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ผมมีความยิินดีีที่ี�จะแจ้ง
ให้้ ทุี่ ก ท่ี่ านที่ราบ ว่ า 
“สถาบัันยานยนต์์” 

ได้ีรับการเสนอชื่่�อเข้้าไปเป็นห้น่วยิตรวจ
สอบรับรอง Technical service ข้อง
ประเที่ศไที่ยิ ในข้้อตกลงยิอมรับร่วมผล
การตรวจสอบรับรองผลิตภััณฑยิานยินต 
ข้องอาเซียีิน (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Type Approval for 
Automotive Products - APMRA) สถาบนั 
ยิานยินต จึงต้องมีการดีำเนินการเตรียิม
ความพร้ อมดี้ าน เคร่� อ งม่ อที่ดีสอบ 
ห้้องปฏิบิตักิาร รวมถึงบุคลากรผ้เ้ชื่ี�ยิวชื่าญ
ทีี่�มีความร้้ความสามารถด้ีานการที่ดีสอบ 
ที่ั�งนี�เพ่�อประโยิชื่นข้องผ้้ประกอบการ

เม่�อสถาบันยิานยินตได้ีรับการ
ยิอมรับให้้เป็นห้น่วยิตรวจสอบรับรอง
ข้องประเที่ศไที่ยิ ที่ำให้้ผลการตรวจสอบ
รับรองข้องสถาบันยิานยินตจึงเป็น 
ทีี่�ยิอมรับข้องประเที่ศสมาชิื่กอาเซีียิน
ดี้วยิเชื่่นเดีียิวกัน และทีี่�สำคัญยิังชื่่วยิ 
ผ้ป้ระกอบการภัายิในประเที่ศประห้ยัิดีเวลา
และค่าใชื่้จ่ายิ ชื่่วยิอำนวยิความสะดีวก
ที่ำให้้การส่งออกชื่ิ�นส่วนยิานยินต 
ข้องประเที่ศไที่ยิ เพ่�อนำไปจำห้น่ายิ
ในประเที่ศสมาชื่ิกอาเซีียินเป็นไปโดียิ
สะดีวกและไม่จำเป็นต้องเสียิค่าใช้ื่จ่ายิ
ในการนำผลิตภััณฑไปที่ำการตรวจซี�ำ 
ที่ี�ประเที่ศปลายิที่าง ที่ั�งนี�สถาบนัยิานยินต 
พร้อมดีำเนินการอย่ิางเต็มประสิที่ธิิภัาพ 
เพ่�อประโยิชื่นข้องประเที่ศ เพ่�อเสรมิสร้าง
ความแข็้งแกร่งข้องโครงสร้างพ่�นฐาน
ข้องการที่ดีสอบรับรองผลิตภััณฑ
ยิานยินตไที่ยิในอนาคตอีกดี้วยิ

สำห้รับนิตยิสาร Automotive 
Navigator ฉบับนี� ที่่านจะไดี้รับที่ราบ 
ผ ล ก ร ะ ที่ บ จ า ก ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ดี
ข้องไวรัสโควิดี–19 ต่อการข้าดีแคลน 
Semiconductor ในอตุสาห้กรรมยิานยินต 

และเร่�องการที่ดีสอบมลภัาวะที่างเสียิง
ข้องยิานยินต 4 ล้อข้ึ�นไป ซีึ�งถ่อว่าเป็น
มลภัาวะอยิ่างห้นึ�งที่ี�ส่งผลกระที่บต่อ
การใช้ื่ชีื่วิตที่ั�งที่างด้ีานร่างกายิ และจติใจ 
รวมที่ั� ง เร่�องการที่ดีสอบแบตเตอรี�
จากเซีลลส้ ่ยิานยินตไฟฟ้า เพ่�อให้ ้ 
ผ้้ประกอบการไดี้ศึกษาและเตรียิม
ความพร้อมสำห้รับการพัฒนาการผลิต
แบตเตอรี�ในอนาคต โดียิที่่านสามารถ
ติดีตามไดี้ภัายิในเล่มครับ

สวัสดีีครับ

I 
am glad to inform you that “Thailand “Thailand 
Automotive Institute - TAI”Automotive Institute - TAI” has been 
proposed to be Technical service of 

Thailand according to ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Type 
Approval for Automotive Products – 
APMRA. As a resu l t ,  TA I  needs 
preparation in testing tools/equipment, 
labs and human resources with expertise 
and knowledge in testing. All these will 
be beneficial to operators.

After getting approval, the test 
report issued by TAI will be accepted 
from ASEAN member countries, as well. 
This advantages local operators for less 
time consumption and expense reduction 
as well as facilitates the export of Thai 
auto parts to other ASEAN member 
countries that does not need for another 
test at the destination. In this regard, 
TAI is ready for providing services, 
efficiently, for the benefit of Thailand 
in order to strengthen fundamental of 
Thai automotive testing in the future. 

For this issue of Automotive 
Navigator Magazine, you will learn about 
many interesting articles such as the 
effect of pandemic of an infectious 
Coronav i rus (COVID-19) on the 
Semiconductor Shortage in the 
Automotive Industry, Noise Emission 
Test for a Vehicle Having at Least 4 
Wheels, which noise has effects on 
living for both body and mind, Battery 
Testing Procedure : from Cells to Electric 
Vehicles (EV), which operators will learn 
and prepare for battery production 
development in the future, and much 
more. Enjoy you reading.

PRESIDENT TALK
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นายิพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผ้้อำนวยิการสถาบันยิานยินต 
ได้ีรับมอบห้น้ากากอนามัยิ จำนวน 20,000 ชื่ิ�น จาก บริษัที่เกรที่ 
วอลล มอเตอร ภัายิใต้โครงการ “GO WITH ME, GO TOGETHER 
รวมหััวใจพร้อมก้้าวผ่่านทุกุ้วิก้ฤต์ไปด้้วยก้ัน” โดียิคณะผ้้บริห้าร
นำโดียิ มร. ไมเคิล ฉง ผ้ช่้ื่วยิประธิาน เกรที่ วอลล มอเตอร ภัม้ภิัาค
อาเซีียินและประเที่ศไที่ยิ และนายิครรชื่ิต ไชื่ยิสุโพธิิ� รองประธิาน 
กิจการองคกรและรัฐกิจสัมพันธิ เกรที่ วอลล มอเตอร ภ้ัมิภัาค
อาเซีียินและประเที่ศไที่ยิ พร้อมที่ีมงาน ไดี้ที่ยิอยิส่งมอบห้น้ากาก
อนามัยิให้้แก่องคกรภัาครัฐและโรงพยิาบาลรวมกว่า 29 แห้่ง 
ที่ั�งในเข้ตพ่�นที่ี�กรุงเที่พมห้านครและจังห้วัดีระยิอง

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, Thailand Automotive 
Institute (TAI), was a representative from TAI to accept 
20,000 units of face mask from Great Wall Motors (GWM) 
under the campaign of “GO WITH ME, GO TOGETHER”“GO WITH ME, GO TOGETHER”. 
In this regard, Mr. Michael Chong, Assistant President, Great 
Wal l Motor ASEAN and Thai land and Mr. Khanchit 
Chaisupho, Vice President of External and Government 
Affairs, Great Wall Motor Thailand along with executives 
donated face masks to 29 government agencies and 
hospitals in Bangkok and Rayong areas.

เม่�อวนัองัคารที่ี� 14 กนัยิานยิน 2564 นายิพิสฐิ รงัสฤษฎ์วฒุกิลุ 
ผ้ ้อำนวยิการสถาบันยิานยินต นำคณะผ้ ้บริห้ารและพนักงาน
สถาบันยิานยินต ร ่วมกันจัดีพิธิีสักการะบ้ชื่าพระนารายิณ 
ศาลพระภัม้เิจ้าที่ี� เน่�องในโอกาสวนัคล้ายิวนัสถาปนาสถาบนัยิานยินต 
ครบรอบ 23 ปี เพ่�อเป็นสิริมงคลแก่ผ้้บริห้ารและพนักงานทีุ่กที่่าน 
ที่ั�งสำนักงานกล้วยิน�ำไที่ และสำนักงานบางป้ นอกจากนี�
ผ้อ้ำนวยิการสถาบนัฯ ได้ีพ้ดีคยุิให้้โอวาที่ห้ลกัการที่ำงานท่ี่ามกลาง
สถานการณการแพร่ระบาดีข้องโรคไวรสัโคโรนา 2019 แก่พนกังาน 
เพ่�อสร้างข้วัญและกำลังใจในการที่ำงานต่อไป

On Tuesday ,  September 14 th,  2021 ,  M r .P is i t 
Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive Institute 
(TAI) led the management and staff to worship Narayana 
and the spirit house on the occasion of the 23rd anniversary 
of the TAI's establishment to be auspicious for all executives 
and employees both Kluaynamthai office and Bangpoo office 
and also gave a speech on working principles in the midst 
of the epidemic of COVID-19 to employees in order to build 
morale at work.

Automotive Social

TAI ACCEPTED
FACE MASK
FROM GWM

23RD ANNIVERSARY OF TAI

สยย. รับัมอบ
หน้า้กากอน้ามยั

ครับรัอบ 23 ปี ีสถาบนั้ยาน้ยน้ต์์
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นายิพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผ้้อำนวยิการสถาบันยิานยินต 
รบัมอบอุปกรณป้องการแพร่ระบาดีโรคโควิดี 19 จากบรษิทัี่ ฮุนุไดี 
มอเตอร (ไที่ยิแลนดี) จำกดัี โดียิคุณสทิี่ธิพิงศ คภ้ัทัี่รโชื่ต ิผ้จ้ดัีการทัี่�วไป
ฝ่่ายิวิศวกรรม ไดี้นำอุปกรณเพ่�อชื่่วยิป้องกันการแพร่ระบาดี
ข้องโรคโควดิี 19 ส่งมอบให้้กบัสถาบนัยิานยินต และห้น่วยิงานต่างๆ 
ซีึ�งการให้้ความชื่่วยิอยิ่างต่อเน่�องข้องบริษัที่ฯ ภัายิใต้นโยิบายิ
ความรับผิดีชื่อบต่อสังคม และเพ่�อส่งเสริมให้้ทีุ่กคนปลอดีภััยิ
จากสถานการณการแพร่ระบาดีข้องโรคโควิดี 19 ในครั�งนี�

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, Thailand Automotive 
Institute (TAI), accept COVID-19 protection equipment from 
Mr. Sittipong Kupatarachote, General Manager, Engineering 
Department, Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd. (HMTh). 
HMTh has donated the equipment to other organizations, as 
well. HMTH continues its volunteer spirit under the policy of 
social responsibility and supporting to keep people safe 
from COVID-19.

TAI ACCEPTED COVID-19 PROTECTION 
EQUIPMENT FROM HYUNDAI

AUTOMOTIVE SOCIAL

สยย. รับัมอบอปุีกรัณ์ป์ีอ้งการัแพรัร่ัะบาดโรัคโควิดิ 19

นายิสุริยิะ จึงรุ ่งเร่องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระที่รวง
อตุสาห้กรรม แถลงถงึผลการดีำนนิงานข้องสำนกังานมาตราฐาน
ผลิตภััณฑอุตสาห้กรรม (สมอ.) ว่าคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภััณฑอุตสาห้กรรม ไดี้มีมติเห้็นชื่อบให้้ สมอ. นำร่าง
มาตรฐานรถตุ�กตุ�กไฟฟ้า (มอก.3264-2564) และร่างมาตรฐาน
ดี้านยิานยินตอัจฉริยิะอุปกรณไฟฟ้าในรถยินต ไปประกาศใชื่้
เป็นมาตรฐานแล้ว เพ่�อสนับสนุนและส่งเสริมให้้ประเที่ศไที่ยิ
มุ่งส้่การเป็นฐานการผลิต ยิานยินตไฟฟ้าและชื่ิ�นส่วน (EV) 
ที่ี�สำคัญข้องโลกตามนโยิบายิข้องประเที่ศ

Mr. Suriya Jungrungruangkit, Minister of Industry 
revealed the performance of Thai Industrial Standards 
Institute (TISI) that the Industrial Product Standards 
Committee has resolved to approve TISI to adopt the draft 
standards for the electric tricycles (TIS. 3264-2564) and 

the intelligent vehicles, electrical devices in vehicles in order 
to support and promote Thailand towards becoming the 
significant global electric vehicle and parts production base 
according to the government policy. 

TAI CONTINUES TO PROVIDE TESTING 
AND DEVELOPMENT SERVICES FOR 
E-TRICYCLES WITH EV STANDARDS TO 
THE GLOBAL MARKET
สยย. เดนิ้หน้า้ใหบ้รักิารัทดสอบ และพฒัน้าต์ุ�กต์ุ�กไฟฟา้
มาต์รัฐาน้ EV ส่ต่์ลาดโลก
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(4)	 ความเข้้ากั้นได้้ทุางแม่เหัล็ก็้ไฟฟ้า	(EMC) ต้องมเีกณฑ
การปล่อยิสญัญาณรบกวนคล่�นแม่เห้ลก็ไฟฟ้า (Radiated Emission) 
และภั้มิคุ ้มกันต่อการรบกวนคล่�นแม่เห้ล็กไฟฟ้า (Immunity 
Radiation Fields) เป็นไปตามที่ี�กำห้นดี

		(5)	 ก้ารป้องก้นันำ้ ต้องมค่ีาความต้านที่านที่างฉนวนไฟฟ้า
ข้องอุปกรณควบคุมที่ี�ใชื่้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง มากกว่า 100 
โอห้ม/โวลที่ ห้ร่อมีค่าความต้านที่านที่างฉนวนไฟฟ้าข้องอุปกรณ
ควบคุมที่ี�ใชื่้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับห้ร่อที่ี�ใชื่้ระบบไฟฟ้าผสม
ระห้ว่างกระแสตรงและกระแสสลับ มากกว่า 500 โอห้ม/โวลที่ 
เม่�อนำรถตุ�กตุ�กไปวิ�งฟรีอยิ้่กับที่ี�ในน�ำที่ี�ระดีับความส้งข้องน�ำ 30 
เซีนติเมตร ดี้วยิความเร็ว (20±1) กิโลเมตร/ชื่ั�วโมง

(6)	 มาต์รวัด้ความเร็ว ต้องอ่านค่าความเร็วไดี้มากกว่า
ค่าความเร็วจริง แต่ต้องไม่เกิน 10 % ข้อง

ค่าความเร็วจริง บวกกับ 4 กิโลเมตร/ระยิะเวลา 1 ชื่ั�วโมง

 3. ด้า้นอัตัราการสิ้้�นเปลือืังพลืงังานไฟฟา้

ต้องมีอัตราการสิ�นเปล่องพลังงานไฟฟ้าเป็นไปตาม
ที่ี�ผ้ ้ที่ำกำห้นดี

4. ด้า้นสิ้มรรถนะ

(1) เสถยีิรภัาพการใช้ื่งาน ต้องข้บัข้ี�ได้ีอย่ิางต่อเน่�องเป็นเวลา
มากกว่า 30 นาที่ี ที่ี�ความเร็วมากกว่า 45 กิโลเมตร/ชื่ั�วโมง 
 ต่อการประจุพลังงานไฟฟ้าข้องแบตเตอรี� 1 ครั�ง

(2) ความเร็วส้งสุดี ต้องมีความเร็วส้งสุดีไม่น้อยิกว่า 
ที่ี�ผ้้ที่ำกำห้นดี

(3) ระยิะที่างข้ับข้ี�  ต ้องข้ับข้ี� ไดี ้ไม ่น ้อยิกว่าระยิะที่าง 
ที่ี�ผ้้ที่ำกำห้นดีต่อการประจุพลังงานไฟฟ้าข้องแบตเตอรี� 1 ครั�ง

ปัจจุบัน สยิยิ. มีบุคลากรที่ี�มีความร้้ความเชื่ี�ยิวชื่าญ สนาม
และเคร่�องม่อที่ดีสอบอยิ่างครบถ้วน พร้อมให้้บริการที่ดีสอบ 

และพัฒนาตามข้้อกำห้นดีตุ�กตุ�กไฟฟ้าตาม มอก. 3264-2564 
เพ่�อส่งเสริมการผลิตรถตุ �กตุ �กไฟฟ้าในประเที่ศให้้มีคุณภัาพ 
ส้่ตลาดีโลกตามนโยิบายิข้องเประเที่ศ และเพ่�อคุ้มครองความ
ปลอดีภััยิให้้กับผ้้บริโภัค

(4.) Electromagnetic Compatibility (EMC)-the radiated 
emission and immunity radiation fields must meet the 
requirements.

