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บทความและรูปภาพทั้งหมด ใน
Automotive Navigator Magazine นี้ 
สงวนสิทธิ์ ตามกฎหมาย หากตองการ 
นำไป เผยแพรซ้ำไมวาจะเปนบางสวน 
หรือทั้งหมด ตองอางอิง และระบุ 
แหลงท่ีมาในเอกสารเผยแพรของทานดวย 
ทั้งนี้ ทานสามารถดาวนโหลด  
Automotive Navigator Magazine
ไดทางเว็บไซต www.thaiauto.or.th
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สวัสดคีรับท่านผูอ่้าน Automotive 
Navigator Magazine ทกุท่าน 
ผมพึง่เข้ามาด�ารงต�าแหน่งในฐานะ
ผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์

ในช่วงเวลาไม่นานนัก ซึ่งผมมีความตั้งใจ
ในการที่จะเข้ามาพัฒนาองค์กรแห ่งนี้ ให ้
เป็นองค์กรชั้นแนวหน้า เมื่อประเทศไทย
ก้าวย่างเข้าสู่ AEC ในปลายปี พ.ศ. 2558 
โดยจะน�าประสบการณ์จากการท�างานที่
สั่งสมกว่า 20 ปี ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ผมจงึอยากถ่ายทอดประสบการณ์
ท�างาน ระบบงานที่มีประโยชน์ที่ผ่านมาให้
กับทีมงานปัจจุบันด้วย

และส�าหรบั Automotive Navigator 
Magazine ฉบับนี้ ผมต้องขอแสดงความ
ขอบคณุเป็นอย่างสูงกับ นพ.มนญู ลีเชวงวงศ์ 
ประธานทนุง่วงอย่าขบัในพระอปุถัมภ์สมเดจ็
พระพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวีฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินททร์ มูลนิธิรามาธิบดี 
ที่ให้ความอนุเคราะห์บทความเก่ียวกับการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน น�ามาลงใน
นติยาสารเล่มนี ้ทัง้นีเ้ราจะเหน็ได้ว่า ไม่ว่าเรา
จะมียานยนต์เทคโนโลยีดีขนาดไหน แต่ถ้า
ผูใ้ช้รถ ใช้ถนน ไม่ได้ค�านงึถงึสภาวะทางกาย 
และใจแล้ว ก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยบน
ท้องถนนขึ้นได้

นอกจากบทความดังกล่าวแล้ว ก็ยัง
มีบทความทีม่สีาระ ความรูใ้ห้กับท่านผูอ่้าน
อีกเหมือนเดิม อาทิ บทความเกี่ยวกับการ
ท�างานของช่างเชื่อมใน “แว่นตาด�ากับงาน
เชื่อม” ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ช่วงที่ผ่านมา และอื่นๆ ข่าวสารเกี่ยวกับ
วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ มีเรื่อง
อีกหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นข่าวดีของ
สถาบันยานยนต์เลยก็ว่าได้ คือ การขยาย
อาคารศูนย์ทดสอบใหม่ของสถาบนัฯ เพ่ิมเติม 
เพื่อที่จะด�าเนินงานการให้บริการกับผู ้
ประกอบการได้มากยิง่ขึน้ ในเรว็ๆ นีอ้กีด้วย

สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะได้รับข้อมูลที่เป็นสาระทางด้านยานยนต์ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินงานของท่าน
ไม่มากก็น้อย แล้วพบกับผมได้ในฉบับต่อ
ไปครับ

G
reetings to all Automotive 

Navigator Magazine readers, 

though I have just taken up the 

president position of Thailand 

Automotive Institute (TAI), lately, I determine 

to develop this institute into a leading 

organization, as Thailand is moving towards 

AEC at the end of 2015. I will implement my 

experience of over 20 years in automotive 

industry and share it along with useful 

working system to existing team for all 

beneficent to TAI.

For this issue, I would like to express 

my appreciation to Manoo Leechawangwong, 

Ph.D, President - the None Drunk Driving 

Project under the Royal Patronage of 

Galyani Vadhana, the 

Princess of Naradhiwas, Ramathibodi 

Foundation, who shares the article of the 

Loss Life from Road Accident in this issue. 

This article reminds us that weather how 

good of automotive technology we have, 

without our precaution in both physical 

and mind, accident can be occurred.

Moreover, there are many other 

interesting articles and knowledge for 

you as usual; for example, article about 

welding: “Shade and welding”, Overview 

of Thailand Automotive Industry, automotive 

industry news, etc. I also would like to 

announce another pleasant news of TAI 

which is the new expansion of testing 

center building which will be ready to 

provide services to operators soon.

Finally, I hope that automotive 

knowledge and information in this issue 

would be useful to your implementation 

for more or less. See you all for the next 

issue.

President Talk

นายวิชัย  จิราธิยุต
ผู้อำ�นวยก�ร สถ�บันย�นยนต์

Mr. Vichai Jirathiyut
President
Thailand Automotive Institute (TAI)
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าพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์
ในเดอืนมกราคม-เมษายน 2557 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2556 มีปริมาณการผลิต

รถยนต์รวม 644,222 คัน ลดลงร้อยละ 28 
ส�าหรับปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ
รวม 297,431 คัน ลดลงร้อยละ 43 โดยตลาดรถ
กระบะ 1 ตัน มีส่วนแบ่งมากที่สุด ร้อยละ 49 
ส�าหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ มีการผลิตรถ
จักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) จ�านวน 611,834 
คนั ลดลงร้อยละ 20 และมีปริมาณจ�าหน่ายรถ
จกัรยานยนต์ในประเทศรวม 562,942 คนั ลดลง
ร้อยละ 22

ในด้านการส่งออก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 มีปริมาณการส่งออก
รถยนต์รวม 361,313 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1 ในขณะ
ทีป่รมิาณการส่งออกรถจกัรยานยนต์ (CBU และ 
CKD) มีจ�านวน 286,184 คัน ลดลงร้อยละ 2 
โดยจ�าแนกเป็น CBU จ�านวน 99,342 คัน และ 
CKD จ�านวน 186,842 ชุด

สถานการณ์ดุลการค้าสินค้ายานยนต์ 
(ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 
เดอืนมกราคม-เมษายน 2557 มีมูลค่าการส่งออก
ยานยนต ์และชิ้นส ่วนยานยนต ์รวมทั้ งสิ้น 
371,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วง
เดียวกนัของปี 2556 จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์ 
175,335 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 9 รถจกัรยานยนต์
มลูค่า 14,214 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 และชิน้ส่วน
ยานยนต์ มลูค่า 181,945 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 

18 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์ 175,710 และ 6,235 ล้านบาท
ตามล�าดับ

ส�าหรับการส ่งออกชิ้นส ่วนยานยนต์ 
เป็นการส่งออกโดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ 
มีมูลค่า 84,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
เม่ือเปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2556 โดย
จ�าแนกเป็นชิน้ส่วนและอปุกรณ์ 66,423 ล้านบาท 
เคร่ืองยนต์ 10,306 ล้านบาท ชิ้นส่วนอะไหล่ 
6,683 ล้านบาท แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยดึจบัชิน้งาน 
1,003 ล้านบาท และชิ้นส่วนอื่นๆ 360 ล้านบาท

otal number of automotive 

production during Jan-Apr 2014 

is 644,222 units which decrease 

28%, compared with last year 

in the same period; while total 

number of domestic sales is 297,431 units, 

decreasing 43%. The 1 Ton Pick-up truck is 

the largest market share at 49%. On the other 

hand, total number of motorcycle production 

for CBU is 611,834 units, decreasing 20% and 

total motorcycle domestic sales is 562,942 

units or 22% reduction.

For export, total export number of 

automotive is 361,313 units, 1% increasing; 

whereas total export number of motorcycle is 

286,184 units, reducing 2% (CBU = 99,342 

units and CKD = 186,842 sets). 

Record from Department of Trade 

Negotiations (DTN) for Jan-Apr 2014 shows 

that total export value of automotive and auto 

parts is 371,494 MB which is increased 12% 

from the same period of last year by value of 

automot ive export is 175,335 MB, 9% 

increased and motorcycle’s is 14,214 MB, 6% 

decreased. For auto parts, export value is 

181,945 MB, 18% increasing: motor vehicle = 

175,710 MB and motorcycle = 6,235 MB.

Export value of auto parts by manufacturer 

and operator is 84,775 MB, 15% increased; 

compared from the previous year: OEM = 

66,423 MB, Engine = 10,306 MB, Spare parts 

= 6,683 MB, JIG & DIE = 1,003 MB and others 

= 360 MB. 

Automotive Industry Statistics & Trends
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Overview of Thailand Automotive 
Industry as of 2014 (Jan – Apr)
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2557 (มกราคม-เมษายน)



ด้านการน�าเข้า มมีลูค่าน�าเข้ายานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์ 178,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
20 จากช่วงเดยีวกนัของปี 2556 โดยน�าเข้ารถยนต์ 
21,534 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 รถจกัรยานยนต์ 
1,342 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49 และชิ้นส่วน
ยานยนต์มลูค่า 155,760 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 
โดยจ�าแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
149,877 และ 5,883 ล้านบาทตามล�าดับ

ดงันัน้ ดลุการค้าของอตุสาหกรรมยานยนต์
ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่าส่งออกมากกว่า
น�าเข้า 192,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

ความเคลื่อนไหว
อุตสาหกรรม
ยานยนต์โลก
• “เกาหลีใต้” หนุนรถไฟฟ้า ค่ายรถ
เปิดสงครามชิงตลาด

ท่ามกลางตลาดรถไฟฟ้าที่ดูเหมือนว่า
ตอนนี้หลายค่ายใหญ่ก็มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว 
แต่สิ่งที่ท�าให้ตลาดยังไม่ประสบความส�าเร็จ
ตามคาดมาจากต้นทุนการผลิตที่สูง สะท้อนถึง
ราคาจ�าหน่ายที่สูงตามไปด้วย ท�าให้ผู้บริโภคที่
มีก�าลังซื้อยังมีอยู่น้อย รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการ
สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ประหยัด
พลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม จงึได้ประกาศ
โครงการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า ซึ่งการช่วย
ออกเงินสนับสนุนการซื้อรถไฟฟ้าครั้งนี้ถือว่าสูง
ท่ีสดุในโลก ครอบคลมุรถไฟฟ้าทกุเซก็เมนต์ตัง้แต่
รถไฟฟ้าแบบมินิคาร์ไปจนถึงซีดานหรู โดย
กระทรวงสิง่แวดล้อม ของรฐับาลเกาหลใีต้ได้ให้
เงินอุดหนุน 15 ล้านวอน (หรือประมาณ 4.5 
แสนบาท) ส�าหรับการซื้อรถไฟฟ้าในทั่วประเทศ 
และใน 10 เมืองใหญ่จะให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติม 
ตั้งแต่ 3-8 ล้านวอน (90,000-240,000 บาท) 
โดยในเกาะเชจ ูมกีารสนบัสนนุเงนิกว่า 8 ล้านวอน 
(2.4 แสนบาท) ซ่ึงถือเป็นมูลค่าที่สูงมากเม่ือ
เทียบกับราคารถไฟฟ้าที่ประมาณ 23 ล้านวอน 
(6.9 แสนบาท) ส่งผลให้รถบางรุน่ อาท ิเชฟโรเลต 
สปาร์ค ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า มีราคาต�า่กว่าสปาร์ค
รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินธรรมดา
ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 3 เมษายน 2557

• โฟล์คเล็งตั้งโรงงานในไทยใช้
ประโยชน์จากโครงการเว้นภาษี
มุ่งเพิ่มยอดขายในอาเซียนสู้โตโยต้า

บลมูเบร์ิกรายงานว่า บริษัท โฟล์คสวาเกน
ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในยุโรป มีแผนที่จะเข้ามา
ลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย 
โดยโฟล์คสวาเกนหวังท่ีจะอาศัยสิทธิประโยชน์

จากโครงการยกเว้นภาษีของภาครัฐ อย่างไรก็ดี
แผนการดังกล่าวยังไม่ผ่านขั้นตอนการตัดสินใจ
ขั้นสุดท้าย ยอดขายรถยนต์ของโฟล์คสวาเกน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ยังถือว่า
ตามหลังบริษัทรถยนต์คู่แข่งรายอื่นอยู่มากโดย
เฉพาะบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ที่ถือว่าเป็นผู้น�า
ในตลาดรถยนต์ประเทศไทย โดยโตโยต้าสามารถ
ขายรถยนต์ในประเทศไทยได้ถึง 30% จากยอดขาย
รถยนต์ในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 4 เมษายน 2557

• ธุรกิจรถยนต์หนุนผู้ดีร่วมอียูต่อ

ผลส�ารวจของสมาคมผูป้ระกอบธรุกจิและ
ผู้ผลติรถยนต์ในองักฤษพบว่า ร้อยละ 92 ของบรษิทั 
ผูป้ระกอบการด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ในอังกฤษ
ต้องการให้อังกฤษเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป 
(อียู) ต่อไป จากการรวมกันเป็นตลาดเดยีวส่งผล
ต่อความส�าเร็จในธรุกิจรถยนต์ ขณะทีร้่อยละ 70 
กงัวลว่า หากองักฤษถอนตวัจากการเป็นสมาชกิ
จะส่งผลเสยีต่อธรุกจิในระยะกลางและระยะยาว
ต่อไป อตุสาหกรรมรถยนต์อังกฤษถือเป็นฐานเสียง
ส�าคญักลุม่หนึง่ทีส่นบัสนนุให้องักฤษคงสมาชกิภาพ
ในอยีตู่อไปนบัตัง้แต่นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน 
สญัญาว่าจะจัดการลงประชามติในส้ินปี 2560 นี้
หากพรรคของเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
ปีหน้า ภาคธุรกิจรถยนต์องักฤษได้ประโยชน์จาก
การฟื้นตัวเมื่อปีที่แล้ว โดยมียอดการผลิตสูงสุด
ในรอบ 6 ปี เนือ่งจากปริมาณความต้องการสินค้า
เพิม่ขึน้อย่างแข็งแกร่งทัง้ในประเทศและการส่งออก
นอกกลุ่มประเทศสมาชิกอียู
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 5 เมษายน 2557

For import, total import value of automotive 

and auto parts is 178,637 MB which is decreased 

20% from the same period of last year by 

import value of motor vehicle is 21,534 MB, 

increasing 4% and motorcycle’s is 1,342 MB, 

decreasing 49%; while total import value of 

auto parts is categorized as 149,877 MB and 

5,883 MB for vehicle’s and motorcycle’s, 

respectively.

Thus, trade balance of automotive 

industry as of 2014 (Jan-Apr) is surplus, which 

export value is greater than import’s for 

192,858 MB or increasing 80% from the last 

year in the same period. 

World Automotive 
Industry Movement
• South Korean promotes 
electric car, Manufacturers 
rival for market

Though many leading car makers have 

technologies and ready to produce electric 

car, the market has not been success as 

expected since high cost of production which 

causes higher selling price and over buyer’s 

purchasing power. However, the government 

wants to promote electric car as it is economy 

and environmental friendly; therefore, there is 

subsidy project for buyer who purchases 

electric car. This is the highest value subsidy 

in the world. It covers all segments of electric 

car; from mini car to luxury sedan. Ministry of 

Environment provides subsidy for 15 million 

won (45 billion baht, approximately) throughout 

nation and additional 3-8 million won (90,000-

240,000 baht) for 10 major cities. In Jeju, the 

support is more over 8 million won (240,000 

baht). It is high value compared with the price 

of electric car which is 23 million won 

(690,000 baht). As a result, some electric 

car such as chevloret spark has selling price 

lower than spark that use benzene as fuel. 

Source: Prachachat Newspaper, April 3rd, 2014

• Volkswagen sets up plant 
in Thailand due to tax except 
and increase sale in ASEAN 
to compete with Toyota

Bloomberg reports that the largest 

automotive manufacturer in Europe; Volkswagen, 

has investment plan for new plant in Thailand 

from privilege of tax exempt. However, this plan 

has not been approved as the final Sale volume 

of Volkswagen in Southeast Asia (ASEAN) is 

still far behind competitors; especially, Toyota 

Motor; the leader of automotive market in 

Thailand that sold as much as 30% of total 

market in last year. 

Source: Post Today Newspaper, April 4th, 2014

• Auto biz induces UK to 
stay in EU

From the su rvey of  automot ive 

manufacturer and operator association in UK 

indicates that 92% of automotive operators in 

UK want England to continue its membership 

in EU. As a result of integration into a single 

market, automotive business is successful; 

while 70% is still concern if UK leaves EU, it 

will impact to business in both medium and 

long terms. Automotive industry is a key to 

support this membership of UK in EU as Mr. 

David Cameron, Prime Minister, pins down to 

have resolution at the end of 2017, if his party 

wins the next year election. Automotive sector 

in UK has been recovered and has the highest 

production volume of 6 years due to higher 

demand from domestic market and more export 

to countries outside EU.

Source: Naewna Newspaper, April 5th, 2014

4



• ยอดขายรถยนต์อังกฤษ

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์ใน
อังกฤษรายงานว่า ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่พุ่ง
ขึน้ร้อยละ 17.7 เมือ่เดอืนมีนาคมมาอยู่ที ่464,824 
คนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัข้อมลูในเดอืนมนีาคม 2556 
สูงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2547 ถือเป็นตัวเลข
การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และสะท้อนถึงความ
เชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคและภาคการผลติ ทีเ่ตบิโตขึน้ 
สมาคมธุรกิจรถยนต์ในอังกฤษรายงานเพิ่มเติม
คาดว่าผลประกอบการตลาดรถยนต์จะดีขึ้นไป
ตลอดปีนี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 7 เมษายน 2557

• ฟอร์ดเรียกคืนรถ 2 กรณีกว่า 
4.3 แสนคัน

บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ ผู ้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่อนัดบัสองของสหรฐั ประกาศเรยีกคนืรถ
เนื่องจากปัญหา 2 กรณีแยกต่างหากจากกัน 
รวมแล้วประมาณ 434,700 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถ
ในอเมรกิาเหนอื กรณแีรกเป็นรถเอสยวูรีุน่เอสเคป 
385,750 คนั ทีผ่ลติระหว่างปี 2545-2547 เหตจุาก
อาจเกิดปัญหาสึกกร่อนท�าให้โครงย่อยของรถ
แยกตัวจากปีกนกล่าง ส่งผลต่อการควบคุมพวง
มาลัยและเพ่ิมความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ปัญหานี้
อาจเกิดกับรถที่ใช้ในสภาพที่มีการสึกกร่อนง่าย
เช่น การใช้เกลอืโรยถนนป้องกนัน�า้แขง็จบัผวิถนน 
อกีกรณเีป็นการเรยีกคนืรถ 48,950 คนัในหลายรุน่ 
ได้แก่ ฟอร์ดฟิวชั่น ลิงคอล์นเอ็มเคแซด ฟอร์ด
เอสเคป และซ-ีแมก็ซ์ ผลติระหว่างปี 2556-2557 
เนื่องจากปัญหาโครงเบาะหลังผลิตจากวัสดุที่
ต�า่กว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 9 เมษายน 2557

• โตโยต้าเรียกรถคืน

โตโยต้า ผู ้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของ
ญี่ปุ่น ประกาศ เรียกคืนรถ 6.39 ล้านคันทั่วโลก 
เนื่องจากพบปัญหาที่แตกต่างกันหลายอย่าง 
เช่น ที่นั่งคนขับ แกนพวงมาลัย ตัวสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ รถที่อยู ่ข่ายเรียกคืนได้แก่ ซีดาน
ตระกูลโคโรลลา เอสยูวีรุ่นราฟโฟร์ และยาริส 
เป็นรถที่ผลิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แยกเป็น
รถในญีปุ่น่ 1.08 ล้านคัน อเมริกาเหนอื 2.3 ล้านคัน 
ยุโรป 770,000 คัน และจีน 62,000 คัน ก่อน
หน้านี ้เมือ่เดอืนตุลาคม 2555 โตโยต้าได้เรยีกคืน
รถ 7.43 ล้านคันทั่วโลก เพราะเสี่ยงเกิดไฟไหม้ 
ในจ�านวนนี้มีรถตระกูลยอดนิยมอย่างคัมรี่และ
โคโรลลาด้วย ส่วนเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ได้เรยีกคนื 
รถไฮบริดพริอุส 1.9 ล้านคัน เมื่อเดือนก่อน 
โตโยต้า ยอมจ่ายเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ราว 39,000 ล้านบาท) เพื่อยอมความคดีอาญา
ในสหรัฐข้อหาโกหกเจ้าหน้าทีด่แูลความปลอดภยั
และสาธารณชนจากการพยายามปกปิดเรื่องคัน
เร่งมีปัญหาไม่สามารถควบคุมได้และไม่ตอบ
สนองต่อระบบห้ามล้อ เป็นเหตุให้มผีูเ้สียชวิีตกว่า 
10 ราย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 10 เมษายน 2557

• Auto sale volume of UK

Automotive operator association in UK 

reveals that automotive sale volume is increased 

17.7% in March at 464,824 units compared to 

last year in the same period and it is the highest 

volume since 2004. This growth is strengthen 

and shows the stronger confidence of consumer 

and growth of production sector. The association 

also adds that turnover of the market will go 

well throughout the year.

Source: Naewna Newspaper, April 7th, 2014

• Ford announced 2 recalls 
for more 0.43 million units

Ford Motor Company, the 2nd largest 

automotive manufacturer of the US., made 

announcement for 2 separate recalls as total 

434,700 units, mostly in North America. The 

1st recall is SUV – Escape (year 2002-2004) 

for 385,750 units, according to the corrosion 

that can cause chassis to separate from control 

arm and effects to controlling steering wheel 

and leads to higher risk of accident. This incident 

can occur with vehicle drives in corrosive 

condition such as deicing road by salt. Another 

recall for 48,950 units from several models; 

Ford Fusion, Lincoln MKZ, Ford Escape and 

C-Max (year 2010-2014), is coherent to using 

lower standard material for rear seat frame 

that can cause injury if there is an accident.

Source: ThaiPost Newspaper, April 9th, 2014

• Recall from Toyota

Toyota ,  the la rgest  automot ive 

manufacturer in Japan, made announcement 

for recall moreover 6.39 million units worldwide 

after fond out many different problems such 

as driver seat, steering shaft, starter, etc. in 

sedan group of Corolla, SUV of Rav-4 and 

Yaris, which were produced during last decade: 

in Japan for 1.08 million units, North America 

for 2.3 million units, Europe for 770,000 units 

and China for 62,000 units. Previously, in 

October 2012, Toyota recalled 7.43 million 

units worldwide due to risky cause on fire. 

Camry and Corolla, the popular models were 

part of this recall. Recently, in February, Toyota 

also recalled 1.9 million units of Prius and last 

month Toyota agreed to pay 1.2 billion US dollars 

(39 billion baht) to make a settlement for criminal 

case in the US. due to accusation of unrevealed 

the problem of accelerator that cannot be 

controlled and responded to brake system 

and caused death more over 10 persons.

Source: Naewna Newspaper, April 10th, 2014
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ความเคลื่อนไหว
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย
• ค่ายรถตบเท้ายื่นอีโคคาร์ 2 พรึบ
ผลิต 1.5 ล้านคันมูลค่ากว่าแสนล.

