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เป็็น
ท่ี่�คาดหวัังว่ัา วััคซ่ีนโควิัด-19 
ท่ี่�หลายป็ระเที่ศกำำาลังเร่งฉ่ีด
และเร่งพััฒนา เพั่ �อสร้าง

ภููมิิค้้มิกำันให้กำับป็ระชาชนในป็ระเที่ศ
อย่างเร่งด่วัน ที่ำาให้เศรษฐกิำจเริ�มิส่งสัญญาณ
ที่่�ด่ขึ้้�น โดยป็ระเที่ศไที่ยมิ่นโยบายกำารให้
วััคซ่ีนโควิัด-19 แก่ำป็ระชาชนท้ี่กำคนท่ี่�สมัิครใจ 
แต่่เน่�องจากำวััคซ่ีนโควิัด-19 เป็็นวััคซ่ีนท่ี่�อยู่ 
ในระยะแรกำขึ้องกำารผลิต่ ดังนั�น ป็ริมิาณ
ขึ้องวััคซ่ีนท่ี่�ผลิต่ได้น้อยกำว่ัาควัามิต้่องกำาร
ใช้วั ัคซี ่น ที่ั �งน ่ �กำระที่รวังสาธารณส้ขึ้ 
ได้พิัจารณาและม่ินโยบายให้จัดลำาดับ
กำล้่มิเป็้าหมิายในกำารเขึ้้าถึ้งวััคซี่น ต่อนน่�
ท้ี่กำคนต้่องช่วัยกัำน ไม่ิป็ระมิาที่ กำาร์ดอย่าต่กำ
นะครับ

สำาหรับงานแสดงรถึยนต่์ บางกำอกำ 
อินเต่อร์เนชั�นแนล มิอเต่อร์โชว์ั 2021 ครั�งท่ี่� 
42 ท่ี่�ผ่านมิา ยังคงม่ิรถึร่้นใหม่ิท่ี่�เพิั�งเปิ็ดตั่วั
เขึ้้ามิาโชวั์ และเป็ิดรับจองภูายในงาน 
โดยเฉีพัาะรถึหรูนั�นม่ิรถึร่้นใหม่ิให้เล่อกำ
อย่างละลานต่า ช่วัยกำระต้้่นควัามิต้่องกำาร
ขึ้องลูกำค้าอย่าง BMW Mercedes-Benz 
Audi Volvo Lexus ท่ี่ามิกำลางมิาต่รกำาร
ป้็องกำันกำารแพัร่ระบาดขึ้องไวัรัสโควัิด-19 
ซ้ี�งได้รับควัามิร่วัมิม่ิอเป็็นอย่างด่จากำค่ายรถึ
ที่่�ร่วัมิจัดแสดงและผู้เขึ้้าชมิงาน สำาหรับ
ตั่วัเลขึ้ยอดจองรวัมิในปี็น่�ค่อ 27,868 คัน 
คิดเป็็นมูิลค่ากำว่ัา 30,000 ล้านบาที่ เพิั�มิข้ึ้�น
จากำปี็ท่ี่�ผ่านมิา 51.5 เป็อร์เซ็ีนต์่

นิต่ยสาร Automotive Navigator 
ฉีบ ับน ่ �  ที่ ่านจะได ้ที่ราบถึ ้งศ ักำยภูาพั
อ้ต่สาหกำรรมิอากำาศยานไที่ย และควัามิเป็็น
ไป็ได้ขึ้องกำารป็รับผู้ผลิต่ชิ�นส่วันยานยนต์่ 
พัร้อมิที่ำาควัามิรู้จักำกำับระบบเบรกำป็้องกัำน
ล้อล็อกำในรถึยนต่์และกำารบำาร้งรักำษา
ขึ้องท่ี่าน รวัมิถ้ึงหาสาเหต้่ว่ัาที่ำาไมิพัวังมิาลัย
ถึ้งสั�น แล้วัจะแกำ้ไขึ้อย่างไร ซี้�งสามิารถึ
ติ่ดต่ามิกัำนได้ภูายในเล่มิครับ

สวััสดีีครัับ

It 
is expected that COVID-19 vaccine, 
which many countries are now 
expediting the vaccination and 

development to immunize their people, 
will stimulate and recover economy. 
For Thai policy, vaccination is provided 
to people who are willing to receive this 
vaccine, voluntarily. However, the vaccine 

is in the initial stage of production and 
it is inadequate for demand. As a result, 
Ministry of Public Health (MOPH) impose 
a policy by grouping and setting priority. 
Thus, all must help each other. You can’t 
be too careful. Do not drop your guard.

For Bangkok International Motor 
Show 2021, several new models were 
launched, displayed and available for 
order; especially, many new models 
from luxury brands. These stimulate 
buying demand; for example, BMW, 
Mercedes Benz, Audi, Volvo and Lexus. 
Moreover, the COVID-19 protection 
measure was well cooperated from all 
automotive manufacturers as exhibitors 
and visitors. For this year, the total 
purchasing order is 27,868 units with 
value at 30 billion baht, increasing 
51.5% from the previous year.

This issue of Automotive Navigator 
Magazine presents you in many 
interesting topics; including, Thai 
Automotive Manufacturer: Potential 
and Possibility of Shifting to Aerospace 
Industry, Anti-lock Braking System (ABS) 
in Vehicles and Maintenance System, 
Steering Wheel Shaking Causes, and 
much more. Enjoy your reading.

See you in the next issue!See you in the next issue!

PRESIDENT TALK
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นายเผด็็จภััย มีีคุุณเอี่ี�ยมี ประธานกรรมีการอีุ่ตสาหกรรมี
พััฒนามีูลนิธิ และคุณะกรรมีการอีุ่ตสาหกรรมีพััฒนามีูลนิธิ 
เปิด็เผยว่่า ปั็จจ้บันวิักำฤต่กำารแพัร่ระบาดขึ้องโควิัด-19 ในรอบใหม่ิ 
ส่งผลกำระที่บโดยต่รงต่่อภูาคอ้ต่สาหกำรรมิทัี่�งระบบ ปี็น่�จ้งม่ินโยบาย
เขึ้้มิขึ้้นที่่�จะให้ที่ั�ง 8 สถึาบันภูายใต่้อ้ต่สาหกำรรมิพััฒนามิูลนิธิ 
เขึ้้ามิาศ้กำษาแนวัที่างบูรณากำารงานร่วัมิกำัน ต่ามิวัิถึ่ใหมิ่ (New 
Normal) โดยกำำาหนด 6 แนวัที่างหลักำมิาเป็็นตั่วัขัึ้บเคล่�อน ซ้ี�งได้แก่ำ 

1. กำารบริกำารที่ดสอบ/ต่รวัจสอบ รับรองมิาต่รฐานค้ณภูาพั
และกำารบริกำารรับรองมิาต่รฐาน ISO และมิาต่รฐานระบบต่่างๆ 
โดย สถาบัันรับัรอี่งมีาตรฐานไอี่เอี่สโอี่ ดูแลด้านมิาต่รฐาน
กำารบริหารจัดกำาร รวัมิไป็ถึ้งกำารเพัิ�มิองค์ควัามิรู้เร่�องดิจิที่ัล และ
เที่คโนโลย่ในเร่�องอ้ต่สาหกำรรมิให้ผู้ป็ระกำอบกำาร ที่่�เกำ่�ยวัขึ้้องกำับ
เกำษต่รอ้ต่สาหกำรรมิ/อาหารแป็รรูป็ ดิจิทัี่ล ส้ขึ้ภูาพัและกำารแพัที่ย์ 
Wellness Economy/New Normal/Next Normal ต่ลอดจน 
สร้างกำารรับรู้และต่รวัจสอบรับรองผ่านช่องที่างต่่างๆ อาทิี่ You Tube 
(MASCI Channel), Website, Facebook, Podcast รับสถึานกำารณ์
ท่ี่�ไม่ิป็กำติ่จากำกำารแพัร่ระบาดขึ้องโควิัด-19

2. กำารพััฒนาบ้คลากำร บริกำารป็ร้กำษาพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิ 
ผู้ป็ระกำอบกำารและองค์กำร โดย สถาบัันไทย-เยอี่รมัีน ม่ิโครงกำาร
พััฒนาต่้นแบบเคร่�องจักำร เคร่�องมิ่อ และอ้ป็กำรณ์เพั่�อกำารผลิต่
ระดับช้มิชน สมิาร์ที่เที่คโนโลย่เพั่�อยกำระดับค้ณภูาพัช่วัิต่คนไที่ย 
สิ�งเหล่าน่�จะเป็็นองค์ควัามิรู้พััฒนาให้ผู้ป็ระกำอบกำารภูาคอ้ต่สาหกำรรมิ
ท่ี่�เก่ำ�ยวัข้ึ้อง ใช้เป็็นแนวัที่างกำารขัึ้บเคล่�อนและป็รับตั่วั ผ่านกำารให้
คำาป็ร้กำษา ต่ลอดจนยังมิ่โครงกำารผลิต่ช่างเที่คนิคแกำ่ผู้พัิกำารและ
ด้อยโอกำาส ให้ม่ิอาช่พัเล่�ยงต่นเอง และครอบครัวัได้

3. ข้ึ้อมูิลเชิงล้กำอ้ต่สาหกำรรมิ (IU) นโยบายอ้ต่สาหกำรรมิและ 
Industry Foresight จากำกำารที่ำางานขึ้องสถาบัันพัลาสติก ท่ี่�จัดที่ำา
โครงกำารพััฒนาศูนย์วิัเคราะห์ข้ึ้อมูิลเชิงล้กำอ้ต่สาหกำรรมิพัลาสต่ิกำ 
(PIU) เพั่�อช่วัยเหล่ออ้ต่สาหกำรรมิพัลาสต่ิกำซี้�งมิ่กำารใช้ป็ระโยชน์
อย่างหลากำหลายให้ลดต้่นท้ี่นและม่ินวััต่กำรรมิ ส่วัน สถาบัันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ดำาเนินกำารโครงกำารพััฒนาศูนย์
ข้ึ้อมูิลเชิงล้กำภูาคอ้ต่สาหกำรรมิเคร่�องจักำรกำล รวัมิถ้ึงไป็เคร่�องจักำรกำล
และเที่คโนโลย่กำารเกำษต่ร เพั่�อพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิเกำษต่รเป็็น
แหล่งอาหารแห่งควัามิยั�งย่นขึ้องโลกำท่ี่ามิกำลางวิักำฤต่โควิัด-19 อ่กำด้วัย

4. กำารสร้างและพััฒนาผลิต่ภัูณฑ์์สู่เชิงพัาณิชย์และพััฒนา
ช่องที่างกำารต่ลาด ยกำต่ัวัอย่าง เช่น สถาบัันอี่าหาร ป็ีน่�จัดที่ำา
โครงกำารพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิอาหารแป็รรูป็สู่กำารเป็็นโรงงานอัจฉีริยะ
ด้วัยเที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลโครงกำารยกำระดับอ้ต่สาหกำรรมิแป็รรูป็อาหาร 
โดยนำามิาต่รฐานผลิต่ภูาพัและนวััต่กำรรมิเป็็นเคร่�องม่ิอในกำารเพัิ�มิ
ขึ้่ดควัามิสามิารถึนักำรบอ้ต่สาหกำรรมิพัันธ้ ์ใหมิ่ หวัังยกำระดับ

อ้ต่สาหกำรรมิอาหาร และผู้บริโภูครับป็ระที่านสะอาดป็ลอดภัูย 
และเพิั�มิข่ึ้ดควัามิสามิารถึในกำารส่งออกำขึ้องผู้ป็ระกำอบกำารส่งออกำ
ขึ้องไที่ย

Mr.Padetpai Meekun-iam, Chairman of the Board of 
Directors of Foundation of Industrial Development (FID) 
revealed that currently the new round of COVID-19 outbreak 
has a direct impact on the entire industry. Therefore, this 
year we will have an intensive policy to all 8 institutions under 
FID to study the way of integrating work together as the 
New Normal. Therefore, this year we will have an intensive 
policy to all 8 institutions under FID to study the way of 
integrating work together as the New Normal by defining 6 
key approaches to drive, which are as follows:

1.  Testing/inspection services, quality standard 
certification and ISO certification service and various system 
standards by Management System Certification Institute 
(Thailand) (MASCI) which is responsible for management 
standards including increasing the digital technology knowledge 
to entrepreneurs related agriculture, processed food industry, 
digital, health and medicine, wellness economy/new normal/
next normal, as well as creating awareness and verification 
through various channels such as YouTube MASCI channel, 
website, Facebook, podcast in order to be ready for any 
unusual situations of the COVID-19 outbreak.

2. Human resource development, consulting services 
for industrial development, entrepreneurs and organizations by 
Thai-German Institute (TGI) which has projects for developing 
prototyping machine, tools and equipment for community 
production level, smart technology to improve the quality of 
life for Thai population. This knowledge will develop the related 
industrial entrepreneurs driving and adjusting through counseling 
including a project to build technicians for the disabled and 
disadvantaged in order to have careers to support themselves 
and their families.

3. Intelligence unit (IU), industrial policies and industry 
foresight by Plastics Institute of Thailand which running the 
Plastics Intelligence Unit (PIU) project to assist the plastics 
industry to multi-use plastics to reduce costs and incremental 
innovation. And Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT) has 
the project for insight development center in the machinery 
industry including machinery and agricultural technology to 
develop the agro-industry as a global sustainable food 
source amid the COVID-19 crisis as well.

4. Creating and developing products to commercial 
and developing marketing channels, for example, this year 
National Food Institute (NFI) has a project development of 
processed food industry into a smart factory with digital 
technology and the project of upgrading the food processing 
industry.

อ้ต่สาหกำรรมิพััฒนามูิลนิธิ ที่ำาแผนเชิงร้กำรับศักำราชใหม่ิ 2564 
ผลักำดันย้ที่ธศาสต่ร์ 4.0 ใช้เที่คโนโลย่ ป็รับต่ัวัสู ้ภูัยโควัิด-19 
ส่งมิอบนโยบายให้สถึาบันเคร่อขึ้่ายที่ั�ง 8 สถึาบัน เร่งขึ้ับเคล่�อน
ภูาคอ้ต่สาหกำรรมิด้านต่่างๆ รวัมิถ้ึง Start Up เอสเอ็มิอ่ วิัสาหกิำจ-
ช้มิชน ทัี่�งขึ้นาดกำลางและขึ้นาดย่อมิ รวัมิพัลังฝ่่าวิักำฤต่ไป็ด้วัยกัำน 
พัร้อมิยังม่้ิงสนับสน้นให้ควัามิช่วัยเหล่อกำารศ้กำษาวิัชากำารในที่าง
อ้ต่สาหกำรรมิอย่างต่่อเน่�อง โดยเฉีพัาะอย่างยิ�งกำารเร่งสร้างองค์
ควัามิรู้ในภูาคอ้ต่สาหกำรรมิในย้ควิัถ่ึใหม่ิ (New Normal)

Foundation for Industrial Development (FID) making a 
proactive planning for the new era 2021, pushes strategy 
4.0 by using technology and delivering policies to all 8 network 
institutions to accelerate various industrial sectors including 
startups, SMEs and community enterprises to go through 
COVID-19 crisis together and also constantly support and 
assist the academic education in the industry, especially to 
build knowledge in the industrial sector in the New Normal era. 

Automotive Social

FID PHSHING STRATEGY 4.0
STRENGTHENING THAI INDUSTRY THROUGH COVID-19
อุตุสาหกรรมพัฒันามลูนธิิ ิดันัยุทุธิศาสตร ์4.0  เสรมิแกรง่อุตุสาหกรรมไทยุ ฝ่า่โควิดิั-19
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5. กำารพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิ ย้ที่ธศาสต่ร์และศูนย์ควัามิ
เป็็นเลิศ ขึ้อง สถาบัันยานยนต์ในป็ีน่� มิ้่งพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิ
เพั่�อเป็็นมิิต่รกำับสิ�งแวัดล้อมิ ภูายใต่้จ้ดย่นกำารเป็็นสถึาบันแห่ง
กำารเร่ยนรู้และพััฒนา ด้าน Mobility ท่ี่�เป็็นมิิต่รกัำบสิ�งแวัดล้อมิ และ
ค้ณภูาพัช่วิัต่สู่สังคมิ ในขึ้ณะท่ี่� สถาบัันไฟฟ้าและอิี่เล็กทรอี่นิกส์ 
มิ่ศูนย์พััฒนาและส่งเสริมิอ้ต่สาหกำรรมิ สนับสน้นกำารป็ระย้กำต่์ใช้
เที่คโนโลย่ และกำารป็รับตั่วัเข้ึ้าสู่ต่ลาดใหม่ิขึ้องคลัสเต่อร์ไฟฟ้าและ
อิเล็กำที่รอนิกำส์อัจฉีริยะ รวัมิถ้ึงกำารเข้ึ้าร่วัมิโครงกำาร Handy Sense 
Open Innovation เกำษต่รอัจฉีริยะ (เนคเที่ค) เพ่ั�อพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิ
กำารเกำษต่รขึ้องไที่ย ให้นำาอิเล็กำที่รอนิกำส์อัจฉีริยะมิาใช้ในกำารลด
ต้่นท้ี่นและเพิั�มิป็ระสิที่ธิภูาพักำารที่ำาเกำษต่รมิากำข้ึ้�น

6. Industry Transformation หร่อกำารป็ฏิิรูป็อ้ต่สาหกำรรมิ
ด้วัยเที่คโนโลย่แห่งอนาคต่ ขึ้อง สถาบัันพััฒนาอุี่ตสาหกรรมีสิ�งทอี่ 
ได้พััฒนานวััต่กำรรมิเที่คโนโลย่หน้ากำากำผ้าท่ี่�ม่ิป็ระสิที่ธิภูาพัขัึ้�นสูง 
และจัดที่ำามิาต่รฐานขึ้องหน้ากำากำ และช้ด PPE เพ่ั�อสนับสน้นงาน
ที่างกำารแพัที่ย์ในช่วังโควิัด-19 รวัมิถ้ึงจัดกิำจกำรรมิเผยแพัร่องค์ควัามิรู้
กำารที่ำาหน้ากำากำผ้าให้ได้ Smart Fabric และพััฒนาช่องที่างจำาหน่าย
ใหมิ่แบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้ป็ระกำอบกำาร 
และยังช่วัยพััฒนาอ้ต่สาหกำรรมิสิ�งที่อให้กัำบ SMEs ขึ้องไที่ย

นายเผด็็จภััย กล่าว่เพิั�มีเติมีว่่า 8 สถึาบันน่�จะเป็็นผู้ม่ิบที่บาที่
มิากำขึ้้�นในกำารให้คำาแนะนำา ให้คำาป็ร้กำษา ช่�แนะแนวัที่าง พัร้อมิ
ให้กำารสนับสน้น ช่วัยเหล่อด้านเที่คโนโลย่ ดิจิทัี่ล และระบบอัต่โนมัิติ่ 
ต่่ออ้ต่สาหกำรรมิ หร่อสมิาชิกำขึ้องสถึาบันฯ โดยเฉีพัาะอย่างยิ�ง 
กำารพััฒนาช่องที่างกำารต่ลาดต่ามิวิัถ่ึ New Normal ภูายใต้่สถึานกำารณ์
โควิัด-19 หวัังจะดันภูาคอ้ต่สาหกำรรมิในภูาพัรวัมิสามิารถึขัึ้บเคล่�อน
ฝ่่าวิักำฤต่ไป็ด้วัยกัำน อาทิี่เช่น ช่องที่างกำารต่ลาด และกำารขึ้ายท่ี่�ใช้
เที่คโนโลย่เข้ึ้ามิาช่วัยให้ขึ้ายสินค้าได้ ทัี่�งระบบออนไลน์ อ่คอมิเมิิร์ซี 
รวัมิถึ้ง ภูาคแรงงาน ซี้�งจะพับวั่ากำารกำลับมิาขึ้องโควัิดรอบที่่� 2 
ป็ัญหาใหญ่เกำิดจากำแรงงาน ฉีะนั �น สถึาบันภูายใต่้มิูลนิธิที่่ �มิ่
ควัามิสามิารถึในกำารพััฒนาเที่คโนโลย่ห่้นยนต์่และระบบอัต่โนมัิติ่
จะเข้ึ้ามิาช่วัยกำระต้้่นควัามิต้่องกำารและช่วัยผลักำดันให้เกิำดกำารใช้
ระบบอัต่โนมัิติ่และแขึ้นกำลมิากำข้ึ้�นเพ่ั�อลดปั็ญหากำารขึ้าดแคลน
แรงงานขึ้องไที่ยท่ี่�เร่�อรังมิานาน จนต้่องพ้ั�งพัาแรงงานต่่างด้าวั อันจะ
เป็็นกำารยกำระดับภูาคอ้ต่สาหกำรรมิขึ้องไที่ยจากำกำารผลิต่ขัึ้�นพ่ั�นฐาน
ไป็สู่อ้ต่สาหกำรรมิท่ี่�ใช้เที่คโนโลย่ชั�นสูงอ่กำด้วัย

“ที่ิศที่างเหล่าน่� ที่ำาให้ภูาคอ้ต่สาหกำรรมิด้านต่่างๆ กำ็ต่้อง
ป็รับตั่วัให้ทัี่นต่่อสถึานกำารณ์ อ้ต่สาหกำรรมิพััฒนามูิลนิธิ ได้ม่ิกำาร
พััฒนาและที่ำางานศ้กำษาแนวัที่างบูรณากำารงานด้านเที่คโนโลย่
สารสนเที่ศกำับที่ั�ง 8 สถึาบัน และได้จัดที่ำา Work Plan ร่วัมิกำัน 
ยกำระดับควัามิสำาคัญย้ที่ธศาสต่ร์ 4.0 ต่ามิกำรอบนโยบายขึ้องรัฐบาล 
และกำระที่รวังอ้ต่สาหกำรรมิ และร่วัมิฝ่่าวัิกำฤต่ครั�งน่�ไป็ด้วัยกำัน” 
นายเผด็็จภััย กล่าว่ทิ�งท้าย 

5. Industrial development, strategy and excellence center 
of Thailand Automotive Institute (TAI) this year focuses on 
industrial development with an environmental friendliness under 
the standpoint of being an institute of learning and development 
in EcoMobility and quality of life to society. While Electrical 
and Electronics Institute (EEI) has an industrial development 
and promotion center to support the application of technology 
and adaptation to new markets of electrical clusters and 
smart electronics including participating “Handy Sense Open 
Innovation” project, Smart Farming by NECTEC for Thai agricultural 
industry development with smart electronics to reduce costs 
and increase more farming efficiency.

6. Industry Transformation with future technology by 
Thailand Textile Institute (THTI) which has developed innovative 
technology of advanced effective cloth masks and established 
standards for masks and PPE to support medical personnel 
during COVID-19 including organize the activities to share 
knowledge on how to make cloth masks as Smart Fabric and 
develop new online distribution channels as New Normal to the 
operators and also help developing the textile industry for 
Thai SMEs.

Mr.Padetpai added that these 8 institutes will increasingly 
play important roles in consulting, guiding including assisting 
in digital technology and automation to the industries and 
their members, especially developing marketing channels 
according to the New Normal pushing for the industry as a whole 
being able to get through the COVID-19 crisis together e.g. 
marketing and sales channels using technology to help selling 
products through online and e-commerce. As the labor sector 
is a major problem in this second round of COVID-19 outbreak, 
the institutions under the foundation which have capability 
in developing robotics and automation technology to stimulate 
demands and push more automation and robotics applications 
to reduce the chronic problems of labor shortage in Thailand to 
rely on alien workers which will elevate Thai industrial sector 
to high-tech industries.