(5.) Water protection- the insulation resistance value 
of the control device using DC power must be greater than 
100 ohms/volt or the electrical insulation resistance value of 
control devices using AC voltage or using a combination of 
DC and AC power is greater than 500 ohms/volt when the 
e-tricycle running in water at 30 cm height with a speed of 
(20±1) km/h.

(6.) Speedometer must indicate a speed higher than 
the actual speed, but not more than 10% of the actual 
speed plus 4 km/h.

3. The electric consumption rate is as 
specified by the manufacturer.

4. Performance
(1.) The stability must be driven continuously for more 

than 30 minutes at a speed of more than 45 km/h. per one 
charge.

(2.) The maximum speed must not be less than the 
maximum speed specified by the manufacturer.

(3.) The driving distance must not be less than the 
distance specified by the manufacturer per one charge.

Currently, TAI has the knowledge, expertise and 
complete testing tools for testing and develop services 
according to the requirements of e-tricycle TIS 3264-2564 
in order to promote the quality e-tricycle production in 
Thailand to the global market as government policy and also 
for consumer protection.

สถาบัันยานยนต์์	(สยย.) ในฐานะกรรมการและเลข้านุการ
ข้องคณะผ้้จัดีที่ำร่างมาตรฐานรถตุ�กตุ�กไฟฟ้า ไดี้ใชื่้มาตรฐาน EU 
168/2013 อ้างอิงในการจัดีที่ำ เพ่�อให้้รถตุ�กตุ�กตามมาตรฐานนี�มี
คุณภัาพเป็นที่ี�ยิอมรับข้องสากล และเพ่�อส่งเสริมการเปลี�ยินผ่าน
ข้องอุตสาห้กรรมการผลิตรถตุ �กตุ �กสันดีาปภัายิใน ส้ ่การผลิต
รถตุ�กตุ�กไฟฟ้าตามนโยิบายิข้องประเที่ศ โดียิมาตรฐานรถตุ�กตุ�กไฟฟ้า
กำห้นดีคุณสมบัติที่ี�สำคัญในดี้านต่างๆ ดัีงนี�

1. ด้า้นลืกัษณะทั่ั�วไป

 (1.) ข้นาดี ต้องมีความยิาวไม่เกิน 4,000 มิลลิเมตร 
ความกว้างไม่เกนิ 2,000 มลิลเิมตร ความส้ง ไม่เกนิ 2,000 มลิลเิมตร 
และความสง้ภัายิในไม่น้อยิกว่า 1 200 มิลลิเมตร

(2.) โครงสร้าง ต้องมั�งคงแข้็งแรง ที่ี�นั�งทีุ่กที่ี�นั�งต้องติดีตั�ง
เข้็มขั้ดีนิรภััยิ

(3.) มวลรถเปล่า ต้องไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม

(4.) มอเตอรไฟฟ้า ต้องมีกำลังพิกัดีมอเตอรไม่น้อยิกว่า 
4 กิโลวัตต

 2. ด้า้นความปลือัด้ภัยั 

		(1)	 สมดุ้ล็ก้ารเข้้าโค้ง	(J–Turn) ต้องไม่ล่�นไถลออกนอกโค้ง 
เม่�อข้ับข้ี�เข้้าโค้งที่ี�รัศมีโค้ง 3 เมตร ดี้วยิความเร็วเข้้าโค้งที่ี� (20±1) 
 กิโลเมตร/ชื่ั�วโมง 

	(2)	 ระบับัเบัรก้	(Brake	Performance) ต้องมรีะยิะเบรก
ไม่เกิน 20.09 เมตร และไม่พลกิคว�ำห้รอ่ ล่�นไถลออกนอกช่ื่องที่าง
ที่ี�กำห้นดี เม่�อข้ับข้ี�ดี้วยิความเร็ว 45 กิโลเมตร/ชื่ั�วโมง ใชื่้แรงเบรก
ทีี่�เที่้าไม่เกิน 500 นิวตัน

(3)	 ก้ารเบัรก้ข้ณะจอด้บันพ้น้ล็าด้เอียง	(Parking	Brake)	
 ต้องห้ยุิดีนิ�งได้ีมากกว่า 60 วนิาที่ ีโดียิไม่ล่�นไถลลงบนพ่�นลาดีเอยีิง 
ทีี่� 12 % เม่�อใชื่้แรงดีึงเบรกมอ่ไม่เกิน 200 นิวตัน

Thailand Automotive Institute (TAI) as a committee and 
secretary of the drafting committee of e-tricycle standards 
has used the EU 168/2013 standard as a reference in its 
preparation in order to make tricycle quality are internationally 
recognized and to promote the transition of internal 
combustion tricycle manufacturing industry to electric tricycle 
production according to the government policy which the 
electric tricycle standard has set important characteristics 
in various aspects as follows:

1. General characteristics
(1.) The size must not be longer than 4,000 mm, width 

not more than 2,000 mm, height not more than 2,000 mm, 
and internal height not less than 1,200 mm.

(2.) The structure must be stable and strong, every 
seat must be equipped with seat belts.

(3.) The empty mass of the vehicle must not exceed 
1,000 kg.

(4.) Electric motors must have a motor rated power of 
not less than 4 Kw.

2. Safety
(1.) The cornering balance (J–Turn)(1.) The cornering balance (J–Turn) must not slip out 

of a curve when driving in a curve with a radius of 3 m at a 
cornering speed of (20±1) km/h.

(2.) Brake Performance(2.) Brake Performance must have a braking distance 
of not more than 20.09 meters and not roll over or slip out 
of the specified lane when driving at a speed of 45 km/h 
with a braking force at the foot of not more than 500 newtons.

(3.) Parking Breaks-parking(3.) Parking Breaks-parking the vehicle at an inclination 
of 12%, the vehicle must be standstill for more than 60 seconds 
without slipping when applying the handbrake force of not 

more than 200 newtons
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ข้้อตกลงยิอมรับร่วมผลการตรวจสอบรับรองผลิตภััณฑ 
ยิานยินตข้องอาเซียีิน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Type Approval for Automotive Products - APMRA) 
ได้ีมีการลงนาม ครบที่ั�ง 10 ประเที่ศแล้ว เม่�อวันที่ี� 16 มกราคม 2564 
และจะมีผลบังคับใชื่้เม่�อประเที่ศสมาชื่ิกให้้สัตยิาบันครบที่ั�งห้มดี 
ห้รอ่เม่�อครบ 1 ปีนบัจากวนัที่ี�ลงนาม แล้วแต่ว่ากรณไีห้นจะถงึก่อน 
คาดีว่าประมาณเดี่อนมกราคม 2565 จะครบที่ั�งห้มดี สำห้รับ
ประเที่ศไที่ยิไดี้แจ้งต่อสำนักงานเลข้าธิิการอาเซีียิน เม่�อวันทีี่� 19 
กรกฎ์าคม 2564 ว่าไที่ยิพร้อมจะปฏิบิตัติามพนัธิกรณขี้องข้้อตกลง
นี�แล้ว 

สถาบนัยิานยินต (สยิยิ.) ได้ีเข้้าไปมส่ีวนเกี�ยิวข้้องกบัข้้อตกลงนี� 
เน่�องจากเป็นห้น่วยิงานที่ี�ไดี้รับการแต่งตั�งให้้เป็นห้น่วยิตรวจสอบ
รับรอง ห้ร่อ Technical Service (TS) โดียิสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภััณฑอุตสาห้กรรม (สมอ.) ซีึ�งถ่อว่าเป็น Designating Body 
(DB) และกรมการข้นส่งที่างบก เป็นห้น่วยิควบคมุกฎ์ระเบยีิบห้รอ่ 
ทีี่�เรียิกว่า Regulatory Authority (RA) ซีึ�งการยิอมรับร่วมตาม 
ข้้อตกลง APMRA แบ่งเป็น 2 ระยิะ

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type 
Approval for Automotive Products (APMRA) was signed by 
all 10 ASEAN Members States (AMS) on January 16, 2021 
and will enter into force after all Member States have 
completed their ratification, or one year after the signing of 
this arrangement whichever case comes first with the 
expectation that around January 2022 will be complete.  
As for Thailand has notified to the ASEAN Secretariat on 
July 19, 2021 that Thailand is ready to fulfill its obligations 
under this agreement. 

Thailand Automotive Institute (TAI) has been involved 
in this agreement because it is an agency that has been 
appointed as a certification body or technical service (TS) 
by the Thai Industrial Standards Institute (TISI), which is 
considered as a designating body (DB) and the Department 
of Land Transport (DLT) is the regulatory authority (RA), 
which mutual recognition under the APMRA agreement is 
divided into 2 phases:

WHAT BENEFIT THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY WOULD GAIN FROM TAI BEING 
A TECHNICAL SERVICE UNDER
THE APMRA AGREEMENT?
อตุ์สาหกรัรัมยาน้ยน้ต์ไ์ทยไดอ้ะไรัจากการัเปีน็้ "Technical 
Service ของ สยย. ภายใต์ข้อ้ต์กลง APMRA"

ระยิะทีี่� 1 เป็นการยิอมรับผลการที่ดีสอบ (Test report) 
ห้ร่อใบรับรอง (Certificate) เพ่�อใชื่้ในการอนุญาตให้้จำห้น่ายิ
ผลติภััณฑยิานยินตในประเที่ศสมาชื่กิอาเซียีิน ไม่ได้ีเป็นการยิอมรบั
มาตรฐานข้องชื่ิ�นส่วน ยิานยินตที่ั�งห้มดีที่กุผลติภััณฑข้องมาตรฐาน 
UNECE แต่ละประเที่ศสมาชื่ิกไดี้มีการเล่อกมาตรฐานออกมา 19 
ผลิตภััณฑ ทีี่�นำมาที่ำการพิจารณาการยิอมรับผลการที่ดีสอบ 
ร่วมกัน ซีึ�งผลิตภััณฑดีังกล่าวนี�เป็นเร่�องข้องชื่ิ�นส่วนยิานยินต อาที่ิ 
ที่ี�นั�ง เข้็มข้ัดีนิรภััยิ กระจก มาตรวัดีความเร็ว ห้ร่อการที่ดีสอบ
เพ่�อห้ามลพิษ ข้องรถจักรยิานยินตและรถยินต เร่�องความที่นที่าน
ข้องล้อรถยินต รถพาณิชื่ยิ และรถยินตนั�ง ระบบแตร่ ระบบเบรก 
โดียิรวม 19 ผลิตภััณฑนี�เป็น 19 ผลิตภััณฑที่ี�ถ้กห้ยิิบยิกออกมา 
เพ่�อพิจารณาให้้การยิอมรับร่วมกันก่อนโดียิมีระยิะเวลาแบ่งเป็น 
3 ชื่่วงเวลา

ในช่ื่วงแรกจะม ี10 ผลติภััณฑที่ี�จะที่ำการยิอมรบัร่วมกนัในปี 
2565 ต่อมาในปี 2566 อีก 6 ผลิตภััณฑ และเห้ลอ่อีก 3 ผลิตภััณฑ
ในปี 2567 เพ่�อให้้การพจิารณาในการยิอมรบัร่วมข้อง 19 มาตรฐานนี�
เป็นไปอย่ิางราบร่�น ประเที่ศสมาชื่กิได้ีมกีารตกลงที่ี�จะที่ำการที่ดีลอง
ที่ี�เรียิกว่าเป็น Trial run สำห้รับ 4 มาตรฐานก่อน ค่อ มาตรฐาน
ระบบแตร่ มาตรฐานเสียิงรถจักรยิานยินต รถยินต มาตรฐาน
ระบบเบรก โดียิ 4 มาตรฐานนี� จะถก้นำมาใช้ื่พจิารณากระบวนการ
ที่ดีสอบรับรองแต่ละประเที่ศสมาชื่ิก ซีึ�งมีระยิะเวลาประมาณ 
7 เดี่อน ตั�งแต่เดี่อนพฤษภัาคม 2564 ที่ี�ผ ่านมาจนถึงสิ�นปีนี� 
เพ่�อที่ี�ที่างคณะกรรมการยิานยินตอาเซีียินดี้านผลิตภััณฑรถยินต
และชื่ิ�นส่วน (ASEAN Automotive Committee – AAC) 
ไดี้ที่ำการพิจารณา โดียิที่ี�นำเอากระบวนการที่ดีสอบรับรอง
ข้องแต่ละประเที่ศสมาชื่ิกมาเที่ียิบเคียิงกันดี้ โดียิที่ี�ประเที่ศไที่ยิ
ไดี้เข้้าไปร่วมในกระบวนการ Trial run นี�ดี้วยิสำห้รับระยิะที่ี� 2 
เป็นการปรับมาตรฐานและวิธิีการที่ดีสอบรับรองข้องชื่ิ�นส่วน 
ยิานยินตให้้เป็นไปตามข้้อตกลง 1958 Agreement ภัายิใต้ The 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

นายิพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผ้้อำนวยิการสถาบันยิานยินต 
กล่าวว่า “จาก้ก้ารทุี�สถาบัันยานยนต์์ได้้รับั	 ก้ารเสนอช้ื่�อเข้้าไป
เป็นหัน่วยต์รวจสอบัรบััรอง	Technical	service	ข้องประเทุศไทุย	
สถาบัันยานยนต์์จึงต์้องมี	 ก้ารเต์รียมความพร้อมด้้านเคร้�องม้อ
ทุด้สอบั	หั้องปฏิิบััต์ิก้าร	บัุคล็าก้รแล็ะผ่้้เชีื่�ยวชื่าญทุี�มีความร้้
ความสามารถ	ด้้านก้ารทุด้สอบั	ทุัง้นีเ้พ้�อประโยชื่น์ข้องผ่้ป้ระก้อบัก้าร	
เม้�อสถาบัันยานยนต์์ได้้รับัก้ารยอมรับัใหั้เป็นหัน่วยต์รวจสอบั
รับัรองข้องประเทุศไทุย	 ผ่ล็ก้ารต์รวจสอบัรับัรองข้องสถาบััน
ยานยนต์์จึงเป็นทุี�ยอมรับัข้องประเทุศสมาชิื่ก้อาเซีียนด้้วย	
เชื่่นเด้ียวก้ัน	 แล็ะทุี�สำคัญยังชื่่วยประหัยัด้เวล็าแล็ะค่าใชื่้จ่าย

ข้องผ่้้ประก้อบัก้ารภายในประเทุศ	ชื่่วยอำนวยความสะด้วก้
ทุำให้ัก้ารส่งออก้ชื่ิน้ส่วนยานยนต์์ข้องประเทุศไทุย	 เพ้�อไปจำหัน่าย
ในประเทุศสมาชิื่ก้อาเซีียนเป็นไปโด้ยสะด้วก้แล็ะไม่จำเป็นต์้อง
เสียค่าใชื่้จ่ายในก้ารนำผ่ล็ิต์ภัณฑ์์ไปทุำก้ารต์รวจซี้ำทุี�ประเทุศ
ปล็ายทุาง	 ทุั้งนี้สถาบัันยานยนต์์พร้อมด้ำเนินก้ารอย่างเต์็ม
ประสิทุธิิภาพ	 เพ้�อประโยชื่น์ข้องประเทุศ	 เพ้�อเสริมสร้างความ
แข้ง็แก้ร่งข้องโครงสร้างพ้น้ฐานข้องก้ารทุด้สอบัรบััรองผ่ล็ติ์ภณัฑ์์
ยานยนต์์ไทุยในอนาคต์”

Phase 1 is the acceptance of test reports or certificates 
to allow distribution of automotive products among AMS, 
not a standard acceptance of all automotive parts products 
of the UNECE standards but each member state has 
selected standards for 19 products to be considered for 
mutual recognition of the test results which such products 
are related to automotive parts e.g. seats, safety belts, 
mirrors, speedometers or emission tests for motorcycles 
and vehicles, the wheel durability of the commercial and 
passenger vehicles, horn systems, braking systems, all of 
these 19 products are put forward for consideration of the 
mutual recognition which divided into three phases.

