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บทความและรูปภาพทั้งหมดใน Automotive 
Navigator Magazine นี้ สงวนสิทธิ์ ตาม
กฎหมาย หากตองการ นำไปเผยแพรซ้ำ ไมวาจะ
เปนบางสวน หรือทั้งหมด ตองอางอิง และระบุ
แหลงท่ีมาในเอกสารเผยแพรของทานดวย ทั้งนี้ทาน
สามารถดาวนโหลด  Automotive Navigator 
Magazine ไดทางเว็บไซต www.thaiauto.or.th
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President Talk

สวสัดคีรบั ท่านผูอ่้านนติยสาร Automotive 
Navigator ทุกท่าน ในฉบับที่ 3 ของปี 
2562 น้ี สถาบันยานยนต์ได้น�าเสนอ

เนือ้หา เพือ่ประโยชน์ ในการวเิคราะห์อตุสาหกรรม 
ยานยนต์ และข่าวสารในแวดวงอุตสาหกรรม
ยานยนต์ต่างๆ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันเช่นเคย 

ฉบับน้ีด้วยวาระที่ประเทศไทยได้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธานอาเซียน สถาบันยานยนต์
จึงขอน�าเสนอเรื่อง “แนวทางการความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียน” ภายใต้
ข้อตกลงที่ให้ความร่วมมือกันมายาวนานตั้งแต่ 
พ.ศ. 2523 จากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การวจิยัและพฒันา หรอื ด้านคณุภาพ ข้อก�าหนด 
กฎหมาย และมาตรฐานเพือ่ความปลอดภยัร่วมกนั 
สู่การผลักดันมาตรการสนับสนุนการผลิตและ
ใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการเป็นฐาน
การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ของอาเซียน

และส�าหรับสถานการณ์ความรุนแรงของ
ปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ PM 2.5 จะคลีค่ลายลง 
แต่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงให้ความ
ส�าคัญ เพื่อด�าเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว อาทิ การปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน
เชื้อเพลิงสู่ B20 การยกระดับมาตรฐานมลพิษ
ไปสู่มาตรฐานยูโร 5 และ ยูโร 6 หรือการเร่ง
มาตรการการสนับสนุนการส่งเสริมการผลิต
รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึง
การพัฒนาในส่วนของขนส่งมวลชน และขยาย
เส้นทางเดนิรถไฟฟ้า เพือ่ลดการปล่อย CO2 และ
การปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ได้มากที่สุด 
สถาบันยานยนต์ จึงได้น�าเสนอบทความเร่ือง 
“มาตรฐานยานยนต์ใหม่ช ่วยลดฝุ ่นละออง 
PM 2.5 ได้จริงหรือ?” เพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ผูบ้รโิภค เข้าใจและเตรยีมความพร้อมทีจ่ะพฒันา
ก้าวข้ามปัญหามลพิษและรักษาส่ิงแวดล้อม
ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องน่ารู้ที่สามารถก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานประกอบการ
และบุคลากรภายในหน่วยงานของท่าน ในการ
ลดต้นทุนและการประหยัดเวลาการท�างานเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธิผลในกระบวนการ 
ท�างาน ในบทความเรื่อง “QCD กับการพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย” และ “Loss Reduction 
Process (LRP) เพียงแค่แก้ปัญหา หรือ เพื่อ
ความอยู่รอด” 

ในช่วงเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 นี้ 
ประเทศไทยยังมีการเปล่ียนแปลงและผลักดัน
นโยบาย เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
และยานยนต์อนาคตอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทาง
และสภาวการณ์ต่างๆ ของโลก อย่างไรแล้ว
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดตามข่าวสาร 
การอัพเดตสถานการณ์ การขอรับบริการจาก
สถาบันยานยนต์ ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook: @thailan-
dautomotiveinstitute LINE: @thaiauto 
อเีมล: marketing@thaiauto.or.th หรือ สายด่วน 
โทร.: 02-712-2414 ครับ

สวัสดีครับ

G
reetings to all readers, this Automotive 

Navigator magazine is the third issue 

of the year 2019 which offers 

knowledge, industry analysis, and news 

updates in various automotive industry 

circles as usual.

According to Thailand is the Chair of 

ASEAN for 2019, this issue Thailand Automotive 

Institute would like to present the article on 

"Guidelines for ASEAN cooperation in 

automotive industry" under the agreement 

which has been collaborating since 1980, 

from the beginning until now, whether it be tax, 

infrastructure, research and development 

or quality, requirements, laws and standard 

safety measures to promote and support 

the production and use of smart mobility 

including becoming an ASEAN automotive 

production base.

Although the severe situation of air 

pollution PM 2.5 has been resolved but in 

the automotive industry still attaches great 

importance to carry out long-term planning 

and problem solving, such as improving fuel 

quality to B20, raising pollution standards to 

Euro 5 and Euro 6 standards, or accelerating 

measures to support the promotion of hybrid 

and electric vehicles production including 

the development of mass transportation 

and expansion of the electric train routes to 

reduce fine dust particles and CO2 emissions 

as much as possible. Therefore we are 

presenting an article on "New automotive 

standards can really help reducing PM 2.5?" 

to enable operators and consumers to 

understand and ready to overcome pollution 

and save the environment together.

Moreover, there are more interesting 

articles that can be useful to develop your 

workplace and staffs to reduce costs and 

save time in order to increase efficiency 

and effectiveness in the production process 

on the articles "QCD and Thai automotive 

industry development" and "Loss Reduction 

Process (LRP) just to solve problems or to 

survive?"

In the last quarter of 2019, Thailand 

will change and push forward the policy to 

continuously promote the automotive industry 

and next generation vehicles according to the 

global trends and circumstances. For your 

conveniences to get news updates, requesting 

services from Thailand Automotive Institute, 

you can contact us for more information on 

Facebook: @thailandautomotiveinstitute, 

LINE: @thaiauto, Email: marketing@thaiauto.

or.th or hotline: 02-712-2414.

Good day!
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ประจ�าไตรมาสที่ 1/2562
ผู้เขียน : ศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่
แผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์
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1. สภาวะอุตสาหกรรม   

ยานยนต์ไทย ประจ�าไตรมาส 

ที่ 1/2562

1.1 การผลิตรถยนต์ 

ในไตรมาสที่ 1/2562 ประเทศไทยผลิต
รถยนต์ 561,487 คนั เพ่ิมขึน้จาก ไตรมาส 1/2561 
ร ้อยละ 4 โดยแบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นั่ง 
222,870 คัน รถกระบะ 1 ตัน 328,338 คัน และ
รถเพ่ือการพาณิชย์ 10,279 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1 6 และ 10 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากท้ัง
การจ�าหน่ายในประเทศและส่งออก ท่ีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11 และ 4 ตามล�าดับ หากพิจารณา

รายผลิตภณัฑ์ พบว่ารถ Double Cab มปีรมิาณ
การผลติสงูสุดเป็นอันดบั 1 ที ่200,986 คัน เพ่ิมขึน้ 
ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า และรถยนต์นัง่ขนาดต�า่กว่า 1,500 ซีซี 
มีปริมาณการผลิตรองลงมาที่ 159,991 คัน แต่
มอีตัราเปลีย่นแปลงลดลงร้อยละ 1 เมือ่เปรยีบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

การจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศของ
ไตรมาสที่ 1/2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้
ไตรมาสที่ 1/2562 มีปริมาณการจ�าหน ่าย
รถยนต์ 263,549 คัน โดยแบ่งออกเป็นรถยนต์นัง่ 
119,747 คัน รถกระบะ 1 ตัน 132,736 คัน และ
รถเพือ่การพาณชิย์ 11,066 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 
12 และ 3 ตามล�าดบั หากพิจารณารายผลิตภณัฑ์
พบว่า รถยนต์นั่งขนาดต�่ากว่า 1,500 ซีซี มี
ปริมาณการจ�าหน ่ายในประเทศสูงที่สุดที่ 
84,641 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 รองลงมาคือ 
รถกระบะ 1 ตัน ที่ 65,922 คัน และรถ Double 
Cab 49,245 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ 14 
ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า

ในด้านการส่งออกมีจ�านวน 299,841 คัน 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 2 เมือ่เปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออก

รถกระบะหนึ่งตันที่เพิ่มขึ้น จากตลาดเอเชีย 
ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมี
จ�านวน 168,552 คนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 เม่ือเปรยีบเทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ในขณะท่ีการส่งออก
รถ PPV และรถยนต์นัง่มีอตัราเปล่ียนแปลงลดลง 
โดยส่งออกรถ PPV 26,359 คัน ลดลงร้อยละ 12 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ซึง่เป็นผลจากเกือบทกุตลาดยกเว้นตะวนัออกกลาง 
อเมริกากลางและอเมริกาใต้ทีย่งัเตบิโตได้อยู่ 
และส่งออกรถยนต์นัง่ 104,930 คนั ลดลงร้อยละ 5 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยเป็นผลจากทุกตลาดยกเว้นอเมริกาเหนือ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณการส่งออก
รถยนต์จะมอีตัราเติบโตเพ่ิมขึน้ แต่ในด้านมลูค่า
กลับมีอัตราลดลง โดยมูลค่าส่งออกรถยนต์ใน
ไตรมาสที่ 1/2562 มีมูลค่า 4,807 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากการส่งออก
รถยนต์นัง่ทีล่ดลง ซึง่แม้ว่าการส่งออกรถกระบะ
จะเพ่ิมขึน้ แต่ยงัไม่มากพอท่ีจะชดเชยการลดลง
ของรถยนต์น่ังได้ โดยการส่งออกรถกระบะมี
มูลค่า 2,149 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 
ในขณะทีม่ลูค่าส่งออกรถยนต์นัง่ทีม่มีลูค่า 2,658 
ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงร้อยละ 9 เม่ือเปรยีบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

รูปท่ี 1 การผลติรถยนต์ในประเทศไทย ไตมาสท่ี 1/2562

ข้อมูลจาก   กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์
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นอกจากนี้ ในไตรมาสท่ี 1/2562 มี
กิ จการที่ เ ก่ี ยว กับ อุตสาหกรรมยานยนต ์
ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 
2 โครงการ ดังนี้

1) บรษัิท มติซบูชิ ิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (PHEV) 
เงินลงทุนมูลค่า 3,130 ล้านบาท 

2) บรษิทั เอ็มเอชไอ ออโตโมทฟี ไคลเมท 
คอนโทรล (ไทยแลนด์) จ�ากดั ได้รบัอนมุตัส่ิงเสรมิ
การลงทุนกิจการผลิตผลิตชิ้นส่วนระบบปรับ
อากาศด้วยไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์ xEV

จากปรมิาณการผลติ จ�าหน่าย และส่งออก 
รถยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 ส่งผลให้ ประเทศ 
ไทยมีปริมาณการผลิต จ�าหน่าย และส่งออก
รถยนต์คิดเป็นร ้อยละ 26 25 และ 27 ของ 
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และทัง้นีค้าดการณ์ว่าในไตรมาส 
ที ่2/2562 ประเทศไทยจะมปีรมิาณผลิต 523,831 คัน 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 1 เป็นผลจากการเตบิโตของตลาด 
ภายในประเทศจ�านวน 266,082 คัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6 จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในงาน Bangkok International Motor Show 
2019 และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ในขณะที่
ตลาดส่งออกจะมีจ�านวน 257,156 คัน ลดลง
ร้อยละ 10 จากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัในหลาย 
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียที่เป็น
ตลาดหลักการส่งออกของไทย

1.2 การผลิตรถจักรยานยนต์

ในไตรมาสที่ 1/2562 ประเทศไทยผลิต
รถจักรยานยนต์ 511,825 คัน ลดลงร้อยละ 6 
เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยประกอบด้วยการผลิตรถ Commuter 
ร้อยละ 80 โดยส่วนทีเ่หลือเป็นการผลิตรถ Sport 
เมือ่พจิารณารายผลติภณัฑ์พบว่า รถ Sport ขนาด
สูงกว่า 400 ซีซี มีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า แต่ในทางกลับกันรถ Commuter 
รถ Sport ขนาดต�า่กว่า 150 ซีซี และรถ Sport 
ขนาด 150 - 399 ซซี ีลดลงร้อยละ 4 29 และ 24 
ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า

ปริมาณการจ�าหน ่ายในประเทศใน
ไตรมาสที่ 1/2562 มีจ�านวน 462,049 คัน ลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากปริมาณการจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี และ
รถจักรยานยนต์ขนาดมากกว่า 400 ซีซี ที่ลดลง

ร้อยละ 4 และ 4 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าปริมาณ
การจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาด 126 - 250 ซซี ี
และรถจักรยานยนต์ขนาด 251 - 399 ซีซี จะ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 และ 35 ตามล�าดับ แต่
เนื่องจากรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 125 ซีซี 
มีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 78 เป็นผลให้ปริมาณ
การจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศลดลง

ในด้านการส่งออก ประเทศไทยส่งออก
รถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) 112,441 คัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ 
(CKD) 162,757 ชุด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และ
เมื่อพิจารณาในด้านมูลค่าพบว่า การส่งออก 
รถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป (CBU) มีมูลค่า 467 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และการ
ส่งออกชิ้นส ่วนครบชุดสมบูรณ์มีมูลค ่า 31 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า สอดคล้อง
กับปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
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ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัท รอยัล 
เอนด ์ฟ ิลด ์  (Roya l  En f ie ld ) ผู ้ ผลิตรถ
จักรยานยนต์จากประเทศอินเดีย ประกาศ
เริม่ต้นผลติรถจกัรยานยนต์ขนาด 400 - 650 ซซีี 
ในประเทศไทยโดยใช้โรงงานร่วมกับ บริษัท 
ยูไนเต็ด มอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ในช่วงแรกจะน�าเข้าเครื่องยนต์จากประเทศ
อินเดีย และให้กลุ่มบริษัทไทยซัมมิทเป็นผู้ผลิต
โครงรถ คาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงกลางปี พ.ศ. 
2562

จากปรมิาณการผลติ จ�าหน่าย และส่งออก 
รถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 ส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต จ�าหน่าย และ
ส่งออกรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 24 27 
และ 30 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ และคาดการณ์ว่า
ในไตรมาสที่ 2/2562 ประเทศไทยจะมีปริมาณ
ผลิต 466,418 คัน ลดลงร้อยละ 7 จากตลาด
ในประเทศเป็นส�าคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีจ�านวน 
418,575 คัน ลดลงร้อยละ 11 เป็นผลจากตลาด
ในประเทศที่เริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัว และคาดว่าจะมี
ปริมาณส่งออก 201,737 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
จากการส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ท่ีมี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

1.3 มูลค่าการค้าสินค้ายานยนต์

ในไตรมาส 1/2562 ประเทศไทยส่งออก
สินค้ายานยนต์มีมูลค่ารวม 10,748 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ส่งออกรถยนต์ 4,807 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 5,442 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1 และ 5 ตามล�าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ซึ่งเป็นผลจากการส่งเครื่องยนต์เบนซินไปยัง
ประเทศฮ่องกงที่ลดลงถึงร้อยละ 73 ซึ่งเป็นผล
ต ่อเนื่ องมาจากที่ รัส เซีย เปลี่ ยนไปน�า เข ้า
เครื่องยนต์เบนซินจากเกาหลีใต้แทนฮ่องกง 
อย่างไรก็ดีแม้ว่าการส่งออกรถจักรยานยนต์จะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมีมูลค่า 498 ล้านเหรียญ
สหรัฐ แต่มูลค่าดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 5 เท่าน้ัน จงึส่งผลให้ภาพรวมการส่งออก
สินค้ายานยนต์ของประเทศไทยลดลง

การน�าเข้ามีมลูค่า 4,881 ล้านเหรยีญสหรฐั 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 4 เมือ่เปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกัน 
ของปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากมลูค่าการน�าเข้า
รถยนต์ 495 ล้านเหรยีญสหรฐั เพิม่ขึน้ร้อยละ 33 
และการน�าเข้าชิน้ส่วนยานยนต์ 4,881 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนหน้า มลูค่าการน�าเข้ารถยนต์
ที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจาการน�าเข้ารถยนต์นั่ง
จากอินโดนี เซียที่ เป ิดตัวใหม ่ โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 161 ในขณะที่การน�าเข้ารถจักรยานยนต์
มีมูลค่า 63 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18 
เมือ่เปรียบเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จากการน�าเข้ารถจกัรยานยนต์ขนาด 150 - 200 ซีซี 
เนื่ องจากในป ี ค.ศ. 2018 มีการเป ิดตัว
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 - 200 ซีซี รุ่นใหม่
ซึ่งน�าเข้าจากอินโดนีเซียเช่นกัน ส่งผลให้มูลค่า
การน�าเข้ารถจักรยานยนต์ขนาด 150 - 200 ซีซี 
ในปี ค.ศ. 2018 สูงกว่าไตรมาส 1/2560 และ 
1/2562 อย่างมาก

รูปท่ี 2 การผลติรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ไตรมาสท่ี 4/2561

ข้อมูลจาก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

 หมายเหตุ ข้อมูลปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ยังไม่รวมข้อมูลจาก Triumph และ Harley - Davidson
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1.4 สถานการณ์ยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย

ในไตรมาสที ่1/2562 ประเทศไทยมีปริมาณยานยนต์จดทะเบียนใหม่ 
(ป้ายแดง) ที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (xEV) รวมทั้งส้ิน 
6,937 คนั ประกอบด้วย รถ HEV และ PHEV รวม 6,924 คนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 
80 และรถ BEV 13 คัน ลดลงร้อยละ 52 แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 11 คัน และ
รถโดยสาร 2 คัน

กรณีรถจักรยานยนต์มี จ�านวน 1,036 คัน ประกอบด้วย รถ HEV 
879 คัน และรถ BEV 157 คัน เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า เนื่องจากในไตรมาส 1/2561 มีเพียงรถ BEV 
จดทะเบียนใหม่เพียง 6 คัน ในขณะที่ไม่มีรถ HEV ได้รับการจดทะเบียน

รูปท่ี 3 มลูค่าการน�าเข้าและส่งออกสินค้ายานยนต์ ไตรมาสท่ี 4/2561 (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลจาก   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

ข้อมูลจาก   กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

รูปท่ี 4 จ�านวนจดทะเบยีนยานยนต์ไฟฟ้า ไตรมาส 4/2561

INDUSTRY STATISTICS & TRENDS
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2. สภาวะอุตสาหกรรม   

ยานยนต์อาเซียน
1

2.1 การผลิตรถยนต์

ในไตรมาสที่ 1/2562 ภูมิภาคอาเซียนมี
ปรมิาณการผลติรถยนต์รวม 1,062,549 คนั2 ลดลง 
ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการผลิต
ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ลดลง
ร้อยละ 5 8 และ 17 ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับช ่วงเดียวกันของป ีก ่อนหน้า ถึงแม ้ว ่า
ประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้าก็ตาม ทั้งนี้ประเทศไทยมีปริมาณ
การผลิตมากทีสุ่ดที ่561,487 คนั คดิเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 53 ของปริมาณการผลิตรวมในอาเซียน 
ปรมิาณการจ�าหน่ายรถยนต์ 824,090 คนั เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเติบโตของตลาด
ภายในประเทศมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 11 และ 31 ตามล�าดับ โดยมี
ประเทศไทยเป ็นตลาดที่ ใหญ่ที่ สุดคิดเป ็น
สัดส่วนร้อยละ 32 รองลงมา คือ อินโดนีเซียคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของตลาดในอาเซียน 
โดยความเคล่ือนไหวของแต่ละประเทศ เป็นดงัน้ี

ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ ในไตรมาสที ่1/2562 จ�านวน 315,225 คัน 
ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ในไตรมาสที ่1/2562 จ�านวน 253,863 คัน 
ทีล่ดลงร้อยละ 13 เมือ่เปรยีบเทียบกบัช่วงเดยีวกนั 
ของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะ
กระตุ้นยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ผ่าน
มาตรการที่ให้ผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์โดยไม่ต้อง
ใช้เงินดาวน์ แต่เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่

ยังสูง และก�าลังซื้อของผู้บริโภคท่ียังซบเซา จึง
ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2562 ตลาดรถยนต์ใน
อินโดนีเซียจึงลดลง