“These directions cause various industrial sectors to 
adapt to keep pace with the situation. FID has developed 
and studied the ways of integrating information technology 
with all 8 institutions and has also created a work plan to 
jointly raise the importance of strategy 4.0 in accordance 
with the government policy framework and the Ministry of 
Industry to get through this crisis together” said Mr.Padetpai.said Mr.Padetpai.

ศูนย์วั ิจ ัยอ ้ต่สาหกำรรมิยานยนต่์สมิัยใหมิ่ สถึาบันยานยนต่์ 
สร้ป็สภูาวัะอ้ต่สาหกำรรมิยานยนต่์ไที่ย ป็ี พั.ศ. 2563 วั่าป็ระเที่ศไที่ย
ม่ิป็ริมิาณกำารผลิต่รถึยนต์่ 1,427,27 คัน จำาหน่ายในป็ระเที่ศ  792,146 คัน 
และส่งออกำ 735,842 คัน ลดลงร้อยละ 29 21 และ 30 ต่ามิลำาดับ เมิ่�อ
เป็ร่ยบเที่่ยบกำับช่วังเด่ยวักำันขึ้องป็ีกำ่อนหน้า เน่�องจากำสภูาวัะเศรษฐกำิจ
ที่่ �ชะลอต่ัวัจากำกำารแพัร่ระบาดขึ้องไวัรัสโควัิด-19 แต่่อย่างไรกำ็ต่ามิ
ป็ริมิาณดังกำล่าวัยังเป็็นไป็ต่ามิท่ี่�กำล่้มิอ้ต่สาหกำรรมิยานยนต์่ สภูาอ้ต่สาหกำรรมิ
แห่งป็ระเที่ศไที่ยตั่�งเป้็าหมิายไว้ั

Next Generation Automotive Research Center, Thailand 
Automotive Institute (TAI) summarizes Thai automotive industry in 2020; 
a total production number of motor vehicles were 1,427,27 units 
and a total number of domestic sales were 792,146 units, while a 
total export number were 735,842 units. These numbers were 
decreased from previous year in the same period; 29%, 21% and 
30%, respectively. This was effect from COVID-19 pandemic that 
had caused economic slowdown. Nevertheless, these were as 
expected from Automotive Industry Club, The Federation of Thai 
Industries (FTI)

SUMMARY OF THAI AUTOMOTIVE 
INDUSTRY IN 2020 AND
TENDENCY IN 2021
THE NEW WAVE OF COVID-19 
PANDEMIC SOARS
HOUSEHOLD DEBTS
• สรปุอุตุสาหกรรมยุานยุนตไ์ทยุป ี2563 
และ แนวิโนม้ป ี2564
• โควิดิัระบาดัระลอุกใหม ่หน้�ครวัิเรอืุนพุ่ังสงู
ตอุ้งระวิงัการใช้จ้่า่ยุ
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นายพัิสิฐ รังสฤษฎ์์วั้ฒิกำ้ล ผู้อำานวัยกำารสถึาบันยานยนต่์ 
สร้ป็ลำาดับเหต้่กำารณ์สำาคัญท่ี่�ม่ิผลกำระที่บต่่ออ้ต่สาหกำรรมิยานยนต์่ไที่ย 
ปี็ 2563 ไว้ั ดังน่� “เด่อนมิกำราคมิ เกิำดกำารแพัร่ระบาดขึ้องเช่�อไวัรัส
โควิัด-19 ในมิณฑ์ลอู่ฮัั่�น ป็ระเที่ศจ่น ส่งผลกำระที่บต่่อกำารจำาหน่าย
ชิ �นส่วันยานยนต่์ในหลายๆ ป็ระเที่ศ เด่อนกำ้มิภูาพัันธ์ บริษัที่
เจนเนอรัล มิอเต่อร์ส ป็ระเที่ศไที่ย (General Motors (Thailand) 
Ltd.) ป็ระกำาศย้ติ่กำารผลิต่และจัดจำาหน่ายรถึยนต์่ในป็ระเที่ศไที่ย 
ในช่วังเด่อนเมิษายนถ้ึงเด่อนพัฤษภูาคมิ ผู้ผลิต่รถึยนต์่จำานวัน 51 ราย
ทัี่�วัโลกำ รวัมิถ้ึงผู้ผลิต่รถึยนต์่ 8 ราย ในป็ระเที่ศไที่ย หย้ดกำารผลิต่
ชั�วัคราวั เพ่ั�อลดกำารแพัร่กำระจายขึ้องเช่�อไวัรัสโควิัด-19 แต่่อย่างไร
กำ็ต่ามิ ในเด่อนต่่อมิา ผู้ผลิต่รถึยนต่์ในป็ระเที่ศไที่ยได้กำลับมิา
เดินหน้าผลิต่ต่ามิเดิมิ จากำนั�นเมิ่�อป็ระเที่ศไที่ยสามิารถึควับค้มิ
สถึานกำารณ์กำารแพัร่ระบาดขึ้องไวัรัสโควิัด-19 ได้ระดับหน้�ง ที่ำาให้
ในเด่อนกำรกำฎ์าคมิป็ระเที่ศไที่ยเป็็นเจ้าภูาพัจัดงานมิอเต่อร์โชว์ั
ครั�งแรกำขึ้องโลกำ นับตั่�งแต่่เกิำดกำารระบาดขึ้องโควิัด-19 และในเด่อน
สิงหาคมิ อ้ต่สาหกำรรมิยานยนต่์ไที่ยเริ�มิฟ้�นต่ัวัโดยสามิารถึผลิต่
รถึยนต์่ได้มิากำกำว่ัา 100,000 คัน เป็็นครั�งแรกำนับตั่�งแต่่กำารระบาดใหญ่
เริ�มิข้ึ้�น กำระทัี่�งเด่อนพัฤศจิกำายน ท่ี่�ป็ริมิาณกำารผลิต่รถึยนต์่เพิั�มิข้ึ้�น
มิากำกำว่ัาช่วังเด่ยวักัำนขึ้องปี็ก่ำอนหน้า เป็็นครั�งแรกำในรอบ 19 เด่อน
ท่ี่�ผ่านมิา แต่่อย่างไรก็ำต่ามิ ในช่วังป็ลายปี็ พั.ศ. 2563 ได้เกิำดกำาร
ระบาดขึ้องไวัรัสโควิัด-19 ระลอกำใหม่ิ ที่ำาให้ต้่องเฝ้่าระวัังสถึานกำารณ์
ขึ้องอ้ต่สาหกำรรมิยานยนต์่ต่่อไป็”

ด้วัยป็ัจจัยต่่างๆ ที่ำาให้สถึาบันยานยนต่์ คาดกำารณ์ป็ริมิาณ
กำารผลิต่รถึยนต์่ในปี็ พั.ศ. 2564 จำานวัน 1,500,000 คัน เพิั�มิข้ึ้�น
ร้อยละ 6 ป็ระกำอบด้วัยกำารส่งออกำ 750,000 คัน เพิั�มิข้ึ้�นร้อยละ 2 
จากำสภูาพัเศรษฐกิำจขึ้องป็ระเที่ศคู่ค้าท่ี่�กำำาลังฟ้�นตั่วัจากำกำารแพัร่
ระบาดขึ้องไวัรัสโควิัด-19 และกำารจำาหน่ายในป็ระเที่ศ 750,000 คัน 
ลดลงร้อยละ 3 จากำกำารระบาดขึ้องไวัรัสโควัิด 19 ระลอกำใหมิ่ 
และหน่�ครัวัเร่อนที่่�พั้่งสูง ส่งผลให้ผู้บริโภูคมิ่ควัามิระมิัดระวััง
ในกำารใช้จ่ายมิากำข้ึ้�น

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, Thailand Automotive 
Institute (TAI), summarized significant effects on Thai automotive 
industry in 2020. He said, “In January, the start of COVID-19 
occurred at Wuhan, China which affected to sale number of 
auto parts in many countries. In February, General Motors 
(Thailand) Ltd. terminated production and distribution in 
Thailand. During April and May, 51 automotive manufacturers, 
worldwide, along with 8 automotive manufacturers in Thailand 
temporally terminated their productions in order to reduce 
spreading of the disease. In the following months, the 
manufacturers in Thailand returned to their normal productions. 
After that, Thailand was able to control this pandemic on an 
acceptable level. As a result, in July, Thailand was the 1st 
country that organized Motor Expo after occurring the pandemic. 
In August, Thai automotive industry gradually recovered and 
a total production number reached more over 100,000 units. 
This was the 1st time since the incident. Until November, the 
total production number of vehicles was increased, which 
was greater than last year in the same period, and this was 
the first in the past 19 months. However, during the end of 2020, 
the new wave of COVID-19 pandemic attacked again. Thus, we 
had to keep close watch on the situation”.

According to many factors, we believe that in 2021, 
the total production number of motor vehicles will be 1.5 million 
units or increasing 6% and the total export number will be 
0.75 million units or increasing 2% from economic recovery 
of trade partner countries. On the other hand, the total number 
of domestic sales will be 0.75 million units or decreasing 3% 
due to the new attack from COVID-19 pandemic. This soars 
household debts; therefore, consumer need to be more careful 
with their spending.
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นายพิัสิฐ รังสฤษฎ์์ว้ัฒิก้ำล ผู้อำานวัยกำารสถึาบันยานยนต์่ และ
คณะหน่วัยต่รวัจสถึาบันยานยนต์่ เข้ึ้ารับมิอบใบรับรองระบบงาน
หน่วัยต่รวัจ มิอกำ.17020-2556 (ISO/IEC 17020 : 2012) ในสาขึ้า
กำารต่รวัจโรงงาน เพ่ั�อกำารรับรองค้ณภูาพัผลิต่ภัูณฑ์์ สำาหรับกำล่้มิ
ผลิต่ภัูณฑ์์ (ครั�งท่ี่� 3) โดยได้รับเก่ำยรติ่จากำนายวัันชัย พันมิชัย เลขึ้าธิกำาร
สำานักำงานมิาต่รฐานผลิต่ภัูณฑ์์อ้ต่สาหกำรรมิ กำระที่รวังอ้ต่สาหกำรรมิ 
เป็็นป็ระธานในพิัธ่ ณ ห้องป็ระช้มิ 200 อาคาร สมิอ. เม่ิ�อวัันท่ี่� 12 
ม่ินาคมิ 2564

สำานักำงานมิาต่รฐานผลิต่ภูัณฑ์์อ้ต่สาหกำรรมิ (สมิอ.) ได้ให้ 
กำารรับรองระบบงานแกำ่ หน่วัยต่รวัจสถึาบันยานยนต่์ ครั�งแรกำ 
เมิ่ �อ 24 พัฤษภูาคมิ 2554 โดยมิ่วััต่ถึ้ป็ระสงค์เพั่ �อสนับสน้น
กำารดำาเนินงานขึ้อง สมิอ. ในกำารให้กำารรับรองมิาต่รฐานผลิต่ภัูณฑ์์
อ้ต่สาหกำรรมิ (มิอกำ.) แกำ่ผู้ป็ระกำอบกำาร โดยหน่วัยต่รวัจช่วัยเพัิ�มิ
ควัามิสะดวักำในขัึ้�นต่อนกำารต่รวัจป็ระเมิินระบบควับค้มิค้ณภูาพั
โรงงาน และลดระยะเวัลาในกำารขึ้อรับใบอน้ญาต่จากำ สมิอ.

สถึาบันยานยนต์่ ได้รับกำารรับรองระบบงานครั�งน่� เป็็นกำาร
ต่่ออาย้ครั�งที่่� 3 ซี้�งได้รับกำารขึ้ยายขึ้อบขึ้่ายกำารต่รวัจเพัิ�มิเต่ิมิ 
ในกำล้่มิผลิต่ภูัณฑ์์ เซีรามิิกำ และอ้ป็กำรณ์ส้ขึ้ภูัณฑ์์ และ โภูคภูัณฑ์์ 

เพั่�อรองรับควัามิต่้องกำารขึ้องกำล้่มิผู้ป็ระกำอบกำารที่่�ใช้บริกำาร
งานที่ดสอบขึ้องสถึาบันฯ และเป็็นกำารขึ้ยายธ้รกิำจในอ้ต่สาหกำรรมิ
ที่่�เกำ่�ยวัขึ้้องให้ครอบคล้มิอย่างรอบด้าน

On March 12th, 2021 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI), and TAI staffs 
from Audit & Assessment division received the certificate of 
accreditation for Inspection Body (ISO/IEC 17020:2012) for 
product quality certification which Mr.Wanchai Phanomchai, 
Secretary-General of Thai Industrial Standards Institute (TISI) 
honorably presided over the ceremony at the meeting room 
200, TISI building. 

Thai Industrial Standards Institute (TISI) firstly granted 
TAI as the accredited inspection body on May 24, 2011 in 
order to support TISI operation by providing industrial product 
standard certification to entrepreneurs to facilitate the 
process of auditing the factory quality control system and 
reduce the time to obtain a license from TISI.

TAI’s third renewal for the accredited inspection body 
which has been expanded the scope of accreditation to 
ceramic products and sanitary and commodity to support 
the needs of TAI clients and expand business industry 
related to cover all aspects.

TAI EXPANDING THE SCOPE 
OF ACCREDITATION FOR
INSPECTION BODY
(ISO/IEC 17020:2012)
สถาบนัยุานยุนต ์ขยุายุขอุบข่ายุการตรวิจ่สอุบ
และรบัรอุง ระบบงานหนว่ิยุตรวิจ่ มอุก.17020-2556

AUTOMOTIVE SOCIAL



10 11

เมิ่ �อวัันพั้ธที่่ � 17 มิ่นาคมิ 2564 นายอาที่ิต่ย์ วั้ฒิคะโร 
ป็ระธานคณะกำรรมิกำารต่รวัจสอบ และป็ระเมิินผลภูาคราชกำารป็ระจำา
กำระที่รวังอ้ต่สาหกำรรมิ (คต่ป็.อกำ.) พัร้อมิคณะ ได้ให้เก่ำยรติ่ลงพ่ั�นท่ี่�
ต่รวัจและติ่ดต่ามิควัามิค่บหน้าโครงกำารจัดตั่�งศูนย์ที่ดสอบยานยนต์่
และยางล้อแห่งชาติ่ ณ เขึ้ต่สวันป่็าลาดกำระทิี่ง ต่ำาบลลาดกำระทิี่ง 
อำาเภูอสนามิชัยเขึ้ต่ จังหวััดฉีะเชิงเที่รา

อ่กำทัี่�ง คต่ป็.อกำ. ได้เข้ึ้าต่รวัจเย่�ยมิชมิอาคารที่ดสอบแบต่เต่อร่�
ยานยนต์่ไฟฟ้า กำารที่ดสอบยางล้อและกำารที่ดสอบอ่�นๆ ขึ้องสถึาบัน

ยานยนต์่ โดย นายพิัสิฐ รังสฤษฎ์์ว้ัฒิก้ำล ผู้อำานวัยกำารสถึาบันยานยนต์่ 
พัร้อมิคณะผู้บริกำารและเจ้าหน้าที่่�ให้กำารต่้อนรับ และให้ขึ้้อมิูล
รายละเอ่ยดเกำ่�ยวักำับกำิจกำรรมิที่ดสอบต่่างๆ ที่่�ดำาเนินกำารภูายใน
ศูนย์ที่ดสอบฯ ดังกำล่าวั

On Wednesday 17th March, 2021, Mr. Arthit Wuttikaro, 
Chairman of Public Sector Audit Evaluation Committee, 
Ministry of Industry (PAEC, MOI) and committee visited, 
inspected and followed up on the progress of Automotive 
and Tyre Testing, Research and Innovation Center (ATTRIC) 
establishment at Lat Krathing Forest Plantation, Lat Krathing 
sub-district, Sanam Chai Khet district, Chachoengsao province. 

PAEC also visited EV Battery Testing Center, tyre testing 
and other tests of Thailand Automotive Institute (TAI). In this 
regard, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, TAI, along with 
management team and staffs gave a warm welcome and 
related details of testing activities within ATTRIC.

โดยขึ้อบขึ้่ายขึ้องหน่วัยต่รวัจสถึาบันยานยนต่์ ที่่�ได้รับกำาร
รับรองระบบงานหน่วัยต่รวัจ ต่ามิข้ึ้อกำำาหนดกำารต่รวัจสอบและ
รับรอง - ขึ้้อกำำาหนดสำาหรับหน่วัยต่รวัจ มิาต่รฐาน ISO/IEC 
17020: 2012 ในสาขึ้ากำารต่รวัจโรงงานเพ่ั�อกำารรับรองค้ณภูาพั
ผลิต่ภัูณฑ์์ สำาหรับกำล่้มิผลิต่ภัูณฑ์์ ดังน่�

• ยานยนต์่ และชิ�นส่วันยานยนต์่

• เคร่�องกำล

• เหล็กำ

• เซีรามิิกำ และอ้ป็กำรณ์ส้ขึ้ภัูณฑ์์

• โภูคภัูณฑ์์

ที่ั�งน่� ผู้ป็ระกำอบกำารที่่�สนใจ สามิารถึสอบถึามิรายละเอ่ยด
เพัิ�มิเต่ิมิ หร่อ ขึ้อรับกำารป็ร้กำษาเกำ่�ยวักำับสำาหรับกำล้่มิผลิต่ภูัณฑ์์
ต่่างๆ ข้ึ้างต้่น ต่ามิข้ึ้อกำำาหนดกำารต่รวัจสอบและรับรองได้ท่ี่� แผนกำ
ต่รวัจป็ระเมิิน สถึาบันยานยนต์่ โที่รศัพัท์ี่ 02-712-2414 ต่่อ 6601 
หร่อ อ่เมิล audit@thaiauto.or.th

The scope which has been accredited in accordance 
with the inspection and certification requirements. 
The requirements for the ISO/IEC 17020: 2012 accreditation 
body in the field of factory inspection for the following 
product quality certification: 

• Automotive and auto parts

• Mechanical products

• Iron

• Ceramics and sanitary 

• Commodity

For more information or consulting service request in 
various products according to the requirements of the audit and 
certification, please contact the Audit & Assessment division, 
Thailand Automotive Institute Tel. 02-712-2414 ext. 6601 or 
email audit@thaiauto.or.th

PAEC, MOI VISITED AND
INSPECTED ATTRIC
คตป.อุก. ลงพัื�นท้�ตรวิจ่สอุบศนูยุท์ดัสอุบยุานยุนตฯ์

mailto:audit@thaiauto.or.th
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1. ท้�มาและควิามสำาคญั

สถึานกำารณ์กำารระบาดขึ้องไวัรัส
โควิัด-19 นั�นแพัร่ขึ้ยายเป็็นวังกำว้ัางทัี่�วัโลกำ 
แม้ิว่ัาป็ระเที่ศไที่ยจะสามิารถึรับม่ิอได้
ในกำารระบาดระลอกำแรกำ แต่่กำ็ต่้องเผชิญ 
กัำบกำารระบาดระลอกำใหมิ่ ท่ี่� ม่ิจำานวัน
ผู้ต่ิดเช่�อมิากำขึ้้�นกำวั่าเดิมิ และกำารต่ิดต่ามิ
ควับค้มิท่ี่�ที่ำาได้ยากำข้ึ้�น จากำมิาต่รกำารปิ็ดกัำ�น
พัรมิแดนทัี่�งที่างบกำและที่างอากำาศส่งผล
ต่่อ อ้ต่สาหกำรรมิอากำาศยานทัี่� วั โลกำ 
ในกำารผลิต่และกำารซี่อมิบำาร้ง ผู ้ผลิต่ 
และผู้ให้บริกำารซ่ีอมิบำาร้งในระดับโลกำ
ล้วันต้่องป็รับตั่วั เพ่ั�อรับม่ิอกัำบสถึานกำารณ์
กำารหยด้ชะงักำ โดยต้่องรักำษาสภูาพัคล่อง
ขึ้องต่น อย่างไรกำ็ต่ามิ สถึานกำารณ์น่ �

ไมิ่ได้คงอยู ่ต่ลอดไป็ เมิ่ �อป็ระชากำรโลกำ
ได้รับวััคซี่นอย่างที่ั �วัถึ้ง ควัามิต่้องกำาร
ในกำารเดินที่างที่างอากำาศย่อมิกำลับ
มิามิากำ ทัี่�งกำารเดินที่างเพ่ั�อท่ี่องเท่ี่�ยวั และ
กำารดำาเนินธ้รกิำจต่่างๆ ในบที่ควัามิน่�จะใช้
ส ถึ า น กำ า ร ณ์ ป็ กำ ติ่ ขึ้ อ ง อ้ ต่ ส า กำ ร ร มิ
อากำาศยานกำ่อนเกิำดเหต้่กำาร์กำารระบาด
ขึ้องโควัิด-19 เป็็นที่่ �ต่ ั �ง เพั่ �อป็ระเมิิน
ควัามิเป็็นไป็ได้ขึ้องผู้ป็ระกำอบกำารไที่ย

1. Background and 
Significance

The COVID-19 pandemic has 
spread widely around the world. 
Although Thailand was able to cope 
with the first wave of outbreak, the 

new wave causes more infected 
people and is more difficult to control 
than before. The declaration of 
lockdown country and shutdown Thai 
airspace and land borders measures 
has severely affected to the global 
aerospace industry in assembling and 
Maintenance, Repair, and Overhaul 
(MRO). Global manufacturer and MRO 
provider need change to maintain 
liquidity of their cash flows. However, 
this situation will not last after we 
get vaccination. The need of air 
transportation will be return to normal, 
either for travel or business. This article 
will is based on the normal situation of 
aerospace industry before the 
pandemic to evaluate potential of 
Thai manufacturer.