Initially, 10 products will be mutually recognized in 2022, 
6 more in 2023, and the rest in 2024 and in order to ensure 
the smooth consideration of the 19 standards mutual 
recognition, Member States have agreed to conduct a trial 
run for four standards which are horn system standard, 
noise for motorcycles and vehicles standards, and brake 
systems standard. These 4 standards will be used to consider 
the testing/certification procedures in each Member State 
which takes approximately 7 months from May 2021 until 
the end of this year for the ASEAN Automotive Committee 
(AAC) to consider by comparing the testing/certification 
procedures of each Member State which Thailand has also 
participated in the trial run for Phase 2, which is the adjustment 
of standards and testing procedures for auto parts 
certification in accordance with the 1958 Agreement under the 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of TAI said “As a “As a 
result of TAI has been designated as a technical service of result of TAI has been designated as a technical service of 
Thailand, TAI needs to prepare test equipment, laboratories Thailand, TAI needs to prepare test equipment, laboratories 
and experts with testing knowledge for the benefit of and experts with testing knowledge for the benefit of 
entrepreneurs. When TAI is recognized as a technical entrepreneurs. When TAI is recognized as a technical 
service of Thailand, the testing reports or certificates will be service of Thailand, the testing reports or certificates will be 
recognized by ASEAN Member States as well and most recognized by ASEAN Member States as well and most 
importantly, it can save time and costs of domestic importantly, it can save time and costs of domestic 
entrepreneurs by facilitating the export of Thai auto parts in entrepreneurs by facilitating the export of Thai auto parts in 
entering an ASEAN market without having the products entering an ASEAN market without having the products 
retested or recertified again at the destination country. TAI retested or recertified again at the destination country. TAI 
is ready to operate at full efficiency for the national benefit is ready to operate at full efficiency for the national benefit 
to strengthen the infrastructure of Thai automotive product to strengthen the infrastructure of Thai automotive product 
certification testing in the future.”certification testing in the future.”
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FROM DATA TO KNOWLEDGE

• 90+ new vehicles analyzed / year
• Review of the latest solutions to identify smart design,  
   new concepts and best practices
• Deep dive into E-Powertrain, including battery chemistry,  
   energy management strategy and costing

TRENDS DESIGN PERFORMANCE COST ANALYSIS

For more informations please contact
Sasithorn Baipluthong - Sales and Marketing Manager
sbaipluthong@a2mac1.com | +66 81 876 9024

 Success begins with the sound knowledge of your 
core business. Securing it means you must stand out in 
a quickly evolving competitive landscape  - something 
you can only achieve through the in-depth knowledge 
of your competitors. 
As the world’s most trusted provider of engineering 
benchmarking services, A2MAC1 helps you keep 
up with the latest trends and technologies. From 
its centers around the globe, A2MAC1 provides 
you with a constant supply of carefully curated, 
unmatched data and reports, expertly evaluating 
your competitors in terms of design, performance, 
and cost. Powered by a state-of-the-art platform and 
applications, and combined with tailored consulting 
and cost engineering services, A2Mac1 solutions 
enable its clients to unlock key insights to identify 
critical opportunities, optimize design and costs, and 
accelerate innovation.
While digital benchmarking makes our resources 
available to the entire value chain within your 
organization, access to our library of over 800,000 
physical parts makes it possible to complete further 
in-house analysis and/or workshops. 

Competitive Intelligence at its best
Evaluate, Challenge, Innovate

A2Mac1 - 3D AutoReverse: BYD Han EV Systems 

A2MAC1 - Parts Exhibitions in Thailand facility

A2MAC1 - Parts Exhibitions in Thailand facility



The Semiconductor 
Shortage in the
Automotive Industry

วิกิฤต์การัณ์ข์าดแคลน้ 
Semiconductor

ผลจากการแพร่ระบาดีข้องไวรัส
โควดิี-19 ที่ำให้้รฐับาลห้ลายิประเที่ศดีำเนนิ
มาตรการจำกัดี/ห้้ามการเดีินที่างข้องผ้้คน 
(Lock down) เพ่�อยิับยิั�งการแพร่ระบาดี
ข้องไวรัส ที่ำให้้กิจกรรมที่างเศรษฐกิจ
ห้ลายิประเภัที่ต้องห้ยิดุีลงชื่ั�วคราว ส่งผลให้้
เศรษฐกิจโดียิภัาพรวมชื่ะลอตัวที่ั�วโลก 
อย่ิางไรกต็าม แม้ว่ามาตรการ Lockdown 
จะส่งผลกระที่บต่อกิจกรรมที่างเศรษฐกิจ
ส่วนให้ญ่ แต่ยิังมีบางธิุรกิจ/อุตสาห้กรรม 
ที่ี�ได้ีรับผลกระที่บด้ีานบวกจากการมาตรการ
ดีังกล่าว อาที่ิ อุปกรณที่างการแพที่ยิและ
เวชื่ภััณฑ การข้นส่งสินค้า อุปกรณดี้าน
คอมพิวเตอรและส่�อสารโที่รคมนาคม 
เป็นต้น ที่ั�งนี� อตุสาห้กรรมการผลติอุปกรณ
ดี้านคอมพิวเตอรและส่�อสารโที่รคมนาคม
เติบโตอยิ่างมากในชื่่วงการแพร่ระบาดี
ข้องไวรัสโควิดี-19 เน่�องจากกิจการต่างๆ 
ปรับร้ปแบบให้้พนักงานที่ำงานจาก
ทีี่�พักอาศัยิ (Work from home) แที่น 

รวมที่ั�งความต้องการใชื่้งานอุปกรณไฟฟ้า
อิ เ ล็ กที่รอนิกสที่ี� ชื่่ วยิ เห้ล่ อ เพ่� อ เพิ� ม
ความสะดีวกสบายิและความบันเที่ิง 
(Smart Home Appliance) ในทีี่�พกัอาศยัิ
ที่ี�เพิ�มข้ึ�น ส่งผลให้้ความต้องการ Semi-
conductor ที่ี�เป็นชื่ิ�นส่วนสำคัญในอุปกรณ
ดัีงกล ่าวเ ติบโตข้ึ�นมากเชื่ ่นกัน ทัี่� งนี� 
ก่อนการระบาดีข้องไวรัสโควิดี-19 บริษัที่ 
McKinsey ไดี้คาดีการณยิอดีข้ายิ Semi-
conductor สำห้รับการใชื่้งานในอุปกรณ
ดัีงกล ่าวจะเติบโตร ้อยิละ 5-10 เม่�อ
เปรียิบเที่ียิบกับปี ค.ศ. 2019 แต่เม่�อเกิดี
การระบาดีข้องไวรัสโควิดี-19 พบว่า 
อัตราการเติบโตเพิ�มเป็นร้อยิละ 10-20

The crisis of semicon-
ductor shortage

As a result of the COVID-19 
outbreak, many governments have taken 
lock down measures to limit/ban travelers 
in order to curb the spread of the virus, 
causing many types of economic activities 
have been temporarily suspended and 

the overall economic slowdown globally. 
However, although the lockdown measures 
have affected most economic activities, 
there are sti l l some businesses/ 
industries that have been positively 
impacted by the measures such as 
medical equipment and medical 
suppl ies, freight, computing and 
telecommunications equipment, etc. 
The computing and telecoms equipment 
manufacturing industry has grown 
exponentially during the COVID-19 
pandemic due to various businesses 
have adjusted working models that 
allow employees to work from home 
instead. As well as, the increasing 
demands of electronic devices (Smart 
Home Appl iance) that enhance 
entertainment experiences and 
conveniences in the residence resulting 
in the increasing of semiconductor 
demand which is a key component in 
such devices has grown exponentially 
as well. Prior to the COVID-19 outbreak, 
McKinsey had forecast sales of 
semiconductors for use in such devices 
will grow 5-10% compared to 2019, 
but when the COVID-19 outbreak, the 
growth rate has increased to 10-20%.

Auto Discuss

สถานการณ์์การขาดแคลน Semiconductor 
ในอุตุสาหกรรมยานยนต์

อุตสาห้กรรมการผลิต Semiconductor ห้ร่อที่ี�มักเรียิกกันว่า Chip 
เติบโตไดี้เป็นอยิ่างดีี กระที่ั�งปลายิปี ค.ศ. 2020 ต่อเน่�องถึงไตรมาสที่ี� 1 
ข้องปี ค.ศ. 2021 เกิดีวิกฤติข้าดีแคลน Semiconductor อยิ่างมาก ซีึ�งไม่
เพียิงแต่กระที่บต่ออุตสาห้กรรมการผลิตอุปกรณไฟฟ้าและอิเล็กที่รอนิกส
เท่ี่านั�น แต่ยิงัส่งผลกระที่บต่ออุตสาห้กรรมยิานยินตด้ีวยิ และการผลติยิานยินต
ในประเที่ศไที่ยิ มีผ้้ผลิต 3 รายิประกาศลดีกำลังการผลิตลงจากปัญห้า
การข้าดีแคลน Semiconductor ไดี้แก่ Mitsubishi Motor ประกาศลดี
กำลังการผลิตรถยินต 16,000 คัน จากโรงงานในประเที่ศไที่ยิและญี�ปุ่น 
3 แห้่ง ตั�งแต่เดี่อนพฤษภัาคม 2021 เป็นต้นไป Honda Automobile 
Thailand ประกาศห้ยุิดีการผลิตรถยินตในโรงงานที่ี�จังห้วัดีอยิุธิยิาถึงวันที่ี� 
31 พฤษภัาคม 2021 เป็นการชื่ั�วคราว Auto Alliance Thailand ประกาศ
ห้ยิดุีการผลิตรถยินตชื่ั�วคราวระห้ว่างวนัที่ี� 28 มถุินายิน ถงึ 9 กรกฎ์าคม 2021

Semiconductor manufacturing industry or called as “chip” has 
grown very well until the end of 2020, continuing through the first 
quarter of 2021, when there was a huge crisis of semiconductor 
shortage which affecting not only on the electrical and electronic 
equipment manufacturing industry but also the automotive industry 
and automotive manufacturing in Thailand as well. There are 3 
manufacturers have announced their production cuts due to chip 
shortage e.g. Mitsubishi Motor announced to cut its vehicle production 
by 16,000 units from 3 plants in Thailand and Japan since May 2021 
onwards, Honda Automobile Thailand announced to temporarily 
stop its vehicle production plant in Ayutthaya until 31 May 2021, and 
Auto Alliance Thailand announced to temporarily suspend its vehicle 

production between 28th June and 9th July 2021.

รปูที ่1 การคาดการณ์และยอดขายจรงิของ Semiconductor ในอตุสาหกรรมตา่งๆ
Figure 1 Forecast and actual sales of Semiconductor in various industries

Source: Mckinsey.comBy : Next Generation Automotive Research Center
 Thailand Automotive Institute (TAI)
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วิกฤติการณข้าดีแคลน Semicon-
ductor เริ�มข้ึ�นในเดี่อนตุลาคม 2020 ที่ี�
บริษัที่ AMK ผ้ ้ผลิต Semiconductor 
เกดิีไฟไห้ม้โรงงาน จากนั�นในเดีอ่นกมุภัาพนัธิ 
2021 เกิดีเห้ตุพายิุห้ิมะถล่มรัฐเที่็กซีัส 
สห้รัฐอเมรกิา ส่งผลให้้ระบบสาธิารณป้โภัค 
ไม่สามารถใชื่้งานไดี้ ที่ำให้้ผ้้ผลิต Semi-
conductor 3 รายิ ที่ี�ตั�งโรงงานอยิ้ ่ใน
รัฐเที่็กซีัส ไดี้แก่ NXP Infineon และ 
Samsung Electronics ต้องห้ยิดุีการผลติ
ชื่ั�วคราว และในเดีอ่นมนีาคม 2021 ยิงัเกดิี
เห้ตุไฟไห้ม้โรงงานผลิต Semiconductor 
ข้องบริษัที่ Renesas อีกรายิห้นึ�ง

ผู้่ผู้้ลติ์ Semiconductor 
สำาหรับัยาน้ยน้ต์์

ที่ั�วโลกมีผ้้ผลิต Semiconductor 
รายิให้ญ่จำนวน 17 รายิ มีส่วนแบ่งตลาดี
กว่าร้อยิละ 90 ข้องตลาดี Semiconductor 
ในปี ค.ศ. 2020 ซีึ�งผลิตเพ่�อนำไปใชื่้ใน
อุตสาห้กรรมอุปกรณส่� อสารไร้ สายิ 
(Wireless Communication) อุปกรณ
ส่�อสารแบบมีสายิ (Wired Communica-
tion) มารตโฟน (Smartphone) คอมพิวเตอร
ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) 
อุ ป ก ร ณ ต่ อ พ่ ว ง ข้ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
(Computer Peripherals) เคร่�องจักร
อุตสาห้กรรม (Industry Machines) 
ยิานยินต (Automotive) เคร่�องใช้ื่ไฟฟ้า 
(Consumer Electric) และเคร่�องแม่ข้่ายิ
และศน้ยิข้้อมล้ (Server and Data Center) 
และมี 7 รายิ เป็นผ้ผ้ลติ Semiconductor 

สำห้รับอุตสาห้กรรมยิานยินต ได้ีแก่ NXP 
Infineon NVDIA AMD Qualcomm 
Texas instrument และ Renesas 
โดียิผ้ ้ผลิตที่ั�ง 7 รายินี�  มียิอดีจำห้น่ายิ 
Semiconductor สำห้รับอุตสาห้กรรม
ยิานยินตรวมกันคิดีเป็นสัดีส่วนร้อยิละ 24 
ข้องยิอดีจำห้น่ายิทัี่�งห้มดีเที่่านั�น และมี 
NXP Infineon Renesas และ Texas 
instrument เป็นผ้ ้ผลิตรายิให้ญ่ข้อง 
Semiconductor สำห้รับอุตสาห้กรรม
ยิานยินต

The semiconductor shortage 
crisis started in October 2020, a fire 
at a semiconductor manufacturing 
plant of AMK, then, in February 2021, 
a winter storm hit the state of Texas, 
the United States, causing power 
outage, forcing 3 semiconductor 
manufacturers based in Texas, NXP, 
Infineon, and Samsung Electronics 
temporarily suspended operations, 
and also another fire at a semicon-
ductor manufacturing plant of Renesas 
in March 2021.

