หน่วยงานท้องถิน่ ชุมชน
รอบนิคมฯ และโรงเรียนในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลยตลอดจน
ล�ำคลองที่มีน้�ำไหลผ่านลงสู่ทะเล ให้คืนสภาพที่สมบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี

VOLUNTEER ACTIVITY :
"DONATION DEDICATES TO
CHAKRI NARUBODIN HOSPITAL"

กิจกรรมจิตอาสา “บริจาคทุนทรัพย์สนับสนุน
รพ. จักรีนฤบดินทร์”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สถาบันยานยนต์
นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อำ� นวยการสถาบันยานยนต์ เป็นตัวแทน น�ำเงิน
บริจาค โดยคณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ ร่วมสมทบทุน โครงการ
จัดซือ้ เครือ่ งมือแพทย์ เพือ่ สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ มูลนิธริ ามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็น
จ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยัง
ไม่เพียงพอ ในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย ที่พึ่งพิงใหม่ของ

ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ
สถาพักผ่านกรมพลาธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ
On August 30th, 2018, Mr. Adisak Rohitasune, the Member of
Board of Directors, Acting President - Thailand Automotive Institute
(TAI), brought executives and staffs to support a volunteer activity
“Reforestation the mangrove forest and restoration the canal” organized
by Bangpoo Industrial Estate with collaboration among operators, local
organization, nearby communities and schools at Bangpu Recreation
Center, Samutprkarn.

ประชาชนในด้านการรักษา ในฐานะโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ทสี่ ามารถรองรับ
การรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจรักษาทั่วไปจนถึงเฉพาะทาง เมื่อวันศุกร์ ที่
14 กันยายน 2561
On September 14th, 2018, in the occasion of 20th anniversary of
Thailand Automotive Institute (TAI), Mr. Thanawat Koomsin, Executive
Vice President – TAI, brought executives and staffs to hand over
100,000 THB to support the medical devices procurement for Chakri
Narubodin Hospital, Ramathibodi Foundation under the Royal Patronage
of Her Majesty Princess Maha Chakri Sirindhorn. Chakri Narubodin Hospital
is a new large public hospital that has capacity to provide services to a
great number of patients.
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NO MORE WAITING

PERFECTION

IS UNLEASHED
ค ว า ม ส ม บู ร ณ แ บ บ ที่ ย า ก เ กิ น ต า น ท า น

ยนตรกรรมที่ ไรข�ดจำกัด

กับที่สุดของดีไซนและสมรรถนะ ที่ไมยอมใหข�ดจำกัดใดมาขวางกั้น
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Human Resources Development for
Building Job, Man and Future of
Thai Automotive Industry
การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ เพื่อเป็ นการสร้ างงาน
สร้ างคน สร้ างอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย

อุต

สาหกรรม 4.0 คือการน�ำ “เทคโนโลยี
ดิจิตอลและอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ภาค
อุ ต สาหกรรม เพื่อ เพิ่มศัก ยภาพ
การผลิต ตอบสนองผูบ้ ริโภครายบุคคล” ส�ำหรับ
ประเทศไทยจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญ
ต่ออุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ด้าน เข้าสู่ความเป็นดิจิตอล
เน้นส่งเสริมขยายการพัฒนาโครงสร้างดิจิตอล
และเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริม E- commerce,
E-Document และ E-Learning สิ่งเหล่านี้
นอกจากจะเป็นการวางพื้นฐานที่ส�ำคัญ เพื่อให้
ประเทศไทยได้เป็นผู้น�ำเศรษฐกิจดิจิตอลใน
ภูมภิ าคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการรองรับอุตสาหกรรม
4.0 อีกด้วย
การน�ำเทคโนโลยีดจิ ติ อลและอินเตอร์เน็ต
มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า มีจุดเด่นคือ
สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคราย
บุคคลเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง
เช่น โรงงานยุค 3.0 ผลิตของแบบเดียวกันจ�ำนวน
มากๆ ในเวลาที่รวดเร็วเหมือนแค่กระพริบตา
ครั้งเดียวก็แล้วเสร็จ แต่ต่อไปโรงงานยุค 4.0
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จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่าง
กันได้เป็นจ�ำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วเหมือน
แค่กระพริบตาครัง้ เดียวเช่นกัน โดยใช้กระบวนการ
ที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ดิจิตอล ครบวงจรแบบ “Smart Factory”
สิ่งนี้ถือเป็นการเบิกทางเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาในอุตสาหกรรม ให้สถานประกอบการได้
มีการพัฒนาตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะก้าวเดินไปข้างหน้า
พร้อมๆ กัน ไม่ว่าลูกค้า Suppliers พันธมิตรที่
ร่วมค้า หรือร่วมท�ำธุรกิจมาด้วยกัน ซึง่ การพัฒนา
เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญอย่างมาก เพราะเป็นการเปิดให้โลก
ได้เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้ เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ดี มี
คุณภาพ มีศกั ยภาพ ด้วยบุคลากรทีเ่ ปีย่ มไปด้วย
คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึง่ หมายถึงกระบวนการ
สร้างงานที่เพิ่มขึ้นอันเป็นที่มาของรายได้หรือ
โอกาสในการสร้างผลก�ำไรนั่นเอง

In

dustry 4.0 is “bringing digital technology
and Internet to industry for increasing
productivity and meeting individual
consumer demand”. It is essential for Thailand
to set prioritize to Industry 4.0 in order to drive
the development in every part to realize digital
economy. It focus on supporting the expansion
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of digital structure development and high speed
internet, nationwide, as well as E-commerce,
E-Document and E-learning. These are important
in building a foundation for Thailand to become
the leader of digital economy in ASEAN, but also
prepares for Industry 4.0.
The distinctive point of applying digital
technology and Internet to production is ability
to connect individual consumer demand directly
to production process; for example, factory in
Industry 3.0 era used to produce same product
in bulk quantity just in the blink of an eye.
However, factory in Industry 4.0 can produce
a great variety of product in bulk quantity at
great speed as well with economical process
and efficiency of digital technology known as
“Smart Factory”.
This pioneers development of industry
and operators together with customers, suppliers
and alliances. Such development is important
because it reveals to the world of our existence
and that we are quality product manufacturers
who have potential equipped with high caliber
and efficient human resources. All these generate
more jobs and eventually the source of income
and opportunity for more profits.

การไม่มั่นคงในการท�ำธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่ยกตัวอย่าง
มานี้เป็นปัญหาในการพัฒนาองค์กร ต้องเร่ง
ด�ำเนินการแก้ใขก่อนเป็นอันดับแรก เพือ่ ให้เห็นว่า
องค์กรต้องการอยู่ในวงจรธุรกิจต่อไป
การพัฒนาองค์กรเป็นจุดเริม่ ในการพัฒนา
ด้านอื่นๆ เพราะการพัฒนาเป็นการสร้างงาน
โดยเฉพาะการน� ำ เอาเทคโนโลยี ม าใช้ ห ลาย
องค์กรได้งานใหม่ เพิ่มขึ้นมาจากยุโรป และ
อเมริกาด้วยเทคโนโลยีสว่ นหนึง่ เพราะเป็นช่องทาง
ที่ผู้บริโภค และผู้ซื้อสามารถเห็นองค์กรจาก
เทคโนโลยีได้ก่อนในระดับต้น และการสื่อสาร
ผ่านช่องทางแบบในปัจจุบันที่สามารถเห็นภาพ
ในขณะนั้นได้ทันทียิ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มงาน
หรือการสร้างงานให้เกิดขึน้ ในองค์กร โดยทีผ่ ซู้ อื้
ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ช่วยให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยจากการเดินทางไปได้
และมีเวลาในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอื่นต่อไป
อีกด้วย
การที่สถานประกอบการจะพัฒนาตนเอง
ได้อย่างถูกต้องและประสบความส�ำเร็จจากการ
พัฒนาอย่างเต็มทีไ่ ด้นนั้ เริม่ ต้องค้นหาตัวเองให้พบ
เสียก่อนว่าตอนนีเ้ ราอยูต่ รงจุดไหน ต�ำแหน่งของ
ธุรกิจเรานัน้ เป็นอย่างไร มีจดุ อ่อน จุดแข็งอย่างไร
เป้าหมายของเราคืออะไรในการพัฒนา ค้นหา
ปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กร
ให้พบ เพือ่ จะได้จดั การปัญหานัน้ ให้หมดไป เช่น
การขาดเงินทุนในการพัฒนา การขาดองค์ความรู้
ในการท�ำธุรกิจทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ การขาดการบริหาร
จัดการทีด่ ี การขาดการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ สภาพ
การแข่งขันของธุรกิจที่รุนแรง หรือแม้กระทั่ง

และนี่คือประโยชน์ของการพัฒนาองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี นอกจากนัน้ องค์กรต้องมีการพัฒนา
ตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ คือ
1) การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ
2) การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ
3) ความส�ำเร็จในการส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ
4) การขยายโอกาสให้ เกิดธุรกิจใหม่
5) การสร้างงานให้กับผู้ประกอบการ
6) การส่งเสริมการลงทุนและการสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้

In order for operators to be on the right
track in terms of their development to achieve
their goals, they need to be aware of where
the business is, what are their strengths and
weaknesses and what is their target, as to identify
problems of such development and obstacles
which need to be addressed. For instance, lack
of development funds, knowledge in business,
management, technology implementation,
highly competitive business environment, or
unstable business operation are sample
problems in organization development that
need priority remedy for operators to stay in
business.
Organization development is the a first
step of other developments, especially, as new
technology is brought to use in many organizations,
where additional business created from Europe
and the U.S. may partially be attributed to this.
New technology may also pave way for consumer
and buyers to see the overall picture of organization
such as company structure, machinery, products
or even certifications from various customers
or other agencies. For instance, the customer
does not have to make contact to the company
in person, thus saves time and travel expenses
which can be used to create value in other
aspects of the business.
This is a beneficial of organization
development by technology implementation.
Additionally, an organization must be developed
according to operator enhancement project
which are
1) Promotion of management system
2) Strengthening of business
3) Success in promotion of business
network
4) Expansion of opportunity for new
business
5) Job creation for operator
6) Promotion of investment and securing
stability of income
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การด�ำเนินการของโครงการดังกล่าวนี้
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและ
พนักงานที่ร่วมงานอยู่กับองค์กร และการน�ำเอา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ต่างๆ ของการผลิตในองค์กร เช่น การน�ำเอา
ระบบ TPS เข้ามาประยุกต์ใช้ การท�ำ TQM และ
การน�ำเอาเครือ่ งมือในการแก้ปญั หามาใช้ในงาน
QCC, POKA YOKE, LEANS, 8D และ KAIZEN
ร่วมกับระบบเทคโนโลยีดจิ ติ อล เพือ่ เป็นการแสดง
ให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร รวมถึงผู้ซื้อให้เห็น
ถึ ง ความตั้ งใจในการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถท�ำให้เกิดการ
สร้างงานเพิ่มขึ้นด้วย
องค์กรทีป่ ระกาศว่าจะพัฒนาต้องมีรปู แบบ
และแผนการพั ฒ นาที่ ชั ด เจน ซึ่ ง บุ ค ลากร
ก็เป็นปัจจัยหลักทีส่ ำ� คัญ เพราะทรัพยากรมนุษย์
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยผ่านระบบการ
พัฒนา เพราะทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรมีอยู่นั้น
ส่วนหนึ่งอาจมีความรู้ความเข้าใจ และท�ำงาน
อาจไม่ตรงกับสายความรู้ที่เรียนมา หรือความรู้
ของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่นั้นล้าสมัยไปแล้ว
จึงท�ำให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อ
ให้เกิดการท�ำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
หรืออาจเกิดการจ้างงานให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่
ที่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังมี
ประสบการณ์ไม่เพียงพอถึงกับไปท�ำงานร่วมกับ
บุคคลากรทีท่ ำ� งานอยูเ่ ดิมในองค์กรทีม่ ปี ระสบการณ์
และความช�ำนาญทางธุรกิจมายาวนาน แต่การ
ให้บคุ คลากรทัง้ สองกลุม่ นีท้ ำ� งานร่วมกัน องค์กร
ต้ อ งเข้ า ใจว่ า บุ ค ลากรรุ ่ น เก่ า บางท่ า นอาจมี
อคติและต่อต้านเทคโนโลยีอยู่ด้วย การสร้าง
แรงบันดาลใจ โน้มน้าว ชักจูงให้กลุม่ คนเหล่านัน้
เข้าใจว่าไม่อาจหนีจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
เราต้องพัฒนาตัวเรา เพือ่ อยูก่ บั เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพราะมันจะเป็นตัวสร้างความสะดวก รวดเร็ว
ในการผลิ ต มี ค วามแม่ ย�ำ ได้คุณ ภาพตาม
มาตรฐานที่ ก� ำหนด และขั้นตอนการผลิต มี
ความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การโน้มน้าวชักจูงในเกิดการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรนั้นด�ำเนินการได้
2 รูปแบบ คือ
1) การพั ฒ นาด้ ว ยระบบการฝึ ก อบรม
ขององค์กร โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน
จั ด หาให้ ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญช� ำ นาญ
เข้าไปสอนในองค์กร หรือส่งพนักงานที่จ�ำเป็น
ออกไปเรียนรู้กับหน่วยงานที่จัดการด้านการฝึก
อบรมที่เปิดการสอนขึ้น
2) การท�ำให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อยากที่ จ ะพั ฒ นาตนเอง โดยองค์ก ร
ให้สนับสนุนเท่าที่เกี่ยวข้องและเป็นไปได้ และ
ท�ำให้บุคคลากรเห็นเป้าหมายของการพัฒนา
38