THAI AUTOMOTIVE MANUFACTURER:
POTENTIAL AND POSSIBILITY OF 
SHIFTING TO AEROSPACE INDUSTRY
ศักัยภาพอุตุสาหกรรมอุากาศัยานไทย
และความเป็น็ไป็ได้ข้องการป็รบัผู้้ผู้้ลติชิ้ิ�นส่ว่นยานยนต์

By : Industrial Research Division
 January 2021

Auto Discuss
ในช่วัง 5 ปี็ท่ี่�ผ่านมิา หลายภูาคส่วัน

ป็ระ เ มิิน ว่ั า อ้ต่สาหกำรรมิกำารขึ้น ส่ง
ที่างอากำาศจะเต่ิบโต่อย่างมิากำ เน่�องด้วัย
กำารเต่ิบโต่ขึ้องชนชั�นกำลางโดยเฉีพัาะ
ในภููมิิภูาคเอเช่ย และกำารดำาเนินธ้รกำิจ
สายกำารบินต้่นท้ี่นต่ำ�า (Low cost carrier: 
LCC) ที่ำาให้ป็ระเที่ศไที่ยซี้�งเป็็นหน้�งใน
ภููมิิภูาคเอเช่ยต้่องกำารเป็็นศูนย์กำลาง
อ้ต่สาหกำรรมิอากำาศยานขึ้องภููมิิภูาค 
โดยเฉีพัาะด้านกำารผลิต่ชิ�นส่วันเพั่�อ
ส่งมิอบให้ผู ้ผลิต่เคร่ �องบิน และเพั่ �อใช้
สำาหรับกำารซี่อมิบำาร้งอากำาศยานสำาหรับ
ศูนย์ซ่ีอมิในป็ระเที่ศ เน่�องจากำควัามิพัร้อมิ
ด้านอ้ป็ที่านท่ี่�เป็็นแหล่งผลิต่ยานยนต์่ 
และควัามิพัร้อมิด้านอ้ป็สงค์ท่ี่�จะเป็็น
ศูนย์กำลางกำารบินและซ่ีอมิบำาร้งขึ้องภููมิิภูาค
ที่่ �สนามิบินอู ่ต่ะเภูา แมิ้วั ่ากำารบินไที่ย
ท่ี่�เป็็นผู้รับผิดชอบหลักำในกำารลงท้ี่นท่ี่�ได้
ย่ �นล้มิละลายไป็นั �น กำารลงที่้นในศูนย์
ซ่ีอมิบำาร้ง หร่อ TG MRO เป็็นช่องที่างหน้�ง
ท่ี่�สร้างรายได้ขึ้องแผนฟ้�นฟู ซ้ี�งอยู่ระหว่ัาง
รอควัามิชัดเจนและจัดหาผู้ร่วัมิลงท้ี่น
รายใหมิ่หลังจากำที่่ � Airbus ได้ป็ฏิิเสธ
กำารร่วัมิลงท้ี่นไป็ นอกำจากำน่� สมิาคมิขึ้นส่ง
ที่างอากำาศระหวั่างป็ระเที่ศ (The Inter-
national Air Transport Association: IATA) 
คาดกำารณ์จำานวันผู้โดยสารที่างอากำาศ

ในป็ระเที่ศไที่ยจะเติ่บโต่ข้ึ้�นมิาเป็็นลำาดับท่ี่� 
9 ในต่ลาดโลกำภูายในป็ี ค.ศ. 2030 จากำ
ลำาดับท่ี่� 11 ในปี็ ค.ศ. 2019 หมิายควัามิว่ัา
ควัามิต่้องกำารในอากำาศยาน ที่ั �งด ้าน
กำารผลิต่และซ่ีอมิบำาร้งขึ้องไที่ยจะเติ่บโต่
ไป็ในทิี่ศที่างเด่ยวักัำน (รูป็ท่ี่� 1) อย่างไรก็ำต่ามิ 
IATA กำ็ได้ป็ระเมิินคาดกำารณ์กำารฟ้�นต่ัวั
ขึ้องกำารขึ้นส่งที่างอากำาศว่ัาจะกำลับสู่
ภูาวัะป็กำติ่ ได้ในปี็ ค.ศ. 2024 

In the past five years, the air 
transport industry was estimated to 
grow, exceedingly, due to expandsion 
of the middle class, ; especially in Asia, 
and the operation of l Low-Cost Carrier 
(LCC). As a result, Thailand desires to 
be the center of aerospace industry in 
this region ; especially, in the production 
of components to supply them to aircraft 
manufacturer and they will be used for 
domestic MRO due to advantages of 

strength automotive supply chain and 
the readiness of U-Tapao MRO complex 
development. Even though Thai Airways 
International Public Co., Ltd. (THAI), 
which has key responsible for investment 
in TG MRO, was filed for bankruptcy, 
its investment in MRO will generate 
revenue for rehabi l itation plan. 
Nevertheless, stakeholders are 
considering this plan and it also needs 
new investors after Airbus refused the 
joint ventue in April 2020. Besides, the 
International Air Transport Association 
(IATA) forecasted the number of 
passengers in Thailand would be 
ranked the 9th in the world market by 
2030 (as the 11th in 2019). This means 
that the demand in aircraft production 
and MRO services will grow in the 
same direction (Figure 1). However, 
IATA estimates that the recovery of 
air freight industry will return to normal 
in 2024.

รปูที ่1 การเตบิโตของผูโ้ดยสารทางอากาศภายในป ีค.ศ. 2030
Figure 1 : The 10 largest air passenger market over time by 2030
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2. ภาพัรวิมอุตุสาหกรรม
อุากาศยุานในประเทศไทยุ

อ้ต่สาหกำรรมิกำารบิน (Aviation 
Industry) ครอบคล้มิต่ั�งแต่่กำารออกำแบบ
พััฒนา ผลิต่ และใช้งานอากำาศยาน ซี้�ง
กำารขึ้นส่งที่างอากำาศ กำารผลิต่อากำาศยาน 
และกำารซ่ีอมิบำาร้งล้วันเก่ำ�ยวัเน่�องกัำน 
เพัราะกำารใช้งานกำ่อให้เกำิดกำารผลิต่ และ
กำารซ่ีอมิบำาร้ง 

2.1 การขนส่งทางอี่ากาศขอี่งไทย

ในป็ี ค.ศ. 2019 ป็ระเที่ศไที่ยมิ่
สนามิบินที่ั �งหมิด 38 แห่งที่ั �วัป็ระเที่ศ 
จำาแนกำเป็็นสนามิบินภูายในป็ระเที่ศ 27 แห่ง 
และสนามิบินระหวั่างป็ระเที่ศ 11 แห่ง 
และผู้ป็ระกำอบกำารสายกำารบินท่ี่�ได้รับ
ใบอน้ญาต่จากำสำานักำงานกำารบินพัลเร่อน
ทัี่�งหมิด 43 ราย โดยม่ิจำานวันอากำาศยาน
ที่่ �ใช้งานในป็ระเที่ศกำวั่า 679 ลำา เป็็น
อากำาศยานท่ี่�ใช้งานเพ่ั�อกำารพัาณิชย์ 370 ลำา 
อย่างไรก็ำต่ามิในปี็ ค.ศ. 2020 ผลกำระที่บ

จากำ COVID-19 ที่ำาให้จำานวันผู้โดยสาร
ในไต่รมิาส 1-3 ลดลงกำวั่าร้อยละ 64.3 
และจำานวันเท่ี่�ยวับินลดลงกำว่ัาร้อยละ 
54.7 เม่ิ�อเท่ี่ยบกัำบช่วังเด่ยวักัำนจากำปี็ก่ำอน 

2. Overview of Thai
Aerospace Industry 

Aviation Industry includes designing, 
R&D and using of aerospace.Air 
transportation industry, manufacturing 
and MRO are all related because usage 
creates those businesses.

2.1 Thai Air Transportation 

As of 2019, there are 38 airports 
around the country; including, 27 
domestic and 11 international airports. 
43 air operator license holders operate 
in Thailand. There are 679 aircrafts in 
service which 370 units are commercial 
aircraft. However, in Q1-Q3/2020, the 
number of passengers and flights dropped 
64.3% and 54.7%, respectively, from 
last year in the same period due to the 
COVID-19 pandemic.

รปูที ่2 ภาพรวมอตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศของไทย
Figure 2 : Overview of Thai air transportation industry 

ที�มีา : สำานักำงานกำารบินพัลเร่อนแห่งป็ระเที่ศไที่ย
Source :Source : Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT)

2.2 การผลิตชิิ้�นส่ว่นอี่ากาศยาน และ
มูีลคุ่าการคุ้าระหว่่างประเทศขอี่งไทย

ปั็จจ้บันม่ิผู้ป็ระกำอบกำารอ้ต่สาหกำรรมิ
ผลิต่ชิ�นส่วันอากำาศยานในป็ระเที่ศไที่ย
จำานวันไม่ิมิากำ และไม่ิม่ิผู้ผลิต่ระดับ OEM 
โดยผู้ผลิต่ชิ�นส่วันอากำาศยานมิ่จำานวัน 
48 ราย โดยมิ่ผู้ที่่ �ได้รับกำารรับรองระบบ
ค้ณภูาพั AS 9100 จำานวัน 32 ราย และ
ได้รับกำารส่งเสริมิกำารลงที่้น 27 ราย1 ซี้�ง 
ผู้ผลิต่ที่่�สำาคัญ ค่อ บริษัที่ ซี่เน่ยร์ แอโร-
สเป็ซี (ไที่ยแลนด์) จำากัำด บริษัที่ ซ่ีซ่ีเอส 
แอดวัานซ์ี เที่ค จำากัำด และ บริษัที่ ไลสต่ริที่ส์ 
(ไที่ยแลนด์) จำากัำด เป็็นต้่น ซ้ี�งบริษัที่เหล่าน่�
เป็็นผู้ผลิต่ระดับ Tier-2 และ Tier-3 

ป็ระเที่ศไที่ยนำาเข้ึ้าสินค้าอากำาศยาน
ป็ระเภูที่เคร่�องยนต์่ เคร่�องบินและชิ�นส่วัน
จากำสหราชอาณาจักำร สหรัฐอเมิริกำา และ
ฝ่รั�งเศสต่ามิลำาดับ ซ้ี�งเป็็นป็ระเที่ศเจ้าขึ้อง
ผลิต่ภูัณฑ์์ และส่งออกำสินค้าเหล่าน่�ไป็ยัง 
สิงคโป็ร์ จ่น และฮั่่องกำง อย่างไรกำ็ด่ยังมิ่
ชิ �นส่วันอ่�นที่่�ถึูกำนำาเขึ้้าและส่งออกำ เช่น 
ยางล้อ ท่ี่�นั�ง และเคร่�องป็รับอากำาศ เป็็นต้่น 
แต่่ชิ�นส่วันเหล่าน่�มิ่มิูลค่าน้อยมิากำ เมิ่�อ
เที่่ยบกำับเคร่�องยนต่์ และเคร่�องบินที่่�ใช้
เที่คโนโลย่ขัึ้�นสูงในกำารผลิต่

2.2 Thai Aircraft Component 
Manufacturing and International 
Trade Value

There are only a handful of aircraft 
component manufacturers in Thailand 

and there is no Original Equipment 
Manufacturer (OEM). In fact, there are 
only 48 manufacturers and most of them 
are Tier-2 and Tier-3. 32 manufacturers 
get AS9100 approval and 271 of them 
get investment support from Thailand 
Board of Investment (BOI). The well-known 
companies in Thailand are Senior 
Aerospace (Thailand) Limited, C.C.S 
Advance Tech Company Limited, Leistritz 
(Thailand) Company Limited, and so on. 

Thailand imports engines, aircrafts, 
and parts from UK, USA and France, 
respectively, and re-exports them to 
Singapore, China and Hong Kong, 
consecutively. Additionally, other parts, 
such as tyre, seat and air-conditioned, 
are imported and re-exported to 
overseas but their trade value is way 
less than value of engine and aircraft, 
which require high technology in 
production.

รปูที ่3 มลูคา่นำาเขา้ - สง่ออกสนิคา้อากาศยานของไทย
Figure 3 : Thai aircraft import-export value
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2.3 การซ่่อี่มีบัำาร ุงอี่ากาศยาน
ขอี่งไทย (Maintenance Repair and 
Overhaul: MRO)

ปั็จจ้บันสถึาบันกำารบินพัลเร่อน
ได้ให้กำารรับรองหน่วัยซ่ีอมิในป็ระเที่ศไที่ย
ที่ั �งหมิด 34 ราย (ขึ้้อมิูล ณ พัฤษภูาคมิ 
ค.ศ. 2020) และม่ิหน่วัยงานท่ี่�ยังรอกำารรับรอง
จากำสถึาบันกำารบินพัลเร่อนอ่กำ 5 ราย โดย
เ ป็็นหน่ วัย ง าน ท่ี่� ไ ด้ รั บกำารส่ ง เ ส ริ มิ
กำารลงท้ี่นเพ่ั�อป็ระกำอบกิำจกำาร รวัมิทัี่�งสิ�น 
39 ราย โดยมิ ่ผ ู ้ป็ระกำอบกำารได ้ร ับ
กำารรับรองจากำ FAA/EASA จำานวัน 8 ราย 
ซ้ี�งส่วันใหญ่เป็็นผู้ป็ระกำอบกำารต่่างชาติ่

ในป็ ี ค.ศ. 2018 กำารใช ้จ ่ายใน
กำารซี่อมิบำาร้งอากำาศยานเพ่ั�อกำารพัาณิชย์ 
ขึ้องป็ระเที่ศไที่ยที่ั�งหมิดมิ่มิูลค่า 1,142 
ล้านเหร่ยญสหรัฐ ซ้ี�งควัามิสามิารถึซ่ีอมิบำาร้ง
ในป็ระเที่ศสามิารถึรองรับได้เพ่ัยงร้อยละ 
46 หร่อคิดเป็็นมิูลค่า 528 ล้านเหร่ยญ
สหรัฐ ท่ี่�เหล่ออ่กำกำว่ัาร้อยละ 54 ต้่องส่งไป็
ซี่อมิบำาร้งยังต่่างป็ระเที่ศ ที่่�โดยส่วันใหญ่
เป็็นกำารซ่ีอมิบำาร้งเคร่�องยนต์่ จ้งเป็็นท่ี่�มิา
ขึ้องกำารจัดตั่�งศูนย์ซ่ีอมิบำาร้งอากำาศยาน 
(MRO Complex) บนพ่ั�นท่ี่�ขึ้องสนามิบิน 
อู่ต่เภูา โดยม่ิผู้รับผิดชอบหลักำ ค่อ กำารบินไที่ย

2.3 Thai Maintenance Repair 
and Overhaul: MRO

At present, CAAT has certified 
34 local MRO providers (as of May 
2020), and 5 companies, are in the 
process of getting approval. All those 
39 providers get approval from BOI which 
8 of them, most are foreign companies, 
receive FAA/EASA certification.

In 2018, Thailand’s MRO spending 
on commercial aircraft was $ 1.142 
billion, while capability of MRO in 
Thailand was only 46% of total demand 
with value of $ 528 million. The rest 
54% were sent to overseas. and most 
of them were engine repair. This is the 
beginning of MRO complex establishment 
in U-Tapao area which Thai airway is 
the key investor.

รปูที ่4 ประมาณการคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบำารงุอากาศยานของไทย
Figure 4 : Thailand MRO industry spending forecast
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เน่�องด้วัยกำารระบาดขึ้อง COVID-19 
ท่ี่�ส่งผลกำระที่บไป็ทัี่�วัโลกำอย่างมิหาศาล 
Roland Berger2 ได้ป็ระเมิินสถึานกำารณ์
ภูาพัรวัมิขึ้องอ้ต่สาหกำรรมิกำารซ่ีอมิบำาร้ง
จากำผลกำระที่บขึ้อง COVID-19 ไว้ัว่ัาจะอยู่
ในสภูาวัะถึดถึอย โดยจะกำลับสู่สภูาวัะป็กำติ่ 
(ป็ี ค.ศ. 2019) ได้ในป็ี ค.ศ. 2024 แต่่
ในภููมิิภูาคเอเช่ย-แป็ซิีฟิกำจะฟ้�นตั่วัเร็วั
ท่ี่�ส้ดในช่วังป็ลายปี็ ค.ศ. 2022 

3. ควิามเปน็ไปไดัข้อุง
การปรบัผูู้ผู้้ลติช้ิ�นสว่ิน
ยุานยุนตส์ูก่ารผู้ลติ
ช้ิ�นสว่ินอุากาศยุาน และ
การซ่อุ่มบำารงุ

โดยพ่ั�นฐานแล้วัป็ระเที่ศไที่ยม่ิห่วังโซ่ี
อ้ป็ที่านใน อ้ต่สาหกำรรมิยานยนต่์ ท่ี่�
แข็ึ้งแกำร่ง ม่ิผู้ป็ระกำอบกำารในอ้ต่สาหกำรรมิ
กำว่ัา 1,500 ราย มิากำกำว่ัาผู้ป็ระกำอบกำารใน
อ้ต่สากำหรรมิอากำาศยานหลายสิบเท่ี่า 

และม่ิ เที่คโนโลย่กำารผลิต่บางอย่าง
คล้ายคล้งกัำน จ้งม่ิโอกำาสท่ี่�ผู้ป็ระกำอบกำาร
ผลิต่ชิ�นส่วันยานยนต่์จะผันต่ัวัหร่อขึ้ยาย
ขึ้ อ บ ขึ้่ า ย ธ้ ร กิำ จ ไ ป็ สู่ อ้ ต่ ส า ห กำ ร ร มิ
อากำาศยานได้ แต่่ทัี่�งน่�กำารเข้ึ้าเป็็นส่วันหน้�ง
ใน ห่วัง โซ่ี อ้ป็ที่านขึ้อง อ้ต่สาหกำรรมิ
กำารผลิต่ชิ�นส่วันอากำาศยานจำาเป็็นต้่อง
ได้รับกำารรับรองจากำผู้ซี่�อ กำล่าวัค่อผู้ผลิต่
ในลำาดับ Tier-2, 3 นั �น ต่้องผลิต่ให้ได้
ต่ามิแบบที่่�ลูกำค้ากำำาหนด อ่กำที่ั �งต่้องได้
รับกำารรับรองระบบค้ณภูาพั AS 9100 
เพ่ั�อให้เป็็นไป็ต่ามิมิาต่รฐานควัามิป็ลอดภัูย
ในกำารผลิต่อ่กำด้วัย ซ้ี�งสามิารถึดูควัามิเหม่ิอน 
-ควัามิแต่กำต่่างขึ้องที่ั �ง 2 อ้ต่สาหกำรรมิ
ได้ดังน่�

Owing to enormous impact from 
COVID-19 pandemic, worldwide, 
Roland Berger2 has evaluated that the 
MRO industry will be in the recession 
stage (as of 2019) and wil l ful ly 
recover as normal in 2024. For, 

Asia-Pacific region, the most rapid 
recovery will be at the end of 2022.

3. Possibility of Thai 
Automotive Manufacturer 
for Shifting to Aerospace 
and MRO Industry 

One of the strengths of Thailand 
is over 1,500 operators in the automotive 
supply chain, which greater than 
aerospace industry’s ten times; and 
some production technologies used in 
both industries are similar. Thus, there 
is an opportunity for manufacturers to 
shift and expand their businesses to 
the aerospace industry. However, 
there are some conditions for entering 
to this industry. They have to get 
a p p r o v a l  f r om  cu s t ome r  a n d 
manufacturers in Tier-2 and 3 must be 
able to build to print as customer 
order. They also have to pass AS 9100 
approval in order to follow safety 
standard of production. The comparison 
of similarity and difference between 
both industries is shown below.

รปูที ่5 ประมาณการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมการซอ่มบำารงุของโลก
Figure 5 : Potential recovery of the global MRO market 
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ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความเหมอืน-ความแตกตา่งระหวา่งอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอากาศยาน

หัวขอ้ การเปรยีบเทยีบ

ความเหมอืุน

โครงสรา้งอตุสาหกรรมแบบพรีะมดิ - ผู้ผลิตระดับ OEM อยู่ด้านบนสุด มีจำานวนน้อยรายกว่า Supplier ในลำาดับอื่นที่มีความสามารถ
ในการผลติทีห่ลากหลาย ตัง้แตผ่ลติชิน้สว่นไปจนถงึระบบเครือ่งยนต์

การนำาเทคโนโลยมีาใช้
เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน

- จากข้อกำาหนดการปล่อย CO2 จากการใช้งานทั้งเครื่องบิน และรถยนต์ ทำาให้ผู้ผลิตทั้ง 2 ฝ่าย
ตอ้งพฒันาผลติภณัฑท์ีป่ระหยดัพลงังาน

ความแตกตา่ง

ความซบัซอ้นของผลติภณัฑ์

- การผลิตเครื่องบินนั้นซับซ้อนมากกว่า ตั้งแต่แนวคิดในการออกแบบ การได้รับการรับรอง ไปจนถึง
การผลติในเชงิพาณชิย ์โดยใชร้ะยะเวลามากกวา่ 7 ป ี

- ผู้ ผลิตเครื่ องบินนั้ นมุ่ งเน้นการทำาตลาด และการประกอบรวมชิ้ นส่วนในขั้นสุดท้าย จึงพึ่ งพา
ผู้ผลิตใน Supply chain ในการผลิตชิ้นส่วนอื่นอย่างมาก ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ผลิตระบบขบัเคลื่อน 
และชิ้นส่วนหลักเอง

อายกุารใชง้าน - การใชง้านเครือ่งบนิมขีอ้กำาหนดซอ่มบำารงุตามชัว่โมงการใชง้าน และใชง้านไดถ้งึ 40 ปี
- รถยนตม์อีายกุารใชง้านโดยเฉลีย่เพยีง 9 ป ีผูผ้ลติจงึออกผลติภณัฑใ์หมไ่ดท้กุปี

ระดบัความละเอยีดของชิน้งาน - แมว้า่ชิน้งานใน 2 อตุสาหกรรมจะใชท้กัษะเดยีวกนั แตก่ารผลติอากาศยานนัน้จำาเปน็ตอ้งใชค้วามละเอยีด
มากกวา่ เชน่ การเชือ่มโครงเครือ่งบนิมคีวามละเอยีดกวา่รถยนต ์100 เทา่

ระบบคณุภาพและความปลอดภยั

- ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยานจะต้องได้รับการรับรอง AS 9100 เป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว นอกจากนี้
การตรวจสอบผลติภณัฑต์อ้งทำาทกุชิน้งาน

- อตุสาหกรรมยานยนตน์ัน้ปฏบิตัติามผูผ้ลติในลำาดบับนในดา้นมาตรฐาน และการตรวจผลติภณัฑท์ำาได้
โดยสุม่ตรวจ

การตรวจสอบกลบัไดข้องขอ้มลู - การใช้งานอากาศยานนั้นคำานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ฉะนั้นชิ้นส่วนทุกชิ้นจำาเป็นต้องตรวจสอบได้
ตัง้แตก่ารผลติและอายกุารใชง้าน ในกรณทีีเ่กดิเหตขุดัขอ้งในเครือ่งบนิ ซึง่มขีอ้กำาหนดในการซอ่มบำารงุ

การแข่งขนัในตลาด

- อุตสาหกรรมอากาศยานมีสภาพผูกขาดโดยผู้ผลิต 2 ราย ซึ่งยากต่อการเข้าสู่ตลาด จำาเป็นต้องมี
ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขัน้สูง และเงินลงทุนมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีผู้แข่งขนัในตลาด
จำานวนมาก 

- อตุสาหกรรมยานยนตม์ปีระสทิธภิาพในการบรหิารตน้ทนุมากกวา่ จากแนวคดิการผลติแบบ LEAN 

อตัราการผลติ - อตัราการผลติรถยนตน์ัน้สงูกวา่เครือ่งบนิ เนือ่งจากความซบัซอ้นของผลติภณัฑน์อ้ยกวา่

ยอดผลติคงคา้ง - ผูผ้ลติเครือ่งบนิจะทำาการผลติหลงัจากตกลงซือ้ขายแลว้ และใชเ้วลาประกอบหลายปี

ความยดืหยุน่ในการผลติ

- เครือ่งบนิมคีวามซบัซอ้นอยา่งมาก ฉะนัน้การเปลีย่นเครือ่งยนตก์อ่นการผลติในระยะสัน้นัน้เปน็ไปไมไ่ด ้
เนือ่งจากตอ้งเปลีย่นชิน้สว่นภายในทัง้หมด และเอกสารทีต่อ้งจดัทำาไวเ้พือ่ตรวจสอบกลบัดว้ย

- การผลติรถยนต ์ไดม้คีำาสัง่ซือ้ชิน้สว่นลว่งหนา้กอ่นการประกอบรถ 4 สปัดาห ์และสามารถเปลีย่นแปลง
ไดล้ว่งหนา้ 3 วนักอ่นการผลติ

มาตรฐานอตุสาหกรรม - อตุสาหกรรมอากาศยานใช ้AS 9100 และมุง่เนน้ในการใชง้านทางอากาศโดยปลอดภยั
- อตุสาหกรรมยานยนตใ์ช ้TS 16949 มุง่เนน้ในการลดของเสยีและตน้ทนุในการผลติ 

แนวโนม้การเขา้ถงึอุตุสาหกรรมการผลติอุากาศัยานขอุงผูผ้ลติยานยนต์

เพิม่อตัราการผลติอากาศยาน
- คำาสั่งซื้อเครื่องบินใหม่มีจำานวนมากขึ้น เพื่อให้ผลิตทันต่อความต้องการ ผู้ผลิตเครื่องบินมีแนวโน้มที่

จะใช ้ Suppliers ในอตุสาหกรรมยานยนต ์ เนือ่งจากมคีวามคลา้ยคลงึกนัในการผลติ แตท่ัง้นีก้ารผลติ
เครือ่งบนิจำาเปน็ตอ้งผลตินอ้ยชิน้กวา่ ดว้ยคณุภาพ และความละเอยีดสงูกวา่

ความสามารถในการจดัการตน้ทนุ

- ตัง้แตป่ ีค.ศ. 2008 สายการบนิตน้ทนุตำา่ตอ้งการซือ้เครือ่งบนิทีม่รีาคาถกูลง จงึทำาใหผู้ผ้ลติเครือ่งบนิ
กำาหนดให ้Suppliers ของตนลดราคาลงรอ้ยละ 15 

- ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีความสามารถในการผลิตแบบ Lean ที่ได้เปรียบอยู่แล้ว หากผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานยอ่มมตีน้ทนุทีต่ำา่กวา่
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Table 1 The comparison of similarity and difference between the automotive and aerospace industr ies 

 Topic Comparison

Similarity

'Tier-pyramid' supply chain structure - A small number of OEMs rely on a large pool of suppliers at various tiers to produce parts, modules, 
sub-assemblies and systems.