The semiconductor
manufacturers for
automotive industry

There are 17 major semiconductor 
manufacturers with a market share for 
over 90% of the semiconductor market 
worldwide in 2020. The semiconductors 
that produced from 17 major semicon-
ductor manufacturers were used in the 
wireless communication devices, 
smartphones, personal computers (PCs), 
computer peripherals, industr ia l 
machines, automotive, consumer 
e lectr ic ,  and servers and data 
centers. There are 7 semiconductor 
manufacturers who produce semicon-
ductors for automotive industry which 
are NXP, Inf ineon, NVDIA, AMD, 
Qualcomm, Texas instrument and 
Renesas which their sales accounted 
for only 24% of the total automotive 
semiconductor sales and NXP, Infineon, 
Renesas and Texas Instruments are the 
major semiconductor manufacturers 
for the automotive industry.

AUTO DISCUSS

รปูที ่2 เหตกุารณ์ไฟไหมโ้รงงาน AKM และ Renesas ผูผ้ลติ Semiconductor ทีป่ระเทศญีปุ่น่
Figure 2 The incident of AKM and Renesas plant fire, semiconductor manufacturers in Japan

Sources: https://www.programmersought.com/ and https://www.eenewseurope.com/

นอกจากนี� ผ้้ผลิต Semiconductor ที่ั�ง 7 รายิ 
ยิังมีความเชื่ี�ยิวชื่าญการผลิตสำห้รับการนำไปใช้ื่ 
(Application) ในยิานยินตทีี่�แตกต่างกนัด้ีวยิ กล่าวคอ่ 
ในอุตสาห้กรรมยิานยินตมีความต้องการใชื่้งาน 
Semiconductor สำห้รับอุปกรณอิเล็กที่รอนิกส
ในรถยินต จำแนกเป็น 3 กลุ ่ม ไดี้แก่ กลุ ่มระบบ
ชื่่วยิเห้ล่อ ผ้ขั้้บข้ี�ข้ั�นสง้ (Advance driver assistance 
system: ADAS) ไดี้แก่ บริษัที่ NVDIA Qualcomm 
AMD และ Texas instrument กลุม่อุปกรณควบคุม
การที่ำงานข้องรถยินต (Conventional vehicle 
control) ได้ีแก่ บรษิทัี่ Infineon NXP และ Renesas 
และกลุ ่ ม ระบบสาระบัน เที่ิ งภัายิ ในรถยินต  
(Infotainment) ไดี้แก่ บริษัที่ Texas instrument 
NXP และ Renesas

In addition, the 7 semiconductor manufacturers 
also have manufacturing expertise for different 
automotive applications. In the automotive 
industry, there are three groups of demand for 
semiconductor applications for automotive 
electronics. The first group is advance driver 
assistance system (ADAS) by NVIDIA, Qualcomm, 
AMD and Texas instruments, the second group 
is conventional vehicle control by Infineon, NXP 
and Renesas, and the third group is automotive 
infotainment system by Texas instruments NXP 
and Renesas.

รปูที ่3 สดัสว่นตลาดของผูผ้ลติ Semiconductor สำาหรบัยานยนต ์ในป ีค.ศ. 2020
Figure 3 Market share of semiconductor manufacturers for automotive industry in 2020

Source: Makrlines.com collected by Next-Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute
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การัขาดแคลน้ Semicon-
ductor ใน้อตุ์สาหกรัรัม
ยาน้ยน้ต์์

เห้ ตุการณ ไฟไห้ม้ โ ร งงานผลิต 
Semiconductor เป็นเพียิงสาเห้ตุห้นึ�ง
ข้องการข้าดีแคลน Semiconductor 
ในอุตสาห้กรรมยิานยินตเที่่านั�น แต่ยิังมี
สาเห้ตุอีกห้ลายิประการทีี่�ที่ำให้้เกิดีการ
ข้าดีแคลน Semiconductor ในอตุสาห้กรรม
ยิานยินต กล่าวค่อ ประการแรก ในชื่่วง
ไตรมาสที่ี� 2 ข้องปี ค.ศ. 2020 โรงงาน
ผลิตยิานยินตที่ั�วโลกไดี้ห้ยิุดีการผลิต
ชื่ั�วคราว เพ่�อดีำเนินการตามมาตรการ 
Lockdown ข้องรัฐบาลในแต่ละประเที่ศ 
ที่ำให้้คำสั�งซี่�อ Semiconductor สำห้รับ
ยิานยินตข้าดีชื่่วงไป ประกอบกับความ
ต ้องการใชื่ ้ งาน Semiconductor 
ในอุตสาห้กรรมไฟฟ้าอิ เล็กที่รอนิกส 
ทีี่�กำลังเติบโต ที่ำให้้ผ้ ้ผลิต Semicon-
ductor ปรับสายิการผลิตไปผลิต Semi-
conductor ในอุตสาห้กรรมไฟฟ ้า
อิเล็กที่รอนิกส โดียิเฉพาะอุปกรณส่�อสาร
ที่ี�ใชื่้กับระบบ 5G คอมพิวเตอรส่วนบุคคล 
(Personal Computer: PC) และเคร่�อง
แม่ข้่ายิ (Server)

ประการที่่�สอง แม้ว่าอุตสาห้กรรม
ยิานยินตจะฟ้�นตัวกลับมาผลิตให้ม่อีกครั�ง 
แต่กระบวนการสั�งซี่�อ Semiconductor 
ใชื่้เวลานานห้ลายิเด่ีอน โดียิการสั�งซี่�อ 
Semiconductor จากโรงงานผลิตเดีิม
ต้องการเวลาล่วงห้น้าถงึ 4 เด่ีอน ในข้ณะทีี่�
การสั�งซี่�อ Semiconductor จากโรงงาน
ให้ม่ข้องผ้้ผลิตรายิเดีิมต้องการเวลาตั�ง
สายิการผลิตเพิ�มข้ึ�นอีกกว่า 6 เดีอ่น และ
ห้ากผ้้ผลิตรถยินตต้องการเปลี�ยินผ้้ผลิต
รายิให้ม่ ต้องใช้ื่เวลาในการเตรยีิมการผลิต
เพิ�มข้ึ�นอีก 1 ปี ห้ร่อมากกว่า นอกจากนั�น 
ห้าก Semiconductor ใชื่้องคความร้ ้
จากสิที่ธิิบัตรข้องผ้้ผลิตรายิเดีิม จะต้อง
ดีำเนินการข้ออนุญาตผลิตเพิ�มเติม และ
ต้องผ่ านกระบวนการภัายิในบริษัที่ 
เพ่�อยิ่นยิันคำสั�งซี่�อซีึ� งจะใชื่้ เวลาเพิ�ม
ข้ึ�นไปอีก

The semiconductor 
shortage in automotive 
industry

The incident of semiconductor 
plant fire was just one cause of the 
semiconductor shortage in the 
automotive industry, there are many 
other reasons that cause the semi-
conductor shortage in the automotive 

industry. Firstly,Firstly, during the second 
quarter of 2020, the global automotive 
plants temporarily suspended production 
to implement government lockdown 
measures in each country causing the 
orders for automotive semiconductors 
were interrupted along with the growing 
demand for semiconductors in the 
electrical and electronics industry 
making the semiconductor manufac-
turers adapted their production lines to 
produce semiconductors for electrical 
and electronic industry, especially for 
5G communication devices, personal 
computers (PCs) and server.

Secondly, Secondly, although the automotive 
industry has recovered to resume 
production, the processing order of 
semiconductors takes several months. 
If automakers order semiconductors 
from an existing plant, the automakers 
would need to send the order four 
months in advance. While ordering a 
semiconductor from a new plant from 
the same manufacturer requires more 
than 6 months to set up the production 
line. And, if an automaker wants to 
switch to a new manufacturer, it takes 
an additional year or more to prepare 
production. In addition, if semiconductor 
uses knowledge from the original 
manufacturer's patents, it will have to 
apply for additional production permits 
and go through an in-house process 
to confirm the order, which will take 
more time.

รปูที ่4 ผูผ้ลติ Semiconductor สำาหรบัใชใ้นอตุสาหกรรมยานยนต์
Figure 4 Semiconductor manufacturers for the automotive industry

Source: Makrlines.com collected by Next-Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute

AUTO DISCUSS

ประการที่่�สาม การเพิ�มกำลงัการผลติในสายิการผลติ
เดีิมไม่สามารถที่ำไดี้โดียิง่ายิ เน่�องจากอัตราการใชื่้กำลัง
การผลติข้องอตุสาห้กรรม Semiconductor อยิ้ที่ี่�ประมาณ
ร้อยิละ 88 ซีึ�งเป็นอตัราที่ี�ค่อนข้้างสง้มากแล้ว และการเพิ�ม
กำลังการผลิตโดียิการตั�งโรงงานให้ม่จะใชื่้เวลากว่า 2 ปี
ในการก่อสร้าง และผ้้ผลิตต้องมีการออกแบบ Semicon-
ductor และกระบวนการผลิตให้้สอดีคล้องกบัความต้องการ
ข้องล้กค้า ซีึ�งใชื่้เวลาในการเตรียิมการอีกห้ลายิปี กว่าจะ
เริ�มผลิต Semiconductor ที่ี�มีจำนวนมากไดี้

Thirdly,Thirdly, the increase of capacity on existing 
production lines is not easy as the semiconductor 
production capacity utilization is approximately 88% 
which is quite high. To increase the production 
capacity by setting up a new plant will take more than 
2 years of construction. Moreover, the manufacturer 
has to design semiconductor and production processes 
in accordance with the customer needs which will take 
several years to prepare before mass production of 
semiconductors can be started.

รปูที ่5 กระบวนการพฒันาและผลติ Semiconductor
Figure 5 Process of semiconductor development and production

Source: Mckinsey.com
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แน้วิทางแกป้ีญัหาการั
ขาดแคลน้ Semiconductor

ปั จจุ บั นยิั ง ค ง มีความต้ อ งการ 
Semiconductor อยิ่างมากในห้ลายิ
อุ ตสาห้กรรม  ที่ั� ง ดี ้ านปริ มาณและ
ประสิที่ธิิภัาพที่ี�ส้งข้ึ�น รวมที่ั�งอุตสาห้กรรม
ยิานยินตที่ี�ต้องการ Semiconductor 
จำนวนมากข้ึ�นในอนาคต ในข้ณะที่ี�
สถานการณการข้าดีแคลน Semicon-
ductor ยัิงไม่คลี�คลายิในเร็วๆ นี� ผ้ ้ผลิต
รถยินตจึงต้องปรับตัวให้้สอดีคล้องกับ
สถานการณ ดีังนี�

มาตรการระยะสั้้�น ในช่ื่วงทีี่�ยิงัอยิ้่
ในสภัาวะการข้าดีแคลน Semiconductor

1) ผ้้ ผลิ ตรถยินตจะ ต้องพัฒนา
ระบบการติดีตามสถานการณในห่้วงโซี่
อุปที่านข้องตนเอง เพ่�อรับร้ ้ถึงปัญห้า
การข้าดีแคลนชื่ิ� นส่ วนและสามารถ
ปรับเปลี�ยินแผนการผลิตไดี้ที่ันที่่วงที่ี 

2) ผ้้ผลิตรถยินต ผ้้ผลิตชื่ิ�นส่วน และ
ผ้ ้ผลิต Semiconductor จะต้องห้าร่อ
ร่วมกันถึงการบริห้ารอุปสงค และอุปที่าน 

ข้อง Semiconductor เพ่�อให้้สอดีคล้อง
กับเป้าห้มายิข้องทุี่กส่วน

3) ผ้้ผลิตรถยินตอาจจะต้องเปลี�ยิน
ไปใชื่้ Semiconductor ที่ี�มีคุณสมบัติ
ใกล้เคยีิง แต่อาจจะต้องมีคณุสมบตัเิพิ�มข้ึ�น 
ห้ร่อ Semiconductor จากอุตสาห้กรรม
อ่�นที่ี�มีคุณสมบัติใกล้เคียิงกัน ซีึ�งอาจจะ
ที่ำให้ต้้นทีุ่นเพิ�มข้ึ�น

Semiconductor shortage 
solution

Currently, there is still a huge 
demand for semiconductors in many 
industries both in terms of volume and 
efficiency are higher, as well as the 
automotive industry that needs more 
semiconductors in the future. While 
the semiconductors shortage is not 

yet resolved, the automakers need to 
adapt to the situation as follows.

Short term measures during 
the period of semiconductor shortage 
condition

1)  Automakers must develop their 
own supply chain monitoring systems 
to recognize any parts shortage 
problems and be able to adjust 
production plans in a timely manner.

2) Automakers, autoparts makers 
and semiconductor manufacturers 
need to discuss how to manage the 
semiconductor supply and demand to 
align with the goals of all parts.

3) Automakers may have to 
switch to a semiconductor with similar 
but may require additional features, or 
a semiconductor from other industries 
with similar features which could 
increase costs.

รปูที ่6 กำาลงัการผลติ Semiconductor
Figure 6 Semiconductor production capacity

Source: Mckinsey.com
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มาตรการระยะยาว เพ่�อลดี
ความเสี�ยิงที่ี�จะเกิดีสถานการณการข้าดีแคลน 
Semiconductor อีกในอนาคต

4) ผ้้ผลิตรถยินตและผ้้ผลิตชื่ิ�นส่วน 
ต้องปรับเปลี�ยินสัญญาการจัดีซี่�อให้ม่ 
เพ่�อลดีความเสี�ยิงจากการข้าดีแคลน 
Semiconductor ลง เชื่ ่น การันตรี
ปริมาณการสั�งซี่�อข้ั�นต�ำ เป็นต้น

5) ผ้้ผลิตรถยินตควรมีแผนบริห้าร
ความเสี�ยิงที่ั�งห้่วงโซี่อุปที่าน รวมไปถึง
การชื่ักจ้งให้้ผ้้ผลิตชื่ิ�นส่วนที่ี�อยิ้่ในห้่วงโซี่
อุปที่านดีำเนินการตามแผน และจัดีที่ำ
แผนข้องตนเองดี้วยิ

6) ผ้้ผลิตรถยินตอาจต้องพิจารณา
ลงทีุ่นในบริษัที่ผ้้ผลิต Semiconductor 
เพิ�มเติมในอนาคต ซีึ�งสามารถที่ำให้้ผ้้ผลิต

รถยินตสามารถจัดีซี่�อ Semiconductor 
ที่ี�มีต้นทีุ่นต�ำกว่าเดีิมไดี้ รวมถึงสามารถ
รับประกันอุปที่านข้อง Semiconductor 
ซีึ� ง จ ะ กล ายิ เ ป ็ น ข้ี ดี ค ว ามส าม า ร ถ
ในการแข้่งข้ันและอำนาจในการต่อรอง
ในอนาคต

Long term measures to 
decrease the risk for another semi-
conductor shortage in the future.

1)  Automakers and autoparts 
makers need to adjust their purchasing 
contracts to mitigate risks from semi-
conductor shortages, such as minimum 
order quantities etc.