ตนเองกลยุทธ์การพัฒนาตนเองในยุคอุตสาหกรรม
4.0 หมายถึง วิธีการด�ำเนินการเพื่อความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ในการพัฒนาตนเอง
เพือ่ ประโยชน์ในการใช้ชวี ติ และการท�ำงานในยุค
ของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งกลยุทธ์ที่กล่าวถึงใน
ครั้งนี้ มี 4 ระดับ เป็น 4 ระดับของการสร้าง
ความส�ำเร็จในการพัฒนาตนเองทีส่ ามารถท�ำให้
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขบนความส�ำเร็จของ
การพัฒนาตนเองในยุคอุตสาหกรรม 4.0
ระดับที่ 1 การยอมรับ
ระดับที่ 2 การเรียนรู้
ระดับที่ 3 ความเข้าใจ
ระดับที่ 4 การประยุกต์ใช้
ระดั บ ที่ 1 การยอมรั บ การยอมรั บ
เป็นการเปิดใจในสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ ในสิง่ ทีเ่ ราไม่คนุ้
ในสิ่งที่เราเคยปฏิเสธ อาจเป็นเพราะเราคิดว่า
มันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากวุ่นวาย และที่เป็นอยู่เดิมใน
ปัจจุบันนี้ก็ดีอยู่แล้ว อาจเป็นเพราะเรากลัวการ
เปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการยอมรับ
ในข้อแรกคือการยอมรับในความเปลี่ยนแปลง
Understanding these projects provides
assurance to customer and employees in the
organization along with related activities that can
be used in the production process of organization
such as implementation of TPS, TQM and
applying various solution tools like QCC, POKA
YOKE, LEANS, 8D and KAIZEN in conjunction
with digital technology system to show all units
and organization; including, buyers to realize
the organization’s determination in enhancing
its production with new technology and capability
to create more jobs, as well.
An organization that intends to be
developed must have a clear plan and development
model. As a key factor in organization, people
can generate value through development system.

This is because a portion of human resource
may not have knowledge or understanding
directly related to their work or lag in their
knowhow, which leads to development of
manpower and working with new technology
or hiring a new staff that are technology savvy
but inadequate experience to work with
existing staffs. Bringing new and existing
staffs to work together, bias and resistance
may occur. Hence, Human resource must be
motivated and aware that new technology is
unavoidable. Self-development for new
technology is needed because it provides
convenience, speedy production, accuracy,
quality and safety and environmentally-friendly
in production process.

Convincing human resource
development in organization
can be done in 2 ways
1) Training program of organization:
Provide in-house training by expert or take
course with public or private training center.
2) For industry 4.0, to encourage one
for self-development supported by organization
as much as possible and to motivate one to
see the target. Strategy for self-development
industry 4.0 means method to reach the target
of self-development for benefit of living and
working in industry 4.0. This strategy has 4
levels (the success of self-development that
makes life happy on the success of selfdevelopment in industry 4.0) which are
Level 1 Acceptance
Level 2 Learning
Level 3 Understanding
Level 4 Implementation

Level 1 Acceptance: Acceptance
is admitting to something we do not like, are
familiar or deny because we think it is
complicated and whatever currently exists is
good enough. We may be afraid of change
and; therefore, acceptance is accepting the
change.

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราไม่อาจ
หลบหนี หรื อ หลี ก เลี่ ย งได้ โดยเฉพาะกั บ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่มีการน�ำเครื่องมือ
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ หรือ
แม้กระทัง้ ความเปลีย่ นแปลงในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ ราต้ อ งยอมรั บ คื อ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่แตกต่างไปจากเดิม
อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารที่ เ ป็ น 3G 4G หรื อ 5G
โทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็เป็นมากกว่า
โทรศัพท์ เพราะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และ
การสือ่ สารก็มมี ากกว่าค�ำพูด ในกระบวนการผลิต
ก็มีการปรับปรุงในเรื่องของวิธีการ เครื่องมือ
อุปกรณ์ เครือ่ งจักร ทีท่ นั สมัยสามารถผลิตสินค้า
ได้ ร วดเร็ ว มี คุ ณ ภาพ และปลอดภัยมากขึ้น
ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
เรื่องต่อมาที่ต้องยอมรับคือการยอมรับ
ในการท�ำงานร่วมกับคนรุน่ ใหม่ เพราะคนรุน่ ใหม่
ที่เพิ่งจบใหม่จะมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่าคนรุ่นก่อน และยังมีความ
สามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
เราต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้ด้วย
ในเรือ่ งของการยอมรับนี้ ถือเป็นการเปิดใจ
ว่าสิ่งต่างๆ ตามที่กล่าวมานั้น เป็นความจริงที่
ก�ำลังเป็นอยู่ ซึ่งแตกต่างจากอดีตอย่างมาก
เมื่อเปิดใจยอมรับในสิ่งต่างๆ เหล่านี้แล้ว การที่
จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาได้นั้น
ต้องใช้สิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็น เพื่อจะอยู่กับสิ่งที่เกิด
ขึ้นใหม่ได้ นั่นคือการเรียนรู้
ระดั บ ที่ 2 การเรียนรู้ ในกระบวนการ
ของการเรียนรู้นั้นจะต้องด�ำเนินการตามวงจร
เดมมิ่ง (Deming Cycle) PDCA คือ P – Plan,

D – Do, C – Check, A - Action เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิม์ ากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เห็นเป็นแนวทางและ
กรอบเวลาแห่งความส�ำเร็จ
การวางแผนในการเรียนรูน้ นั้ เราจะต้องใช้
6W 2H (Why, What, When, Where, Who,
Whom, How, How many) เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมทั้งหมด เช่น เราจะเรียนรู้จากสิ่งใด
จากใครหรือใครเป็นผู้สอน เราจะเรียนรู้เพื่อใคร
สถานที่ในการเรียนรู้คือที่ไหน ในช่วงเวลาใดที่
เหมาะสม เหตุผลในการเรียนต่างๆ วิธกี ารเรียนรู้
เป็นอย่างไร ด้วยงบประมาณในการเรียนรู้เป็น
เท่าไหร่ เมือ่ วิเคราะห์และก�ำหนดได้แล้วก็นำ� มา
สร้างแผนในการเรียนรู้ ด�ำเนินการโดยมีระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิน้ สุด อีกทัง้ ยังต้องมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ประกอบการเรียนรู้ให้ครบถ้วน
การเรียนรู้ตามแผนที่เราได้ก�ำหนดไว้นั้น
ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด ด้วยความ
สม�่ำเสมอที่ยืดหยุ่น ไม่ตึงจนเกินไป เพื่อลด
ความเครียดของสมอง ไม่เช่นนั้นอาจกลับไปสู่
ความต่อต้านที่รุนแรงขึ้นมาอีก แต่ในเบื้องต้น
ต้องมีความมานะ พยายาม และอดทน เพราะเหตุ
ทีเ่ ราเพิง่ จะก้าวข้ามการต่อต้านมาไม่นาน เมือ่ เรา
เปิดใจยอมรับและตั้งใจที่จะเรียนรู้ก็ไม่มีอะไร
จะมาเป็นอุปสรรคได้ เพราะอุปสรรคส่วนใหญ่
ก็คือตัวเรานั่นเอง
Change is what we cannot escape or
avoid; especially, in today industry that uses
advanced tool and technology or change in
daily life.
Moreover, we have to accept communication
technology that has changed. Communication
equipment that is 3G, 4G or 5G functions
more than a cellphone due to many features

that allow more than just a voice communication.
Production process has been improved in
methodology, equipment, device and machine
that are able to produce product faster, in with
quality are safer by modern technology.
Furthermore, we must be able to work
with the new generation staff because as
new graduates, they have more knowledge of
IT and good computer skills. We have to accept
this fact.
This acceptance is the open-minded
to new things. The existence of truth differs
from the past. After accept it, we have to live
with that change and we need to learn.

Level 2 Learning: The learning process
must be done according to Deming Cycle
which consists of P-Plan, D-Do, C-Check and
A-Action to achieve the ultimate success.
This serves as a guideline and time frame of
accomplishment.
Learning plan needs 6W 2H (Why,
What, When, Where, Who, Whom, How and
How many). For instance, What do we learn?
Who do we learn from? Who teaches us?
Whom do we learn for? Where do we learn?
When is the best time to learn? How do we
learn? How much money do we need for
learning? After making analysis, you can now
set a learning plan and proceed with specific
start and end periods and also prepare materials
and tools as part of the learning.
We learn as planned and take it seriously,
regularly and flexibly, to decrease stress that
may cause to the brain; otherwise, it will return
to violence. Initially, effort and patience are
required because we have just passed the
opposition. There is no obstacle if we open
our mind and determine to learn. This is because
most of obstacles are us.
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ตามหลักการเรียนรูข้ องมนุษย์มี
3 ส่วน ใหญ่ๆ คือ
1. กลัวการลงโทษ หรือถูกบังคับให้เรียนรู้
2. มองเห็นผลประโยชน์ คือเรียนแล้ว
จะได้อะไร
3. ต้ อ งการที่ จ ะรู ้ ห รื อ อยากรู ้ จึ ง ตั้ ง ใจ
เรียนรู้
ฉะนัน้ เราต้องการทีพ่ ฒั นาตัวเราเอง ต้อง
บังคับตัวเราให้เรียนรู้และเล็งเห็นถึงประโยชน์
ที่จะได้รับ มีความตั้งใจจึงจะส่งผลสัมฤทธิ์ที่ดี
นั่นเอง
ในช่วงของการเรียนรู้อาจจ�ำเป็นต้องมี
การลงทุนบ้าง ส�ำหรับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่
เป็นการลงทุนที่มองเห็นจุดคุ้มทุนชัดเจน ถ้าเรา
เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้
ระดับที่ 3 ความเข้าใจ กระบวนการ
ของความเข้ า ใจเป็ น กระบวนการที่ ต ่ อ เนื่ อ ง
มาจากการเรียนรู้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมาก
หากกระบวนการเรี ย นรู ้ เ ป็ น ได้ แ ค่ เ พี ย งรู ้
กระบวนการถัดไปจะไม่เกิดขึ้น เพราะในช่วง
เวลาทีผ่ า่ นมานัน้ พบว่า ส่วนมากในกระบวนการ
เรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเพียง
ความรู้ ยังขาดในกระบวนการสร้างความเข้าใจ
หากเปรียบเทียบในการท�ำงานจะได้รบั Skil Matrix
เพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงหมายความว่า
จะเป็ น ได้ เ พี ย งแค่ ผู ้ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้
โดยได้ รั บ การดู แ ละและควบคุ ม เป็ น ระยะๆ
จากหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย

สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ให้ได้
“จงมั่นใจว่าทุกองค์ความรู้มีแก่นของความรู้
ทั้งสิ้น” ซึ่งแก่นของความรู้นั้นจะเป็นตัวสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นนั่นเอง
3 Principles of learning are:
1. Fear of punishment or force to learn.
2. See benefit of learning.
3. Eager to learn or determine to learn.