Adopting new technology to reduce 
fuel consumption

- Regulatory changes and fuel price push both towards green technologies in order to reduce 
CO2 emission

Difference

Product complexity 

- Buildind an aircraft is far more complex than the automobile. From concept design to the 
certification and final mass production, the development cycle is more than 7 years in average 
and needs substantial capital investment. 

- Aircraft OEM mainly focuses on the market, final integration, assembly and test. While automobile 
OEM usually manufactures powertrain and other major components by itself

Product life cycle
- MRO is more prominent in aerospace as aircraft are required to be operated continuously and 

operation life is normally up to 40 years
- Operation life of the car is a shorter, average of 9 years due to the new yearly model introduction.

Level of tolerance
- Many of the physical work or skills required may be the same, but there is a monumental difference 

between manufacturing, for example, a rivet for an aircraft frame can have as low as 0.001 of 
variance, as compared to a tolerance in the 0.1 range or slightly better for the automotive industry

Quality and safety requirement

- The aviation industry has strict certification and quality management requirements. 
For manufacturers, AS 9100 and customer approval are the basic prerequisites to enter the 
aerospace supply chain. Inspection in every part is required. 

- Automotive regulatory requirements have to be complied with throughout the whole industry to 
ensure safety. OEM and top tier suppliers will pass. Product inspection can be done, randomly. 

Traceability and document control - It is important to be able to track the complete part. When the aircraft is exhibiting particular 
symptoms, traceability is important to locate specific parts.

Competitiveness in the market
- Compared to the current duopoly aviation market, where it's difficult to enter due to the high technical 

and capital threshold. On the other hand, there are more operators in the automotive industry 
- To survive in the automotive industry, the Lean manufacturing concept is widely adopted in this industry.

Production rate - The car production rate is more than aircraft's due to less complexity

Backlog order - Aircraft are often ordered by airlines before manufactured, leading to long term backlog orders

Production flexibility

- The implementation of changes in aircraft is more complex as well as the steering of the supply chain. 
Changing the jet engine 3 days before Standard Operating Procedure (SOP) is near impossible 
as engine suspensions, steering, wiring harnesses and documentation all have to be changed. 

- Automotive production is clocked down to Tier 4 supplier with an ahead of schedule work of 4 
weeks. Customers can propose to change up to 3 days before their car is produced. 

Industrial Standards

- Aerospace is concerned mainly with making flight worthy, safe and reliable product. AS 9100 
focuses on the needed control to accomplish that mission.

- Automotive is concerned with the extremely high level of consistency with high volumes, with 
extreme cost-cutting pressures. And TS 16949 focus on defect prevention, the reduction of 
variation and waste in the supply chain.

Tendency of Approach towards Aviation Industry

The increasing production rate of 
the aviation industry

- Facing the increasing production demand for aircraft, the aviation industry tends the automotive 
industry. Regarding the experience advantage that can be transferred and more requirements 
of quality and tolerance

Cost management 

- Since 2008, major worldwide airlines all face great pressure, Rising of LCC intensifies the 
competition. As customers, airlines will demand aircraft manufacturers to decrease their price. Then 
OEM, Boeing, require more and more cost reduction for its supply chain to reduce 15% of the cost. 

- Continue the Lean manufacture and continuous improvement adopted in the automotive industry 
will benefit a lot when entering the aerospace industry. 
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อย่างไรก็ำต่ามิกำารเพิั�มิจำานวันผู้ผลิต่
ชิ�นส่วันอากำาศยานโดยพััฒนาผู้ผลิต่
ชิ �นส่วันยานยนต่์นั �น จะต่้องพัิจารณา
ใน 2 ด้าน ค่อ

1. ด็้านการผลิต ผู ้ป็ระกำอบกำาร
ชิ �นส่วันยานยนต่์ไที่ยมิ่ควัามิชำานาญ
ในกำระบวันกำารผลิต่ชิ�นส่วันท่ี่�สามิารถึ
ป็ระย้กำต์่ใช้ในกำารผลิต่ชิ�นส่วันอากำาศยานได้ 
และวััสด้คอมิโพัสิต่ท่ี่� ใช้ผ ลิต่ชิ�น ส่วัน
ย านยนต่์ ยั ง ใ ช้ ใ นกำ า รผลิ ต่ ชิ� น ส่ วั น
อากำาศยานได้ แต่่ผู้ป็ระกำอบกำารจำาเป็็น
ต้่องได้รับกำารรับรองในกำารผลิต่ชิ�นส่วัน
อากำาศยานท่ี่�ม่ิควัามิซัีบซ้ีอน และค่าใช้จ่าย
สูงกำว่ัา กำล่าวัค่อระบบกำารรับรองค้ณภูาพั
ในกำารผลิต่ชิ�นส่วันยานยนต์่และชิ�นส่วัน
อากำาศยานไมิ่เหมิ่อนกำัน และไมิ่สามิารถึ
ดำาเนินกำารผลิต่ในโรงงานเด่ยวักัำนได้ 
จำาเป็็นต้่องแยกำสายกำารผลิต่ให้ชัดเจน 
นอกำจากำน่� กำารสั�งซี่�อสินค้าแต่่ละรายกำาร
ขึ้องลูกำค้าจะกำำาหนดราคาคงท่ี่�ต่ลอดระยะ
เวัลากำารซี่�อขึ้าย โดยที่ั�วัไป็ใช้ระยะเวัลา 
5-10 ป็ ี  ฉีะน ั �นผ ู ้ผล ิต่จ ำาเป็ ็นต่ ้องมิ ่
ควัามิสามิารถึในกำารควับค้มิต้่นท้ี่น
ในกำารผลิต่ใ ห้คงท่ี่� ต่ลอดระยะเวัลา
ที่่�ที่ำากำารผลิต่สินค้า ป็ระกำอบกำับต่้องผลิต่
ต่ามิแบบเที่่านั �น ไมิ ่สามิารถึพััฒนา/
ป็รับป็ร้งอ่�นใดได้

2. ด้็านการตลาด็ แม้ิว่ัาผู้ป็ระกำอบกำาร-
ไที่ยจะม่ิศักำยภูาพัในกำารผลิต่ แต่่สิ�งท่ี่�เป็็น
อ้ป็สรรคหลักำขึ้องผู ้ป็ระกำอบกำาร ค่อ 
กำารเข้ึ้าเป็็นส่วันหน้�งในห่วังโซ่ีอ้ป็ที่าน
กำารผลิต่ชิ�นส่วันอากำาศยาน เพัราะไมิ่มิ่
ผู้ผลิต่ในระดับ OEM และ Tier-1 ในไที่ย 
ที่ำาให้กำารเขึ้้าสู่ต่ลาดขึ้องผู้ผลิต่ระดับ 

Tier-2 และ 3 ขึ้องไที่ยนั�นเป็็นไป็ได้อย่าง
ลำาบากำ จำาเป็็นต้่องอาศัยกำลย้ที่ธ์ที่างกำารต่ลาด
ในกำารหาลูกำค้าในต่่างป็ระเที่ศ โดยปั็จจ้บัน
ในไที่ยม่ิผู้ผลิต่ระดับ Teir-2 เพ่ัยงไม่ิก่ำ�ราย
และส่วันใหญ่เป็็นกำารบริษัที่ต่่างชาติ่
ท่ี่�ม่ิเคร่อข่ึ้ายอยู่ทัี่�วัโลกำ และเป็็นลูกำค้าหลักำ
ขึ้องผู้ผลิต่ระดับ Tier-3

อ้ต่สาหกำรรมิกำารผลิต่อากำาศยาน
จำาเป็็นต้่องใช้เที่คโนโลย่ระดับสูงในกำารผลิต่ 
แม้ิว่ัาจะม่ิกำระบวันกำารผลิต่ในรูป็แบบท่ี่�
คล้ายคล้งกัำบกำารผลิต่ชิ�นส่วันยานยนต์่ 
แต่่วััสด้ท่ี่�ใช้งานในอากำาศยานนั�นจำาเป็็น
ต่้องมิ่ขึ้ั�นต่อนกำารที่ดสอบวััสด้ เพั่�อให้ได้
มิาต่รฐานควัามิป็ลอดภูัย ซี้ �งมิ่ขึ้ั �นต่อน
ซัีบซ้ีอนและย้ง่ยากำกำว่ัา และจำาเป็็นต้่องใช้
เงินลงที่้นสูง รวัมิที่ั�งกำารเขึ้้าเป็็นส่วันหน้�ง
ในธ้รกิำจกำารผลิต่ชิ�นส่วันอากำาศยาน
จำาเป็็นต้่องอาศัยเคร่อข่ึ้ายที่างธ้รกิำจ กำล่าวัค่อ 
กำ า รผลิ ต่ ชิ� น ส่ วัน เพั่� อป็ระกำอบ เ ป็็น
อากำาศยานนั�น ชิ�นส่วันต่่างๆ ถูึกำกำำาหนด
มิาตั่�งแต่่กำารออกำแบบผลิต่ภัูณฑ์์เพ่ั�อให้
ได้รับ Type Approval ซี้�งกำารเขึ้้าถึ้ง
ลูกำค้าในลำาดับบนนั�นเป็็นไป็ได้ยากำ อ่กำทัี่�ง
ลูกำค้าในระดับ OEM และ Teir-1 นั�นตั่�งอยู่
ในต่่างป็ระเที่ศ

ในด้านขึ้องศูนย์ซ่ีอมิบำาร้งอากำาศยาน 
(Maintenance Repair and Overhaul: 
MRO) ขึ้องป็ระเที่ศไที่ย ม่ิจำานวันผู้ให้บริกำาร
น้อยรายเช่นเด่ยวักำัน ศูนย์ซี่อมิบำาร้ง
อากำาศยานท่ี่� ใช้งานในเชิงพัาณิชย์ ท่ี่�
ครอบคล้มิท้ี่กำระดับกำารซ่ีอมิ ตั่�งแต่่กำารซ่ีอมิ
ในระดับลานจอด กำารซ่ีอมิใหญ่ขัึ้�นโรงงาน 
ไป็จนถ้ึงกำารซ่ีอมิเคร่�องยนต์่ และบริภัูณฑ์์ 
ท่ี่�ดำาเนินงานโดยผู้ป็ระกำอบกำารไที่ยอยู่ 2 ราย 

ค่อ บริษัที่ กำารบินไที่ย จำากัำด (มิหาชน) และ 
บริษัที่ อ้ต่สาหกำรรมิกำารบิน จำากำัด (TAI) 
โดยท่ี่�กำารบินไที่ยม่ิแผนกำารลงท้ี่นในกำาร
สร้างศูนย์ซ่ีอมิบำาร้ง TG MRO ซ้ี�งเป็็นหน้�ง
ในกำารฟ้�นฟูกิำจกำาร โดยคาดหวัังว่ัาจะช่วัย
ลดกำารส่งเคร่�องบินไป็ซ่ีอมิยังต่่างป็ระเที่ศ 
และด้งดูดสายกำารบินต่่างๆ ให้เข้ึ้ามิาใช้งาน 
เน่�องด้วัยที่ำาเลท่ี่�ตั่�งท่ี่�เป็็นหน้�งในจ้ดศูนย์กำลาง
กำารบินขึ้องภููมิิภูาค

To increase a number of aerospace 
manufacturers by development 
manufactu res f rom automot ive 
industry, it has to consider two points: 

1. Production:1. Production: local manufacturers 
are proficient in manufacturing parts 
that can be applied to the other industry, 
and composite material is also used in 
the aircraft. However, the manufacturers 
have to obtain approvals and accept 
complexity of production along with 
high cost of operation. Both products 
cannot be produced in the same line 
production and the aircraft part order 
is usually long-term contract; 5-10 
years, with the same price and certain 
product that cannot be adjusted. 
Thus, manufacturers have to control 
cost in order to maintain their profit.

2. Marketing:2. Marketing: although Thai 
manufacturers have the potential to 
adapt to higher industry, the big barrier 
is entering the aerospace supply chain 
due to no OEM and Tier-1 company in 
Thailand. Therefore, Tier-2,3 companies 
are suffering from entry and need a 
strategy to access international 
customers. At present, there are a few 
Tier-2 companies in Thailand and most 
of them are foreign companies with global 
network which are major customers of 
Tier-3 operators. 

In Thailand, MRO industry also has 
a limited number of providers. The fully 
commercial MRO is operated by 2 
companies, THAI and Thai Aviation 
Industries Co., Ltd. (TAI). THAI has an 
investment plan in TG MRO, which is 
one of the rehabilitation plans. This is 
expected to reduce cost of overseas 
MRO service and attract other airlines 
to have services here as this is one of 
the best location.

AUTO DISCUSS
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ค้ณ เคย รู้ ส้กำ ไหมิ ว่ัา เ ม่ิ� อ ขัึ้บรถึ ด้วัย
ควัามิเร็วัที่่� 80-100 กำมิ./ชมิ. มิ่อากำารสั�นที่่�
พัวังมิาลัยแบบน่�ป็กำต่ิหร่อไมิ่? หากำสิ�งน่�ที่ำาให้
ค ้ณสงสัยมิาต่ลอด ลองหาสาเหต่้ที่ ่ �จะมิ่
ควัามิเป็็นไป็ได้

Did you ever feel when driving a car 
at a certain speed probably at 80 km/h or 
100 km/h, the steering wheel seems to 
vibrate than its usual? If this makes you 
curious, let’s find the possible causes.

STEERING WHEEL
SHAKING
CAUSES
พวงมาลยัสั�นมสีาเหต ุ? 
แลว้จะแกไ้ข ?
By : Mr. Thosaphol Promma
 Engineer and 
 Mr. Worawath kovongpanich
 Expert/ Acting Manager
 Division: Regulation Testing, Thailand Automotive Institute

สาเหตทุ้� 1. การถว่ิงลอุ้ ?

ป็ระกำารแรกำค่อ เมิ่ �อค้ณเป็ล่ �ยน 
ยางใหม่ิในบางครั�งไม่ิได้รับกำารบริกำาร
ถ่ึวังล้ออย่างเหมิาะสมิ หร่อในบางครั�งยาง
ม่ิข้ึ้อบกำพัร่องท่ี่�มิาจากำกำระบวันกำารผลิต่ 
บางกำรณ่เม่ิ�อใช้งานไป็แล้วัม่ิกำารเบ่ยดหร่อ
ต่กำหล้มิอย่างร้นแรง อ่กำสาเหต่้หน้�งค่อ 
กำารป็ะยางเน่�องจากำแผ่นป็ะยางท่ี่� ใช้
ป็ะยาง ม่ินำ�าหนักำขึ้องเน่�อยางซ้ี�งอาจที่ำาให้
ล้อไม่ิสมิด้ลได้หากำติ่ดตั่�งเข้ึ้ากัำบรถึโดย
ไม่ิได้รับกำารถ่ึวังล้อใหม่ิ

กำารถ่ึวังล้อเป็็นกำระบวันกำารท่ี่�จำาเป็็น 
ในกำารค้นหาจ้ดรอบล้อท่ี่�ม่ินำ�าหนักำน้อยกำว่ัา
จ้ดอ่�น โดยใช้เคร่�องถึ่วังล้อเพั่�อหมิ้นล้อ
ท่ี่�ติ่ดตั่�งขึ้อบล้อและยางท่ี่�ม่ิแรงดันลมิยาง
อยู่เพั่ �อหาจ้ดที่่�เบาส้ด จากำนั�นใช้ต่ะกำั�วั
ถ่ึวังล้อติ่ดท่ี่�จ้ดเบาท่ี่�ส้ดในต่ำาแหน่ง 12 นาฬิิกำา 
ขึ้องล้อ ที่ำาซีำ �าขึ้ั �นต่อนจนกำวั่าเคร่ �องจะ
แสดงผลคงเหล่อ 0g ซ้ี�งหมิายควัามิว่ัาล้อ
ม่ิควัามิสมิด้ลด่แล้วั

เคุร่�อี่งถ่ว่งล้อี่มีีสอี่งประเภัทที�ใช้ิ้กัน
อี่ย่างแพัร่หลาย

- ไดนามิิกำบาลานเซีอร์
- บาลานเซีอร์แบบคงท่ี่�

1. Wheel balancing
The first is whenever your tires 

replaced sometime the wheel balancing 
that was not done properly by the 
service or sometime tire has its inherited 
flaw from manufacturing process. The 
severe cond i t ion that  t i re  has 
encountered such as driving over the 
pothole. Another cause is tire recapping, 
since the rubber patch that used to 
recap tire has its own weight which 
can cause wheel to be unbalanced if 
install to the car without re-balancing.

Wheel balancing is a necessary 
process to find the point around a 
wheel that has the weight more than 
others. By using the wheel rotating 
machine to spin the mounted wheel 
which is the combo of rim and tire that 
has already pressurized. Then, using 
the small piece of lead to attach at 
the lower weight point of the wheel. 
Repeat the process until the machine 
show the balance of 0 g which means 
the wheel are already well balanced. 

There are two types of wheel There are two types of wheel 
balancers that are widely used.balancers that are widely used.

- Dynamic Balancer
- Static balancer
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สาเหตทุ้� 2. ขอุบลอุ้ผู้ดิัรปู

กำรณ่น่� เกิำดข้ึ้�นเม่ิ�อล้อได้รับควัามิ
เส่ยหายหร่อคด แต่่กำ่อนที่่�จะเขึ้้าสู่สาเหต่้ 
มิาเร่ยนรู้เก่ำ�ยวักัำบป็ระเภูที่ขึ้องล้อรถึยนต์่กัำน

1. ล้อี่เหล็ก
Steel Wheel ผลิต่โดยกำารปั็�มิเหล็กำ 

พับได้ในรถึยนต่์ร่้นเก่ำารถึยนต่์จากำโรงงาน
ซ้ี� งลดต้่นท้ี่นกำารผลิต่หร่อรถึยนต์่ชั�น
ป็ระหยัด

2. ล้อี่แม็ีกซ์่
ล้อแมิ็กำป็ระกำอบด้วัยโลหะผสมิ

อัลลอยและแมิกำน่เซี่ยมิเป็็นส่วันผสมิ 
ในป็ระเที่ศไที่ยเรามัิกำเร่ยกำว่ัา “ล้อี่แม็ีก”

ล้ออัลลอยท่ี่�ผลิต่ด้วัยเที่คโนโลย่
สมัิยใหม่ิและส่วันผสมิขึ้องอะลูมิิเน่ยมิ
ผสมิกัำบโลหะผสมิที่ำาให้ม่ินำ�าหนักำเบากำว่ัา
ล้อเหล็กำ ปั็จจ้บันผู้ผลิต่รถึยนต์่นิยมินำามิาใช้
กัำบรถึยนต์่ท่ี่�ผลิต่ใหม่ิ

สาเหต้่ท่ี่�ที่ำาให้ขึ้อบล้อเกิำดควัามิ
เส่ยหายหร่อคด เช่น กำารขึ้ับรถึต่กำหล้มิ
อย่างร้นแรง หร่อล้อเบ่ยดขึ้อบฟ้ต่บาที่

ล้อท่ี่�เกิำดควัามิเส่ยหายแล้วัไม่ินิยมิ
ซี ่อมิแซีมิกำล ับมิาใช ้อ ่กำ ค ่อล ้อเหล ็กำ

ต่้ อ ง เป็ล่ � ยนล้ อ ใหมิ่ เน ่ � อ งจากำผลิ ต่ 
โดยกำระบวันกำารปั็�มิซ้ี�งยากำท่ี่�จะเป็ล่�ยนรูป็ 
ให้เป็็นรูป็ที่รงเดิมิได้

สำาหรับล้อแม็ิกำในปั็จจ้บันม่ิร้านซ่ีอมิ
มิากำมิาย แต่่กำารซี่อมิต่้องขึ้้�นอยู่กำับควัามิ
เส่ยหาย โดยป็กำต่ิแล้วัหากำควัามิเส่ยหาย
ไม่ิมิากำกำ็สามิารถึซี่อมิแซีมินำากำลับมิาใช้ได้
อ่กำครั�งเด่ยวั เน่�องจากำล้ออัลลอยสามิารถึ
เป็ล่�ยนรูป็ได้ด้วัยกำระบวันกำารให้ควัามิ
ร้อนแล้วัร่ดขึ้้ �นรูป็ได้ง่าย อย่างไรกำ็ต่ามิ
หากำล้อเคยผ่านกำระบวันกำารซ่ีอมิแซีมิ
มิาก่ำอน กำารค่นรูป็อาจเป็็นไป็ไม่ิได้ และ
ด้วัยควัามิจริงท่ี่�ว่ัาล้ออัลลอยท่ี่�ซ่ีอมิแซีมิ
แล้วัจะสูญเส่ยมิวัล ซี้ �งส่งผลต่่อควัามิ
แขึ้็งแรงและที่นต่่อกำารเส่ยรูป็ได้

2. Rim deformed
This occurs when the wheel got 

damages, or be crooked. But before 
get into the cause. Let’s get learning 
about the types of car wheel.

1. Steel wheels1. Steel wheels
Steel Wheel is produced by steel 

stamping. It‘s found with older cars, a 
car from the factory which reduce 
production costs, or an economy car.

2. Alloy wheels 2. Alloy wheels 
Alloy wheel is containing alloys 

and magnesium as a mixture. In Thailand, 
we usually call “Roah Max”“Roah Max”.

Alloy wheels made with modern 
technology and a mixture of aluminum 
mixed with alloy makes it lighter than steel 
wheels. Nowadays, car manufacturers 
prefer to use it with their newly 
produced cars.

There are many ways causing 
rim to get damage or crooked such as 
driving the car over the pothole or the 
wheel squeeze the edge of the footpath.

In this case, steel wheel cannot 
be repaired and you have to change 
new wheels since they are produced 
by stamping process which is difficult 
to re-deform it to original shape.