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิด
เผยว่า หลังปิดรับค�าขอรับส่งเสริมการลงทุน
ของโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล ระยะที่ 2 หรือ อีโคคาร์ 2 ซึ่ง
เปิดให้ภาคเอกชนยื่นขอรับส่งเสริมมาตั้งแต่
ปลายเดือนสิงหาคม 2556 และครบก�าหนดเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2557 ว่า มีบริษัทยื่นขอรับส่ง
เสรมิทัง้สิน้ 10 ราย รวมมลูค่าการลงทนุ 138,889 
ล้านบาท ก�าลังการผลิต 1,581,000 คัน ผู้ผลิต
รถยนต์ทั้ง 10 ราย ท่ีย่ืนขอรับส่งเสริมลงทุน
โครงการอีโคคาร์ 2 แบ่งเป็นผู้ผลิตรายใหม่
จ�านวน 5 ราย (อาทิ ฟอร์ด เชฟโรเลต มาสด้า) 
เงินลงทุนรวม 86,810 ล้านบาท ก�าลังการผลิต
รวม 753,000 คัน และผู้ผลิตรายเดิมจ�านวน 5 
ราย (นสิสนั มติซบูชิ ิฮอนด้า ซซูกู ิและโตโยต้า) 
เงินลงทุนรวม 52,079 ล้านบาท ก�าลังการผลิต
รวม 828,000 คัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 2 เมษายน 2557

• เล็งต้อนเต็นท์รถมือสองเข้าระบบ 
สรรพากรยึดโมเดลอังกฤษ -
ปั๊มรายได้ 3 หมื่นล้าน

นายสทุธชิยั สงัขมณ ีอธิบดกีรมสรรพากร 
เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างด�าเนินการจัด
ท�ารปูแบบการเกบ็ภาษธีรุกจิรถยนต์มือ 2 (เตน็ท์
รถยนต์) โดยน�าต้นแบบจากประเทศอังกฤษมา
ปรบัใช้ในไทย ซึง่กรมพยายามเร่งจัดท�าแนวทาง
การจัดเก็บภาษีธุรกิจรถยนต์มือ 2 ให้จบภายใน
ปี 2557 นี้ เพื่อน�าเสนอรัฐบาลชุดใหม่ หาก
สามารถจดัเกบ็รถยนต์มอื 2 ได้ จะท�าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นปีละ 3 หมื่นล้านบาท โดยคิดจากฐาน
การโอนรถยนต์มือ 2 ปีละ 3 ล้านคัน เก็บภาษี
คันละ 1,000 บาท ส�าหรับการจัดเก็บภาษีธุรกิจ
รถยนต์มือ 2 น้ันสามารถจัดเก็บได้ทั้งกับภาษี

เงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจนี้หลบเล่ียงภาษีค่อนข้างมาก 
เพราะยังไม่มีการจัดระบบการจัดเก็บอย่างเป็น
ทางการ ท�าให้ตรวจสอบได้ยากมาก

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 16 เมษายน 2557

• แนะเอกชนไทยปรับตัวรองรับ
ตลาดอาเซียน

นายสมเกยีรต ิชพูรรคเจรญิ นายกสมาคม
ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) 
เปิดเผยว่า ขณะนี้การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มี
ปรับลดลงประมาณ 20-30% ต่อเนื่องมาตั้งแต่
กลางปี 2556 และมีแนวโน้มไปจนถึงปลายปี 
2557 นับเป็นการปรับฐานสู่ความต้องการที่แท้
จริงของตลาด หลังจากส้ินสุดโครงการรถยนต์
คันแรก สมาคมจึงแนะให้ผู้ประกอบการเตรียม
พร้อมและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติ เพือ่ลดต้นทนุและเตรยีมความพร้อมรองรบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 
เพราะตลาดจะขยายเพิม่ขึน้อกี 10 เท่าตวั ท�าให้
อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทยจะกลับมา
มียอดการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สูงสุดอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ วันที่ 17 เมษายน 2557

Movement in
Thailand Automotive 
Industry
• Car makers gathering and 
submit form to produce Eco 
car 2 for 1.5 Units Worth 
Over 0.1 Trillion Baht

After the dateline of submitting request 

for supporting Eco car 2 production, which 

has been opened since end of August 2013 until 

March 31, 2014, Mr. Udom Wongwiwatchai, 

Secretary General - Board of Investment, reveals 

that there are 10 manufacturers submit this 

request with total value of investment at 

138,889 million baht and production capacity at 

1,581,000 units. There are 5 new manufacturers; 

i.e, Ford, Chevloret, Mazda. The total value of 

investment is 86,810 million baht with capacity 

at 753,000 units. The other 5 are Nissan, 

Mitsubishi, Honda, Suzuki and Toyota have 

total investment value at 52,079 units and 

828,000 units for total capacity of production.

Source: Matichon Newspaper, April 2nd, 2014

• RD uses UK model to 
boost up revenue 30 billion 
baht. Gathering all used car 
vendors into system

Mr.Suttichai Sangkhamani Director – 

General of the Revenue Department says that 

the Revenue Department is preparing a new 

tax collection for used car vendor (tent) by 

applying from UK model and expects to finish 

it within the end of this year; before, present 

to the new government. If this model is success, 

the revenue will increase up to 30 billion baht 

per year based on used vehicle conveyancing 

at 3 million units per year with tax rate at 1,000 

baht per unit. For tax collection from used car 

business, it can be collected as corporate or 

personal tax. Previously, tax dodging in this 

business was normally occurred because 

there was no collecting system and hard to audit.

Source: Khaosod Newspaper, April 16th, 2014

• Thai private company must 
be ready for AEC

Mr. Somkiat Chupakcharoen, President 

– Thai Subcontracting Promotion Association 

(THAI SUBCON) reveals that auto parts 

manufacturing has been decreased 20%-

30% since mid 2013, and it will probably be 

like this until end of this year, which is back to 

the normal market demand after the end of 

the 1st car buyer scheme. We would like to 

suggest operators to be prepared and improved 

for better production process by using 

technology to enhance production capability, 

cost reduction and ready for AEC in 2015 

because market will be expanded 10 times 

and caused highest production of Thai auto 

parts again.

Source: Daily World Today Newspaper, April 17th, 2014

6



สภาวะอุตสาหกรรม
ยานยนต์เดือนมกราคม-
เมษายน 2557
1. รถยนต์

ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณการผลติ
รถยนต์ทั้งสิ้น 644,222 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ลดลงร้อยละ 28 โดย
จ�าแนกเป็น รถยนต์น่ัง จ�านวน 256,108 คัน 
รถกระบะ 1 ตัน จ�านวน 380,834 คัน และ
รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตนั) 
จ�านวน 7,280 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตรา
ลดลงมากที่สุดที่ร้อยละ 58

ด ้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศ มีจ�านวน 297,431 คัน ลดลงร้อยละ 
43 โดยรถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจ�าหน่าย
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 รถยนต์นั่ง 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 และรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5 โดยที่ปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์
ในแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ตาราง
ที่ 2-4 และภาพที่ 1)

ตลาดรถยนต์นั่ง มีปริมาณจ�าหน่าย
ทั้งสิ้น 136,614 คัน ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 จะเห็นได้ว่า 

รถยนต์นั่งทุกประเภท มีปริมาณจ�าหน่ายลดลง
ทั้งหมด โดยรถยนต์นั่งขนาด 2,501-3,000 cc 
มีปริมาณจ�าหน่ายลดลงมากที่สุด ลดลงร้อยละ 
70 รถยนต์นั่งขนาด 650-1,500 cc มีปริมาณ
จ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 54 และรถยนต์นั่งขนาด 
2,001-2,500 cc มปีรมิาณจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 
48 ทั้งนี้ รถยนต์นั่งที่มีปริมาณจ�าหน่ายสูงสุด
คือ รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 63 ของตลาดในกลุ่มนี้

ตลาดรถกระบะ 1 ตนั มปีริมาณจ�าหน่าย
ทั้งสิ้น 145,690 คัน ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 จะเห็นได้ว่า 
รถกระบะ 1 ตัน ทุกประเภทมีปริมาณจ�าหน่าย
ลดลง โดยกระบะ 1 ตัน ประเภท 2 ประตู มี
ปริมาณจ�าหน่าย 88,914 คัน ลดลงร้อยละ 29 
รถกระบะ 1 ตัน ประเภท 4 ประตู มีปริมาณ
จ�าหน่าย 38,634 คัน ลดลงร้อยละ 53 และรถ
กระบะกึ่งบรรทุก (PPV) มีปริมาณจ�าหน่าย 
18,142 คัน ลดลงร้อยละ 19

Automotive
Condition as of 
Jan-Apr 2014
1. Motor vehicle 

In 2014 (Jan-Apr) , total number of motor 

vehicle production is 644,222 units, which is 

decreased 28%, compared with the same 

period of last year by total number of pas-

senger car production is 256,108 units, 1 ton 

pick-up truck is 380,834 units and commer-

cial vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) is 

7,280 units with the highest reduction at 

58%.

For domestic sales, there are 297,431 

units which decrease 43%. 1 ton pick-up truck 

is the highest sale or 49% of total domestic 

sales followed by passenger car and commer-

cial vehicle (excluded 1 ton pick-up truck) with 

46% and 5%, respectively as shown in table 

2-4 and figure 1).

Passenger car Total number of domestic 

sales is 136,614 units, 48% reduction from the 

last year in the same period. Apparently, total 

number domestic sales of all passenger car 

classes are decreased. Passenger car with 

capacity of 2,501-3,000 cc is the highest 

decrease of domestic sales or 70%; while 

650-1,500 cc class is reduced 54% and 2,001-

2,500 cc class is decreased 48%. On the 

other hand, ≤1,500 cc class has the highest 

sales, which takes 63% of market share in this 

segment. 

1 Ton Pick-up Truck has total domestic 

sale at 145,690 units, decreasing 37% from the 

last year in the same period. Domestic sales of 

all1 ton pick-up truck types are decreased. The 

total number of domestic sale for 2-door is 

88,914 units, 29% decreased. The 4-door and 

PPV have domestic sales at 38,634 units and 

18,142 units or decreasing 53% and 19%, 

respectively. 

Table 1 Total Number of Thailand Automotive Production as of 2008 – 2014 by Type
Unit (S)

Items 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Apr

2014
Jan - Apr

% Change
2014 / 2013

Passenger car 401,474 313,442 554,387 537,987 957,623 1,071,076 395,490 256,108 -35.24%

1 ton pick-up truck 974,775 670,734 1,066,759 899,200 1,452,252 1,332,913 479,092 380,834 -20.51%

Commercial vehicle
(excld 1 ton pick-up truck) 17,780 15,202 24,158 20,608 43,842 53,068 17,359 7,280 -58.06%

Total 1,394,029 999,378 1,645,304 1,457,795 2,453,717 2,457,057 891,941 644,222 -27.77%

Change (%) 8.29% -28.31% 64.63% -11.40% 68.32% 0.14%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 2 Total Number of Thailand Domestic Sales as of 2008-2014 by Vehicle Type
Unit (S)

Items 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Apr

2014
Jan - Apr

% Change
2014 / 2013

Passenger car 239,954 238,773 362,561 377,664 694,234 633,746 465,004 523,634 12.61%

Com. vehicle
(excld 1 ton pickup truck) 41,033 34,206 50,003 52,611 74,132 77,102 53,496 61,267 14.53%

1 ton pickup truck 334,282 275,892 387,793 365,848 667,532 589,338 481,810 449,042 -6.80%

Others - - - - 437 486 267 344 0.00%

Total 615,269 548,871 800,357 796,123 1,436,335 1,330,672 1,000,577 1,034,287 3.37%

Change (%) -2.53% -10.79% 45.82% -0.53% 80.42% -7.36%

Source : Automotive Intelligence Unit

7



Table 3 The Comparison Proportion of Thailand Automotive Domestic Sales by Vehicle Type
Unit (S)

Items
Jan - Apr 13 Jan - Apr 14  % Change

2014 / 2013Volume Sale Proportion Volume Sale Proportion
Passenger car 264,605 50.60% 136,614 45.93% -48.37%

Com. Vehicle 
(Excld. 1 ton pickup truck) 28,180 5.39% 15,029 5.05% -46.67%

1 ton pick-up truck 229,968 43.98% 145,690 48.98% -36.65%

Others 176 0.03% 98 0.03% -44.32%

Total 522,929 100.00% 297,431 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Figure 1

1 Ton pick up
43.98%

Passenger car
50.60%

Com. vehicle
(Exclud. 1 Ton pick-up)

5.39%

Proportion of Automobile Domestic Sales as of Jan-Apr 2013 Proportion of Automobile Domestic Sales as of Jan-Apr 2014

1 Ton pick-up
48.98%

Passenger car
45.93%

Com. vehicle
(Exclud. 1 Ton pick-up)

5.05%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 4 The Comparison Total Number of Thailand Domestic Sales by Each Vehicle Type Market
Unit (S)

Jan - Apr 13 Jan - Apr 14 % Change 2014 / 2013

Passenger car

650-1,500 cc. 186,490 85,753 -54.02%

1,501-1,800 cc. 42,053 27,084 -35.60%

1,801-2,000 cc. 19,914 12,694 -36.26%

2,001-2,500 cc. 10,888 5,630 -48.29%

2,501-3,000 cc. 259 77 -70.27%

3,001 cc. UP 84 66 -21.43%

Others 4,917 5,310 7.99%

Total 264,605 136,614 -48.37%

1 Ton
pick-up

2 door 125,929 88,914 -29.39%

4 door 81,741 38,634 -52.74%

PPV 22,298 18,142 -18.64%

Total 229,968 145,690 -36.65%

Other
Commercial
Vehicle

Van 8,627 4,777 -44.63%

Bus 115 130 13.04%

Pick-up < 1 ton 3,276 1,873 -42.83%

Truck < 5  ton 6,080 2,949 -51.50%

Truck 5-10 ton 2,740 989 -63.91%

Truck >10 ton 6,994 3,939 -43.68%

Others 348 372 6.90%

Total 28,180 15,029 -46.67%
Others Total 176 98 -44.32%

Total Grand Sale 522,929 297,431 -43.12%
Source : Automotive Intelligence Unit
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ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่างๆ 
ประกอบด้วย รถบรรทุก น้อยกว่า 1 ตัน รถ
บรรทุกขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ รถตู้ และรถโดยสาร มีปริมาณจ�าหน่าย
จ�านวน 15,029 คัน มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของ ปี 2556 ร้อยละ 47 โดยรถเพื่อ
การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) เกือบทุก
ประเภทมีปริมาณจ�าหน่ายลดลงทัง้หมด ยกเว้น
รถโดยสาร มีปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
13 โดยรถบรรทกุขนาด 5-10 ตัน มีอัตราลดลง
มากที่สุด ร้อยละ 64

การส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลของผู้ผลิต
และประกอบรถยนต์ (ตารางที่ 5) พบว่ามี
ปริมาณส่งออก จ�านวน 361,313 คัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 1 คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 169,416 ล้านบาท มีมูลค่า
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 7

ส่วนการส่งออกรถยนต์ จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 175,335 ล้านบาท เพิม่ชึน้
จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 9 โดย
รถยนต์ทีม่กีารส่งออกมากทีส่ดุได้แก่ รถแวนและ
ปิกอัพ มูลค่า 110,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 13 รองลงมา
คอื รถยนต์นัง่ มมีลูค่าการส่งออก 60,543 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 4

ในด้านการน�าเข้ารถยนต์ปี 2557 (ม.ค.-
เม.ย.) จากข้อมลูกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
พบว่ามีมูลค่าการน�าเข้า 21,534 ล้านบาท มี
อัตราการน�าเข้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 
2556 ร้อยละ 4 โดยรถยนต์ที่น�าเข้ามากที่สุด

ได้แก่ รถยนต์นัง่มมีลูค่า 16,796 ล้านบาท เพ่ิม
ขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 30 ส่วน
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 4,738 
ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2556 
ร้อยละ 39

2. รถจักรยานยนต์

ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณการ
ผลติรถจกัรยานยนต์ จ�านวนทัง้ส้ิน 611,834 คัน 
ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2556 ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาการผลติรถจกัรยานยนต์
จ�าแนกรายประเภท พบว ่า มีการผลิตรถ
จักรยานยนต์แบบครอบครัว จ�านวน 487,228 
คัน ลดลงร้อยละ 25 และรถจักรยานยนต์แบบ
สปอร์ต จ�านวน 124,606 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

Commercial vehicle (excluded 1 to 

pick-up truck) All truck sizes consist of less 

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

and passenger bus. The total number of 

domestic sales is 15,029 units, which is 47% 

decreasing from previous year during the 

same period. Most types of commercial vehicle 

(excluded 1 ton pick-up truck) have domestic 

sales decreasing; except passenger bus that has 

domestic sales increasing 13%. Nevertheless, 

total number of domestic sales of truck for 

5-10 tons is the highest reduction or at 64%.  

Based on record from manufacturer 

and assembly operator (Table 5) , it shows 

that total export number of vehicle is 361,313 

units, which increases from the same period 

of last year for 1% with value of 169,416 MB or 

7% increased.

On the other hand, record from 

Department of Trade Negotiations: DTN 

(Table 11) indicates that total export value of 

vehicle is 175,335 MB, which increases 9% 

from previous year in the same period. The 

highest export value is van and pick-up with 

value at 110,083 MB, 13% increase from last 

year; while export value of passenger car is 

60,543 MB, increasing 4%. 

According to record of DTN, it shows 

that total import value of motor vehicle is 

21,537 MB, 4 increased from the previous 

year. The highest import value is passenger 

car at 16,796 MB or increasing 30%; whereas, 

total import value of bus and truck is 4,738 

MB or reducing 39%. 

2. Motorcycle

In 2014 (Jan-Apr) , the total number 

production of motorcycle is 611,834 units, 

20% decreased from the previous year. As 

classified by type, total number of production 

for family type is decreased 25% or 487,228 

units; whereas, sport type’s is 124,606; 

increasing 4%.

Table 5 Total Number and Value of Thailand Automotive Export as of 2008-2014
Unit (s) and MB

Items 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Apr

2014
Jan - Apr

% Change
2014 / 2013

Volume (Units) 776,241 535,563 895,855 735,627 1,026,671 1,128,152 356,123 36,313 1.46%

 Value (MB) 351,640.71 251,342.99 404,659.37 343,383.92 490,134.74 512,186.40 157,686.91 169,416.24 7.44%

% of Change (Units) 12.48% -31.01% 67.27% -17.89% 39.56% 9.88% 1.46%

% of Change (MB) 14.69% -28.52% 61.00% -15.14% 42.74% 4.50% 7.44%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 6 Total Number of Thailand Motorcycle Production as of 2008-2014
Unit (s)

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Apr

2014
Jan - Apr

% Change
2014 / 2013

Family 1,768,393 1,511,238 1,921,880 1,871,296 2,348,642 1,872,174 647,451 487,228 -24.75%

Sport 155,922 124,011 105,038 174,872 257,519 346,451 119,534 124,606 4.24%

Total 1,924,315 1,635,249 2,026,918 2,046,168 2,606,161 2,218,625 766,985 611,834 -20.23%

% of Change 16.34% -15.02% 23.95% 0.95% 27.37% 0.95%

Source : Automotive Intelligence Unit
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ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) มีปริมาณจ�าหน่าย 562,942 คัน ลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 โดย
ผู้น�าตลาดรถจักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 79 รองลงมาคือ ยามาฮ่า ร้อยละ 13 และซูซูกิ ร้อยละ 3 ตามล�าดับ

จากข้อมูลของผู ้ผลิตและประกอบรถ
จักรยานยนต์ (ตารางที่ 9) มีปริมาณการส่งออก 
(รวม CBU และ CKD) จ�านวน 286,184 คนั โดย
จ�าแนกเป็นการส่งออก CBU จ�านวน 99,342 คัน 
และการส่งออก CKD จ�านวน 186,842 ชุด คิด
เป็นมูลค่า 18,113 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ปรมิาณส่งออก ลดลง
ร้อยละ 2 และมีมูลค่าลดลง ร้อยละ 0.28 ทั้งนี้
จากข้อมูลการส่งออกของกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) (ตารางที่ 
11) มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 14,214 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน

In the motorcycle segment in 2014 

(Jan-Apr) , total number of sale is 562,942 

units which reduces 22% from last year. Honda 

stil l takes largest market share at 79%, 

followed by Yamaha and Suzuki at 13% and 

3%, respectively.

According to data from motorcycle 

manufacturer and operator (as shown in Table 

9), there are 286,184 export units of motorcycle, 

which include 99,342 units of CBU and 

186,842 sets of CKD. The total export value is 

18,113 MB. Both total export number and value 

are decreased 2% and 0.28%, respectively, 

compared to last year in the same period. In this 

regard, based on data from DTN, it indicates 

that total export value of motorcycle in 2014 

(Jan-Apr) , as shown in Table 11, is 14,214 MB, 

decreasing 6%.

Table 8 Total Number of Motorcycle Domestic Sales
as of 2014 by Brand

Unit (s)
No. Manufacturer Volume (Units) Market Sh (%)
1 Honda 445,832 79.20%

2 Yamaha 74,380 13.21%

3 Suzuki 14,785 2.63%

4 Kawasaki 14,036 2.49%

5 Tiger 667 0.12%

6 Platinum 276 0.05%

7 JRD 3 0.00%

8 Others 12,963 2.30%

Total 562,942 100.00%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 9 Total Number of Thailand Motorcycle Export as of 2008-2014
Unit (s)

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Arp

2014
Jan - Arp

% Change
2014 / 2013

CBU & CKD (Units) 1,255,212 588,398 816,427 1,213,002 856,935 935,747 281,185 286,184 1.78%

CBU 150,948 115,280 155,688 221,164 313,991 333,780 100,902 99,342 -1.55%

CKD 1,104,264 473,118 660,739 991,838 542,944 601,967 180,283 186,842 3.64%

CBU & CKD (MB) 26,551.97 19,331.31 25,013.18 24,351.92 29,659.88 50,149.91 18,112.83 18,112.83 -0.28%

Source : Automotive Intelligence Unit

Table 7 Total Number of Motorcycle Domestic Sales as of 2014 by Type
Unit (s)

Types 2011 2012 2013
2013 2014 %

Jan - Apr Jan - Apr Y-T-D
Family 962,888 989,114 961,707 347,014 280,623 -19.13%

Scooter 974,244 1,062,456 889,036 325,375 219,317 -32.60%

Sport 70,252 78,497 153,755 45,709 63,002 37.83%

Total 2,007,384 2,130,067 2,004,498 718,098 562,942 -21.61%
% Change 6.11% -5.89% 0.00%

Source : Automotive Intelligence Unit
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3. ชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทย
ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) จากข้อมูลกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มีมูลค่า
การส่งออกรวมทัง้สิน้ 181,945 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 18 โดย
จ�าแนกเป็นชิน้ส่วนรถยนต์มลูค่า 175,710 ล้านบาท 
และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มูลค่า 
6,235 ล้านบาท โดยชิน้ส่วนทีมี่มูลค่าการส่งออก
มากท่ีสดุ คอื ส่วนประกอบและอปุกรณ์อืน่ๆ มูลค่า 
74,562 ล้านบาท

ทัง้นีก้ารส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์โดยผู้ผลติ
และประกอบรถยนต์ (ตารางที ่10) มีมูลค่าทัง้สิน้ 
84,775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 
2556 ร้อยละ 15 ชิน้ส่วนยานยนต์ทีมี่การส่งออก
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับ
ชิน้งาน มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 1,003 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 111 รองลงมาคือ ชิ้นส่วนอื่นๆ 
มมีลูค่าการส่งออก 360 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 
29 และชิน้ส่วนอะไหล่ มมูีลค่าการส่งออก 6,683 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24

ในด้านการน�าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวม
ของไทยในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) จากข้อมูลกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ตารางที่ 11) มี
มูลค่า 155,760 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดยีวกัน
ของปี 2556 ร้อยละ 22 โดยจ�าแนกเป็นชิ้นส่วน
รถยนต์มูลค่า 149,877 ล้านบาท และชิ้นส่วนรถ
จักรยานยนต์มลูค่า 5,883 ล้านบาท โดยชิน้ส่วน
รถยนต์น�าเข้าทีม่มีลูค่ามากทีสุ่ด คือ ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์รถยนต์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง
มูลค่า 83,547 ล้านบาท

4. ดุลการค้าต่างประเทศ

ดุลการส่งออกและน�าเข้ายานยนต์และ
ชิน้ส่วนยานยนต์ในปี 2557 (ม.ค.-เม.ย.) มมีลูค่า
ทัง้สิน้ 192,858 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกัน
ของปี 2556 ซึง่มมีลูค่า 107,124 ล้านบาท เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 80

แนวโน้มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย

จากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรม ประมาณว่าในช่วง 3 เดอืนข้างหน้า 
(พ.ค.-ก.ค. 57) จะมีปริมาณการผลิตจ�านวน 
532,998 คัน เฉลี่ยเดือนละ 177,666 คัน จ�าแนก
เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ จ�านวน 
234,655 คัน คิดเป็นร้อยละ 44 และการผลิต
เพือ่ส่งออก จ�านวน 298,343 คัน คิดเป็นร้อยละ 56 
ทั้งนี้ การผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรถยนต์
ประเภทกระบะ 1 ตัน และอนุพันธ์ ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 56 ส่วนรถยนต์นัง่ขนาดเล็กขนาด
เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 cc ซึ่งรวมถึงรถยนต์
อีโคคาร์นั้น มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 29

3. Auto Parts

Based on DTN report (as shown in Table 

11), total export value of Thailand auto parts in 

2014 (Jan-Apr) is 181,945 MB, increasing 18% 

from last year in the same period, which export 

value of auto parts for motor vehicle is 175,710 

MB and for motorcycle is 6,235 MB. The highest 

export value is other parts and accessories for 

motor vehicles at 74,562 MB.

Data from automotive manufacturer and 

operator (as shown in Table 10) reveals that 

the export value is 84,775 MB, increasing 15% 

from last year in the same period. The highest 

export value of auto parts is JIG & DIE with 

value at 1,003 MB which is increased 111% 

followed by other parts with export value at 

360 MB, 29% increased; while export value of 

spare part is 6,683 MB or 24% increased. 

According to DTN report shows that 

import value of auto parts, as of 2014 (Jan-

Apr) , is 155,760 which decreases from last 

year during the same period for 22% by motor 

vehicle parts has value at 149,877 MB; while 

motorcycle part has 5,883 MB. The highest 

import value of motor vehicle parts is parts and 

accessories; including, chassis and bodies at 

83,547 MB

4. Trade Balance

Export-Import trade balance of automotive 

and auto parts as of 2014 (Jan-Apr) is 192,858 

MB, increasing 80% from last year of the same 

period which was 107,124 MB

Tendency of
Thailand Automotive
Industry

According to data and information from 

industry group - the Federation of Thai Industries 

indicates that in the next quarter (May-Jul 

2014), the total number of production will be 

532,998 units or 177,666 units, monthly; by 

44% of total production is for domestic sales 

or 234,655 units and 56% is for export or 

298,343 units. Most of motor vehicle production 

is for 1 ton pick-up truck and PPV, which takes 

56% of total production and passenger car 

with capacity less than 1,500 cc; including, 

eco car takes 29%.