แต่ถ้าหากเราสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้อย่างถ่องแท้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนรู้
นั้นๆ ก็จะสามารถเปรียบได้กับ skill Matrix 75
เปอร์เซ็นต์ คือสามารถท�ำงานได้เพียงล�ำพังเป็น
อย่างดี และมีความสามารถในการแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้ สร้างผลผลิตได้ตามเวลาที่ก�ำหนด
และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานด้วย และ
พนั ก งานที่ ร ะดั บ เช่ น นี้ ยั ง เป็ น ที่ ต ้ อ งการของ
หัวหน้างานอย่างมากอีกด้วย ฉะนั้นเราจะต้อง
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Thus, we need to improve our competency,
learn new things and see how we can benefit.
With determination, it is possible to succeed.
During the learning process, it may be
necessary to invest in related hardware and
software of new technology. However, it will
be a worthwhile investment, if you understand
the learning process.

Level 3 Understanding: The process
of understanding comes after learning. This
process is very important. If learning process

becomes just only knowing, the next process
will not occur. In the past, it has been discovered
that during much of learning process, students
have been receptive of only news and information,
but lack the understanding process. If this
was compared to working, they would receive
only 50% of the skill matrix. This means they
can only be operating staffs under periodic
supervision of their supervisors.
However, if they can build knowledge
and truly understand what they have learnt,
their skill matrix will be at 75%. That means
they can do their work, independently, are
able to solve problems and produce results
timely with quality according to standards.
This type of staff is in need by supervisors.
Hence, you need to build an understanding
from learning and be reminded that “every
knowledge has its own core knowledge” that
will generate understanding.

ระดั บ ที่ 4 การประยุก ต์ใช้ การ
ประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา
ตนเอง ซึง่ มีความส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าขัน้ ตอนอืน่ ๆ
เพราะเมื่ อ เรามี ค วามตั้ ง ใจจริ ง ที่ จ ะพั ฒ นา
ตนเองแล้ว เปิดใจยอมรับในสิง่ ใหม่ๆ และสร้าง
แผนการเรียนรู้พร้อมทั้งเริ่มต้นการเรียนรู้มา
อย่างอดทน สร้างความเข้าใจในองค์ความรู้
จะปล่อยไว้เพียงแค่นี้ก็คงจะยังไม่ได้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ ในการพัฒนาตนเองในยุคอุตสาหกรรม
4.0 นีเ้ ราต้องมีการประยุกต์ใช้องค์ความรูข้ องเรา
ที่ได้รับมานั้น มาใช้ทั้งในการท�ำงานและในชีวิต
ประจ�ำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการพัฒนา
ตนเอง
เมื่ อ สถานประกอบการประกาศน� ำ ใน
เรือ่ งการพัฒนาองค์กร สร้างการพัฒนาบุคคลากร
และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการสร้างคน
ที่มีคุณภาพในองค์กรของตนเอง ในเบื้องต้นทั้ง

สองปัจจัยนีอ้ ยูด่ ว้ ยกัน ท�ำให้เกิดความแข็งแกร่ง
ของธุรกิจ เพราะเมื่อองค์กรพัฒนา ให้เกิดเป็น
องค์ ก รสมั ย ใหม่ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถและมี ค วามเข้ า ใจในเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัย
ใหม่เป็น มีความสามารถในการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลผลิต
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย
ออกตอบสนองผู้บริโภคตามความต้องการด้วย
ดีไซน์ทแี่ ปลกใหม่ทนั สมัย สะดุดตา และมีความ
รวดเร็วแม่นย�ำ ก็จะท�ำให้เป็นผู้น�ำด้านธุรกิจ
ประเภทนั้นๆ ท�ำให้เกิดโอกาสในการสร้างงาน
มีมากขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้เกิดการจ้างงานทีม่ ากขึน้
ตามลักษณะของธุรกิจที่เติบโตไปด้วย
โดยเฉพาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ยิง่ มีความส�ำคัญอย่างจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
การน�ำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับยานยนต์
รุน่ ใหม่ๆ ในอนาคต เป็นรถยนต์มรี ะบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มความ
ปลอดภัย และความราบรืน่ ในการขับขีน่ ำ� มาติดตัง้
อยูใ่ นรถ จึงท�ำให้สถานประกอบการ ผูท้ เี่ ป็นผูร้ ว่ ม
ผลิตรถยนต์ก็ต้องมีการพัฒนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ไปใช้ในองค์กรด้วย ถือเป็นการพัฒนา
ไปด้วยกันทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มี
อนาคตที่ล�้ำหน้าเต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยี
ด้วยปัจจัยที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การผลิตรถยนต์หลายรุน่ ทีส่ ง่ ขายไปทัว่ โลก มีการ
พั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ก ้ า วล�้ ำ
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ พื่ อ การผลิ ต และการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพในต้ น ทุ น ที่ จ� ำ กั ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนา
จึ ง เป็ น ไปตามล� ำ ดั บ ตั้ ง แต่ ผู ้ บ ริ ห ารไปจนถึ ง
พนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดทักษะในการ
ประยุก ต์ใ ช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงถือได้ว่า
เป็นการสร้างคน แอนาล็อก (Analogs) ให้เป็น
คนดิจติ อล (Digitals) และเมือ่ เราสามารถเข้าใจ
ท�ำได้ ประยุกต์ใช้เป็นในเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
อย่างมีทักษะ ไม่ว่าผลิตรถยนต์จะมีทิศทางไป
ทางใด จะเป็น ไฮบริดจ์ หรือยานยนต์ไฟฟ้า
เราก็สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันเป็นโอกาสของกลุ่มยานยนต์ไทยที่จะเกิด
การพั ฒ นาและก้ า วหน้ า ไปอย่ า งไร้ ขี ด จ� ำ กั ด
ในทุกด้าน

knowledge to our work and daily life for the
utmost benefit.
As the organization declares its intent
to lead an organization and human resource
development and promote learning to build quality
employee, the business can be strengthened.
Modern organizations have human resource
equipped with knowledge, ability and
understanding of technology. They can use
new technology and apply it to create quality
products of wide variety, remarkable designs
and are able to address consumer needs with
accuracy and fast pace. As a consequence,
these operators will become leaders in their
businesses and have more chance to create
more work that eventually generate more jobs
according to the growth of their businesses.
Especially, for the automotive industry
group, it is important to bring in new technology
and apply it for use application in new automotive
models in the future. Vehicles equipped with new
technology will offer increased convenience,
safety and smoother driving. As a result,
automotive manufacturer has to co-work with
other related parts in order to produce vehicle
by implying new technology in organization, as
well. This is parallel development for the whole
automotive industry group for a bright future
filled with technology.
As Thailand is automotive manufacturing
hub of great many of models that are exported,
globally, along with development of cutting-edge
technology, it is necessary to have human
resource development in parallel to that of
technology. This is for human resource to have
skills in using modern technology in production
and quality control, efficiently, with given limited
capital, in order to generate utmost effectiveness.
There is also a development hierarchy from
management to operating staff which creates
skills in the application of new technology. As such,
this enhances “Analogs” man to “Digitals” one.
When we understand and are able to apply
modern technology, skillfully, no matter what
the direction of automotive production is (hybrid
or EV), we can do it efficiently. This is the
opportunity of Thai automotive group for
development and moving forward without limits.

Level 4 Implementation: is the last
step for self-development and it is important
as other steps. When we have determination
for self-development, we need to open our
own mind for new thing, set learning plan and
start learning with perseverance and understand
the knowledge gained. For self-development
in Industry 4.0, we also have to apply this
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Testing Standards

Testing : Burning rate of
material used in passenger
compartment
การทดสอบหาอัตราการลุกไหม้
ของวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสาร
By Mr. Sakesilp Banpasuka
Senior Specialist, Regulation Testing Division
Thailand Automotive Institute

จา

กประกาศจาก กรมการขนส่ง
ทางบก เรือ่ ง ก�ำหนดคุณสมบัติ
การลามไฟของวัสดุทใี่ ช้ตกแต่ง
ภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559 คาดการณ์ว่าจะมี
ผลให้ผู้ขออนุญาตจดทะเบียนรถโดยสารต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบกในปี
พ.ศ. 2562 โดยในประกาศดังกล่าว ก�ำหนดให้
วัสดุทนี่ ำ� มาใช้ในการประกอบเป็นเครือ่ งอุปกรณ์
หรือส่วนควบหรือการตกแต่งภายในของรถที่ใช้
ในการขนส่งผู้โดยสารทั้งรถโดยสารประจ�ำทาง
รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง และรถโดยสารส่วน
บุ คคล ประเภทรถ M2* และรถ M 3** โดย
ควบคุมอัตราการลุกไหม้ทง้ั ในแนวราบ และแนวดิง่
ตามลักษณะเมื่อติดตั้ง และใช้งานของวัสดุบน
ตัวรถโดยสาร
รถโดยสารทัง้ 2 ประเภทจะต้องมีคณุ สมบัติ
ในด้านการลุกไหม้ การลามไฟ ตามมาตรฐาน

ECE R 118 หรือ FMV SS 302 และ ISO 5658 -2
ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันยานยนต์มี
ความสามารถในการให้บริการทดสอบ การลามไฟ
ในแนวราบ (Horizontal flame test) ตามมาตรฐาน
FMV SS 302 (ISO / IEC 17025 Accredited) หรือ
มาตรฐานการทดสอบการลามไฟของวัสดุใน
ห้องโดยสาร ที่ทดสอบในแนวราบอื่นๆ อีกทั้ง
สามารถให้บริการทดสอบมาตรฐานกลาง เช่น
ISO 3795 รวมถึงมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ
บทความนีจ้ งึ ขอกล่าวถึงตัวอย่างทีข่ อบข่ายตาม
มาตรฐานกล่าวถึง และกระบวนการการทดสอบ
พอสังเขปให้สามารถเตรียมความพร้อมเมื่อ
ประสงค์ที่จะส่งตัวอย่างเพื่อน�ำมาทดสอบ

Ac

cording to the notice of Department
of Land Transport (DLT) “the
flammable properties of material
used in decoration of buses B.E.2559”, it is
predicted that the notice will be enforced

*ประเภทรถ M2 หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมากกว่า 8 ที่นั่ง
ไม่รวมผู้ขับ น�้ำหนักรวมสูงสุดของรถไม่เกิน 5000 กิโลกรัม
**ประเภทรถM3 หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมากกว่า 8 ที่นั่ง
ไม่รวมผู้ขับ น�้ำหนักรวมสูงสุดของรถเกิน 5000 กิโลกรัม
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within 2018. The notice indicates materials
made for equipment, component parts or
decoration in passenger compartment in fixed
route bus, non-fixed route and private bus of
type M2* and M3* must have horizontal and
vertical burning rate not exceeding stated
rate.
Both types of bus must have burning
rate conform to standard of ECE R 118 or FMV
SS 302 and ISO 5658 -2. Furthermore, TAI’s
testing lab has capability to provide horizontal
flame test according to FMV SS 302 (ISO /
IEC 17025 Accredited) or burning test standard
of materials used in passenger compartment
which is tested in other horizontal areas and can
perform general standard test per ISO 3795
along with others automotive manufacturers’
standards. This article explains examples conformed
to those standards and their processes. For those
who are willing to have such tests conducted
by TAI will need preparation for their samples,
appropriately.