2) Automakers should have a 
risk management plan for the whole 
supply chain, including guide the 
autoparts makers which are in their 
supply chains to implement as plan and 
make their own plan as well.

3) Automakers may need to 
consider investing in additional semi-
conductor manufacturers in the future, 
which could enable automakers to 
purchase lower cost of semiconductors, 
as well as guarantee the semiconductor 
supply and enable to increase com-
petitiveness and bargaining power 
in the future.
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นอกจากนี� รัฐบาลห้ลายิประเที่ศ
ตระห้นักถึงปัญห้าการข้าดีแคลน Semi-
conductor ซีึ�งส่งผลกระที่บต่ออุตสาห้กรรม 
ห้ลายิสาข้า และเริ�มดีำเนนิมาตรการต่างๆ 
เพ่�อแก้ไข้ปัญห้าดีังกล่าว ตัวอยิ่างเชื่่น 
ประเที่ศญี�ปุ่น รฐับาลตั�งคณะที่ำงานร่วมกบั
ผ้ ้แที่นจากบริษัที่ผลิตรถยินตและรถ
จักรยิานยินต เพ่�อห้าวิธิีแก้ปัญห้าสภัาวะ
ข้าดีแคลน Semiconductor โดียิคณะที่ำงาน
จะต้องพิจารณาแผนการผลิตและจัดีซี่�อ 
Semiconductor เพ่�อบรรเที่าปัญห้า
การข้าดีแคลน Semiconductor ในระยิะสั�น 
รวมไปถึงห้าร่อเพ่�อห้าแนวที่างป้องกัน
ปัญห้าทีี่�จะเกิดีข้ึ�นในอนาคตดี้วยิ ประเที่ศ
สห้รฐัอเมรกิา รฐับาลกลางเร่งศกึษาแนวที่าง
การแก้ปัญห้าการข้าดีแคลน Semicon-
ductor ในระยิะสั�น โดียิประเมินห้่วงโซี่
อปุที่านข้องอุตสาห้กรรมทีี่�มคีวามต้องการ 
Semiconductor และอย่้ิในข้ั�นวิกฤต และ 
จัดีที่ำแผนระยิะยิาวเพ่�อป้องกันไม่ให้้เกิดี
ปัญห้าการข้าดีแคลนอีกในอนาคต ในข้ณะที่ี� 
สมาคมอุตสาห้กรรม Semiconductor 
เรยีิกร้องให้้รฐับาลดีำเนินมาตรการด้ีานภัาษี
และสนับสนุนดี้านเงินทีุ่นให้้แก่ ผ้ ้ผลิต 
Semiconductor สำห้รับการลงทีุ่น
เพ่�อเพิ�มกำลังการผลิต ประเที่ศเกาห้ลีใต้ 
รฐับาลประกาศแผน “K-Semiconductor 
S t r a t e g y ”  เพ่�อส ่งเสริมการลงทีุ่น
อุตสาห้กรรมผลิต Semiconductor 
ม้ลค่ากว่า 452,000 เห้รียิญสห้รัฐ จนถึง
ปี ค.ศ. 2030 โดียิจะดีำเนินมาตรการ
ด้ีานต่างๆ อาที่ ิมาตรการให้้สทิี่ธิปิระโยิชื่น
ที่างภัาษี มาตรการที่างดี้านการเงิน และ
การพัฒนาโครงสร ้างพ่�นฐาน โดียิมี
วัตถุประสงคเพ่�อสร้างความมั�นคง และลดี
การพึ�งพงิ Semiconductor จากต่างประเที่ศ 
สำห้รับประเที่ศไที่ยิ ปัจจุบันสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุี่นได้ีพจิารณา
เห็้นชื่อบการปรับปรุงมาตรการส่งเสริม
การลงที่นุอตุสาห้กรรมผลติ Silicon Wafer 
ผลิต Semiconductor และผลิต Printed 
Circuit Board Assembly เน่�องจากเป็น
ผลิตภััณฑที่ี�มีความต้องการข้องตลาดีมี
แนวโน้มเพิ�มส้งข้ึ�น ต้องการเที่คโนโลยิีที่ี�มี
ความซีบัซ้ีอนสง้ขึ้�น และต้องใช้ื่เงนิลงที่นุสง้ 

โดียิ อตุสาห้กรรมผลติ Silicon Wafer จะได้ี
รับการยิกเว้นภัาษีเงินไดี้นิติบุคคลส้งสุดี 
10 ปี จากเดิีมส้งสุดี 8 ปี ในส่วนข้อง
อุตสาห้กรรมผลิต Semiconductor จะได้ี
รบัการยิกเว้นภัาษีเงนิได้ีนิตบิคุคลสง้สดุี 8 ปี 
จากเดีิม 5 ปี แต่ต ้องมีการลงทุี่นค่า
เคร่�องจักรอยิ่างน้อยิ 1,500 ล้านบาที่ 
ในข้ณะที่ี�อตุสาห้กรรมผลติ Printed Circuit 
Board Assembly จะได้ีรบัการยิกเว้นภัาษี
เงินไดี้นิติบุคคลส้งสุดี 8 ปี จากเดีิม 3 ปี 
เช่ื่นเดียีิวกนั แต่ต้องมกีารลงทุี่นค่าเคร่�องจกัร
อยิ่างน้อยิ 500 ล้านบาที่

ที่ั�งนี� ปัญห้าการข้าดีแคลน Semi-
conductor ไม่ได้ีเกิดีข้ึ�นกับอุตสาห้กรรม
ยิานยินต เพียิงเที่ ่านั�น เน่�องจากการ
พัฒนาที่าง Technology และการแพร่ระบาดี
ข้องไวรัสโควิดี-19 ส่งผลให้้ความต้องการ 
Semiconductor เพิ�มสง้ข้ึ�นเกนิกว่ากำลงั
การผลิตในปัจจุบัน โดียิทัี่�งภัาครัฐและ
เอกชื่นข้องห้ลายิประเที่ศพยิายิามแก้ปัญห้า 
ผ่านการบริห้ารจัดีการกระบวนการจัดีซี่�อ
และห้่วงโซี่อุปที่าน รวมไปถึงการส่งเสริม
ให้้เกิดีการลงทุี่นเพ่�อเพิ�มกำลังการผลิต 
แต่อยิ่างไรก็ดีีการลงทีุ่นตั�ง โรงงานให้ม่
จำเป็นต้องใชื่้เวลา ซีึ�งอาจจะยิังส่งผลให้้
ปัญห้าการข้าดีแคลน Semiconductor 
ยิงัคงดีำเนนิต่อไปในช่ื่วงระยิะเวลา 1 - 2 ปี

In addition, many governments 
are aware of the semiconductor 
shortage, which affecting many fields 
of industry and have implemented 
measures to address it, such as the 
Government of Japan has set up 
a delegation to work with representatives 
from automobile and motorcycle 
manufacturers to find solutions to the 
semiconductor shortage. The working 
group must consider production plans 
and purchase for semiconductors to 
alleviate the semiconductor shortage 
problem in the short term, including 
discuss ways to prevent problems 
that may arise in the future. The U.S. 
federal government has accelerated 
study solutions to short-term semi-
conductor shortages by evaluating 
industrial supply chains with critical 
demand of semiconductors and 

developing long-term plans to prevent 
future shortages. Meanwhile, the 
semiconductor industry association 
calls on the government to implement 
tax measures and support funding for 
semiconductor manufacturers to invest 
on increasing production capacity. 
The Government of South Korea 
announced plans "K-Semiconductor 
Strategy" to promote investment over 
US$ 452,000 in the semiconductor 
manufacturing industry until 2030 by 
implementing measures such as tax 
incentives, monetary policy, and 
infrastructure development aiming to 
build stability and reduce dependence 
on foreign semiconductors.

For the government of Thailand, 
the Board of Investment (BOI) has 
approved the revision of semiconductor 
and related industry investment promotion 
measures, Silicon Wafer Manufacturing, 
Semiconductor Manufacturing, and 
Printed Circuit Board Assembly, because 
such industries demand has been 
growing, need high and complex 
manufacturing technology and high 
investment. As a result of the revision, 
Silicon Wafer Manufacturers will receive 
10 years cooperate income tax exemption 
instead of 8 years from the previous 
measure. Semiconductor Manufacturers 
will receive 8 years cooperate income 
tax exemption which is increased from 
5 years, however, the investment values 
must be more than 1,500 million baht. 
While Printed Circuit Board Assemblers 
will receive 8 years cooperate income 
tax exemption which increased from 3 
years, however, the investment values 
must be more than 500 million baht.

Although, the semiconductor 
shortage does not occur only in the 
automotive industry. The technology 
transformation and COVID-19 outbreak 
caused semiconductor demand to 
exceed current semiconductor production 
capability. The private and government 
agencies in many countries are trying 
to solve the semiconductor shortage 
problem by managing supply chain and 
procurement processes, including 
investment promotion to increase 
production capability. However, the 
establishment of new semiconductor 
plants takes time, and, the semicon-
ductor shortage problem might still 
occur for a couple of years.

AUTO DISCUSS
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ใน
ปัจจุบันมลภัาวะที่างเสียิงจาก
ยิานยินต ถ่อเป็นมลภัาวะ
อยิ่างห้นึ�ง ที่ี�ส่งผลกระที่บต่อ

การใช้ื่ชื่วีติข้องประชื่าชื่นที่ั�งที่างด้ีานร่างกายิ 
โดียิส่ งผลต่อ สุข้ภัาพข้องการไดี้ ยิิน 
ห้ากได้ีรับมลภัาวะนี�สะสมเป็นเวลานาน 
จะที่ำให้้เกิดีผลกระที่บต่อการไดี้ยิิน และ 
ด้ีานสุข้ภัาพจิต เสียิงข้องยิานยินตนั�นเกิดี
จากปัจจัยิห้ลายิอยิ่าง เชื่่น เสียิงจากตน้
กำเนดิีกำลงัห้รอ่เคร่�องยินต ระบบส่งกำลงั 
ระบบไอเสียิ และยิางล้อ เป็นต้น 

กรมการข้นส่งที่างบก เล็งเห้็นถึง
ผลกระที่บดัีงกล่าวจึงได้ีออกข้้อกำห้นดี
และห้ลักเกณฑการควบคุมเสียิงที่ี�เกิดีจาก
ยิานยินต 4 ล้อข้ึ�นไป เพ่�อลดีผลกระที่บ
ดี้านสุข้ภัาพข้องประชื่าชื่น โดียิอ้างอิง

มาตรฐานข้องสห้ประชื่าชื่าติ UN R51 
Rev.03  (Uniform provisions concerning 
the approval of motor vehicles having 
at least four wheels with regard to 
their sound emissions) ข้้อกำห้นดีนี�
บงัคบัใช้ื่สำห้รบัรถให้ม่ 4 ล้อ ข้ึ�นไปเท่ี่านั�น 

N
owadays, noise pollution from 
motor vehicles is one of the 
pollutions that affects people's 

mental and physical health, if exposure 
to loud noise in a long period of time can 

cause noise-induced hearing loss e.g. 
noise from the engines, powertrain, 
exhaust system, and tires, etc.

The Department of Land Transport 
(DLT) recognizes such impacts, 
therefore, has issued regulations and 
rules for noise control caused by 4-wheel 
vehicles or more to reduce public health 
impacts by referring to the United 
Nations Regulation No. 51 (UN R51) 
Rev.03 (Uniform provisions concerning 
the approval of motor vehicles having 
at least four wheels with regard to 
their sound emissions).

By : Mr. Mongkolthong Suadsong
 Senior Engineer, Regulated Testing Division
 Thailand Automotive Institute (TAI)

Noise emission test
for a vehicle having
at least 4 wheels
การทดสอุบมลภาวะทางเสยีง
ขอุงยานยนต ์4 ลอุ้ข้�นไป 

สถาบันยิานยินต เป็นห้น่วยิงานห้นึ�ง
ที่ี�มีการให้้บริการที่ดีสอบเสียิงที่ี�เกิดีจาก
รถยินตตามประกาศกรม การข้นส่งดีงักล่าว 
อ้างอิงตามมาตรฐาน UN R51 Rev.03 
โดียิเป็นการที่ดีสอบเสียิงข้องรถยินตข้ณะ
เคล่�อนที่ี� และข้ณะรถห้ยิุดีนิ�ง โดียิสามารถ
สรุปวิธิีการที่ดีสอบดีังนี�

1. การทดสั้อบการวด้ระดบ้เสั้ยีง 
ขณะยานยนตเ์คลื่่�อนที� ประกอบไปดว้ย 
การทดสั้อบ 2 สั้ภาวะ ดง้นี�

1.1 การที่ดีสอบการวัดีระดีับเสียิง
ข้ณะยิานยินตเคล่�อนที่ี�ในสภัาวะเห้ยิียิบ
คันเร่งสุดี

การที่ดีสอบจะเป็นการข้ับยิานยินต
ที่ดีสอบจากที่างดี้านซี้ายิไปข้วาดีังร้ปที่ี� 1 
โดียิที่ี�

•	จุด้	A-A’ ค่อจุดีเริ�มที่ำการ
เห้ยีิยิบคันเร่ง

•	จดุ้	 P-P’ คอ่จดุีวดัีระดีบัเสยีิง
ข้องการที่ดีสอบโดียิจะมไีมโครโฟน
ที่ั�งซี้ายิและข้วา

•	จดุ้	B-B’ คอ่จดุีสนิสดุีการเห้ยิยีิบ
คันเร่ง

เป็นการที่ดีสอบโดียิข้ับยิานยินต
ที่ดีสอบเข้้ามาจนถึงจุดี A-A’ แล้วที่ำการ
เห้ยิียิบคันเร่งให้้สุดี โดียิต้องให้้ความเร็ว 
ณ จุดี P-P’ เป็น 50±1 กิโลเมตร/ชื่ั�วโมง 
และผ่อนคันเร่งเม่�อยิานยินตที่ดีสอบผ่าน
จุดี B-B’ โดียิอัตราเร่งระห้ว่างจุดี A-A’ 

ถงึ B-B’ จะต้องเป็นไปตามข้้อกำห้นดี และ
ที่ำการบันที่ึกค่าระดีับเสียิงที่ี�ไดี้จากการ
ที่ดีสอบที่ั�ง 2 ข้้าง

Thailand Automotive Institute (TAI) 
is one of the agencies that provide noise 
testing services under the announcement 
of the Department of Land Transport 
in reference to the UN R51 Rev.03 
standard which is a noise test of the 
vehicles in motion and stationary.  The test 
methods can be summarized as follows:

1. The noise level test of the 
vehicle in motion consists of two 
types which are as follows:

1.1 The noise level test of the vehicle 
moving at full throttle acceleration 
(maximum accelerator position)

Driving the test vehicle from left 
to right as shown in Figure 1 

• A-A'• A-A' is the point to start 
the accelerator pedal

• P-P'• P-P' is the measuring point 
of noise level with microphones 
on both left and right side

• B-B'• B-B' is the point to end the 
accelerator pedal

It is a test by driving a test vehicle 
to line A-A' then press the pedal at 
full throttle acceleration at speed of 
50±1 km/h. at line P-P' and return the 
accelerator to the idle position when 
the test vehicle passes at line B-B', 
the acceleration between A-A' and B-B' 
must meet the requirements and record 
the noise level from both sides of the test.