ประเทศมาเลเซีย มีปริมาณการผลิต
รถยนต์ในไตรมาสที ่1/2562 จ�านวน 144,383 คนั 
ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ในไตรมาสที ่1/2562 จ�านวน 143,064 คนั 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกัน 
ของปีก่อนหน้า โดยตลาดภายในประเทศเติบโต
ขึน้จากการส่งเสรมิการขายในช่วงเทศการตรษุจนี 
และผู้ผลิตรถยนต์เร่งการส่งมอบเพื่อปิดบัญชี
ของปี ค.ศ. 2018 ทั้งนี้ ปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการน�าเข้า 
รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อจากประเทศจีน โดยมี
ปริมาณจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้นถึงร้องละ 94

1  กล่าวถึง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
2  ข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์ของ ฟิลิปปินส์ ยังไม่เผยแพร่
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ประเทศฟิลิปปินส์ มปีรมิาณการจ�าหน่ายรถยนต์ 
ในไตรมาสที ่1/2562 จ�านวน 85,388 คัน ลดลงร้อยละ 1 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การลดลง
ของตลาดในประเทศเกิดจากการประกาศใช้โครงสร้าง
ภาษีใหม่ ท่ีส่งผลให้ราคาของรถยนต์ขนาดเล็กและ
รถยนต์อเนกประสงค์เพ่ิมสงูข้ึน แต่อย่างไรก็ตามในเดอืน 
กุมภาพันธ์ และมีนาคม มีสัญญาการฟื้นตัวของตลาด
ในประเทศจากปริมาณการจ�าหน่ายในประเทศที่เพิ่ม
ขึน้ร้อยละ 1 และ 14 ตามล�าดบั เนือ่งจากในปีก่อนหน้า
ประเทศฟิลิปปินส์มีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ลดลง 
จากราคาน�้ามันเชื้อเพลิง อัตราดอกเบี้ย และอัตรา
เงินเฟ้อที่สูง

ประเทศเวียดนาม มีปริมาณการผลิตรถยนต์
ในไตรมาสที ่1/2562 จ�านวน 41,454 คนั ลดลงร้อยละ 17 
เมื่อเปรียบเทียบกับช ่วงเดียวกันของป ีก ่อนหน้า 
ปรมิาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในไตรมาสท่ี 1/2562 จ�านวน 
78,226 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีก่อนหน้า เป็นผลจากการปรับลดภาษี
การบรโิภค (Special Consumption Tax) และการยกเว้น
ภาษีน�าเข้ารถยนต์จากประเทศอาเซียนท�าให้ราคา
รถยนต์ที่จ�าหน่ายในประเทศลดลง อีกทั้งในไตรมาส
ท่ี 1/2561 เวียดนามมปีรมิาณน�าเข้ารถยนต์ลดลงชัว่คราว
จากการบังคับใช้มาตรการ Decree116 ท�าให้โดย
เปรียบเทียบแล้วในไตรมาส 1/2562 ปริมาณการ
จ�าหน่ายรถยนต์ในเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31

รูปท่ี 5 การผลติรถยนต์ในอาเซียน ไตรมาส 4/256

ข้อมูลจาก   ASEAN Automotive Federation, กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์
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2.2 การผลิตรถจักรยานยนต์

ในไตรมาสที่ 1/2562 ภูมิภาคอาเซียน มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ไม่รวมอินโดนีเซีย) 1,513,456 คัน ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยประเทศเวียดนามมีสัดส่วนการผลิตรถจักรยานยนต์
มากทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 38 รองลงมา คอื ประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 34 ของปรมิาณ 
การผลิตรถจักรยานยนต์ทั้งหมดในอาเซียน และอาเซียนมีปริมาณจ�าหน่ายรถ
จกัรยานยนต์ 3,481,436 คัน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 ซึง่เป็นผลจากปรมิาณการจ�าหน่าย 
รถจกัรยานยนต์ของ อนิโดนเีซยี มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมปีระเทศอนิโดนีเซยี 
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมา คือ ประเทศเวียดนามมี
สัดส่วนร้อยละ 22 โดยความเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศ เป็นดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย มปีรมิาณจ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ในไตรมาสท่ี 1/2562 
จ�านวน 1,681,454 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ในขณะที่ปริมาณ
จ�าหน่ายรถยนต์ลดลง สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังอยู่ในช่วง
ชะลอตัว ท�าให้ผูบ้รโิภคยงัไม่มกี�าลังซือ้มากพอทีจ่ะซือ้รถยนต์ แต่ด้วยความจ�าเป็น 
ในการคมนาคมเดินทาง จึงเลือกซื้อรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าทดแทน

ประเทศมาเลเซีย มีปริมาณผลิตรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 
จ�านวน 131,189 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า และปริมาณจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 จ�านวน 
132,716 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ท่ีเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตลาดในประเทศ 
และมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ทั้งนี้ ตลาดในประเทศเติบโตขึ้น
เนื่องจากเศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโต ร้อยละ 4.7 จากการฟื้นตัวของภาค
เกษตรกรรม

รูปท่ี 6 การผลติรถจักรยานยนต์ในอาเซียน ไตรมาส 1/2562

ข้อมูลจาก   ASEAN Automotive Federation, กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์
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ประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณผลิตรถ
จักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 จ�านวน 
299,239 คนั ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณ
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 
มีจ�านวน 451,283 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เนื่องจากปัญหาการจราจรในประเทศ ท�าให้
ประชาชนเปลี่ยนมาใช้งานรถจักรยานยนต์แทน
รถยนต์ โดยปริมาณจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นในขณะที่
ปริมาณผลิตลดลง เป็นเพราะการน�าเข้ารถ
จักรยานยนต์จากอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์มี
แผนที่จะเพิ่มก�าลังการผลิตในประเทศ เพื่อ
ตอบสนองตลาดในประเทศที่ก�าลังเติบโต

ประเทศเวียดนาม มีปริมาณการผลิต
รถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 จ�านวน 
571,203 คัน ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีปริมาณ
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ในไตรมาสที่ 1/2562 
จ�านวน 753,934 คัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบ

เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า โดยปรมิาณ 
การจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ของเวียดนาม
ลดลงสวนทางกับยอดจ�าหน่ายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 
มีสาเหตุมาจากประชาชนเปล่ียนจากการใช้งาน
รถจักรยานยนต์มาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น 
เน่ืองจากรถยนต์มีราคาถูกลงจากการลดภาษี
น�าเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) และผู้ผลิตรถยนต์น�าเข้ารุ ่นใหม่จาก
ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน เช่น อินโดนเีซีย และ 

มาเลเซีย เพื่อท�าตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ 
เวียดนามก�าลังพิจารณานโยบายการลดจ�านวน
รถจักรยานยนต์ โดยมีแนวคิดที่จะด�าเนินการ 
2 วิธ ีคือ (1) จ�ากัดจ�านวนการใช้รถจักรยานยนต์ 
ในเขตเมือง โดยลดจ�านวนใบอนุญาตรถ
จักรยานยนต์ลง จนท้ายที่สุดห้ามใช้งานในปี 
พ.ศ. 2573 และ (2) เก็บเงินค่าธรรมเนียม
ยานพาหนะที่วิ่งเข้าตัวเมืองชั้นใน ซึ่งยังอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจารณาว่าจะด�าเนินมาตรการใด
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2.3 การส่งออกและน�าเข้าชิ้น

ส่วนยานยนต์

ในไตรมาสที ่1/2562 อาเซียนมมีลูค่าส่งออก
ชิน้ส่วนยานยนต์3 9,396 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า โดยไทยมมีลูค่าส่งออกมากทีส่ดุ คดิเป็น
ร้อยละ 52 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด รองลงมา
คือ อินโดนีเซียและเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 16 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ส�าหรบัรถยนต์เป็น ชิน้ส่วนทีส่่งออก
มากทีสุ่ดมมีลูค่า 3,258 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า รองลงมาคือยางล้อสูบลมมีมูลค่า 
2,102 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร ้อยละ 8 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ในด้านการน�าเข ้าชิ้นส ่วนยานยนต์มีมูลค่า 
7,630 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย
ไทยมีมูลค่าน�าเข้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมา คือ
อนิโดนเีซยี คดิเป็นร้อยละ 23 ของมลูค่าการน�าเข้า
ท้ังหมด โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับ 
รถยนต์เป็นชิ้นส่วนท่ีส่งออกมากที่สุดมีมูลค่า 
3,799 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.1 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
รองลงมาคือเครื่องยนต์และส่วนประกอบ 1,865 
ล้านเหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับมูลค่าการน�าเข้า
เครื่องยนต์และส่วนประกอบในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยความเคล่ือนไหวของแต่ละ
ประเทศ เป็นดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าส่งออก
ชิน้ส่วนยานยนต์ 1,544 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลง
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า เป็นผลจากการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์
ไปยังประเทศไทยลดลงร้อยละ 28 เนื่องจาก 
ประเทศไทยมกีารน�าเข้ารถยนต์จากอินโดนเีซยีแทน 
ชิน้ส่วนทีอ่นิโดนเีซยีส่งออกมากทีส่ดุ คอื ยางล้อ
สูบลมมูลค่า 423 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า รองลงมาคือ ส่วนประกอบและอปุกรณ์ 
ส�าหรับรถยนต์มีมูลค่า 424 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 22 เม่ือเปรยีบเทยีบกับช่วงเดยีวกัน 
ของปีก่อนหน้า ในขณะที่การน�าเข้าชิ้นส่วนมี
มูลค่า 1,777 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เป็นผลจากการน�าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์
ส�าหรับรถยนต์ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนท่ีน�าเข้ามากท่ีสุด
มีมูลค่า 843 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9 
เป็นผลจากปริมาณการผลิตในประเทศที่ลดลง 

โดยอินโดนีเซียน�าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์
ส�าหรับรถยนต์จากญี่ปุ่น และไทยมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
รองลงมาคือเครื่องยนต์และส่วนประกอบมี
มูลค่า 432 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ประเทศมาเลเซีย มมีลูค่าส่งออกชิน้ส่วน
ยานยนต์ 471 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
มีสาเหตุจากการส่งออกยางล้อสูบลงไปยังไทย
และรัสเซียลดลง เนื่องจากไทยเปลี่ยนไปน�าเข้า
จากยโุรปและสหรัฐอเมรกิาแทน และรสัเซียเปลีย่น 
ไปน�าเข้าจากญีปุ่น่แทน ชิน้ส่วนทีม่าเลเซียส่งออก 
มากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับ
รถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่ส่งออกมากที่สุดมีมูลค่า 
213 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
รองลงมา คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับ
รถจักรยานยนต์มีมูลค่า 101 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ในขณะที่การน�าเข้าชิ้นส่วนมี
มูลค่า 1,141 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์
เป็นชิ้นส่วนที่น�าเข้ามากที่สุดมีมูลค่า 615 ล้าน

รูปท่ี 7 มลูค่าส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ของอาเซียน (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลจาก   Global Trade Atlas ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์
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เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รองลงมา คือ
เครื่องยนต์และส่วนประกอบมีมูลค่า 226 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มูลค่าการน�า
เข้าที่ลดลงเป็นผลมาจากการน�าเข้าเครื่องยนต์
และส่วนประกอบที่ลดลงสอดคล้องกับปริมาณ
การผลิตที่ลดลง

ประเทศฟิลิปปินส์ มีมูลค่าส่งออก
ชิ้นส่วนยานยนต์ 925 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า โดยเป็นผลจากการส่งออกชดุสายไฟ 
ที่เป็นชิ้นส่วนที่ส่งออกมากที่สุดมีมูลค่า 568 
ล ้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร ้อยละ 53 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ซึ่งญี่ปุ ่นน�าเข้าชุดสายไฟจากฟิลิปปินส์มากขึ้น
ทดแทนการน�าเข้าจากจีน ชิ้นส่วนที่ฟิลิปปินส์
ส่งออกมากรองลงมา คือ ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์มีมูลค่า 260 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ในขณะทีก่ารน�าเข้า
ชิ้นส่วนมีมูลค่า 529 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า โดยเครือ่งยนต์และส่วนประกอบเป็น
ชิน้ส่วนทีน่�าเข้ามากทีส่ดุมมีลูค่า 149 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 โดยน�าเข้าจากเยอรมนี

มากที่สุดมูลค่า 48 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
อย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้าทีมี่มูลค่าการน�าเข้า 1 ล้านเหรยีญสหรัฐ 
รองลงมาคือส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับ
รถยนต์มีมูลค่า 126 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า โดยมลูค่าการน�าเข้าชิน้ส่วนยานยนต์
ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการน�าเข้า
ระบบส่งก�าลังที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 โดย น�าเข้า
จากญีปุ่น่ เวียดนาม และไทย มากทีสุ่ด นอกจากนี้ 
ยังน�าเข้าเครื่องยนต์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น
สูงถึงร้อยละ 31 

ประเทศเวยีดนาม มมีลูค่าส่งออกชิน้ส่วน 
ยานยนต์ 1,542 ล้านเหรยีญสหรฐั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
7 เม่ือเปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนหน้า 
โดยชุดสายไฟเป็นชิ้นส่วนท่ีส่งออกมากที่สุดมี
มูลค่า 716 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
จากการน�าเข้าชุดสายไฟเพิ่มข้ึนของประเทศ
ญี่ปุ ่นซึ่งเป ็นตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม 
มีสัดส่วนถึงร้อยละ 65 ของมูลค่าการส่งออก
ชุดสายไฟทั้งหมด ช้ินส่วนที่เวียดนามส่งออก
รองลงมา คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับ
รถยนต์ มีมูลค่า 342 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ในขณะที่การน�าเข้าชิ้นส่วนมีมูลค่า 

939 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
เป็นผลจากการน�าเข ้าเครื่องยนต์และส่วน
ประกอบซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่น�าเข้ามากที่สุดเป็น
อันดับ 2 มีมูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 15 เนื่องจากตลาดส่งออกเครื่องยนต์
ของโลกในไตรมาส 1/2562 ที่ลดลงร้อยละ 10 
โดยส่วนประกอบและอุปกรณ์ส�าหรับรถยนต์
เป็นชิ้นส่วนที่น�าเข้ามากที่สุดมีมูลค่า 466 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

จากรายงานสภาวะอตุสาหกรรมยานยนต์
อาเซียน สามารถสรุปสภาวะอุตสาหกรรม
ยานยนต์แต่ละประเทศได้ ดังนี้

ประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณผลิตและ
จ�าหน่ายรถยนต์ลดลง เนื่องจากปัญหาด้าน
เศรษฐกิจชะลอตัว และอัตราดอกเบ้ียเงินกู ้
ที่สูง ส่งผลให้มูลค่าการน�าเข้าชิ้นส่วนลดลง 
และผู ้ซื้อหันมาซื้อรถจักรยานยนต์ทดแทน
รถยนต์ เห็นได้จากปริมาณการจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น

ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียเร่ิมฟื ้นตัวส่งผลให้ปริมาณการ
จ�าหน่ายรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ในประเทศ 
เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากในไตรมาส 1/2562 รถยนต์

รูปท่ี 8 มลูค่าน�าเข้าชิน้ส่วนยานยนต์ของอาเซียน (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลจาก   Global Trade Atlas ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์
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3. ค�าอธิบายเพิ่มเติม

Any Electric Vehicle (xEV) เป็นค�าเรียกรวมๆ ถึงรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
Battery Electric Vehicle (BEV) รถท่ีมีมอเตอร์ท�างานเพ่ือขับเคล่ือนแทนการท�างานของ

เครื่องยนต์ โดยประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังานภายนอก 
(เสียบปลั๊ก) หรือ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Bus รถโดยสาร
Commuter Motorcycle รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะ มีบังลมขนาดใหญ่ ถังน�้ามัน

อยูใ่ต้เบาะ ออกแบบท่านัง่ให้สบายเหมอืนนัง่เก้าอี ้สามารถ
วางเท้าได้โดยอิสระ มีที่พักเท้า

Complete Build Unit (CBU) รถที่ผลิตส�าเร็จแล้ว (หน่วยเป็นคัน)
Complete Knock-Down (CKD) ชิ้นส่วนรถแบบครบชุดสมบูรณ์ (หน่วยเป็นชุด)
Double cab รถกระบะ 4 ประต ูด้านหลังเป็นกระบะส�าหรบับรรทกุสมัภาระ
Hybrid Electric Vehicle (HEV) รถทีม่มีอเตอร์ โดยอาจท�างานเพ่ือช่วยเหลือหรอืท�างานควบคู่

กับเครื่องยนต์ หรือเรียกว่า รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสม 
หรือ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

Passenger car รถยนต์นั่ง
Pick-up Passenger Vehicle (PPV) รถกระบะ 4 ประตู และมีห้องโดยสารปิดทึบทั้งคัน หรือ

เรียกว่า รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก 
Pick-up truck รถที่มีกระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน หรือเรียกว่า รถกระบะ 

1 ตัน หรือ รถกระบะ หรือ รถปิกอัพ ประกอบด้วยรถ
ประเภท Single cab, Space cab, Double cab และ PPV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) รถที่มีมอเตอร์ท�างานควบคู่กับเครื่องยนต์และสามารถ
ประจุไฟฟ้าจากแหล่งพลังานภายนอก (เสียบปลัก๊) ได้ หรอื 
รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานผสมแบบเสียบปล๊ัก หรอื รถยนต์ไฟฟ้า
ปลั๊กอินไฮบริด 

Single cab รถกระบะ 2 ประตู ด้านหลังเป็นกระบะส�าหรับบรรทุก
สัมภาระ

Space cab รถกระบะ 2 ประตู และมีที่นั่งด้านหลังคนขับ ด้านหลัง
เป็นกระบะส�าหรับบรรทุกสัมภาระ

Sport Motorcycle รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะ มีถังน�้ามันวางอยู่ตรงกลาง
ระหว่างทีน่ัง่ ผู้ขบัขีต้่องวาดเท้าข้ามถังน�า้มันเพือ่ขึน้ตวัรถ 
ส่วนมากมีความจุกระบอกสูบมากกว่า 150 ซีซี

Truck รถที่มีกระบะขนาดบรรทุกมากกว่า 1 ตัน หรือ รถบรรทุก
ขนาดใหญ่

Van รถตู้

ที่ได้รับความนิยมในมาเลเซีย คือ รถยนต์
ขบัเคล่ือนสีล้่อ ทีไ่ม่มกีารผลติในประเทศ ส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงสวนทางกับ
ตลาดในประเทศที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้อกับ
มูลค่าการน�าเข้าเครื่องยนต์ที่ลดลง โดยรถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อถูกน�าเข้าจากประเทศจีนเพื่อ
จ�าหน่ายในประเทศ

ประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณการผลิต
รถยนต์และจ�าหน่ายรถยนต์ลดลง เป็นผลการ
ปรับโครงสร้างภาษีใหม่ และปัญหาด้านสภาพ
การจราจร ส่งผลให้ผู้ซือ้หนัไปใช้รถจักรยานยนต์ 
แทน ซึ่งฟิลิปปินส์มีการน�าเข ้าเคร่ืองยนต์ 
โดยเฉพาะเครือ่งยนต์เบนซินขนาดต�า่กว่า 250 ซซีี 
ในการผลิตรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น แต่
อย่างไรกต็าม รถจักรยานยนต์ทีไ่ด้รับความนยิม 
คือ รถจักรยานยนต์ขนาด 500 ซีซี ขึ้นไป ซึ่ง
ส่วนใหญ่น�าเข้ามาจากประเทศอินโดนเีซยี ส่งผล
ให้การผลิตในประเทศไม่ได้เพิ่มตาม ตลาดใน
ประเทศ ทัง้น้ี ผูผ้ลติรถจักรยานยนต์ในฟิลิปปินส์ 
จึงหันไปส่งออกรถจักรยานยนต์ขนาดต�่ากว่า 
250 ซีซี ไปยังประเทศจีน เพื่อทดแทนตลาดใน
ประเทศ

ประเทศเวยีดนาม จากการปรบัโครงสร้าง 
ภาษี และการยกเว้นภาษีน�าเข้าจากประเทศใน
อาเซียน ส่งผลให้ราคารถยนต์ในเวยีดนามลดลง 
ผู้ซื้อจึงหันมาซื้อรถยนต์น�าเข้ามากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่การจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง ส่ง
ผลให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศลดลง 
สอดคล้องกับมูลค่าการน�าเข้าเคร่ืองยนต์ที่ลด
ลงเช่นกัน
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เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายตรีพล บุญยมาน ผู้อ�านวยการศูนย์ทดสอบ 
วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ต้อนรับ Ms. Mohd Sharulnizam Sarip และ 
Mr. Muhammad Qamurul Hafiz Ahmad Razali จาก สถาบันยานยนต์ โรบอติกส์ 
และไอโอที แห่งมาเลเซีย (MARii) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ
และอุตสาหกรรม (MITI) เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบค่า Diesel Emission ณ ศูนย์ทดสอบ 
วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ส�านักงานบางปู

On April 29th, 2019, Mr. Threepol Boonyamarn, Vice President - Testing, 

R&D Center, Thailand Automotive institute (TAI), gave a warm welcome 

Ms. Mohd Sharulnizam Sarip and Mr. Muhammad Qamurul Hafiz Ahmad Razali 

from Malaysia Automotive Robotics and IoT institute (MARii) who agency under 

the Ministry of International Trade and Industry (MITI) to visited Diesel Emission 

Laboratory at TAI Testing, R&D Center, Bangpoo Office.