* M2 refers to vehicle with capacity over 8 passengers; excluding,
driver, with net weight not over 5,000 kilograms
** M3 refers to vehicle with capacity over 8 passengers; excluding,
driver, with net weight over 5,000 kilograms

ชิ้นส่วน และวัสดุที่ใช้เป็นตัวอย่าง
เพื่อทดสอบ
มาตรฐาน FMV SS 302 ครอบคลุ ม
ชิน้ ส่วนดังนี้ เบาะส่วนทีเ่ ป็นโฟมหรือฟองน�ำ้ (Seat
cushions) พนักพิงหลัง เข็มขัดนิรภัย วัสดุฝ้า
หลังคา ผ้าคลุมแทนหลังคารถเปิดหลังคา เท้าแขน
แผ่นปิดด้านข้าง ลิ้นชัก / พนักศีรษะ พรม หรือ
ที่ปูพื้น ที่บังแดด ผ้าม่าน บังแดด ที่คลุมล้อ
อะไหล่ ฝาครอบเครือ่ งยนต์ ผ้าคลุมเบาะ และวัสดุ
ใช้ภายในห้องโดยสาร รวมถึงวัสดุรองใน (Padding)
และวัสดุที่ใช้กระจายแรงเมื่อถูกกระแทก
ตามประกาศของกรมการขนส่ง มีการ
ควบคุมอัตราการลามไฟทัง้ ในแนวราบ และแนวดิง่
ตามรูปแบบของการติดตั้ง ของวัสดุ 5 ชิ้นส่วน
ดังนี้
1. การประกอบหรือการตกแต่งที่นั่ง
2. ผ้าม่าน
3. ผนัง ที่บุผนัง
4. ที่ปูพื้น
5. พื้นรถ

การเตรียมตัวอย่าง

การทดสอบเพือ่ ประเมินหาอัตราการลุกไหม้
ของวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารตามมาตรฐาน FMV
SS 302 ซึ่งเป็นการทดสอบหาอัตราการลุกไหม้
ในแนวราบ (Horizontal flammability test)
มีกระบวนการ ดังนี้

DEPTH
(mm)

13

6

19

25

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเมื่อติดตั้งในตัวรถ
แล้วอยูใ่ นระยะ 13 มิลลิเมตร จากอากาศในห้อง
โดยสาร (Occupant compartment air space)
และจะต้องเตรียมวัสดุ ดังนี้
วัสดุทุกชนิดทั้งวัสดุแบบเดี่ยว หรือวัสดุ
ผสม (single or composite materials) ตาม
ประกาศของกรมการขนส่งให้นิยามว่า วัสดุที่มี
คุณสมบัติของวัสดุคงที่ทุกทิศทาง (Isotropic)

และวัสดุท่ีมีคุณสมบัติของวัสดุแตกต่างกันใน
แต่ละทิศทาง (Non-Isotropic) ที่ ใช้ ในห้ อ ง
โดยสาร ซึ่งอยู่ภายในระยะ 13 มิลลิเมตร จาก
อากาศในห้องโดยสาร
The testing process in determining burning
rate of materials used in passenger compartment
according to the standard of FMV SS 302
(Horizontal flammability test) is as follows.

Sample parts and materials
for the test
FMV SS 302 standard covers seat
cushions (foam or sponge), seat backs, seat
belts, headlining, convertible tops, arm rests, trim
panels, compartment shelves, head restraints,
floor coverings, sun visors, curtains, shades,
wheel housing coverings, engine compartment
covers, mattress covers, padding and materials
used for scattering the collision.
According to the notice of DLT, horizontal
and vertical burning rate of five components
installed in passenger compartment must be
controlled
1. Assembly and decoration
2. Curtain
3. Panel and pad
4. Floor covering
5. Floor

Sample Preparation
There are factors that need to be
considered upon installation within 13 millimeters
of occupant compartment air space and
materials that need to be prepared.
Single or composite materials as
described by the notice of DLT are materials that
exhibit isotropic and non-isotropic properties
that are used in passenger cabin within 13 mm
of occupant compartment air space.

Occupant Compartment Air Space

a NON ADHERING INTERFACE
b ADHERING INTERFACE
c

Material tested

SEPARATELY

13

Materials tested as

COMPOSITE

CUT HERE

MILLIMETERS (mm)

Source of image : http://locoseatsoz.com/FMVSS302.htm
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TESTING STANDARD

• ให้เตรียมตัวอย่างเป็นวัสดุเดีย่ ว (วัสดุ a
ตามภาพประกอบ) ทีไ่ ม่มสี ว่ นใดติดเข้ากับวัสดุอนื่
ให้ทดสอบโดยแยกวัสดุนั้นเป็นวัสดุเดี่ยว
• ให้เตรียมตัวอย่างเป็นวัสดุที่ติดเข้ากับ
วั สดุ ต่ างชนิ ด กั น (วั ส ดุ b และ c ตามภาพ
ประกอบ) ส่วนที่มีการติดเข้าด้วยกันของสอง
วัสดุเช่นนี้ ให้ทดสอบเป็นวัสดุผสมโดยชิ้นงาน
ประกอบด้วยวัสดุ 2 ชนิดแล้วประกบเข้าด้วยกัน
หากทั้งสองวัสดุ มีความหนาโดยไม่รวมความ
หนาของวัสดุ a อยู่ภายในระยะ 13 มิลลิเมตร
ภายในห้องโดยสาร
ทั้ ง นี้ ก ารเตรี ย มตั ว อย่ า งเพื่ อ ทดสอบ
สามารถเตรียมจากผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป โดยตัด
ชิ้นตัวอย่างบริเวณที่เรียบที่สุดหรือส่วนที่มีส่วน
โค้งน้อยที่สุด ขนาดกว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว
356 มิลลิเมตร ความหนาเป็นไปตามชิน้ งานจริง
แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร จ�ำนวน 5 ชิ้น/วัสดุ
และทิศทางการขึ้นรูปหรือแนวเส้นด้ายในการ
ถักทอ หากติดขัดด้วยเรื่องขนาด และรูปทรง
ให้ท�ำตัวอย่างเพื่อทดสอบขึ้นมาโดยกรรมวิธี
เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป

การทดสอบ
หลังจากที่ได้รับตัวอย่าง ก่อนเริ่มการ
ทดสอบการลามไฟ ตัวอย่างจะต้องถูกน�ำไป
ปรับสภาวะอุณหภูมิ และความชื้นในสภาวะ

อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ตัวอย่างอยู่ใน
สภาวะคงตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
จากนั้นเมื่อน�ำไปทดสอบตัวอย่างจะถูกประกบ
เข้ากับกรอบยึดตัวอย่างทรงตัว U และท�ำการ
ติดตัง้ เข้ากับตูเ้ ผาไหม้ ซึง่ ท�ำจากโลหะปลอดสนิม
โดยจ่อปลายตัวอย่างให้หันด้านที่เผยผึ่งสู่ห้อง
โดยสารเข้าสู่เปลวไฟ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง เป็นเวลา 15 วินาที, จากนั้นหาก
ตัวอย่างไม่ติดไฟ หรือเปลวไฟดับเองก่อนถึงจุด
เริ่มจับเวลา ให้รายงานอัตราการลุกไหม้ 0
มิลลิเมตร/นาที หรือหากตัวอย่างติดไฟผ่านจุด
เริ่มจับเวลา ให้เริ่มจับเวลาไปจนถึงจุดสิ้นสุด
การจับเวลาหรือจนกระทั่งไฟที่ตัวอย่างดับลง
หรื อ รอจนกระทั่ ง เปลวไฟลามผ่ า นจุ ด สิ้ น สุ ด
เวลา จากนัน้ บันทึกเวลาและระยะทางทีต่ วั อย่าง
ลุกไหม้ แล้วค�ำนวนอัตราการลุกไหม้ (ระยะทาง/
เวลา)
• Prepare sample as single material

(material a, as pictured) with non-adhering
interface. It shall be tested separately.

• Prepare sample as composite materials
(material b and c, as pictured) with adhering
interface, provided the thickness of materials
b and c combined, excluding, that of material a,
falls within 13 mm of occupant compartment
air space.

ราÂÅะเÍีÂด¢ÍงวัÊดØที่µ้Íงáจ้งµ‹Íกรมการ¢นÊ‹งทางบก
à¾×èÍ¢Í¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
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In preparation of sample, finished product
materials may be used by cutting the smoothest
part or minimal curvature of the sample with
100 mm width and 356 mm length and original
thickness, but not exceeding 13 mm in quantity
of 5 pieces per material used with original
shape and line cutting. However, if there are
problems regarding to size and shape, test
sample may be made in the same way as the
finished product.

Testing
After receiving the test sample and prior
to burning rate test, the sample must be
allowed to adjust its temperature and humidity
according to the temperature environment of
the test lab, and to have the sample become
stable for at least 24 hours. Next, the sample
will be affixed to U-like structure frame and
installed onto the burning chamber made of
rust-free metals. This is done by pointing the
end of sample, with the side facing to passenger
compartment, toward the flame fueled by
natural gas for 15 seconds. If the sample does
not burn or the flame extinguishes before the
start of timing, use a reported burning rate of
0 mm/min. If the sample starts to burn past
the start of timing, then commence timing until
the end of timing or when the burning flame on
the sample extinguishes or wait until the burning
flame continues past the end of timing, then
record the time and distance of which the
sample burns to calculate the burning rate
(distance/time).

Details of materials to obtain permit
from DLT

1. ¢้ÍมูÅทั่วä»
(1.1) ÂÕèËŒÍ (ª×èÍ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¢Í§¼ÙŒ¼ÅÔµÇÑÊ´Ø) : ...................................
............................................................................................................
(1.2) áºº áÅÐª×èÍ·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ¢Í§ÇÑÊ´Ø : ........................................
............................................................................................................
áººÂ‹ÍÂ 1) : ..............................................................................
2) : ..............................................................................
(1.3) ª×èÍáÅÐ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒ¼ÅÔµÇÑÊ´ØËÃ×Í¼ÙŒ¼ÅÔµÃ¶ : ............................
............................................................................................................
(1.4) ª×èÍáÅÐ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒÂ×è¹¢Í·´ÊÍº : ...........................................
............................................................................................................

1. General information
(1.1) Brand (Trade name of manufacturer of material)
............................................................................................................
(1.2) Model and Trade name of material : .........................
............................................................................................................
Sub-model 1) : ......................................................
2) : ......................................................
(1.3) Name and address of manufacturer of material or vehicle
..................................................................................................................................................
(1.4) Name and address of test requester : ..............................
.....................................................................................................................