รปูที ่1 แบบจำาลองการทดสอบการวดัระดบัเสยีงขณะยานยนตเ์คลือ่นที่
Figure 1 - A model for testing noise level measurement while a vehicle is in motion

Testing Standards
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TESTING STANDARDS

1.2 การที่ดีสอบการวัดีระดีับเสียิง 
ข้ณะยิานยินตเคล่�อนทีี่�ในสภัาวะความเร็ว
คงที่ี�

เป็นการขั้บยิานยินตที่ดีสอบเข้้ามา
ดี้วยิความเร็วคงทีี่�ให้้ผ่านจุดี A-A’, P-P’ 
และ B-B’ ที่ี�ความเร็ว 50±1 กิโลเมตร/
ชื่ั�วโมง และที่ำการบันที่ึกค่าระดีับเสียิงที่ี�
ไดี้จากการที่ดีสอบที่ั�ง 2 ข้้าง

2. การทดสั้อบการว้ดระด้บ
เ สั้ี ย ง ข ณ ะ ย า น ย น ต์ เ ค ลื่่� อ น ที� ใ น
สั้ภาวะ หยุดน่�ง

ก า ร ที่ ดี ส อ บ นี� จ ะ เ ป็ น ก า ร วั ดี
ระดีับเสียิงเม่�อยิานยินตที่ดีสอบห้ยิุดีนิ�ง
อ ย่้ิกับทีี่�และตำแห้น่งข้องเกียิรอยิ้่ ใน
ตำแห้น่งเกียิรว่าง

ติดีตั�งยิานยินตที่ดีสอบในพ่�นทีี่�โล่ง
โดียิไม่มีสิ�งกีดีข้วางในรัศมี 3 เมตร

1. ติดีตั�งอุปกรณวัดีเสียิง ดีังร้ปทีี่� 3 
โดียิให้้ปลายิข้องไมโครโฟนอยิ้่ห่้างจากจุดี
อ้างอิง ตามร้ปที่ี� 4 ในแนวราบ 0.5 เมตร
และที่ำมุม 45 องศาไปที่างนอกตัวรถ 
ตวัข้องไมโครโฟนต้องข้นานไปกับแนวราบ 
และปรับความส้งข้องไมโครโฟนให้้อยิ้่
ในตำแห้น่งจุดีอ้างอิงแต่ต้องไม่น้อยิกว่า 
0.2 เมตรจากพ่�น 

1.2 The noise level test of a moving 
vehicle at a constant speed condition.

Driving a test vehicle at a constant 
speed of 50±1 km/h. through lines 
A-A', P-P', and B-B' and record the 
value of noise level test from both 
sides.

2. The noise level test of the 
stationary vehicle condition

The no ise leve l  test of the 
stationary vehicle with the gear selector 
in the neutral position.

The test vehicle must be in an 
unobstructed open space within 
a radius of 3 m.

Install the microphone as shown 
in Figure 3 by keeping the tip of the 
microphone 0.5 m. from the reference 
point in Figure 4 horizontally and make 
an angle of 45 degrees to the outside 
of the vehicle.  The microphone must 
be parallel to the test site surface and 
its height the same as the reference 
point but not less than 0.2 m from the 
floor.

รปูที ่2 การทดสอบการวดัระดบัเสยีงขณะยานยนตเ์คลือ่นที่
Figure 2 - The noise level test of the vehicle in motion

รปูที ่3 ตำาแหนง่ในตดิตัง้ไมโครโฟนทดสอบการวดัระดบัเสยีง
ขณะยานยนตเ์คลือ่นทีใ่นสภาวะหยดุนิง่

Figure 3 - The microphone position for the noise level
measurement of the stationary vehicles

2. ติดีเคร่�องยินตโดียิให้้เกียิรอย่้ิใน
ตำแห้น่งเกียิรว่ างและความเร็วรอบ
เคร่�องยินตอยิ้่ที่ี�รอบเดิีนเบาข้องยิานยินต
ที่ดีสอบ จากนั�นเร่งเคร่�องยินตจนกระที่ั�ง
ไดี้ความเร็วรอบตามรอบเคร่�องยินตทีี่�
กำห้นดีและค้างไว้ที่ี� รอบเคร่�องยินต
ดีงักล่าว 5 วนิาที่ ีและลดีความเรว็รอบลงมา
ทีี่�รอบเดีินเบา 

3. การบันที่ึกค่าระดีับเสียิงให้้เริ�ม
บันทึี่กเม่�อถึงความเร็วรอบทีี่�กำห้นดีจน
กระที่ั�งลดีความเร็วรอบลงมาทีี่�รอบเดิีนเบา 
รายิงานค่าระดีับความดีังที่ี�ส้งที่ี�สุดีตลอดี
การที่ดีสอบ

4. ความเร็วรอบในการที่ดีสอบให้้
ใชื่้ดีังนี� 

• ร้อยิละ 75 ข้องความเร็วรอบที่ี�
เคร่�องยินตไดี้กำลังส้งสุดี ห้ากความเร็ว
รอบดีังกล่าว ≤ 5,000 รอบต่อนาที่ี

• 3,750 รอบต่อนาที่ี เม่�อความเร็ว
รอบทีี่�เคร่�องยินตไดี้กำลังส้งสุดีมากกว่า 
5,000 รอบต่อนาที่ี แต่น้อยิกว่า 7,500 
รอบต่อนาที่ี

• ร้อยิละ 50 ข้องความเร็วรอบที่ี�
เคร่�องยินตไดี้กำลังส้งสุดีห้ากความเร็ว
รอบดีังกล่าว ≥ 7,500 รอบต่อนาที่ี 

เอกสารอ้างอิง UN Regulation 
No.51 Revision 03 Uniform provisions 
concerning the approval of motor 
vehicles having at least four wheels 
with regard to their sound emissions

https://unece.org/fileadmin/
DAM/trans/main/wp29/wp29regs/ 
2016/R051r3e.pdf

นอกจากเ สียิงข้องรถยินตแล้ ว 
กรมการข้นส่งที่างบกยิังบังคับใชื่้ประกาศ
ที่ี� เ กี�ยิวกับการควบคุมเสียิงที่ี� เกิดีจาก
รถจักรยิานยินต โดียิการที่ดีสอบอ้างอิง
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล เ ชื่ ่ น เ ดีี ยิ ว กั บ 
การที่ดีสอบเสียิงจากรถยินต อ้างอิงตาม 
UN Regulation No.41 Revision 04 
ซีึ�งจะไดี้นำเสนอในบที่ถัดีไป

2. Start the engine with the 
gear in neutral and the engine speed 
is at idling speed then accelerates the 
engine until it reaches the specified 
engine speed and holds it for 5 seconds 
then lower it to idle speed.

3. Record the sound level value 
when the specified rpm is reached until 
the rpm is reduced to idle. Report the 
highest volume level value throughout 
the test.

4. The engine speed in the test 
shall be used as follows:

• 75 percent of the rated engine 
speed S with a rated engine speed 
≤ 5,000 rpm 

• 3,750 rpm with a rated engine 
speed above 5,000 rpm and below 
7,500 rpm

• 50 percent of the rated engine 
speed S with a rated engine speed 
≥ 7,500 rpm

Ref: UN Regulation No.51 Revision 
03 Uniform provisions concerning the 
approval of motor vehicles having at 
least four wheels with regard to their 
sound emissions

https://unece.org/fi leadmin/
D A M / t r a n s / m a i n / w p 2 9 /
wp29regs/2016/R051r3e.pdf

In addition to the vehicle noise 
emission control, the Department of 
Land Transport (DLT) also enforces 
regulation on motorcycle noise emission 
control. The test is based on the same 
international standards UN Regulation 
No.41 Revision 04 which will be on the 
next issue.

รปูที ่4 จุดอา้งองิในการตดิตัง้ไมโครโฟนทดสอบการวดัระดบัเสยีง
ขณะยานยนตเ์คลือ่นทีใ่นสภาวะหยดุนิง่

Figure 4 - The reference point of the microphone position
for the noise level measurement of the stationary vehicles
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ใน
ปัจจุบันยิานยินตไฟฟ้าไดี้รับ
ความนิยิมเพิ�มมากข้ึ�นเร่�อยิๆ 
ตามแนว โน้ มข้องที่ั� ว โ ลก 

ในอนาคตจำนวนผ้้ใชื่้รถยินตไฟฟ้าใน
ประเที่ศไที่ยิจะมากขึ้�น  สถาบันยิานยินต
จงึได้ีจดัีตั�งศน้ยิที่ดีสอบแบตเตอรี�ยิานยินต
ไฟฟ้า เพ่�อให้้บริการที่ดีสอบแบตเตอรี�
ในประเที่ศไที่ยิ ดี้วยิเห้ตุนี�ผ้ ้เข้ียินจึงไดี้
จัดีที่ำบที่ความให้้ ข้้อแนะนำข้ั�นตอน
สำห้รับการที่ดีสอบและการพัฒนา
แบตเตอรี� เพ่�อให้้ผ้้ประกอบการไดี้ศึกษา
และเตรียิมความพร้อมสำห้รับการพัฒนา 
การผลิตแบตเตอรี� โดียิข้ั�นตอนสำคัญ
มีดีังต่อไปนี�

1. การประเมน้เซลืลื์

การประเมินเซีลลจะประกอบไป
ดี้วยิการที่ดีสอบข้ั�นต้นในการประเมิน
ความปลอดีภััยิ  การที่ดีสอบข้ั� นต ้น
ในการประเมินประสิที่ธิิภัาพ โดียิมีการ
เปรียิบเทีี่ยิบระห้ว่างซัีพพลายิเออรห้ร่อ
ชื่นิดีข้องเซีลล รวมไปถึงการที่ดีสอบ
เพ่�อห้าจุดีดี ้อยิที่ี�สำคัญข้องผลิตภััณฑ  
การที่ดีสอบในระดีับนี�ไว้เพ่�อการเล่อกใชื่้
เซีลลที่ี�เห้มาะสม และเล่อกซัีพพลายิเออร 
ที่ี�เห้มาะสม และพยิายิามลดีความเสี�ยิง
ต่างๆ ในข้ั�นต้นให้้มากทีี่�สุดี

N
owadays, Electric Vehicles (EV) 
are becoming more and more 
popular. According to the global 

trends, the number of EV users in 
Thailand will increase in the future.

Thailand Automotive Institute (TAI) has 
established Electric Vehicle Battery 
Testing Center to provide battery 
testing services in Thailand. For this 
reason, this article has been prepared 
to provide recommendations for battery 
testing procedures and development 
to operators in order to study and 
prepare for the battery development. 
The important steps are as follows:

1. Cell Evaluation

The cell evaluation consists of 
a prel iminary test in safety and 
performance evaluation. There will be 
comparisons among suppliers or cell 
types; including, testing to find the major 
weakness of the product. These are 
for choosing the right cell and supplier 
as well as reducing risks in the early 
stages as much as possible.

TESTING STANDARDS

Battery Test
Procedure : from the 
Cells to Electric
Vehicles (EV)

By : Mr.Thitipat Thitacharee 
 Engineering – EV Battery Testing Department
 Thailand Automotive Institute (TAI)

การทดสอุบแบตเตอุรี� 
จากเซลลส์่�ยานยนตไ์ฟฟา้

2. การประเมน้เซลืลืเ์ชิง้ลืกึ

การประเมินเซีลลเชิื่งลึกประกอบ
ไปดี ้วยิการที่ดีสอบ เพ่�อนำข้ ้อม้ลไป
ประมวลผลเชื่งิลกึ ประเมนิความปลอดีภัยัิ 
ประเมินประสิที่ธิิภัาพ และประเมินอายิุ
การใชื่้งาน โดียิเป็นการรวบรวมข้้อม้ล
เพ่�อการจำลองสถานการณ (Simulation) 
และมีการจำแนกตัวแปรเพ่�อใชื่้กับระบบ
ควบคุมระบบแบตเตอรี� (BMS) รวมถึงมี
การวิเคราะห้พฤติกรรมดี้านอุณห้ภั้มิ
ข้องเซีลล การที่ดีสอบในระดีับนี� มีไว ้
เพ่�อวเิคราะห้ข้้อมล้เกี�ยิวกบัความปลอดีภัยัิ 
และอายิุการใชื่้งาน โดียิสามารถพัฒนา
ผลิตภััณฑจากข้ ้อม้ลที่ี�วัดี และสร ้าง
ความเชื่่�อมั�นในการพัฒนาผลิตภััณฑ
ส้ ่ข้ั�นต่อไป

3. การตรวจสิ้อับผลืใน
ระด้บัโมด้ลูื

การตรวจสอบผลในระดีับโมดี้ล 
ประกอบไปด้ีวยิการประเมนิความปลอดีภัยัิ
ข้องโมดี้ล การประเมินประสิที่ธิิภัาพ
ข้องโมดี้ล การรับรองอายิุการใชื่้งาน และ
การตรวจสอบในเชื่ิงกลและเชื่ิงอุณห้ภั้มิ  

การที่ดีสอบในระดีับ นี�  มี ไ ว ้ สำห้รับ 
การตรวจสอบพฤติกรรมข้องโมดี้ล และ
ระบบเพ่�อการรับรองความปลอดีภััยิ 
อายิุการใชื่้งาน และประสิที่ธิิภัาพตามที่ี�
คาดีการณไว้ รวมไปถงึรบัรองการออกแบบ
เชื่ิงอุณห้ภั้มิข้องระบบ

4. การตรวจสิ้อับผลืใน
ระด้บัแพ็ก

การตรวจสอบผลในระดีับแพ็ก 
ประกอบไปด้ีวยิการประเมนิความปลอดีภัยัิ
ข้องแพ็ก การประเมินประสิที่ธิิภัาพ
ข้องแพ็ก การตรวจสอบในเชิื่งกลและ
เชิื่งอุณห้ภั้มิ และการประเมินผลกระที่บ
จากสิ�งแวดีล้อมการที่ดีสอบในระดีับนี�มีไว้ 
เพ่�อการตรวจสอบผลการป้องกันจาก
สิ� งแวดีล ้อม การตรวจสอบผลความ
ปลอดีภัยัิประสทิี่ธิภิัาพ  และการตรวจสอบ
เชื่ิงอุณห้ภั้มิ

2. Cell Assessment

Cel l  assessment i nc ludes 
in-depth testing to assess its safety, 
performance, and lifetime. Data is 
collected for simulation and variable 

classification in order to be used with 
Battery Management System (BMS), 
as well as analysis of cell thermal 
behavior. This is intended to analyze 
information about safety and lifetime. 
The measurement results can be used 
for product development and build 
up confidence in the further steps of 
development.

3. Module Validation

Validation of module consists of 
module’s safety and performance 
evaluations, lifetime validation, and 
mechanical and thermal monitoring at 
module level. It is intended to check 
the behavior of module and system in 
order to validate safety, lifetime, and 
performance as set along with thermal 
design of systems.