MALAYSIA AUTOMOTIVE 
ROBOTIICS AND LOT
INSTITUTE (MARii)
VISITED TAI TESTING 
CENTER
สถาบันยานยนต์ โรบอติกส์ และไอโอที
แห่งมาเลเซียเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์
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นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ 
และนายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ได้ด�าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next 
Generation Automotive Industry Foresight Workshop) เพื่อเก็บข้อมูล
และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้วยตัวแทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน
อิสระ นักวิชาการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ณฐัพล รงัสติพล ผูอ้�านวยการ ส�านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ พร้อมทั้งชี้แจงถึงนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม
ในทุกภาคส่วน ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุ ่งไปสู ่อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เทคโนโลยี
การเชื่อมต่อยานยนต์ (Connected Vehicle) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ 
(Autonomous Vehicle) และการใช้พาหนะร่วมกัน (Shared mobility) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และสร้างระบบนิเวศของการเดินทาง
อันชาญฉลาด (Smart Mobility Ecosystem) ที่ส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผล
ท�าให้อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยเกดิการเปล่ียนแปลง เพือ่น�าข้อมลูไปจดัท�า

แผนแม่บทเพือ่พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบบัใหม่ (ปี พ.ศ. 2562 - 2566) 
ต่อไป ณ ห้องกมลทพิย์ 1 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 2562

On 7th May 2019, Mr. Adisak Rohitasune, Acting President of 

Thailand Automotive Institute and Mr. Thanawat Koomsin, Executive 

Vice President, conducted a workshop “Next Generation Automotive 

Industry Foresight” which was held at The Kamolthip Ballroom, 2nd 

Floor, The Sukosol Hotel.  The purpose of this workshop is to collect 

information and opinions from Thai automotive industry experts 

consisting of representatives from government, private sector, 

independent agencies, academics and professors.  And Dr. Nattapol 

Rangsitpol, Director General of the Office of Industrial Economics 

was the guest of honor for this workshop, in addition, he explained 

that the government policy wants to drive Thai economy by creating 

more values and innovations in all sectors for automotive industry 

focusing on the modern automotive industry such as electric vehicles, 

connected vehicles, autonomous vehicles, and shared mobility to 

increase energy efficiency and environmental friendliness including 

increasing travel safety and smart mobility ecosystem to support 

the upcoming smart city.  Under the changing conditions that will 

lead to Thai automotive industry changes, all information from this 

workshop can help creating a new master plan (year 2019 - 2023) 

for the development of Thai automotive industry.

NEXT GENERATION AUTOMOTIVE 
INDUSTRY FORESIGHT WORKSHOP
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นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ 
เปิดตัว “โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้
ความร่วมมอืระหว่าง ส�านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม และ สถาบันยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดท�าร่าง
มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า ด้านความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมของผลิตภณัฑ์ 
“รถยนต์สามล้อท่ีขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า” ส�าหรับประเทศไทย รวมถงึ 
ข้อก�าหนดมาตรฐาน ISO IEC และ UN Regulation ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดการสัมมนา เรื่องทิศทางการพัฒนายานยนต์
ไฟฟ้าสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0 โดย ผศ.ดร. นักสิทธิ์ นุ่มวงศ์ อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายวรวุฒิ 
ก่อวงศ์พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญสถาบันยานยนต์ เพื่อแนะแนวผู้ประกอบการ 
และชี้แจงแนวทางการด�าเนินโครงการฯ เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรม บางกอก ชฎา กรุงเทพ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
ตดิต่อเพือ่เข้าร่วมโครงการฯได้ที ่ศนูย์ทดสอบ วจิยัและพฒันา สถาบนัยานยนต์ 
โทรศัพท์ 02-324-710 ต่อ 112 และ 120 หรือ Line: @thaiauto

On 14th May 2019, Mr. Adisak Rohitasune, Acting President of 

Thailand Automotive Institute launched “Electric Vehicle Standards 

Development Project” under the cooperation between Thai Industrial 

Standards Institute (TISI), Ministry of Industry and Thailand Automotive 

Institute (TAI) with the objective of drafting electric vehicle standards 

for product safety and environment on "eTukTuk" including the 

relevant ISO/IEC standards and UN Regulation requirements for 

Thailand.

In the event, Asst. Prof. Nuksit Noomwongs, Department of 

Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn 

University and Mr. Worawuth Kovongpanich, Expert, TAI clarified the 

project implementation guidelines to entrepreneurs in the seminar on 

“The Direction of Electric Vehicles Development to Thai Industry 4.0” 

which was held at The Bangkok Cha-Da Hotel.

For more details, please contact the Research and Development 

Testing Center, Thailand Automotive Institute at 02-324-710 

ext. 112 and 120 or Line: @thaiauto

สถาบันยานยนต์เปิดโครงการค่าใช้จ่าย
การพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า 

TAI LAUNCHED "ELECTRIC
VEHICLE STANDARDS
DEVELOPMENT PROJECT"

AUTOMOTIVE SOCIAL
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เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายตรีพล บุญยมาน ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ต้อนรับ Dr. Nagesh H Walke 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย Powertrain Engineering สมาคมการวิจัยยานยนต์แห่ง
อินเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่
รัฐบาลอินเดีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา ส�านักงานบางปู 
ก่อนเข้าร่วมการประชุม 2nd Asia - Pacific diesel Engine and Emissions 
Summit in Bangkok ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

On May 22nd, 2019, Mr. Threepol Boonyamarn, Vice President - 

Testing, R&D Center, Thailand Automotive institute (TAI), gave a warm 

welcome Dr. Nagesh H Walke, Deputy Director from Powertrain 

Engineering Department of The Automotive research Association of 

India (ARAI) who playing active role Research & Development, support 

India Government of India to visited TAI Testing, R&D Center, Bangpoo 

Office before 2nd Asia-Pacific diesel Engine and Emissions Summit in 

Bangkok on May 23rd -24th ,2019.

THE AUTOMOTIVE 
RESEARCH ASSOCIATION
OF INDIA (ARAI) VISITED
TAI TESTING CENTER
สมาคมการวิจัยยานยนต์แห่งอินเดีย
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบยานยนต์
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นายธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ�านวยการ สถาบันยานยนต์ ได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมประชมุ 2o E-mobility Policy Roundtable ครัง้ที ่2 ซึง่ในการประชมุ 
ครัง้นีเ้กีย่วกับการแลกเปลีย่นความเคลือ่นไหว และข้อคดิเหน็ ของนโยบาย 
ยานยนต์ไฟฟ้าจากหลายประเทศ อาท ิฝร่ังเศส ญีปุ่น่ สหรัฐอเมริกา สหราช- 
อาณาจกัร แคนนาดา เนเธอแลนด์ ฟินแลนด์ เยอรมน ีสวเีดน และประเทศไทย

การประชุม 2o E-mobility Policy Roundtable เป็นส่วนหน่ึงของงาน 
EVS 32 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยียานยนต์ 
ของผู้ประกอบการที่มากจากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นในงานยังมี
การจดัการเสวนาเก่ียวกับยานยนต์สมัยใหม่ AEC 2019 รวมทัง้การบรรยาย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง การเชื่อมต่อยานยนต์อัตโนมัติ และ 
Mobility-as-a-Service เป็นต้น เม่ือวันที ่19 พ.ค. 2562 ณ ประเทศฝรัง่เศส

Mr. Thanawat Koomsin, Executive Vice President of Thailand 

Automotive Institute was invited to participate in The 2nd E-mobility 

Policy Roundtable concerning the ideas and movement exchange of 

E-mobility policies from various countries such as France, Japan, USA, 

UK, Canada, Netherlands, Finland, Germany, Sweden and Thailand. 

The 2nd E-mobility Policy Roundtable was a part of "The 32nd 

International Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS32) which 

was an exhibition showing products and automotive technologies 

from around the world.  Moreover at the event there was The AVERE 

E-Mobility Conference (AEC2019) which had panel discussions to 

exchange ideas about modern automotive technologies e.g. electric 

vehicles, fuel cell vehicles, connected vehicles, autonomous vehicles, and 

mobility-as-a-service etc. which was held on 19th May 2019 at France.

THAILAND AUTOMOTIVE
INSTITUTE PARTICIPATED IN 
THE 20 E-MOBILITY POLICY 
ROUNDTABLE
สถาบันยานยนต์ ร่วมประชุม 2o E-mobility Policy 
Roundtable

AUTOMOTIVE SOCIAL
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•	 สถาบนัยานยนต์	ร่วมกบั	รีด้	เทรดเดก็ซ์	จดัใหญ่	“Automotive	
Summit	2019”	ภายใต้แนวคิด	“Smart	Mobility	Driving	Tomorrow’s	
Society”	ในงานแมนแูฟกเจอร่ิง	เอก็ซ์โป	ระหว่างวนัที	่19	-	20	มถินุายนน้ี	
ณ	ไบเทค	

•	 พบกับสุดยอดกูรูจากบริษัทชั้นน�า	อาทิ	เกาหลี	ญี่ปุ่น	ยุโรป	
อาเซียน	ฯลฯ

อุตสาหกรรมถือเป็นรากฐานส�าคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี ด้วยการเกิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ท�าให้ภาครัฐได้มีการส่งเสริม 10 
กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพือ่เป็นกลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 
ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ถูก
ก�าหนดไว้

การส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ จึงมีความส�าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัย
ก�าหนดความส�าเร็จเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่เพียงแต่สร้าง
อุปสงค์สืบเน่ืองไปยังผู้ผลิต แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการพึ่งพิง
พลงังานฟอสซลิ (Fossil) ซึง่เป็นเป้าประสงค์หลกัของการด�าเนนินโยบายส่งเสริม 
ยานยนต์สมัยใหม่ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยานยนต์สมัยใหม่
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การเป็น 
Thailand 4.0

•	Thailand	Automotive	Institute	(TAI)	collaborated	with	Reed	
Tradex	Co.,	Ltd.	for	Automotive	Summit	2019	under	the	concept	
“Smart	Mobility	Driving	Tomorrow’s	Society”	held	in	Manufacturing	
Expo	during	19-20	June	2019	at	BITEC	

•	Meet	the	specialists	from	leading	companies	from	Korea,	
Japan,	Europe,	ASEAN	etc.

The automotive industry is considered as an important foundation 

for Thailand's economic development for more than 60 years. However, 

the emergence of new technologies causes intense competition in 

the industry. Coping with government policy that promotes 10 industry 

segments to be new engine of growth, of which modern or next 

generation automotive industry is included. 

Next generation vehicle promotion policy is one of the elements 

determining commercial success of the automobile industry. Such 

policy not only creates a continual demand for manufacturers, but 

also increases quality of life in the society we live in, personal and 

property safety, as well as environmental friendliness. Thus, the advanced 

technology development of next generation automotive industry is 

the crucial factor of our industry to become Thailand 4.0.

THAI AUTOMOTIVE AND AUTO-PARTS INDUSTRY
TRANSFORMATION “SMART MOBILITY DRIVING 
TOMORROW’S SOCIETY” AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 
PRESS CONFERENCE
ปรับทัพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย รับกระแส 
Smart Mobility สู่การผลิตแห่งอนาคต พร้อมเปิดตัว 
“Automotive Summit 2019”
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ภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจบุนัเร่ิมมีแนวโน้มดขีึน้ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 มียอดการผลิตเตบิโตจาก 1.95 ล้านคนั ในปี พ.ศ. 2560 
เป็นจ�านวน 2.16 ล้านคนัในปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็นการจ�าหน่ายในประเทศ 
จ�านวน 1.05 ล้านคัน และส่งออกจ�านวน 1.1 ล้านคัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 
คาดว่ายอดการผลติโดยรวมจะใกล้เคยีงกบัปีทีแ่ล้วจ�านวนประมาณ 2.2 ล้านคัน 
ซึง่แบ่งเป็นการจ�าหน่ายในประเทศ 1.1 ล้านคัน และมีปริมาณการส่งออก 1.1 
ล้านคนัเช่นกนั โดยตัง้แต่เดอืนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2562 ด�าเนนิการผลติ
ไปแล้วจ�านวน 711,700 คัน ซ่ึงมีปริมาณการเตบิโตเม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกัน
ในปีท่ีแล้วสูงกว่า 5.52% โดยจ�าหน่ายในประเทศประมาณ 349,600 คัน 
เติบโตขึน้ 10.5% ส�าหรบัปรมิาณการส่งออก 4 เดอืนทีผ่่านมารวม 367,000 คนั 
ลดลง 0.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว เนื่องจากการถดถอย
ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย มีผล 
กระทบค่อนข้างมาก ส�าหรบัตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) นัน้ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 มแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเน่ืองโดยปี พ.ศ. 2560 ยอดผลิต 
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) รวม 8,900 คัน เพิ่มเป็น 25,200 คัน
ในปี พ.ศ. 2561 ส�าหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้คาดว่ายอดการผลิตจะเติบโตถึง 
36,000 คนั และในปี พ.ศ. 2563 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) 
ยอดผลิตจะมากกว่า 50,000 คัน

การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับ Smart Mobility ค่ายรถต่างๆ ได้มี
การเตรียมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, xEV) เพื่อป้อนสู่ตลาด 
โดยปัจจุบันมีค่ายรถที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมจากส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ผลติรถไฮบริด (Hybrid, HEV) จ�านวน 4 ราย รถ
ปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid, PHEV) จ�านวน 4 รายและรถไฟฟ้า
พลงังานแบตเตอรี ่(Battery Electric Vehicle, BEV) จ�านวน1 ราย รวมท้ังส้ิน 
9 รายโดยมีก�าลังการผลิตรวมประมาณปีละ 500,000 คัน นับเป็นมลูค่า
การลงทนุทัง้สิน้จ�านวน 54,000 ล้านบาท นอกจากนียั้งมีค่ายรถยนต์ท่ีรอการ
อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตรถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (Battery 

Electric Vehicle, BEV) อีกจ�านวน 7 ราย และการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรบั
รถยนต์ไฟฟ้า มีผูท้ีไ่ด้รับการส่งเสรมิแล้ว 5 ราย ซึง่คาดว่าจะเริม่ต้นท�าการ
ผลิตได้ต้ังแต่ปีนีเ้ป็นต้นไป อกีทัง้ในปี พ.ศ. 2561 ได้มกีารติดต้ังสถานอีัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่า 400 แห่ง 

The overall of current Thai automotive industry has started to 

improve since 2018, with production growth of 1.95 million units in 

2017 to 2.16 million units in 2018 by divided into 1.05 million domestic 

sales and 1.1 million units exported. In 2019, the total production is 

expected to be close to the previous year, approximately 2.2 million 

units, which are divided into 1.1 million domestic sales and 1.1 million 

units of export volume as well. From January to April 2019, 711,700 

units have already been produced, which is higher than 5.52% 

compared to the same period last year which domestic sold about 

349,600 units, growing by 10.5%. For the past 4 months, the total 

of export volume was 367,000 units, down 0.25% compared to the 

same period last year due to the global economic recession, especially 

the export market to Australia had quite a lot of impact for the electric 

vehicle (xEV) market that has been growing continuously. In 2017 

the total EV production was 8,900 units, increased to 25,200 units 

in 2018. In 2019 the production is expected to grow to 36,000 units, 

and in 2020 the EV production will be more than 50,000 units.

Transformation for Smart Mobility, many carmakers have been 

ready to produce electric vehicles to the market. Currently, 9 

carmakers have been approved by Thailand Board of Investment 

(BOI) which are 4 carmakers for Hybrid (HEV) and 4 carmakers for 

Plug-in Hybrid (PHEV), and 1 carmaker for battery electric vehicles 

(BEV) with a total production capacity of approximately 500,000 

units per year in total of investment value for 54,000 million baht. 

Furthermore, 7 carmakers are waiting for BOI approval for BEV and 

5 companies have been approved for electric vehicle batteries 

(EVB) which are expected to start production this year onwards. 

And more than 400 EV charging stations had been installed in 2018.
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นอกจากการที่ Smart Mobility เปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นระบบ
ไฟฟ้าแล้วน้ัน ยังสามารถเชื่อมต่อกับสรรพส่ิงต่างๆ บนถนนได้ เช่น 
ระหว่างรถยนต์กบัรถยนต์ รถยนต์กบัคน รถยนต์กบัสญัญาณจราจร รวมถึง
ระบบขับขี่อัตโนมัติ ปัจจุบันมีรถหลายยี่ห้อได้น�าความล�้าหน้าเหล่านี้ใส่ไว้
ในรถยนต์ที่ออกจ�าหน่ายในปัจจุบันอยู่บ้างแล้ว เช่น ระบบครูสคอนโทรล 
(Cruise Control) ระบบเบรกอัตโนมัต ิ การควบคมุการลอ็ครถอตัโนมัติจาก 
ระยะไกล และการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนที่ผู้ขับขี่มาถึงตัวรถ เป็นต้น

มาตรการเปลี่ยนผ่านส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่ิงส�าคัญคือ
การปรับตัวในด้านการผลิต เช่น ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกัน อาทิ ตัวถัง เบรก 
อุปกรณ์ภายใน เบาะ อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติจ�าเพาะ 
ท่ีแตกต่างกัน เช่น การใช้วัสดุที่มีน�้าหนักที่เบาในรถไฟฟ้า เพราะฉะนั้น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องมีการปรับตัวส�าหรับกระบวนการผลิตที่จะเกิด
การเปลีย่นแปลงในครัง้น้ี และมีการผลิตชิน้ส่วนใหม่ๆ ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า 
เพิ่มขึ้น เช่น แบตเตอร่ี มอเตอร์ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (Battery 
Management System, BMS) ระบบควบคุมการขับขี่ (Drive Control Unit, 
DCU) อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ฯลฯ โดยการ
ปรบัปรงุกระบวนการผลติน�าประโยชน์ของเทคโนโลยรีะดบัสงู (Advanced 
Technology) ที่เกี่ยวกับระบบโรบอทติกส์ (Robotics) และ Automation 
มาใช้กับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่ม Productivity 

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ท�าการแทน 
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า “ส�าหรับแผนการสร้างมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ เช่น มาตรฐานเต้ารับ เต้าเสียบ และที่อยู่
ระหว่างการจัดท�า คือ มาตรฐานตู้ชาร์จ และมาตรฐานแบตเตอรี่ และอยู่
ระหว่างการพิจารณาก�าหนดมาตรฐานอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมยานยนต์
สมัยใหม่ นอกจากนี้มีการสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่ง
แรกของอาเซยีน โดยต้ังอยู่ภายในบริเวณพืน้ท่ีเดยีวกบั ศนูย์ทดสอบยานยนต์ 
และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมี

การทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่ ทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ 
และมีห้องทดสอบนิรภัยที่สามารถรองรับการลุกไหม้ หรือการระเบิดของ
แบตเตอรี่จากการทดสอบได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าศูนย์ทดสอบฯ นี้ จะเปิดให้
บริการในปี พ.ศ. 2563” 

In addition to the transformation to Smart Mobility, from the 

engine to the electrical system, also interconnection with various 

things on the road, such as vehicle to vehicle (V2V), vehicles to 

pedestrian (V2P), vehicles to infrastructure (V2I) including automated 

driving systems. At present, many car brands have already use 

these advance technologies such as cruise control system, 

automatic braking system, intelligent remote control system etc. 

and currently have been sold to the market.