2. ¢้ÍมูÅวัÊดØ
(2.1) ÇÑÊ´Ø¾×é¹°Ò¹·íÒÁÒ¨Ò¡ : .............................................................
............................................................................................................
(2.2) à»š¹ÇÑÊ´Øà´ÕèÂÇËÃ×ÍÇÑÊ´Ø¼ÊÁ/¨íÒ¹Ç¹ªÑé¹¢Í§ÇÑÊ´Ø : ..............
............................................................................................................
(2.3) ª¹Ô´¢Í§ÊÒÃà¤Å×ÍºÇÑÊ´Ø : ........................................................
............................................................................................................
(2.4) ¤ÇÒÁË¹ÒÁÒ¡·ÕèÊØ´áÅÐ¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´¢Í§ÇÑÊ´Ø : ........................
............................................................................................................
(2.5) ¤ÇÒÁË¹Òá¹‹¹¢Í§ÇÑÊ´Ø (¶ŒÒÁÕ) : ............................................
............................................................................................................

2. Material information
(2.1) Base material is made of : ..............................................
............................................................................................................
(2.2) Single or composite material/Number of layer : ..
............................................................................................................
(2.3) Type of coating material : ................................................
............................................................................................................
(2.4) Maximum and minimum thickness of material : .
............................................................................................................
(2.5) Density of material (if any) : ...........................................
............................................................................................................

Source of image : www.atlas-mts.com

เกณฑ์การผ่านการทดสอบ

Criteria to pass the test

อัตราการลามไฟของวัสดุต้องไม่เกิน 100
มิลลิเมตร/นาที

Burning rate of material must not exceed
100 mm/min

ขั้นตอนในการขอรับการทดสอบกับ
สถาบันยานยนต์
1.) ผู้ขอรับบริการน�ำส่งตัวอย่าง พร้อม
รายละเอียดตัวอย่าง เพื่ออ้างอิงในรายงานผล
การทดสอบกรณี ต ้ อ งการน� ำ รายงานผลการ
ทดสอบไปประกอบการยื่นขอรับความเห็นชอบ
กับกรมการขนส่งทางบก
2.) สถาบันฯ เสนอราคาเพื่อให้ผู้ขอรับ
บริการยืนยันราคาก่อนเริ่มการทดสอบ พร้อม
ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายให้ชำ� ระค่าทดสอบ
3.) สถาบั น ฯ ท�ำการทดสอบ และสรุป
รายงานผลการทดสอบ
4.) น� ำ ส่ งรายงานผลการทดสอบให้กับ
ผู้ขอรับบริการ

Steps for requesting test
with TAI
1) Requestor submits sample along with
details for reference in the report (if needed
for submitting to DLT).
2) TAI proposes quotation to requestor.
If requestor agrees, TAI issues invoice for
the payment.
3) TAI performs the test and prepare
summary report.
4) TAI submits report to requestor.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ แผนกทดสอบ ศูนย์ทดสอบสถาบันยานยนต์
โทร. 02 324 0710 โทรสาร 02 323 9598
Email : testingcenter@thaiauto.or.th
For more information, please contact Regulation Testing Division, Thailand Automotive Institute
Tel. : 02 324 0710 Fax. : 02 323 9598
Email : testingcenter@thaiauto.or.th
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Techno focus

OEM Electrification Strategies:

Acceleration of EV
and PHV Lineup
Expansion
กลยุทธ์การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของผู้ผลิตยานยนต์ :

การเร่งการออกวางตลาดรถ
พลังงานไฟฟ้า
EV และ PHV

ความนิยม BMW, Daimler, VW,
Renault-Nissan-Mitsubishi, PSA
และ Tesla

BMW, Daimler, VW, RenaultNissan-Mitsubishi, PSA, and
Tesla trends

• บทสรุป
• การเร่ ง การผลิ ต ของผู ้ ผ ลิ ต ยานยนต์ เ พื่ อ วางตลาดรถ
พลังงานไฟฟ้า EV และ PHV
• BMW : รถพลังงานไฟฟ้า EV 25 รุน่ ภายในปี 2568 เคลือ่ นทัพ
รถพลังงานไฟฟ้า EV รุ่นเอ็กครูชีฟ I ซีรีส์
• Daimler : จัดตารางออกรถพลังงานไฟฟ้า EV 10 รุน่ ภายในปี
2565 พร้อมขยายรุ่น PHV และ FCV
• VW : ตัง้ เป้ารถพลังงานไฟฟ้า EV 30 รุน่ หรือมากกว่านัน้ และ
กำ�หนดยอดขายต่อปี สำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า EV ให้อยู่ที่ 2
ถึง 3 ล้านคัน ภายในปี 2568
• Renault-Nissan-Mitsubishi : ตัง้ เป้ายอดขายทัว่ โลก 14 ล้านคัน
ภายในปี 2565 และ 30% ของยนต์กรรมประจุไฟฟ้า
• PSA : วางตลาดรถพลังงานไฟฟ้า EV PHV 7 รุน่ และ EV 4 รุน่
ภายในปี 2564
• Tesla : ผูนำ�
้ ยานยนต์ไฟฟ้า EV ในตลาดรถหรู วางแผนขยาย
การออกรถพลังงานไฟฟ้า EV

• Summary
• OEMs accelerating the release of EVs and PHVs
• BMW: 25 electric vehicles by 2025, deployment of its
electric vehicle exclusive i Series
• Daimler: Scheduled release of 10 EV models by 2022,
expansion of PHV and FCV models
• VW: Aiming for 30 or more EVs and annual vehicle
sales of 2 to 3 million vehicles by 2025
• Renault-Nissan-Mitsubishi: Aiming for global sales of
14 million vehicles by 2022 and 30% electrified vehicles
• PSA: Release of 7 PHV models and 4 EV models by 2021
• Tesla: Leading the luxury EV market, plans to expand
its EV lineup
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บทสรุป
กฎระเบียบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมได้
กลายมาเป็นเรือ่ งเร่งด่วนไปทัว่ โลก ผูผ้ ลิตยานยนต์
รายใหญ่ประกาศ กลยุทธ์การใช้พลังงานไฟฟ้า
ของบริษทั ตน ผูผ้ ลิตยานยนต์วางแผนทีจ่ ะขยาย
ไลน์การผลิตรถพลังงานไฟฟ้า EVเพิ่ม พร้อมกับ
เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า EV รุ่นใหม่ ในระหว่าง
ปี 2565 และ 2568
รายงานฉบับนี้กล่าวถึงนโยบายการเพิ่ม
การผลิตรถพลังงานไฟฟ้า EV และแผนการวาง
ตลาดรถแต่ละรุ่นของ BMW, Daimler, VW,
Renault-Nissan-Mitsubishi, PSA และ Tesla
โดยเป็นบทสรุปของรุน่ EV และ PHV และปรับปรุง
ข้อมูลล่าสุด รวมถึงแผนการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง

กับการใช้พลังงานไฟฟ้า จากข้อมูลยอดขาย
ยานยนต์แบ่งตามรุน่ ของมาร์คไลนส์ นอกจากนี้
ในรายงานยังได้สรุปยอดรวมของยอดขายยานยนต์
รถพลังงานไฟฟ้า EV รุ่นส�ำคัญๆ จากปี 2558
ถึง 2560 ไว้ด้วย
เมือ่ เร็วๆ นี้ ผูผ้ ลิต OEMs เยอรมนีรายใหญ่
3 แห่งได้ออกวางตลาด PHV และ EV ทีแ่ ตกต่าง
จากรุ่นที่มีอยู่และขยายการผลิต EV เพิ่มจากปี
2561 ส่วน Renault-Nissan-Mitsubishi ก็ได้
ออกเวอร์ชนั่ ใหม่ของรุน่ หลักๆ เป็นล�ำดับ : Nissan
LEAF, Renault ZOE และ Mitsubishi Outlander
PHEV ซึง่ ในอนาคต ผูผ้ ลิต OEMs จะใช้แพลตฟอร์ม
ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะส�ำหรับรถพลังงานไฟฟ้า
EVs ขึ้นมา นอกจากนี้ PSA ยังได้ใช้แพลตฟอร์ม
ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อพัฒนารถพลังงาน

Sales of major EV models
50,000
40,000

2015

2016

2017

BMW
i3

VW
e-Golf

30,000
20,000
10,000
0
Nissan Tesla
Tesla Renault
Leaf Model S Model x ZOE

Source: MarkLines yearly sales figures by model

ไฟฟ้า EVรุ่นใหม่ๆ อีก และวางตลาด EVs และ
PHVs ส�ำหรับ Tesla ผูน้ ำ� ตลาดรถหรู EV ทีป่ จั จุบนั
มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EVเป็นตลาดหลัก โดย
ได้ออกรุ่นโมเดล 3 และขยายการผลิต EV ใน
รถยนต์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

Summary
As environmental regulations become
more stringent around the world, major
automakers are announcing their electrification
strategies. OEMs are planning to increase their
lineup of electric vehicles as well as release
new EVs between 2022 and 2025.
This report covers the electric vehicle
expansion policies and release plans by
category of BMW, Daimler, VW, Renault–Nissan–
Mitsubishi, PSA, and Tesla, provide a summary
of the major EV and PHV models, and update
the road maps related to electrification. Based
on MarkLines vehicle sales by model data, this
report also provides an aggregate of the vehicle
sales of major electric vehicle models from 2015
to 2017.
The three major German OEMs are currently
releasing PHV and EV variants of existing models
and will expand their lineup of EVs from 2018.
Renault–Nissan–Mitsubishi will sequentially
release new versions of its core models: the
Nissan LEAF, Renault ZOE, and the Mitsubishi
Outlander PHEV. In the future, the OEMs will
adopt a common platform exclusively developed
for EVs. PSA will also utilize a newly developed
platform for electric vehicles and release EVs
and PHVs. Tesla, which leads the luxury EV market
segment, is now mass-producing affordable
EVs with the release of its Model 3, and will expand
its lineup of EVs to also include commercial
vehicles.
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Road map related to OEM electrification

Source: Created by MarkLines based on press releases and media reports (as of March 2018)

ผูผ
้ ลิตยานยนต์ เร่งวางตลาด
EVs และ PHVs
เมือ่ เร็วๆ นี้ ผูผ้ ลิตยานยนต์เยอรมนีรายใหญ่
3 แห่งได้เปิดตัว PHV และ EV ที่แตกต่างจาก
รุน่ ทีม่ อี ยูแ่ ละขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพิม่ จาก
ปี 2561 ผู้ผลิตยานยนต์ทั้งหมดก�ำลังวางแผนที่
จะออก EV รุ่นใหม่ และกลุ่ม BMW วางแผนที่
จะออกรุ่นใหม่จ�ำนวน 25 รุ่นภายในปี 2568
โดยเป็น EVs ถึง 12 รุ่น ส่วนกลุ่ม Daimler
ตั้งใจที่จะออก EVs 10 รุ่นภายในปี 2565 และ
กลุ่ม VW ก็วางแผนที่จะออก EV 30 รุ่นหรือ
มากกว่านั้นภายในปี 2568
ส่วน Renault-Nissan-Mitsubishi วางแผน
ปล่อย EV รุน่ หลักๆ ออกมา โดยทีผ่ ผู้ ลิตยานยนต์
จะผลิตเวอร์ชั่นใหม่ๆ ของ Nissan LEAF และ
Renault ZOE ซึง่ เป็นรุน่ หลักในตลาด EV พร้อมกัน
กับ Mitsubishi Outlander PHEV ซึง่ ขายดีในตลาด
SUV ทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ผูผ้ ลิตยานยนต์
จะใช้ แ พลตฟอร์ ม แพลตฟอร์ม ที่พัฒ นาขึ้น
โดยเฉพาะในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า EVs
ขึน้ มาให้ได้ภายในปี 2563 และจะใช้สำ� หรับ EVs
ถึง 70% ภายในปี 2565 นอกจากนี้ PSA ยัง
วางแผนพัฒนาแพลตฟอร์มรถพลังงานไฟฟ้า EV
ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะและจะปล่อย PHVs 7 รุ่น
และ EVs 4 รุ่นจากแพลตฟอร์มนี้ภายในปี 2564
จากโมเดล 3 ที่ออกสู่ตลาด ซึ่ง Tesla
ผูน้ ำ� ตลาดรถหรู EV วางแผนทีจ่ ะปล่อยรุน่ โมเดล
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Y รถยนต์นั่งขนาดเล็ก SUV และจะผลิต EV
เป็นตลาดหลัก ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผลิตยานยนต์
ก็ได้เตรียมการที่จะขยายการผลิต EV ไปยังรถ
บรรทุกสินค้าพ่วง รถบรรทุกปิคอัพ และมินิบัส

OEMs accelerating the
release of EVs and PHVs
The three major German OEMs are
currently releasing PHV and EV variants of existing
models, and will expand their lineup of EVs from
2018. All automakers are planning to release
EV models, and the BMW Group plans to feature
25 electric vehicle models by 2025, with 12
models being EVs. The Daimler Group intends
to release 10 EVs by 2022, and the VW Group
plans to release 30 or more EVs by 2025.