For alloy wheel, there are many 
repair shops but its repairable depend 
on how much the damage. Usually, if 
the damage is not too much, it can be 
repaired once in its life time. Because 
the alloy wheel can be deformed by 
overheating process which is easily to 
restore its shape. However, if the 
wheel has been through the process 
before, restore the shape might not 
be possible and also with the fact that 
repaired alloy wheel will be loss it 
mass which effect it strength and 
withstanding the deformation.

สาเหตทุ้� 3. การจ่ดััตำาแหนง่
ขอุงลอุ้กบัดัมุลอุ้

แม้ิจะม่ิกำารติ่ดตั่�งระหว่ัางช้ดป็ระกำอบ
ล้อกัำบด้มิล้อท่ี่�ได้รับกำารออกำแบบมิาเพ่ั�อ
ควัามิที่นที่านและควัามิแมิ่นยำาในกำารจัด
แนวัศูนย์กำลางในต่อนแรกำโดยผู้ผลิต่ 
รถึยนต์่ แต่่ด้วัยบางครั�งม่ิกำารเป็ล่�ยนแป็ลง 
ขึ้นาดขึ้องล้อที่ำาให้ด้มิล้อจะม่ิเส้นผ่าน
ศูนย์กำลางใหญ่กำวั่าขึ้องเดิมิจ้งที่ำาให้มิ่
ช่องวั่าง ในกำรณ่น่ �ค้ณต่้องใช้วังแหวัน
ศูนย์กำลางสำาหรับป็รับควัามิเหมิาะสมิ
ขึ้องด้มิล้อกำับล้อ เพั่�อป็้องกำันกำารเย่ �อง 
ศูนย์กำลาง เมิ่�อล้อและด้มิล้อขึ้องรถึไมิ่มิ่
กำารเย่�องศูนย์กำารที่่�พัวังมิาลัยสั�นจะไมิ่
เกำิดขึ้้�น

3. Wheel hub and rim hub 
alignment

Despite fitting between wheel hub 
assembly unit to the rim hub is designed 
for precise tolerate and centrically 
aligned at the first place by the OEM, 
but somehow with aftermarket wheel, 
the rim hub sometime has a bigger 
diameter than original so there will be 
a gap between. In this case, you need 
the hub centric rings for adjust fitting 
of wheel hub and the rim hub for 
preventing off center installation. When 
the wheel and car’s wheel hub have a 

good alignment shaking will not occur.
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สาเหตทุ้� 4. ควิามสมำ�าเสมอุ
ขอุงยุางและควิามกลม
ขอุงยุาง

เม่ิ�อได้ม่ิกำารแกำ้ไขึ้หร่อต่รวัจสอบ 
ขึ้้างต่้นแล้วั จากำนั �นค้ณต่้องดูเหต่้ผล
ต่่อไป็น่�

- ยางท่ี่�ม่ิควัามิกำวั้างขึ้องส่วันมิากำ 
กำวั่าควัามิเขึ้้ากำันได้ขึ้องขึ้อบล้อ เน่�องจากำ
ยางมิ่แกำ้มิยางที่่�ย่ดหย้่นขึ้นาดยางเด่ยวั
จะพัอด่กำับควัามิกำวั้างขึ้องขึ้อบล้อที่่�
หลากำหลายควัามิกำว้ัางขึ้องขึ้อบล้อจะม่ิผล
ต่่อควัามิกำวั้างขึ้องยาง ดังนั�น เมิ่�อใส่ยาง
ท่ี่�ควัามิกำว้ัางขึ้องส่วันกำว้ัางกำว่ัาขึ้อบล้อเดิมิ 
ยางท่ี่�ติ่ดตั่�งบนขึ้อบแคบที่ำาให้ลูกำปั็ดไม่ิติ่ด
อยู่บนขึ้อบล้ออย่างถูึกำต้่องและส่งผลต่่อ
ควัามิกำลมิสมิำ�าเสมิอขึ้องล้อ

- ข้ึ้อบกำพัร่องในกำารผลิต่ยางท่ี่�
ไม่ิผ่านข้ึ้อกำำาหนดควัามิกำลมิ ควัามิสมิำ�าเสมิอ
ขึ้องควัามิกำลมิมัิกำจะถูึกำกำำาหนดโดยผู้ผลิต่
และม่ิควัามิต้่องกำารท่ี่�แต่กำต่่างกัำน บางครั�ง
ม่ิโรงงานบางแห่งท่ี่�ผลิต่ยางรถึยนต่์ท่ี่�ม่ิ
ค่าควัามิสมิำ�าเสมิอเกิำนมิาต่รฐานและขึ้าย
ในราคาท่ี่�ต่ำ�ากำว่ัาป็กำติ่

- ควัามิกำลมิขึ้องยาง เ กิำดจากำ
โครงสร้างยางบวัมิ เหต่้กำารณ์น่�เกำิดขึ้้�น
เน่�องจากำยางหมิดสภูาพักำารใช้งานมิากำ
เกิำนไป็หร่อเกิำดจากำกำารป็ะยางท่ี่�ไม่ิด่ ม่ินำ�า 
ซ้ีมิเข้ึ้าไป็ในโครงสร้างขึ้องยางซ้ี�งที่ำาลาย
โครงสร้างขึ้องยางและที่ำาให้ยางบวัมิ 
ยางท่ี่�สวัมิใส่จะสูญเส่ยควัามิกำลมิซ้ี�งอาจ
ที่ำา ใ ห้ เ กิำ ดกำาร ถ่ึ าย เที่นำ�าห นักำถึนนท่ี่�
ไม่ิสมิำ�าเสมิอไป็ยังโช้คอัพัซ้ี�งอาจที่ำาให้
พัวังมิาลัยสั�นได้

สามิารถึสังเกำต่ควัามิสมิำ�าเสมิอท่ี่�
อาจที่ำาให้พัวังมิาลัยสั�นได้ ดังต่่อไป็น่�:

- กำารแป็รผันขึ้องแรง เร เ ด่ยล
ผู้ใช้งานสามิารถึสังเกำต่ได้วั่ายางเด้งขึ้้�น 
และลงเป็็นรูป็วังร่หร่อไม่ิ

- รูป็แบบแรงด้านข้ึ้าง โดยสามิารถึ
สังเกำต่ได้ว่ัารถึม่ิอากำารส่ายไป็ที่างซ้ีาย - ขึ้วัา
โดยไมิ่ต่้องบังคับเล่�ยวั

แต่ถ้าผู้ใช้ิ้งานได้็มีีการบัำารุงรักษา
ล้อี่และยางอี่ย่างสมีำ�าเสมีอี่สาเหตุขอี่ง
พัว่งมีาลัยสั�นอี่าจจะไม่ีเกิด็ข้�นเลย

4. Rim compatibility, 
Uniformity and Roundness

If mentioned above are not the 
cases. Then you have to look at the 
following reasons. 

- Tire that has section width more 
than rim width compatibility. This 
because tires have flexible sidewalls, 
a single tire size will fit on a variety of 
rim widths, the width of the rim will 
influence the width of the tire. So when 
you fit a tire that its section width 
wider than original rim. A tire mounted 
on a narrow rim cause their bead won’t 
seating properly on rim then affect to 
its roundness uniformity of the wheel.

- Manufacturing flaw, the tire that 
failed roundness specs. The roundness 
uniformity is usually determined by 
manufacturer and they have requirement 
differently. Sometime there are some 

factories that produce tire that the 
uniformity value exceeds the standard 
and sell it at a lower price than usual. 

- Tire roundness, caused by a 
swollen tire structure. This occurred 
because the tires are worn out, being 
overused or caused by a bad rubber 
patch. There is water seepage into the 
structure of the rubber which damage 
the structure of the tire and causes 
the tire to swell. Worn tire loses its 
roundness which can cause non 
uniformity road load transfer to shock 
absorbers, which then can cause 
steering wheel shaking.

You can observe uniformity that 
can cause the steering wheel vibrate 
by the following:

- Radial force variation, you can 
notice if the tire bounces up and down 
into an elliptical shape.

- Lateral force variation, you can 
notice if your car sways left-right 
without your steering maneuver.
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ANTI-LOCK BRAKING 
SYSTEM (ABS) IN
VEHICLES AND
MAINTENANCE
SYSTEM
ระบบเบรกป้อุ้งกนัลอุ้ลอ็ุก
ในยานยนตแ์ละการบำารงุรกัษา

Techno focus

ปั็
จจ้บันยานยนต่์เก่ำอบท้ี่กำป็ระเภูที่
เริ� มิ ม่ิระบบเบรกำแบบป้็อง กัำน
ล้อล็อกำ (ABS: Anti-lock braking 

system) เข้ึ้ามิาเป็็นอ้ป็กำรณ์พ่ั�นฐานมิากำข้ึ้�น 
ป็ระกำอบกัำบภูาครัฐได้เข้ึ้ามิาให้ควัามิสำาคัญ
เร่�องควัามิป็ลอดภูัยขึ้องภูาคป็ระชาชน
มิากำข้ึ้�น เพ่ั�อเป็็นส่วันหน้�งขึ้องกำารรณรงค์
กำารลดอ้บัต่ิเหต่้บนที่้องถึนน แต่่อย่างไร
กำ็ต่ามิระบบ ABS ไมิ่ใช่สูต่รสำาเร็จที่่ �จะ
แก้ำปั็ญหาได้ทัี่�งระบบยังต้่องม่ิองค์ป็ระกำอบ 
อ่�นๆ อ่กำมิากำมิาย อาที่ิ สภูาพัพั่�นผิวัถึนน 
กำารไม่ิป็ฏิิบัติ่ต่ามิกำฎ์จราจร วิันัยกำารใช้รถึ
ร่วัมิกัำบผู้อ่�นบนท้ี่องถึนน กำารเว้ันระยะห่าง
ระหว่ัางคันท่ี่�น้อยเกิำนไป็ กำารใช้ควัามิเร็วัเกิำน
กำฎ์หมิายกำำาหนด กำารแซีงในท่ี่�ห้ามิแซีง ฯลฯ 
เหล่าน่�เป็็นต่้น จะเห็นได้วั่าระบบ ABS 
จะไม่ิม่ิป็ระโยชน์อะไรเลยหากำเรายัง
ละเลยกัำบสิ�งเหล่าน่� ระบบ ABS ถูึกำออกำแบบ
มิาเพ่ั�อป้็องกัำนล้อล็อกำในขึ้ณะเบรกำกำะทัี่นหัน 
เพ่ั�อที่ำาให้กำารบังคับรถึง่ายข้ึ้�น ซ้ี�งในปั็จจ้บัน
ม่ิกำารเพิั�มิสมิรรถึนะขึ้องเคร่�องยนต์่ท่ี่�
สูงข้ึ้�นและแรงม้ิาเพิั�มิข้ึ้�น จ้งม่ิควัามิจำาเป็็น
อย่างยิ�งท่ี่�จะต้่องออกำแบบระบบเบรกำให้ม่ิ
ป็ระสิที่ธิภูาพัสูงต่ามิไป็ด้วัย ระบบเบรกำ ABS 
จ้งถึูกำเล่อกำมิาที่ำาหน้าที่่�ดังกำล่าวั โดยเพัิ�มิ
อ้ป็กำรณ์ท่ี่�สำาคัญข้ึ้�นมิาจากำระบบเบรกำ
มิาต่ฐาน เพั่ �อในกำารช่วัยชะลอ ควับค้มิ
และหย้ดรถึได้ต่ามิต้่องกำาร ซ้ี�งระบบเบรกำ 
ABS ในยานยนต์่ปั็จจ้บันถ่ึอเป็็นส่วันหน้�ง
ขึ้องอ้ป็กำรณ์เชิงป้็องกัำน (Passive Safety) 

กำารที่ำางานจะเริ�มิตั่�งแต่่กำารแต่ะเบรกำเบาๆ 
จนกำระทัี่�งถ้ึงกำารเบรกำแรงๆ ซ้ี�งในอนาคต่
ระบบเบรกำจะม่ิกำารที่ำางานแบบอัต่โนมัิติ่ 
(Autonomous Braking) ร่วัมิกัำบระบบ 
ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems) ซ้ี�งเป็็นระบบท่ี่�คอยช่วัยเหล่อ
คนขัึ้บให้สามิารถึขัึ้บรถึได้อย่างป็ลอดภัูย
มิากำยิ�งข้ึ้�น ในอนาคต่ระบบดังกำล่าวัจะเข้ึ้า
มิาม่ิบที่บาที่แที่นคนขัึ้บมิากำยิ�งข้ึ้�นโดยผ่าน
เซี็นเซีอร์ต่่างๆ เป็็นอ้ป็กำรณ์ช่วัย อาที่ิ 
SONAR (Sound Navigator Racing) 
ระบบ RADAR (Radio detection and 
ranging) ระบบ LiRAD (Light Detection 
and Ranging) และอ้ป็กำรณ์อ่�นๆ ในลักำษณะ
เด่ยวักัำน โดยในอนาคต่กำารเบรกำนั�นคนขัึ้บ
อาจไมิ่จำาเป็็นต่้องเหย่ยบเบรกำเอง ซี้�งรถึ
สามิารถึขัึ้บเคล่�อนได้เองและหล่กำเล่�ยง
สิ�งก่ำดขึ้วัางได้เองอ่กำด้วัย รวัมิถ้ึงรถึสามิารถึ
ส่�อสารกำันเองได้ระหวั่างรถึกำับรถึ (V2V) 
รถึกำับคน และรถึกำับสิ �งแวัดล้อมิ (V2I) 
เป็็นต้่น อยากำให้ท่ี่านผู้อ่านมิาที่ำาควัามิรู้จักำ
กัำบอ้ป็กำรณ์พ่ั�นฐานขึ้องระบบ ABS หลักำกำาร
ที่ำางานและกำารบำาร้งรักำษาพัอสังเขึ้ป็ ดังน่�

At 
present, anti-lock braking 
system (ABS) has become 
a standard equipment in 

almost all types of vehicles and the 
government sector also sees the 
importance of public safety as part of the 
campaign to decrease road accidents. 
However, ABS cannot solve all the 

problems, there are still many other 
factors such as road surface condition, 
traffic violations, the lack of road 
discipline, unsafety distance between 
vehicles, breaking the speed limit etc., 
the ABS will be useless if we are careless 
to these problems. The ABS is designed 
to prevent wheels from locking during 
a sudden braking (hard braking) and 
make it easier for vehicle control which 
the engines and horsepower currently 
have been developed for higher 
performance, therefore, it is imperative 
to have a highly effective braking 
system which ABS is added in addition 
to the standard braking system by helping 
driver to slow down, keep control of a 
vehicle and stop the car as needed. 
The ABS braking system in vehicles 
nowadays is part of passive safety 
system which starts working once 
tapping the brakes. In the future, the 
braking system will work automatically 
in conjunction with ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems) to help drivers 
to have safely drives. The autonomous 
driving will play more major role with 
the aids of various sensors such as 
SONAR (Sound Navigator Racing), 
RADAR (Radio Detection and Ranging) 
and LiDAR (Light Detection and Ranging) 
system, etc., which is a self-driving 
vehicle with direct communication 
technology i.e. Vehicle-to-Vehicle (V2V), 
Vehicle-to-Pedestrian (V2P) and 
Vehicle-to-Infrastructure (V2I) etc. 
Here is the difference of normal and 
ABS braking system and how the 
operating principle and maintenance 
works as follow:
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ตารางที ่1 ภาพแสดงตวัอยา่งอปุกรณ์ระบบเบรกพืน้ฐานเทยีบกบัระบบเบรก ABS

ตวัอยา่งอปุกรณ์ระบบเบรกพืน้ฐานในยานยนต์ ตวัอยา่งอปุกรณ์เพิม่เตมิจากระบบเบรก
พืน้ฐานเปน็ระบบเบรกแบบ ABS (Anti-Lock Braking System)* 

1. แปน้เหยยีบแบรก (Brake Pedal)
2. หมอ้ลมเบรก (Brake Booster)
3. แมป่ั้มเบรก (Master Cylinder Brake)
4. ถงันำา้มนัเบรก (Brake Fluid Reservoir)
5. ทอ่นำา้มนัเบรก/แข็ง/ออ่น (Brake Line/ Flexible hose)
6. ผา้เบรก (Brake Pad)
7. กา้มเบรก (Brake Caliper)
8. จานเบรก (Disc Brake/Drum Brake)
9. วาลว์/นำา้มนั/อากาศ (Valve)
10. นำา้มนัเบรก (Brake Fluid)
11. ไฟเบรก (Brake lights)

1. ชดุควบคมุแรงดนั (Hydraulic unit)
2. Electronic Control Unit (ECU)
3. เซน็เซอรต์รวจจบัความเรว็ (ABS Wheel Speed Sensor)
4. รเีลยป์อ้งกนัระบบ (Relay)
5. ไฟเตอืนระบบ ABS (ABS Warning Light)
6. RADAR, LiDAR, กลอ้ง 
7. อปุกรณอ์ืน่ๆ

Table 1. Normal braking system compares to ABS braking system

The List of Components in Normal Braking System The Additional Components of Anti-lock Braking System (ABS)

1. Brake Pedal
2. Brake Booster
3. Brake Master Cylinder 
4. Brake Fluid Reservoir
5. Brake Line/ Flexible hose
6. Brake Pad
7. Brake Caliper
8. Disc Brake/Drum Brake
9. Valve
10. Brake Fluid
11. Brake lights (Stop lamp)

1. ABS Hydraulic Unite
2. Electronic Control Unit (ECU)
3. ABS Wheel Speed Sensor
4. Relay
5. ABS Warning Light
6. RADAR, LiDAR 
7. Other components 
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2. ระบับัเบัรกแบับัมีี ABS เป็็นระบบเบรกำท่ี่�เพิั�มิเติ่มิอ้ป็กำรณ์
ขึ้้�นมิาจากำระบบเบรกำแบบมิาต่รฐาน (ดูต่ัวัอย่างชิ�นส่วันได้ต่ามิ
ต่ารางที่่�1)* เมิ่�อมิ่กำารเหย่ยบแป็้นเบรกำ แรงดันนำ�ามิันเบรกำจากำ
แม่ิปั็�มิเบรกำจะวิั�งผ่านที่่อแรงดันไป็ยังช้ดอ้ป็กำรณ์ควับค้มิแรงดัน 
(Hydraulic Unit) ซี้�งที่ำางานโดยกำารควับค้มิด้วัยกำล่องควับค้มิ
ระบบ ABS (Electronic Control Unit) ซี้�งรับสัญญาณมิาจากำ
เซี็นเซีอร์ต่รวัจจับควัามิเร็วัที่่�ล้อแต่่ละล้อ (ABS Wheel Speed 
Sensor) กำ่อนป็ล่อยแรงดันไป็ควับค้มิ
ช้ดลูกำสูบแต่่ละล้อเพ่ั�อดันผ้าเบรกำให้จับกัำบ
จานเบรกำ/ ดรัมิเบรกำ ในกำารชะลอควัามิเร็วั
หร่อหย้ดรถึต่ามิควัามิข้ึ้องกำาร โดยม่ิแรงดัน
นำ�ามัินเบรกำท่ี่�ไป็ควับค้มิแต่่ละล้อ ม่ิกำารที่ำางาน
ในลักำษณะจับป็ล่อยๆ ซี้ �งผู ้ขึ้ับขึ้่ �รู ้ส้กำได้
เมิ่ �อมิ่กำารเหย่ยบเบรกำรถึที่่ �มิ่ระบบ ABS 
แบบแรงๆ และกำะที่ันหัน จะมิ่แรงส่งสั�น
ต้่านมิาท่ี่�เท้ี่าผู้ขัึ้บข่ึ้�แบบถ่ึ� 

2. ABS Braking system2. ABS Braking system is in addition to the normal 
braking system (See Table 1 for the list of components). 
When the brake pedal is depressed, the brake fluid pressure 
from the brake master flows to the hydraulic unit which 
controls the ABS Electronic Control Unit by receiving the 
signal from the ABS wheel speed sensor before releasing 
the pressure to control the piston set on each wheel to push 
the brake pads to grip the brake disc or drum brake to slow 
down or stop the vehicle as needed with brake fluid pres-
sure to control each wheel.

หลกัการทำางานขอุงระบบเบรก

1. ระบับัเบัรกพ่ั�นฐาน หมิายถ้ึงระบบเบรกำท่ี่�เม่ิ�อม่ิกำารเหย่ยบ
แป้็นเบรกำ แรงดันจากำแม่ิปั็�มิเบรกำวิั�งผ่านท่ี่อแรงดันไป็ยังช้ดลูกำสูบ
หร่อคาลิเป็อร์เบรกำขึ้องแต่่ละล้อ เพ่ั�อดันผ้าเบรกำให้จับกัำบจานเบรกำ/ 
ดรัมิเบรกำ เพั่�อชะลอควัามิเร็วัหร่อหย้ดรถึต่ามิควัามิต่้องกำารขึ้อง
ผู้ใช้รถึ โดยแรงดันขึ้องนำ�ามิันที่้กำจ้ดขึ้องระบบเบรกำเที่่ากำันและ
หากำมิ่กำารเหย่ยบเต่็มิแรงๆ แบบกำะที่ันหันอาจเกำิดอากำารล้อล็อค 
(Lock Braking System) ที่ำาให้ผู้ใช้รถึควับค้มิรถึยากำและอาจ
เกิำดอันต่รายถ้ึงแก่ำช่วิัต่ได้

Operating principle of braking system 
1. The normal braking system1. The normal braking system  works when the brake 

pedal is depressed, the pressure from the brake master 
cylinder flows to the piston or brake caliper of each wheel 
to push the brake pads against the brake disc or drum brake 
to slow down or stop the vehicle according to the needs of 
the driver. The brake fluid pressure at all points of the braking 
system is equal and a sudden full force pedal may cause 
the wheels to lock up which make the driver difficult and 
dangerous to control the vehicle.

ภาพแสดง Diagram ระบบเบรกพืน้ฐาน
The diagram of the normal braking system.

(http://www.supradit.in.th/contents/carscare/basic/basic-d1.html)

ภาพแสดง Diagram ระบบเบรกแบบ ABS
The diagram of the ABS braking system.