Table 10 Total Export Value of Auto Parts by Type
Unit (s): MB

Types 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Apr

2014
Jan - Apr

% Change
2014 / 2013

Engine 18,029.29 13,266.37 21,610.40 26,669.68 26,991.95 28,353.85 9,013.33 20,421.52 -6.08%

Spare part 11,007.04 12,531.85 14,451.09 16,438.75 20,116.53 19,715.26 5,379.28 14,371.21 -5.38%

JIG & DIE 2,121.94 994.10 1,304.38 1,682.21 1,720.91 2,636.44 474.43 1,851.63 68.22%

OEM and part 132,813.68 86,225.42 141,422.74 136,450.30 168,541.97 190,386.45 58,801.73 141,527.12 12.22%

Others 957.44 390.65 561.64 2,439.42 2,310.29 947.49 279.03 706.84 -66.89%

Total 164,929.39 113,408.39 179,350.25 183,680.36 219,681.65 242,039.49 73,947.80 178,878.32 7.58%

 Source : Automotive Intelligence Unit
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Table 11 Total Export - Import Value of Thailand Automotive and Auto Parts as of 2009 - 2014
Value: MB

% of Growth 

Rate

code List 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Arp

2014
Jan - Arp 2013 2014

Jan - Arp

Export: Automotive & Auto parts (1 - 3) 543,822.32 779,956.52 780,944.07 1,010,349.10 1,056,899.74 330,235.89 371,494.47 29.38 6.62

321010100 (1.1) Passenger car 132,673.19 214,109.94 182,000.66 153,127.09 182,355.77 58,491.68 60,543.11 19.09 3.51

321010200 (1.2) Van and Pickup 92,027.44 152,882.99 26,610.32 323,127.56 318,573.58 97,102.99 110,082.86 -1.41 13.37

321010300 (1.3) Bus and Truck 27,750.49 31,416.07 134,269.09 18,095.12 14,706.68 4,935.31 4,708.91 -18.73 -4.59

(1) Total No. of export vehicle 252,451.12 398,409.00 342,880.06 494,349.78 515,636.02 160,529.98 175,334.88 4.31 9.22

321020100 (2.1) Motorcycle 16,767.95 17,218.78 18,961.55 30,241.27 37,689.20 12,329.40 13,009.47 24.63 5.52

321020201 (2.2) CKD for Motorcycle 2,848.80 2,874.03 5,821.80 5,244.69 5,481.68 2,802.13 1,205.01  4.52 -57.00

(2) Total No. of export motorcycle 19,616.75 20,092.81 24,783.35 35,485.96 43,170.89 15,131.53 14,214.48  21.66 -6.06

321040000

(3.1) Spark-ignition reciprocating 
internal 
combustion piston engines and parts 
thereof

53,538.67 79,280.43 88,771.56 99,018.81 101,252.35 32,078.34 37,838.63  2.26 17.86

343100000 (3.2) Transmission shafts and cranks 5,047.53 7,390.44 8,879.67 10,019.51 9,712.02 2,991.74 3,443.35 -3.07 15.10

321050000
(3.3) Electrical equipment for spark-
ignition internal combustion engines 
and parts thereof

4,821.08 7,243.18 7,466.18 11,706.30 12,120.05 3,842.45 4,316.20  3.53 12.33

321010404 (3.4) Ignition wiring sets used in vehicles  9,880.13  13,451.15  13,205.82  14,571.00  13,149.29  4,104.32  4,437.79 -9.76 8.12

303160000 (3.5) Electric accumulators and parts 
thereof 6,537.84 8,043.98 8,477.20 21,921.90 23,706.96 6,677.67 9,934.92  8.14 48.78

317010000 (3.6) Pneumatic tyres and innertubes 
of rubber 64,280.00 84,765.72 114,301.24 107,645.99 109,590.24 33,221.41 39,181.20  1.81 17.94

336030000 (3.7) Safety glass and glass mirrors 4,277.96 4,808.47 4,752.66 5,396.45 5,696.53 1,736.04 1,995.66  5.56 14.95

321010405 (3.8) Other parts and accessories for motor 
vehicles 108,078.29 139,303.85 147,026.15 191,779.10 203,373.09 63,933.93 74,562.18  6.05 16.62

321020202 (3.9) Other parts and accessories for 
motor motorcycles 15,292.95 17,167.49 20,400.19 18,454.29 19,492.29 5,988.48 6,235.18  5.62 4.12

(3) Total Number of export auto parts 271,754.45 361,454.72 413,280.66 480,513.36 498,092.83 154,574.38 181,945.11  3.66 17.71 

code List 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Jan - Apr

2014
Jan - Apr 2013 2014

Jan - Apr

Import: Automotive & Auto parts (1-3) 224,444.40 370,123.09 395,416.32 669,100.06 611,565.27 223,111.51 178,636.95 -8.60 -19.93

501000000 (1.1) Passenger cars  14,949  25,278  26,699  43,736  38,889  12,928  16,796 -11.08  29.92 

502010000 (1.2) Buses and Trucks  12,710  20,454  24,822  29,362  19,457  7,744  4,738 -33.73 -38.81 

(1) Total Number of import vehicle 27,658.15 45,732.35 51,521.01 73,098.39 58,346.17 20,672.31 21,534.42 -20.18  4.17 

505000000 (2) Motorcycle 274.66 612.91 1,304.89 4,008.82 5,105.13 2,646.79 1,342.31 27.35 -49.29 

204030100 (3.1) Engines, transmission shafts and 
other parts  73,698  119,931  128,158  180,651  166,164  58,821  49,576 -8.02 -15.72 

504020000 (3.2) Parts and accessories including 
chassis and bodies  92,879  161,351  167,542  328,455  303,773  111,788  83,547 -7.51 -25.26 

504010000 (3.3) Tyres  7,373  9,699  11,285  15,357  14,191  4,641  4,228 -7.60 -8.90 

504030000 (3.4) Other parts and accessories  11,731  18,045  20,588  50,361  45,943  17,862  12,527 -8.77 -29.87 

507000000 (3.5) parts and accessories of motorcy-
cles and bicycles  10,831  14,752  15,017  17,169  18,043  6,681  5,883  5.09 -11.94539372

(3) Total Number of import auto parts  196,512  323,778  342,590  591,993  548,114  199,792  155,760 -7.41 -22.04 

Export - Import 319,377.92 409,833.44 385,527.75 341,249.03 445,334.47 107,124.38 192,857.52 -11.49  80.03 

Source : Cooperative of Department of Trade Negotiations and the Customs Department
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Seminar to present R & D training in the concept of “AHRDIP Top 
management seminar”
การสัมมนาชี้แจงการฝึกอบรมการวิจัยและพัฒนา (R&D) เรื่อง “AHRDIP Top Management Seminar”

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การสมัมนาชีแ้จงการฝึกอบรมการวจัิยและพัฒนา 
(R&D) เรื่อง “AHRDIP Top Management Seminar” ภายใต้โครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมือภายใต้ ความตกลงและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยมีสถาบันยานยนต์, องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
ของญีปุ่น่ (JETRO) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่ เป็นหน่วยงาน
ในการสนับสนุนและร่วมบริหารโครงการ เพือ่ปรับปรุงเร่ืองของการวจิยัและ
พัฒนาของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่า
สากล ณ โรงแรม เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ที่ผ่านมา

Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute 

(TAI) presided on the seminar to present R&D training in the concept of 

“AHRDIP Top Management Seminar” under the Automotive Human 

Resource Development Institute Project (AHRDIP) by cooperation, 

agreement and economic collaboration between Thailand and Japan 

through Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) , which TAI, 

Japan External Trade Organization (JETRO) and Technology Promotion 

Association (Thailand-Japan) support and co-manage the project in 

order to advance R&D of local auto parts manufacturer towards 

international level at the Landmark Bangkok on June 30th, 2014. 

Cars Delivery News
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BIG MOTOR SALE, CONFIDENCE OF NEW 
DIMENSION OF MOTOR SHOW WITH HAPPINESS
BIG MOTOR SALE มั่นใจมิติใหม่ของงานแสดงรถยนต์
สร้างความสุข

บางกอก อนิเตอร์เนชัน่แนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ หรือ BIG Motor 
Sale 2014 จัดโดย บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป จ�ากัด และส�านักพิมพ์
นติยสารยานยนต์ เปิดฉากแล้วอย่างเป็นทางการ ซึง่มสีโลแกนว่า “อยากได้รถ 
จบในงานเดียว” โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ทีผ่่านมา 
ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ ประธานหอการค้าไทย 

ภายในงานจัดแสดงและจ�าหน่ายรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ รถ
ปิคอัพ บัส ทรัค เรืออุปกรณ์ตกแต่ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ 
มีผู้ประกอบการ ผู้ผลิต/ จ�าหน่าย และผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์
ในงานจ�านวนมากกว่า 400 ราย โดยมีรถยนต์จากทุกค่ายจ�านวน 47 ยี่ห้อ 
รถจักรยานยนต์ 19 ยี่ห้อ และผู้น�าเข้ารถยนต์พรีเมี่ยม 11 รายเข้าร่วมซึ่ง
ความมุ่งหมายส�าคัญของผู้จัดงาน คือ ต้องการให้งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุด
ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านยานยนต์ โดยเฉพาะในช่วงกลางปีที่
ถกูมองว่าเป็นช่วงโลว์ซซีนั ซึง่การเปิดตวัรุ่นใหม่จะมีทัง้หมด 8 แบรนด์ 9 รุน่ 
อาทิ เล็กซัส ที่จะเปิดตัวโฉมใหม่ ราคากว่า 2 ล้านบาท ลัมโบกินี เปิดตัว
รุน่ Huracan ออดี ้ส่ง A3 ใหม่ ฮุนได เปิดตวั Elantra Sport เกยี เปิดตัว 
Cerato Koup ซูบารุ เปิดตัว Subaru XV Sport Edition ตงฟง เปิดตัว 

FOTON รวมถึงค่ายมอเตอร์ไซค์ ยามาฮ่า ที่มีการเปิดตัวบิ๊กไบค์ งาน 
“บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์” บัตรเข้าชมงาน 
ราคา 100 บาท โดยรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรทุก 10 บาท จะบริจาคให้
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 16-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค

Bangkok International Grand Motor Sale or BIG Motor Sale 2014 

organized by Yanyon Square group Co., Ltd. and Yanyon Magazine 

Publishing opened, officially with the slogan “Getting a car at 1 stop service”. 

Dr. Witoon Simachokedee, Permanent Secretary - Ministry of Industry, 

presided on the event on August 16th, 2014 among honor guests from 

automotive industry, President - Thailand Automotive Institute (TAI), 

Chairman-the Thai Chamber of Commerce, etc.

There were exhibition and selling car, motorcycle, big bike, pick-up, 

bus, truck, boat accessories and other items related to motor vehicle. 

Over 400 parties attended this event such as operator, manufacturer, 

distributor and management: 47 brands of car, 19 motorcycle brands 

and 11 premium car importers. The objective of the event was to give 

the best opportunity to consumer and operator; especially, during the 

mid-year or low season. In this regard, 9 new models from 8 manufacturers 

were introduced, worth more than 2 million baht: Huracan - Lamborghini, 

New A3 - Audi, Elantra Sport - Hyundai, Cerato Koup - Kia, Subaru XV 

Sport Edition - Subaru, Foton - DFSK, etc., while motorcycle makers such 

as Yamaha also introduced the new big bike. BIG Motor Sale was held 

on August 16th - 24th, 2014 at Bitec, Bangna. Admission fee was 100 baht 

and every 10 baht from selling ticket would be donate to the Thai Red 

Cross Society.

MOBILITY TRENDS THAT WILL 
CHANGE THE WAY WE DRIVE 
TOMORROW
มุ่งสู่ยานยนต์ในอนาคต

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
ได้รับเกียรติจาก บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย 
จ�ากัด (BMW Group Thailand) เข้าร่วมการประชุม 

“BMW World 2014 - Stories in Motion และเสวนาในหัวข้อ 
“Mobility Trends that will Change the Way we Drive 
Tomorrow” ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือรับฟังข้อมูลทิศทาง
การขับเคลื่อนของบริษัท BMW และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา
เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม - 1 สงิหาคม 
2557 ณ ประเทศสิงคโปร์

Singapore - During July 31th - August 1st, 2014, 

Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive 

Institute (TAI) , was honorable invited from BMW Group 

Thailand to attend in “BMW World 2014 - Stories in 

Motion” seminar and participate the panel discussion 

in the topic of “Mobility Trends that will Change the 

Way We Drive Tomorrow”. The objectives of this seminar 

are to retrieve information and moving trend of BMW 

as well as exchange viewpoint between government 

and academic sectors for the future automotive 

technology direction such as electric car.
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SUPPORTING INDUSTRY
AND TECHNOLOGY EXPO 2014
มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหากรรม

สถาบันยานยนต์น�าตัวแทนจากผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เข้าร่วมงาน “มหกรรมเคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหากรรม” 
หรือ SITEX 2014 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรงร้อยใจ น�าอุตสาหกรรมไทยสู่สากล” โดยได้รับ
เกีรยติจาก ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็น
ประธานในงาน ณ อาคารส�านกัพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนนุ กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2557 ที่
ผ่านมา

Thailand Automotive Institute (TAI) leaded representatives from 

operator in automotive industry to visit the Supporting Industry and 

Technology Expo 2014 or SITEX 2014 organized by Department of 

Industrial Promotion (DIP) - Ministry of Industry under the concept of 

“Unity to move Thai Industry towards the World Class”. In this regard, 

Dr.Atchaka Sribunruang , Director - General, DIP presided over the event 

at BSID building, Soi Trimitr, Bangkok, during August 20th - 22nd, 2014

MATLAB & Simulink Automotive Seminar 2014
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2557 นางทศันา พริิยพฤทธ์ิ รองผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในงานสัมมนา 
“MATLAB & Simulink Automotive Seminar 2014” ในหวัข้อ Automotive Industry 
Trend in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากดั เพือ่น�าเสนอเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในยานยนต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมการท�างานของระบบต่างๆ ระบบ
การแสดงหน้าจอ ระบบช่วยการมองด้วยคอมพวิเตอร์ และระบบการวเิคราะห์
ข้อมูล

On 26th June 2014, Mrs.Tasana Piriyaprut, Vice President of Thailand 

Automotive Institute was invited by Techsource Systems (Thailand) 

Co., Ltd. to be a keynote speaker for a seminar “MATLAB & Simulink 

Automotive Seminar 2014” in topic “Automotive Industry Trend in Thailand”. 

This seminar was to present automotive safety technology, especially, 

Algorithm and software in everything, Multi - function displays, Computer 

vision, and Data analysis.
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Department of Land Transport
celebrate 73th year of establishment 
and opened the 1st license auction 
for van and pick-up
กรมขนส่งฯ จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 73 ปี พร้อมเปิดตัว 
การประมูลทะเบียนรถตู้ รถปิกอัพ ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2257 นางทัศนา พิริยพฤทธิ์ รองผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา
กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 73 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อ
มอบให้ทางกรมการขนส่งทางบกน�าไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล
ในล�าดับต่อไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ
เป็นประธานในการเปิดงานและเปิดการประมูลเลขทะเบียนรถตู้ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com เป็นครั้งแรก โดยรายได้
จากการประมลูน�าเข้ากองทนุเพ่ือความปลอดภยัในการใช้ถนน เพ่ือช่วยเหลอื
ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ ซึ่งมีนายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดี
กรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ

On August 13th, 2014, Mrs. Tasana Piriyaprut, Vice President - 

Thailand Automotive Institute (TAI) congratulated the occasion of 73th 

year Department of Land Transport (DLT) establishment and provided 

alms for charities in front of building 1, DLT.

In this regard, Mrs. Soythip Trisuth, Permanent Secretary - Ministry 

of Transportation presided on the event and opened the event of 1st 

l icense auction for van and pick-up which could be access to 

www.tabienrod.com. All income from auction would support the road 

safety aid for disability from accident funding, which Mr.Atsathai 

Ruttanadirok, President - DLT and team gave warm welcome.

THAILAND INDUSTRY EXPO 2014 ORGANIZED BY MINISTRY OF INDUSTRY
ครบรอบ 72 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม

งานฉลองครบรอบ 72 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด ซื้อ
ของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ ประชาชน โดยได้รับเกีรยติ
จาก พลอากาสเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้า
ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ภายใน
งานประกอบไปด้วยส่วนนิทรรศการ การสัมมนา และการจัดแสดงสินค้า
จากบรษัิทชัน้น�า ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและประชาชนทัว่ไป ในการ
พฒันาศากยภาพของอตุสาหกรรมและวสิาหกจิไทย เมือ่วนัที ่26 - 31 สงิหาคม 
2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารชาแลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

The 72nd year ceremony of Ministry of Industry establishment 

event was organized at Impact Muangthong Thani under the concept 

of buying Thai product; sustainable using good product of SMEs, returning 

happiness to publics. In this regard, ACM Prajin Juntong, Marshal of the 

Royal Thai Air Force and Deputy Head of the Economic Department - 

National Council for Peace and Order (NCPO) presided over the event. 

In the event, there were exhibitions, seminars and booths from leading 

companies that were beneficial to operators and publics for capability 

of Thai industry and enterprise. 
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Return Repletion to Nature,
Mangrove Forestation
คืนความสุขสู่ธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนสถาบันยานยนต์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม “คืนความสุขสู่ธรรมชาติ ร่วมปลูกป่าชายเลน” ซึ่งจัดขึ้นโดย 
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�านกันคิมอสุาหกรรมบางป ูพันธมติร
ผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรมบางป ูเพือ่ให้ชาวนคิมช่วยกนัอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ป้องกันและสร้างแนวชายฝั่งธรรมชาติทดแทน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู) สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

On July 25th, 2014, representatives from Thailand Automotive 

Institute (TAI) participated in the “Return Repletion to Nature, Mangrove 

Forestation” activity at at Bangpu Nature Education Centre, Bangpu 

resort, Samut Prakan. The activity is organized by Industrial Estate 

Authority of Thailand (IEAT) , Bangpoo Industrial Estate and alliance of 

operators in this estate. The objectives of this activity are to reserve, 

rehabilitate, protect and replace natural shoreline.

Press Conference for Thailand Industry Expo 2014
งานแถลงข่าว Thailand Industry Expo 2014

นางทัศนา พิริยพฤทธิ์ รองผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ร่วมงาน
แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Industry EXPO 2014 มหกรรมซื้อของไทย 
ใช้ของด ีSMEs ยัง่ยนื คนืความสขุให้ประชาชน” เนือ่งด้วยวาระพิเศษครบรอบ 
72 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรมเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดบัสงู จากสถาบนัเครอืข่าย 
และผูป้ระกอบการ เข้าร่วมงาน และจองบธู ซึง่มีก�าหนดการจัดขึน้ เมือ่วันที่  
26 - 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

Mrs. Tasana Piriyaprut, Vice President – Thailand Automotive Institute 

(TAI) attended a press conference “Thailand Industry Expo 2014: Mega 

Shopping, Buy Thai and Use SMEs Products for Sustaining and Returning 

Happiness to People”; as occasion of 72th anniversary of Ministry of 

Industry (MOI) establishment. In this regard, Dr. Witoon Simachokedee, 

Permanent Secretary, presided and there were executives from related 

institutes and operators participated in this event as well as reserved 

booths. Thailand Industry Expo 2014 will be held on August 26th -31st, 

2014 at Challenger Hall 1 - 3, Impact Muangthong Thani.
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Business Meeting between TAI 
and Korea Institute for
Industrial Economics & Trade
การประชุมร่วมระหว่างสถาบันยานยนต์และ Korea 
Institute for Industrial Economics & Trade

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ต้อนรับ 
และประชุมหารือแลกเปลี่ยนการวางแผนความร่วมมือระหว่าง
ไทยและเกาหลี ด้านนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ร่วมกับ ดร. Jin Keun Yu รองประธาน และคณะ Korea 
Institute for Industrial Economics & Trade ณ สถาบันยานยนต์ 
ส�านักงานกล้วยน�้าไท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

Mr. Vichai Jirathiyut, President - Thailand Automotive Institute 

(TAI) , welcomed Dr. Jin Keun Yu, Vice President - Korea Institute 

for Industrial Economics & Trade, and group for business meeting 

and planning for Thai - South Korea business collaboration on 

July 9th, 2014 at TAI Kluaynumthai office.

NEW PROCESS OF EXAMINATION
FOR PERMISSION SEMINAR
งานสัมมนากระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
ที่ปรับปรุงใหม่

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดสัมมนา
หัวข้อกระบวนการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตที่ปรับปรุงใหม่ เพ่ือแนะน�า
ผู้ประกอบการถึงวิธีและขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
เพือ่การอนญุาตมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรอื มอก. ให้รวดเรว็ขึน้ 
เพียง 26 วัน จากเดิม 43 วัน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทมาสู่การก�ากับดูแลใน 
3 ด้าน ได้แก่ การก�าหนดมาตรฐาน การออกใบอนุญาต และการตรวจ
ตดิตามผลหลงัการอนญุาต ทัง้นีจ้ะเร่งผลกัดนัให้มกีารถ่ายโอนงานการรบัรอง
ผลติภณัฑ์ให้แก่หน่วยรบัรอง และหน่วยตรวจสอบให้เพิม่มากขึน้ ซึง่จะช่วย
ให้การออกใบรบัรองมาตรฐานต่างๆ เรว็ขึน้ ทัง้นี ้สถาบนัยานยนต์ ในฐานะ
หน่วยงานรองรบัการตรวจสอบจาก สมอ. ได้ร่วมเปิดบธูให้ความรูแ้ละแนะน�า
ผู้ประกอบการ เรื่องบริการการทดสอบต่างๆ ของสถาบันฯ ภายในงาน 
ณ EH106 ไบเทค เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

Thai Industrial Standards Institute (TISI) arranged seminar to 

introduce operators for the new process of examination for Thai Industrial 

Standard certification or TIS. This new process will take only 26 days 

instead of 43 days as before. TISI has focused on 3 parts: Standard 

allocation, Granting of license and Post - Follow up. TISI will carry forward 

to transfer more certification proceeding to accreditation and examination 

units. This will accelerate the granting process. In this regard, Thailand 

Automotive Institute (TAI) , as a unit that takes testing from TISI, 

participated and had booth in this event. Operators were acknowledged 

and received recommendation of testing services at TAI. The seminar 

was held on EH106, Bitec on July 24th, 2014.
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TAI ran the campaign “Quit Drinking during 
the Buddhist Lent Day”
สถาบันยานยนต์ รณรงค์ “เลิกเหล้า เข้าพรรษา”

สถาบันยานยนต์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนพนักงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการ 
“เลิกเหล้า เข้าพรรษา” เพื่อเสริมสร้างสติ จริยธรรมที่ดีให้ครอบครัวและสังคม 
เนือ่งในกจิกรรมสปัดาห์พระพทุธศาสนา ซึง่ตรงกบัช่วงวนัอาสาฬหบชูาและเข้าพรรษา 
ทัง้นีผู้บ้รหิารและพนกังานสถาบนัยานยนต์ ได้ร่วมกันท�าบญุตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในช่วงเช้า ณ สถาบนัส่ิงทอ ซอยตรมีติร และร่วมกันถวายเทยีนพรรษา สงัฆทาน น�า้ดืม่ 
และปัจจัย ณ วัดมหาบุศย์ พระโขนง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

Thailand Automotive Institute (TAI) ran a campaign to persuade employees 

and publics in joining the “Quit Drinking during The Buddhist Lent Day” project in 

order to enhance consciousness and moral to family and society in the occasion 

of Buddhism week which was on the period of Asanha Bucha and Buddhist lent 

day (Khao Phansa). In this regard, management and TAI employees gave food and 

alms to a Buddhist monk at Thailand Textile Institute (TTI) , Soi Trimitr. Moreover, 

TAI also gave candle, alms, bottle water to monks at Wat Mahabud, Phrakanong, 

Bangkok, on July 10th, 2014.