Renault–Nissan–Mitsubishi plans to further
evolve its core EV models. The OEMs will release
new versions of its Nissan LEAF and Renault
ZOE, which are major models in the EV market,
as well as its Mitsubishi Outlander PHEV, which
is performing well in the electric SUV segment.
The OEM is aiming for practical realization of
its EV-exclusive common platform by 2020
and will adopt it for 70% of its EVs by 2022.
PSA also plans to develop a platform exclusively
for electric vehicles and will release 7 PHVs
and 4 EVs featuring this platform by 2021.
Following the release of its Model 3,
Tesla, which leads the luxury EV market segment,
plans to release its Model Y compact SUV, and
will mass-produce affordable EVs. Furthermore,
the automaker plans to expand its EV lineup
to feature semi-truck trailers, pickup trucks,
and minibuses.

BMW : รถพลังงานไฟฟ้า
EV 25 รุ่นภายในปี 2568
เคลื่อนทัพรถพลังงานไฟฟ้า
EVรุ่นเอ็กครูชีฟ I ซีรีส์
กลยุทธ์หมายเลขหนึ่ง > อนาคต
ในเดือนมีนาคม 2559 BMW ได้ประกาศ
แผนงาน “กลยุทธ์หมายเลขหนึ่ง อนาคต” ซึ่ง
จะสะท้อนเป้าหมายของผู้ผลิตยานยนต์ ที่ก�ำลัง
พัฒนา EVs และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอีก
มหาศาล ผู้ผลิตยานยนต์พยากรณ์ว่า ยอดขาย
รถพลังงานไฟฟ้า EV แบบปลั๊กอิน 15 ถึง 25%
จากยอดขายยานยนต์ทั้งหมด เป็นของ BMW
และแบรนด์ MINI ในปี 2560 ที่งาน IAA แฟรงค์
เฟริ์ท มอเตอร์ โชว์ BMW ประกาศว่าภายในปี
2568 จะวางตลาดรถพลังงานไฟฟ้า EVจ�ำนวน
25 รุ่น โดยเป็น EVs ถึง 12 รุ่น ทั้งนี้ ทุกรุ่นจะ
ออกแบบโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นที่สามารถ
รองรับได้ทงั้ เวอร์ชนั่ ของ EV และ PHV โดยสามารถ
ใช้ได้ทั้งระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE)
หรือ EVs และ PHV ในสายการผลิตเดียวกัน

BMW จะขยาย EVs และ
PHVs ครั้งแรกด้วย i ซีรีส์
และแบรนด์ MINI
BMW ก�ำลังขยายการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า
EV ด้วย i ซีรีส์ และแบรนด์ในกลุ่ม ภายหลังที่
ได้ออก EV รุ่น i3 รถยนต์นั่งขนาดเล็ก แล้ว
BMW ก็ได้ออก i8 PHV รถสปอร์ตเป็นครั้งแรก
ในตลาดยุโรปและอเมริกา โดยในปี 2564 ตั้งใจ
จะผลักดันแบรนด์ให้ออก iNEXT EV ที่ขับเคลื่อน
ด้ว ยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า Level 3 และ
เทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้
กลุ่ม BMW ยังได้ปล่อย EV ส�ำหรับคนรุ่นใหม่
BMW X3 และ MINI อีกหลายรุ่น

BMW: 25 electric vehicles
by 2025, deployment of
its electric vehicle exclusive
i Series
Strategy Number One > Next
In March 2016, BMW announced its
"Strategy Number One > Next" plan, which will

reflect the OEM's focus on developing EVs and
autonomous driving technology. The automaker
predicts that by 2025, plug-in electric vehicle
sales will account for 15 to 25% of BMW and
MINI brand's total vehicle sales. At the 2017
IAA Frankfurt Motor Show, BMW announced that
by 2025 it would release 25 electric vehicles,
of which 12 will be EVs. All models will feature
a flexible vehicle structure that can support
both EV and PHV versions and will construct
a production system capable of producing
internal combustion engine (ICE) vehicles,
EVs, and PHVs on the same production line.

BMW to expand its
lineup of EVs and PHVs
primarily through its i
Series and the MINI
brand

BMW is expanding its lineup of electric
vehicles through its i Series sub-brand.
Following the release of the i3 compact EV,
BMW released the i8 PHV sports car primarily
in the European and US markets. By 2021, the
brand is scheduled to release the iNEXT EV
featuring Level 3 autonomous driving technology
and next-generation electrification technology.
Furthermore, the group will also release EV
models of the next generation BMW X3 and
various MINI models.

BMW I
i3
i8
iNext
i Vision
Dynamics
i3
i8
iNext
i Vision
Dynamics

ภายหลังจากทีไ่ ด้เพิม่ แบตเตอรี่ 33kWh/94Ah ในปี 2560 BMW รุน่ i3s รถสปอร์ตก็ได้ออกสูต่ ลาดในเดือนพฤศจิกายน 2560
เผยโฉม i8 Roadster ในเดือนพฤษภาคม 2561
เทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ iNext EV และการเชื่อมต่อแบบดิจิตอล วางแผนเปิดตัวไว้ในปี 2564
BMW รุ่น i Vision Dynamics เปิดตัวที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์ โชว์ ในปี 2560 ถือเป็นรถพลังงานไฟฟ้า EV ต้นแบบ
สำ�หรับอนาคต โดยเปรียบเทียบระหว่าง BMW i3 และ i8 ที่สามารถขับได้ถึง 600 กิโลเมตรเมื่อได้ชาร์จไฟฟ้าเต็ม และคาดว่า
จะออกจำ�หน่ายในปี 2564
Addition of a 33kWh/94Ah battery in the 2017 model. The i3s sport model was released in November 2017.
Release of the i8 Roadster scheduled for May 2018.
The iNext EV features autonomous driving technology and digital connectivity, and is scheduled for release in 2021.
BMW's i Vision Dynamics announced at the 2017 IAA Frankfurt Motor Show is a concept car that demonstrates
its future electric vehicle models. The vehicle is placed between the BMW i3 and i8 and has a driving range
of 600 km on a full charge. The vehicle is expected to go on sale in 2021.

MINI
ยานยนต์ไฮบริดรุ่น
Countryman
Plug-in Hybrid

ยานยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ได้แก่ MINI คันแรกที่เป็น PHV โดยออกวางตลาดในปี 2560

ดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ MINI รถพลังงานไฟฟ้า EV คันแรก เปิดตัวที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์ โชว์ ในปี 2560
แนวคิดพลังงานไฟฟ้า แนวคิ
เริ่มการผลิตและเผยโฉมในปี 2562
Countryman
Plug-in Hybrid

The Countryman Plug-in Hybrid is MINI's first PHV, released in June 2017.

Electric Concept

The Electric Concept is MINI's first EV, announced at the 2017 IAA Frankfurt Motor Show. The production
model is scheduled for release in 2019.
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BMW i Vision Dynamics concept

MINI Electric Concept

รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นหลักๆ ของกลุ่ม BMW (ยอดขาย : หน่วย)
แบรนด์

รุ่น

BMW
BMW

i3
3 Series

ประเภท

EV/HV/
PHV/FCV 2558
EV
21,707
PHV
98

B
D
SUV
BMW
X5
PHV
1,862
(Class E)
BMW 2 Series
C
PHV
165
BMW 5 Series
E
PHV
SUV
MINI Countryman (Class
PHV
C)
BMW 7 Series
F
PHV
BMW
i8
F
PHV
5,288
ที่มา : รายงานยอดขายรายปีของแต่ละรุ่น จัดท�ำโดย MarkLines

2559

2560

ขายดีในประเทศ

23,675 27,863
9,445 13,769

สหรัฐอเมริกา, นอร์เวย์, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา

11,118 10,682

สหรัฐอเมริกา, เบลเยีย่ ม, นอร์เวย์, สหราชอาณาจักร

5,652 10,105
- 9,581

เยอรมนี, นอร์เวย์, สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี
สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม, นอร์เวย์,
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, เบลเยีย่ ม
สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี

-

3,950

858
3,637

2,011
1,616

BMW Group major electrified models (Sales volume: units)
Brand

Model

BMW
BMW

i3
3 Series

Segment

EV/HV/
Top-selling country
PHV/FCV 2015 2016 2017
EV
21,707 23,675 27,863 USA, Norway, Germany, UK
PHV
98 9,445 13,769 UK, USA

B
D
SUV
BMW
X5
(Class E)
BMW 2 Series
C
BMW 5 Series
E
SUV
MINI Countryman (Class
C)
BMW 7 Series
F
BMW
i8
F
Source: MarkLines yearly sales figures by model
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PHV

1,862 11,118 10,682 USA, Belgium, Norway, UK

PHV
PHV

165
-

5,652 10,105 Germany, Norway, UK
- 9,581 USA, UK, Germany

PHV

-

-

PHV
PHV

5,288

858
3,637

3,950 UK, France, Belgium, Norway, USA
2,011 USA, UK, Germany, Belgium
1,616 USA, UK, Germany

Daimler: วางแผนเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า
EV 10 รุ่นภายในปี 2565 และพัฒนารุ่น
PHV และ FCV เพิ่ม
ภายในปี 2565 Daimler วางแผนที่จะเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า
EV 10 รุ่น โดยตั้งเป้ามียอดขาย 15 ถึง 25% ของยอดขาย EV ทั่วโลก
โดยที่ผู้ผลิตยานยนต์ วางแผนที่จะเพิ่มก�ำลังการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า
EV รุ่น EQ เอ็กครูชีฟ ด้วยแบรนด์ในกลุ่ม ดังเช่นในปี 2560 smart ที่
ได้ อ อกรถพลั งงานไฟฟ้า EV ยิ่งไปกว่านั้น Mercedes-Benz จะเริ่ม
เผยโฉมรถเวอร์ชั่น EV, PHV, และ FCV ออกมา

Mercedes-Benz EQ, รถพลังงานไฟฟ้า EVs
แบรนด์ในกลุ่ม
Daimler ได้ประกาศรถพลังงานไฟฟ้า EV เอ็กครูชฟี แบรนด์ในกลุม่
นัน่ คือ Mercedes-Benz EQ ในปี 2559 ที่ปารีส มอเตอร์โชว์ โดยแบรนด์จะ
ใช้แพลตฟอร์มทีพ่ ฒั นาขึน้ โดยเฉพาะ ส�ำหรับรถพลังงานไฟฟ้า EV เอ็กครูชฟี
ที่ผลิตยานยนต์หลายๆ ประเภท ทั้ง SUVs, รถยนต์นั่งซีดาน และคูเป้
รถยนต์สองทีน่ งั่ หลัก ในอนาคต รถพลังงานไฟฟ้า EV ของ Mercedes-Benz
แนวคิด EQ
เจนเนอเรชั่น
แนวคิด EQA
EQC
สมาร์ทวิชั่น
EQ ฟอร์ทู
Generation EQ
Concept
Concept EQA
EQC
smart vision
EQ fortwo

ทั้งหมดและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องจะจ�ำหน่ายโดยใช้แบรนด์ EQ
และจะผลิตรถแบรนด์ EQ ในเยอรมนี, ฝรั่งเศส, อเมริกา และจีน

Daimler: Scheduled release of 10 EV
models by 2022, expansion of PHV
and FCV models
By 2022, Daimler plans to release 10 EV models, with 15 to 25% of
its global sales comprised of EVs. The OEM plans to expand the lineup
of its EV-exclusive EQ sub-brand. In 2017, smart released an EV.
Additionally, various Mercedes-Benz models will feature EV, PHV, and
FCV versions.