(https://forums.edmunds.com/discussion/52299/chevrolet/cavalier/abs-holding-car-back)

https://forums.edmunds.com/discussion/52299/chevrolet/cavalier/abs-holding-car-back
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การบำารงุรกัษาระบบเบรก

กำารดูแลระบบเบรกำรถึให้ เกิำดควัามิ
มิั�นใจอยู่ต่ลอดเวัลานั�น ผู้ใช้จำาเป็็นต่้องมิ่
ควัามิรู้และที่ักำษะในกำารดูแลรักำษา ที่ั�งน่�
เพ่ั�อควัามิป็ลอดภัูยขึ้องต่นเองผู้โดยสาร
และเพั่�อนร่วัมิที่าง รวัมิถึ้งสิ�งแวัดล้อมิที่่�
นำารถึไป็ใช้งาน โดยในที่่ �น่ �จะแบ่งเป็็น 
2 กำล่้มิ ค่อ

1) กลุ่มีรถป้ายแด็ง (รถึใหม่ิจากำศูนย์)

สำาหรับรถึใหม่ิท้ี่กำคันท่ี่�ซ่ี�อมิาใช้กัำน 
ส่วันมิากำท้ี่กำระบบอยู่ในควัามิดูแลขึ้อง
ศูนย์บริกำารขึ้องย่�ห้อนั�นๆ เป็็นผู้รับผิดชอบ
หร่อท่ี่�เร่ยกำกัำนว่ัาป็ระกัำนศูนย์ (Warranty) 
ค่อผู้ผลิต่เป็็นผู้ท่ี่�รับผิดชอบในกำารซ่ีอมิ
หร่อเป็ล่�ยนชิ�นส่วันท่ี่�บกำพัร่องในเวัลา
ท่ี่�ต่กำลงกัำนไว้ัในสัญญา ดังนั�นหน้าท่ี่�กำารดูแล
ระบบต่่างๆ ขึ้องรถึที่ั �งหมิดส่วันใหญ่
จะเป็็นหน้าที่่�ขึ้องศูนย์บริกำาร ส่วันผู้ใช้
ก็ำไม่ิต้่องสนใจในรายละเอ่ยดมิากำหนักำ
หากำไม่ิม่ิสัญญาญอะไรฟ้องออกำมิาชัดเจน 
เพ่ัยงแต่่นำารถึเข้ึ้าศูนย์บริกำารต่ามิเวัลา

ที่่�กำำาหนดและไมิ่นำารถึไป็ดัดแป็ลงอะไร
ท่ี่�นอกำเหน่อจากำมิาต่รฐานขึ้องโรงงาน
กำำาหนด แต่่อย่างไรกำ็ต่ามิผู้ใช้กำ็ต่้องหมิั�น
สังเกำต่ไฟเต่่อน (Indicator) ท่ี่�หน้าปั็ดหร่อ
เส่ยงดังต่่างๆ ขึ้ณะใช้รถึ หากำพับป็ัญหา
ผิดป็กำติ่จะต้่องนำารถึเข้ึ้าศูนย์บริกำารทัี่นท่ี่ 
เพ่ั�อป้็องกัำนปั็ญหาร้ายแรงท่ี่�อาจจะต่ามิมิา
ในภูายหลัง เช่น ถึ้าไฟเต่่อนระบบเบรกำ
โชวั์ที่่�หน้าป็ัด ป็ัญหาที่่�อาจเป็็นได้ อาที่ิ 
ผ้าเบรกำบางหร่อต่ำ�ากำว่ัาท่ี่�กำำาหนด นำ�ามัินเบรกำ
ต่ำ�ากำวั่าเกำณฑ์์ที่่�กำำาหนด เกำิดนำ�ามิันเบรกำ
รั�วัซี้มิ หร่อระบบควับค้มิเกำิดกำารขึ้ัดขึ้้อง 
เป็็นต้่น

Brake Maintenance
The maintenance of braking system 

to make the drive with confidence at 
all times, the driver must have some 
knowledge and maintenance skills for 
passenger safety and other road users 
including the environment where the 
vehicle is used which divided into 2 
groups:

1) Group of new cars1) Group of new cars (from the  (from the 
dealer)dealer)

Every new car that is bought 
from a dealer, the maintenance is under 
the after-sales service of its brand 
wa r ranty .  The manu factu re r  i s 
responsible for repairing or replacing 
the defect ive parts dur ing the 
warranty period. As the car owners, 
they take the car to their service centers 
as vehicle specifications and maintenance 
schedules with no modification on their 
cars other than the factory standards. 
However, the car users must observe 
the warning lights on the car dashboard, 
if any unusual noises while driving, the 
cars must be brought to the service 
center immediately to prevent serious 
problems, for example, if the ABS warning 
lights show on the dashboard, the 
possible problems such as brake pads 
are thinner or lower than required, or 
brake fluid is lower than required or 
leaking brake fluid etc.
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2) กลุ ่มีรถที �ซ่่ �อี่มี่อี่สอี่งและรถ
ที�หมีด็ประกันศูนย์บัริการ

รถึกำล่้มิน่�จำาเป็็นต้่องได้รับกำารดูแล
เป็ ็นพั ิ เศษ ต่ ัวัอย ่างกำรณ ่รถึมิ ่อสอง
เน่�องจากำเราไม่ิที่ราบป็ระวััติ่กำารเข้ึ้าศูนย์
บริกำารที่่�แน่นอนต่ามิที่่�กำำาหนดหร่อไมิ ่
ดังนั�นหากำเราใช้รถึกำล้่มิน่�อยู่จำาเป็็นต่้อง
นำารถึไป็หาช่างท่ี่�ม่ิควัามิชำานาญและอาจ
จำาเป็็นต้่องเริ�มิต้่นต่รวัจสอบใหม่ิท้ี่กำระบบ
ไมิ่เพั่ยงแต่่ระบบเบรกำเที่่านั�น เพั่�อให้มิ่
ป็ระวััติ่ไว้ัในกำารบำาร้งรักำษาระยะต่่อไป็
และเป็็นกำารสร้างควัามิมัิ�นใจในกำารใช้งาน
และลดควัามิเส่�ยงเร่�องรถึเส่ยขึ้ณะใช้งาน 
ซี้� งรถึกำล้่มิที่่�หมิดป็ระกำันศูนย์บริกำาร 
ส่วันหน้�งป็ระมิาณ 20-30% ยงัคงใช้ศูนย์
บริกำารต่่อและอ่กำป็ระมิาณ 70% ใช้บริกำาร
อู ่ขึ้้างนอกำ หากำเจออู ่ที่่ �เป็็นมิ่ออาช่พัมิ่
ควัามิชำานาญ ก็ำโชคด่ขึ้องผู้ใช้รถึ แต่่ถ้ึาเจอ
แบบต่รงขึ้้ามิกำ็ต่้องที่ำาใจ สำาหรับในที่่�น่ � 
ขึ้อเสนอเพ่ัยงเป็็นควัามิรู้เบ่�องต่้นหลักำกำาร

ที่ำางานและกำารเต่ร่ยมิกำารบำาร้งรักำษา
ระบบเบรกำให้มิ่ป็ระสิที่ธิภูาพัและพัร้อมิ
ใช้งานอยู่เสมิอ โดยแบ่งต่ามิอ้ป็กำรณ์หลักำ
พัอสังเขึ้ป็ดังน่�

2.1 แม่ีป้�มีเบัรก (Master Cylinder 
Brake) ที่ำาหน้าท่ี่�เป็ล่�ยนแป็ลงแรงท่ี่�เกิำดจากำ
กำารเหย่ยบแป้็นเบรกำให้เป็็นแรงดันนำ�ามัิน
เบรกำและจะเพิั�มิแรงดันท่ี่�แม่ิปั็�มิเบรกำให้
มิากำขึ้้�น ซี้�งแมิ่ป็ั�มิเบรกำมิ่ 2 ป็ระเภูที่ ค่อ 
แม่ิปั็�มิเบรกำแบบวังจรเด่ยวัและแบบสอง
วังจร แม่ิปั็�มิเบรกำแบบวังจรเด่ยวั (Single-
piston Master Cylinder) เป็็นแม่ิปั็�มิ
เบรกำที่่�ใช้ในรถึยนต่์ร้ ่นเกำ่า โดยมิ่ขึ้้อเส่ย 
ค่อ เมิ่�อเกำิดกำารรั�วัขึ้้�นที่่�จ้ดใดจ้ดหน้�งใน
ระบบเบรกำจะที่ำาให้ระบบเบรกำขึ้องรถึ 
คันนั�นไม่ิสามิารถึใช้งานได้เลย ซ้ี�งจะเป็็น
อันต่รายต่่อผู ้ ใช ้รถึอย่างย ิ �ง ป็ ัจจ ้บ ัน 
ได้เลิกำใช้แล้วั ส่วันแม่ิปั็�มิเบรกำแบบสองวังจร 
(Tandem brake Master Cylinder) 
เป็็นแม่ิปั็�มิเบรกำท่ี่�แยกำกำารที่ำางานขึ้อง

ระบบนำ�ามิันเบรกำเป็็น 2 ห้อง โดยแยกำ
ห้องล้อหน้า/หลัง ออกำจากำกัำน ดังนั�นเม่ิ�อ
ม่ิกำารรั�วัขึ้องห้องใดห้องหน้�งอ่กำห้องท่ี่�
เหล่อยังคงใช้ได้ เพั่ยงแต่่ป็ระสิที่ธิภูาพั 
ในกำารเบรกำจะลดน้อยลง ซ้ี�งถ่ึอเป็็นโหมิด
ควัามิป็ลอดภูัยอย่างหน้�งที่ำาให้รถึชะลอ
และหย้ดได้ก่ำอนนำารถึไป็ซี่อมิบำาร้งรักำษา
ต่่อไป็ แมิ่ป็ั�มิเบรกำชนิดดังกำล่าวันิยมิใช้ 
ในปั็จจ้บัน

2) Group of used cars2) Group of used cars (out of  (out of 
warranty)warranty)

These vehicles require special 
maintenance, for example, in case of using 
a used car without the maintenance 
history, it is necessary to take the car 
to a skilled mechanic to recheck every 
system, not only the braking system in 
order to have a maintenance records 
in the future and to build confidence 
and reduce the risk of car breakdown 
while driving. The group of used cars which 
are out of warranty is approximately 
20-30% and other 70% use the garages. 
This is the basic knowledge to prepare 
the maintenance of braking system to 
be efficient and always ready to use. 
Divided by the main components as 
following:

2.1. B rake master  cy l i nder2.1. B rake master  cy l i nder 
converts the pressure on the brake 
pedal to hydraulic pressure and 
increase the pressure on the master 
cylinder. There are 2 types of master 
cylinder which are single-circuit 
(single-piston) and dual-circuit. The 
single-piston master cylinder is used 
in old vehicles which its disadvantage 
is when any leaks in braking system, the 
braking system becomes inoperative 
which is extremely dangerous for the 
driver and at present it’s no longer 
use. The tandem master cylinder has 
two separate hydraulic chambers by 
separating the front and rear wheel 
chambers. If one of these circuits 
becomes inoperative, the other circuit 
can still function with less braking 
power to stop the vehicle before taking 
it to further maintenance which this 
type of master cylinder is commonly 
used nowadays.
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2.2 นำ�ามัีนเบัรก (Brake Fluid)

2.2.1 กำรณ่รถึในกำล้ ่มิที่่ �  1 กำล้ ่มิ
รถึป้็ายแดง (รถึใหม่ิอยู่ระหว่ัางป็ระกัำนศูนย์
บริกำาร) ควัรเขึ้้าศูนย์บริกำารให้สมิำ�าเสมิอ
เพ่ั�อเป็ล่�ยนถ่ึายนำ�ามัินเบรกำต่ามิคู่ม่ิอท่ี่�
ผู้ผลิต่กำำาหนด ซ้ี�งส่วันมิากำกำารเป็ล่�ยนถ่ึาย
นำ�ามัินเบรกำอย่างน้อยปี็ละ 1 ครั�งหร่อต่ามิ
คู่มิ่อกำำาหนด มิิฉีะนั�นนำ�ามิันเบรกำอาจมิ่ผล
ต่่ออาย้กำารใช้ งานขึ้องซี่ลยางต่่ างๆ 
ในระบบเบรกำได้ ซี้�งส่วันใหญ่จะเป็ล่�ยน
นำ�ามิันเบรกำหลังฤดูฝ่น ในขึ้ณะเด่ยวักำัน
เป็็นโอกำาสให้ช่างได้ต่รวัจสภูาพัระบบ
เบรกำ อาทิี่ Caliper เบรกำ จานเบรกำ ผ้าเบรกำ 
รอยรั �วัซี้มิ สภูาพัที่่ออ่อนนำ �ามิันเบรกำ 
เซ็ีนเซีอร์ ABS ที่ดสอบแรงเบรกำด้วัยเคร่�อง 
(บางศูนย์บริกำาร) ที่ำาควัามิสะอาด เป่็าฝ่้่น
ระบบเบรกำ รวัมิถ้ึงกำารที่ดสอบกำารที่ำางาน
จริงขึ้องเบรกำด้วัยกำารที่ดสอบวิั�งโดยช่าง
ผู้เช่�ยวัชาญ ดังนั�นถึ้าหากำผู้ใช้รถึมิ่กำารนำา
รถึเข้ึ้าศูนย์บริกำารต่ามิท่ี่�กำำาหนดคาดว่ัา
วัางใจได้ในระดับหน้�ง แต่่อย่างไรกำ็ต่ามิ
ผู้ใช้รถึควัรมัิ�นสังเกำต่อากำารหากำขึ้องรถึ
ขึ้ณะใช้งาน หากำเกิำดควัามิผิดป็กำติ่เร่�องเบรกำ
ต่้องนำารถึเขึ้ ้าศ ูนย ์บร ิกำารที่ันที่่ เช ่น 
สัญลักำษณ์ไฟเบรกำโชว์ัท่ี่�หน้าปั็ด ม่ิเส่ยงดัง
ขึ้ณะเบรกำ เกิำดอากำารสั�นขึ้ณะเหย่ยบเบรกำ 
ขึ้ณะเบรกำรถึเอ่ยงซี้ายหร่อขึ้วัาหร่อขึ้ณะ
เบรกำม่ิเส่ยงดัง เหล่าน่�เป็็นต้่น

2.2.2 กำรณ่รถึในกำล้่มิที่่� 2 กำล้่มิรถึ
ท่ี่�ซ่ี�อม่ิอสองและกำล่้มิรถึท่ี่�หมิดป็ระกัำน
ศูนย์บริกำาร รถึกำล่้มิน่�ผู้ใช้จำาเป็็นต้่องเข้ึ้าใจ
รถึท่ี่�ต่นเองซ่ี�อมิาใช้ด้วัย เพ่ั�อลดควัามิเส่�ยง
ในกำารใช้งานและใช้รถึได้อย่างป็ลอดภัูย 
ดังนั�นขึ้อแบ่งเป็็นข้ึ้อย่อย ดังน่�

- กำ ล่้ มิ ร ถึ ท่ี่� ห มิ ด ป็ ร ะ กำั น จ า กำ
ศูนย์บริกำาร ในกำรณ่น่ �บางที่่านที่่ �ยังใช้
ศูนย์บริกำารอยู่ต่่อไป็ก็ำคงยังไม่ิม่ิปั็ญหา
อะไรมิากำวันใจมิากำหนักำ เพัราะศูนย์บริกำาร
ดูแลต่่อเน่ �องอยู่แล้วั แต่่อาจมิ่บางที่่าน
ไมิ่สะดวักำที่่�จะใช้ศูนย์บริกำารต่่อไมิ่วั่า
จะด้วัยเหต้่ผลที่างเศรษฐกำิจหร่ออะไร
ก็ำต่ามิ กำรณ่น่�ท่ี่านจำาเป็็นต้่องม่ิควัามิรู้เร่�อง
ระบบเบรกำบ้าง อย่างน้อยกำ็ควัรร ู ้วั ่า
เป็ล่�ยนผ้าเบรกำล่าส้ดเม่ิ�อไร ปั็ญหาแบบไหน

ต่้องร่บพัารถึไป็หาช่างที่่�เราไวั้ใจ เหล่าน่�
เป็ ็นต่ ้น ซี ้ � งป็ ัญหาเหล ่าน ่ �อาจอาศ ัย
ป็ระสบกำารณ์ท่ี่�ใช้รถึคันดังกำล่าวัมิาอย่าง
ต่่อเน่�อง ก็ำจะสามิารถึช่วัยได้ในระดับหน้�ง

- กำล่้มิรถึท่ี่� ซ่ี�อม่ิอสองมิาใช้งาน 
หากำรถึคันดังกำล่าวัไม่ิม่ิป็ระวััติ่กำารบำาร้ง
รักำษาที่่ �ชัดเจนจากำผู ้ขึ้าย ผู ้ที่่ �ซี่ �อรถึมิา
ใช้งานอาจมิ่ควัามิจำาเป็็นต่้องเริ �มิต่้น 
ที่ำาป็ระวััต่ิกำารบำาร้ งรักำษาขึ้้ �นมิาใหมิ่ 
เพ่ั�อแสดงสถึานะขึ้องระบบเบรกำหร่ออ่�นๆ 
ให้ชัดโดยนำารถึไป็ให้ช่างผู้เช่�ยวัชาญต่รวัจ
เช็คว่ัาสภูาพัชิ�นส่วันขึ้องระบบเบรกำยังอยู่
ในสภูาพัพัร้อมิใช้งานเสมิอและถ้ึาหากำ
ชิ�นส่วันใดไม่ิสมิบูรณ์ให้ที่ำากำารแก้ำไขึ้ให้อยู่
ในสภูาพัพัร้อมิใช้งาน จากำนั�นผู้ใช้ควัรบันท้ี่กำ
เป็็นป็ระวััติ่ขึ้องรถึไว้ั ซ้ี�งจริงๆ แล้วัไม่ิเพ่ัยงแต่่
ระบบเบรกำเท่ี่านั�นระบบอ่�นก็ำต้่องที่ำาเช่นกัำน

2.2 Brake Fluid

2.2.1 Group of new cars (from 
the dealer) needs a car maintenance 
for changing brake fluid according to 
vehicle’s manual. Mostly the brake 
fluid needs to be replaced at least 
once a year according to the manual, 
otherwise brake fluid may affect the 
useful life of various rubber seals in 
braking system which most will change 
the brake fluid after rainy season and 
at the same time, it is an opportunity 
for checking all braking system such 
as brake caliper, disc brake, brake fluid 
leaks, brake hose, ABS sensor, brake 
force test (some service centers), 
cleaning brake dust including brake 
testing by experts. Therefore, if the 
vehicle is brought to the maintenance 
service as specified, it is expected 
some level of reliable safety driving. 
However, the driver should carefully 

observe the vehicle malfunctions 
while driving. If any brake malfunctions, 
the vehicle must be brought to a service 
center immediately such as the brake 
light showing on the dashboard, squealing 
excessive grinding or squeaking while 
braking, shaking or pulsating when 
pressing the brake pedal or while braking 
steering wheel tilts to the left or right etc.

2.2.2 Groups of used cars (out 
of warranty) , the car users need to 
understand the cars they have bought 
to reduce the risk of accidents and driving 
the cars safely. Therefore, this group 
will be divided it as following.

- If the vehicles do not have the 
maintenance records from sellers, those 
who bought the cars need to start their 
new maintenance records to clearly 
show the history status of brakes by 
bringing the cars to a professional 
mechanic to check all parts of the braking 
system which are in good condition and 
if any parts are found imperfect, they 
need to be replaced with the new ones 
and keep as the maintenance history 
records which are not only for the braking 
system but the other systems as well.

- Group of used cars which are 
out of warranty from the dealer, some 
used car owners still keep using the 
service center which can maintain their 
reliability and continue their maintenance 
records. But in case of some that 
cannot, they need some knowledge 
of braking system, at least they must 
know when the last brake pads has 
been changed or what kind of problems 
they must quickly take the car to the 
reliable mechanic etc. These problems 
may depend on their own experience in 
using their cars continuously which 
can help them know the problems 
in some extent.

TECHNO FOCUS

2.3 หม้ีอี่ลมีเบัรก (Brake Booster)Brake Booster)

หมิ้อลมิเบรกำ เป็็นชิ�นส่วันที่่�สำาคัญ
ในระบบเบรกำขึ้องยานยนต่์ หากำหมิ้อลมิ
เบรกำเกำิดกำารชำาร้ด รั �วัอาจที่ำาให้เกำิด
อ้บัต่ิเหต่้ได้ ดังนั�นถึ้าหากำหมิ้อลมิเบรกำ
เส่ยหายไมิ่ว่ัาระบบเบรกำจะออกำแบบมิาด่
เพ่ัยงไรก็ำจะไม่ิสามิารถึที่ำางานได้อย่างเต็่มิ
ป็ระสิที่ธิภูาพั สำาหรับหน้าท่ี่�และกำารที่ำางาน
ขึ้องหม้ิอลมิเบรกำค่อช่วัยผ่อนแรงกำารเหย่ยบ
เบรกำให้ม่ิควัามินิ�มินวัลข้ึ้�น โดยกำารที่ำางาน
ด้วัยระบบสูญญากำาศ เมิ่�อมิ่กำารสต่าร์ที่
เ ค ร ่ � อ ง ย น ต่ ์ ใ น ห มิ ้ อ ล มิ เ บ ร กำ จ ะ มิ ่ 
แผ่นไดอะเฟรมิและที่่อที่่� เช่ �อมิต่่อกำับ 
ที่่อร่วัมิไอด่ ในขึ้ณะที่่�สต่าร์ที่เคร่�องยนต่์
อากำาศจะถึูกำดูดไป็ใช้ เพั่ �อกำารเผาไหมิ้
ผ่านที่างท่ี่อร่วัมิไอด่ท่ี่�เช่�อมิต่่อกัำบหม้ิอลมิ
เบรกำที่ำาให้ภูายในหม้ิอลมิเบรกำเกิำดสภูาวัะ
สูญญากำาศ ซี้ �งป็กำต่ิจะมิ่วัาล์วักำันกำลับ 
(Check Valve) กัำ�นกำลางระหว่ัางอ้ป็กำรณ์ 
ที่ำาให้เกำิดแรงเสริมิขึ้ณะเหย่ยบเบรกำ ผู้ขึ้ับ
ออกำแรงในกำารเหย่ยบเบรกำน้อย ที่ำาให้
กำารขึ้ ับรถึไมิ ่ เหน ่ �อย ส ำาหร ับอากำาร
หม้ิอลมิเบรกำเส่ยหร่อรั�วั ท่ี่�สามิารถึสังเกำต่

อากำารได้ เช่น ขึ้ณะเหย่ยบแป้็นเบรกำรู้ส้กำ
ว่ัาต่ำ�ากำว่ัาป็กำติ่หร่อเหย่ยบแป้็นเบรกำค้างไว้ั
แล้วัค่อยๆ จมิลงหร่ออาจจะมิ่เส่ยงลมิรั�วั 
ขึ้ณะเหย่ยบแป็้นเบรกำจะแข็ึ้งออกำแรง
เหย่ยบมิากำกำว่ัาเดิมิหร่อเบรกำไม่ิค่อยอยู่ 
เหล่าน่�เป็็นต้่น และอย่าล่มิเม่ิ�อเกิำดอากำาร
ผิดป็กำต่ิดังกำล่าวัให้หย้ดใช้งานและร่บ
นำารถึไป็ให้ผู ้เช่ �ยวัชาญต่รวัจสอบ เพั่ �อ
ที่ำากำารแกำ้ไขึ้ให้สมิบูรณ์ และที่่ �ส ำาคัญ
มัิ�นต่รวัจสอบระดับนำ�ามัินเบรกำอยู่เสมิอ 
หากำระบบเบรกำป็กำติ่นำ�ามัินเบรกำลดลงต่ามิ
ขึ้นาดควัามิหนาบางขึ้องผ้าเบรกำ กำรณ่น่�
ไมิ่ต่้องเต่ิมินำ�ามิันเบรกำ เพัราะเมิ่�อเป็ล่�ยน
ผ้าเบรกำใหมิ่นำ�ามัินเบรกำจะข้ึ้�นสู่ระดับเดิมิ 
แต่่หากำต่ำ�ากำว่ัาป็กำติ่ให้ร่บนำารถึไป็ซ่ีอมิ
ทัี่นท่ี่

2.3 Brake Booster2.3 Brake Booster

The function of brake booster is 
to reduce the amount of brake pedal 
pressure by a vacuum system. There 
is a diaphragm inside the brake booster, 
and a pipe that connects the brake 
booster to the intake manifold. When 
the engine is running, the air intake 
from the manifold is being sucked in 

for combustion through the intake 
manifold connected to the brake 
booster resulting a vacuum inside the 
brake booster which there is a check 
valve links between the brake booster 
and the vacuum hose causing extra 
force while depressing the brake pedal 
which helps the driver can gently 
depress on the brake pedal and no 
tiredness of driving. The damage of brake 
booster or leaks can be observed, for 
example, when pressing the brake 
pedal, it’s lower than normal, the brake 
pedal slowly sinks towards the floor or 
hear a loud noise of air leak or when 
the brake pedal becomes hard, need 
to exert more force on the pedal etc. 
Don’t forget when any unusual occurs, 
stop using the car and take it to the 
professional mechanic for complete 
checkup and repairs. And the most 
important thing is to check the brake 
fluid level regularly, if the braking system 
is normal, the brake fluid is reduced by 
the thickness of the brake pads, in this 
case no need to be added because 
when replacing the new brake pads, 
the new brake fluid will be replaced to 
the standard level. But if it’s lower 
than normal, take the car to the 
mechanic to repair it immediately. 