APPROACHING GREEN FACTORY
BY APPLICATION OF PROCESS APPROACH IN 
TS ISO/TS 16949 AND ISO 9001:2015
การก้าวสู่โรงงานสีเขียวบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ ISO/TS 
16949 และ ISO 9001:2015

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ GIZ เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ 
การก้าวสูโ่รงงานสเีขยีวบนพืน้ฐานการประยกุต์ใช้ ISO/TS 16949 และ ISO 9001:2015 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถให้สถานประกอบการปรับ
ตัวและพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานฉลอง
ครบรอบ 72 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวนัที ่28 - 29 สงิหาคม 2557 เวลา 8.30 
- 16.00 น. ณ ห้องจปิูเตอร์ 8 ชัน้ 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค็ เมอืงทองธานี

Thailand Automotive Institute (TAI) together with GIZ invited operators for 

the seminar: Approaching Green Factory by application of Process Approach 

in TS ISO/TS 16949 and ISO 9001:2015 to prepare for the new coming version 

used in automotive industry. This would assist operators to improve and 

develop their organizations along with environment oriented, sustainably. The 

seminar was held in the 72nd year ceremony of Ministry of Industry establishment 

event at Jupiter 8, 1st floor, Challenger hall 1, Impact Muangthong Thani, during 

August 28th – 29th, 2014.
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“Safety Helmet for Motorcyclist”
The Revising and Major Change of Protective Helmets for Vehicle Users from TIS 
369-2539 (1996) to TIS 369-255.7 (2014)
“หมวกนิรภัย สำาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์”
มาตรฐานหมวกนิรภัยและสาระสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงจาก มอก. 369 - 2539 ไปสู่ มอก. 369 - 2557

สถาบันยานยนต์ ส�านักงานนิคมอุตสา-
หกรรมบางปู วันศุกร์ท่ี 15 สิงหาคม 2557 
สถาบันยานยนต์ โดยความสนับสนุนจาก 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมผู้ประกอบการ
รถจักรยานยนต์ไทย สถาบันหมวกนิรภัย บริษัท 
เอสซีเอส อินสทรูเม ้นท์ จ�ากัด และบริษัท 
ไฮเท็ค รีสอร์ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงาน
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “หมวกนิรภัย ส�าหรับ
ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์” มาตรฐานหมวกนริภัย และ
สาระส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงจาก มอก.
369-2539 ไปสู่ มอก.369-2557

ป ัจ จุ บันประ เทศไทย มีจ� านวนรถ
จักรยานยนต์ที่ผลิตได ้ในป ี 2556 มากถึง 
2,218,625 คัน และจ�าหน่ายภายในประเทศ
จ�านวน 2,004,498 คัน โดยในปี 2556 มีข้อมูล
จากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ ได้สรุปตัวเลข
ของอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะทุกประเภท
จ�านวน 8,631 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 578,490 ราย 
เสียชีวิต 6,834 ราย ดังนั้น หากไม่มีการป้องกัน
และแก้ไขอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ระบบการจารจร สภาพ
พื้นผวิถนน และสมรรถนะของยานพาหนะ ซึ่ง
คาดว่าจะเกดิการสญูเสยีชวีติและผู้ได้รับอันตราย
จากอบุตัเิหตทุีเ่พิม่ขึน้ นอกจากเร่ืองดงักล่าวแล้ว 
ระบบการป้องกันภัยและการปกป้องส�าหรับ

ตัวผู้ขับขี่ นั้นยังเป็นเรื่องส�าคัญ “การสวมหมวก
นิรภัยที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย” นับว่าเป็น
อีกประเด็นส�าคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

การทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-
ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีมาตรฐาน
รองรับนัน้ นบัได้ว่าเป็นหนึง่ในภาระกจิหลกัของ
ศนูย์ทดสอบ สถาบนัยานยนต์ ทีไ่ด้ด�าเนนิการมา
เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี สถาบันยานยนต์ ได้
ปรับปรุงและพฒันาอปุกรณ์เครือ่งมอืการทดสอบ
ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ และมาตรฐาน
สากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ สถาบัน
ยานยนต์ โดยการสนับสนุนชุดเครื่องมือทดสอบ
หมวกนิรภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จาก
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมแล้วที่จะเปิด
ให้บริการ ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม “หมวกนิรภัยส�าหรับผู ้ใช ้รถ
จักรยานยนต์ มอก. 369-2557 ฉบับใหม่”

On August 15th, 2014, Thailand Automotive 

Institute (TAI) , arranged “Safety Helmet for 

Motorcyclist: the Revising and Major Change 

of Protective Helmets for Vehicle Users from 

TIS 369-2539 (1996) to TIS 369-2557 (2014)” 

seminar which is collaborated and supported 

from Thai Industrial Standards Institute (TISI) 

- Ministry of Industry, Thai Motorcycle Enterprise 

Association (TMEA) , Helmet Institute, SCS 

Instrument Co., Ltd. and Hi-Tech Resources 

(Thailand) Co., Ltd.

Nowadays, total Thailand motorcycle 

production in 2013 is as much as 2,218,625 units 

and 2,004,498 units for domestic sales. During 

2013, according to data from Thai Road Accidents 

Data Center for Road Safety Culture (Thai RSC) 

reports that there are 8,631 accidents from all 

types of vehicle, 578,490 injuries and 6,834 

deaths. Thus, without systematic prevention 

and correction in driver behavior, traffic system, 

road surface condition and vehicle’s capacity, 

lose and injury from accident are expected to 

be increased. Furthermore, protection system 

and protection for driver are also importance 

along with “wearing safety standard helmet” 

that must be collaborated from every sectors. 

Products of automotive industry and 

auto parts standard testing is a major mission 

of TAI - Testing center that has been operated 

for over 16 years. TAI has enhanced and developed 

modern testing tools in order to support 

industrial standards of automotive industry and 

other international standards, continually. Today, 

TAI with sets of safety helmet testing tool for 

motorcyclist supported by TISI - Ministry of 

Industry are now ready to provide testing services 

as standards of the new Protective Helmets 

for Vehicle Users TIS 369-2557 (2014).
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โดย มอก. 369 - 2557 ฉบับใหม่นี้ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จากเดิมไปสู่มาตรฐาน
ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานหมวกนิรภัยที่เป็นที่
ยอมรบัของผูบ้รโิภค โดยการน�ามาตรฐาน ต้นร่าง 
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE 

APPROVAL OF PROTECTIVE HELMETS AND 

OF THEIR VISORS FOR DRIVERS AND 

PASSENGERS OF MOTOR CYCLES AND 

MOPEDS (ECE R 22) มาใช้กับหมวกนิรภัย
ชนิดเต็มใบ และ U.S. DEPARTMENT OF 

TRANSPORTATION NATIONAL HIGHWAY 

TRAFF IC SAFETY ADM IN ISTRAT ION 

LABORATORY TEST PROCEDURE FOR 

FMVSS No .  2 18  Moto rcyc le  He lmets 

ENFORCEMENT (DOT) มาใช้กับหมวกนิรภัย
ชนิดครึ่งใบ โดยเฉพาะเร่ืองการทดสอบการ
กระแทก ที่ประเมินค่าอัตราเร่ง ที่เกิดขึ้นเมื่อ
กระแทก และค่าการบาดเจ็บที่ศีรษะ (HIC) อีก
ท้ังมีการปรับปรุงในส่วนของแผ่นบังลมให ้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ปลอดภัยขึ้น ซึ่งใน
การปรับปรุงนี้ถือเป็นการประเมินคุณภาพของ
หมวกนิรภัย ที่สามารถสะท้อนคุณสมบัติด้าน
ความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับเป้าหมายของการจัดสัมมนาใน
ครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึง
ขอบข่ายการให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน 
เนื่ องจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) ก�าลังด�าเนินการปรับปรุง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัย 
ส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มอก. 369-2557 
โดยคาดว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ภายในปี 
2558 นี้ และเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้หมวกนิรภัย 
หรือหมวกกันน็อค และการเลือกใช้หมวกนิรภัย
ขณะขับขี่ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้

กบัผูป้ระกอบการและผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ ได้ทราบ
ถึงการปรับมาตรฐานที่ เปลี่ยนแปลงไปจาก 
มอก. 369-2539 ฉบับเดิม ประกอบการสาธิต
การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 369-2557 
ฉบบัใหม่ ให้แก่ผูท้ีเ่ข้าร่วมงานได้เกิดความมัน่ใจ
ในกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานของสถาบนั
ยานยนต์อีกด้วย

ซึง่ภายในงานได้รบัเกียรติจาก นายอฤุทธิ์ 
ศรีหนองโคตร เลขาธิการส�านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเป็นผูก้ล่าวเปิดงานสัมมนา
ดังกล่าว โดยมีนายวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ
สถาบนัยานยนต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากร
ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ อดศัิกดิ ์ผลิตผลการพิมพ์ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์วจิยัเพ่ือเสริมสร้าง ความปลอดภยัและป้องกัน
การบาดเจบ็ในเดก็ โรงพยาบาลรามาธบิด ีให้ความรู้
ในเร่ือง “ความส�าคัญของหมวกนริภยั ทีช่่วยลด
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภชิาติ โรจนโรวรรณ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
วศิวกรรมวัสด ุคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “วิศวกรรม
วัสดุศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพหมวกนิรภัย” 
และ นายเสกศิลป์ บรรพะสุขะ ผู้ช�านาญการ 
ทดสอบสภาวะแวดล้อม ศูนย์ทดสอบ สถาบัน
ยานยนต์ บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานหมวก
นริภัย และสาระส�าคัญของการเปล่ียนแปลงจาก 
มอก. 369-2539 ไปสู่ มอก. 369-2557” อีกด้วย

The concept in this TIS 369-2557 (2014) 

has been changed to standard that widely 

accepted as the safety helmet standard from 

consumer by applying protocols of UNIFORM 

PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL 

OF PROTECTIVE HELMETS AND OF THEIR 

VISORS FOR DRIVERS AND PASSENGERS OF 

MOTOR CYCLES AND MOPEDS (ECE R 22) with 

full face helmet and U.S. DEPARTMENT OF 

TRANSPORTATION NATIONAL HIGHWAY 

TRAFF IC SAFETY ADM IN ISTRAT ION 

LABORATORY TEST PROCEDURE FOR FMVSS 

No. 218 Motorcycle Helmets ENFORCEMENT 

(DOT) with half helmet; especially, crash testing  

based on acceleration rate and Head Injury 

Criterion (HIC). Visor is also improved for more 

safety as the standard. All enhancements are 

evaluation the quality of safety helmet that 

shows better safety attributes.

Objectives of this seminar are to publicize 

scopes of services in standard testing, since 

TISI is revising the Protective Helmets for Vehicle 

Users TIS 369-2557 (2014) that is expected 

to be legislated within 2015 as well as to promote 

safety and acknowledge publics to realize on 

the significant of safety helmet and select the 

right one. It propagandizes information of new 

revised standard and details differ from previous 

TIS 369-2539 (1996) to operators and importers. 

In this regard, there are demonstrations of this new 

standard testing for participant’s confidence 

in standard testing process of TAI.

In the seminar, Mr. Urit Srinongkote, 

Secretary - General of TISI, gives opening 

speech and Mr. Vichai Jirathiyut, President of 

TAI, reports objectives of the seminar. There are 

honorable guest speakers such as Assoc. Prof. 

Adisak Paritapolkarnpim, President - Child Safety 

Promotion and Prevention Research Center, 

Ramathibodi Hospital, in the special lecture “The 

significant of safety helmet to decrease accident”, 

Assoc. Prof. Aphichart Rodchanarowan, Lecturer 

- Faculty of Materials Engineering, Kasetsart 

University, for the topic of “Materials engineering 

and safety helmet quality development” and 

Mr. Sakesilp Banpasuka, Specialist - Testing 

Division, TAI, for “Safety helmet standards 

and major revised concept of TIS 369-2557 

(2014)”
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THE 16th YEAR OF TAI ESTABLISHMENT
สถาบันยานยนต์ ครบรอบ 16 ปี

เนือ่งในโอกาส วนัคล้ายวนัสถาปนา สถาบนัยานยนต์ ครบรอบ 16 ปี 
นางทัศนา พิริยพฤทธ์ิ รองผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ เป็นประธาน 
น�าคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมสักการะศาลพระภูมิ พร้อมทั้งท�าบุญ
ถวายภตัตาหารเพลและสงัฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 9 รูป ณ อาคาร
ศนูย์ทดสอบ สถาบนัยานยนต์ ส�านกังานบางป ูเม่ือวนัที ่12 กนัยายน 2557 
ที่ผ่านมา

In the occasion of the 16th year of Thailand Automotive (TAI) 

Institute establishment, Mrs. Tasana Piriyaprut, Vice President - TAI, 

was presided and leaded management and TAI staffs to pay respect to 

the shrine of household god and offering food and dedicated to 9 

Buddhist monks at Testing center, TAI, Bangpoo office, on September 

12th, 2014.
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At present, tendency of the world automotive technology development and production 

is oriented more in environment friendly; whereas, Master Plan for Automotive Industry 

2012-2016 is realized the significant of this as well and determined vision of the green 

and environment friendly automotive production as “Thailand is a Global Green Automotive 

Production Base with Strong Domestic Supply Chains which Create High Value Added for 

the Country” as well as laws and regulations trend of the world for automotive in environment 

and Thailand’s are rigorous, increasingly. Thus, if Thai auto parts manufactures do not prepare 

for enhance or do it in time, they will lose opportunity to develop the environment friendly product 

and chance for competition in the future. I would like to give examples of technology and production 

trend for environment friendly that Thailand automotive industry needs to concern and prepare for as 

following as: 

ในปัจจบุนัแนวโน้มการพฒันาของเทคโนโลยยีานยนต์โลกและการผลตินัน้

จะมีทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมมากขึน้ โดยในแผนแม่บทอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยปี พ.ศ. 2555-

2559 ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในเร่ืองนีเ้ช่นเดียวกนั ซึง่ได้มวีสิยัทศัน์ในด้านการผลติ

ยานยนต์สเีขยีวและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมดงันี ้ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์

ของโลกด้วยห่วงโซ่อปุทาน (Supply chain) ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ในประเทศและเป็นมติรกบัสิง่

แวดล้อม” รวมถึงแนวโน้มกฏหมายข้อบังคับส�าหรับยานยนต์ด้านสิ่งแวดล้อมในโลก รวมถึง

ประเทศไทย ก็มีแนวโน้มที่เข้มงวดขึ้นด้วย โดยถ้าผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยไม่ปรับตัว

หรือปรับตัวไม่ทันต่อแนวโน้มก็อาจจะท�าให้เสียโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต โดยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างแนวโน้มเทคโนโลยีและการผลิต

เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องตระหนักและพร้อมปรับตัว ดังนี้

Tendency of Production
in Automotive Industry for Environment Friendly 
and Maintain Competitiveness of being ASEAN 
Leading Automotive Production 
แนวโน้มการพัฒนาการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ในการเป็นผู้น�าด้านการผลิตยานยนต์ในอาเซียน

By Mr.Tanawat  Boonpradith

Deputy Director- Autoparts Manufacturer Department
Thailand Automotive Institute (TAI)

Auto Smart
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1. การปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อบังคับ

ด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มว่าจะมี
มาตรการด้านกฏหมาย ข้อบงัคบัด้านสิง่แวดล้อม
ให้เข้มข้นมากขึน้เรือ่ยๆ อาทเิช่น

• มาตรฐาน ELVs (End of Life Vehicles) 
ซ่ึงเป็นมาตรการบังคับใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป

โดยภาพรวมแล้วระเบียบ ELVs ส่งผลต่อ
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้อง
ปรบักระบวนการผลติให้สามารถผลติผลติภณัฑ์
ท่ีสามารถ Recycle, Reuse และ Recovery 
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

(1) สัดส่วนการใช้ซ�้า/ การดึงทรัพยากร
กลบั (Reuse and Recoverable ไม่ต�า่กว่า 85% 
โดยน�า้หนกั และการใช้ซ�า้/ การรีไซเคลิ (Reuse 
and Recyclable) ไม่ต�า่กว่า 80% โดยน�้าหนัก 
ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549

(2) สัดส่วนการใช้ซ�้า/ การดึงทรัพยากร
กลับ (Reuse and Recoverable) ไม่ต�่ากว่า 
95% โดยน�้าหนัก และการใช้ซ�้า/ การรีไซเคิล 
(Reuse and Recyclable) ไม่ต�า่กว่า 85% โดย
น�้าหนัก ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ทัง้นีม้าตรฐาน ELVs ยังมีการระบวุ่าการ
ห้ามใช้โลหะหนัก 4 ชนิด: ยานยนต์และอะไหล่
ส�าหรับยานยนต์ที่น�าเข้าตลาดหลัง 1 กรกฎาคม 
2546 ต้องปราศจากตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) และโครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ 
(Cr-VI) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ยกเว้นการใช้งาน
เฉพาะบางอย่างที่ระบุให้เป็นข้อยกเว้น

โดยมาตรฐานนีจ้ะมกีารบงัคบักบัยานยนต์
ที่ส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปโดยบังคับผ่านบริษัทผลิตรถยนต์ โดย
ผูผ้ลติยานยนต์ก็จะมกีารระบเุป็นข้อก�าหนดของ
บรษิทัตวัเอง เพือ่ให้บรษัิทผู้ผลติชิน้ส่วนยานยนต์
ปฏิบัติตามอีกทอดหนึ่งซึ่งผู้ผลิตยานยนต์และ

ชิ้นส่วนก็จะต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้
เข้ากับมาตรการดังกล่าว

• มาตรฐานไอเสียรถยนต์ Emission

 แนวโน้มมาตรฐานไอเสียยานยนต์โลก
นั้นมีแนวโน้มจะมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ 
โดยมีแนวโน้มในการปรับใช้มาตรฐานของกลุ่ม
สหภาพยุ โ รปมาบั ง คับใช ้ ทั่ ว โลกรวม ถึง
ประเทศไทยด้วยโดยประเทศไทยถือว่าเป็นผู้น�า
ในการผลิตรถยนต์ที่มีมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุด
ประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียน

ซึง่แนวโน้มการบงัคับใช้มาตรฐาน Emission 
ทีเ่ข้มงวดนีก้จ็ะมผีลต่อการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์
ที่จะต้องผลิตชิ้นส่วนให้มีคุณสมบัติสอดรับกับ
มาตรฐานใหม่ๆ อาท ิชิน้ส่วนระบบการจ่ายน�า้มนั
เชื้อเพลิงก็จะต้องสามารถทนต่อแรงดันในการ
ฉดีได้มากขึน้ ซึง่ก็จะท�าให้วัตถุดบิและเทคโนโลยี
การผลิตเปลี่ยนไปและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตให้สอดรับกับ
เทคโนโลยีใหม่ข้างต้น

1. Production Enhancement 

according to Environment 

Standard

Tendency of automotive industry will 

conform to more legal measures of environment, 

intensively; for example,

• End of Life Vehicles (ELVs) is the 

measure applied in EU

Generally, ELVs impact operators in 

automotive industry to improve production 

and able to produce products that can be 

Recycled, Reused and Recovered with following 

objectives

 (1) Proportion of Reuse and Recoverable 

must not less than 85% by weight whereas 

Reuse and Recyclable’s must not less than 

80% by weight. These are effective since 

January 1st, 2006.

(2) Proportion of Reuse and Recoverable 

must not less than 95% by weight as well as 

Reuse and Recyclable’s must not less than 

85% by weight. These will effectivein January 

1st, 2015.

Additionally, ELVs standard indicates 

not to use 4 heavy metals: vehicle and auto 

parts imported after July 1st, 2003 in any from 

must free from Lead (Pb), Mercury (Hg), 

Cadmium (Cd) and Hexavalent chromium 

(Cr-VI), except used for specific job and 

indicated as exemption.

The standard is legitimated forexported 

vehicle soldin member country in EU by applied 

through automotive manufacturer who sets up 

stipulation for automotive and auto part makers 

to improve their production process according 

to the measure.

• Emission standard

Tendency of worldwide emission 

standard seems to be rigorous, increasingly, 

by appliedwith EU’s standard that will be used 

in Thailand as well. Thailand is accepted asa 

leadingautomotive production and one of 

ASEAN countries that uses the strictest 

standard.

 Rigidity trend of Emission standard has 

impact to auto parts manufacturing which is 

needed to produce parts according to attributes 

of new standards such as fueling system parts 

must have endurance to more injection pressure. 

As a consequence, there are changes in materials 

and technology; along with manufacturers have 

to improve their production to conform to new 

technologies as mention above.

“Thailand is a Global 
Green Automotive
Production Base with 
Strong Domestic Supply 
Chains which Create 
High Value Added for 
the Country”
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Table of Comparison for Euro Standard Applied in ASEAN for Small Car

Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2017
THAILAND EURO 3 EURO 4

INDONESIA EURO 2 EURO 4 (Tentative)

MALAYSIA
Gasoline EURO 2 EURO 3 EURO 4

(by January 2016)Diesel EURO 1 EURO 2

PHILIPPINES EURO 2 EURO 4 (Tentative)

VIETNAM EURO 2 EURO 4 (under study & plan by 2017)

SINGAPORE
Gasoline EURO 2                                                    EURO 4 (by 2014)

Diesel EURO 4 EURO 5 (by January 2014)



• ก า รพัฒนาก า รด ้ า นม าต ร ฐ าน
ความปลอดภัย

แนวโน้มในประเทศไทยและอาเซียนจะ
น�ามาตรฐานความปลอดภัยมาบังคับใช้มากขึ้น
โดยน�ามาตรฐานยุโรปมาใช้ ยกตวัอย่างมาตรฐาน
ทีป่ระเทศไทยได้น�ามาใช้บ้างแล้ว เช่น มาตรฐาน
เข็มขัดนิรภัย ตาม UN ECE R 16 และมาตรฐาน
กระจกนิรภัยตาม UN ECE R 43

• นโยบายรถยนต์ประหยัดพลังงาน 
มาตรฐานสากล (ECO CAR 2)

ภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการใช้รถประหยดั
พลงังาน ปลอดภยัและนโยบายส่งเสริมการลงทนุ
ในประเทศโดยส่งเสรมิให้มกีารผลติรถ ECO CAR 2 
โดยมหีลกัเกณฑ์ เช่น การประหยดัเชือ้เพลงิไม่เกนิ 
4.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร, มาตรฐานมลพิษ 
Euro 5 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากท่อไอเสียไม่เกิน 100 กรัม/ 1 กิโลเมตรและ
การป้องกันผู ้โดยสารจากการชนด้านหน้า-
ด้านข้างของตวัรถ มรีะบบห้ามล้อแบบ ABS และ
ระบบควบคุมรถแบบ ESC โดยผู้ประกอบการ
ชิ้นส่วนจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องการผลิต
ชิน้ส่วนท่ีจะต้องมข้ีอก�าหนดด้านความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น

• นโยบายทางด้านภาษีสรรพสามิตรที่
ค�านงึถงึการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก CO2 มากขึน้
โดยภาษีสรรพสามิตรใหม่นี้ มีแผนจะน�ามา
บังคับในปี 2016

โดยในแผนดังกล่าวยังได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการใช้เอทานอลในสัดส่วนที่สูงขึ้น รวมถึง
เทคโนโลยียานยนต์ใหม่อาท ิรถ Hybrid Electric 
Vehicles ทีใ่ช้พลังงานจากน�า้มนัและไฟฟ้าผสาน
กันด้วย

• การพัฒนาการของมาตรฐานระบบ
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน อาทิ ISO 14001 
คือ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
(Environmental management System) ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14000 ท่ีใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือ
หน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตน
เพือ่ให้บรรลนุโยบายด้านสิง่แวดล้อมทีก่�าหนดไว้ 
ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบ
ที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
และการทบทวน (Action) มาตรฐาน ISO 50003 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน

• Standard Safety Development

There is tendency that Thailand and 

ASEAN will use more safety standards by 

applying those from standards in Europe; for 

example, Safety belt standard from UN ECE R 16 

and Safety glass standard from UN ECE R 43 

that have been used in Thailand.

• Policy of Eco car standard (ECO 

CAR 2)

Government has policy to promote 

economy and safety car as well asinvestment 

in Thailand by promoting ECO CAR 2 production 

with some aspects; for instance, Fuel economy 

not over 4.3 liters/ 100 kilometers; Emission 

standard of Euro 5, CO2 emission less than 

100 grams/ kilometer, Passenger protection 

from frontal and side impact; ABS installation 

and ESC controlling vehicle system. Auto parts 

manufacturers must enhance in manufacturing 

for higher safety and environment friendly.

• Excise tax policy concerns more 

CO2 emission which will effective  in this 2016

This is also focus on using higher proportion 

of Ethanol and new automotive technology; 

for instance, Hybrid Electric Vehicles that can 

use both gasoline or electronic.

• Quality and environment standard 

system development

The distinguish example is ISO 14001: 

Environmental Management System. It is a 

part of ISO 14000 environmental management 

standard which is used as guideline for 

organization or unit to manage its system and 

able to accomplish the allocated objective 

of environment; therefore, environmental 

management system is a system that has 

specific structure, role, responsibility and action. 

There is also ISO 50003 which is a standard 

of Energy Management System.

Picture Shows Related Safety Standards
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โดยนอกจากท่ีกล่าวมาเบื้องต้นแล้วก็ยัง
มมีาตรการทีเ่ก่ียวข้อง เช่น หลกัเกณฑ์ฉลากเขยีว 
และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวจากภาครัฐ
ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน
จะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง

2. การปรับกระบวนการผลิตให้

สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยี

ยานยนต์ที่มีแนวโน้มเป็นสีเขียว

การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้อง
กบัพัฒนาการของเทคโนโลยยีานยนต์ให้มแีนวโน้ม
เป ็นสีเขียวน้ันมีความส�าคัญมากเพราะถ้า
ผูป้ระกอบการปรบัตวัไม่ทนักจ็ะท�าให้ผลติสนิค้า
ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดหรือลูกค้าและก็
ท�าให้ขายสินค้าไม่ได้ โดยขอยกตัวอย่างของ
การพัฒนาการด้านยานยนต์สีเขียว ดังนี้

• การพฒันายานยนต์ให้มีน�า้หนกัเบาขึน้

การผลติชิน้ส่วนยานยนต์ที่เบาขึ้นและมี
คณุสมบตัท่ีิดขีึน้หรอือย่างน้อยกต้็องมีคณุสมบตัิ
ในการใช้งานเหมอืนเดมิ โดยอาจมีการใช้วตัถดุบิอืน่
ทดแทนหรือวัสดุเดิมแต่บางลงขณะเดียวกัน
กต้็องมกีารปรบัคณุสมบตัใิห้ดีขึ้น ซึ่งที่กล่าวมา
น�าไปสู ่กระบวนการผลิตที่ เปลี่ ยนไปและ
ผูป้ระกอบการกจ็ะต้องตามให้ทนั เช่น การผลติ
เหล็ก High Tensile Strength, การผลิตวัสดุ 
Polymer และ Composite เป็นต้น รวมถึง
การผลิตชิ้นส่วนนาโนเทคโนโลยีด้วย

• การพัฒนายานยนต์ที่น�าไปสู่การใช้
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เช่น ยานยนต์ Hybrid 
Electric Vehicles, Plug inHybrid Electric 
Vehicles ตลอดจนรถไฟฟ้า Electric Vehicle 
ตลอดจนพัฒนาการใช้ระบบควบคุมทางไฟฟ้า 
รวมถึงเซ็นต์เซอร์ต่างๆ มากขึ้น การพัฒนาการ
ยานยนต์ที่น�าไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
นี้ท�าให้ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยแีละกระบวนการผลิตทีเ่ปล่ียนไปด้วย 

• การน�าระบบอตัโนมติัมาใช้ในการผลิต
มากขึ้น

ปัจจุบันปัญหาอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยคือปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
โดยปัจจบุนัมีการใช้แรงงานน�าเข้าอยู่พอสมควร
ท�าให้สามารถแก ้ป ัญหาได ้ ในระดับหนึ่ ง
ขณะที่เป้าหมายการผลิตยานยนต์ในประเทศ
ทีต่ัง้เป้าไว้ในปี 2560 คือ 3,000,000 คัน ซึง่ท�าให้
ต้องระบบอัตโนมัติมาปรับใช้มากขึ้นส่งผลให้
กระบวนการผลิตในอนาคตเปลี่ยนรูปแบบไป
พอสมควร

Moreover, there are many related 

measures; for example, Green label rule and 

green product procurement from government 

sector which automotive and auto parts 

operators need to change technology of related 

auto parts productions. 