Mercedes-Benz EQ, sub-brand of EVs
Daimler announced its EV-exclusive sub-brand, Mercedes-Benz
EQ at the 2016 Paris Motor Show. The brand will develop an EV-exclusive
platform that can be used in various vehicle types including SUVs,
sedans, and coupes. In the future, all Mercedes-Benz EVs and related
products and services will be sold through the EQ brand. EQ brand
vehicles will be produced in Germany, France, the U.S., and China.

ได้มีการใช้แนวคิด EQ เจนเนอเรชั่นในปี 2559 ที่ปารีส มอเตอร์โชว์ ซึ่งเป็นรถ SUV คูเป้ลักษณะพิเศษใหม่ๆ ที่ใช้ EV แพลตฟอร์ม
ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ รุ่นนี้จะผลิตภายในต้นปี 2563
คือ การแสดงรถพลังงานไฟฟ้า EV ในปี 2560 ที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์ โชว์ โดยจัดตารางการออกจำ�หน่ายในปี 2562
EQC เป็นรถที่ผลิตรุ่นแรกของแบรนด์ EQ ซึ่งจะผลิตในปี 2562 ที่โรงงานที่เบรเมน ในเยอรมนี
Smart ได้นำ�รถต้นแบบขับขี่อัตโนมัติ 2 ที่นั่งออกมาแสดงในปี 2560 ที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์โชว์ และเสนอทิศทางของแบรนด์
EQ ในอนาคต และมีลักษณะตามกลยุทธ์ของ Daimler อย่างสมบูรณ์ (การเชื่อมต่อ พลังงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ การมีส่วนร่วม และ
การใช้พลังงานไฟฟ้า)
The Generation EQ Concept was announced at the 2016 Paris Motor Show and is a SUV coupe featuring the
newly developed EV platform. Mass-production of the model is scheduled to begin by 2020.
The Concept EQA is an EV exhibited at the 2017 IAA Frankfurt Motor Show, scheduled for release in 2019.
The EQC is the first production model from the EQ brand. The model is scheduled for production in 2019 at
the Bremen plant in Germany.
The smart vision EQ fortwo was exhibited at the 2017 IAA Frankfurt Motor Show and proposes the future direction
of the EQ brand, fully featuring elements of Daimler’s CASE (connected, autonomous driving, sharing, and electric)
strategy.
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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

ซีรสี ท์ กุ รุน่ ของยานยนต์โดยสาร Mercedes-Benz จะมีลักษณะพิเศษ
การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างน้อย 1 อย่าง โดยแบรนด์ได้วางแผนออกรถใช้
พลังงานไฟฟ้า 50 เวอร์ชั่น โดยรถพลังงานไฟฟ้า EV จะติดแบรนด์ EQ
ขณะที่รถตู้ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ในปี 2561 ครึ่งปีหลัง ผู้ผลิตยาน
ยนต์ จะได้เปิดตัวรถตู้ขนาดกลาง และในปี 2562 จะเปิดตัวสปินเตอร์
ขนาดใหญ่ และ EV ไซตัน และผู้ผลิตยานยนต์ ยังได้ผลิตเวอร์ชนั่ ใหม่ๆ ให้
กับ Renault Kangoo อีกด้วย

All model series from Mercedes-Benz's passenger vehicles will
feature at least 1 electric version. The brand plans to release a total of 50
electric versions of its models. EVs will feature the EQ badge.

E350e
eVito
แนวคิด IAA
GLC F-Cell
E350e
eVito
Concept IAA
GLC F-Cell

E350e เป็น E-Class ของรถ PHV ออกสู่ตลาดในปี 2560
eVito เป็นรถตู้ EV ขนาดกลางที่จัดตารางการออกสู่ตลาดในปี 2561 ครึ่งปีหลัง
แนวคิด IAA เป็นรถคูเป้ PHV สีป่ ระตู ทีจ่ ดั แสดงในปี 2558 ที่ IAA แฟรงค์เฟริท์ มอเตอร์โชว์ ซึง่ จัดตารางออกสูต่ ลาดในปี 2561
Mercedes-Benz ประกาศให้ GLC F-Cell เป็นรถยนต์คันแรกในโลกที่ใช้แบตเตอรี่น�้ำ มันเชื้อเพลิงร่วมกับเทคโนโลยีไฮบริดแบบปลั๊กอินได้
โดยได้จัดแสดงที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์โชว์
The E350e is an E-Class PHV, released in 2017.
The eVito is a mid-size EV van scheduled for release in the second half of 2018.
The Concept IAA is a 4-door PHV coupe exhibited at the 2015 IAA Frankfurt Motor Show. The vehicle is scheduled
for release in 2018.
Mercedes-Benz announced the GLC F-Cell, the world’s first vehicle to combine fuel cell batteries and plug-in
hybrid technology, at the 2017 IAA Frankfurt Motor Show.

smart

smart

ตั้งแต่ปี 2563 smart จะจ�ำหน่ายเฉพาะรถพลังงานไฟฟ้า EV เท่านั้น
ในยุโรปและอเมริกา

From 2020, smart will sell only EVs in Europe and the U.S.

ฟอร์ทู
อิเลคทริค ไดรฟ์
ฟอร์โฟร์
อิเลคทริค ไดรฟ์

รถพลังงานไฟฟ้า EV ของ smart ฟอร์ทู อิเลคทริค ไดรฟ์โดยเปิดตัวครั้งแรกด้วยรูปลักษณ์รถคูเป้ที่อเมริกาและยุโรปในฤดูใบไม้ผลิ
ปี 2560 และรูปลักษณ์รถเปิดประทุนในฤดูร้อนปีเดียวกัน

fortwo
electric drive
forfour
electric drive

The fortwo electric drive is an EV smart fortwo. The vehicle was released as a coupe in the U.S. and Europe
in spring of 2017, and as a cabriolet in the summer of the same year.

รถพลังงานไฟฟ้า EV ของ smart ฟอร์โฟร์ อิเลคทริค ไดรฟ์เปิดตัวในยุโรปในฤดูใบไม้ผลิปี 2560

The forfour electric drive is an EV smart forfour released in Europe in spring 2017.

Mercedes-Benz GLC F-Cell
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As for commercial vans, in the second half of 2018 the OEM will
release the Vito mid-size van, and in 2019 release the Sprinter large-size
van and the Citan EV, an OEM-supplied version of the Renault Kangoo.

smart vision EQ fortwo

รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นหลักๆ ของกลุ่ม Daimler (ยอดขาย : หน่วย)
แบรนด์

รุ่น

ประเภท

EV/HV/
PHV/FCV

2558

2559

2560 ขายดีในประเทศ

GLC-Class
SUV
- 1,582
Mercedes-Benz (GLK-Class)
PHV
(Class D)
Mercedes-Benz C-Class
D
PHV
3,869 5,915
smart
fortwo
A
EV
2,038
814
Denza
Denza
C
EV
2,958 2,287
Mercedes-Benz C-Class
D
HV
631 6,148
Mercedes-Benz B-Class
MPV
EV
2,246 3,965
Mercedes-Benz E-Class
E
PHV
- 1,137
GLE-Class
63 1,463
SUV
Mercedes-Benz (M-Class/ (Class
PHV
E)
ML-Class)
smart
สี่ที่นั่ง
B
EV
Mercedes-Benz S/CL-Class
F
PHV
274 1,314
ที่มา : รายงานยอดขายรายปีของแต่ละรุ่น จัดท�ำโดย MarkLines
Daimler Group major electrified models (Sales volume: units)
Brand

Model

Segment

GLC-Class
SUV
(GLK-Class) (Class D)
Mercedes-Benz
C-Class
D
smart
fortwo
A
Denza
Denza
C
Mercedes-Benz
C-Class
D
Mercedes-Benz
B-Class
MPV
Mercedes-Benz
E-Class
E
GLE-Class
SUV
Mercedes-Benz
(M-Class/
(Class
E)
ML-Class)
smart
forfour
B
Mercedes-Benz
S/CL-Class
F
Source: MarkLines yearly sales figures by model
Mercedes-Benz

EV/HV/
PHV/FCV

2015

10,313 นอร์เวย์, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม
5,236
4,927
4,713
3,606
3,202
2,887
1,642

นอร์เวย์, เยอรมนี, อเมริกา, สหราชอาณาจักร
เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อเมริกา
จีนเท่านั้น
สหราชอาณาจักร
นอร์เวย์, อเมริกา, เยอรมนี
สหราชอาณาจักร, เยอรมนี
อเมริกา, เยอรมนี, นอร์เวย์, เบลเยี่ยม

1,367 เยอรมนี, ฝรั่งเศส
1,144 อเมริกา, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร

2016

2017

Top-selling country
Norway, Germany, France, Belgium

PHV

-

1,582

10,313

PHV
EV
EV
HV
EV
PHV

3,869
2,038
2,958
631
2,246
-

5,915
814
2,287
6,148
3,965
1,137

5,236
4,927
4,713
3,606
3,202
2,887

Norway, Germany, USA, UK
Germany, France, USA
China only
UK
Norway, USA, Germany
UK, Germany

PHV

63

1,463

1,642

USA, Germany, Norway, Belgium

EV
PHV

274

1,314

1,367
1,144

Germany, France
USA, Germany, UK
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VW: ตั้งเป้ารถพลังงานไฟฟ้า EV 30 รุ่น
หรือมากกว่านั้น และยอดขายปีละ 2 ถึง 3
ล้านคันภายในปี 2568

ครั้งแรกในอเมริกา และยุโรปตามล�ำดับ โดยผู้ผลิตยานยนต์ คาดว่าจะ
ผลิตรุ่น I.D. 100,000 คันในปี 2563 และในปี 2565 VW จะเปิดตัว
ไมโครบัส I.D.BUZZ และจะเพิ่มรุ่นซีดานในสายการผลิตในอนาคตอีกด้วย

กลยุทธ์ของ Volkswagen ปี 2568

VW: Aiming for 30 or more EVs and
annual vehicle sales of 2 to 3 million
vehicles by 2025