Transitional measures for the automotive industry, the 

important thing is to adjust in terms of production, for example, 

shared parts such as chassis, brakes, interior accessories, 

upholstery, accessories, etc. must have different specifications 

such as using lightweight materials in electric vehicles (EV) therefore 

auto parts manufacturers have to adjust for this change of production 

process and increase new parts production for EVs e.g. batteries, 

motors, battery management system (BMS), drive control unit 

(DCU), inverter etc. by improving the production process and 

bringing the benefits of advanced technology related to robotics 

and automation to production technology to increase productivity.

Mr. Adisak Rohitasune, Acting President of Thailand Automotive 

Institute said that Thai Industrial Standards Institute (TISI) has 

completed standardization plan related to modern vehicles such as 

standards for sockets, outlets, the standards which under preparation 

are charging stations and batteries, and other standards are under 

consideration to cover all modern vehicles. Moreover ASEAN's first 

Electric Vehicle Battery Testing Center which has been built in the 

same area of the Automotive and Tyre Testing Research Center 

(ATTRIC) at Sanam Chai Khet District Chachoengsao which will 

have a battery performance testing, battery safety testing and a 

safety testing room that can support the burning or the explosion of 

the battery from the test as well which is expected to start 

operation in 2020.

23



ด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันยานยนต์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV 
Technology & Innovation Learning Center) เพื่อศึกษาและถ่ายทอด
ข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ 
ระบบระบายความร้อน วัสดุมวลเบาที่ใช้กับยานยนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
การด�าเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับบุคลากรในวงการยานยนต์ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาผู้ประกอบการใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยระบบการบริหารการผลิตต่างๆ เช่น 
Lean Production System, Loss Reduction Process และการน�าเอาความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต คือ โรบอทติกส์ (Robotics) และ ระบบ
อัตโนมัติ (Automation) เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการ

นายสุทธศิกัดิ ์วลิานนัท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้ีด เทรดเดก็ซ์ 
จ�ากัด เผยถึงเทรนด์เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย กว่า 90% 
เป็นการผลติชิน้ส่วนแบบเครือ่งยนต์แบบสนัดาป ซึง่ปัจจบุนัก�าลงัอยูใ่นช่วง 
การเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยานยนต์ไฮบริท และยานยนต์สมัยใหม่ตามล�าดับ โดย
ค่ายรถยนต์ต่างพร้อมจะปรับเปลี่ยนโมเดลรถยนต์ไปตามเทรนด์นี้ ทั้งนี้ 
ผู้ประกอบการไทย มีการปรับตัวทางด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการผลิตและดีมานท์ที่จะเกิดข้ึน จากข้อมูลน�าเข้า
เครื่องจักรและชิ้นส่วนในไตรมาศแรก (ม.ค. - เม.ย.) ในปี 2561 มูลค่ากว่า 
174,000 ล้านบาท เปรยีบเทยีบในปี 2562 มูลค่า 182,000 ล้านบาท เติบโต
ขึ้นกว่า 5% โดย 3 ประเทศหลัก ที่มีมูลค่าการน�าเข้าเครื่องจักรสูงสุด คือ 
ญี่ปุ่น, จีน และ เยอรมัน ตามล�าดับ 

“แมนูแฟคเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019” มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนระดับอาเซียน กว่า 
2,400 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ เพื่อผู้ประกอบการก้าวสู่การผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์สมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พบผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ใน Tier ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดองค์ความรู้ในสัมมนาต่างๆ 

ทัง้น้ี สถาบันยานยนต์ ร่วมกบั บริษัท ร้ีด เทรดเดก็ซ์ จ�ากดั เล็งเหน็
ถึงความส�าคัญของการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับ Smart Mobility จึง
ก�าหนดให้มีการจัดงาน “Automotive Summit 2019” ภายใต้แนวคิด 
“Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society” งานสัมมนาที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และแนวโน้มการพัฒนา รวมถึงกฎระเบียบ
มาตรฐานและการทดสอบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัด
กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาถกฐาพเิศษเรือ่ง 
“How next generation mobility will change the Thailand Automotive 
Industry?” ซ่ึงภายในงานสัมมนานี้ผู้ประกอบการยานยนต์ และชิ้นส่วน
ยานยนต์ รวมถึงนักอุตสาหกรรมชั้นน�าจากหลากหลายภูมิภาคจะมารวม
ตวักนัเพือ่รบัทราบ แบ่งปันความรู ้ตลอดจนข้อมลูอตุสาหกรรม จากหน่วยงาน
ด้านนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้บริหาร ผู้น�าธุรกิจและผู้ผลิต โดยหัวข้อส�าคัญในงานสัมมนา 
Automotive Summit 2019 นี้เน้นไปที่เทคโนโลยี ACES (Autonomous, 
Connected, Electric, Shared) และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ 
อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป อาเซียน นอกจากนี้ยังมีการอัพเดทเทคโนโลยี
การทดสอบและมาตรฐานและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ ACES รวมท้ัง
ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม 

For human resources development, Thailand Automotive 

Institute has established EV Technology & Innovation Learning 

Center for the electric vehicle industry development to study and 

share information and modern vehicles knowledge such as batteries, 

motors, cooling systems lightweight materials for EV etc., and also 

publish knowledge sharing among automotive industry employees 

whatever battery, electric vehicles, entrepreneur development to 

increase production efficiency with various production management 

systems e.g. Lean Production System, Loss Reduction Process and 

adoption of advanced manufacturing technologies such as robotics 

and automation to strengthen production for entrepreneurs.

Mr. Suttisak Wilanan, Deputy Managing Director of Reed 

Tradex Co., Ltd. revealed that over 90% of Thai auto parts 

manufacturing technology trend is combustion engine parts production 

which is currently in transition to hybrid and modern vehicles and 

many carmakers are ready to change the car model according to 

this trend. In this regard, Thai entrepreneurs are constantly adjusting 

their machines and technology to support the production and the 

upcoming demands. The import of machinery and parts data in the 

first quarter (Jan-Apr) in 2018 is worth over 174,000 million baht, 

compared to 2019 it’s worth 182,000 million baht, growing more 

than 5% by 3 main countries that have the highest machinery import 

value which are Japan, China and Germany, respectively.

Manufacturing Expo 2019 is machinery and technology 

exhibition for manufacturing and supporting industries which gathers 

more than 2,400 ASEAN brands from 46 countries for entrepreneurs 

to advance into the modern auto parts production, create a business 

network and meet with various auto parts manufacturers to get 

inspiration for further knowledge in various seminars.

Mr. Adisak Rohitasune said that Thailand Automotive Institute 

in collaboration with Reed Tradex Co., Ltd., has recognized the 

importance of this transformation for Smart Mobility by organizing 

"Automotive Summit 2019" under the concept "Smart Mobility Driving 

Tomorrow’s Society" which delivers knowledge of global automobile 

technology and development trend, including regulations, standards, 

and testing and Dr. Pasu Loharjun, Permanent Secretary of Ministry 

of Industry will be the guest of honor at the opening ceremony along 

with a keynote address on “How next generation mobility will change 

the Thailand Automotive Industry?”. Many of leading automotive 

and auto-parts operators and industrialists from many regions will 

gather in this event to perceive and share knowledge, information 

from policy authorities and technology specialists in order to build up 

network among executives, business leaders and manufacturers. 

The major topics of Automotive Summit 2019 would be state of the 

art in ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared) technology 

and its implemented cases in many countries such as Japan, Korea, 

Europe and ASEAN. In addition, update on testing technology and 

standards and regulations relating to ACES including industry movement.
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สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ ผนึกก�าลังขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยสู่การผลิตแห่งอนาคต ผ่านมหกรรมเพื่อการผลิตและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนระดับอาเซียน “แมนูแฟกเจอร่ิง เอ็กซ์โป 2019” 
และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019” 19 - 22 มิถุนายนนี้ ไบเทค บางนา

Thailand Automotive Institute  with  Reed Tradex Driving Thai 

Industries into Future of Manufacturing through ASEAN’s Leading 

Event for Manufacturing and Supporting Industries, “Manufacturing 

Expo” and “Automotive Summit.” 19th to 22nd June 2019 at BITEC, 

Bangkok.

THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE WITH REED TRADEX 
DRIVING THAI INDUSTRIES
สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ ผนึกก�าลังขับเคลื่อนอุตฯ ไทยสู่การผลิต แห่งอนาคต
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สถาบันยานยนต์ ผู้ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด ผู้จัดงาน 
“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป” (Manufacturing Expo) และ จัดสัมมนา 
“ออโตโมทีฟ ซัมมิท” (Automotive Summit) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พสุ 
โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่การพัฒนา
ระบบสัญจรอัจฉริยะเพ่ืออนาคต” ภายในงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 
19-22 มิถุนายน ศกนี้ ณ ไบเทค บางนา “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019” 
มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นน�าระดับอาเซียน 
ทีค่รบวงจรทัง้ด้านแม่พมิพ์ พลาสตกิ ยานยนต์ ระบบอัตโนมัต ิอิเลก็ทรอนกิส์ 
และการชุบเคลือบผิว และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019” การประชุมเชิง
วิชาการส�าหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) ของรัฐบาล อันได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ หุ่นยนต์ อากาศยาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์
การแพทย์ และอาหาร (บรรจภัุณฑ์) สู่อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 บนพ้ืนที่ 
8 ฮอลล์ของไบเทค (ฮอลล์ 98 - 105)

Thailand Automotive Institute together Reed Tradex Co., Ltd., 

the organizer of “Manufacturing Expo” and “Automotive Summit,” 

welcomed Dr. Pasu Loharjun, Permanent Secretary of Ministry of 

Industry, who chaired the events’ opening ceremony and gave a 

keynote speech on “Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society.” 

The events run from 19 - 22 June 2019 at BITEC, Bangkok 

“Manufacturing Expo 2019” is ASEAN’s leading event for 

manufacturing and support industries which comprehensively 

covers molds and dies, plastics, automotive, automation systems, 

electronics, and surface treatment and coatings, and “Automotive 

Summit 2019,” an annual conference for automotive parts 

manufacturers, are organized to support the government’s New 

S-Curve industries; namely auto parts, electronics parts, robotics, 

aerospace, medical devices, and food (packaging) in their journey 

towards Industry 4.0. Manufacturing Expo is held within eight halls 

of BITEC (Halls 98 – 105).
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นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการ และผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์ เผยถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ก�าลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน
จากการใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้เครื่องยนต์ไฮบริดและเคร่ืองยนต์
ไฟฟ้า ว่าผู้ประกอบการไทยต่างมีการปรับตัวด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี
เพือ่รองรบัความต้องการทีจ่ะเกดิขึน้ จากข้อมูลระบวุ่าการน�าเข้าเครือ่งจกัร 
และชิ้นส่วนในไตรมาสแรกปีนี้มีมูลค่าถึง 182,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า
ร้อยละ 5 จากปีทีแ่ล้ว ซึง่เป็นสญัญาณทีด่ขีองการปรับตวัของผู้ประกอบการ 
อีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรม S-Curve 
ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทางภาครัฐจึงช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนผ่านของ
อุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดผ่านนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุน และแผนการสร้างมาตรฐานของอุปกรณ์ยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึง
การสร้างศนูย์ทดสอบแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของอาเซยีนท่ีคาดว่า
จะเปิดให้บรกิารในปีหน้า ทางสถาบนัยานยนต์ ร่วมกบั บรษิทั รีด้ เทรดเดก็ซ์ 
จ�ากดั เลง็เห็นถงึความส�าคญัของการปรับตวั จึงร่วมกันจัดงาน “ออโตโมทฟี 
ซัมมิท 2019” ภายใต้แนวคิด “Smart Mobility Driving Tomorrow’s 
Society” งานสัมมนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และแนวโน้ม
การพัฒนา รวมถึงกฎระเบียบมาตรฐานและการทดสอบ ซึ่งผู้ประกอบการ
ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ รวมถงึนกัอุตสาหกรรมชัน้น�าจากหลากหลาย
ภมูภิาค จะมารวมตวักนัเพือ่เรยีนรู ้แบ่งปันแนวคดิและประสบการณ์ ตลอดจน
ข้อมูลอตุสาหกรรม จากหน่วยงานด้านนโยบาย และผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี 
เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายระหว่างผูบ้รหิาร ผูน้�าธรุกจิ และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม

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

Acting President of Thailand Automotive Institute revealed that the 

automotive industry is going through a period of change from the 

combustion engine to the hybrid and electric engine.  Thai entrepreneurs 

are adapting their machinery and technology to support the coming 

demand, which is a good sign.  Import data shows that import of 

machinery and parts in the first quarter of this year is valued at 

182,000 million baht, a 5-percent growth over the same period of 

last year.  Moreover, electric vehicle is one of the 10 S-Curve industries 

which the government is driving growth for. Hence, the government 

is facilitating the changes and the growths through its investment 

promotion policy. The plan is to provide standards for new era 

automobile parts including building ASEAN’s first Test Center for 

Electric Automobile Battery which will begin operation next year. 

Thailand Automotive Institute and Reed Tradex recognize the 

importance of the adaptation; therefore, they jointly organize 

“Automotive Summit 2019” under the theme of “Smart Mobility 

Driving Tomorrow’s Society.”  This seminar offers knowledge about 

automotive technology and the development trends which include 

rules, regulations, standards, and testing for automotive assemblers 

and auto parts manufacturers including leading industrialists from 

various regions to learn, exchange ideas and experiences as well as 

industry insights while expanding networks.
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นายสุทธศิกัดิ ์วลิานนัท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้ีด เทรดเดก็ซ์ 
จ�ากัด เผยถึงบทบาทของงานแสดงสินค้าที่ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ของรัฐ 
ซึ่งก�าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่อนาคต
นั้นได้รวมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อจัฉรยิะ อตุสาหกรรมหุน่ยนต์ และอตุสาหกรรมดจิทิลัไว้ด้วย ซึง่อตุสาหกรรม 
เหล่านีล้้วนเป็นอตุสาหกรรมทีง่าน แมนแูฟกเจอร่ิง เอ็กซ์โป ซึง่ประกอบด้วย 
5 งานแสดงเทคโนโลยเีฉพาะทางให้การสนับสนนุ 5 งานนัน้ประกอบด้วยงาน 
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ (InterPlas Thailand) เพื่อการผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกและบรรจุภัณฑ์, อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ (InterMold Thailand) 
ส�าหรับการผลิตแม่พิมพ์และการขึ้นรูป, ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอร่ิง 
(Automotive Manufacturing) เพือ่การผลติชิน้ส่วนยานยนต์, แอสเซมบลี 
แอนด์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี (Assembly & Automation Technology) 
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการประกอบ และ เซอร์เฟส แอนด์ โค้ทติ้งส์ 
(Surface & Coatings) เทคโนโลยีการเตรียมพื้นผิว การชุบ และเคลือบผิว
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยในปีนี้จัดร่วมกับงาน เนปคอน ไทยแลนด์ 
(NEPCON Thailand) เทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ 
เอ็มแฟร์ (Mfair) งานการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนจาก
ญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทยและเอเชีย

ภายในงาน นกัอตุสาหกรรมจะได้พบกบัผู้ให้บริการกว่า 2,400 แบรนด์ 
จาก 46 ประเทศ อกีทัง้จะได้สมัผัสกบัเทคโนโลยีหุน่ยนต์และระบบอัตโนมติั 
เป็นจ�านวนมากที่สุดในภูมิภาค นอกจากนั้น ยังจัดให้มีส่วนแสดงพิเศษ 
โรโบติกส์ คลัสเตอร์ พาวิลเลี่ยน (Robotics Cluster Pavilion) ที่มาเปิดตัว 
Industrial Transformation Platform (ITP) แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยง 
ผูป้ระกอบการ ธนาคาร และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: 
SI) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในการจัดงาน “แมนูแฟกเจอร่ิง เอก็ซ์โป 
2019” ปีน้ี เราคาดว่าจะได้ต้อนรับนักอุตสาหกรรมกว่า 95,000 ราย 
ในอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนจากทั่วอาเซียน ซึ่งจะท�าให้เกิดเงิน
สะพัดภายในงานจ�านวนไม่ต�า่กว่า 8 พันล้านบาท

Mr. Suttisak Wilanan, Deputy Managing Director of Reed Tradex, 

added that the role of the exhibition is to complement the 

government’s efforts in driving the 10 target industries towards a 

successful future. The target industries include advanced automotive 

industry, intelligent electronics, robotics, and digital industries, all of 

which will benefit from Manufacturing Expo. The event consists of 5 

international events serving specific sectors; i.e. InterPlas Thailand 

for plastics and packaging manufacturing; InterMold Thailand for 

mold making; Automotive Manufacturing for automotive parts 

manufacturing, Assembly and Automation Technology showcasing 

robots and industrial automation; and Surface and Coatings for 

industrial parts. The events are co-located by NEPCON Thailand for 

electronics manufacturing and Mfair, a matchmaking platforms for 

Japanes and Asian parts manufacturers and buyers.

Over 95,000 participants are expected to meet 2,400 brands 

of technologies and solutions from 46 countries as well as the biggest 

gathering of robots and automation systems in the region. They will 

also be inspired by new ideas and opportunities in special features 

such as Robotics Cluster Pavilion, which will launch Industrial 

Transformation Platform (ITP), a digital platform, powered by Ministry 

of Industry, which links industrialists together with financial institutes 

and System Integrators (SI). Business interactions happening from 

the show are expected to be worth at 8 billion baht.
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เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท�าการแทน 
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ต้อนรับคณะจาก National Automotive 
design Development Council (NADDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น
จากการรวมตัวของสภายานยนต์แห่งชาติและศูนย์ออกแบบและพัฒนา
ยานยนต์ ในฐานะผู้ดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนของ
รัฐบาลกลาง ประเทศไนจีเรีย เพื่อร่วมประชุม ในหัวข้อ “ไนจีเรีย ประตูสู่
แอฟริกา: โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” โดยได้รับการ
ประสานงานและการสนับสนุนการประชุมจากองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) 

ทั้งน้ี สถาบันยานยนต์ได้ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อแนะน�าโอกาส
การขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สูท่วปีแอฟรกิา ซึง่รบัความสนใจ
จากหน่วยงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมในคร้ังนี ้อาธิ กระทรวงอตุสาหกรรม 
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย (TAPMA) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM Bank) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ค่ายรถยนต์ และผู้ประกอบการชิน้ส่วน 
ยานยนต์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 301 สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
กล้วยน�า้ไท กรุงเทพ

On 26th June 2019, Mr. Adisak Rohitasune, Acting President 

of Thailand Automotive Institute (TAI) gave a warm welcome to 

National Automotive Design Development Council (NADDC) which 

was formed by merger of The National Automotive Council (NAC) 

and the Centre for Automotive Design and Development (CADD), as 

an agency or a parastatal of Federal Ministry of Industry, Trade and 

Investment (FMITI) of Nigeria to join a seminar “Nigeria, a gateway to 

Africa: New business opportunity for Thai automotive industry” by 

the coordination and support from Japan International Cooperation 

Agency (JICA).

TAI has acted as a medium to introduce business expansion 

opportunities in automotive industry to Africa which received attention 

from both public and private sectors including relevant agencies e.g. 

Ministry of Industry, Office of Industrial Economics (OIE), Department 

of Industrial Promotion (DIP), The Board of Investment of Thailand 

(BOI), Thai Auto Parts Manufacturers Association (TAPMA), 

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank), Bank of Ayudhya PCL, 

carmakers and auto parts operators in Thailand had attended this 

seminar at Room 301, Thailand Automotive Institute, Bangkok office.