ภาพแสดงตวัอยา่งหมอ้ลมเบรกและแปน้เยยีบเบรก
The diagram of the brake booster and brake pedal

(http://www.xo-autosport.com/site/xo-knowlegde-brake/)



36 37

2.4 ผ้าเบัรก (Brake Lining/Pad)

ผ้าเบรกำควัรได้รับกำารต่รวัจสภูาพั
อย่างสมิำ�าเสมิอ ผ้าเบรกำยานยนต์่อยู่ในกำล่้มิ
ชิ�นส่วันสิ�นเป็ล่อง เน่�องจากำใช้แล้วัหมิดไป็
ค่อมิ่กำารส้กำหรอเร็วั โดยเฉีพัาะรถึที่่ �ใช้
ในเม่ิองใหญ่ท่ี่�ม่ิสภูาพักำารจราจรแออัด 
โดยเฉีล่�ยกำารเป็ล่�ยนผ้าเบรกำหน้า 2 ครั�ง 
ต่่อกำารเป็ล่�ยนผ้าเบรกำหลัง 1 ครั�ง เน่�องจากำ
กำารรับแรงท่ี่�ต่่างกัำนระหว่ัางล้อหน้าและ
ล้อหลัง ที่่านสามิารถึต่รวัจสอบผ้าเบรกำ
ด้วัยวิัธ่ง่ายๆ ได้ด้วัยต่นเอง ซ้ี�งม่ิอยู่หลาย
สาเหต่้ที่่�สามิารถึสังเกำต่ได้ เช่น ถึ้าขึ้ณะ
เหย่ยบเบรกำแล้วัรู้ส้กำว่ัาแป็้นเหย่ยบเบรกำ
ต่ำ�ากำวั่าป็กำต่ิที่่�เคยเหย่ยบ เบรกำมิ่เส่ยงดัง 
ระดับนำ�ามิันเบรกำต่ำ�ากำวั่าขึ้่ดต่ำ�าส้ด (MIN) 
ระดับเบรกำม่ิอสูงข้ึ้�นขึ้ณะใช้งาน (ซ้ี�งสภูาพั
ป็กำต่ิขึ้องกำารใช้งานเบรกำม่ิอแบบสายจะ
ป็ระมิาณ 3-4 แก๊ำกำ) หร่อไฟหน้าปั็ดแสดง
ควัามิผิดป็กำติ่ขึ้องระบบเบรกำให้ร่บนำารถึ
ขึ้องท่ี่านป็ร้กำษาช่างผู้ชำานาญกำารด่ท่ี่�ส้ด

2.5 จานเบัรก (Disc/Drum brake) 
แบ่งได้เป็็น 2 ชนิด ค่อ

2.5.1 จานเบรกำแบบดร ัมิเบรกำ 
(Drum Brake) ดร ัมิเบรกำมิ่ล ักำษณะ
โครงสร้างแบบคร้ �งวังกำลมิคล้ายถึ้วัย 
ม่ิแม่ิปั็�มิเบรกำ ผ้าเบรกำป็ระกำอบอยู่ภูายใน 
โดยที่่ � ผ ้ าดร ัมิ เบรกำจะมิ่ล ั กำษณะรูป็
คร้�งวังกำลมิ จำานวัน 2 ชิ�น และมิ่ช้ดสป็ริง

ด้งกำลับ ช้ดเบรกำม่ิอ และกำลไกำตั่�งระยะห่าง
ระหวั่างผ้าเบรกำกำับผิวัโค้งด้านในขึ้อง 
ดรัมิเบรกำ โดยมิ่ขึ้้อด่ ค่อ มิ่พั่ �นที่่ �สัมิผัส
ระหว่ัางผ้าเบรกำกัำบจานเบรกำมิากำ ผ้าเบรกำ
ส้กำหรอช้ากำวั่าแบบจาน Dise ลดป็ัญหา
เร ่ � องจานเบรกำคต่ ส ่วันขึ้ ้อเส ่ย ค ่อ 
ป็ระสิที่ธิภูาพัในกำารระบายควัามิร้อนต่ำ�า 
หากำเบรกำบ่อยจะเกิำดอากำารล่�นเน่�องจากำ
ควัามิร้อนสูง ต่้องคอยต่ั�งระยะผ้าเบรกำ
บ่อยและต่้องระวัังเร่ �องระยะผ้าเบรกำ 
ในแต่่ละล้อที่่�ไมิ่เที่่ากำัน (ควัรใช้ช่างที่่�มิ่
ควัามิเช่�ยวัชาญ) ซ้ี�งจะส่งผลต่่อป็ระสิที่ธิภูาพั
กำารเบรกำโดยต่รง ถ้ึาหากำเกิำดกำารเปี็ยกำนำ�า
จะแห้งช ้า ที่ำาให้ล ่ �นขึ้ณะเบรกำและมิ่
กำารสะสมิฝ่้่นมิากำ ซ้ี�งปั็จจ้บันยังม่ิใช้ในล้อหลัง
รถึยนต์่นั�งบางกำล่้มิและรถึบรรท้ี่กำทัี่�วัไป็

2.4 Brake Lining / Pad2.4 Brake Lining / Pad

Brake pads should be inspected 
regularly, it’s a common wear and tear 
of brake pads especially when driving 
in a big city with traffic congestion 
conditions. On average changing the 
front brake pads 2 times per one 
replacement of the rear brake pads 
due to the different loads between 
the front and rear wheels. We can easily 
check the brake pads by ourselves 
which there are many warning signs, 
for example, when pressing the brake 
pedal and it is lower than usual, hear 
noise when braking, brake fluid level is 

lower than the minimum line (MIN), the 
handbrake level is higher than usual, 
or the dashboard shows a malfunction 
of the braking system etc. These 
warning signs indicate the car must 
be taken to the professional mechanic 
to repair immediately. 

2.5 Disc Brake/Drum Brake 2.5 Disc Brake/Drum Brake 

2.5.1 Drum brake has a semicircular 
as cup-like structure with brake master 
cylinder and brake pads inside. The 
drum brake has 2 pieces with a return 
spring, handbrake lever, and self-
adjusting mechanism between the 
brake pads and the inner surface of 
the drum. Its advantages are the large 
contact area between the brake pads 
and drum brake which makes the brake 
pads wear down slowly and reduce the 
warped brake drum. The disadvantages 
are the overheating due to heavy or 
repeated braking which may cause 
slippery braking. The disadvantages 
are the overheating due to heavy or 
repeated braking which may cause 
slippery braking. The brake pads must 
be frequently adjusted and checked the 
different distance of brake pads on each 
wheel (use professional mechanic service) 
which directly affect the braking 
performance. If it gets wet, it will dry 
slow causing slippery braking and high 
brake dust accumulation. At present, 
the drum brake is still used in rear 
wheels of some types of passenger 
cars and general trucks.

ภาพแสดงตวัอยา่ง Drum brake
The diagram of the drum brake

(http://www.xo-autosport.com/site/xo-knowlegde-brake/)

TECHNO FOCUS

2.5.2 จานเบรกำแบบด่สเบรกำ (Disc 
Brake) จานเบรกำชนิดน่ �มิ่ลักำษณะกำลมิ
และแบน โดยมิ่หลายชนิดซี้�งขึ้้�นอยู่กำับ
วััต่ถึ้ป็ระสงค์กำารใช้งานและราคา อาที่ิ 
แบบมิ่คร่บระบายควัามิร้อนมิ่ขึ้้อด่ ค่อ 
มิ่กำารระบายควัามิร้อนที่่�ด่ ลดอากำารล่�น
ขึ้องเบรกำเมิ่�อมิ่กำารใช้งานอย่างต่่อเน่�อง 
ม่ิกำารป็รับระยะห่างระหว่ัางผ้าเบรกำกัำบ
จานเบรกำเอง เพิั�มิ-ลด ต่ามิควัามิหนาขึ้อง
ผ้าเบรกำ ป็ระสิที่ธิภูาพักำารเบรกำใกำล้เค่ยงกัำน
ท้ี่กำล้อ ลดกำารสะสมิขึ้องฝ่้่นและต่รวัจสอบ
สถึาพัผ้าเบรกำได้ง่าย ส่วันข้ึ้อเส่ยเน่�องจากำ
จานเบรกำต่ิดต่ั�งในที่่�โล่งที่ำาให้สัมิผัสกำับ 
สิ�งสกำป็รกำอยู่ต่ลอดเวัลา ที่ำาให้เกำิดกำาร
ส้กำหรอเร็วัและอาจเกิำดกำารบิดตั่วัได้ง่าย 
เมิ่ � อ วัิ � ง ผ่ านนำ �า ในขึ้ณะที่่ � ด ่ ส เบรกำมิ่
ควัามิร้อนสูงและราคาแพังเบรกำชนิดดรัมิ

2.6 คุาริเปอี่ร์เบัรก (Brake Caliper)

กำรณ่คาริเป็อร์เบรกำที่่ �ใช้กำับ Disc 
Brake จะมิ่ลักำษณะเป็็นกำ้ามิป็ู ภูายในมิ่
ลูกำสูบเบรกำเคล่�อนท่ี่�อยู่ข้ึ้างในป็้องกำารรั�วั
ขึ้องนำ�ามิันเบรกำโดยซี่ลในรูป็แบบโอริง 
(O-ring) และม่ิยางกัำนฝ่้่นป้็องกัำนไม่ิให้ฝ่้่น
เข้ึ้าระบบ ซ้ี�งม่ิหลายชนิด อาทิี่ ชนิด 1 พัอร์ที่ 
หร่อ 4 พัอร์ที่ ท่ี่�พับเห็นบ่อย

กำรณ่ระบบดรัมิเบรกำจะเร่ยกำว่ัา 
“กระบัอี่กเบัรก” มิ ่ล ักำษณะเป็็นที่รง
กำระบอกำกำลวัง ภูายในม่ิลูกำสูบเบรกำ โอริง
และยางกัำนฝ่้่นป็ระกำอบติ่ดกัำน ทัี่�ง 2 ด้าน 
สำาหรับต่่อมิาดันกัำบผ้าดรัมิเบรกำให้ขึ้ยับ
เข้ึ้า-ออกำ

2.5.2 Disc brake is round and 
flat, there are many types of disc brake 
depending on the cost and usage e.g. 
disc brake with cooling fins and no 
cooling fins. The advantages of disc 
brake are good heat dissipation from the 
disc and reduce the cause of slippery 
braking when braking repeatedly, 
automatically adjust the gap between 
the brake pads and the brake discs 
according to the thickness of brake 
pads, braking performance is equal on 
each wheel, reduce brake dust buildup 
and easily check brake pads. Its 
disadvantages are the disc brake is 
mounted outside the wheels which 
makes it constantly exposed to dirt 
causing rapid wear and may easily warp 

when in contact with water while the 
disc is heated, and its price is expensive.

2.6 Brake Caliper2.6 Brake Caliper

The caliper in disc brake has piston 
floating inside to prevent the leakage 
of brake fluid by O-ring seal and a rubber 
dust seal to prevent dust from entering 
the system which there are many types 
of caliper such as 1 pot or 4 pots which 
are widely used.

The caliper in drum brake is called 
a “Wheel Cylinder”“Wheel Cylinder” consists of a cylinder 
that has two pistons, one on each side, 
O-ring and rubber dust seal assembly 
inside pushing the shoes into contact 
with the drum brake.

ภาพแสดงตวัอยา่ง จานเบรกแบบ Disc Brake
The picture of the Disc Brake

(https://www.brake-d.com/hom)

ภาพแสดงตวัอยา่ง Caliper brakeแบบดสีเบรก
The picture of caliper in disc brake

(http://www.fordbuddy.com/product/detail-347599.html)

ภาพแสดงตวัอยา่ง กระบอกเบรกแบบดรมัเบรก
The picture of wheel cylinder

(http://www.thaitechno.net/vip/product-detail.php?id=115469&uid=44027)

http://www.xo-autosport.com/site/xo-knowlegde-brake/
https://www.brake-d.com/hom
http://www.fordbuddy.com/product/detail-347599.html
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2.7 ชุิ้ด็คุว่บัคุุมีแรงดั็น (Hydraulic 
unit & Electronic Control Unit (ECU) 
และ ABS Wheel Speed Sensor) รวัมิ
ถ้ึงอ้ป็กำรณ์ส่วันควับ ระบบ ABS (Anti-lock 
Braking system) ซี ้ � งในระบบ ABS 
ป็ระกำอบด้วัยอ้ป็กำรณ์ เบรกำพ่ั�นฐานท่ี่�
สำาคัญ ค่อ ช้ดควับค้มิแรงดัน ที่ำาหน้าที่่�
สร้างและกำระจายแรงดันไป็ยังล้อแต่่ละ
ล้ออย่างเหมิาะสมิ โดยกำารควับค้มิและ
สั�งกำารขึ้อง ECU ซี้�งรับสัญญาณมิาจากำ 
Wheel Speed Sensor ที่่�แกำนล้อหร่อ
เพัลากำลาง (ขึ้้�นกำับจำานวันขึ้อง Chanel) 
เพ่ั�อต่รวัจจับควัามิเร็วัขึ้องล้อและส่งไป็ยัง 
ECU ขึ้องระบบ ABS เพั่�อสั�งช้ดควับค้มิ
แรงดันให้ป็ล่อยแรงดันไป็ยังล้อต่่างๆ 
ป้็องกัำนล้อล็อคขึ้ณะเบรกำและง่ายต่่อ
กำารบังคับรถึให้อยูใ่นทิี่ศที่างท่ี่�ต้่องกำาร

ข้อี่แนะนำา เชิงป็ฏิิบัต่ิในกำารใช้รถึ
โดยที่ั�วัไป็ หากำเป็็นไป็ได้ไมิ่ควัรนำารถึไป็
ซ่ีอมิต่่างค่าย ดังสำานวันไที่ยท่ี่�ว่ัา “ลางเน่�อ
ชอบลางยา” (one man’s meat is 
another poison) ซ้ี�งส่วันมิากำช่างท่ี่�เปิ็ดอู่
ซ่ีอมิรถึมิาจากำศูนย์บริกำารย่�ห้อใดย่�ห้อหน้�ง 
จ้งมิ่ควัามิชำานาญเฉีพัาะที่างสูง หากำเป็็น
ย่�ห้อที่่�แต่กำต่่างกำ็อาจจะซี่อมิได้เช่นกำัน 
แต่่อาจจะม่ิควัามิเช่�ยวัชาญไม่ิเพ่ัยงพัอ 
(บางส่วันอาจเก่ำงแต่่น้อยมิากำ) ด้วัยเหต้่ผล
ขึ้องกำารออกำแบบท่ี่�แต่กำต่่าง เช่น เคร่�องม่ิอ
ท่ี่�ใช้ในกำารถึอดป็ระกำอบมิาต่รฐานย้โรป็
กัำบญ่�ป่้็นก็ำต่่างกัำน ซ้ี�งที่ำาให้เกิำดกำารใช้เคร่�องม่ิอ
ที่่�ไมิ่เหมิาะขึ้้�น (เช่น ใช้สกำัดแที่นป็ระแจ

ขึ้ันน๊อต่เหล่าน่�เป็็นต่้น) ควัามิเช่�ยวัชาญ
เฉีพัาะ ร่้นขึ้อง ผู้ป็ ฏิิ บั ติ่ ง าน ช่าง ต้่อง
เร่ยนรู ้ใหมิ่ ซี้ �งเส่ �ยงต่่อควัามิผิดพัลาด
ท่ี่�ต่ามิมิา อาทิี่ ชิ�นส่วันอาจชำาร้ดจากำกำาร
ถึอดป็ระกำอบที่่�ไมิ่ชำานาญ ที่ำาให้เส่ยเวัลา 
เส่ยเงิน หากำเล่อกำได้ก็ำ “พัยายามิหล่กำเล่�ยง” 
หร่อภูาษาสมิัยใหมิ่เร่ยกำวั่า “อย่าหาที่ำา” 
(ถ้ึาไม่ิจำาเป็็น) แต่่อย่างไรก็ำต่ามิอาจม่ิบางอู่
และช่างบางคนท่ี่�ม่ิควัามิรู้ควัามิสามิารถึ
ซี่อมิได้ที่้กำค่ายกำ็เป็็นได้ คนไที่ยเกำ่งไมิ่แพั้
ชาติ่ใดในโลกำ ขึ้อให้ท้ี่กำท่ี่านโชคด่ สวััสด่ครับ

2.7 The ABS actuator consists 2.7 The ABS actuator consists 
of a valve controlling hydraulic pressure 
which communicates with the Electronic 
Control Unit (ECU) and wheel speed 
sensor in ABS braking system. Hydraulic 
unit generates pressure and release 
to each wheel by the control of ECU 
which receives inputs from the speed 
sensor on the wheel axle to detect wheel 
spinning, anti-lock braking and easy to 
control the vehicle in the desired direction.

Practical advice: Practical advice: take your car 
to its own brand’s service centers or 
garages and try not to use service 
from different brands because many 
unforeseen issues can arise later as 
Thai idiom says “one man’s meat is 
another man’s poison”. Mostly the 
mechanics who open their own garages 
come from one or more brands’ service 
centers, therefore, they have their own 
specialized expertise of those car brands 
but for other different car brands they 
can probably repair them but not so 
specialized due to the different designs, 
for example, the disassembly tools kits 
for European cars and Japanese cars 
are different or the car model-specific 
expertise of mechanics which is risky 
for any damages from car repairs such 
as car parts may get damaged by 
disassembly causing waste of time 
and money. So it’s best to avoid using 
the different car brand service centers 
or garages. However there might be 
some garages which the mechanics 
are knowledgeable and expertise in 
every brand because Thai mechanics 
are the best, good luck to you all.

ภาพแสดงตวัอยา่ง ABS Hydraulic unit & Electronic Control Unit (ECU)
The picture of ABS actuator

(https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/abs-hydraulic-unit-with-controller/1k0614517bjbef/)
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https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/abs-hydraulic-unit-with-controller/1k0614517bjbef/


40 41

ทำาควิามเขา้ใจ่กบัระบบ
การบำารงุรกัษาแบบทวิผู้้ล
โดัยุทกุคนมส้ว่ินรว่ิม
TPM (Total Productive
Maintenance)
ตามแนวิทางขอุง ISUZU

Business support กำระบวันกำาร
ที่างธ้รกิำจและกำารนำา TPM มิาเป็็นเคร่�องม่ิอ
ในกำารสนับสน้นให้กำารดำาเนินกำารบริหาร 
ธ้รกิำจสามิารถึดำาเนินกำารได้ อย่างต่่อเน่�อง 
กำ่อนจะนำาเคร่�องมิ่อ TPM มิาใช้งานควัร
ป็ระเมิินป็ัญหาสถึานกำารณ์ ณ ป็ัจจ้บัน
ขึ้องธ้รกิำจก่ำอนว่ัาม่ิปั็ญหาด้านใดเป็็นหลักำ 
หร่อในที่างกำารจัดกำาร ค่อ กำารป็ระเมิิน
ควัามิเส่�ยง (Risk Assessment) กำารป็ระเมิิน
จ้ดแข็ึ้งจ้ดอ่อน (SWOT Analysis) ท่ี่�จะพับ
ป็ระเด็นหลักำ และสามิารถึระบ้เคร่�องม่ิอหลักำ

ขึ้อง TPM ในเสาหลักำ (Pillar) ท่ี่�ควัรนำามิาใช้
อย่างเขึ้้มิขึ้้นในเร่�องนั�นๆ เพั่�อให้องค์กำร 
ม่ิควัามิสำาเร็จในกำารดำาเนินธ้รกิำจ

Comprehension of Total 
Productive Maintenance 
(TPM) from ISUZU Model : 

Efficient business support, 
process and TPM implementation will 
further business to operate, continuously. 
Before implementing TPM, we need to 
evaluate our existing problem and 
situation along with consider which one 
is the major one. For management, this 
is known as “Risk Assessment”. 
Besides, “SWOT Analysis” is used for 
finding key points. Then, we will be able 
to choose the right tool from TPM’s 
pillars in order to support business 
operation and earn success, eventually.