ในเดือนมิถุนายน ปี 2559 กลุ่ม VW ประกาศว่า ในส่วนของกลยุทธ์
ของ Volkswagen ปี 2568 จัดว่าเป็นแผนงานระยะกลางทีจ่ ะเพิม่ เปอร์เซ็นต์
ยอดขายของรถพลังงานไฟฟ้า EV 20 ถึง 25% โดยกลุ่ม VW วางแผนทีจ่ ะ
ออกรถพลังงาน ไฟฟ้า EV 30 รุน่ หรือมากกว่านัน้ และตัง้ เป้าขายปีละ 2 ถึง
3 ล้านคันภายในปี 2568
นอกจากนี้ Volkswagen ยังประกาศต่อในเดือนมีนาคม ปี 2561 ถึง
แผนงานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า EVใน 16 แห่งทั่วโลกภายในสิ้นปี 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ พบการผลิต EV ใน 3 แห่ง และ VW จะเพิ่มการผลิต EV
มากกว่าอีก 9 แห่งภายใน 2 ปีข้างหน้า
ในเดือนกันยายน 2560 Volkswagen ประกาศเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า
EV ด้วยงบลงทุน 6 พันล้านยูโรภายในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยผู้ผลิตยานยนต์
จะปล่อย EV ออกมา 3 รุ่นภายในปี 2563 และ EV 23 รุ่นภายในปี 2568
และตั้งเป้าขาย EV ให้ได้ปีละ 1 ล้านคันภายในปี 2568
ตามกลยุทธ์ของ Volkswagen “ก้าวเข้าสู่ปี 2568+” ที่ประกาศใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยที่จากปี 2561 ถึง 2565 แบรนด์จะได้ลงทุน
จ�ำนวนเงิน 22.8 พันล้านยูโรเพื่อตั้งโรงงานผลิตทั่วโลก เพื่อพัฒนาการใช้
ส่วนประกอบกึ่งส�ำเร็จรูปมาเป็นมาตรฐานเพื่อผลิตสินค้าและออกวาง
จ�ำหน่ายอีโมบิลิตี้ โรงงานผลิต EV หลักๆ ที่ เมืองสวิคเคา เยอรมนี จะได้
รับเงินลงทุน 1 พันล้านยูโรเพื่อผลิตรถพลังงานไฟฟ้า EV รุ่นเอ็กครูชีฟ MEB
แพลตฟอร์มปริมาณมาก

VW I.D. ซีรีส์
I.D. ซีรีส์ของ VW ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ จะแสดงลักษณะเฉพาะ MEB
ของกลุ่ม VW (Modularer Elektrifizierungsbaukasten, Modular Electric
Platform) เผยโฉมรถพลังงานไฟฟ้า EV เอ็กครูชีฟแพลตฟอร์ม ในปี 2563
ผูผ้ ลิตยานยนต์ วางแผนทีจ่ ะเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า EV รุน่ I.D. คอมแพ็คคาร์
และรุ่น I.D. CROZZ SUV โดยจัดตารางการเปิดตัวพร้อมกันในยุโรป, จีน
และอเมริกา ขณะที่รถยนต์ SUV และคอมแพ็คคาร์ จะเริ่มผลิตรุ่นแรกเป็น
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Volkswagen Strategy 2025
In June 2016, the VW Group announced that as part of its
Volkswagen Strategy 2025 mid-term management strategy, it would
increase the percentage of its annual sales volume of EVs by 20 to
25%. The Group plans to release 30 or more EV models and sell 2 to 3
million EVs annually by 2025.
Volkswagen also announced in March 2018 that it plans to produce
electric vehicles in 16 locations globally by the end of 2022. Currently,
EVs are assembled at 3 locations, and VW will introduce EV production
equipment at 9 more locations in the next 2 years.
In September 2017, Volkswagen announced it would singularly
invest EUR 6 billion over the next 5 years for the release of electrified
vehicles. The OEM will release 3 EV models by 2020, and 23 EV models
by 2025, and is aiming to sell 1 million EVs annually by 2025.
In accordance to the Volkswagen brand's strategy, "Transform
2025+," announced in November 2017, from 2018 to 2022 the brand
will invest a total of EUR 22.8 billion in its plants around the world for the
development of modular production and the release of e-mobility products.
The main EV production plant in Zwickau, Germany, will receive a EUR
1 billion investment to mass-produce EVs that feature the EV-exclusive
MEB platform.

VW I.D. Series
VW's I.D. series of next-generation EVs will feature the VW
Group's MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten, Modular Electric
Platform) shared EV-exclusive platform. In 2020, the OEM plans to
release the I.D. compact vehicle and the I.D. CROZZ SUV. The vehicles
are scheduled to be released simultaneously in Europe, China, and the
U.S., while the SUV and the compact vehicle will be the first production
models in the U.S. and Europe, respectively. The OEM expects to
produce 100,000 of the I.D. in 2020. In 2022, VW will release the I.D.
BUZZ microbus, and will add a sedan to its lineup in the future.

I.D.
I.D. BUZZ
I.D. CROZZ
I.D. VIZZION
I.D.
I.D. BUZZ
I.D. CROZZ
I.D. VIZZION

VW เปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า EV รุ่น I.D.คอมแพ็คคาร์ในปี 2559 ที่ปารีส มอเตอร์ โชว์ โดยมีลักษณะเฉพาะ MEB ของกลุ่ม VW
(Modularer Elektrifizierungsbaukasten, Modular Electric Platform) และจัดตารางวางจำ�หน่ายในปี 2563
รุ่น I.D. BUZZ เป็นไมโครบัส EV ที่จัดแสดงที่ NAIAS ดีทรอยท์ มอเตอร์ โชว์ ในปี 2560 และจัดตารางวางจำ�หน่ายในปี 2565
รุ่น I.D. CROZZ SUV จัดแสดงที่เซี่ยงไฮ้ มอเตอร์ โชว์ในปี 2560 ขณะที่ I.D. CROZZ II เปิดตัวที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์
โชว์ ในปี 2560 ซึ่งเป็นยานยนต์ภายใต้แนวคิดการใช้เทคโนโลยีพลังงานขับเคลื่อนด้วย EV จัดตารางการออกสู่ตลาดในปี 2563
รุ่น I.D. VIZZION จัดแสดงที่เจนีวา มอเตอร์ โชว์ ในปี 2561 ซึ่งเป็นยานยนต์ระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ ไม่มีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับ
พวงมาลัยรถยนต์ และควบคุมการทำ�งานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยใช้คำ�สั่งจดจำ�เสียงและ
เทคโนโลยีส่งสัญญาณ
VW announced its I.D. compact EV concept vehicle at the 2016 Paris Motor Show. The vehicle features the VW
Group’s MEB platform and is scheduled for release in 2020.
The I.D. BUZZ is an EV microbus, which was exhibited at the 2017 NAIAS Detroit Motor Show. The vehicle is
scheduled for release in 2022.
The I.D. CROZZ SUV was exhibited at the 2017 Shanghai Motor Show, while the I.D. CROZZ II was exhibited at
the 2017 IAA Frankfurt Motor Show. The vehicle is a concept EV featuring autonomous driving technology, scheduled
for release in 2020.
The I.D. VIZZION was exhibited at the 2018 Geneva Motor Show. Being a fully automated vehicle, it is not equipped
with a steering wheel, and operation of the vehicle is controlled by AI technology by means of commands given
by voice-recognition and gesturing technologies.

Audi e-tron ซีรีส์
e-tron quattro
concept
แนวคิด e-tron
สปอร์ตแบล็ค
Elaine

แนวคิด e-tron quattro concept ของรถ SUV EV ขนาดใหญ่ ที่จัดแสดงที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์ โชว์ และจัดตาราง
การเปิดตัวในปี 2561
แนวคิด e-tron สปอร์ตแบล็ค ของรถซีดาน EV ขนาดใหญ่ ที่จัดแสดงที่เซี่ยงไฮ้ มอเตอร์ โชว์ ในปี 2560 จัดตารางการเปิดตัวในปี
2562
Elaine จัดแสดงที่ IAA แฟรงค์เฟริ์ท มอเตอร์ โชว์ ในปี 2560 โดยเป็นยนตกรรมที่ออกแบบจาก e-tron สปอร์ตแบล็ค และแนวคิด
การออกแบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ Level 4 ที่เป็นเทคโนโลยีในอนาคตสำ�หรับในการพัฒนาต่อไป

Audi e-tron Series
e-tron quattro
concept
e-tron
Sportback
concept
Elaine

The e-tron Quattro Concept is a full-size EV SUV concept that was exhibited at the 2015 IAA Frankfurt Motor
Show. The vehicle is scheduled for release in 2018.
The e-tron Sportback Concept is a full-size EV sedan concept exhibited at the 2017 Shanghai Motor Show, scheduled
for release in 2019.
The Elaine was exhibited at the 2017 IAA Frankfurt Motor Show. The vehicle utilizes the designs from the e-tron
Sportback, and is a design concept that takes Level 4 autonomous driving, a technology that will be realized in the
near future, into consideration.

Volkswagen I.D. Crozz II

Audi e-tron quattro concept
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รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นหลักๆ ของกลุ่ม VW (ยอดขาย : หน่วย)
EV/HV/
แบรนด์
รุ่น
ประเภท
PHV/FCV 2558
VW
Golf
C
EV
4,700
Passat
VW
D
PHV
3,437
(Santana)
Audi
A3
C
PHV
4,707
VW
Golf
C
PHV
8,584
Porsche Panamera
F
PHV
504
Audi
Q7
SUV (Class E) PHV
Porsche Cayenne SUV (Class E) PHV
2,222
VW
up!
A
EV
490
ที่มา: รายงานและยอดขายรายปีของแต่ละรุ่น จัดท�ำโดย MarkLines

2559

2560

ขายดีในประเทศ

10,393

15,817

นอร์เวย์, อเมริกา, เยอรมนี

12,943

12,844

สวีเดน, นอร์เวย์, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร

10,682
10,700
878
3,791
4,852
2,355

10,940
8,750
3,667
3,521
3,468
2,607

เยอรมนี, อเมริกา, นอร์เวย์
นอร์เวย์, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี
เยอรมนี, เบลเยี่ยม, สหราชอาณาจักร
นอร์เวย์, เยอรมนี, เบลเยี่ยม
อเมริกา, สหราชอาณาจักร, เบลเยี่ยม
เยอรมนี, นอร์เวย์

VW Group major electrified models (Sales volume: units)
Brand
VW

Model

Segment

Golf
C
Passat
VW
D
(Santana)
Audi
A3
C
VW
Golf
C
Porsche
Panamera
F
Audi
Q7
SUV (Class E)
Porsche
Cayenne
SUV (Class E)
VW
up!
A
Source: MarkLines yearly sales figures by model

EV/HV/
PHV/FCV
EV

2015

2016

2017

4,700

10,393

15,817

Norway, USA, Germany

PHV

3,437

12,943

12,844

Sweden, Norway, Germany, UK

PHV
PHV
PHV
PHV
PHV
EV

4,707
8,584
504
2,222
490

10,682
10,700
878
3,791
4,852
2,355

10,940
8,750
3,667
3,521
3,468
2,607

Germany, USA, Norway
Norway, UK, Germany
Germany, Belgium, UK
Norway, Germany, Belgium
USA, UK, Belgium
Germany, Norway

Top-selling country

ในฉบับนี้ ผู้เขียนขออนุญาติยกยอดบทความ เรื่อง “กลยุทธ์การ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของผูผ้ ลิตยานยนต์ การเร่งการออกวางตลาดรถพลังงาน
ไฟฟ้ า EV และ PHV” ที่ เ หลื ออีก จ�ำนวนหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Renault
Nissan Mitsubishi และ ผู้น�ำรถหรูพลังงานไฟฟ้าอย่าง Tesla มาน�ำเสนอต่อ
ใน Automotive Navigator Magazine ฉบับหน้า แล้วอย่าลืมติดตามอ่าน
กันนะครับ

In this issue, the author would like to postpone some parts
of this article, “OEM Electrification Strategies : Acceleration of EV and
PHV Lineup” to the next issue of Automotive Navigator Magazine. There are
still news and information of various brands such as Renault, Nissan,
Mitsubishi and a leading EV manufacturer; Tesla, which are not to be
missed!!!
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