TAI AND NADDC, NIGERIA
ORGANIZED A SEMINAR
"NIGERIA, A GATEWAY TO
AFRICA: NEW BUSINESS
OPPORTUNITY FOR THAI
AUTMOTIVE INDUSTRY"
สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ NADDC ไนจีเรีย จัดการ
ประชุม “ไนจีเรีย ประตูสู่แอฟริกา: โอกาสการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย”
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ความเป็นมาของ ASEAN

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน 
เกิดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จากการลงนามของ
ประเทศสมาชกิ 5 ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 

สงิคโปร์ และไทย ซึ่งหลังจากนั้นได้ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และ
กัมพูชา เข้ามาเป็นสมาชกิเพ่ิมเตมิ จนกระทัง่ในปัจจุบนั อาเซยีนมสีมาชกิ
รวมทั้งหมด 10 ประเทศ ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 สมาชิก 
ASEA เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียนขึ้น โดยประชาคมอาเซียน
จดัต้ังส�เรจ็ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบไปด้วย 3 เสา ดงันี ้(1) ประชาคมเมอืง
และความมัน่คงอาเซยีน (2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และ (3) ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ในปี พ.ศ. 2562 ไทยได้เป็นประธาน 1 ใน 3 เสา คือ ประธาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแนวคิดหลัก คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ 
ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1. การก้าวไกล โดยให้อาเซียน มองและก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต 
เพื่อมุ่งสู่ ดิจิทัลอาเซียน ผ่านการเตรียมความพร้อมให้อาเซียนมีความ
พร้อมที่จะมุ่งสูงอุตสาหกรรม 4.0

2. การร่วมมอื ร่วมใจ โดยให้อาเซยีน เชือ่มต่อกนั เพ่ือมุง่สู ่อาเซยีน
ไร้รอยต่อ ผ่านการร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

3. ความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้อาเซียนเป็นสังคมท่ียั่งยืน ผ่าน
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was 
established by the signing of 5 nations, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, on August 

8th, 1967. Later on, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia 
signed to join the association and after that ASEAN is a 10 
members Association. In October 2003, ASEAN approved of 
ASEAN Community establishment then complete the establishment 
in 2015. The ASEAN Community consists of 3 main pillars, 
ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Commu-
nity (AEC), and ASEAN Social-Cultural Community (ACC)

In 2019, Thailand was assigned to be a leader of the ASEAN 
Economic Community. The vision of Thailand is “Advancing 
Partnership for Sustainability”, which consists of 3 main pillars.

1. Advancing: Propelling ASEAN towards becoming Digi-
tal ASEAN

2. Partnership: Progressing linkages to create Seamless 
ASEAN

3. Sustainability: Promotion a community of Sustainable 
ASEAN.

อุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน
ในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

ASEAN AUTOMOTIVE INDUSTRY 
WITH THAILAND'S CHAIRMANSHIP

Auto Discuss

By : Next-generation Automotive Research Center,
Industrial Research Division,
Thailand Automotive Institute
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Figure 1 Thailand’s Theme & the Three Strategic Drivers 

Advancing Partnership for Sustainability : ร่วมมอืร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยนื

Future orientation Enhanced connectivity Sustainability in all dimensions

Propelling ASEAN towards
becoming

“Digital ASEAN”

Progressing linkages to
create

“Seamless ASEAN”

Promoting
a community of

“Sustainable ASEAN”

Equip ASEAN in preparation for
4th Industrial Revolution

Enhance ASEAN’s connectivity 
through Trade, Investment,

and Tourism

Enble Sustainable Economic
Development in ASEAN

1. ASEAN Digital Integration Framework 
Action Plan

2. ASEAN Innovation Roadmap 2019-
2025 : partnering for Innovative 
Community

3. Guideline on Skilled Labor/ Professional 
Services Development in Response 
to The Fourth Industrial Revolution 
(4IR)

4. Declaration on ASEAN Industry 4.0
5. Digitalization of ASEAN Micro 

Enterprises

6. ASEAN Single Window (ASW)
7. Local Currency Settlement Framework
8. ASEAN Infrastructure Financing 

Mechanisms
9. A Comprehensive ASEAN Region 

of Gastronomy Official Guideline

10. RCEP

11. Promoting Sustainable Fisheries 
through ASEAN Cooperation

12. Roadmap for ASEAN Sustainable 
Capital Market

Source: Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.
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ความร่วมมือด้านยานยนต์
ของอาเซียน

ความร่วมมือด้านยานยนต์ของอาเซียน
มีมาต้ังแต่ พ.ศ. 2523 มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
ความสามารถในการผลิตให ้แก ่ ภู มิภาค 
โดยเริม่ต้นจากโครงการแบ่งผลติชิน้ส่วนยานยนต์ 
ในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งให้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี
น�าเข้า ในกรณีท่ีผู ้ผลิตรถยนต์น�าเข้าชิ้นส่วน
ครบชดุสมบรูณ์จากผูผ้ลติทีม่ตีราสนิค้าเดยีวกนั
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงการร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2526 ซึง่ให้สทิธิใ์นการลดหย่อนภาษี
น�าเข ้ามากกว ่าโครงการแบ ่งผลิตชิ้นส ่วน
ยานยนต์ แต่โครงการที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องเกิด 
จากการร ่วมลงทุนของผู ้ประกอบการใน
ประเทศสมาชิกรวมกันมากกว่าร้อยละ 51 และ
ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เคยผลิตในอาเซียนมาก่อน 
ก่อนจะมาเป็นความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2539 เพิ่มเติมข้อก�าหนด
ด ้ านการใช ้ วัตถุดิ บ ในอา เซี ยนมากกว ่ า
ร้อยละ 40 และได้รับการลดหย่อนภาษีน�าเข้า
เพิ่มเหลืองเพียง ร้อยละ 0 - 5

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการลงนามตาม
ข้อตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากัน

ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ในปี พ.ศ. 2535 
ก�าหนดให้ประเทศในอาเซียน 6 ประเทศ1 ที่
เข้ามาเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีน 6 ประเทศแรก 
ใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และลดอัตรา
ภาษีน�าเข้าของ 6 ประเทศอาเซียน เหลือร้อยละ 
0 - 5 ในปี พ.ศ. 2546 และลดลงเหลือร้อยละ 0 
ในปี พ.ศ. 2553 ท้ังนี ้ในส่วนของประเทศสมาชกิ 
ทีเ่หลอือกี 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว เมยีนมาร์ 
และกัมพูชา เนื่องจากประเทศ CLMV ได้รับ
มาตรการยืดหยุ่นให้ลดภาษีน�าเข้าเหลือร้อยละ 
0 - 5 ในปี พ.ศ. 2553 และร้อยละ 0 ในปี 
พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2553 เกิด
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน โดย 
เป็นการยืนยันอัตราภาษีที่ตกลงกันของประเทศ
สมาชิกในข้อตกลง CEPT-AFTA โดยจะต้องมี
การใช้วตัถดุบิในอาเซยีนมากกว้าร้อยละ 40 และ
มีมาตรการยืดหยุ่นส�าหรับประเทศ CLMV ซึ่ง
สามารถยืดการลดภาษีน�าเข้าเหลือร้อยละ 0 ไป
ได้ถึงปี พ.ศ. 2561

ASEAN Cooperation on 
Automotive Industry

ASEAN Cooperation on Automotive 

Industry started in 1989 to enhance production 

capability of ASEAN with Brand to Brand 

Complementation (BBC). BBC gave the tariff 

reduction for the car manufacturers who imported 

the same brand complete knocked down units 

from the ASEAN countries.

ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) 

was established in 1992. AIJV gave the tariff 

reduction more than BBC, however, the projects 

that got the benefit had to be a joint venture 

by ASEAN manufacturers with more than 51% 

shares and the products had to have never 

been produced in ASEAN before. Then, AIJV was 

changed into ASEAN Industrial Cooperation 

(AICO) in 1996, which add the requirement for 

more than 40% of ASEAN content. The project 

that met the requirement got the tariff reduction 

to about 0% - 5%.

In 1992, ASEAN members signed the 

Agreement on the Common Effect ive 

Preferential Tariff Scheme for the ASEAN 

Free Trade Area (CEPT-AFTA) which require 

ASEAN61 Countries used Harmonized Tariff 

Schedule, reducing tariff rates to 0% - 5% in 

2003, and 0% in 2010. However, the remain 

countries, Vietnam, Laos, Myanmar and 

Cambodia2 got the extended period to reduce 

tariff rates to 0% - 5% in 2010 and 0% in 2015. 

Then, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

was introduced to ensure the reduced tariff 

rates and extend the tariff reduction period of 

CLMV to 2018. Also, the requirement of 40% 

ASEAN content was implemented.

1 ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และบรูไน แต่จากนี้จะเรียกว่า ASEAN6
2 ต่อจากนี้จะเรียกว่า ประเทศ CLMV
1  Consists of Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Brunei, which will be called ASEAN6
2  Will be called CLMV
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ทัง้น้ี เพือ่เป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้า
ทีม่ใิช่ภาษ ีทีป่ระชุมผูน้�าอาเซยีนจึงมีมตใิห้จัดตัง้ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและ
คณุภาพของอาเซยีนขึน้ โดยในภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ประเทศสมาชิกได้จัดท�าความตกลง
ยอมรับร ่วมกันส�าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 
ซึง่ในปี พ.ศ. 2558 ทีป่ระชมุได้ร่างรายชือ่มาตรฐาน
ที่จะด�าเนินการเพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต จ�านวน 19 รายการ กระทั่ง
ประเทศไทยได้รบัมอบต�าแหน่งประธานอาเซียน 
จึงถือโอกาสผลักดันหาข้อสรุปการจัดท�าความ
ตกลงยอมรับร่วมกันส�าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์
ในอาเซียน โดยประเทศสมาชิกตกลงที่จะจ�ากัด
ขอบเขตของสนิค้ายานยนต์ทีผ่ลติภายในอาเซียน 
และจะตกลงที่จะทบทวนหลังจากข้อตกลงมีผล
บังคับเป็นเวลา 4 ปี ว่าจะมีการขยายขอบเขต
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ผลิตนอก
อาเซยีนหรอืไม่ ซ่ึงจะมกีารเสนอให้มีการลงนาม
ในการประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน ครัง้ที ่51 
ทีจ่ะจดัขึน้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 ทีจ่ะถงึนี้

In order to eliminate non-tariff barriers, 

the ASEAN Leaders Summit established the 

ASEAN Consultative Committee for Standards 

and Quality (ACCSQ). For the automotive 

sector, ASEAN members signed the Mutual 

Recognition Arrangement (MRA) for automotive 

products in 2013. 19 automotive products 

standard have been proposed and considered 

ever since. Thailand is the leader of the ASEAN 

Economic Community. Therefore, Thailand will 

use this opportunity to push forward to 

determine the conclusion of the MRA for 

automotive products, which will be implemented 

on ASEAN product first. The MRA will be 

revised after mandates for 4 years, if the scope 

of MRA will cover products that produced 

outside of ASEAN. The MRA will be offered 

for sign in the 51st ASEAN Economic 

Min isters ’  Meet ing that wi l l  be he ld in 

September 2019.

Figure 2 UNECE Regulation under Mutual Recognition Arrangement

No. Product UN ECE No.
1 Heavy Vehicle Braking R13
2 Braking for Passenger Car R13H
4 Safety Belt Anchorage R14
5 Strength of seats, their anchorages and head restraints R17
6 Head Restraint R25
7 Tyres for passenger cars and their trailers R30
8 Speedometer R39
9 Emission of gaseous pollutants by motorcycles R40
10 Noise emissions of motorcycles R41
11 Safety glazing R43
12 Devices for indirect vision R46
13 Emissions of C.I. engine R49
14 Noise of M and N categories of vehicles R51
15 Tyres for commercial vehicles and their trailers R54
16 Driver operated controls (mopeds/motorcycles) R60
17 Tyres for motorcycles/mopeds R75
18 Steering Equipment R79
19 Emissions of M1 and N1 vehicles R83

Source: Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.

Figure 3 ASEAN Trade Collaborations

1980 1983 1992

Brand to Brand Complementation
(BBC)

ASEAN Industrial Joint Venture
(AIJV)

Agreement on the Common Effective 
Preferential Tariff Scheme for the 

ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)

- Importing from another ASEAN countries with 
same brand, CKD import tariff was reduced  
by 50%

- Cooperative project from 2 ASEAN countries 
with at least 51% combined stock.

- Products must never manufactured in ASEAN
- 90% Tariff reduction

- Harmonizing Tariff Schedule
ASEAN 6 Countries
- Reducing tariff to 0% - 5% by 2002
- Reducing tariff to 0% by 2010
CLMV Countries
- Reducing tariff to 0% - 5% by 2010
- Reducing tariff to 0% - by 2015

1996 2010 2015

ASEAN Industrial Cooperation (AICO) ASEAN Trade In Goods Agreement 
(ATIGA) ASEAN Economic Community (AEC)

- Cooperative project from 2 ASEAN countries 
with at least 30% combined stock

- At least 40% AESAN content
- Goods form AFTA list will get tariff reduction 
to 0-5%

- Non effect by quota and NTB policy

- Revamp form CEPT-AFTA
- Mandated ASEAN content (at least 40%)
- Forbid NBT against ASEAN countries
ASEAN 6 Countries
- 0% Tariff exemption
CLMV Countries
- 0% - 5% Tariff exemption
- Reducing tariff to 0% by 2015 
 (can be extended to 2018)

- 100% Goods lists get Tariff exemption.
- Sign FTA with other countries as an ASEAN
- Common market and production base Freely 
invest in ASEAN

Source: Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.
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นอกจากความตกลงทางการค้าร่วมกัน
ภายในแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีความ
พยายามร่วมกันท่ีจะท�าความตกลงพันธมิตร
ทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Compre-
hensive Economics Partnership, RCEP) โดย
พัฒนาจากความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนมี
อยูแ่ล้ว 5 ฉบบั กบั 6 ประเทศ คอื อาเซยีน - จีน 
อาเซียน - ญี่ปุ่น อาเซียน - เกาหลี อาเซียน - 
อินเดีย และอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ RCEP เป็นความตกลง
ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ อยู่บนผลประโยชน์
ร่วมกนัอย่างรอบด้าน และใช้กฎระเบยีบเดยีวกนั
ของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ หากการเจรจา
ความตกลงทางการค้าร่วมกนันีส้�าเรจ็ จะส่งผลให้ 
RCEP เป็นกลุม่การค้าเสรท่ีีใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยมี 
GDP รวมกันร้อยละ 24 ของ GDP ทั้งโลก และ 
ประชากรรวมกันร้อยละ 46 ของประชากรรวม
ทั้งโลก

แต่อย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลง 
RCEP ยังไม่ได้รับข้อสรุป เนื่องจากยังติดปัญหา
หลายด้าน อาทิ แนวทางกฎหมายคุ้มครอง
การลงทนุ สดัส่วนการใช้วัตถุดบิภายในประเทศ
สมาชกิ RCEP และการลดภาษสิีนค้าของประเทศ
สมาชิก เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
ท�าความตกลงการค้ากับอาเซียน แต่ยังไม่เคย
ท�าความตกลงการค้าร่วมกัน ท�าให้ปริมาณ
สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรยังไม่ถึง
เป้าหมาย จึงต้องมีการหารือในระดับทวิภาคี
ต่อไป โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนจะ
พยายามผลักดันให ้ เ กิดข ้อตกลงร ่วมกัน
ในอาเซียนก่อนที่จะเข้าสู ่เวทีเจรจาในระดับ
ทวิภาคี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้

Other than ASEAN trade agreement, 

ASEAN member try to establish the Regional 

Comprehensive Economics Partnership (RCEP) 

with extend from 5 ASEAN trade agreements 

with 6 different countries, ASEAN - China, 

ASEAN – Japan, ASEAN – Korea, ASEAN – India 

and ASEAN – Australia – New Zealand, to achieve 

a modern, comprehensive, high-quality, and 

mutually beneficial economic partnership 

agreement among the ASEAN Member States 

and ASEAN’s FTA partners. The agreement 

will promote RCEP as the biggest free trade 

partnership in the world that has a total GDP 

of 24% of global GDP and the total population 

of 46% of the global population.

However, RCEP agreement has not 

been concluded yet because some issues 

have to be determined such as investment 

protection agreement, the ratio of RCEP content 

and tariff rate reduction. The members have a 

trade agreement with ASEAN. However, the 

members except ASEAN have never done a 

trade agreement with each other. Therefore, 

the bilateral discussion is needed to be carried 

out. RCEP agreement is another responsibility 

that Thailand as the AEC leader will push forward 

this agreement in the bilateral meeting that 

will be held in August 2019.
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แนวทางการความร่วมมือด้าน
ยานยนต์ในฐานะที่ไทยเป็น
ประธานอาเซียน

เป็นที่ทราบกันอยู ่แล้วว่าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในปัจจุบัน ถูกรบกวนโดยเทคโนโลยี 
4 อย่าง คือ ยานยนต์อัตโนมัติ ยานยนต์ไฟฟ้า 
การเชื่อต่อยานยนต์ การใช้ยานยนต์ร่วมกัน
และการให้บริการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในอุตสาหกรรมยานยนต ์อยู ่ ตลอดเวลา 
บางประเทศใน RCEP นอกเหนือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน คือ จีน ญี่ปุ ่น และเกาหลีใต้ 
เป ็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มี
ศักยภาพ และก�าลังด�าเนินมาตรการสนับสนุน
การผลิตและใช้งานยานยนต์สมัยใหม่อยู่ ดังนี้

จีน มีนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้า NEV Credit ส่งผลให้มปีรมิาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศถึง 1.3 ล้านคัน และจีน
มีเป้าหมายที่จะเป็นผู ้น�าเทคโนโลยีรถยนต์
อัตโนมัติระดับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2563 และระดับที่ 
3 ในปี พ.ศ. 2568 ผ่านการทดสอบ วิจัย และ
พัฒนารถยนต์อัตโนมัติในพื้นที่ทดสอบใน
ประเทศ

ญีปุ่น่ มนีโยบายส่งเสรมิการใช้งานรถยนต์
พลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วย 

ส่งผลให้มีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศ 1.1 ล้านคัน นอกจากนั้นหน่วยงาน
ในประเทศญี่ปุ ่นยังมีการด�าเนินการร่วมกัน
เพื่อทดสอบรถยนต์อัตโนมัติเพ่ือน�าไปแสดง
ในงานโตเกียวโอลิมปิก 2020 และพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนอัตโนมัติส�าหรับใช้งานในพื้นที่
ชนบทอีกด้วย

เกาหลีใต้ มีนโยบายให้เงินสนับสนุนผู้ซื้อ
รถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้มีปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศถึง 115,000 คัน 
นอกจากนั้นรัฐบาลเกาหลียังต้ังเป้าหมายว่าจะ
จ�าหน่ายรถยนต์อตัโนมติัระดบั 3 ในปี พ.ศ. 2563 
และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับรถยนต์
อัตโนมัติในระดับ 4 และ 5 นอกจากนั้นยังมีการ
สร้างสนามทดสอบรถยนต์อัตโนมัติ “K-City” 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้ได้เป้าหมาย
ดังกล่าวด้วย

Thailand's vision on 

ASEAN Automotive 

Collaboration

The automotive industry is being 

disrupted by 4 technologies, autonomous vehicle, 

electric vehicle, connectivity and shared and 

services. Disruptive technologies cause 

continuous changes in the automotive industry. 

Some of RCEP members except ASEAN, China, 

Japan, and South Korea have a potential 

automotive industry and are proceeding the 

next generation vehicle promotion measures 

both demand side and supply side.

China adopted the New Energy Vehicle 

Credit Scheme (NEV Credit) and achieved 1.3 

million electric vehicle sales. Moreover, China 

set a goal to be a leader of autonomous 

technology via adopting level 2 autonomous 

vehicle in 2020, level 3 autonomous vehicle 

in 2025 and providing the testing area for 

autonomous vehicle testing and development.

Japan adopted the Clean Energy Vehicle 

promotion measure, which includes electric 

vehicle, and achieved 1.1 million electric vehicle 

sales. To promote the autonomous vehicle, 

Japan organizations work together to develop 

the autonomous vehicles to demonstrate at 

the Tokyo Olympic Game 2020 and use in the 

rural area.

South Korea adopted electric vehicle 

purchasing subsidy program and achieved 

115,000 electric vehicle sales. In term of promoting 

the autonomous vehicle, the South Korea 

government aims to adopt level 3 autonomous 

vehicle in 2020 and will provide the infrastructures 

that needed for level 4 and 5 autonomous 

vehicles. The South Korea Government invested 

in autonomous testing field namely “K-City” 

that support the development of the autonomous 

vehicle.