2. Enhancing production process 

according to development of 

automotive technology trend 

for green

Enhancing production process according 

to development of automotive technology trend 

for green is significant. If operator delays this 

improvement, his production will not meet 

market or customer’s requirement and product 

may not be sold. Following is example of green 

automotive development.

• Light automotive development

Lighter auto parts and better attribute 

or at least accepted quality are produced by 

using other material or same one, yet lighter. 

Meanwhile, improving attribute must be done 

as well. All these lead to enhancing production 

process and operator needs to keep up with 

them such as High Tensile Strength, Polymer 

and Composite productionsas well as nano 

parts production.

• Automotive development for more 

electric energy as driven power; for instance, 

Hybrid Electric Vehicles, Plug in Hybrid Electric 

Vehicles, Electric Vehicle, Electric Control 

System, Electric Censor. This development 

leads changing in all related parts technology 

and production development. 

• App ly i ng more automat ion i n 

manufacturing

At present, a problem of Thailand 

automotive industry is inadequate human 

resources, though there are some foreign 

labors. However, our automotive production 

target in 2017 is 3 million units. Thus, automation 

has been used, increasingly and caused 

changing in production process in the future 

somehow. 
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Table of New Excise Tax for Automotive Industry
New Excise Tax Scheme based on Co2 emission

Current scheme New scheme (To be effective on 1st January 2016)

Engine szie
(<22CHP)

Gascline
Gaschol
(E10)

E20 E85 NGV
HEV, 
PHEV,
BEV, 
FCEV

Engine size Co2 E0 - E20 E85, NGV HEV
PHEV, 
BEV, 
FCEV

< 2,000 cc. 30% 25% 22% 20%

10%

< 3,000 cc. < 100 g/
km 10%

2,001 
- 2,500 cc. 35% 30% 27% 20% 101-150 

g/km 30% 25% 20%

2,501
-3,000 cc. 40% 35% 32% 20% 151 - 200 

g/km 35% 30% 25%

> 200
g/km 40% 35% 30%

> 3,000 cc.
or 220 HP 50% 60% 50% 50% > 3,000 cc. 50% 50% 50%

Gascline
< 1,300 cc. 17% Gascline

< 1,300 cc.
< 100
g/km 14% (12% Tor E85)

Diesel
< 1,400 cc.

Diesel
< 1,400 cc

< 101 
- 120
g/km

17%

Source : Ministry of Finance.

Passenger cars
TYPE

Eco - car



3. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ที่สูงขึ้น

ท�าให้ผู้ประกอบการยานยนต์จะต้องลด
ต้นทนุโดยต้องน�าวิธีการในการเพิม่ประสทิธภิาพ
และผลิตภาพมาประยุกต ์ใช ้มากขึ้น เช ่น 
กระบวนการลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นการลด
การสญูเสยีในกระบวนการผลติ การออกแบบให้
ต้นทุนถกูลง การเพ่ิมประสทิธภิาพในกระบวนการ
ผลิตและที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการต่างๆ 
โดยท้ังหมดจะน�าไปสูก่ระบวนการผลติทีเ่ปลีย่นไป

ที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างปัจจัย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านเทคโนโลยีและการผลิตยานยนต์ที่จะท�าให้
กระบวนการผลติในอนาคตเปลีย่นแปลงไปในเชงิ
ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ ถ้าผูป้ระกอบการ
ไทย โดยเฉพาะผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์ไม่รบีปรบัตวั
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็
จะท�าให้สูญเสียโอกาส สูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันได้ โดยในประเทศ ASEAN คู่แข่ง
คนส�าคัญของเราก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่งมี
ประชากรประมาณ 240 ล้านคนและอินโดนีเซีย
มีเป้าหมายในการจะขึ้นเป็นที่ 1 ในอาเซียน 
เช่นเดียวกัน ถ้าเราขยับตัวเร็วโดยมีการพัฒนา
ผูป้ระกอบการ พฒันาบคุลากร และกระบวนการผลติ

ที่แข็งแกร่งตามแนวโน้มเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งประกอบกับการพัฒนา
ความแข็งแกร่งของ Supply Chain ซึ่งรวมถึง
การบรูณการความร่วมมอืกับประเทศ CLMV และ
นโยบายทางด้านภาษีที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งมี
จ�านวนประชากรรวมทั้งหมดไม่น้อยไปกว่า
อินโดนี เซีย ก็จะท�าให ้ประเทศไทยรักษา
ความเป ็นผู ้น� าในด ้านการผลิตยานยนต ์
ในอาเซียนภายใต้นโยบายการผลิตที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อมได้อย่างแน่นอน และท้ายทีสุ่ดแล้ว
อุตสาหกรรรมยานยนต์ในประเทศไทยก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยสถาบันยานยนต์พร้อมที่จะ
เป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลัก ที่จะช่วยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้ก้าวต่อไป

3. More intense in automotive 

industry competition

Automotive operator has to reduce 

his cost by increasing more efficiency and 

productivity such as cost reduction, loss 

reduction process, decreasing cost from 

designing, increasing efficiency in production 

process and other related by using processes. 

All these lead to changing in process of 

production.

All from above is only example of factor 

and trend changing in automotive technology 

and production and caused new changes into 

environment oriented, increasingly. Thai operator; 

especially, auto part manufacturer will loss 

opportunity and competitiveness in ASEA, if he 

does not keeping up with environment friendly 

product development. Indonesia is our major 

competitor with population 240 million persons, 

approximately. It has objective to be the number 

one in ASEAN as well. If we move fast forward 

to operator and human resources development, 

strengthen production as environment friendly 

technology trend, continuously; along with 

strengthen supply chain which includes 

integrated collaboration between CLMV group 

(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) and 

tax policy promotion for investment, we will 

able to maintain our leading position in ASEAN 

under environment friendly production, definitely. 

This is also supported by total population of 

Thai that is not far from Indonesia’s. At the end, 

automotive industry in Thailand will be a part 

of reducing global warming and concern more 

in environment friendly. Thailand Automotive 

Institute (TAI) is ready to be a part of key drive 

to move Thailand automotive industry forwards.
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งานเชื่อมตามสภาพการท�างานทั่วไป ที่มิได้อยู ่ภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น งานเชื่อมโครงหลังคา งานเชื่อมโครงสร้างที่
ต้องเชือ่มตามสถานทีป่ฏิบตังิาน หรือตามร้านเชือ่มเลก็ๆ ซึง่ยงัคง
เห็นช่างเชื่อมส่วนใหญ่ใส่หมวกไหมพรม หรือเสื้อยืดคลุมใบหน้า 

แล้วกใ็ส่แว่นตาด�าปฏบิตังิานเชือ่ม จากการสอบถามว่าท�าไมถงึไม่ใส่หน้ากาก
เชื่อม ค�าตอบที่ได้คือ มันเกะกะ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน แต่เมื่อเทียบ
ความเข้มของแว่นตาด�ากับกระจกที่ใช้ในการเชื่อมแล้ว มีความเข้มที่แตก
ต่างกัน สามารถทดลองได้โดย ใส่แว่นตาด�าแล้วมองดวงอาทิตย์ที่แสงจ้า 
กบัใช้กระจกทีใ่ช้ในการเชือ่ม จะพบความแตกต่างในการมองเหน็ดวงอาทติย์

จากการปฏิบัติดังกล่าว ช่างเชื่อม หรือ หัวหน้าผู้ควบคุม อาจจะ
ไม่รูถ้งึอนัตรายจากแสง รงัส ีทีเ่กดิจากการอาร์กทีเ่กดิขึน้ในการงานเชือ่มได้
ผู้เขียนจึงต้องน�าความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากรังสีเชื่อมมาน�าเสนอ

W
e usually see people wear knitted hat/t-shirt and shade 

instead of welding mask, while they are welding their work 

pieces/jobs that are not in plant such as roof frame, outdoor 

or in shop; because wearing welding mask is inconvenient 

for them. Nevertheless, level of darkness between shade and welding 

mask is different from testing by wearing those and looking up at the 

sun once at a time; you will see the different brightness of sunlight.

Without wearing mask, welder may not realize the danger of rays 

from arc while welding; therefore, I would like to introduce danger scause 

from it.

Shad and 
welding

แว่นตาด�า กับงานเชื่อม

Train the Trainer

By Mr. Watcharapong  Mookcherd
Skill Development Specialist
Institute for Skill Development Region 1
Edited by Entrepreneur & Human Resource Development Division
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การเชื่อมไฟฟ้าและตัดชิ้นงานจะมีรังสีเกิดขึ้น 3 ชนิด ซึ่งจะไม่
รวมรังสีจากการเชื่อมเลเซอร์คือ

1) รังสีอุลตร้าไวโอเลต
2) รังสีอินฟราเรด
3) แสงซึ่งถือว่าเป็นรังสีอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้

รงัสจีากการเชือ่มจะส่งผลกระทบกบัดวงตาโดยตรง เพราะการเชือ่ม
ต้องใช้การมองเห็นที่ดี ฉะนั้นคนที่ตาบอดสี ไม่เหมาะที่จะท�าการเชื่อม 
เพราะการเชื่อมบางครั้งต้องใช้เทคนิคในการมองบ่อหลอมละลาย ก่อนท�า 
การเติมลวด หรือก่อนการส่ายทับแนว

1) รังสีอุลตร้าไวโอเลต
เป็นรงัสีทีม่คีวามเข้มของแสงมากเกนิกว่าจะสามารถมองด้วยตาเปล่า

ได้ในระยะใกล้ๆ ของผูป้ฏบิติังานหรอืผูอ้ืน่ทีอ่ยูใ่กล้เคียงบรเิวณท�าการเชือ่ม
ได้รับรังสีนี้โดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีก็จะท�าให้เกิดอาการเจ็บตา
การอักเสบตาแดงอาการเหล่านี้เรียกว่า “Arc eye” (เหมือนทรายเข้าตา) 
อาการเริ่มปรากฏเมื่อได้รับรังสีไปแล้วประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วอาการนี้
จะหายไปภายใน 12-24 ชั่วโมง แล้วแต่ความมากน้อยของรังสีท่ีได้รับ
และรังสีนี้จะท�าให้เนื้อเยื่อเกิดการสูญเสียน�้าส�าหรับหล่อเล้ียงอวัยวะ
ในบริเวณนั้นเช่น ดวงตาและผิวหนังดังนั้นช่างเชื่อมต้องสวมเครื่องป้องกัน
ใบหน้า แขน คอ และส่วนต่างๆ ของร่างกายมใิห้สัมผสักับรังสอีลุตร้าไวโอเลต
ความเข้มของรังสี 200 - 380 nm

อีกอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับดวงตาได้คือ “ต้อลม - ต้อเนื้อ” 
หลกัฐานทางการแพทย์ระบวุ่า น่าจะเกดิจากการทีต่าถกูรงัสอีลุตร้าไวโอเลต
ในแสงแดดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ ท�าให้เซลล์ของเยื่อเมือกบุ
ตาขาวสร้างสารประเภทโปรตีนและไขมันมากกว่าปกติจนเป็นก้อนเนื้อ 
หรือแผ่นหนาอยู่ข้างกระจกตาด�า

Electric welding and cutting work piece produce 3 kinds of rays; 

excluded laser welding,

1) Ultraviolet Rays

2) Infrared Rays

3) Visible Light Rays/Flash Rays

Ray from welding is effected directly to eye because welding 

needs clearly visualization and person who is blind color will not able to 

weld properly. Sometimes welding is needed to stare at crucible before 

adding wire or re-welding over the joint line

1) Ultraviolet Rays
It is highly intensity light and we cannot see with our naked eye. 

At working area, welder and others nearby will be contacted this ray. 

Without protection gears, their eyes can be injured, swollen, irritated or 

pinkeye. All these symptoms are called “Arc eye” (similar to having 

sand get in the eye) , which will appear after 6 hours after contacted and 

disappear within 12 - 21 hours; depended on how much ray exposure. 

This ray can causes tissue losing moisture that lubricates organs around 

that area; for example, eyes and skin. Thus welder has to wear protection 

gears that cover face, arm, neck and other body parts that can get 

exposure to avoid from ultraviolet ray with intensity at 200 - 380 nm.

Another symptom is “Pinguecula - Pterygium”. Based on medical 

research, this is probably caused from exposure of ultraviolet ray to eye 

for a long period of time, perpetually and cell of conjunctiva around sclera 

overproduces protein and fat that will form lump or thick flap next to Cornea.
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การป้องกันการเกิดต้อลม - ต้อเนื้อ
ควรพยายามหลกีเลีย่งการถกูรังสเีท่าทีจ่ะท�าได้ ควรสวมแว่นกนัแดด

เมื่อออกกลางแจ้งท่ีแดดจัด เลนส์ของแว่นกันแดดที่มีคุณภาพ ควรมี
คุณสมบัติ 2 ประการ ดังนี้

1. มกีารเคลอืบสารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการกรองรงัสอีลุตร้าไวโอเลต
2. สามารถลดความจ้าของแสงแดดลงได้ 

- ส�าหรับอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโลหะ ซึ่งได้รับรังสีอุลตร้าไวโอ
เลตระดับสูงมาก ควรสวมหน้ากากที่มีเลนส์ป้องกันรังสีตลอดเวลาที่ท�า 
การเชือ่ม

2). รังสีอินฟราเรด
เป็นรังสีที่ว่าถ้าสะสมเอาไว้ตาจะเป็นต้อกระจกถ้าไม่มีวิธีป้องกัน

รังสีท่ีถูกต้องและรัดกุมส�าหรับรังสีอินฟราเรดนี้นับได้ว่ามีอันตรายร้ายแรง
มากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับรังสีชนิดอื่น ที่เกิดจากการเชื่อมและตัดโลหะ
ความเข้มรังสี 700 - 1,400 nm.

สาเหตุของต้อกระจกจากทางการแพทย์พบว่ามาจาก
- อายุ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ ความชราซึ่งท�าให้แก้วตาขุ่น

ตัวและแข็งขึ้น
- อบุตัเิหต ุดวงตาได้รบัการกระทบกระเทอืนอย่างรนุแรง โดนของมคีม 

สารเคมี หรือ แสงรังสี
- โรคทางร ่างกายบางโรค เช ่น การติดเชื้อ โรคเบาหวาน 

การรับประทานยาบางชนิด
- กรรมพันธุ์และความผิดปกติแต่ก�าเนิด

Avoiding from Pinguecula - Pterygium
We should avoid from ray exposure by wearing sunglasses when 

we are in sun exposure area. A good sunglasses lens must have 2 attributes.

1.  High quality protection substance that is coated on lens to filter 

ultraviolet ray.

2.  Ability to reduce brightness of sunlight.

- Worker, in industry that has welding is as a part of operation 

and usually contacts with high level of ultraviolet ray, should ware welding 

mask with ultraviolet ray protection glass all the time.

2) Infrared Ray
It causes Cataract if it is accumulated and does not have right 

protection, cautiously. This ray is the most harmful when compared to 

other rays from welding and cutting metal due to its intensity at 700 - 

1,400 nm.

Causes of cataract are from
- Age is the common cause. As getting ages, corneawill form 

nimbus and becomeharder

- Accident, eye is severe injured from sharp object, chemical or ray

- Diseases such as infection, diabetes, taking some medicines

- Genetic and Congenital anomalies/diseases

ต้อลม (Pinguecula)                                                                                ต้อเนื้อ (Pterygium)
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Normal lens Nimbus in lens from severe cataract

Normal lens

Pupil

Nimbus in lens

Light disperses not focuses in 1 spot

อาการของต้อกระจก
- สายตามัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบัง
- เห็นภาพซ้อน สายตาเพร่า และสู้แสงไม่ได้ อาการระยะแรกใน

บางรายผู้ป่วยจะสายตา สั้นขึ้นต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย เมื่อต้อกระจกรุนแรง 
สายตาจะขุน่มวัจนแว่นตาช่วยอะไรไม่ได้ รมู่านตาทีป่กตเิหน็เป็นสดี�าจะกลาย
เป็นสีเหลืองหรือขาว

- “ค�าเตือน” หากทิ้งไว้จนต้อกระจกแก่เกินไป อาจเกิดโรคต้อหิน
และโรคม่านตาอกัเสบแทรกซ้อน ท�าให้ปวดตา ตาแดง และตาบอดได้ในทีสุ่ด

วิธีรักษาต้อกระจก
ในบางกรณี จักษุแพทย์บางท่านอาจใช้ยาหยอดตา เพ่ือชะลอ

ความรุนแรงของต้อกระจก แต่ไม่มียาชนิดใดสามารถลด หรือหยุด
ต้อกระจกได้ เมือ่สายตาขุน่มัวจนเกดิความไม่สะดวกในการใช้ชวิีตประจ�าวัน
ได้ปกตแิล้ว การผ่าตดัหรือการสะลายต้อกระจก จะเป็นวธิรัีกษาทีช่่วยท�าให้
สายตาของผู้ป่วยใสขึ้นและมองเห็นได้ดังเดิม

Symptoms of Cataract
- Unclear vision, dull or fogs

- Double/blurred vision, less ability in light perception. In some 

case, at initial stage, patient’s myopia may worsen and needs to 

change new glasses. In severe condition, even glasses cannot improve 

eyesight. Pupil, normally is black,will change into yellow or white.

- “Warning” If leave cataract for too long, it can cause glaucoma 

and anterior uveitisand patient will have pain around eye, get conjunctivitis 

and be blinded at the end. 

Treatment for Cataract
In some cases, ophthalmologist will use eye drop to lessen severe 

of cataract; however, there is no medicine can decrease or stop it. If 

eyesight is blurred and patient cannot have regular living and does his 

regular routine, surgery or crushing is a treatment for better eyesight and 

bring vision back to normal.
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3) แสง
เป็นรังสีมองเห็นได้ด้วยตาเม่ือเกิดการอาร์กและไม่ป้องกันตาจะ

ท�าให้ตาพร่ามัวและจะท�าให้มองไม่เห็นชั่วขนาดหนึ่ง หรือเรียกว่า ตาบอด
ชั่วคราว เนื่องจากในการเชื่อมโดยไม่ใช้หน้ากากเชื่อม หรืออุปกรณ์ป้องกัน 
แสงจะเป็นตวับงัคบัให้ม่านตาบบีให้เลก็ เพือ่ไม่ให้แสงเข้าภายในดวงตามาก 
ดังนั้นเมื่อปฏิบัติการเชื่อมโดยไม่ใช้หน้ากากเชื่อม เมื่อม่านตาต้องบีบให้
เล็กเสมอ ท�าให้เกิดอาการปวดตา ตาแดง อีกทั้งท�าให้เกิดตาอักเสบได้ 
ความเข้มแสง 380 - 700 nm.

จะเหน็ได้ว่า แสง หรอืรังสทีีเ่กดิขึน้ในขณะท�าการเชือ่มนัน้มีอนัตราย
โดยตรงกบัดวงตา ซึง่ดวงตาเป็นอวยัวะทีมี่ความส�าคญัอย่างย่ิง เม่ือดวงตา
ไม่สามารถมองเห็นได้ตามความสามารถของดวงตา จากคนปกตทิีม่องเหน็
แล้วกลบัมองไม่เหน็ ซึง่เกดิจากการกระท�าของตนเอง ฉะนัน้ช่างเชือ่มทีย่งัคง
ใช้แว่นตากันแดดเชื่อม หรือเชื่อมด้วยตาเปล่าอาศัยหลับตานิดๆ เวลา
ท�าการเชือ่ม ก็คงเป็นช่างเชือ่มทีไ่ม่รักวชิาชพีตนเอง หรือบางคร้ังช่างเชือ่ม
อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ แต่ส�าหรับผู้ที่ได้รับการเรียนรู้ 
และเป็นผู้ควบคุมงานของช่างเชื่อม ถ้าเห็นช่างเชื่อมยังปฏิบัติงานเชื่อม
อย่างผดิวิธีแล้วยังน่ิงเฉยไม่กล่าวตกัเตอืน หรอืให้ค�าแนะน�า กแ็สดงว่าหวัหน้า 
หรือผู้ควบคุมงานนั้นๆ ไม่มีความใส่ใจขาดการเป็นผู้น�าดีที่ ถ้าลูกน้องเกิด
ประสบปัญหาตามท่ีกล่าวมาในขัน้ต้น ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชพีได้
แล้วด�าเนินชีวิตต่อไปอย่างไร

แต่ในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐาน มีช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรม 
และมทีกัษะสงู ในขณะปฏบัิติการเชือ่ม ช่างเชือ่มจะป้องกนัทัง้ร่างกายและ
สายตาโดยสวมใส่ชดุป้องกันสะเกด็ไฟ และหน้ากากเชือ่มในการปฏิบตังิาน
เชื่อมเสมอ รวมถึงในการแข่งขันช่างเชื่อม จะสังเกตเห็นได้ว่าผู้เข้าแข่งขัน
มกีารแต่งกาย สวมอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคลทีค่รบถ้วน ทัง้ชดุหนงัป้องกัน
สะเก็ด แว่นตากันสะเก็ด Ear Plug และหน้ากากเชื่อม

ฉะนัน้ในการปฏบิตังิานเชือ่ม จ�าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ป้องกนัในการเชือ่ม 
ทัง้ร่างกาย และดวงตาซ่ึงช่างเชือ่มควรปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด รวมไปถงึ
ผูค้วบคมุ หรอืหัวหน้างานท่ีควบคมุต้องให้ความรู้และค�าแนะน�าถงึอนัตราย
ที่จะเกิดขึ้นในการละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้

3) Light
It is a visible ray and can cause temporary blindness; blurred vision, 

when there is arc and no eye protection. Generally, if light is too bright, 

iris will narrow down and let less light contact pupil. Thus, welding without 

mask iris has to squeeze down for long time which causes eye pain, pink 

eye or eye inflammation from light intensity at 380 - 700 nm.

As realized, eye is important and either light or ray can harm it, 

directly while welding. A person can harm his own eye from not wearing 

welding mask or wearing sunglasses when welding. It also shows that 

he does not respect his own career or has not learnt what will occur. 

Besides, if supervisor who has learnt and finds that welder do it wrong 

and does not advise, this means he lacks of good leadership. If welder 

got effect from inappropriate working and could no longer work, how he 

would live.

Large organizations with standard have high skill and trained 

welders. During performing their tasks, they always wear suite and 

mask to protect their bodies and eyes from spark and ray. Even in the 

competition, contestants wear protection gears: leather suite, protection 

glasses, ear plug and welding mask.