4. Pack Validation 

The pack-level validation includes 
an assessment of pack in term of 
safety and performance together with 
examinations of mechanical and thermal 
aspects, and environmental assessment. 
This level of testing intends to verify 
the protection toward environment. 
Moreover, the safety, performance 
have been reviewed.
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5. ก า ร ทั่ ด้ สิ้ อั บ จำา ลื อั ง
ความลืม้เหลืว

การที่ดีสอบจำลองความล้มเห้ลว 
อาจแบ่งไดี้ดีังต่อไปนี�

5.1  การรวบรวมข้้อม้ลเพ่�อการ
จำลองสถานการณ   (S imulat ion) 
ตัวอยิ่างเชื่่น การประเมินเชื่ิงกล เชื่่น 
ค ว ามแ ข็้ งแ ร งและการ เสี ยิ ร้ ป จ าก 
การจำลองสถานการณการชื่น การตรวจ
ห้าการสั�นพ้องจากการสั�นสะเที่่อน ห้ร่อ
การประเมินคุณสมบัติเชื่ิงอุณห้ภั้มิ

5.2  การตรวจสอบผลความปลอดีภััยิ 
ตัวอยิ ่างเชื่ ่น การรับรองการที่ำงาน
ข้องระบบความคุม (BMS) ห้ร่อฟิวส  
การตรวจสอบกลไกตัดีการที่ำงาน ห้ร่อ
การประเมินเห้ตุการณเกี�ยิวกับอุณห้ภั้มิ

5.3  การที่ดีสอบให้้เกดิีความล้มเห้ลว 
ตัวอยิ่างเชื่่น การควบคุมการที่ดีสอบให้้
เกิดีความล้มเห้ลวในห้้องปฏิิ บัติการ
เพ่�อตรวจสอบอยิ่างละเอียิดีต่างๆ

5.4  การวิเคราะห้ความล้มเห้ลว 
ตัวอยิ่างเชื่่น การวิเคราะห้ห้าผลลัพธิกรณี
ที่ี�เลวร้ายิที่ี�สุดี

 6. การตรวจรับรอังตาม
กฎเกณฑ์์

การที่ดีสอบเพ่�อรับรองมาตรฐาน
ข้องผลิตภััณฑ ซีึ�งในแต่ละประเที่ศมีการ
กำห้นดีกฎ์เกณฑข้ึ�นมา เชื่่น มาตรฐานจีน 
(GB/T)  มาตรฐานสห้รัฐอเมริกา (SAE)  
มาตรฐานสากล (IEC) ห้ร่อมาตรฐานยิุโรป 
(ECE)  สำห้รับประเที่ศไที่ยิมีการประกาศ
มาตรฐานอุตสาห้กรรม มอก. โดียิสำนกังาน 
มาตรฐานผลิตภััณฑอุตสาห้กรรม (สมอ.) 
โดียิมีการประกาศมาตรฐานที่ั�วไป มอก. 
3026-2563 สำห้รับรถยินตไฟฟ้า และ 
มอก. 2952-2561 สำห้รับรถจักรยิานยินต
ไฟฟ้า ซีึ�งเป็นการปรับใช้ื่จากมาตรฐานยิโุรป 
UNECE R100 และ UNECE R136 สำห้รบั
รถยินตและรถจักรยิานยินตตามลำดีับ

สถาบันยิานยินตมุง่มั�นตอบสนองต่อ
อุตสาห้กรรมยิานยินตสมัยิให้ม่ โดียิจัดีตั�ง

ศ้นยิที่ดีสอบแบตเตอรี�ยิานยินตไฟฟ้า 
เพ่�อให้้บริการการที่ดีสอบแบตเตอรี�ที่ี�ใชื่้ 
ในยิานยินตไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี�ทีี่�ใชื่้ 
ในอตุสาห้กรรมอ่�นๆ ทัี่�งในและต่างประเที่ศ  
รายิการที่ดีสอบประกอบไปด้ีวยิ การที่ดีสอบ 
สมรรถนะข้องแบตเตอรี� (Performance 
test) และการที่ดีสอบความปลอดีภััยิตาม
มาตรฐาน UN ECE R100 สำห้รบัแบตเตอรี� 
รถยินตไฟฟ้า และมาตรฐาน UN ECE R136 
สำห้รับแบตเตอรี�รถจักรยิานยินตไฟฟ้า 
รวมถึงมาตรฐานอ่�นๆ ในระดัีบสากล  
นอกจากนี�ยิังให้้บริการให้้คำปรึกษาใน
การที่ดีสอบ และการวิจยัิพฒันาเที่คโนโลยิี 
แบตเตอรี�แก่ผ้ผ้ลติอีกด้ีวยิ

ต์ิด้ต่์อสอบัถามข้้อม้ล็เพิ�มเต์ิมได้ทุ้ี�	:
แผ่นก้ทุด้สอบัแบัต์เต์อรี�รถยนต์์ไฟฟ้า
โทุรศัพทุ์	02	712	2414
www.thaiauto.or.th

5. Failure Replication Tests

The following are examples of 
the tests

5.1 Data collection for simulation 
mechanical assessments such as 
strength and deformation from crash 
simulations, vibration resonance 
investigation or thermal property 
evaluation.

5.2 Verification of safety results; 
the operation of BMS or fuse, inspection 
of the cut-off mechanism, or assessment 
of thermal events

5.3 Failure test:  a failure test under 
controlled condition in a laboratory for 

a thorough examination.

5.4 Failure analysis: the worst case 
analysis.

6. Homologation 

The test is for regulatory verifi-
cation. Each country has set up rules 
and regu lat ions such as China 
standards (GB/T), US standards (SAE), 
International standards (IEC) or 
European standards (ECE). In Thailand, 
Thai Industrial Standards Institute (TISI) 
an announcement of general standards, 
as known as TIS 3026-2563, for electric 
cars and TIS 2952-2561 for electric 
motorcycles. These are adaptation 
from the European standards UNECE 
R100 and UNECE R136 for cars and 
motorcycles, respectively.

Thailand Automotive Institute (TAI) 
focuses on responding the needs of the 
next-generation automotive industry 
by providing testing services for electric 
vehicle battery; including, batteries 
used in other industries both domestically 
and internationally. Our testing services 
consist of safety & performance testing 
according to UN ECE R100 standard 
for electric car batteries and UN ECE 
R136 standard for electric motorcycle 
batteries along with other international 
standards. TAI also provides consulting 
services and research and development 
on battery technology to operators, 
as well.

For more information, please contact : For more information, please contact : 
EV Battery Testing DepartmentEV Battery Testing Department
Tel. 02 712 2414Tel. 02 712 2414
www.thaiauto.or.thwww.thaiauto.or.th

TESTING STANDARDS
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ครสิตศตวรรษที่ี� 21 (เริ�มตั�งแต่ 1 ม.ค. 
2001 – 31 ธิ.ค. 2100) ถ่อเป็น
ยิุคที่ี�เริ�มเห้็นการเปลี�ยินแปลง

ข้องอุตสาห้กรรมยิานยินตมากมายิ 
ที่ั�งด้ีานการผลิตชื่ิ�นส่วน กระบวนการผลิต 
การออกแบบตัวรถและเที่คโนโลยีิต่างๆ 
อาที่ิ การผลิตชื่ิ�นส่วนเดีิมเป็นระบบที่ำมอ่ 

(Manual) เริ�มเปลี�ยินใช้ื่เคร่�องจกัรมากขึ้�น 
รวดีเร็วข้ึ�น และมีความแม่นยิำยิิ�งข้ึ�น 
ดี้านเที่คโนโลยิี เคร่�องยินตเพิ�มจำนวน
ความจุกระบอกส้บมากข้ึ�น เพ่�อเพิ�ม
แรงม้าให้้มากข้ึ�น จากส้บแถวเรียิง (Inline 
engine) เปลี�ยินเป็นเคร่�องยินตร้ปตัววี 
(V-engine) การใช้ื่คารบเ้รเตอร (Carburetor) 

ในการป้อนเชื่่�อเพลิงเป็นระบบห้ัวฉีดี
ในเคร่�องยินตเบนซีิน ระบบการข้ับเคล่�อน
เปลี�ยินจากขั้บห้ลังเป็นข้บัห้น้าห้รอ่ข้บั 4 ล้อ 
ห้ร่อแม้แต่การเปลี�ยินจากเกียิรธิรรมดีา
เป็นระบบเกียิรอัตโนมัติ เป็นต้น ซีึ�งการ
เปลี�ยินแปลงสิ�งเห้ล่านี�ล้วนมีเป้าห้มายิ
เดียีิวกัน ค่อ เพิ�มประสิที่ธิิภัาพข้องรถยินต

Techno focus

โดย นายชนุดล ชูเรืองสกุล
ผู้ชำานาญการพิเศษ แผนกตรวจประเมิน

ตำำนานยานยนต์์
(ต์อนกำำเนิดยานยนต์์โลกำ)

ให้้สง้ที่ี�สดุีในที่กุมติเิท่ี่าที่ี�เป็นไปได้ี ในมมุมอง
ดี้านวิศวกรรมถ่อว่าในเคร่�องยินตสันดีาป
ภัายิในนั�นมีความส้ญเสียิห้ร่อส้ญเปล่า
มากมายิเม่�อเที่ยีิบกบัมอเตอรไฟฟ้า ดีงันั�น
เรามาร้้จกัรประวัตศิาสตรและทีี่�มาข้องคำว่า 
“รถยนต์์” กนัก่อนว่ามคีวามเป็นมาอย่ิางไร 
ก่อนจะมีการเปลี�ยินแปลงครั�งให้ญ่จาก 

ICE (Internal Combustion Engine) 
เป็นรถยินต EV (Electric Vehicle) ห้รอ่ 
ZEV (Zero Emission Vehicle) เต็มร้ป
แบบห้ลัง ปี ค.ศ. 2035 

คำว่า “รถยนต์์” ห้ร่อสิ�งประดีิษฐ
ที่ี�เรียิกว่า “รถ” นั�น ปัจจุบันทีุ่กคนร้้จักดีี

อยิ้่แล้ว แต่ร้ ้ห้ร่อไม่ว่า “รถ” มีใชื่้กันมา
นานนับพันปี โดียิมีห้ลักฐานปรากฏิอยิ้่
มากมายิในทุี่กช่ื่วงประวัติศาสตรข้อง
มนษุยิชื่าต ิแต่อาจมรีป้แบบที่ี�แตกต่างกนัไป 
ซีึ�งมีล้อห้ร่อไม่มีล้อก็ข้ึ�นกับยิุคสมัยิ การนำ
ไปใชื่้งานและลักษณะภั้มิประเที่ศ ก่อนที่ี�
จะพ้ดีถึงในรายิละเอียิดีต่างๆ ข้องรถยินต
มาดี้ความห้มายิข้องคำว่ารถกันก่อน 
สำห้รบัในประเที่ศไที่ยิตามพระราชื่บญัญตัิ
รถยินต ปี พ.ศ.2522 มกีารกำห้นดีไว้ 2 คำ 
คอ่ “รถ” ห้มายิถึง รถยินต รถจกัรยิานยินต 
รถพ่วง รถบดีถนน รถแที่รกเตอร และรถอ่�น
ต าม ทีี่� ก ำห้นดี ในกฎ์กระที่รว งและ 
“รถยนต์์” ห้มายิถึง รถยินตสาธิารณะ 
รถยินตบรกิาร และรถยินตส่วนบคุคล ห้รอ่ 
ในวิกิพีเดีียิก็มีการกำห้นดีคำว่า รถยินต 
ไว้เห้ม่อนกนั ห้มายิถงึ ยิานพาห้นะที่างบก
ที่ี�ข้บัเคล่�อนทีี่�ด้ีวยิพลังงานอย่ิางใดีอย่ิางห้นึ�ง
และถ่ายิที่อดีลงส้ล้่อ เพ่�อพาผ้ขั้้บ ผ้โ้ดียิสาร 
ห้ร่อสิ�งข้อง ไปยิังจุดีห้มายิปลายิที่าง ห้ร่อ
แม้แต่ใชื่้ในที่างที่ห้าร ซีึ�งคำและกลุ่มคำ
เห้ล่านี�เพิ�งกำห้นดีมาเม่�อไม่นานมานี�เอง 
แต่ในบที่ความนี�ผ้เ้ข้ยีินข้อพด้ีถงึสิ�งประดีษิฐ
ที่ี�เรียิกว่ารถในอดีีตก่อน เพ่�อบางที่่านยิัง
ไม่ที่ราบที่ี�มาว่ากว่าจะมีรถสวยิๆ ไว้ให้้เรา
ข้ั บข้ี� กั น แบบสบายิ ใน ปัจจุ บั นนั� นมี
ประวัติศาสตรเป็นมาอยิ่างไร

ก่อนทีี่�รถยินตจะเกิดีการเปลี�ยินแปลง
ครั�งให้ม่จากการใชื่้เคร่�องสันดีาปภัายิใน 
(ICE) ไปเป็นรถยินตไฟฟ้า ซีึ�งถ่อว่ากำลัง
เปลี�ยินแปลงครั� งให้ญ่และครั� งสำคัญ 
นับจากการใชื่้แรงงานสัตว คน มาเป็น
เคร่� องจักรไอน� ำและมอเตอร ไฟฟ้ า 
ซีึ�งในอดีีตนั�นมีประสิที่ธิิภัาพต�ำเลยิส้้ ICE 
ไม่ไดี้มอเตอรไฟฟ้าจึงห้ายิไป และเข้้าส้่ยิุค 
ICE เต็มตัวมาอยิ่างยิาวนานจนถึงปัจจุบัน
และดี้วยิความก้าวห้น้าที่างวิที่ยิาศาสตร 
มอเตอรไฟฟ้ากำลังจะมาที่วงบัลลังกค่น
และประกาศก้องว่าข้้านี�แห้ละ คอ่ต้นกำลัง
ที่ี�มปีระสทิี่ธิิภัาพส้ง เป็นมติรกบัสิ�งแวดีล้อม
และการบำรุงรักษาที่ี�ต�ำกว่ารถยินต ICE 
ปัจจุบันห้ากกล่าวคำว่า “รถ” ส่วนให้ญ่
เรานึกถึงสิ�งประดีิษฐที่ี�มีล้อตั�งแต่ 1 ห้ร่อ 
2 ล้อข้ึ�นไปและข้ับเคล่�อนไดี้ดี้วยิตัวเอง
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โดียิมีเคร่�องยินตเป็นต้นกำลังในการขั้บเคล่�อน
ไปบนถนน ใชื่้โดียิสาร บรรทีุ่กสิ�งข้องไดี้
เห้ล่านี�เป็นต้น แต่เราร้้ห้ร่อไม่ว่ากว่ารถ
จะมีร้ปร่างเป็นอย่ิางทีี่�เห็้นในปัจจุบันนั�น 
มันมีวิ วัฒนาการที่ี� ยิาวนานมาห้ลายิ
ศตวรรษเลยิที่ีเดีียิว ห้ากมองกลับไปถึงยิุค
ก่อนประวัติศาสตรก็พบว่ามีการค้นพบ
สิ�งประดีษิฐคล้ายิรถมากมายิ อาที่ ิภัาพวาดี 
“ล็้อ” ห้ร่อ “ล็้อเล็้�อน” บนพนังพีระมิดี 
ในยิุคอารยิะธิรรมอินคาโบราณ ซีึ�งอยิ้่บน
เที่อ่กเข้าสง้ Machu Picchu (เมอ่งสาบสญ้
แห้่งอินคา) เชื่่�อกันว่าชื่นเผ่าดีังกล่าว 
มีอารยิะธิรรมส้ง เม่�อ 20,000 ปีทีี่�ผ่านมา 
ปัจจุบันอยิ้่ในประเที่ศเปร้ เป็นสิ�งยิ่นยิันว่า
รถมีมานานแล ้ ว  ส ่ วนให้ญ ่ ใชื่ ้ เพ่� อ
ก า ร ก่อสร้างและการเคล่�อนย้ิายิพ่ชื่ผล
การเกษตร โดียิการใช้ื่ไม้ยิาวๆ 2 อนั มาเที่ยีิม
กับตัวสัตวโดียิมีไม้โค้งๆ ห้ร่อเชื่่อกติดียิึดี
กบัคอสตัวให้้มนัลากไปโดียิไม่มีล้อ ด้ีานห้ลงั
มีการออกแบบให้้วางสิ�งข้องไดี้ ดีังภัาพ
ตวัอย่ิางข้องชื่นเผ่าเร่ร่อน Cheyenne ซีึ�งเป็น
ชื่นเผ่าอินเดีียิแดีงในอเมริกาเห้น่อ เป็นยิุค
ที่ี�ยิังไม่มีถนนห้ร่อในการสร้างมห้าพีระมิดี
ในอารยิะธิรรมข้องอียิิปต โบราณก็มี
การสะท้ี่อนถึงการนำรถมาใช้ื่งานในห้ม่้
พีระมิดีค้ฟ้ (Khufu) ห้ร่อมห้าพีระมิดี
แห้่งกิซี่า (The Great Pyramid of Giza) 