Figure 4 Next Generation Vehicle Movement in RCEP Countries

Source: Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.

Next Genera�on Vehicle Movement

CHINA
Electric Vehicle | 1.3 Mn
● NEV Credit
Connected & Automated Vehicle
Intelligent connected vehicle in Made in 
China 2025
● Master the overall technology and key 

technologies of intelligent assistant 
driving (Level 2) by 2020

● Master automa�c driving technology 
(Level 3+) and the key technologies by 
2025

CAERI’s AV project
● “i-VISTA” Test area
● China intelligent vehicle index for 

Evalua�ng the ADAS
● Intelligent vehicle test and evalua�on 

joint research center (IVTEC)

TAIWAN
Connected & Automated Vehicle
● Manufacturing level 4 autonomous
 components in 2025
● Working with other organiza�ons, such as, 

ITRI to propose the 4 years project to 
develop the industry

● AV test track

JAPAN
Electric Vehicle | 1.1 Mn
● CEV Subsidy
Connected & Automated Vehicle
Strategic Innova�on Promo�on Program (SIP) by Cabinet

(1) Field opera�on test
(2) Pilot project; Express way and Olympic 2020

Commi�ee on AD business by METI and MLIT
(1) Show mass transport vehicle in rural areas
(2) J-town

Traffic simula�on by JARI

KOREA
Electric Vehicle | 115k
● EV Incen�ves
Connected & Automated Vehicle
● Commercialize Level 3 automated 

vehicles by 2020
● Lay the environment for Level 4-5 fully 

automated driving
● “K-city” tes�ng area
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ทั้งน้ี หากประเทศสมาชิกอาเซียนไม่มี
ขดีความสามารถการแข่งขนั หรอืไม่มกีารร่วมมอื
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียน 
การท�าความตกลงการค้า RCEP อาจจะส่งผล
ในแง่ร้ายกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซยีนได้

ดั้งน้ัน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง
ร่วมมือกันในการหาแนวทางในการท�าความ
ตกลงการค้า RCEP เพ่ือประโยชน์ของอาเซียน 
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศ ซ่ึงการกระท�าเพือ่ประโยชน์ของประเทศ
แต่ละประเทศไม่ค�านึงถึงประโยชน์ของอาเซียน
โดยรวม ก็จะส่งผลให้ความตกลงการค้า RCEP 
เหมือนการท�าความตกลงการค้ากับประเทศ 16 
ประเทศ ซึ่งประเทศในอาเซียนแยกกันอาจจะ
ยังไม่มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศไทย แต่
ในทางกลับกันหากประเทศสมาชิกอาเซียนร่วม
มอืกนั การท�าความตกลงการค้า RCEP ท่ีอาจจะ
เหมือนการท�าความตกลงการค้าของประเทศ 
16 ประเทศ ก็จะกลายเป็นการท�าความตกลง
การค้าระหว่าง 6 ประเทศ กับ 1 เขตเศรษฐกิจ
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันไม่แตกต่าง
กันมาก

โดยประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ 
จะต้องร่วมมือการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์เดิม สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานและ

ร่วมมือกัน 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านอปุสงค์ เพือ่สร้างให้เกดิการใช้งาน 
และตลาดยานยนต์สมัยใหม่ในอาเซียน

2. ด้านอุปทาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในภูมิภาคให้มีศักยภาพ

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับทั้ง
การผลิตและใช้งานยานยนต์สมัยใหม่

4. ด้านมาตรฐาน ข้อก�าหนดและกฎหมาย 
เพื่อให้ผู้ใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ได้ใช้สินค้าที่มี
มาตรฐาน และปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้
สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาภายในอาเซียน

5. ด้านการบริหารจัดการแบตเตอร่ีใช้แล้ว 
เพือ่รองรับปริมาณแบตเตอรีใ่ช้แล้วทีจ่ะเพิม่มาก
ขึ้นต่อไปในอนาคต

6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ใน
อาเซียน และในประเทศสมาชิก RCEP

If ASEAN members could not develop 

competitiveness or could not collaborate in 

order to develop the ASEAN automotive industry, 

RCEP agreement might lead to the negative 

consequences for the ASEAN automotive 

industry.

Therefore ,  ASEAN member must 

collaborate to determine the approach for the 

RCEP agreement, which gains the positive 

consequences for the ASEAN automotive 

industry, not for each member. The action 

that conducted for the country benefit not for 

ASEAN benefit will lead the RCEP agreement 

as a 16 individual members’ agreement when 

a single ASEAN member might not have the 

potential and competitiveness to compete 

with other countries especially 6 countries 

outside ASEAN. On the other hand, the 

collaboration of ASEAN members will lead to 

6 member and 1 economic region who has 

equivalent potential and competitiveness as 

other members.

10 ASEAN members should collaborate 

to develop the conventional automotive 

industry into the next generation automotive 

industry by establishing a working committee 

that will collaborate in 6 areas

1. Demand to initiate usage and market 

of the next generation vehicle

2. Supply to develop the conventional 

automotive industry into the next generation 

automotive industry

3. Infrastructure to support the next 

generation of vehicle production and usage.

4. Standardization Laws and 
Regulations to ensure the quality and safety 

of the product and protect the product that 

might not meet the standard imported to 

ASEAN.

5. Used Battery Management to 

support the large quantity of used battery in 

the future.

6. Human Resources Development 
for supporting the next generation automotive 

industry in ASEAN and RCEP Countries.

AUTO DISCUSS
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เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์สมัยใหม่ของอาเซียน ประเทศสมาชิก
ต้องร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับ
การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ผ่านการก�าหนด
มาตรฐาน การทดสอบ การท�าวิจัยและพัฒนา 
และการผลิต

การก�าหนดมาตรฐานเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่�าต้อง
ด�าเนนิการเป็นล�าดบัแรก นอกจากเพือ่ให้ผูบ้รโิภค
ในอาเซียนได ้ใช ้สินค ้าที่มีคุณภาพ และมี
ความปลอดภยัแล้ว ยงัเป็นการป้องกนัการน�าเข้า 
ยานยนต์สมยัใหม่อย่างอสิระอกีด้วย โดยมาตรฐาน 
ส�าคญัท่ีควรได้รบัการก�าหนดมี 3 หวัข้อ ดงันี้

1. มาตรฐานการประจุไฟฟ้า ทั้งด ้าน 
อปุกรณ์ประจไุฟฟ้า กระบวนการประจไุฟฟ้า และ
การสือ่สารระหว่างรถยนต์กับอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

2. มาตรฐานแบตเตอรี่ โดยเฉพาะควร
ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับแบตเตอร่ีที่ ใช ้ใน
ประเทศเขตร้อน เช่น ในภมูภิาคอาเซยีน เนือ่งจาก
ผู้น�าด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเป็นประเทศ
ที่อยู่ในเขตอากาศหนาวท�าให้แบตเตอร่ีที่ผ่าน
มาตรฐานของประเทศดังกล่าวอาจน�ามาใช้ใน
อาเซียนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือเกิด
อันตรายในการใช้งานได้ ซึ่งการมีตัวแทนของ
อาเซียนไปเข้าร่วมการก�าหนด Global Technical 
Regulation (GTR) นอกจากสามารถผลักดัน
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช้งานในอาเซียน
แล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับองค์ความ
รู้ด้านมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆ 

นอกจากนั้นเมื่อมีการใช้งานแบตเตอรี่แล้ว
อาเซียนควรมีการก�าหนดมาตรฐานการจัดการ
แบตเตอรี่ใช้แล้วในภูมิภาคร่วมกันด้วย

3. มาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
การอบรมด้านความปลอดภยัทัง้ในด้านการผลติ 
การใช้งาน และการกู้ภยัในกรณีทีร่ถยนต์สมยัใหม่
เกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากรถยนต์สมัยใหม่มี
ส่วนประกอบทีป่ระกอบด้วยไฟฟ้าแรกดนัสูง ส่งผล
ให้การเข้าช่วยเหลอืโดยผูท้ีไ่ม่มคีวามรู ้อาจเสีย่ง
ให้เกิดอันตรายได้

การทดสอบ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 
นอกจากจะช่วยยืนยันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
ว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมกับการ
ใช้งานในภูมิภาค ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่ได้รับจากการทดสอบ เพื่อให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีองค์ความรู้ส�าคัญส�าหรับการท�าวิจัย
และพัฒนาชิ้นส่วนส�าคัญของยานยนต์สมัยใหม่
ในอนาคต ผ่านการจัดท�าความตกลงยอมรับ
ร่วมกันในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์
สมัยใหม่ เพื่อให้ทิศทางของเทคโนโลยียานยนต์
ในภูมิภาคอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการรวมตลาดอาเซียน 
และการศกึษาองค์ความรูข้องเทคโนโลยยีานยนต์
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาองค์ความรู้
จากการทดสอบ และเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าหรบัการทดสอบเพือ่วจิยั และพฒันา การสร้าง
ศูนย์ทดสอบยานยนต์อาเซียน (ASEAN Testing 
Center) ก็เป็นอีกหนึง่โครงการทีป่ระเทศสมาชกิ

ควรร่วมมือกัน ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านการเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุน
ในการลงทนุสร้างศูนย์ทดสอบของแต่ละประเทศ
อีกด้วย

To achieve the target that ASEAN will 

be a next-generation vehicle production hub, 

ASEAN has to co-develop knowledge that 

essential for the production of the next 

generation vehicle via standardization, testing 

and certification, research and development 

and production.

Standardization is needed to be done 

in and early stage. Standardization, not only, 

provide the quality and safety products, but 

also, protect the next generation vehicle 

importation. There are 3 standards that should 

be standardized.

1. Charging Standard that includes 

charging equipment, charging procedure, the 

communication between charger and vehicle.

2. Battery Standard especially tropical 

battery standard. The leaders of battery 

technology for the next-generation vehicle 

are the countries that locater in the subtropical 

region, therefore, the battery might be able to 

efficiently operate in ASEAN or might be 

dangerous to operate. ASEAN should participate 

in the development of Global Technical 

Regulation (GTR) to push forward the 

appropriate standard for ASEAN 

3. Safety Standards and Training, 
including production safety, operation safety 

and rescues, are needed because next 

generation vehicle consists of high voltage 

component. The unexperienced rescuers might 

be in danger while rescuing the accident 

vehicles.

Testing and certification according 

to the standards, not only, certify the products 

that meet the standard requirements, but also, 

develop knowledge that received for testing. 

The knowledge will make ASEAN be able to 

proceed with the research and development 

for the next generation vehicle parts. The Mutual 

Recognition Arrangement (MRA) on the 

next-generation vehicle will lead ASEAN in 

the same direction in term of standard and 

technology, which will be the essential factor 

to create the common market of ASEAN and 

effectively gain the knowledge of the next 

generation vehicle. Moreover, the ASEAN 

Testing Center is an important infrastructure 

for the research and development and gain 

the essential knowledge, which ASEAN 

should invest and establish together.
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การท�วิจัยและพัฒนา หลังจากที่ได้รับ
องค์ความรู้จากการก�าหนดมาตรฐานและการ
ทดสอบ การท�าวิจัยและพัฒนา ชิ้นส่วนส�าคัญ
ของยานยนต์สมยัใหม่ โดยอาศยัโครงสร้างพืน้ฐาน
อย่างศูนย์ทดสอบทดสอบยานยนต์อาเซียน 
(ASEAN Testing Center) จะท�าให้ประเทศสมาชกิ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทดสอบ 
ไปสู่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่ประเทศสมาชิก

การผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์สมัยใหม่ 
ท้ายท่ีสุดแล้ว เมื่อประเทศสมาชิกมีเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กจ็ะสามารถรวมตวักัน เพ่ือท�าให้ภมูภิาคอาเซยีน
เป็นศูนย์การของการผลิตยานยนต์สมัยใหม่
ได้ผ่านการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวมาผลิตเป็น
ชิน้ส่วน หรือรถยนต์ โดยอาจเร่ิมต้นจากการผลติ
เพือ่จ�าหน่ายแก่ตลาดภายในภมูภิาคก่อน แล้วค่อย
ส่งออกไปสู่ภูมิภาคอื่นต่อไป

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกมี
การเคล่ือนไหว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ท�าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในภมูภิาค
ต่างๆ ต้องมีการปรับตัว ซึ่งในมุมมองของ
อาเซียนเอง ที่อาจไม่มีองค์ความรู้ยานยนต์สมัย
ใหม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

รวมถึงประเทศสมาชิก RCEP ดั้งนั้น การที่จะ
ผลักดันให้เกิดข้อตกลงการค้า RCEP อาจเกิด
ผลเสยีแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในอาเซยีนได้ 
ถ้าหากไม่มกีารเตรยีมพร้อมทีด่ ี ซึง่การรวมตวักนั
เป็นประชาคมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ควรเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือ
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งของ
ของภูมิภาค เพ่ือเจรจาตกลงทางการค้ากับ
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมขีดีความสามารถในการแข่งขนั
สูงกว่าประเทศในอาเซียนได้อย่างเท่าเทียม 
และได ้รับประโยชน ์ สูง สุดจากการเจรจา 
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภายในภูมิภาค
อาเซียนเองมีความเคล่ือนไหวในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในลักษณะที่ขาดความ
ร่วมมือกัน เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงที่
มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่ งหาก
เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อ
ภูมิภาค และประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้

Research and development can be 

proceeded after receiving the core knowledge 

from testing and standardization. By the support 

of ASEAN Testing Center, ASEAN will be able 

to develop knowledge from testing and 

standardization to new knowledge that can 

enhance ASEAN’s competitiveness.

Next-generation vehicles and parts 

production will be achieved after ASEAN gain 

the competitiveness and knowledge needed 

for the next generation vehicle. Next-generation 

vehicles and parts production might be started 

with production for the domestic market, then 

export to other regions.

Currently, there are some movements 

of the global automotive industry according to 

the changes in technologies and lead to the 

changes of regional automotive industries. 

ASEAN might not have as much next generation 

vehicle knowledge as other countries including 

other RCEP countries. The RCEP Trade 

Agreement might lead to the negative benefit 

of ASEAN if ASEAN is no appropriately 

prepared. The gathering of ASEAN should be 

a starting point of collaborations that will 

enhance ASEAN competitiveness in order to 

negotiate with more competitive countries 

and gain the highest benefit for ASEAN. 

However, the ASEAN automotive industry has 

been developing in a direction that is lacking 

collaborations in order to gain advantages 

during the changing period. In that case, 

ASEAN and each ASEA countries might gain 

the negative impacts that affected by the 

lack of collaborations.

ASEAN TO BE NEXT GENERATION MOBILITY HUB
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Source: Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.

Figure 5 ASEAN Roadmap for Next Generation Mobility
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อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส�คัญ 
ในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้ GDP (Gross 
Domestic Product) ในปี 2560-2561 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2 ต่อปี หรือประมาณ 340,000 ล้านบาท ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตยานยนต์
ระดับโลก โดยมียอดการผลิตเป็นล�ดับที่ 12 ของโลก และเป็น
อนัดบัหนึง่ของอาเซยีน พร้อมส่งเสรมิให้มกีารลงทนุใน Supply 
Chain ทีเ่กีย่วข้องเพือ่เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้ ในประเทศ 
ให้มากขึ้น โดยเหตุผลที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศ 
นอกจากนโยบายภาครฐัดงักล่าวแล้ว ความต้องการภายในประเทศ
ยังคงเพิ่มขึ้นปีละหลายแสนคันประกอบกับต�แหน่งที่ตั้งของ
ไทยอยูเ่ป็นศนูย์กลางของอาเซยีน และม ีAutomotive Supply 
Chain ที่เเข็งแกร่งทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

The automotive industry is one of the major industries 
of the country that affect the GDP (Gross Domestic 
Product) of 2 percent per year or about 340,000 

million baht in year 2017. The result of GDP come from 
Thailand’s current policy which is promoting Thailand as 
a manufacturing base for automotive, while world’s 
production ranking is about number 12 and ASEAN’s 
production ranking is number 1. In addition, other benefits 
are encouragement investment, create jobs in supply 
chain and make income to Thailand. The other reason 
to support the realization of investments in Thailand in 
addition to government policy are local demand, the 
location is at the center of ASEAN and the strong supply 
chain in both quality and quantity.

and development of
the automotive industry
in Thailand By Mr.Chanudol Churuangsakul

Senior Specialist, Thailand Automotive Institute

QCD กับการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย
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ขณะทีปั่จจบุนัเป็นยุคแห่งการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยีสูย่านยนต์สมัยใหม่ อาท ิยานยนต์
ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ ท่ีจะมาถึงในเวลา
อนัใกล้ กระบวนการผลติมีการใช้เคร่ืองจักรและ 
หุ่นยนต์มากขึน้ ซ่ึงถ้าประเทศไทยไม่ตืน่ตวัในเรือ่ง
ดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาเร่ือง Supply 
Chain ให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะ
ท�าให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ 
อืน่ๆ ทีม่กีารพัฒนาเพ่ือรองรบัเทคโนโลยดีงักล่าว 
ได้ รวมถึงด้านนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่
จะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงด้านกระบวนการผลิต
ที่มีหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาคน 
ในการท�างานร่วมกบัหุน่ยนต์ อาท ิการออกแบบ 
โปรแกรมการควบคุมการท�างานของหุ่นยนต์ 
การบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและหุ่นยนต์ รวมถึง
แนวโน้มในการใช้วัสดุสร้างยานยนต์จะต้องเป็น
วัสดุที่มีน�้าหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อสภาพ
แวดล้อม ท�าให้กระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลง 
เช่น เหล็ก เดมิเป็นกระบวนการ Cold Stamping 
อาจต้องเปลี่ยนเป็น Hot Stamping เนื่องจาก
เป็นเหล็กท่ีมีค่า Tensile มากข้ึนแต่บางและ
น�้าหนักเบา จึงต้องมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ 

แต่ถึงแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
กต็าม สิง่หนึง่ทีต้่องคงไว้ส�าหรบัผู้ผลติยานยนต์
และชิ้นส่วนคือ QCD โดยท่ี Q (Quality) คือ
การควบคุมคุณภาพ C (Cost) คือต้นทนุการผลิต 
และ D (Delivery) การขนส่งที่ต้องตรงเวลาที่
ก�าหนด ซึ่งระบบ Supply Chain จะเน้นในเรื่อง 
JIT (Just in Time) เช่นเดิมและมกีารน�าโปรแกรม 
Computer มาใช้ในการเชื่อมโยงมากขึ้น โดย
ในบทความนี้ผู้เขียนขออธิบายนโยบาย QCD 
เฉพาะผู ้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วน 
เพื่อคงความได้เปรียบในด้านการแข่งขันของ
ประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์
หลกัของภมูภิาค จงึมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในเรือ่ง 
ของการปรับตัวโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้อยูใ่นระดบัโลกต่อไป ซึง่ปัจจบุนัอตุสาหกรรม 
ยานยนต์มนีโยบายในเรือ่งของ QCD ทีค่่อนข้าง 
เข้มข้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

While the current era of technological 

change (Decade of Change) to modern vehicles 

such as electric vehicles, autonomous vehicle 

and process has been used more robots and 

machines. If Thailand do not interest about 

the above master especially developing of 

automotive supply chain to support new 

technologies, then Thailand cannot compete 

with countries that have developed the 

technologies. The innovation in modern vehicles 

led to a change in manufacturing process 

requires more robots. Developed in co-operation 

between the robots and man is importance. 

The related task are program design, control 

robot including maintenance of machines and 

robots. The trend in the use of automotive 

materials would be lightweight but better 

quality. This makes the production process 

changes, such as the steel, cold stamping 

process will change to hot stamping process 

due to need more tensile strength, which 

requires investment machinery. However, the 

current and modern production way are the 

same, which use QCD for development.  