Thus, welder should were gears to protect his body and eyes, 

strictly as well as supervisor who also needs to acknowledge them for 

harm from not wearing appropriate gears and ignoring those procedures.
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Figure shows tire component 

ยางรถยนต์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย

หน้ายาง (Tread) เป็นส่วนทีอ่ยูน่อกสดุ
ของยาง และเป็นส่วนทีส่มัผสัพืน้ผวิถนน ท�าหน้าที่
ป้องกันของมีคม ที่จะท�าอันตรายต่อโครงยาง 
หน้ายางประกอบไปด้วยดอกยางและร่องยาง 
เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการยดึเกาะถนนมีแรงกรุยเวลาวิง่ 
เบรกหยุดได้มั่นใจ เป็นต้น ในปัจจุบันดอกยาง
มหีลายชนดิ ซึง่แต่ละชนดิมปีระสทิธภิาพทีแ่ตกต่าง
กันออกไป ดังนั้น ควรเลือกชนิดของดอกยางให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

ไหล่ยาง (Shoulder) ประกอบด้วย
เนือ้ยางทีห่นา หน้าท่ีของเน้ือยางคอื ป้องกนัอนัตราย
ที่จะมีต่อโครงยาง ปกติไหล่ยางจะถูกออกแบบ
เป็นร่องให้เหมาะสม เพื่อช่วยระบายความร้อน
ภายในยางออกมาได้ง่าย

แก้มยาง (Sidewall) เป็นส่วนนอกสดุ
ของยางที่ไม่ได้สัมผัสพื้นถนน ท�าหน้าที่ป้องกัน
อันตรายที่มีต ่อโครงยางและเป็นยางส่วนที่
ยืดหยุ่น (Flexible) มากที่สุดของยาง

โครงยาง (Carcass) เป็นส่วนประกอบ
หลกัของยาง ซึง่มบีทบาทส�าคญัทีจ่ะรกัษาความดนั
ลมภายในยาง เพือ่ให้ยางสามารถรบัน�า้หนกับรรทกุ
ได้ รวมทั้งต้องทนทานต่อแรงกระแทกหรือ 
สั่นสะเทือนจากถนนที่มีต่อยางได้ดี

ผ้าใบเสรมิหน้ายาง หรอื เขม็ขดัรดั

หน้ายาง (Breaker or Belt) เป็นชัน้ทีอ่ยู่
ระหว่างหน้ายาง (Tread) กบัโครงยาง (Carcass) 
ในกรณีของยางธรรมดา (Bias Tire) เราเรียกว่า 
“ผ้าใบเสริมใยหน้ายาง (Breaker)” และในกรณี
ของยางเรเดียล Radial tire จะเรียกว่า “เข็มขัด
รัดหน้ายาง (Belt)” ซ่ึงท�าหน้าที่ให้หน้ายางมี
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น รับแรงกระแทกได้ดี และ
ป้องกันไม่ให้โครงยางช�ารุดเสียหาย (หมายเหตุ 
มยีางธรรมดาบางรุน่ท่ีสภาพการใช้งานไม่รุนแรง 
อาจจะออกแบบโดยไม่มชีัน้ของผ้าใบเสรมิหน้ายาง

ก็ได้) ขอบยาง (Bead) ประกอบด้วยกลุ่มของ
เส้นลวดเหล็กกล้า (High Carbon Steel) ที่ช่วย
ยึดส่วนปลายทั้ง 2 ข้างของโครงยางไว้ เพื่อให้
บริเวณขอบยางมคีวามแขง็แรง สามารถยดึแน่น
สนิทกับกระทะล้อได้ดี เมื่อน�าไปใช้งาน ส�าหรับ
ยางรถยนต์ทีไ่ม่ใช้ยางใน (Tubeless Tire) ขอบยาง
จึงเป็นส่วนทีส่�าคัญทีจ่ะต้องท�าหน้าทีป้่องกันไม่ให้
ลมยางรั่วซึมออกมา

Generally, tire is composed of

Tread is the outermost of tire which 

contacts road surface and protects tire from 

sharp item that may damage tire structure. 

Tread consists of tread block and groove to 

provide gripping action and traction while run-

ning as well as braking confidentially, etc. 

Nowadays, there are many types of tread 

block which each of them has difference fea-

tures and efficiency; therefore, choosing tire 

the right tread block for each task is recom-

mended.

Shoulder is a thick rubber that protects 

damage from carcass. Generally, shoulder is 

designed appropriately to ventilate heat within 

tire, easily.

Sidewall is the outmost that does not 

contact to road surface. It protects carcass 

from damage and it is the most flexible part of tire.

Carcass is the major component of tire 

and plays major role to keep air pressure within 

tire that can carry load as well as bears buffering 

or vibrating against road while moving.

Breaker or Belt is a layer between 

tread and carcass. For Bias tire, it is called 

Breaker and Belt for Radial tire. It increases 

strength, absorbs buffering well and protects 

carcass from damage (Remark: Some models 

of bias tire; made for light use, breaker may 

not need. Bead is a cluster of high carbon 

steel wire that secures 2 edges of carcass in 

order to strengthen bead and fix with steel 

wheel/wheel cap, tightly. Practically, bead is 

the key function for vehicle with Tubeless tire 

in order to block air leaks from tire.

By Mr. Samrit Suwanno
Testing Department,
Thailand Automotive Institute Testing

การทดสอบยางรถยนต์
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¢ÍºÅÇ´ (Bead Wire)



Testing
การทดสอบยางรถยนต์

เครื่องหมายบนยาง

ตวัเลขและตวัอกัษรต่างๆ ทีป่รากฏอยู่บน
แก้มยางรถยนต์นัน้ สามารถบ่งบอกถงึคณุสมบตัิ
ของยางได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนาดของยาง 
หน้ากว้าง ซรีีส์่ ขนาดขอบกระทะล้อ และยงับ่งบอก
ถงึขดีจ�ากดั ความเรว็สงูสดุ ดชันใีนการรบัน�า้หนกั
ของยาง รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

195/60R14 85H ส�าหรับตัวเลขที่อยู่บน

แก้มยางของรถเก๋ง

195 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
60 คือ ซีรีส์ยาง
R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
14 คอื เส้นผ่าศนูย์กลางกระทะล้อ มหีน่วยเป็นนิว้
85 คือ ดัชนีในการรับน�า้หนักของยางต่อเส้น
H คือ ขีดจ�ากัดความเร็วสูงสุด

195R14C 8PR ส�าหรับความหมายของ

ตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถกระบะ

195 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
14 คอื เส้นผ่าศนูย์กลางกระทะล้อ มหีน่วยเป็นนิว้
C คือ ยางท่ีใช้เพ่ือการขนส่ง (มาจากค�าว่า 

commercial)
8PR คือ อัตราชั้นผ้าใบ 8 ชั้น

31x10.5R15 ส�าหรับความหมายของ

ตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถขับ

เคลื่อน 4 ล้อ

31 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
10.5 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
15 คือ เส้นผ่าศนูย์กลางกระทะล้อ มหีน่วยเป็นนิว้
 

9.00R20 14PR ส�าหรับความหมายของ

ตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถบรรทุก

9.00 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
20 คือ เส้นผ่าศนูย์กลางกระทะล้อ มหีน่วยเป็นนิว้
14PR คือ อัตราชั้นผ้าใบ 14 ชั้น

มาตรฐานการทดสอบยาง

มาตรฐานที่รวมวิธีการทดสอบที่เกี่ยวกับ
ยาง ตามมาตรฐาน ECE R30, ECE R75, ECE 
R117, ECE R54 ตัวอย่างการทดสอบ เช่น

Regulation No. 30 (ECE 30) ข้อก�าหนด
ที่ว ่าด้วยเก่ียวกับการทดสอบยางรถยนต์นั่ง 
Scope ของ ECE 30 นั้น จะครอบคลุม รถยนต์
แบ่งเป็นชนิด ดังนี้

M1 คือ ยานยนต์น่ังจ�ากัดผูโ้ดยสารไม่เกิน 9 คน
N1 คือ ยานยนต์ทีม่ล้ีออย่างน้อยสีล้่อ ใช้ส�าหรบั

ขนส่งสินค้า บรรทกุน�า้หนกัไม่เกิน 3,500 
กิโลกรัม

O1 คือ ยานยนต์ชนิดพ่วง รวมถึงกึ่งพ่วงด้วย 
น�้าหนักสูงสุดไม่เกิน 750 กิโลกรัม

O2 คือ ยานยนต์ชนิดพ่วง รวมถึงกึ่งพ่วงด้วย 
น�า้หนกัระหว่าง 750 กิโลกรมั ถงึ 3,500 
กิโลกรัม

Marks on tire

Numbers and letters on sidewall indicate 

features of tire: dimension, width, series, size 

of steel wheel, maximum speed, load capacity 

index and others such as

195/60R14 85H, numbers on tire 

sidewall of car

195 is tire width with unit in millimeter

60 is tire series

R is radial tire carcass

14 is diameter of steel wheel with unit in inch

85 is load capacity index of each tire

H is maximum speed

195R14C 8PR, numbers and letters 

on tire sidewall of pick-up truck

195 is tire width with unit in millimeter   

R is radial tire carcass

14 is diameter of steel wheel with unit in inch

C is tire for commercial transportation (stands 

for commercial)

8PR is 8 layers of breaker or belt

31x10.5R15, numbers and letters 

on tire sidewall of 4-wheeled 

drive vehicle

31 is diameter of tire with unit in inch

10.5 is width with unit in inch

R is radial tire carcass

15 is diameter of steel wheel with unit in inch

9.00R20 14PR, numbers and 

letters on tire sidewall of truck

900 is width with unit in inch 

R is radial tire carcass

20 is diameter of steel wheel with unit in inch

14PR is 14 layers of breaker or belt 

Standard Testing of Tire

Standard is included tire testing as 

stated in following standards: ECE R30, ECE 

R75, ECE R117 and ECE R54; for example,

Regulation No. 30 (ECE 30) is specifi-

cation of tire used for motor vehicle. The 

scope is covered to following vehicle types:

M1 is vehicle with capacity not over 9 persons

N1 is vehicle with at least 4 wheels, used for 

cargo load with maximum loaded 

capacity at 3,500 kilograms

O1 is trailer or semi-trailer with maximum 

capacity at 750 kilograms

O2 is trailer or semi-trailer with maximum ca-

pacity between 750 – 3,500 kilograms
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รายการ การทดสอบยางรถยนต์นั่ง ของ ECE 30 จะมีดังนี้

1. การก�าหนดและตรวจสอบเครือ่งหมาย (Sidewall Markings) ชื่อทางการค้า ชนิดยาง โครงสร้างยาง ดัชนีโหลด สัญลักษณ์ความเร็ว ลมยางที่ใช้ 
ยางที่เพิ่มขีดความสามารถของยาง (ถ้ามี) วันเดือน ปีที่ผลิต

2. Approval Marking การก�าหนดเครื่องหมายที่รับการอนุมัติ

ส�าหรับเครื่องหมายท่ีจะได้รับการอนุมัติ
นั้น จะต้องผ่านการทดสอบของ E mark (E4) 
ก่อน ซ่ึงนอกจากการทดสอบทางคุณภาพแล้ว 
ยังต้องมีการระบุค่าต่างที่เกียวข้องกับยางแต่ละ
ชนิดด้วย ดังนี้

- ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายทางการค้า
- ชนิดของยาง (ใช้ยางใน/ไม่ใช้ยางใน)
- ประเภทของยาง
- การเสริมแรงของยาง (ถ้ามี)
- ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่
- วันที่ในการอนุมัติ
- ตัวแทนผู้ผลิต (ถ้ามี)
- ขนาดกระทะล้อที่ใช้
- ค�าอธิบายเกี่ยวกับยางแบบสรุป
- มิติ ขนาด โดยรวม

3. การตรวจสอบ มิติและขนาดของยาง 
(Tire Dimensions Test) ซึ่งในการวัดนั้น จะต้อง
ตรวจสอบขนาดยาง และเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่เตรียม
ตัวอย่างทดสอบ หลงัจากตรวจสอบแล้ว ประกอบ
ยางเข้ากับวงล้อ เติมลม ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
แล้วพักไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างน้อย 24 ชัว่โมง 
หลงัครบ 24 ชัว่โมงแล้ว ให้ปรับแรงดนัลมอีกคร้ัง
ให้เท่ากับเกณฑ์ท่ีก�าหนด แล้วท�าการทดสอบ
วดัความกว้างยางทัง้หมด 6 จุด แล้วคดิค่าเฉลีย่ 
พร้อมทั้งบันทึกผล และวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
โดยวดัเส้นรอบวงแล้วหารด้วยค่า Pi แล้วบนัทกึผล
เช่นกัน

4. การทดสอบความคงทนของยาง (Tire 
Endurance Test) หลังจากประกอบยางทดสอบ
เข้ากับวงล้อที่ก�าหนดแล้ว พักไว้ 24 ชั่วโมง 
เหมือนการทดสอบ Dimensions Test หลังจาก
นั้นประกอบยางทดสอบเข้ากับเครื่องทดสอบ 
ใส่โหลดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ควบคุมอุณหภูมิ
ตามทีก่�าหนด หลงัจากวิง่ตามรปูแบบการทดสอบ
ด้านล่างแล้วเสร็จ ต้องไม่เกิดความเสียหายแล้ว
ผ่านการวิ่งทดสอบ แล้วบันทึกผลการทดสอบ

ตวัอย่าง ถ้าสัญลักษณ์ความเรว็เป็น S คือ 
ความเร็วสูงสุด 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (วงล้อ
ทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 เมตร) ความเร็ว
แรกในการทดสอบ (Initial Test Speed) หมายถึง
ความเร็วขั้นแรก ในการทดสอบซึ่งจะถูกลดลง 
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากความเร็วสูงสุดของ
ยางทดสอบ

Lists of ECE 30’s motor 

vehicle tire testing are below

1. Sidewal l markings: is included 

trademark, type of tire, carcass, load capacity 

index, speed symbol, air pressure, tire that 

increase capacity (if apply) as well as date 

and year of manufacturing.

2. Approval marking: This approval mark 

must be passed testing of E mark (E4) and it 

must be indicated values that related to each 

type of tire as:

- Name of manufacturer/Trademark

- Type of tire (tube/tubeless)

- Class of tire

- Strength enhancement (if apply)

- Name of manufacturer and address

- Date of approval

- Manufacturer agent (if apply)

- Steel wheel dimension

- Brief description of tire

- Overall dimension/size

3. Tire dimensions Test: Tire size and 

criteria must be examined to prepare for sample 

piece and perform following steps: assemble 

tire and wheel, pump air up as stated and rest 

it at room temperature for at least 24 hours. 

Then, adjust air pressure as allocated and 

measure all 6 spots of tire before calculating 

for the mean as well as record and measure 

diameter by dividing perimeter with Pi and record 

again.

4. Tire Endurance Test: After preparing 

the sample piece as the process of dimensions 

test and resting it for at least 24 hours, the 

next step is to take it to testing tool, load it as 

allocated and control temperature as specified. 

Then run testing as below diagram. It must 

not have any damage and pass running test 

before recording.

Example: Speed symbol, S, is the maximum 

speed at 180 kilometers/hour (perimeter of 

tested wheel is 2 meters). The Initial Test 

Speed means the first speed of testing will be 

decreased to 30 kilometers/ hour from the 

maximum speed of tested tire.

022439a
a
2 a

a = 12 mm min.

3
a
3E4
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5. Flat Tire Test การทดสอบยางที่ไม่ใช้
ลม (Run Flat) ซึง่จะเป็นยางส�ารอง (Spare Tire) 
จะเป็นการทดสอบความคงทนเช่นกัน ในการ 
เตรียมตัวอย่างประกอบยางทดสอบ เติมลมไว้ 
0-70 กโิลปาสคลั (ส�าหรบัยางส�ารองทีม่เีตมิลมได้) 
ใส่โหลดไว้ 65 เปอร์เซน็ต์ของโหลดตามขนาดยาง 
ควบคมุอณุหภมูทิี ่38 ± 3 องศา วิง่ความเร็วไปที่ 
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในเวลา 5 นาที โดย
วิง่ทดสอบเป็นเวลา 60 นาท ีแล้วค�านวณความสงู
ของยางทีเ่ปลีย่นไปตาม ((Z1-Z2)/Z1) x 100 โดยที่ 
Z1 คือความสูงยางก่อนการทดสอบ และ Z2 คือ
ความสูงยางหลังการทดสอบ แล้วบันทึกผลการ
ทดสอบ

Speed 0 – 80 km/hr
within 5 min.

Running speed of 80 km/hr
takes 60 min.

Regulation No. 54 (ECE 54) 

ข้อก�าหนดท่ีว่าด้วยเกี่ยวกับการทดสอบยาง
รถยนต์นั่ง

Scope ของ ECE 54 นั้น จะครอบคลุม 
รถยนต์แบ่งเป็นชนิด ดังนี้

M2 คือ ยานยนต์น่ังทีม่ผีูโ้ดยสารมากกว่า 8 ทีน่ัง่ 
ไม่รวมคนขบั แต่น�า้หนกัรถไม่เกนิ 5,000 
กิโลกรัม

M3 คือ ยานยนต์น่ังทีม่ผีูโ้ดยสารมากกว่า 8 ทีน่ัง่ 
ไม่รวมคนขับ แต่น�า้หนักรถเกิน 5,000 
กิโลกรัม

O3 คือ ยานยนต์ชนิดพ่วง รวมถึงกึ่งพ่วงด้วย 
น�้าหนักสูงสุดเกิน 3,500 กิโลกรัม แต่ 
ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม

O4 คือ ยานยนต์ชนิดพ่วง รวมถึงกึ่งพ่วงด้วย 
น�้าหนักเกิน 10,000 กิโลกรัม

N2 คือ ยานยนต์ที่มีล้ออย่างน้อยสี่ล้อ ใช้ใน
การขนส่งสินค้าและมีน�้าหนักสูงสุด
เกิน 3,500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน12,000 
กิโลกรัม (รถบรรทุกเชิงพาณิชย์)

N3 คือ ยานยนต์ที่มีล้ออย่างน้อยสี่ล้อ ใช้ใน
การขนส่งสินค้าและมีน�้าหนักสูงสุด
เกิน 12,000 กิโลกรัม (รถบรรทุกเชิง
พาณิชย์)

รายการ การทดสอบยางรถยนต์

นั่ง ของ ECE 54 จะมีดังนี้

1. Sidewall Markings การก�าหนดและ
ตรวจสอบ เครือ่งหมาย ชือ่ทางการค้า ขนาดยาง 
โครงสร้างยาง ดัชนีโหลด สัญลักษณ์ความเร็ว 

ลมยางที่ใช้ ยางที่เพิ่มขีดความสามารถของยาง 
(ถ้าม)ี วันเดอืนปีทีผ่ลิต เช่นเดยีวกบั Regulation 
No. 30 (ECE 30)

5. Flat Tire Test: For Spare Tire, Run flat 

is used for durability test. The processes are 

to prepare the sample tire with pumping air up 

0-70 kilopascal (kPa) (for full air spare tire), 

load for 65% of total load of tire size with 

controlled temperature 38 ± c๐ and running 

rate at 80 km/ hr within 5 min. The test will be 

lasted for 60 min. before calculating for different 

tire height by ((Z1-Z2)/Z1) x 100, where Z1 is 

the tire height before testing and Z2 is the tire 

height after test. Then, record for result.

Regulation No. 54 (ECE 54) 
is regulated for motor vehicle tire testing

Scope of ECE 54 is included and based 

on vehicle type as following as

M2 is vehicle with maximum capacity is over 

8 seats; excluded driver, and curb weight 

not over 5,000 kg

M3  is vehicle with maximum capacity is over 8 

seats; excluded driver, and cur weight 

is over 5,000 kg

O3  is trailer or semi-trailer with maximum load 

over 3,500 kg but less than 10,000 kg

O4  is trailer or semi-trailer with maximum load 

over 10,000 kg

N2  is vehicle that has at least 4 wheels for 

cargo load with maximum capacity over 

3,500 kg but less than 12,000 kg (com-

mercial truck)

N3  is vehicle that has at least 4 wheels for 

cargo load with maximum capacity over 

12,000 kg. (commercial truck)

Lists of ECE 54 – motor 

vehicle tire as following as

1. Sidewall Markings: specify and test 

for trademark, brand name, tire size, carcass, 

load capacity index, speed symbol, pressure 

rate, enhancing tire (to increase tire efficiency: 

if apply), date of manufacturing as stated in 

Regulation No. 30 (ECE 30).

Speed 0 – initial test speed takes 10 min. 150 km/hr

150 km/hr

160 km/hr

170 km/hr

180 km/hr

Initial test speed takes 10 min.

Initial test speed + 10 km/hr take 10 min.

Initial test speed + 20 km/hr take 10 min.

Initial test speed + 30 km/hr take 20 min.

แผนภูมิการทดสอบ Tire Endurance
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2. Approval Marking การก�าหนดเครื่องหมายที่รับการอนุมัติ

ส�าหรบัเครือ่งหมายท่ีจะได้รบัการอนมุตันิัน้ 
จะต้องผ่านการทดสอบตาม การทดสอบของ 
E mark (E4) ก่อน ซึ่งนอกจากการทดสอบ
ทางคุณภาพแล้ว ยังต้องมีการระบุค่าต่างที่
เกี่ยวข้องกับยางแต่ละชนิดด้วยเช่นเดียวกับ 
Regulation No.30 (ECE 30) ดังนี้

- ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายทางการค้า
- ประเภทของยาง
- ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่
- ตัวแทนผู้ผลิต (ถ้ามี)
- ค�าอธิบายเกี่ยวกับยางแบบสรุป
- มิติ ขนาด โดยรวม
- ขนาดกระทะล้อที่ใช้
- ชนิดของยาง (ใช้ยางใน/ ไม่ใช้ยางใน)
- การเสริมแรงของยาง (ถ้ามี)
- วันที่ในการอนุมัติ

3. Tire Dimensions Test การตรวจสอบ 
มิติและขนาดของยาง ซึ่งในการวัดนั้น ลักษณะ
การทดสอบและเตรียมตัวอย ่างเหมือนกับ 
Regulation No.30 (ECE 30) กจ็ะต้องตรวจสอบ
ขนาดยาง และเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อเตรียม
ตวัอย่างทดสอบ หลงัจากตรวจสอบแล้ว ประกอบ
ยางเข้ากับวงล้อ เติมลม ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
แล้วพักไว้ในอุณหภูมิห้อง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
หลงัครบ 24 ชัว่โมงแล้ว ให้ปรับแรงดนัลมอีกคร้ัง
ให้เท่ากับเกณฑ์ที่ก�าหนด แล้วท�าการทดสอบ
วดัความกว้างยางทัง้หมด 6 จุด แล้วคดิค่าเฉลีย่ 
พร้อมท้ังบันทึกผล และวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
โดยวัดเส้นรอบวงแล้วหารด้วยค่า Pi แล้วบันทึก
ผลเช่นกัน

4. Tire Endurance Test การทดสอบ
ความคงทนของยาง หลงัจากประกอบยางทดสอบ
เข้ากับวงล้อท่ีก�าหนดแล้ว พักไว้ 24 ชั่วโมง 
เหมอืนการทดสอบ Dimensions Test หลงัจากนัน้
ประกอบยางทดสอบเข้ากบัเครือ่งทดสอบ ใส่โหลด
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ควบคุมอุณหภูมิตามที่
ก�าหนด หลังจากวิ่งตามรูปแบบการทดสอบ

ด้านล่างแล้วเสร็จ ต้องไม่เกิดความเสียหาย 
แล้วบันทึกผลการทดสอบ

ตัวอย่าง ถ้าสัญลักษณ์ดัชนีการรับโหลด 
≤ 122 และสัญลักษณ์ความเร็วคือ L ความเร็ว
สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (วงล้อทดสอบ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 เมตร ใช้โหลดที่ 92 
เปอร์เซ็นต์ ของเกณฑ์ที่ก�าหนด)

ความเร็วแรกในการทดสอบ (Initial Test 
Speed) หมายถงึความเรว็ขัน้แรก ในการทดสอบ
ซึ่งจะถูกลดลง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก
ความเร็วสูงสุดของยางทดสอบ

2. Approval making : This approval mark 

must be passed testing of E mark (E4). This 

test indicates quality of tire and also specifies 

all related values of each type of tire, as 

allocated in Regulation No.30 (ECE 30) below:

- Name of manufacturer/Trademark

- Class of tire

- Name and address of manufacturer

- Manufacturer agent (if apply)

- Brief description of tire

- Overall dimension/ size

- Size of steel wheel

- Type of tire (tube/tubeless)

- Strength enhancement (if apply)

- Date of approval

3. Tire Dimensions Test: It is the test for 

dimension and size of tire which the measurement 

from testing and preparing the sample of tire 

are similar to all indicated in Regulation No.30 

(ECE 30). Tire size must be inspected and 

meets requirement. Sample tire is prepared and 

inspected. Then, tire and wheel are assembled 

together before pumping up air as specified. 

It is rested at room temperature at least 24 

hours before decreasing air pressure as stated. 

Now, tire will be tested and measured for all 6 

spots. These values will be averaged and 

recorded. Finally, diameter is measured from 

total perimeter divided by Pi before recording 

the result.

4. Tire Endurance Test: it is tested after 

assembling tire and wheel together and rest it 

for 24 hours as same as process of Dimension 

Test. Then take it to testing tool and load it as 

allocated at controlled temperature before 

running the test. Damage must not occur and 

result is recorded.

For example, load capacity index is ≤ 122 

and speed is shown by L with maximum 

speed at 120 km/ hr (diameter of wheel is 2 m, 

92% loaded as specified).

Initial Test Speed means speed in the first 

stage during testing which will be decreased 

to 20 km/ hr from the maximum speed of 

sample tire. 

Initial test speed takes 10 min. 100 km/hr

100 km/hr

110 km/hr

120 km/hr

Speed 0 – initial test speed takes 10 min.

Initial test speed + 10 km/hr take 10 min.

Initial test speed + 20 km/hr take 20 min.