 ควิามหวิงัขอุง ISUZU 
ในการนำา TPM มาใช้้

เ ป็็นกำารแนะนำา ข้ึ้อกำำาหนดและ
ควัามิต่้องกำารขึ้อง ISUZU ในกำารดำาเนิน
กำิจกำรรมิ TPM และเป็็นแนวัป็ฏิิบัต่ิให้มิ่
ควัามิชัดเจนในกำรอบมิาต่รฐาน แบบฟอร์มิ 
กิำจกำรรมิ เพ่ั�อป็ระกัำนค้ณภูาพัในกำระบวันกำาร
ทัี่�งในด้านค้ณภูาพัสินค้า และกำารดำาเนินงาน
ท่ี่�ไม่ิราบร่�นท่ี่�ม่ิโอกำาสเกิำดข้ึ้�นในอนาคต่ 
และเพ่ั�อควัามิยั�งย่นในกำารบริหารธ้รกิำจ
อยา่งต่่อเน่�อง

Manual D3.1 TPM
Requirement 

ข้ึ้อกำำาหนดสำาหรับผู้ผลิต่ชิ�นส่วัน
และส่งมิอบให้กัำบกำล่้มิบริษัที่ ISUZU ซ้ี�งม่ิ
ผลบังคับใช้ต้่องป็ฏิิบัติ่ให้สอดคล้องกำับ
มิาต่รฐานที่่�กำำาหนด โดยผู้ส่งมิอบที่้กำราย
จำาเป็็นต่้องนำาระบบ TPM มิาป็ระย้กำต่์ใช้
เพ่ั�อให้เกิำดป็ระสิที่ธิภูาพัสูงส้ด ภูายใต้่เสาหลักำ 
3 เร่�อง ค่อ AM, PM, FI ซี้�งเป็็นพั่�นฐาน
ขึ้องหลักำกำาร TPM และหน่วัยงานพััฒนา
ค้ณภูาพั Supplier Development จะที่ำากำาร
ต่รวัจ ต่ิดต่ามิ โดยใช้เกำณฑ์์และแนวัที่าง
ป็ฏิิบัติ่ต่ามิคู่ม่ิอน่� เพ่ั�อให้มัิ�นใจว่ัาผู้ส่งสอบ
ท้ี่กำรายม่ิกำารนำาระบบมิาใช้และไม่ิให้เกิำด
ผลกำระที่บต่่อกำล่้มิบริษัที่ ISUZU

 การประยุกุตใ์ช้ ้TPM
ตามแนวิทาง ISUZU

แนวัที่างกำารนำา TPM มิาใช้นั�นมิ่
หลากำหลายจ้ดป็ระสงค์ ต่ามิควัามิต้่องกำาร
ขึ้องลูกำค้าท่ี่�ต้่องกำารให้ผู้ส่งมิอบม่ิระดับ
ค้ณภูาพัท่ี่�แข็ึ้งแกำร่ง ม่ิควัามิสูญเส่ยท่ี่�ต่ำ�าส้ด 
และม่ิควัามิย่ดหย้่นในกำระบวันกำารผลิต่ท่ี่�
สามิารถึต่อบสนองต่่อควัามิต้่องกำารลูกำค้าได้ 
จ้งให้กำรอบกำารป็ฏิิบัติ่ต่ามิลำาดับ ดังน่�

การกำาหนดันโยุบายุ
นโยุบายุและกลยุทุธิ์

กำารกำำาหนดนโยบายขึ้อง TPM ผู้บริหาร
ควัรกำำาหนดนโยบาย TPM ให้สัมิพัันธ์กัำบ
กำารนำาเคร่�องม่ิอมิาป็ระย้กำต์่ใช้ หร่อสนับสน้น
กำารดำาเนินกำาร TPM ให้ป็ระสบควัามิสำาเร็จ 
โดยนโยบายจะเป็็นแนวัป็ฏิิบัต่ิที่่� ใช้ใน
กำารส่�อสาร ควัามิต่ั�งใจขึ้องฝ่่ายบริหารใน

กำารดำาเนินกำาร รวัมิทัี่�งกำรอบแนวัที่างขึ้อง
กำารบริหารสู่ระดับพันักำงาน

นโยุบายุควิรจ่ะประกอุบดัว้ิยุ 
• ควัามิมิ้ ่งมิั �นขึ้องฝ่่ายบริหารใน

กำารนำาเอา TPM มิาป็ระย้กำต์่ใช้ เพ่ั�อสนับสน้น
ป็ัญหา หร่อโอกำาสที่างธ้รกำิจ ครอบคล้มิ
เป้็าหมิายกำรอบขึ้องควัามิป็ลอดภัูย (Safety) 
ป็ระสิที่ธิภูาพัสูงส้ดขึ้องกำระบวันกำาร 
(Process efficiency) กำารหย้ดควัามิเส่ยหาย 
ขึ้องเคร่�องจักำร (Break Down) ค้ณภูาพั
ขึ้องผลิต่ภัูณฑ์์ (Quality) และกำารส่งมิอบ 
(Delivery)

เปา้หมายุการดัำาเนนิการขอุง
การทำา TPM คอืุ เครื�อุงมอืุท้�
ช้ว่ิยุในการบรหิารจ่ดััการ
ธิรุกจิ่ เพัื�อุใหเ้กดิัประสทิธิภิาพั
สงูสดุัขอุงกระบวินการผู้ลติ 

ควัามิหมิายขึ้องโครงสร้าง TPM ค่อ 
เป็้าหมิายกำารจัดกำารควัามิสูญเส่ยให้
เป็็นศูนย์ โดยกำารใช้ควัามิพัยายามิบนควัามิรู้
ที่่�มิ่ในกำารเข้ึ้าแก้ำไขึ้ ป็รับป็ร้งเพ่ั�อให้บรรล้
เป็้าหมิายที่่�เป็็นศูนย์ในแต่่ละด้าน และ
สนับสน้นให้บ้คลากำรม่ิแนวัที่างกำารแก้ำไขึ้
ปั็ญหาให้หายขึ้าด (Zero loss) 

พ่ั�นฐานขึ้อง TPM ก็ำเป็็นสิ�งสำาคัญใน
กำารดำาเนินกำารกำิจกำรรมิ ค่อ กำารจัดต่ั �ง
กำล้่มิที่่มิงาน Small group activity เพั่�อ
ป็รับป็ร้ง แก้ำไขึ้ปั็ญหาหน้างานท่ี่�รับผิดชอบ
ให้สำาเร็จ โดยกำิจกำรรมิน่ �จะสัมิพัันธ์กำับ
กิำจกำรรมิ FI pillar 

Expectation of ISUZU
for TPM Implementation

This is recommendation for 
specifications and needs of ISUZU for 
TPM activities. It is also a model for 
setting standards, forms and activities, 
explicitly, to assure quality of product, 
operation, which might face unpleasant 
time in the future, and continue sustainable 
business management.

Manual D3.1
TPM Requirement 

These specifications are applied 
to all ISUZU group’s suppliers. They are 
requirements that suppliers must follow 

according to standards. All suppliers 
need to imply TPM under these following 
3 pillars; Autonomous Maintenance (AM), 
Planned Maintenance (PM) and Focused 
Improvement (FI) for utmost efficiency, 
which are fundamental of TPM. Supplier 
development unit will inspect and monitor 
those suppliers by using criteria and 
model according to this manual in order to 
make sure that they imply the system and 
do not deliver any effect to ISUZU group. 

TPM Implementation to 
Follow ISUZU Manual

There are several purposes of TPM 
implementation. Customers need their 
suppliers to deliver quality product with 
lowest waste and have flexibility in 
production process as well as fulfill 
customers’ requirements. Below is 
operation flamework.

Set up Policy
Policy and Strategy

To set a policy of TPM, management 
should consider relevance between 
policy and tool that are applied or support 
operation in TPM activities. Policy is the 
rule that is used for communication. 
Management use it as a mean for 
operation and model to employees. 

Policy should consist of
• Determination of management 

for TPM implementation. This is to solve 
problem or seek for business opportunity; 
including, safety, process efficiency, 
break down, quality and delivery. 

Purpose of TPM is to use as 
a tool for furthering business 
management in order to 
obtain utmost efficiency of 
production process. 

The meaning of TPM structure is 
to eliminate loss down to zero by using 
existing knowledge, improve them to 
reach zero problem and support human 
resource to find the right solution for 
zero loss.

A fundamental of TPM that is 
important for proceeding activities is 
setting up small group activity to 
improve process and solve problem at 
hand. This activity is related to FI pillar.
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KPI & KAI ตวัิวิดััผู้ลกจิ่กรรม และตวัิวิดัั
ควิามสำาเรจ็่การดัำาเนนิการ 

ควัามิแต่กำต่่างระหวั่างต่ัวัวััดผลกำิจกำรรมิกำับต่ัวัวััดผล 
กำารดำาเนินกำาร (The Difference between Key Indicator and 
Key Activity)

• KPI : ตั่วัวััดผลขึ้องควัามิสำาเร็จในแต่่ละเสาหลักำ (Pillar) 
ต้่องสัมิพัันธ์กัำบนโยบาย และ Step ในกำารดำาเนินกำาร

• KAI : Key Activity Indicator ตั่วัวััดผลกิำจกำรรมิในกำาร
ดำาเนินกำาร แต่่ละกำิจกำรรมิ วั่าสามิารถึดำาเนินกำารได้บรรล้กำรอบ
วััต่ถ้ึป็ระสงค์ขึ้องกิำจกำรรมินั�นหร่อไม่ิ (ทัี่�งในด้านป็ริมิาณและค้ณภูาพั)

Key Performance Indicator (KPI) and Key 
Activity Indicator (KAI)

• KPI : It is an indicator that measures success in each 
pillar and it must be relevant to policy and step in operation

• KAI : It is an indicator that measures result of each 
activity in operation whether it reaches objective of that 
activity in both quantity and quality

ตารางตวัวดัผลและตวักจิกรรม (ตวัอยา่ง)

เสาหลกั TPM KPI KAI

AM 1. Break Down AM อตัราการหยดุเครือ่งจกัรจาก AM = 0 1. Tag out ปลด Tag 100%
2. OPL โดยพนกังานอยา่งนอ้ย 2 เรือ่งตอ่เดอืน
3. Kaizen ตอ่คน 3 เรือ่ง

PM 1. Break Down PM = 0 
 สดัสว่นการทำา TBM : CBM 50:50
2. MTBF
3. MTTR 
4. Maintenance Cost 

1. FTA 
2. Audit by Management > 80% 
3. PM Plan 100% 
4. Skill for Technicain >80% 

FI Loss Reduction >15% 
2. Major Loss reduction (Catagory A< 20% 
3. Minor Loss (Catagory B Problem <20%)

1. Loss Definition Completated
2. Small Group Activity > XXX Group 

ET Education & 
Training 

1. Skill Level Up 1. Training plan support AM, PM ,FI Step Compleated 100% 

Table of Indicators and Activities (Examples)

TPM Pillars KPI KAI

AM 1. Break Down AM Rate of stop time from AM = 0 1. Tag out release Tag 100%
2. OPL by staff at least 2 topics/month
3. Kaizen : 3 topics/person

PM 1. Break Down PM = 0 
 Ratio TBM : CBM; 50 : 50
2. MTBF
3. MTTR 
4. Maintenance Cost 

1. FTA 
2. Audit by Management > 80% 
3. PM Plan 100% 
4. Skill for Technicain >80% 

FI Loss Reduction >15% 
2. Major Loss reduction (Catagory A< 20% 
3. Minor Loss (Catagory B Problem <20%)

1. Loss Definition Completated
2. Small Group Activity > XXX Group 

ET Education & 
Training 

1. Skill Level Up 1. Training plan support AM, PM ,FI Step Compleated 100% 

เครือ่งจกัรอปุกรณ์ การสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่
6 ประการ

การคาํนวณประสทิธภิาพโดยรวม
ของเครือ่งจกัรอปุกรณ์

Availability = เวลารบัภาระของเครือ่ง - Down Time x 100%
เวลารบัภาระของเครือ่งเชน่

เวลารบัภาระของเครือ่ง 1. เครือ่งขดัขอ้ง

2. การตัง้เครือ่ง
 และปรบัแตง่

3. การเดนิเครือ่งสญูเปลา่
 และการหยดุชะงกั

4. การลดความเรว็

5. ของเสยีในขบวนการ

6. ผลทีไ่ดล้ดลง

เวลาปฏบิตังิาน
ของเครือ่ง

เวลา
ปฏบิตังิานสทุธิ

ของเครือ่ง

เวลา
ปฏบิตังิาน

ทีไ่ด้
งานจรงิ

Down Time
Losses
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ee
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s
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Availability = 460 นาที  -  60 นาท ี x  100%  =  87%
460 นาที

= รอบเวลาตามทฤษฎ ีx จาํนวนชิน้งานท่ีทาํได ้x 100%
เวลาปฏบิตังิานของเครือ่ง

เชน่

เชน่

Performance Efficiency  = 0.5 นาที/ชิน้  x  400 ชิน้  x  100%  =  50%
400 นาที

Rate Quality Products = จาํนวนชิน้งานท่ีทาํได ้- จาํนวนของเสยี x 100%

ความสมัพนัธร์ะหว่างการสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ ่6 ประการ ของเครือ่งจกัรอปุกรณแ์ละประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจกัรอุปกรณ์

ประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัรอุปกรณ ์=  Availability x Performance efficiency x Rate of quality products
เชน่      0.87 x 0.50 x 0.98 x 100 = 42.6%

จาํนวนชิน้งานท่ีทาํได้

อัตราของผลติภณัฑท่ี์มคุีณภาพ = 400 ชิน้  -  8 ชิน้  x  100%  =  98%
400 ชิน้

Machine/Equipment 6 Great Losses Overall Equipment Effectiveness Calculation

Availability = Loading Time – Down Time x 100%
Loading TimeEx.

Loading Time 1. Machine Breakdown

2. Machine Set Up &
 Adjustment

3. Waste operation &
 Halt of machine

4. Reducing Speed

5. Waste in Process

6. Reduced Result

Operating
Time

Net
Operating

Time

Actual
Operating

Time

Down Time
Losses

Sp
ee

d  
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es
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Availability = 460 Mins – 60 Mins x 100%  = 87%
460 Mins

= Theoretical Cycle Time x Processed Amount x 100%Performance
Efficiency 

Performance
Efficiency 

Operating Time
Ex.

Ex.

Performance Efficiency  = 0.5 Mins/Pc x 400 Pcs x 100%  = 50%
400 Min

= Processed Amount – Defect Amount x 100%Rate Quality
Products 

OEE = Availability x Performance Efficiency x Rate of Quality Products 
Ex. 
OEE = 0.87 x 0.50 x 0.98 x 100 = 42.6% 

Processed Amount

Rate Quality Products = 400 Pcs – 8 Pcs x 100% = 98%
400 Pcs

TRAIN THE TRAINER

OEE and How to Calculate วิัธ่กำารคำานวัณหาค่า ป็ระสิที่ธิภูาพัโดยรวัมิขึ้องอ้ป็กำรณ์เคร่�องจักำร
ตั่วัวััดผลหลักำขึ้องกำระบวันกำารค่อ OEE : Overall Equipment Effectiveness ซ้ี�งป็ระกำอบด้วัย 
How to Calculate Overall Equipment Effectiveness (OEE)  
OEE consists of
A - Available ควัามิพัร้อมิขึ้องเคร่�องจักำรกำระบวันกำาร 
P - Performance ป็ระสิที่ธิภูาพั
Q - Quality อัต่ราค้ณภูาพั 
OEE = A*P*Q



กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

ระบบ
บรหิาร

คณุภาพ

1 หลกัสตูรขอ้กำาหนดและการประยกุตร์ะบบบรหิารคณุภาพ IATF 16949 : 2016  
(IATF16949 : 2016 Quality Management System Requirement and Practice)

2

2 หลกัสตูรเทคนคิการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน IATF 16949 : 2016 
(IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique)

2

3 หลกัสตูรการวางแผนคณุภาพผลติภณัฑใ์หม ่ 
(Advance Products Quality Planning : APQP)

1

4 หลกัสตูรการเสนอขออนมุตัริบัรองชิน้สว่นเพือ่การผลติ  
(Production Part Approval Process : PPAP)

1

5 หลกัสตูรการวเิคราะหข์อ้ขดัขอ้งดา้นศกัยภาพและผลกระทบ  
(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1st Editon 2019- AIAG-VDA)

2

6 หลกัสตูรขอ้กำาหนดและการประยกุตใ์ชก้ารควบคมุกระบวนการทางสถติ ิ
(Statistical Process Control Requirement and Implement)

2

7 หลกัสตูรขอ้กำาหนดและการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหร์ะบบการวดั 
(MSA Requirement and Implementation Training Course)

2

8 หลกัสตูรการควบคมุเครือ่งมอืวดัตาม ISO 9001 / IATF16949 
(Control of measuring equipment for ISO 9001 / IATF16949)

2

9 หลกัสตูรความคดิบนความเสีย่งสำาหรบั ISO 9001 : 2015 / IATF 16949 : 2016 
(Risk-based think for ISO 9001 : 2015 / IATF 16949 : 2016)

2

10 หลกัสตูรการจดัทำา Control Plan ตามขอ้กำาหนดของ IATF 16949:2016  
(Control Plan for IATF 16949:2016)

1

11 หลกัสตูรการวเิคราะหข์อ้ขดัขอ้งดา้นศกัยภาพและผลกระทบในกระบวนการผลติและการจดัทำา 
Control Plan (Process Failure Mode Effect Analysis 1st Edition and Control Plan)

2

การสรา้ง
จิตสำานกึ

ดา้นการบรหิาร
จัดการ
(Mind

Management)

12 หลกัสตูรการสรา้งแรงจงูใจและจติสำานกึในการทำางานดว้ย 7 ควิ (7 Q for Success Works) 2

13 หลกัสตูร HORENSOเทคนคิการสือ่สารแบบญีปุ่น่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน (HO REN SO) 1

14 หลกัสตูรคดิบวกเชงิสรา้งสรรค ์(Positive and Creative Thinking for Excellence) 1

15 หลกัสตูรวธิกีารสอนงาน (Job Instruction - How to instruct work : TWI-JI) 2

16 หลกัสตูรวธิกีารปฏบิตัติอ่คน (Interaction Management - How to Relate Person : TWI-JR) 2

17 หลกัสตูรการจดัการความเครยีดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน (Stress Mangement) 1

18 หลกัสตูรการพฒันาทกัษะการสือ่สารและประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เพิม่ผลติภาพ 
(Effective Communication & Good Coordinate for Productive)                                                                          

1

19 หลกัสตูรการฝกึเปน็วทิยากร (Train the Traininer) 2

แผนการจดัอบรม
ภายในสถานประกอบการ
(In-house Training)
ประจำาปี 2564

กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

การบรหิาร
จัดการทัว่ไป

และ การบรหิาร
ดา้น Logistic

20 หลกัสตูรการจดัการคลงัสนิคา้และควบคมุสนิคา้คงคลงัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ยคุ 4.0 
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0)

1

21 หลกัสตูรการพฒันาประสทิธภิาพการดำาเนนิงานดา้น Logistic ดว้ยหลกัการ                        
Lean Manufacturing (Logistics Efficiency Improvement by Lean Manufacturing)

1

22 หลกัสตูรคลงัสนิคา้และการจดัสง่กระจายสนิคา้ (Logistic & Supply Chain) 1

23 หลกัสตูร AI และ IOT ในภาคการขนสง่และคลงัสนิคา้ยคุ 4.0 
(AI and IoT in the Smart Warehouse & Transportation 4.0)

1

24 หลกัสตูรโลจสิตกิสก์บัโลกธรุกจิหลงัโควดิ-19 
(Logistics and the World of Business after Covid-19)

1

การพฒันา
ทกัษะ

หัวหนา้งาน

25 หลกัสตูรการบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละพฒันาภาวะผูน้ำา 
(Strategic Management and Leadership)

1

26 หลกัสตูรการพฒันาหวัหนา้งานอยา่งไรใหม้คีณุภาพ (Effective Leader) 1

27 หลกัสตูรการบรหิารการผลติสำาหรบัหวัหนา้งานในอตุสาหกรรมยานยนต ์
(Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry)

2

28 หลกัสตูรบทบาทและทกัษะหวัหนา้งานสำาหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์ 
(Role and Skill of Leader for Automotive Industry)

2

29 หลกัสตูรพฒันาทกัษะผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor Skills Development : SSD) 1

30 หลกัสตูรภาวะผูน้ำาและการพฒันาการทำางานเปน็ทมี 
(Leadership and Engagement Team)

1

เครือ่งมอื
ในการ

แกไ้ขปญัหา

31 หลกัสตูรการวเิคราะหป์ญัหาดว้ยหลกัการ Why Why Analysis (Why Why Analysis) 1

32 หลกัสตูรเครือ่งมอืการแกไ้ขปญัหาคณุภาพใหม ่7 ชนดิ (New 7 Tools) 2

33 หลกัสตูรกระบวนการแกป้ญัหาดว้ยเทคนคิ 8D  (Problem Solving by 8D) 2

34 หลกัสตูรระบบควบคมุคณุภาพทีห่นา้งาน QCC และ QC Story  (QCC & QC Story) 2

35 หลกัสตูรเทคนคิการปฎบิตักิารแกไ้ขและปอ้งกนั (Corrective and Preventive Action : CPA) 1

36 หลกัสตูรเครือ่งมอืการแกป้ญัหาคณุภาพ 7 ชนดิ ( 7 QC Tools) 2

37 หลกัสตูรการปอ้งกนัความผดิพลาดโดยมไิดต้ัง้ใจ (Poka Yoke) 1

38 หลกัสตูรการแกป้ญัหาแบบ 3G 5 Why (ภาคปฏบิตั)ิ 
(Problem Solving by 3G 5 Why : Workshop)

1

ระบบ
การผลติ
แบบ TPS

39 หลกัสตูรหลกัการพืน้ฐานระบบการผลติแบบ TPS (TPS CONCEPT) 1

40 หลกัสตูรการควบคมุสภาพหนา้งาน (Worksite Control) 1

41 หลกัสตูรการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous Flow) 1

42 หลกัสตูรการทำางานมาตรฐาน (Standardized Work) 2

43 หลกัสตูรการทำาระบบดงึ (Pull System) 2

44 หลกัสตูรระบบคมับงั (Kanban System) 1

45 หลกัสตูรการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติดว้ย Quality Cost Delivery 
(Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery)

2
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46 หลกัสตูรการลดตน้ทนุแหง่ความสญูเปลา่ 7 ประการ (Cost Reduction by 7 Wastes) 1

47 หลกัสตูรตน้ทนุคณุภาพ (Cost of Quality) 1

48 หลกัสตูรการวเิคราหส์าเหตรุากเหงา้เพือ่มุง่สู ่Zero Defect 
(Root Cause Analysis for Zero Defect)

1

49 หลกัสตูรจติสำานกึดา้นคณุภาพ (Quality Awareness) 1

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

2

51 หลกัสตูรการลดความสญูเปลา่ในกระบวนการดว้ย LRP (Loss Reduction Process : LRP) 2

52 หลกัสตูรระบบการจดัการและควบคมุคณุภาพในการผลติแบบของเสยีเปน็ศนูย ์
(Quality Control for Zero Defect)

1

53 หลกัสตูรการวเิคราะหค์ณุคา่และวศิวกรรมคณุคา่สำาหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์
(Value Analysis and Value Engineering for Automotive Industry)

2

บรหิาร
การผลติ

54 หลกัสตูรการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย Kaizen (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1

55 หลกัสตูรการวางแผนและควบคมุการผลติ (Production Planning and Control) 1

56 หลกัสตูรการออกแบบ Check Sheet ใหใ้ชง้านงา่ยและมปีระสทิธภิาพ 
(Checksheet Design for Effective and Easy to use)

1

57 หลกัสตูรเทคนคิการประยกุตใ์ช ้PDCA ใหม้ปีระสทิธผิล 
(The Effective PDCA Implementation Technique)

1

58 หลกัสตูรการควบคมุดว้ยการมองเหน็ (Visual Control) 1

59 หลกัสตูรการบรหิารพืน้ทีห่นา้งานของอตุสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งมรีะบบ  
(Shop Floor Control for Automotive Industry)

2

60 หลกัสตูรการบำารงุรกัษาทวผีลแบบทกุคนมสีว่นรว่ม 
(Total Productive Maintenance : TPM)

1

61 หลกัสตูร TPM ตามขอ้กำาหนด IATF 16949 : 2016 
(Total Productive Maintenance Based on IATF 16949 : 2016)

2

62 หลกัสตูร การบรหิารเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  (Time Management) 1

ยานยนต์
สมยัใหม่

63 หลกัสตูรพืน้ฐานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้ 
(Fundamentals of Electric Vehicle Technologies )

2

64 หลกัสตูรระบบไฟฟา้ในยานยนตไ์ฟฟา้ (Electrical System in Electric Vehicle) 2

65 หลกัสตูรระบบอเิลก็ทรอนกิสก์ำาลงัในยานยนตไ์ฟฟา้ (Power Electronic in Electric Vehicle) 2

66 หลกัสตูร ความปลอดภยัทางไฟฟา้ในการทำางานประกอบแบตเตอรีแ่รงดนัสงู 
(Electrical safety for assembled with high voltage battery)

2

พฒันาทกัษะ
ผูป้ฏบิตังิาน

67 หลกัสตูรวสัดยุานยนตใ์นอนาคตและมาตรฐานยานยนตร์ว่มในภมูภิาคอาเซยีน 
(Future Material used in Automotive Industry and ASEAN Standards)

1

68 หลกัสตูรการใชง้าน PLC เบือ้งตน้ (Basic Programmable Logic Controller) 3

69 หลกัสตูรเทคนคิการอา่นแบบเบือ้งตน้ (Basic Drawing Techniques) 2

70 หลกัสตูรระบบไฮดรอลกิขัน้พืน้ฐาน (Basic Hydraulic System) 1

46