The Q (Quality), C (Cost) and D (Delivery) still 

be important tool to develop automotive 

production process, but it has to use more 

computer application to manage and link all 

supply chain. In this article, the authors 

describe QCD policy of automotive production 

to know and maintain the advantage in global 

completive. The details are as below.
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1. Q = Quality

Quality หมายถงึคณุภาพของยานยนต์ 
ชิ้นส่วนและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ดังนั้นเรื่องของคุณภาพจึงถือเป็นเรื่อง
หลักท่ีไม่สามารถปล่อยผ่านได้ เนื่องจากมีผล 
กระทบต่อผูบ้รโิภคถงึชวีติและสร้างความเสยีหาย
ให้กับบริษัทผู ้ผลิตยานยนต์ทั้งด้านชื่อเสียง 
ความน่าเช่ือถือ ระบบการเงนิและบางบรษิทัถึงขัน้
ต้องปิดกิจการเลยก็เป็นได้ ซึ่งมักพบเห็นข่าวได้
ตามสื่อท่ัวไปอยู่บ่อยคร้ัง โดยส่วนใหญ่เม่ือมี
การตรวจพบข้อบกพร่องมักจะมีการเรียกรถคืน
ภายหลังจากลูกค้ามีการน�ายานยนต์ไปใช้จริง 
หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลต่อผู้รับ
จ้างผลิตชิ้นส่วน (OEMs) โดยตรง จึงจ�าเป็นจะ
ต้องมีระบบการผลิตที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์
ตามความต้องการของผูผ้ลติรถยนต์ โดยช้ินส่วน
และอุปกรณ์ต่างๆ ทีน่�ามาประกอบเป็นยานยนต์
ต้องมีการควบคุมระบบคุณภาพที่ดี โดยทั่วไป 
ผูผ้ลิตยานยนต์ก�าหนดให้ Supplier มีระบบ IATF 
16949 เป็นพื้นฐานและในขณะที่ผลิตภัณฑ์ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ประกอบยานยนต์
รวมถึงมาตรฐานระดับนานาชาติด ้วย โดย
มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ แบ ่ ง
มาตรฐานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.1) มาตรฐานระดับประเทศ โดยใน
ประเทศไทยมี 2 ส่วนที่ส�คัญ คือ

1.1.1. มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
(มอก.) ปัจจุบันมาตรฐาน มอก. บังคับด้าน 
ยานยนต์ เช่น มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัย 
มอก. 2602-2556 กระจกนิรภัยส�าหรับรถยนต์ 
มอก. 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมส�าหรับ
รถยนต์ และส่วนพ่วง มอก. 683-2530 ยางใน
รถจักรยานยนต์, มอก. 682-2540 ยางนอกรถ
จักรยานยนต์ มอก. 2540 50-2554 มาตรฐาน
ไอเสียรถยนต์ เป็นต้น

1.1.2. หลักเกณฑ์ของกรมการขนส่ง
ทางบก เช่น มาตรฐานค่า Error ของ Speedometer 
ที่ยอมรับได้

1.2) มาตรฐานระดับนานาชาติ อาทิ
• United Nations Economic Commis-

sion for Europe (UN/ECE)
• Federal Motor Vehicle Safety 

Standards (FMVSS)

ปัจจุบันยานยนต์ระดับนานาชาตินั้นมี
การก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ส�าคัญๆ 
ส�าหรับใช้อ้างอิงอยู่ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน 
UN/ECE ที่ใช ้ในกลุ ่มประเทศ ยุโรป ญี่ปุ ่น 
ออสเตรเลีย และอ่ืนๆ และมาตรฐาน FMVSS 
ท่ีมีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ
ท่ีเรียกว่า CMVSS ซึ่งทิศทางของมาตรฐาน

ยานยนต์นั้นเริ่มมีการท�า Harmonization ให้
เป็นหนึง่เดยีวท่ัวโลก ส่วนใหญ่ท�ามาจากมาตรฐาน 
UN/ ECE โดยได้มีความคืบหน้าไปมากแล้วและ
มีความพยายามในการรวมมาตรฐาน ECE และ 
FMVSS ให้เป็นมาตรฐาน GTR (Global Technical 
Regulation) ทีเ่ป็นหนึง่เดยีวในโลกและมกีารรวม
ไปแล้วในบางมาตรฐาน ซึ่งอุปสรรคส�าคัญใน
การรวมสองมาตรฐานดังกล่าวเข้าด้วยกันคือวิธี
ทดสอบที่ต่างกัน

1. Q = Quality

Quality is customer satisfaction, in this 

case mean car manufacturer satisfaction. 

Normally, each car manufacturer has their own 

standard, if we can meet car manufacturer 

standard it mean that we can meet achieve 

car manufacturer satisfaction. Car manufacturer 

standard consist of standard of automotive 

parts and manufacturing processes. The quality 

is important which everyone who concerned 

have to implement. If we do not implement, it may 

affects to safety issues and cause damage 

to car component manufacturing companies. 

Sometimes, it may affects to finances status 

and brand of the company. We often see the 

news about recall of car component parts 

such as safety belt or airbag issue, which 

affect the OEM parts directly. Therefore, the 

supply chain is required to have a good 

production system and good quality of product. 

In general, automotive manufacturers require 

IATF16949 quality system and require products 

to meet car manufacturer standard. The 

standard often refer to national or international 

standard.

National standard in Thailand consists 

of TIS Standard and land transport law which 

both of them adopt from UN/ECE standard. 

Sample of TIS compulsory standard are Safety 

belt standard, Tire standard, Exhaust Emission 

standard, Safety glass standard and sample 

of Land transport law such as speedometer.

International standard
There are two important international 

standards about safety and environment issue 

of automotive. The first one is UN/ECE (United 

Nations Economic Commission for Europe) 

which use in European countries and Asia 

Pacific. The second one is FMVSS (Federal 

Motor Vehicle Safety Standards) which use in 

USA and Canada. Besides the both standard, 

there is CCC Standard of which use in China 

as well.

Car manufacturer often refer to 

international testing standard as well. The 

sample are JIS, DIN and IEC. However, normally 

the criteria of car manufacturer standard 

often stronger than reference standard. The 

reason come from better quality for customer 

and safety issue. The policy of automotive 

part quality is zero defect. The key success 

to achieve this target are improvement of 

man, machine material and method. 
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นอกจากมาตรฐานตามข้อ 1.1 และ 1.2 
ข้างต้นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมแล้วยังมีมาตรฐานที่ของผู้ประกอบ
การซึ่งจะเข้มงวดกว่ามาตรฐานข้างต้นมากและ
ในบางครั้งจะอ้างอิง มาตรฐานสากลที่เป็นท่ี
ยอมรับท่ัวโลกอาทิ JIS DIN IEC เป็นต้น โดย
มาตรฐานท้ังหมดเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการผลิต
ชิ้นส่วน เพ่ือให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนที่ออกมามี
คณุภาพและใช้งานได้ตามทีก่�าหนด และเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
จะต้องทุ่มเทให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่ดีที่สุด ตั้งแต่
การขนส่ง และกลยทุธ์การผลติท่ีมีคณุภาพ เพือ่
ให้ผ่านการทดสอบต่างๆ ซึง่เป็นเร่ืองส�าคญัมาก
ส�าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
รวมถึงต้องคอยตรวจสอบและแก้ปัญหาภายใน
และต้องหาคู่ค้า (partners) ท่ีเหมาะสมที่ผ่าน
การประเมิน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ได้ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ทดสอบชิน้ส่วนยานยนต์ต่างๆ ซึง่ต้องมีขัน้ตอน
การตรวจสอบที่จะช ่วยเพ่ิมความม่ันใจใน
ประสิทธภิาพในขัน้ของการผลติ โดยมีเป้าหมาย
ของเสียเป็นศนูย์ (Zero defect) ซึง่ในทางปฏิบติั
ผู้ผลิตรถยนต์ก�าหนดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนมีความ
ผดิพลาดได้ระดบั Part Per Million (PPM) ในการ
ท่ีจะให้ได้เป้าหมายดังกล่าวจ�าเป็นจะต้องระบุ

ได้ว่ามีปัญหาที่ส่วนใดในการผลิตและจะแก้ไข
อย่างไร รวมถึงต้องหาวิธีลดข้อผิดพลาดจาก
คนที่อยู่ในสายการผลิตด้วย การแก้ไขในเรื่อง
ดังกล่าวอาจจะเริ่มต้นที่การลดโอกาสที่จะ
ท�างานผดิพลาด โดยการ Re-check วิธกีารท�างาน 
(Work in suction) ว่าด�าเนินการตามขั้นตอนที่
ก�าหนดหรือไม่ จากนัน้ทดสอบและท�าซ�า้ให้ถูกต้อง
และเหมาะสม ตลอดสายการผลิตและสรปุผลว่า
เป็นไปตามทีก่�าหนดหรือไม่ รวมถงึการตรวจสอบ
มาตรฐานทั่วไป และมีการตรวจสอบในรูปแบบ
เฉพาะที่จ�าเป็นต่างๆ ท่ีจะช่วยบ่งชี้และยืนยัน
คณุภาพทีด่ขีองช้ินส่วนได้ จะน�าไปสู่การได้มาซึง่ 
QUALITY REPORT ออกโดยหน่วยงานทีไ่ด้รบัรอง 
เฉพาะและเชี่ยวชาญในการตรวจสอบยานยนต์
และชิ้นส่วน

2. C= Cost 

Cost หมายถึงค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ
ผลติยานยนต์และชิน้ส่วน ส�าหรบัในอตุสาหกรรม 
ยานยนต์ ต้นทุนการผลิตเป็นเรื่องหลักของการ
แข่งขันสูงและรุนแรงในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่ม 
OEMs ท�าให้ทกุบรษิทัต้องมีการท�ากจิกรรมต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนโดยมีการก�าหนด
นโยบายการลดต้นทุนด้านการผลิตทุกปีผ่าน

กิจกรรม Global Sourcing การปรบัปรงุเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ 
(Productivity) ของเครื่องจักร บุคลากรและ
กระบวนการผลิต อาทิ กิจกรรม JIT, VA/VE, 
Lean, TPS Kaizen Activity, LRP (Loss reduction 
Process) และ 5ส เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่ต้องการชิ้นส่วนราคาท่ีถูก แต่ท่ีมา
ของชิ้นส่วนราคาถูกมาจากองค์ประกอบหลัก
ของฝ่ายผลิตคือต้นทุนการผลิตที่ต�่าสุด โดยท่ี
คุณภาพด้านวิศวกรรมและความสามารถ
ในการใช้งานของชิน้ส่วนเหล่านัน้ ยงัคงอยูภ่ายใต้
เงื่อนไขการยอมรับของลูกค้า

2. C= Cost 

Cost is expense to carry out various 

activities in the automotive and parts compa-

nies. Management about costs in the auto-

motive industry is very important for part 

manufacturer. The reason is global sourcing 

policy, which make all part manufacturer com-

peting to reduce costs. So all part manufac-

turer have to make reduction cost activities 

such as VA/VE, Kaizen activities, JIT, Lean, 

5S, TPS, and LRP (Loss reduction process). 
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3. D = Delivery

Delivery หมายถึงการขนส่งในอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน 
ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการใช้ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี (JIT) เพื่อให้มี Stock เท่าที่จ�าเป็น เช่น Raw Material, Work 
In Process และ Finished Goods ลักษณะการผลิตเป็นแบบยดืหยุน่ (Flexible) 
ซ่ึงรถในแต่ละล�าดับการผลิตอาจมีการผลิตแบบคละรุ่น เช่น สี จ�านวน
รายละเอยีดอปุกรณ์ทีไ่ม่เหมอืนกนั เป็นต้น ดงันัน้การจัดส่งช้ินส่วนให้ตรงกับ
ล�าดบัการผลติทีต้่องการและทนัเวลาพอดจึีงมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ซึง่ปัจจุบนั 
ผู้ผลิตรถยนต์และผู้รับช่วงผลิต (Supplier) มีการน�าระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้งานในเรือ่งการจดัส่งตลอด Supply Chain ตัง้แต่รับค�าสัง่ผลิตรถยนต์ 
การสั่งซื้อชิ้นส่วนจาก Supplier การส่งและการรับชิ้นส่วนจากผู้ผลิต

ในอตุสาหกรรมประกอบยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์นัน้การพฒันา 
QCD ถือเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นในเรื่องการพัฒนาความสามารถของ
ผูผ้ลิตชิน้ส่วนในการแข่งขนัระดบัโลก และช่วยให้ประเทศไทยสามารถรกัษา
ฐานการผลติยานยนต์และชิน้ส่วนอนัดบัหนึง่ของ ASEAN และยงัเป็นอนัดบั
ต้นๆ ของโลกต่อไป ส�าหรับการน�า Q C และ D ไปประยุกต์ใช้ใน
อตุสาหกรรมประกอบยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ ผู้เขยีนจะมาลงละเอียด
ให้อีกในล�าดับถัดไป

3. D = Delivery 

Delivery in the automotive industry and parts currently use JIT 

(Just in Time) to keep stock of component parts as necessary. This 

activity is including stock of work in process and finished Goods as well. 

While the car production character is flexible (Flexible production), which 

each car in the same production line may have difference model, color 

and any option. Therefore, delivery of parts to match the order to produce 

the desired and just in time is extremely important. Currently, there are 

many software to manage about this matter (all supply chain). So all 

component part manufacturer have to study and implement suitable 

software in your own supply chain.

To develop QCD in automotive industry is very important. If we 

can manage this matter efficiency, then Thailand can still be world 

automotive production base and leader in ASEAN. To achieve this target, 

TAI also has training course to develop entrepreneur about this matter 

such as TPS, and LRP (Loss reduction process) as well. Sample of 

adoption QCD in automotive industry and auto parts will be show in next 

article.
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หลายท่านคงรู้จักกจิกรรม Loss Reduction Process 
(LRP) ทีส่ถาบันยานยนต์ร่วมกบัคณะบคุคลผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ที่ร่วมมือกันจัดฝึกอบรม ณ สถาบันยานยนต์มาเกือบ
สิบปีนั้น หลายท่านคงอาจคิดว่า LRP เป็นเพียงกิจกรรมการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือท�าเพ่ือให้ลูกค้าเห็นว่าท่ี
บริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improvement) หรือ 
ท�าตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) หรอื ด้วยเหตุผลอืน่ๆ 
แต่หลายท่านคงไม่ได้สังเกตว่า ในกจิกรรม LRP นัน้ มไิด้มุง่หวัง
เพียงแต่ให้เกิดการลดความสูญเสียหรือสูญเปล่าในองค์กร 
แต่ LRP ยังท�าให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในองค์กรอีก ซึ่งจะเป็นตัวเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต

M
any of you may be familiar with Loss Reduction 

Process (LRP) training activity which has been 

collaborated among Thailand Automotive Institute 

(TAI) and auto parts suppliers of Isuzu Motors Co., (Thailand) 

Ltd. for almost 10 years. Some may assume LRP is only an 

activity that assists problem correction in organization, or is 

conducted to show customer that organization undergoes 

continued improvement, or according to ISO system or 

such alike. In fact, LRP activity not only focuses on reducing 

loss in organization, but also generates knowledge or 

innovation which strengthens organization and its future.

Just correcting the 
problem or getting 
through survival

Loss
Reduction

Process 
เพียงแค่แก้ปัญหา
หรือ รักษาการอยู่รอด

Train the Trainer
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เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมี
การแข่งสูงมาก หลายบริษัทจ�าเป็นต้องมีการ
แข่งขนัทางธรุกจิกนัอย่างรนุแรง เพือ่รกัษาสถานะ
ของธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันของหลาย
บริษัท คือ ราคา (Cost) เพื่อให้เป็นที่สนใจของ
ลูกค้า โดยยอมท่ีจะตัดก�าไรลดลง  ส่งผลให้ได้
งานมา เพื่อรักษาสถานะของธุรกิจของตนเองไว้ 
โดยต้องรักษาเรื่องคุณภาพ (Quality) และการ
ส่งมอบ (Delivery) ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ
ไม่สร้างความเสี่ยง (Risk) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า  
และในหลายๆ ครั้งที่เกิดปัญหา หลายบริษัทยัง
ใช้วิธีการที่กระโดดเข้าสู่ค�าตอบ (Jump to The 
Solution) โดยที่มิได้ค�านึงถึงความเป็นรากของ
ปัญหา (Root) ท�าให้นอกจากจะแก้ปัญหาได้ไม่
เด็ดขาดแล้วยังไปเพิ่มภาระทางต้นทุนอีกด้วย

LRP เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ ่งเน้นให้
เข้าใจถงึมาตรฐาน (Standard) และการควบคมุ 
(Control) โดยจะน�าข้อมูล (Data) ของปัญหาที่
เกิดจากการควบคุมมาคิดวิเคราะห์และสร้าง 
Platform ในการแก้ไขปัญหา โดยท�าให้เห็นการ
แปรเปลีย่นท่ีเกดิขึน้ของวัตถดุบิ (Transformation 
of Material) ในทุกกระบวนการผลิต แล้วจึงน�า
ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ถูกก�าหนด
ไว้ในกระบวนการ (Process Characteristics) 
ว่ารากของปัญหาเกิดจากจุดไหน จนน�าไปสู่
การแก้ไขได้อย่างมีหลักการและเหตุผล โดยผล
ที่เกิดขึ้นจะท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมี
ความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา
หรอืปรบัปรงุ จนท�าให้เกดินวตักรรมใหม่ในองค์กร 

เพือ่ท่ีจะท�าให้องค์กรลดความสญูเสยี ความสญูเปล่า
และลดต้นทนุในการผลิต โดยจะท�าองค์กรแขง็แรง
เติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนคต

จากการแข่งขันทางการค้าของโลกธุรกิจ
ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของทุกองค์กรจนท�าให้หลาย องค์กรมีผลก�าไร
ที่ลดลง หากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป 
องค์กรที่ประสบปัญหาแบบนี้อาจจะด�าเนิน
ธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคตไม่ได้ ดังนั้น 
LRP อาจเป็นทางเลือก ทีจ่ะสร้างผลก�าไรภายใน
องค์กร (Insight Profit) ที่เกิดจากการสูญเสีย
และสูญเปล่าภายในองค์กรให้เหลือน้อยที่สุด 
จนท�าให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่ง เติบโตและ
ยั่งยืนตลอดไป

In today fierce economy, many companies 

have to intensely compete to stay in business. 

One of the strategies is cost, by reducing 

profit and attracting customers with lower 

price, while still maintaining quality and delivery 

without creating risk to customers. However, 

various companies still resort to jump to the 

solution and not consider the root of problem 

which drag them from correcting the problem 

and increasing cost. 

LRP is an activity that focuses on 

understanding the standard and control by 

gathering data of the problem caused by control 

and analyzing before building a platform for 

problem solving. This shows transformation of 

material in all production processes. Data will 

be compared with the standard of process 

characteristics which indicates where the 

root of problem comes from. This leads to 

problem solving, legitimately and reasonably. 

As a result, human resource in the organization 

will acquire new knowledge and skill for 

development and improvement. Eventually, 

innovation will be developed in organization 

leading to reduction in loss and production 

cost for growth and sustainability of organization 

in the future.

Owing to present global business 

competition, this impacts operation of every 

organization and causes profit reduction. 

If this situation is continued, organization with 

unpleasant situation will not be able to survive. 

Thus, LRP may be a choice to generate insight 

profit from minimized loss, in order to strengthen 

and grow organization, sustainably, in the 

future.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์ 
อีเมล์ : hrd@thaiauto.or.th

For more information, please contact: 

Entrepreneur Development Division, 

Thailand Automotive Institute

E-mail: hrd@thaiauto.or.th
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Can advance vehicle 
emission standards
reduce

มาตรฐานยานยนต์ใหม่ช่วยลดฝุ่นละออง 

PM2.5 ได้จริงหรือ?

สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
จะคล่ีคลายลงตามสภาวะอากาศที่เปล่ียนไปแล้ว อย่างไรก็ดี
สถานการณ์เช่นน้ีก็ยังจะมีโอกาสกลับมาได้อีกหากปัจจัยของการ

ก่อให้เกดิฝุ่นละอองขนาดเล็กยังคงมีอยู่ ภาครัฐจึงได้เตรียมมาตรการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหา ท้ังในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ซ่ึงจาก
ผลการศึกษา Source Apportionment ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของฝุ่นในบรรยากาศ ในพ้ืนท่ีท่ีสนใจ โดย Kim Oanh (2007) พบว่า
ฝุ่น PM2.5 ที่ดินแดง มาจากไอเสียรถดีเซล 52% จากการเผาชีวมวล 35% 
ฝุ่นทุติยภูมิและอื่นๆ 13% และในอีก 10 ปีต่อมา Kim Oanh (2017) พบว่า
ฝุ่น PM 2.5 มาจากไอเสียรถดีเซล 20.8 - 29.2% จากการเผาชีวมวล 
24.6 - 37.8% ฝุ่นทุติยภูมิ 15.8 - 20.7% และอื่นๆ แม้ว่าผลการศึกษาจะมี 
PM 2.5 ที่เกิดจากไอเสียรถยนต์ลดลง แต่ก็ยังเป็นส่วนส�าคัญท่ีก่อให้เกิด
ฝุ่นขนาดเล็กท่ีเป็นประเด็นปัญหาอยู่ ซ่ึงมาตรการในภาคขนส่ง รัฐบาลได้
วางแนวทางและการด�าเนินการในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ 
น�้ามันเช้ือเพลิง ให้รถยนต์ใช้ดีเซล B20 โดยมีการปรับแต่งเคร่ืองยนต์
เล็กน้อย และจะมสีถานใีห้บริการปรับแต่งด้วย รวมท้ังการยกระดับมาตรฐาน
มลพษิไปสู่มาตรฐานยูโร 5 และ ยูโร 6 การส่งเสริมและผลักดันให้ใช้รถโดยสาร
ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารไฟฟ้า รวมทั้งรถโดยสารไฮบริด 
และการเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้า พร้อมทั้งโครงข่ายการให้บริการขนส่ง
สาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็ว

Despite the severe situation of the PM 2.5 dust problem was 
relieved according to the changing weather conditions. However, 
this situation still has chance to come back if the factors of 

causing small dust still exist. The government, hence, has prepared 
measures to prevent and solve problems in the medium and long 
term. From the results of the Source Apportionment analyzed the 
chemical composition of the dust in the atmosphere in interested 
areas by Kim Oanh (2007), PM2.5 dust found in Din Daeng area 
came from diesel car exhaust emission around 52%, 35% from biomass 
burning, and 13% from secondary dust and others. Then 10 years 
later, Kim Oanh (2017) found that PM 2.5 dust was derived from diesel 
car exhaust around 20.8-29.2%, from biomass burning 24.6 - 37.8%, 
and from secondary dust and others 15.8 - 20.7%. Although the study 
found reduction of PM 2.5 emitted from vehicle exhaust, but it is still 
a crucial cause of small dust in transport sector.  The government 
has established policies for long-term actions, e.g. to urge B20 using 
in diesel vehicle, to raise up pollution standards to Euro 5 and Euro 
6 standards, or to promote NGV fuel, and hybrid or electric buses, 
including to accelerate construction of the public transport services 
network to connect all systems covering Bangkok area.

Testing Standards

By : Mr. Threepol Boonyamarn
Vice President Testing, R&D Center
Thailand Automotive Institute
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ในเรื่ องดั งกล ่าวภาครัฐที่ เกี่ ยวข ้อง
ก�าหนดมาตรการสนับสนุนรถยนต์ที่ช ่วยลด
มลพิษ เช่น กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ได้น�าปัจจัยเรื่องการปล่อยมลพิษฝุ่น PM มา
เป็นหลักในการก�าหนดอัตราภาษีควบคู่กับหลัก
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่ง
เดิมใช้เพียงมาตรการจัดเก็บภาษีตามอัตราการ
ปล่อย CO2 เท่านั้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดปัญหา
ก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ครอบคลุมถึงมลพิษที่
ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ 
และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรอื BOI มกีารส่งเสรมิการลงทุนรถยนต์พลงังาน
ไฟฟ้า โดยให้ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้า
จากเดิม 8% เหลือ 2% เป็นต้น

ส�าหรับการยกระดับมาตรฐานการปล่อย
มลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์จากมาตรฐาน

ยูโร 4 ที่ใช้ในปัจจุบัน มาเป็นการใช้มาตรฐาน
ยูโร 5 ซึ่งเดิมได้ก�าหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2567 ให้ใช้เร็วขึ้น โดยมีแผนจะน�ามาใช้
ในปี พ.ศ. 2564 และใช้มาตรฐานยูโร 6 ในปี
ถัดไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดอัตราการปล่อยฝุ่น
จากท่อไอเสียของรถยนต์รุ ่นใหม่ได้นั้น ใน
บทความนี้จึงจะท�าความเข้าใจรูปแบบของ
มาตรฐานยูโร 5 ซึ่งมีระดับสูงสุดที่ยูโร 5b+ และ
ยูโร 6 ที่พัฒนาไปสู่ระดับ ยูโร 6d ว่าจะท�าให้
มลพิษลดน้อยลงได้อย่างไร 

In this regard, the relevant government 

sector has set measures to support cars 

that help reduce pollution, such as the 

Excise Department, Ministry of Finance, has 

brought about the PM emission factor 

pr imar i ly i n determin ing tax rates in 

conjunction with Carbon dioxide (CO2) 

emission principle. Presently excise tax 

bases on CO2 emissions, which would help 

reduce greenhouse gas problems, but does 

not cover pollution causes by small dust 

and smoke. The Office of the Board of 

Investment (BOI) has promoted investment 

in electric vehicles by reducing the excise 

tax on electric cars from 8% to 2%.

For upgrading the emissions standard 

from the vehicle's exhaust emission, from 

current Euro 4 standard to Euro 5 standard 

which was originally planned to be enforced 

in the year 2024, has been urge to be used 

faster by year 2021, and Euro 6 standard in 

the year after. Such standard is expected 

to help reduce small sized particulate 

emissions from exhaust emission of new car 

produced. In this article, we will understand 

the format of the Euro 5 standard, which 

has the highest level at Euro 5b+ and Euro 

6 that develops to the Euro 6d level, and 

how those could reduce pollution.
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มาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ได้ก�าหนดไว้นั้น ได้มีการพัฒนาให้มี
ความเข้มงวดมากขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
และปริมาณมลพิษที่ถูกปลดปล่อยออกมาตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
แบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่ Euro 1 จนถึงล่าสุด Euro 6d ที่เริ่มใช้กัน
ในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2014 แล้ว โดยหลักๆ จะเป็นการวัดปริมาณของ
สารพิษ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), สารไฮโดรคาร์บอน (HC), 
สารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), สารมลพิษอนุภาคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM) ซึ่งตัวฝุ่นละอองขนาดเล็กนี่เองที่เป็นตัวที่เราให้ความสนใจกันอยู่
ซึ่งความแตกต่างคือ

• ในส่วนของรถยนต์ใช้เครื่องยนต์น�้ามันก๊าซโซลีนนั้น ค่า NOx 
ในยูโร 5 จะลดลงจากยูโร 4 แต่ที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือตั้งแต่มาตรฐาน
ยโูร 5 ขึน้ไป จะมกีารตรวจวัดค่า PM ซึง่เดมิไม่มกีารวัดในมาตรฐานยโูร 4 และ
จะมกีารนบัจ�านวนอนภุาค (Particulate Number, PN) ต้ังแต่ยูโร 5b ขึน้ไป

• ส�าหรับรถยนต์ที่ใช้น�้ามันดีเซลมีการปรับค่ามลพิษให้เข็มงวดขึ้น
ทัง้ NOx, THC+NOx, และ PM และในส่วนของ การนบัจ�านวนอนภุาค (PN) 
ถูกน�ามาใช้ต้ังแต่ยโูร 5b ข้ึนไปเช่นเดยีวกับรถยนต์ทีใ่ช้เครือ่งยนต์ก๊าซโซลนี

The emission standards, that have been developed to be more 

stringent periodically in order to comply with the environmental situation 

and the amount of pollution released according to fuel consuming, 

divided into various levels from Euro 1 to the latest Euro 6d which has 

been exercised since 2014. The toxin substance measured are Carbon 

monoxide (CO), hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOx), and particulate 

matter (PM) in which we are paying attention to.

• In the case of cars using gasoline engines, the NOx value in 

Euro 5 will be reduced from Euro 4. PM measurement is added in Euro5 

and above, which there is never before in Euro4. From Euro5b upward, 

particulate number counting is added. 

• For diesel engine vehicles, the pollution adjustment is made 

stringent limit value of NOx, THC + NOx, and PM. Particulate counting 

(PN) is used from Euro 5b, same as gasoline engine vehicles.

ค่ามลพิษส�าหรับรถยนต์นั่งที่ใช้

ก๊าซโซลีนและดีเซล

Exhaust emission limit for passenger vehicle

using gasoline and diesel engine

Stage Date
CO HC HC+NOx NOx PM PN

g/km #/km

Positive Ignition (Gasoline)

Euro 1  1992.07 272 (3.16) - 0.97 (1.13) - - -

Euro 2 1996.01 2.2 - 0.5 - - -
Euro 3 2000.01 2.30 0.20 - 0.15 - -
Euro 4 2005.01 1.0 0.10 - 0.08 - -
Euro 5 2009.09b 1.0 0.10d - 0.06 0.005e,f -
Euro 6 2014.09 1.0 0.10d - 0.06 0.005e,f 6.0x1011 e,g

Compression Ignition (Diesel)

Euro 1  1992.07 2.72 (3.16) - 0.97 (1.13) - 0.14 (0.18) -

Euro 2 , IDI 1996.01 1.0 - 0.7 - 0.08 -
Euro 2 , DI 1996.01a 1.0 - 0.9 - 0.10 -
Euro 3 2000.01 0.64 - 0.56 0.50 0.05 -
Euro 4 2005.01 0.50 - 0.30 0.25 0.025 -
Euro 5a 2009.09b 0.50 - 0.23 0.18 0.005f -
Euro 5b 2011.09c 0.50 - 0.23 0.18 0.005f 6.0x1011

Euro 6 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.005f 6.0x1011

* At the Euro 1..4 stages, passenger vehicles > 2,500 kg were type approved as Category N1 vehicles  Values in brackets are conformity of production (COP) limits
a. until 1999.09.30 (after that date Dl engines must meet the IDI limits)
b. 2011.01 for all models
C. 2013.01 for all models
d. and NMHC = 0.068 g/km
e. applicable only to vehicles using Dl engines
f. 0.0045 g/km using the PMP measurement procedure
g. 6.0x1012 1/km within first three years from Euro 6 effective dates

ทีม่า: www.dieselnet.com
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ค่ามลพิษส�าหรับรถยนต์นั่งที่ใช้

ก๊าซโซลีนและดีเซล

Exhaust emission limit for passenger vehicle

using gasoline and diesel engine

Categoryt Stage Date
CO HC HC+NOx NOx PM PN

g/km #/km

Positive Ignition (Gasoline)

N1, Class I
 1305 kg

Euro 1 1994.10 2.72 - 0.97 - - -
Euro 2 1997.01 2.2 - 0.50 - - -
Euro 3 2000.01 2.3 0.20 - 0.15 - -
Euro 4 2005.01 1.0 0.10 - 0.08 - -
Euro 5 2009.09b 1.0 0.10g - 0.06 0.005e,f -
Euro 6 2014.09 1.0 0.10g - 0.06 0.005e,f 6.0x1011 e,j

N1, Class II
1305-1760 kg

Euro 1 1994.10 5.17 - 1.40 - - -
Euro 2 1998.01 4.0 - 0.65 - - -
Euro 3 2001.01 4.17 0.25 - 0.18 - -
Euro 4 2006.01 1.81 0.13 - 0.10 - -
Euro 5 2010.09c 1.81 0.13h - 0.075 0.005e,f -
Euro 6 2015.09 1.81 0.13h - 0.075 0.005e,f 6.0x1011 e,j

N1, Class III
 1760 kg

Euro 1 1994.10 6.90 - 1.70 - - -
Euro 2 1998.01 5.0 - 0.80 - - -
Euro 3 200.01 5.22 0.29 - 0.21 - -
Euro 4 2006.01 2.27 0.16 - 0.11 - -
Euro 5 2010.09c 2.27 0.16i - 0.082 0.005e,f -
Euro 6 2015.09 2.27 0.16i - 0.082 0.005e,f 6.0x1011 e,j

Compression Ignition (Diesel)

N1, Class I
 1305 kg

Euro 1 1994.10 2.72 - 0.97 - 0.14 -
Euro 2 IDI 1997.01 1.0 - 0.70 - 0.08 -
Euro 2 DI 1997.01a 1.0 - 0.90 - 0.10 -
Euro 3 2000.01 0.64 - 0.56 0.50 0.05 -
Euro 4 2005.01 0.50 - 0.30 0.25 0.025 -
Euro 5a 2009.09b 0.50 - 0.23 0.18 0.005f -
Euro 5b 2011.09d 0.50 - 0.23 0.18 0.005f 6.0x1011

Euro 6 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.005f 6.0x1011

N1, Class II
1305-1760 kg

Euro 1 1994.10 5.17 - 1.40 - 0.19 -
Euro 2 IDI 1998.01 1.25 - 1.0 - 0.12 -
Euro 2 DI 1998.01a 1.25 - 1.3 - 0.14 -
Euro 3 2001.01 0.80 - 0.72 0.65 0.07 -
Euro 4 2006.01 0.63 - 0.39 0.33 0.04 -
Euro 5a 2010.09c 0.63 - 0.295 0.235 0.005f -
Euro 5b 2011.09d 0.63 - 0.295 0.235 0.005f 6.0x1011

Euro 6 2015.09 0.63 - 01.95 0.105 0.005f 6.0x1011

N1, Class III
 1760 kg

Euro 1 1994.10 6.90 - 1.70 - 0.25 -
Euro 2 IDI 1998.01 1.5 - 1.20 - 0.17 -
Euro 2 DI 1998.01a 1.5 - 1.60 - 0.20 -
Euro 3 2001.01 0.95 - 0.86 0.78 0.10 -
Euro 4 2006.01 0.74 - 0.46 0.39 0.06 -
Euro 5a 2010.09c 0.74 - 0.350 0.280 0.005f -
Euro 5b 2011.09d 0.74 - 0.350 0.280 0.005f 6.0x1011

Euro 6 2015.09 0.74 - 0.215 0.125 0.005f 6.0x1011

ทีม่า: www.dieselnet.com
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การนับจ�านวนอนุภาคขนาดเล็กถูกน�า
มาบรรจุเป็นเกณฑ์ของมาตรฐานยูโร เนื่องจาก
ฝุน่ทีม่ขีนาดเลก็โดยเฉพาะฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 
2.5 ไมครอน เทยีบได้ว่ามขีนาดประมาณ 1 ใน 25 
ส่วนของเส้นผ่านศนูย์กลางเส้นผมมนษุย์ เลก็จน
ขนจมูกของมนุษย์ที่ท�าหน้าที่กรองฝุ ่นนั้นไม่
สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสูท่างเดนิหายใจ 
กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่นๆ ในร่างกายได้ 
ซึ่งไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยวิธีการวัดแบบ
เดิมที่ใช้กับการตรวจวัด PM โดยการชั่งน�้าหนัก
หาปริมาณสารมลพิษอนุภาคที่ใช้ในมาตรฐาน 
EURO 4 การนับจ�านวนอนุภาคขนาดเล็กจึงใช้
เครื่องนับอนุภาคโดยการนับปริมาณเป็นหน่วย
นาโน โดยใช้เครื่องนับเม็ดฝุ ่นที่เป็นอนุภาค 
โดยหลักการคือ เมื่อมีการเก็บตัวอย่างเข้าไป 
ในระบบ จะมกีารแยกขนาดเม็ดฝุ่นขนาดเม็ดฝุ่น
ที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 pm จากนั้นจะถูกดูด
ผ่านเข้าไปยัง Heated line ที่อุณหภูมิ 150 ๐C 
เข้าไปท่ี Primary dilution โดยเมด็ฝุน่มขีนาดใหญ่
จะถูกดูดขัดแยกทิ้ งออกไปจะไม ่น�ามาใน
การตรวจวดั จากนัน้อนภุาคจะถกูดดูผ่านเข้าไปยงั 
Evaporation Tube Heated line ที่อุณหภูมิ 
350 ๐C และจะถูกการควบแน่นด้วยการฉีด 
Butanol (Alcohol) จะไปเคลอืบปรมิาณสารมลพษิ
อนุภาคให้มีการจับรวมตัวของฝุ่นละออง และ
จะถูกปรับลดอุณหภูมิให้เหลือ น้อยกว่า 35 ๐C 
ให้มีการรวมตัวและใช้การนับเม็ดฝุ่นด้วยแสง

มาตรฐานรถยนต์และมาตรฐานน�้ามัน
เชือ้เพลงิ ส�าหรบัรถยนต์เป็นสิง่ทีต้่องด�าเนนิการ
ควบคู่กัน เพื่อให้การท�างานของเคร่ืองยนต์มี
ประสิทธิภาพตามที่ต้อง การก�าหนดบังคับใช้

มาตรฐานน�้ามันเชื้อเพลิงก็ต้องเป็นไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน โดยคุณสมบัติของน�้ามันส�าหรับ
ยูโร 5 น้ีจะมีค่าก�ามะถันลดลงไปเหลือเพียง 
10 ppm เท่านั้น หรือลดลงจากมาตรฐานยูโร 
4 ถึง 5 เท่าตัว ซึ่งส่งผลต่อปริมาณสารมลพิษ
ไอเสียที่ลดลงตามที่มาตรฐานก�าหนด

โดยสรุปคือการยกระดับมาตรฐานมลพิษ
ไอเสียรถยนต์สู่มาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 นั้น 
เพื่อเป็นการตัดตอนจากแหล่งก�าเนิดและลด
สดัส่วนการก่อ PM 2.5 ในภาคขนส่งอนัเน่ืองจาก 
รถใหม่ลง ซึง่แต่เดมิ PM 2.5 ไม่ถูกน�ามาพิจารณา 
เป็นสารมลพิษที่เกิดจากรถยนต์เลย แม้ว่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เริ่ม 
ซึ่งจากนโยบายการเร่งการบังคับใช้มาตรฐานนี้ 
ภาครัฐส่วนหนึ่งโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มี
แผนการจัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบและทดสอบรถยนต ์ ที่ผลิตและ
จ�าหน่ายในประเทศให้เป็นไปตามาตรฐานที่ถูก
ยกระดับขึน้นี ้และนอกจากการช่วยลดการปล่อย 
มลพิษโดยเฉพาะฝุ่นละออกขนาดเล็กน้ีแล้วยัง
เ ป ็ น ก า ร เพิ่ ม ศั ก ยภาพกา รแข ่ ง ขั น ขอ ง
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ให้มีมาตรฐาน
ทัดเทียมมาตรฐานสากลอีกด้วย

The counting of particles is put into the 

Euro standard criteria, especially dust with size 

of not more than 2.5 microns, which is compared 

to about 1 in 25 parts of the human hair diameter. 

It is so small to go through human nose hair and 

spread into the respiratory tract, bloodstream 

and into other organs of body. Such small particle 

cannot be detected by using conventional 

measuring methods used for PM measurements 

in the EURO 4 standard. The quantity of small 

particles is counted by using particulate counter 

in nanograms unit. The principle of particle 

counter is that collected dust is separated by 

the grain size, smaller than 2.5 , and sucked 

through heated line at 150 OC to the Primary 

dilution. The large size particle will be separated 

and not be taken to measure. The screened 

particles then go through Evaporation Tube 

Heated line at 350 OC, and condensed by 

injecting Butanol (Alcohol) to coat pollutant 

particle, and then reduce temperature to less 

than 35 OC in order to assemble particle into 

dust and count by laser beam.

Automobile exhaust emission standards 

must be in line with automobile fuel standards, 

for the efficiency of engine to generate lesser 

toxic emission as required. The enforcement 

of fuel standards must be in consistent direction 

with exhaust emission standards. The properties 

of Euro 5 fuel will reduce sulfur to 10 ppm, or 5 

times reduced from Euro 4 standard, which 

affect the decreasing of exhaust pollutants 

according the standard’s requirement.

In summary, raising the level of automobile 

exhaust emission standards to Euro 5 and 

Euro 6 was aimed to expurgate cause of pollution 

from the origin and reduce the proportion of 

PM 2.5 formation in the transportation sector. 

From the policy to accelerate emission standards 

enforcement, the Ministry of Industry then plans 

having infrastructure to support the inspection 

and testing of cars produced and sold in the 

country, in order to meet standard requirement. 

And aside from helping to reduce emissions, 

especially the small dust, it also would increase 

the competitiveness of Thailand automobile 

industry to meet international standards, as well.
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