022439a
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Regulation No. 75 (ECE 75) 
ข้อก�าหนดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการทดสอบยางรถ
จักรยานยนต์ Scope ของ ECE 75 นั้น จะ
ครอบคลุม ยางรถจักรยานยนต์แบ่งเป็นชนิด 
ดังนี้

L1 คือ ยานยนต์สองล้อท่ีมีความจุกระบอกสูบ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 50 ซีซี และความเร็ว
สูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

L2 คือ ยานยนต์สามล้อที่มีความจุกระบอกสูบ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 50 ซีซี และความเร็ว
สูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

L3 คือ ยานยนต์สองล้อท่ีมีความจุกระบอกสูบ
เครื่องยนต์เกิน 50 ซีซี และความเร็ว
สูงสุดเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

L4 คือ ยานยนต์สามล้อที่มีความจุกระบอกสูบ
เครื่องยนต์เกิน 50 ซีซี และความเร็ว
สูงสุดเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

L5 คือ ยานยนต์ทีม่คีวามจกุระบอกสบูเครือ่งยนต์
เกิน 50 ซีซี และความเร็วสูงสุดเกิน 50 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่น�้าหนักไม่เกิน 
1,000 กิโลกรัม

รายการ การทดสอบยางรถ

จักรยานยนต์ ของ ECE 75

จะมีดังนี้

1. Sidewall Markings การก�าหนดและ
ตรวจสอบ เครือ่งหมาย ชือ่ทางการค้า ขนาดยาง 
โครงสร้างยาง ดัชนีโหลด สัญลักษณ์ความเร็ว 
ลมยางที่ใช้ ยางที่เพิ่มขีดความสามารถของยาง 
(ถ้าม)ี วนัเดอืนปีทีผ่ลติ เช่นเดยีวกบั Regulation 
No.30 (ECE 30) และ Regulation No.54 (ECE 54)

2. Approval Marking การก�าหนด
เครื่องหมายที่รับการอนุมัติ

ส�าหรับเครื่องหมายที่จะได้รับการอนุมัติ
นั้น จะต้องผ่านการทดสอบตาม การทดสอบ
ของ E mark (E4) ก่อน ซึ่งนอกจากการทดสอบ
ทางคุณภาพแล้ว ยังต้องมีการระบุค่าต่างที่
เกี่ยวข้องกับยางแต่ละชนิดด้วยเช่นเดียวกับ 
Regulation No.30 (ECE 30) และ Regulation 
No.54 (ECE 54) ดังนี้

- ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายทางการค้า
- ประเภทของยาง
- ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่

- ตัวแทนผู้ผลิต (ถ้ามี)
- ค�าอธิบายเกี่ยวกับยางแบบสรุป
- มิติ ขนาด โดยรวม
- ขนาดกระทะล้อที่ใช้
- ชนิดของยาง (ใช้ยางใน/ไม่ใช่ยางใน)
- การเสริมแรงของยาง (ถ้ามี)
- วันที่ในการอนุมัติ

3. Tire Dimensions Test การตรวจสอบ 
มิติและขนาดของยาง ซึ่งในการวัดนั้น ลักษณะ
การทดสอบและเตรียมตัวอย ่างเหมือนกับ 
Regulation No.30 (ECE 30) และ Regulation 
No.54 (ECE 54) ก็จะต้องตรวจสอบขนาดยาง 
และเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อเตรียมตัวอย่างทดสอบ 
หลงัจากตรวจสอบแล้ว ประกอบยางเข้ากับวงล้อ 
เติมลม ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด แล้วพักไว ้ใน
อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังครบ 24 
ชั่วโมงแล้ว ให้ปรับแรงดันลมอีกครั้งให้เท่ากับ
เกณฑ์ทีก่�าหนด แล้วท�าการทดสอบวดัความกว้าง
ยางทั้งหมด 6 จุด แล้วคิดค่าเฉลี่ย พร้อมทั้ง
บันทึกผล และวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยวัด
เส้นรอบวงแล้วหารด้วยค่า Pi แล้วบนัทกึผลเช่นกนั

4. Tire Endurance Test การทดสอบ
ความคงทนของยาง หลังจากประกอบยาง
ทดสอบเข้ากับวงล้อทีก่�าหนดแล้ว พักไว้ 24 ชัว่โมง 
เหมือนการทดสอบ Dimensions test หลังจากนัน้
ประกอบยางทดสอบเข้ากับเครื่องทดสอบ ใส่
โหลดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ควบคุมอุณหภูมิตาม
ที่ก�าหนด หลังจากวิ่งตามรูปแบบการทดสอบ 

5. ด้านล่างแล้วเสร็จ ต้องไม่เกิดความ
เสยีหายในการวิง่ทดสอบ และบนัทกึผลการทดสอบ

Regulation No. 75 (ECE 75) 
is related to motorcycle tire testing

Scope of ECE 75 is as below

L 1 is 2 wheels vehicle with capacity of cylinder 

not over 50 cc and maximum speed at 

50 km/ hr

L 2 is 3 wheels vehicle with capacity of cylinder 

not over 50 cc and maximum speed at 

50 km/ hr

L 3 is 2 wheels vehicle with capacity of cylinder 

over 50 cc and maximum speed over 

50 km/ hr

L 4 is 3 wheels vehicle with capacity of cylinder 

over 50 cc and maximum speed over 

50 km/ hr

L 5 is vehicle with capacity of cylinder is over 

50 cc and maximum capacity is over 

50 km/ hr but weigh is not over 1,000 kg

List of ECE 75 for tire of 

motorcycle testing is as 

following as

1. S idewa l l  Mark ings: is i nc luded 

trademark, tire size, carcass, load capacity 

index, speed symbol, air pressure, enhancing 

tire (to increase tire efficiency: if apply) as 

well as date and year of manufacturing, which 

are similar to Regulation No.30 (ECE 30) and 

Regulation No.54 (ECE 54)

2. Approval marking: This approval mark 

must pass the test of E mark (E4) first, which 

is not only pass the quality test but also 

needs to indicate values related to each type 

of tire as stated in Regulation No.30 (ECE 30) 

and Regulation No.54 (ECE 54):

- Name of manufacturer/ Trademark

- Class of tire

- Name of manufacturer and address

- Manufacturer agent (if apply)

- Brief description of tire

- Overall dimension/size

- Steel wheel dimension

- Type of tire (tube/ tubeless)

- Strength enhancement (if apply)

- Date of approval

3. Tire Dimensions Test: It tests dimension 

and size of tire which testing and preparing 

the sample piece are similar to Regulation 

No.30 (ECE 30) and Regulation No.54 (ECE 

54). Tire size and criteria must be examined 

to prepare for sample piece and perform following 

steps: assemble tire and wheel, pump air up 

as stated and rest it at room temperature for 

at least 24 hours. Then, adjust air pressure as 

allocated and measure all 6 spots of tire before 

calculating for the mean as well as record and 

measure diameter by dividing perimeter with 

Pi and record again.

4. Tire Endurance Test: As process of 

Dimensions Test, after resting assembled tire 

and wheel for at least 24 hours, take it to 

testing tool and load it as allocated and control 

temperature as specified. Then run testing as 

5. Test. It must not have any damage 

and pass running test before recording.
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ตัวอย่าง... ถ้าสัญลักษณ์ความเร็วคือ H 
ความเร็วสูงสุด 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (วงล้อ
ทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 เมตร)

ความเร็วแรกในการทดสอบ (Initial Test 
Speed) หมายถึงความเรว็ขัน้แรก ในการทดสอบ
ซึ่งจะถูกลดลง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จาก
ความเร็วสูงสุดของยางทดสอบ

Regulation No.117 (ECE 117)

ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวกับการทดสอบ การวิง่บนถนน
เปียก (Wet Grip) การทดสอบสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทาน (Rolling Resistance) การทดสอบ
เสียง (Noise)

การทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 
คือ การทดสอบหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวยางรถยนต์และพื้นถนน ซึ่ง
สามารถน�ามาเทียบกันแล้วสามารถบ่งบอกถึง
การประหยัดน�้ามันของยางได้ โดยถ้าแรง
สมัประสทิธ์ิท่ีเกิดขึน้มมีาก กแ็สดงว่าต้องใช้แรง
หรือก�าลังที่ท�าให้หมุนนั้นมากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าถ้า
แรงสัมประสทิธ์ิทีเ่กดิขึน้มน้ีอย กไ็ม่ใช่ว่าด ีซึง่อาจ
เกดิอาการยางไม่เกาะถนน ฉะนัน้ ค่าสมัประสทิธ์ิ
แรงเสยีดทานน้ัน ก็ต้องอยู่ในช่วงทีเ่หมาะสมกบั
ถนน ภูมิอากาศแต่ละประเทศ และลักษณะการ
ใช้งาน

For example, speed is shown by H with 

maximum speed at 180 km/ hr (diameter of 

wheel is 1.7 m).

Initial Test Speed means speed in the first 

stage during testing which will be decreased 

to 40 km/ hr from the maximum speed of 

tested tire. 

Regulation No.117 (ECE 117) 
measures Wet Grip, Rolling Resistance and 
Noise

Rolling Resistance Test measures the 

resistance value of tire against road surface 

which can be compared and identified if this 

tire improves fuel economy. If rolling resistance 

value is high, it means more power is required 

for moving. On the other hand, low value of the 

rolling resistance can less ability in road-holding 

of tire; therefore, rolling resistance value must 

be match to road surface, weather in each 

country and using type.

Scope ของ ECE 117 นั้น จะครอบคลุม 
ยางรถยนต์แบ่งเป็นชนิด ดังนี้

Speed 0 – Initial test speed takes 10 min. 140 km/hr

140 km/hr

150 km/hr

170 km/hr

180 km/hr

Initial test speed takes 10 min.

Initial test speed + 10 km/hr takes 10 min.

Initial test speed + 20 km/hr takes 20 min.

Initial test speed + 30 km/hr takes 20 min.

Picture of Endurance test ECE R75

aa /2

a/3

a/3E 4

R -002439

Rolling resistance force measurement

Rolling resistance momentum measurement
Application 1 :

Rolling Resistance Force

drum drum

Tire

Tire

RR Momentum RR Momentum

Application 2 :

Application 1 : Application 2 :

Rolling Resistance Force drum drum

Tire

Tire

Tire weight

Tire unbalance

Force
Force

In Application 1 and 2 no additional influence of the tire weight, tire, unbalance

In Application 2 additional influence of the tire weight
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C1 คือ ยานยนต์ที่ครอบคลุม ECE R30
C2 คือ ยานยนต์บรรทุกที่ สูงกว่า N 
C3 คือ ยานยนต์บรรทุกที่ ต�่ากว่า N
ตัวแปรส�าคัญที่มีผลต ่อการทดสอบ

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานยาง ดังนี้
1. อุณหภูมิยาง
2. อุณหภูมิอากาศ
3. โหลด
4. แรงดันลมยาง
5. ความเร็ว

* เห็นได้ว่าค่าตัวแปรนั้น จะท�าให้แต่ละ
พื้นที่ใช้งานน้ัน มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
ของยางที่แตกต่างกันแน่นอน ค่าสัมประสิทธ์ิ
แรงเสียดทานของยางมีหน่วยเป็น นิวตัน ซึ่ง
ค�านวณได้จากแรงตาม FBD ในข้างต้น ซึ่งใน
เครื่องทดสอบนั้น จะมีโปรแกรมและโหลดเซลล์
ที่ค�านวณแรงทั้งหมด 6 ตัว คือ แรงในแนวแกน 
(Fx, Fy, Fz) และโมเมนต์ในแกน (Mx, My, Mz) 
แล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นค่าสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานของยาง

ส�าหรับเกณฑ์การทดสอบนั้น เนื่องจาก
ทาง TS Testing Service นั้นแนะน�าว่าค่าที่จะใช้
เป็นเกณฑ์น้ัน ควรจะเกบ็ข้อมูลของยางในแต่ละ
พืน้ทีก่่อน เนือ่งจากลกัษณะอณุหภมูยิาง อณุหภมูิ
อากาศ สภาพผวิถนน ลกัษณะการใช้งานทีต่่างกนั 
ซึง่ก็ต้องใช้เวลาในการเกบ็ข้อมลูทีจ่ะท�าเป็นเกณฑ์
ของแต่ละพื้น ซึ่งจะท�าให้เห็นผลมากสุด

การทดสอบสัมประสิทธิ์

แรงเสียดทาน (ECE R117)

1. หลังจากได้ตัวอย่างทดสอบมา ก็แบ่ง
ยางตามประเภทที่แบ่งคือ Class C1, Class C2, 
Class C3 

2. ประกอบยางทดสอบเข้ากับวงล้อตาม
ที่ก�าหนด เติมลมตามที่ระบุของยาง แล้วพักไว้
ในอุณหภูมิห้อง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วปรับ
แรงดันให้ตามที่ระบุของยาง

3. ประกอบตวัอย่างยางทดสอบกบัเคร่ือง
ทดสอบ แล้วเตรียมการทดสอบในห้องทดสอบ
ท่ีได้อณุหภมูติามทีก่�าหนด แล้วเตรยีมไว้ ประมาณ 
10 นาที หรือตาม Class แล้วเริ่มวิ่งทดสอบไปที่ 
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส�าหรับรถยนต์นั่งทั่วไป 
และ 60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ส�าหรบัรถบรรทกุใหญ่ 
วิง่ไปจนได้แรงเสยีดทานทีเ่กดิขึน้ แล้วบนัทกึผล
การทดสอบเป็นนิวตัน

Scope of ECE 117 is classified as fol-

lowing as

C1 is vehicle with ECE R30

C2 is loaded vehicle with height over N

C3 is loaded vehicle with height lower N

Variables affect to rolling resistance 

test are

1. Tire temperature

2. Weather

3. Load

4. Air tire pressure

5. Speed

* These variables give different values 

of rolling resistance. Unit of rolling resistance 

value is newton (N) which is calculated from 

FBD as above. The testing tool has program 

and loads cell that calculate all 6 forces: Fx, Fy, 

Fz (for force) and Mx, My, MZ (for momentum) 

before analyzing the value of rolling resistance.

As TS Testing Service recommends that 

criteria values should be gathered from each 

location due to difference of tire temperature, 

weather, road surface and type of usage. It also 

takes time to collect them before setting them 

as criteria in each location. These will provide 

more efficient result.

Rolling resistance testing 

(ECE R117)

1. Classify class of tire as Class C1, 

Class C2 and Class C3.

2. Assemble tire and wheel together. 

Pump air up as specified. Rest it at the room 

temperature for at least 3 hours. Then, reduce 

air pressure as indicated.

3. Set assembled tire and wheel in to 

the testing tool and prepare for the lab test with 

specific temperature for 10 min., approximately, 

or as indicated by Class. Start running test at 

80 km/ hr for general vehicle and 60 km/ hr for 

large truck. Test until rolling resistance is shown 

before recording it by unit of newton.

ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนั้น จะค�านวณได้จาก
Formula to calculate for rolling resistance value is

: Rolling Resistance Force มีหน่วยเป็นนิวตัน ซึ่งเครื่องทดสอบจะค�านวณออกมาให้
: Tire Load มีหน่วยเป็นนิวตัน ซึ่งก็คือโหลดที่ใช้ในการทดสอบ
: Coefficient of the Rolling Resistance คือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่มีหน่วย

: Rolling Resistance Force unit is in newton that testing tool will calculate for this value

: Tire Load unit is also in newton. This is the load that used in testing

: Coefficient of the Rolling Resistance is value that occurred. There is no unit.

Picture: The rolling resistance testing tool and all 6 forces measurement tool.
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การทดสอบยางบนพื้นถนนเปียก 

คือ การทดสอบยางรถยนต์นั่ง (ประเภท C1) 
การยึดเกาะบนพื้นถนนที่เปียก

โดยลักษณะการทดสอบจะเป็นการวิ่งบน
พื้นถนนเปียก โดย ในรูปแบบของ ECE R117 
จะเป็นการใช้ความเร็วแล้วลดความเร็วลงบน
พืน้ถนนเปียก แล้วดคู่าแรงหน่วง (ค่า G) ทีเ่กดิขึน้

การทดสอบเสียงของยาง (Noise) คือ
การทดสอบ คอื การทดสอบเสยีงทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
ยางกับพื้นถนน ซึ่งต้องใช้สนามในการทดสอบ
ขนาด 40 x 8 เมตร โดยการทดสอบจะเป็นการ
ขับรถวิ่งมา แล้วดับเครื่องยนต์ แล้วใช้เครื่องมือ
วัดเสียงที่เกิดขึ้น โดยวัดออกมาเป็น dB A แล้ว
บันทึกผล

การทดสอบอัตราการขยายตัวของ

ยาง จะรวมอยู่ใน ECE R 75 คือ การทดสอบ
วัดอัตราการขยายตัวของยางที่ความเร็วสูงสุด
ตามขนาดของยาง โดยการวดันัน้ จะวดัดขูนาด
การเปลี่ยนแปลงของยางก่อนทดสอบและหลัง
ทดสอบ ใช้ตัวเลเซอร์วัดมิติ และสร้างรูปแบบ
จ�าลอง เพ่ือดกูารขยายตวัท่ีเพ่ิมหลงัจากการทดสอบ

Wet Grip is the testing tire in 

Class C1 of motor vehicle for road-holding 

on wet road surface.

The test will run on the wet road surface. 

For ECE R117, acceleration and deceleration 

of speed are performed on wet surface and 

seek for G.

Noise testing is tested for noise from 

contacting of tire to road surface and it requires 

proving ground with size of 40 x 8 m by running 

the vehicle and turning off the engine. Then, 

use gauge to measure sound that occurred 

and record the value by the unit of dB A.

Dynamic Growth test of tire 

is in ECE R 75 It tests and seeks for 

growth rate of tire at maximum speed of tire 

size. It examines the change of tire before 

and after testing by using laser to measure 

dimension and create a model to consider 

the growth after testing.

Picture: Dynamic Growth testing tool
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Tyre speed
Category

Hdyn (nm)

Category of Use : Normal Category of Use : Snow 
and Special

P/ Q/ R/ S H x 1.10 H x 1.15

T/ U/ H H x 1.13 H x 1.18

Over 210 km/h H x 1.16 -

ในการทดสอบอัตราการขยายตัวของยาง 
หลังจากการประกอบยางกับวงล้อทดสอบ เติม
ลมตามสัญลักษณ์ความเร็ว คือ ชั้นความเร็ว P, 
Q, R, S เติมลมยาง 2.5 BAR (250 kPa) และถ้า
ชั้นความเร็ว สูงกว่า T นั้น เติมลมยาง 2.9 BAR 
(290 kPa) ส�าหรับโครงสร้างปกติ ถ้ากรณีมีการ
เสริมโครงสร้างพิเศษก็ขึ้นอยู่กับการ ตกลงของ
ผู้ผลิต หลังจากเติมลมยางเสร็จแล้วนั้น ต้อง 
เตรียมตัวอย่างทดสอบทิ้งไว ้ในสภาวะห้อง
ทดสอบอย่างน้อย 3 ชั่วโมง หลังจากครบ 3 
ชั่วโมงแล้ว ปรับแรงดันลมยางให้ได้ลมยางตาม

สัญลักษณ์ความอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้น ติดตั้ง
ตัวอย่างทดสอบเข้ากับเคร่ืองทดสอบ หลังจาก
นั้นเพิ่มความเร็วให้กับตัวอย่างทดสอบจนถึง
ความเร็วสูงสุดตามขนาดของยางแต่ละเส้น 
แล้ววิ่งที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 5 นาที พร้อม
กับวัดค่าการขยายตัวของตัวอย่างยางที่ทดสอบ 
ตามพื้นที่หน้าตัดตามรูป

โดยหลังจาการทดสอบนั้นมี เกณฑ ์
ก�าหนดตามตารางด้านล่าง จึงต้องค�านวนค่า H 
(ความสูงของยาง)

แล้วสรุปผลเป็นโครงสร้างยาง (Contour 
of Tire) แล้วดูการขยายตัวของยางที่เพิ่มขึ้นมา
หลังจากวิ่งด้วยความเร็วสูงเทียบกับก่อนการ
ทดสอบ

หลากหลายขั้นตอนทดสอบของการ
ทดสอบยางรถยนต์ที่เกิดขึ้น ก็เพื่อผู้บริโภคจะ
ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีมาตฐานก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อการใช้งาน และได้ยานยนต์ที่
มีประสิทธิสูงสุดตอบสนองความต ้องการ
ต่อตลาด และหวังว่าในการเลือกซื้อยางรถยนต์
ครั้งต่อไปผู้บริโภค สามารถเลือกยางลักษณะ
ของยางได้ถูกต้องอย่างแน่นอน

After assembling tire with wheel, air will 

be pumped up based on specific speed P, Q, 

R and S which need air pressure at 2.5 BAR 

(250 kPa). If speed is over T, 2.9 BAR (290 kPa) 

of air pressure are required. These are for normal 

carcass. For enhancement in carcass is based 

on manufacturer specification. Once that 

assembling tire and wheel is fi l led with 

required air pressure, this sample piece will be 

prepared in the lab test condition for at least 

3 hours. Then, air pressure is reduced as 

indicated before set it up with testing tool. 

After that, speed will be increased until reaching 

the maximum speed as size of tire for 5 min. 

along with measuring growth rate of sample 

piece by cross section area as shown in 

picture below.

At the end of testing, it has to consider 

the following criteria in below table and calculate 

for H (height of tire).

After that, it has to summarize the Contour 

of Tire and see tire growth after running with 

high speed as well as compared it with before 

running the test.

There are many procedures of tire testing 

in order to provide quality product and safety 

to consumer while he is using it along with the 

ultimate efficient vehicle that completes market 

demand. Additionally, for the next decision to 

buy a new tire, consumer will be able to select 

the right one.

Picture: Cross section of motorcycle tire
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1คนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งสื่อมวลชน และ
นักวิชาการยังเข้าใจคลาดเคลื่อน เมื่อ
อ่านรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุของ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่มี
ออกมาต่อเนือ่งทกุเทศกาลวนัหยดุยาว ยกตวัอย่าง
สงกรานต์ท่ีผ่านมา ปภ. จะรายงานมีจ�านวน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 2,992 ครั้ง คนเสียชีวิต 
322 ราย สาเหตุอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ 
2,992 ครั้ง เกิดจากเมาสุราสูงถึงร้อยละ 36.7 
ขับรถเร็วเกินก�าหนด ร้อยละ 24.47 ปภ. ไม่มี
รายงานถึงสาเหตขุองอุบตัทิีรุ่นแรงถงึขัน้เสยีชวีติ 
322 ราย เพราะคงต้องใช้เวลาในการสอบสวน
หาสาเหตทุีแ่ท้จรงิ แต่คนส่วนใหญ่จะไปสรปุเองว่า 
สาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันดับหนึ่ง
เกิดจากเมาสุรา อันดับ 2 เกิดจากขับรถเร็วเกิน

ก�าหนด ซึง่อาจจะใช่หรอืไม่ใช่กไ็ด้ ผมขอยกตวัอย่าง
โรคที่ท�าให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ อันดับหนึ่งเป็น
ไข้หวัด ไวรัสติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน แต่
โรคที่ท�าให ้ผู ้ป ่วยเสียชีวิตอันดับหนึ่งไม ่ใช ่
ไข้หวัดแต่เป็นโรคมะเร็ง เพราะฉะนั้นจะไปสรุป
ว่าสาเหตุที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นสาเหตุ
เดยีวกับอุบัติเหตุที่ท�าให้เกิดการเสียชีวิตไม่ได้ 
โดยส่วนตวัผมเชือ่ว่าหลบัในเป็นสาเหตอุนัดบัต้นๆ 
ของการเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุของคนไทย 
เหมอืนกบัประเทศทีเ่จรญิแล้ว เพยีงแต่ว่าสาเหตนุี้
ถกูรายงานต�า่กว่าความเป็นจรงิ เพราะเจ้าหน้าที่
ที่ลงสาเหตุการตายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรม
ว่า ลักษณะรูปและเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ 
แบบไหนเกดิจากการหลบัใน ผมเชือ่ว่าการทีเ่รา
มุ่งแต่รณรงค์เรื่องเมาสุราและวินัยจราจรนาน
นับ 10 ปี แต่ไม่ได้ท�าอะไรจริงจังเพื่อป้องกัน
การหลับใน ท�าให้การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่
ลดลง ประเทศไทยยังเป็นอันดับต้นๆ ในโลก
ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจากอุบัติเหตุทางถนน

1 
Most of Thai; including, mass media 

and scholar still have misconception 

when read the summary accident report 

from Department of Disaster Prevention and 

Migration (DDPM) that have been shown 

continuously during every holiday and long 

weekend; for example, recent Songkran event, 

DDPM revealed that there were 2,992 cases 

of accident and 322 deaths. Most of accidents 

were cased from drunk driving at 36.7% and 

24.47% for driving over speed limit. However, 

DDPM did not indicate causes of fatality of 

322 deaths because times for investigation 

were needed. Thus, most assume the 1st cause 

of death is drunk driving followed by speeding 

which may not right. In case of medication, 

most see doctor because of having cold or 

respiratory diseases/infection, not because 

of cancer. Yet, cancer is the number 1 cause 

of death. Thus, to assume that most causes 

of accident are causes of death is not right. 

Personally, I believe that drowsy driving is the 

frequent causes of death from car accident in 

Thailand as often happen in developed countries, 

accept there are fewer reports because 

authorities receive inadequate training to 

identify what type of accident scene and time 

are caused from drowsy driving. I believe that 

we have been focused on no drunk driving 

and traffic discipline for decade without serious 

preventing the drowsy driving cannot decrease 

the death from accident and we are still in 

high rank of the world death from road accident.

Concepts of 
Loss Life from 
Road Accident3 By Manoo Leechawangwong, Ph.D

President of None Drunk Driving project under the Royal 
Patronage of Galyani Vadhana, the Princess of Naradhiwas
Ramathibodi Foundation

แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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2 ผมข้อเสนอปรับแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ 
การขนส่งทางบกปัจจุบันที่บังคับใช้กับ
พนักงานขบัรถโดยสารและขบัรถโดยสาร

และขับรถบรรทุกสินค้า ให้คนขับติดต่อกันได้
ไม่เกินส่ีชั่วโมง และพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง 
และขับรถต่อไปอีกไม่เกินสี่ชั่วโมง โดยความ
เป็นจริงการนั่งอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานานถึง 4 
ชั่วโมง เป็นอันตรายต่อกระดูกสันหลัง กระดูก
ต้นคอ ท�าให้ปวดหลงั ปวดบ่า ปวดต้นคอ คนขบัรถ
ต้องกล้ันปัสสาวะ อาจท�าให้กระเพาะปัสสาวะ
อกัเสบ ทีส่�าคญัทีส่ดุคนขบัรถมีโอกาสทีจ่ะเผลอ
หลบัในได้ เป็นอนัตรายต่อตวัเอง ผู้โดยสาร และ
คนทีใ่ช้ถนนร่วมกนั ควรแก้ไขให้เป้นขบัรถตดิต่อกนั
ได้ไม่เกนิ 2 ชัว่โมง หยุดพัก 15 นาท ีเพือ่ให้คนขบั
ได้ลงจากรถ ยดืเส้นยดืสายเข้าห้องน�า้ แต่ปัญหา
คือ ประเทศไทยขาดที่พักรถขนาดใหญ่ที่จอด
ได้เป็นร้อยคัน ไม่เหมือนประเทศที่เจริญแล้ว
เข้ามีทุกๆ 50-100 กิโลเมตร เราควรแก้ไขใน
ขณะที่ยังไม่มีที่พักรถพอเพียงด้วยการท�าถนน
เว้าออกเพ่ือให้เป็นที่จอดพักได้ ไม่ควรจอดรถ
บนไหล่ทาง เพราะอาจถูกคนขับหลับในวิ่งชน
ท้ายได้ ควรออกกฎหมายให้คนขับอยู่หลังพวง
มาลยัวนัหนึง่ไม่เกนิ 8 ชัว่โมง แต่สามารถท�างาน
อย่างอืน่ทีไ่ม่เก่ียวกับการขบัรถ เช่น ท�าความสะอาด
รถ ท�าธรุการ ได้อกี 1 ชัว่โมง วนัหนึง่ต้องท�างาน
ไม่เกิน 9 ชั่วโมง สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 6 วัน 
อย่างน้อยต้องมีวันหยุด 1 วัน มนุษย์ไม่ใช่
เครือ่งจกัร ต้องมเีวลานอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ 
การท�างานเป็นกะ ช่วงสลบักะจะเป็นช่วงทีม่โีอกาส
หลับในสูง ต้องให้เวลามากขึ้นเพื่อให้คนขับได้
ปรบัตัว ในการสอบใบขบัขีแ่ละการอบรมคนขบัรถ 
กรมขนส่งทางบกต้องสอนปฏิบัติตัว ท�าอย่างไร
เมื่อคนขับรู้สึกง่วงเพื่อป้องกันไม่ให้หลับใน

3 
ผมขอเสนอปรับแก ้ ไขกฎหมายที่
ก�าหนดให้ในเส้นทางเดินรถที่ต้องใช้
เวลาในการเดินทางเกินกว่า 4 ชั่วโมง 

หรือตั้งแต่ 400 กิโลเมตรข้ึนไป ต้องมีคนขับ

ประจ�ารถ 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนกับขับ เมื่อถึง
ก�าหนดเวลา หรือระยะทางดังกล่าว โดยทาง
ปฏบิตัคินขบัจะสลับกันนอน เมือ่ถึงเวลา 4 ชัว่โมง
หรือขับ 400 กิโลเมตร คนที่ก�าลังขับจะปลุกคน
ทีก่�าลงัหลบัให้ต่ืนเพ่ือสลับกันขบั แต่โดยธรรมชาติ
ช่วงแรกๆ หลังจากที่ถูกปลุกจากการหลับลึก
ไม่ตืน่ คนทีต่ืน่ใหม่ๆ จะอยากนอนต่อ ไม่อยากต่ืน 
จะงัวเงีย ยังไม่พร้อมที่จะขับรถ ช่วงนี้เป็นช่วง
อันตราย ควรให้เวลาประมาณ 30 นาท ีหลังจาก
ตื่นนอนก่อนจะขับรถได้ ผมขอแนะน�าทางที่ดี
ที่สุดแทนที่จะให้คนขับ 2 คน ไปรถคันเดียวกัน 
ให้มีคนขับเพียงคนเดียว เมื่อขับรถได้ 8 ชั่วโมง 
ให้หยุดขับแล้วเปล่ียนให้คนขับคนใหม่ ซึ่งได้
นอนพกัเตม็ รออยูท่ีพั่กซึง่เป็นจดุครึง่ทางระหว่าง
ต้นทางกบัปลายทาง เช่น ถ้าลงใต้ให้จดุครึง่ทาง
เป็นจังหวัดชุมพร ถ้าขึ้นเหนือให้จุดครึ่งทาง
แถวจังหวัดพิษณุโลก วิธีนี้จะต้องใช้เงินมากกว่า
วิธีที่ให้คนขับนั่งไปพร้อมๆ กัน 2 คน แต่ละคุ้ม
ทุนกว่า เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการง่วง
หลับในลงได้

ผมหวังว่าข้อเสนอแนะนี้จะ
ได้รับการพิจารณา เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมาย คือลด
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร

2 
I would like to propose the revising land 

transport act that applies with public 

transport and cargo truck drivers. 

A driver should drive for 4 hours and rest at 

least half an hour before starting to drive 

another 4 hours. In fact, sitting in the same 

position for 4 hours is harm to backbone and 

cervical spine which causes backache, shoulder 

pain and neck ache. Besides, driver cannot 

go to restroom for micturition and may cause 

him having cystitis. Most of all, driver may fall 

sleep and has accident that causes danger 

to passenger, others and himself; therefore, 

every 2 hours driving, a driver should be rest 

for 15 minutes to stretching and urinating. 

Nevertheless, we do not have large resting 

area for hundred parking lots, unlike developed 

countries that have resting area for every 50-100 

kilometers. Thus, to solve this problem, we 

only concave inward space for parking. Parking 

on the road shoulder should be avoided because 

drowsy driver may hit you from the back. It 

should legislate for driver to be behind the 

wheel no longer 8 hours a day but working on 

other tasks unrelated to driving such as car 

wash for another an hour are allowed. Working 

no longer than 9 hours a day, 6 days a week 

and 1 day break because human beings are 

not machine, we need to recharge our energy. 

Working in shift, the most likely time for drowsing 

is during changing shift; therefore, time for 

driver to adjust himself is required. For driver 

license testing and driver training, Department 

of Land Transport (DLT) must teach him what 

and how to do when driver feels drowsy during 

driving.

3 
I would like to propose the revising of 

regulations. If route of driving is over 4 

hours drive or 400 kilometer long, there 

must be 2 drivers so they can take their turns 

when driving reaches to 4 hours or 400 

kilometers. Driver will wake another to take 

his turn. However, after awaken from the deep 

sleep; most of us usually want to go back 

sleep, feel sleepy and not ready to drive. This 

is unsafe so that giving him 30 minutes after 

waking up before starting to drive is needed. 

I would like to suggest that it should have only 

1 driver for 1 vehicle who will drive for 8 hours 

another driver will take his turn. This driver has 

completely rest and waited for the 1st driver at 

the halfway before the destination; for example, 

the halfway to southbound is Chumphon and 

Phitsanulok is the halfway to northbound. 

Even though, this causes more expense but it 

is more worth to prevent and avoid accident 

from drowsy driving.

I hope that this proposal 
will be considered in 
order to reach the goal 
of elimination death 
from traffic accident.
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สุดยอดงานสัมมนา Automotive Summit 2014

“การเปลี่ยนโลกด้วยการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน”

สถาบันยานยนต์ ประสบความส�าเร็จ
ในการจดังานสมัมนาวชิาการ ออโต
โมทฟี ซมัมทิ ครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2557 
และได้เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า 

สมาชกิ และผูท้ีส่นใจเป็นอย่างมาก งานสมัมนา
ครัง้นีเ้กดิขึน้ภายใต้แนวคดิ “การเปลีย่นโลกด้วยการ
ขบัเคลือ่นทีย่ัง่ยนื” GREEN MOBILITY CHANGING 
THE WORLD เพือ่เผยแพร่ผลงานวชิาการทีเ่กีย่วข้อง
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาบุคคลากรในกลุ ่ม
อตุสหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ด้วยจ�านวน
ผูเ้ข้าร่วมกว่า 1,000 คน เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ
ในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสร้าง
มลูค่าเพิม่ในประเทศและมห่ีวงโซ่คณุค่า (Value 
Chain) เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและ

อุตสาหกรรมสนบัสนนุในประเทศเป็นจ�านวนมาก 
โดยการจัดงานเป็นการให้ความรู้ด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยานยนต์แก่บคุคลในวงการยานยนต์ 
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา 
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ 
รวมถงึอาจารย์มหาวิทยาลัยทัง้ใน และต่างประเทศ
มาร่วมให้ความรูก้ว่า 40 ท่าน ณ ศูนย์นทิรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา

It was the 2nd year of success of Thailand 

Automotive Institute (TAI) from arranging the 

Automotive Summit 2014, the event had been 

received well respond from customer, member 

and interested publics, with moreover 1,000 

participants, under the concept of “Green 

Mobility Changing the World” to introduce 

research related to Thailand automotive and 

auto parts industry, which is the key industry 

for economic and human resources development 

in Thailand automotive industry. This enhances 

competitiveness in both local and international 

that will create value added in Thailand and 

lead to value chain as well as connect to 

domestic auto parts and supporting industries, 

tremendously. There were innovation, technology 

and knowledge of automotive development 

that presented to ones in automotive business, 

industry, academic institute, government 

agency and other related private organization 

from moreover 40 experts in automotive 

industry, relevant local and international 

industries and professor from Thailand and 

other countries at Bangkok International 

Trade and Exhibition Centre (Bitec) , Bangna.
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“ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2014” สุดยอดการ
สมัมนาเปิดมติด้ิวยปาฐกถาพเิศษเรือ่งประเทศไทย
มุ่งสู่การเป็นฐานการผลิต วิจัยและพัฒนาของ
อาเซียน โดย คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ กล่าวว่า ในช่วง
ท่ีผ่านมา แม้ประเทศไทยต้องเผชิญสิ่งท้าทาย
หลายประการ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง แต่ประเทศไทยก็ยังสามารถคงความ
เป็นฐานการผลิตของอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง
ไว้ได้ ซึ่งนอกจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
รถกระบะ 1 ตนั รถอโีคคาร์ รวมถงึการผลติชิน้ส่วน
ยานยนต์ และในปัจจุบันมีผู้ผลิตยานยนต์หลาย
รายตัง้ศนูย์วิจัยและพัฒนา และส�านกังานภมูภิาค
ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ BOI ยังมีแผนจะ
เปลี่ยนนโยบายการส ่งเสริมการลงทุนใหม ่ 
เพื่อให้ประเทศไทยหลดุพ้นจากการเป็นประเทศ 

Middle Income Trap ซึ่งเน้นใน 4 เรื่อง คือ 
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
สีเขียว การสร้างคลัสเตอร์ใหม่ๆ และการลงทุน
ในต่างประเทศ และส�าหรบัสนิค้ายานยนต์ทีเ่ข้าข่าย
ได้รับการส่งเสริม ซึ่ง BOI ให้ความส�าคัญเป็น
อนัดบัแรก คือ ยานยนต์และชิน้ส่วนทีม่เีทคโนโลยี
ก้าวหน้าในด้านความปลอดภยั และเป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม กลุ่มที่สอง คือ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
และการผลิตยางล้อ และกลุ่มทีส่าม คือ เคร่ืองยนต์
ส�าหรับยานยนต์อื่นๆ ชิ้นส่วนยานยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ขนาดมากกว่า 248 ซีซี

“Automotive Summit 2014” was the on 

top of seminar which opened with special 

panel discussion: Thailand towards the 

Automotive Hub of Production and R&D of 

ASEAN. Mr.Chokedee Kaewsang, Deputy 

Secretary General - Board of Investment (BOI) , 

said, though Thailand had faced with many 

challenges from natural disaster, political conflict, 

etc., we still were the strong manufacturing 

base of ASEAN. We were not only the 

production base of 1 - ton pick - up truck but 

also auto parts. Nowadays, there were many 

car makers had established research and 

development and regional offices in Thailand. 

BOI also had planned to revise investment 

promotion policy and free Thailand from Middle 

Income Trap which focused on 4 scopes: 

Development & Value added creation, Green 

industry, Cluster build up and Investment in 

foreign countries. Automotive product group 

in scope of this policy and BOI gave priority 

was automotive and auto parts with advanced 

technology in safety and eco - friendly. The 

second group was engine part and tire 

production. The last group was engine for 

other vehicle, auto parts and motorcycle with 

capacity over 248 cc.

The On Top of Seminar
“Automotive Summit 2014:
Green Mobility Changing the World”
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คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อ�านวยการ สถาบัน-
ยานยนต์ และ คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ นายก
สมาพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอาเซียน 
กล่าวว่า บทบาทใหม่ของอาเซียนในการเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก 
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติ ยานยนต์ล�าดบั 9 ของโลก 
สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์ที่ส�าคัญของโลก คือ การส่งเสริมจาก
นโยบายภาครัฐในเรื่อง Product Champion 
(กระบะ 1 ตัน และอีโคคาร์) ปริมาณการผลิต
รถยนต์ของไทยมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของการผลิต
รวมของอาเซยีน ส่วนประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ๆ 
มีแนวทางการผลิตยานยนต์ที่ต่างกันออกไป 
โดยการผลิตยานยนต์ของอินโดนีเซียเป็นไป 
เพือ่ตอบสนองอปุสงค์ภายในประเทศ เน้นการผลติ 
MPV และ Low cost green car (LCGC) ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากประเทศไทย มาเลเซีย
มีปริมาณการผลิตไม่มาก และเน้นการผลิต
รถยนต์นั่ง ฟิลิปปินส์ มีปริมาณการผลิตน้อย
กว่าการจ�าหน่ายในประเทศ นอกจากนี ้ประเทศ
ฟิลิปปินส์ยังอนุญาตให้น�าเข้ารถยนต์ใช้แล้ว 
และเวียดนาม เน้นการผลิตรถจักรยานยนต์ แต่
อย่างไรกต็าม ทุกประเทศได้ด�าเนนินโยบายด้าน
ยานยนต์ทีส่อดคล้องกบัทศิทางการผลติยานยนต์
โลก ที่มุ่งไปสู่การผลิต EV และการใช้เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน กล่าวคือ ไทยมุ่งสู่การเป็นฐานการ
ผลิตยานยนต์สีเขียว อินโดนีเซียผลิต LCGC 
มาเลเซียผลิตรถยนต์น่ังที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency Energy Vehicle) 
ส่วนฟิลิปปินส์ให้สิทธิทางภาษีส�าหรับการน�าเข้า
รถไฮบริด และ EV

มร.เซท็ซโึอะ อิอจิู ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ 
กล่าวเพิ่มเติมว่าส�าหรับมุมมองของนักลงทุน
ต่างชาติที่เป็นเจ้าของตราสินค้ายานยนต์ ใน
มมุมองของผูผ้ลติญีปุ่น่ว่า การผลติยานยนต์ของ
อาเซียนโดยเฉพาะไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่การผลิต ยานยนต์ของญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการออกไปลงทุนใน
ประเทศอาเซียน (ญ่ีปุ่นและยุโรปเป็นผู้ลงทุน
รายใหญ่ของอาเซียน โดยแต่ละรายมีสัดส่วน
ร้อยละ 15 ของการลงทุนในอาเซียนทั้งหมด) 

ดงันัน้ ในภาพรวมการผลติยานยนต์สญัชาตญิีปุ่น่
ยังคงเติบโต นอกจากนี้ผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติ
ญี่ปุ ่นจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนยานยนต์จาก
ผู ้ผลิตในประเทศร้อยละ 53 ความท้าทายที่
อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญ คือ ประเด็น
เรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภายใต้
ความท้าทายดงักล่าว สิง่ทีอ่ตุสาหกรรมยานยนต์-
ไทยต้องด�าเนนิการ คือ เรือ่งการให้สิทธปิระโยชน์ 
มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและ
ไม่ใช่ภาษี ความต่อเนื่องและความชัดเจนใน
การด�าเนินนโยบายภาครัฐ รวมถึงปัญหาด้าน
การเมือง ส่วนในมมุมองของผูผ้ลิตอเมรกิา โดย 
มร.แมท แบรดลีย์ ออโตโมทฟี เคานซลิหอการค้า
อเมรกินัในประเทศไทย (AMCHAM) ให้ความเหน็
ว่า การจัดซือ้ชิน้ส่วนยานยนต์จากภมูภิาคเอเชยี
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จาก จนี อินเดยี และอาเซยีน 
และเทคโนโลยียานยนต์โลก อาทิ Powertrain 
มุ่งไปสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

Mr. Vichai Jirathiyut, President – Thailand 

Automotive Institute (TAI) and Mrs. Piengjai 

Keawsuwan, President – ASEAN Automotive 

Federation (AAF) said that the new role of 

ASEAN was to be the center of world class 

automotive industry, which now we were in the 9th 

ranked of the world automotive manufacturing. 

The key factor for Thailand to be the core 

production base was the government’s 

promotion scheme in Product Champion (1-ton 

pick-up truck). Total Thailand automotive 

production was a half of total production of 

ASEAN and other member countries had 

different amounts. The production in Indonesia 

was corresponded to domestic demand and 

focused on MPV and Low cost green car (LCGC) 

production, which was different product line 

from Thailand. Malaysia did not have much 

production and mostly was for passenger car. 

Phil ippines allowed importing used car. 

Motorcycle was major production in Vietnam. 

Nevertheless, all had automotive policies that 

conformed to the direction of world automotive 

manufacturing and emphasized on EV production 

together with using hydrogen fuel. As a result, 

Thailand focused on the green automotive 

manufacturing base, Indonesia produced LCGC 

and Malaysia produced Efficiency Energy 

Vehicle, while Philippines gave tax privilege for 

imported hybrid car and EV.

Mr. Setsuo Iuchi, President – the Japan 

External Trade Organization Bangkok (JETRO), 

added that viewpoints of foreign investors 

and automotive makers; especially, from Japan 

realized that ASEAN automotive production; 

particularly in Thailand, had growth, continuously; 

whereas, total production in Japan was declined 

because of more investment in ASEAN (Japan 

and Europe were largest investors in ASEAN 

that took 15% each of total investment). In 

overall, Japanese automotive production was 

still growing. Additionally, Japanese automotive 

makers also purchased materials and auto parts 

from local manufacturers for 53% Automotive 

industry had to face a challenge of environment-

friendly and it needed to consider and give 

privileges, tariff and non-tariff barriers, 

continuance and distinctness in government 

policy and political conflict. For American 

automotive manufacturers, Mr. Matt Bradley, 

Automotive Council, the American Chamber 

of Commerce in Thailand Committee (AMCHAM), 

foresaw that there was more procurement of 

auto parts from Asia, constantly; from China, 

India and ASEAN, as well as the world automotive 

technology such as Powertrain which leaded 

to environment-friendly oriented.
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Token of Appreciation to our sponsor and supporter

นอกจากน้ีภายในงานยังได้แนะน�าอย่าง
เจาะลึกภายใต้แนวคิด การเปลี่ยนโลกด้วยการ
ขับเคลื่อนที่ย่ังยืน ในการตอบโจทย์การพัฒนา
ยานยนต์ประสทิธภิาพสงูแห่งอนาคต ด้านผู้ผลติ
และผู ้ประกอบการเริ่มที่จะพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านยานยนต์ เพือ่ให้ตอบรับการก้าวสูเ่ทคโนโลยี 
EURO IV เริม่มกีารดงึแนวคดิในการดงึประโยชน์
สูงสุดจากเทคโนโลยีของตนมาเพิ่มสมรรถนะ
ของรถยนต์ การพฒันาอปุกรณ์ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า 
เช่น ระบบไฮบริด ให้เกิดการเผาไหม้ที่น้อยลง 
หรือเลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเชื้อเพลิงทาง
เลือกได้มากขึ้น ให้รถยนต์สามารถลดมลพิษได้
มากที่สุด เทคโนโลยีความปลอดภัย ระบบเบรค 
AEBS ระบบ AIRBAG และเข็มขัดนิรภัย รวมถึง
การพัฒนาซอฟแวร์ การใช้ระบบเรด้าเชื่อมกับ
ความเรว็ของรถเพือ่ช่วยควบคมุระยะห่าง รวมถงึ
การพัฒนา Application เข้ามารองรับผู้ใช้
สมาร์ทโฟนในระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ 
หรือ การใช้สัญญาณดาวเทียมในการติดตาม
หรือหรือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการขับขี่ และยัง
ครอบคลมุถงึเทคโนโลยด้ีานการผลติ วสัดอุปุกรณ์
ที่ได้ถูกออกแบบโดยผลงานทางวิศวกรรมขั้นสูง 
เพือ่ให้ตอบโจทย์แนวโน้มของยานยนต์ในอนาคต

ในตอนท้ายผู ้ทรงคุณวุฒิต่างให้ความ
เห็นต่อผลการรวมกลุ่มของ ASEAN ทั้งด้านที่
เป็นประโยชน์และความท้าทาย รวมถึงสิ่งที่
ประเทศไทยต้องเร่งด�าเนินการ ซึ่งทุกท่านให้
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นโอกาสแก่อุตสาหกรรม
ยานยนต์เนื่องจากตลาดใหญ่ขึ้น แต่มีความ
ท้าทายต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในเรื่อง
ความสามารถของอตุสาหกรรมในเรือ่ง การพฒันา
ทกัษะของแรงงานและการเพิม่ค่าแรง การพฒันา
ด้านเทคโนโลย ีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเดน็

เรือ่ง ASEAN MRA และ ASEAN NCAP นอกจากนี้ 
การร่วมกลุ ่มของอาเซียนกับประเทศต่างๆ 
(ASEAN plus) จะเป็นโอกาสทีม่ากขึน้ แต่ประเทศ
อาเซียนต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่อง NTBs ต่อไป

Moreover, there was giving advice 

in-depth under the concept of changing the 

world from sustainable moving and answering 

the high efficiency automotive development 

to the future. Automotive manufacturer and 

operator had started to develop automotive 

technology in order to correspond to EURO IV 

technology. They had added ult imate 

advanced technologies to enhance their 

vehicles; developed electric equipment such as 

hybrid to have less combustion; replacement 

with alternative fuel to lessen emission; safety 

technology: AEBS brake system, AIRBAG 

system and safety belt; software development 

by using radar system for connecting to vehicle 

speed and control interval distance; application 

development as a real time indicator for smart 

phone user; satellite tracking to observe and 

analyze driving behavior as well as production 

technology of equipment and tool which were 

designed by advanced engineering to meet 

tendency of automotive in the future.

At the end, savants gave comments on 

ASEAN establishment in terms of advantage 

and challenge along with what we, Thailand, 

had to take action, immediately. All agreed 

that this would be the gateway for automotive 

industry opportunity as market was expanded. 

However, there was also challenge to Thailand 

automotive industry in human resources 

development and increasing wage, technology 

development and teaching, ASEAN, MRA and 

ASEAN NCAP issues. Though ASEAN plus 

would give more chance for us, each country 

member needed to solve NTBs problem as 

soon as possible.

The event would not be accomplished 

without generous sponsorship from Ford 

Services (Thailand) Co., Ltd., Volvo Group 

(Thailand) Co., Ltd., AVL SEA & AUSTRALIA 

Co., Ltd., BMW (Thailand) Co., Ltd., Mazda 

Sales (Thailand) Co., Ltd., Kistler Instrument 

(Thailand) Co., Ltd., Toyota Motor Thailand 

Co., Ltd., ETAS Thailand, BASF (Thailand) 

Limited, Grand Prix International Co., Ltd., 

PHOTRON LIMITED, Isuzu Motors Company 

(Thailand) Limited, HORIBA, Association of 

The European ASEAN Business Promotion 

Centre, Hino Motors Sales (Thailand) Ltd., 

SAIC Motor-CP Co., Ltd., Scania Siam Co., Ltd., 

PTT Public Company Limited, Bangkok, Industrial 

Gas Company Limited, SAMMITR GREEN 

POWER CO., LTD., Continental Automotive 

(Thailand) Co., Ltd. and EU SWITHCH Asia on 

Green Auto Parts Project.
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Token of Appreciation for Ford Services (Thailand) Co., Ltd.

Token of Appreciation for BMW (Thailand) Co., Ltd.

Token of Appreciation for Toyota Motor Thailand Co., Ltd.

Token of Appreciation for Grand Prix International Co., Ltd.

Token of Appreciation for Association of The European ASEAN 
Business Promotion Centre (EABC)

Token of Appreciation for SAIC Motor-CP Co., Ltd. Token of Appreciation for Scania Siam Co., Ltd.

Token of Appreciation for HORIBAToken of Appreciation for Isuzu Motors Company (Thailand) Limited

Token of Appreciation for ETAS Thailand Token of Appreciation for BASF (Thailand) Limited

Token of Appreciation for Mazda Sales (Thailand) Co., Ltd. Token of Appreciation for Kistler Instrument (Thailand) Co., Ltd.

Token of Appreciation for Volvo Group (Thailand) Co., Ltd. Token of Appreciation for AVL SEA & AUSTRALIA Co., Ltd.
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Token of Appreciation for Bangkok Industrial Gas
Company Limited

Token of Appreciation for EU SWITHCH Asia on
Green Auto Parts Project

Grand Prix International Co., Ltd. PHOTRON LIMITED HORIBA

Kistler Instrument (Thailand) Co., Ltd. ETAS Thailand BASF (Thailand) Limited

Token of Appreciation for PHOTRON LIMITED

AVL SEA & AUSTRALIA Co., Ltd. BMW (Thailand) Co., Ltd. Mazda Sales (Thailand) Co., Ltd.

Ford Services (Thailand) Co., Ltd. Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

Token of Appreciation for SAMMITR GREEN POWER CO., LTD.
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