ซึี�งเป็นห้นึ�งในเจ็ดีสิ�งมห้ัศจรรยิข้องโลก 
ทีี่�ยิังคงเห้ล่ออย้ิ่ในปัจจุบัน มีข้นาดีให้ญ่
และเก่าแก่ทีี่�สุดีมีอายุิมากกว่า 4,600 ปี 
โดียิ นักโบราณคดีีพบภัาพเข้ียินที่ี�ผนัง
ภัายิในพรีะมดิี แต่จรงิๆ แล้วในประเที่ศไที่ยิ
เราก็มีให้้เห็้นแต่ไม่มีการบันทึี่กไว้เป็น
ประวตัศิาสตรเห้มอ่นชื่าติอ่�น ซึี�งสิ�งประดิีษฐ
เห้ล่านี�พบไปทุี่กทีี่�ข้องโลก อาทิี่ เล่�อน 
ในภั้มิภัาคที่ี�เป็นห้ิมะ รถลากและเกวียิน
พบมากในเอเชื่ยีิ รถลากญี�ปุน่ในปี ค.ศ.1868 
ห้ร่อรถม้าพบมากในยิุคเมโสโปเตเมียิ 
ซีึ�งต่อมาไดี้ถ้กพัฒนามาเป็นรถม้าแบบ 
2 ล้อ เพ่�อใชื่้ในการรบโดียิใชื่้ม้า 1 ห้ร่อ 
2 ตัวลากให้้เร็วข้ึ�น

ต่อมาเม่�อมีมนุษยิมากข้ึ�นมีการ
ที่ำเกษตรกรรมเพิ�มขึ้�น จำเป็นต้องใชื่้

สิ� ง เห้ล่านี�มาใช้ื่ในการข้นย้ิายิผลผลิต
ที่างการเกษตรมากข้ึ�น ประกอบกับมนุษยิ
เริ�มมีการเดีินที่างไปมาห้าส้่กันมากข้ึ�น 
สิ�งประดีิษฐคล้ายิรถก็การพัฒนามากข้ึ�น 
มาถึงยิุคข้องการมีล้อแต่ยัิงคงมีการใชื่้
แรงงานสัตว อาทิี่ ช้ื่าง ม้า วัว ควายิ ลา 
กวาง อฐ้ สุนัข้ ฯลฯ ในการข้ับเคล่�อน 
ห้ร่อคนเป็นต้นกำลังในการลากเล่�อน 
เกวียิน รถม้า ให้้เคล่�อนทีี่�ไปยิังปลายิที่าง
ที่ี�กำห้นดี จากนั�นยัิงมีการนำไปใชื่้ในดี้าน
การที่ห้าร เพ่�อความรวดีเร็วในการเข้้าถึง
ข้้าศึก ด้ีานการกีฬา และการลากกระโจม
ข้องเจ้านายิระดีับส้งอีกดี้วยิ ซีึ�งส่วนให้ญ่
สิ�งประดีิษฐเห้ล่านี�มีโครงสร้างที่ี�ที่ำดี้วยิไม้
เป็นห้ลักดีังภัาพตัวอยิ่างทีี่�ปรากฏิ ห้ร่อ
ในโลกภัาพยินตรย้ิอนยิคุต่างๆ ที่ี�เราเคยิชื่ม

ตวัอยา่งภาพวาด ลอ้หรอืลอ้เลือ่น บนพนงัปริามดิในยคุอารยะธรรมอนิคาโบราณและสิง่ประดษิฐ์ยคุเเรก
ของชนเผาอนิเดยีแดง Cheyenne ซึง่เปน็ชนเผา่เรร่อ่นในอเมรกิาเหนอื

ที่ี�มา: https://www.carrushome.com/the-legend-of-automobile (ตอนที่ี�1)

และเป็นทีี่�ที่ราบกันดีีอ ย่้ิแล้วว่า
สังคมมนุษยินั�นได้ีมีการวิวัฒนาการมา
อยิ่างต่อเน่�องและยิาวนาน นับตั�งแต่ยิุค
ก่อนประวัติศาสตร จนมาถึงยิุคห้ินเก่า 
หิ้นให้ม่ และในยิุคห้ินให้ม่นี�เองมนุษยิเริ�ม
เรียินร้้ในการนำโลห้ะ ที่องแดีงและเห้ล็ก
มาใช้ื่งานมากข้ึ�น สามารถนำมาที่ำเคร่�องมอ่
เพ่�อใช้ื่ในการที่ำเกษตร อาวธุิสำห้รบัล่าสตัว
และการต่อส้ ้เพ่�อข้ยิายิอาณาเข้ต ยุิคโลห้ะ
ถก้พฒันามาอย่ิางยิาวนาน จนกระที่ั�งถงึช่ื่วง
โลกวิที่ยิาศาสตรมีการก่อตัว โดียิเฉพาะ
นักวทิี่ยิาศาสตรที่ี�ชื่่�อว่า เซีอร ไอแซีก นวิตั�น 
(Isaac Newton) ในช่ื่วงปี ค.ศ. 1641 - 1725 
ซีึ�งถ่อว่าเป็นบุคคลที่ี�ที่รงอิที่ธิิพลคนห้นึ�ง
ในดี้านการพัฒนาวิที่ยิาศาสตรโลก ที่ำให้้
ห้ลายิสิ�งห้ลายิอย่ิางเกดิีการเปลี�ยินมากข้ึ�น
แนวคิดีด้ีานความเชื่่�อทีี่�ไม่มีห้ลักฐานเริ�ม
ลดีลง แนวคิดีดี ้านวิที่ยิาศาสตร  เริ�ม

โดีดีเดี่นข้ึ�นจนที่ำให้้เกิดียิุคข้องการปฏิิวัติ
อุตสาห้กรรมครั�งให้ญ่ข้องสังคมมนุษยิ
และต่อมาในระห้ว่างปี ค.ศ. 1750 - 1850 
เคร่�องม่อเคร่�องจักรถ้กพัฒนาข้ึ�นมากมายิ 
ส่งผลให้้สังคมโลกเกิดีการข้ยิายิตัวจำนวน
ประชื่ากรเพิ�มมากข้ึ�น การผลติสนิค้าต่างๆ 
เกิดีเป็นอุตสาห้กรรม จึงมีความจำเป็น
ต้องมีเคร่�องจักร เคร่�องทีุ่่นแรงเข้้าชื่่วยิ
ในการที่ำงาน ซึี�งในชื่่วงเวลาดีังกล่าว
เคร่�องจักรไอน�ำไดี้ถ้กพัฒนาข้ึ�นโดียิ เจมส 
วตัต (James Watt) ซีึ�งเป็นวศิวกรเคร่�องกล
และนกัเคม ีชื่่�อ โที่มสั นวิโคเมน ชื่าวสก�อต 
ที่ำการปรับปรุงเคร่�องจักรไอน�ำ ให้้มี
ประสิที่ธิิภัาพส้งข้ึ�นกว่าเดีิมและสามารถ
ใชื่้งานไดี้จริง โดียิเริ�มดีำเนินการในปี 
ค.ศ. 1712 สำเร็จเป็นเคร่�องจักรไอน�ำ
เจมส วตัต ปี ค.ศ. 1776 โดียิได้ีนำไปส้บน�ำ
อ อกจ าก เ ห้ม่ อ ง แ ร่ แ ล ะข้ยิ ายิ ไปส้ ่ 

อุตสาห้กรรมอ่�นๆ อยิ่างมากมายิ เกิดีการ
เปลี� ยินแปลงมโห้ฬารให้้กับสห้ราชื่
อาณาจักรและข้ยิายิที่ั�วโลก ในเวลา
เดีียิวกัน เจมส   วัตต   เป ็นผ้ ้บัญญัต ิ
"แรงม้า"	 ไว้ให้้เราใชื่้กันมาถึงปัจจุบัน 
ต่อจากนั�นมกีารนำเคร่�องจกัรไอน�ำไปใช้ื่กบั 
รถยินต รถไฟ เรอ่กลไฟและรถลากป้นให้ญ่
ที่างการที่ห้าร ที่ำให้้มีการลดีบที่บาที่ข้อง
การใชื่้แรงงานสัตวและคนลงอยิ่างมาก 
จนกระที่ั�งมีห้นังส่อพิมพในอังกฤษ ปี 
ค.ศ. 1895 พาดีห้ัวตัวโตว่า “เน้้อม้าต์่อส้้
ก้ับัเคร้�องจัก้รไอน้ำ” ซีึ�งห้มายิถึงจุดีจบ 
ข้องการข้นส่งดี้วยิเกวียิน รถม้า รถลาก 
ในสมัยินั�น แต่อยิ่างไรก็ตามเกวียินและ
รถลากยิังคงมีใชื่้อยิ้่ในบางประเที่ศ แต่
ใชื่้เป็นการเฉพาะกิจ เชื่่น การบริการ
นักที่่องเทีี่�ยิว ทีี่�จังห้วัดีลำปางบ้านเรา 
เป็นต้น

ภาพตวัอยา่ง สิง่ประดษิฐ์ทีเ่รยีกวา่เลือ่น รถลาก รถมา้ กระโจมในยคุแรกกอ่นกำาเนนิยายนต์
ใชค้นและสตัวล์ากในการขบัเคลือ่น

ที่ี�มา: https://www.carrushome.com/the-legend-of-automobile (ตอนที่ี� 2-3)
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ในความเป็นจริงแล้วยัิงสรุปไม่ได้ีว่าแท้ี่จริงแล้วใครห้ร่อ
ชื่าติใดีเป็นผ้้คิดีค้นสิ�งประดีิษฐที่ี�เรียิกว่า “รถ” เป็นคนแรกห้รอ่
ชื่าติแรก แต่เที่่าทีี่�ผ้้เข้ียินไดี้มีการส่บค้นข้้อม้ลพบว่ามีการอ้างอิง
ไว้มากมายิในห้ลายิยิุคสมัยิ ที่ั�งนี�เพ่�อนำมาปะติดีปะต่อให้้
ที่่านผ้้อ่านไดี้ที่ราบ และเป็นส่�อกลางในการค้นห้าเร่�องราวและ
ข้้อเท็ี่จจริงที่ี�น่าสนใจร่วมกับผ้้อ่าน อาที่ิ

- เม่�อ 2,000 ปีก่อน รถยินตไอน�ำทีี่�ถ้กพัฒนามาจาก
ต้นแบบที่ี�เรยีิกว่า aeoIipile ซีึ�งสร้างโดียิชื่าวกรีกที่ี�ชื่่�อว่า Taqi al 
Din เม่�อ ค.ศ. 1551 เป็นยุิคอาณาจกัรออตโตมนั-ตุรก ีซีึ�งสมยัินั�น
มีความก้าวห้น้าที่างวิที่ยิาศาสตร-คณิตศาสตรมากข้ึ�น

- ค.ศ. 1606 นักประดีิษฐชื่าวสเปน ชื่่�อ Jeronimo de 
ayanzy Beaumont ได้ีมีการประดีิษฐเคร่�องจักรไอน�ำ สำห้รับ
ดี้ดีน�ำในเห้ม่องแร่ จำนวน 50 เคร่�อง และ Giovanni Branca 
นกัประดิีษฐชื่าวอติาล ีนำเคร่�องดีงักล่าวมาเพ่�อสร้างเป็นเคร่�องจกัร
กลการเกษตรใน ปี ค.ศ. 1629

TECHNO FOCUS

ภาพรถมา้ทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายในอเมรกิาเหนอืและยโุรป กอ่นเปลีย่นเปน็เครือ่งจักรไอนำา้

ที่ี�มา: https://www.carrushome.com/the-legend-of-automobile

ภาพรถจักรไอนำา้รุน่แรกของ Nicolas Joseph Cugnot ชาวฝรัง่เศสทีส่ามารถเคลือ่นทีด่ว้ยตวัเองเพือ่ใชใ้นการลากปนืใหญ่
ม ี3 ลอ้ ขณะเกดิอบุตัเิหตชุนกำาแพงและภาพรถจักรใอนำา้รุน่ถดัทีพ่ฒันามาตดิตัง้บนฐานทีม่ลีอ้ 4 ลอ้ ทีเ่พือ่ใชใ้นการเดนิทาง

ที่ี�มา: https://www.carrushome.com/the-legend-of-automobile (ตอนที่ี� 6-10)

- ค.ศ. 1698 นกัประดีษิฐชื่าวองักฤษ 
ชื่่�อ Thomas Savery ไดี้สร้างเคร่�องจักร
ไอน�ำ เชื่ิงพาณิชื่ยิเป ็นครั�งแรกและปี 
ค.ศ. 1707 Denis Papin นักคณิต-ฟิสิกค 
ชื่าวฝ่รั�งเศส สร้างเคร่�องจกัรไอน�ำที่ี�ใช้ื่ลก้สบ้ 
เป็นครั�งแรกและพัฒนาต่อเป็นห้ม้อต้ม
สญ้ญากาศ

- ค.ศ. 1765 นกัประดีษิฐชื่าวฝ่รั�งเศส 
ชื่่�อ Nicolas Joseph Cugnot ไดี้ประดีิษฐ
เคร่�องจักรไอน�ำที่ี�สามารถเคล่�อนที่ี�ดี้วยิ
ตัวเองไดี้ เพ่�อใชื่้ลากปน้ให้ญ่ มี 3 ล้อ แต่ก็
ยิังไม่เห้มาะกับการใชื่้งานจริงมากห้นัก 
และในปี ค.ศ. 1769 - 1771 เคร่�องจักร
ไอน�ำถ้กพัฒนาให้้มีข้นาดีเล็กลงโดียิใชื่้
ระบบอัดีกระบอกส้บ 

- ค.ศ. 1827 - 1828 วิศวกรชื่าว
ฮุั งกา รีและ นักบวชื่ชื่าว เบ เน ดิีกติน 

ชื่่�อ Ányos István Jedlik ผ้้ประดีิษฐ
มอเตอรไฟฟ้าครั�งแรก และนำมาติดีตั�ง
กับรถยินตไฟฟ้าในปี ค.ศ. 1884

- ค.ศ. 1834 ชื่่างเห้ล็กแห้่งเม่อง 
Vermomt ประเที่ศสห้รัฐอเมริกา ชื่่�อ 
Thomas Devenport ได้ีมกีารผลติ มอเตอร
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Direct Current 
Motor (DC) ข้ึ�นเป็นครั�งแรกและเริ�มมี
การนำเอามอเตอร ดัีงกล่าวมาติดีตั� ง
บนรถยินตข้นาดีเดี็ก

- ค.ศ. 1835 ศาสดีาจารยิ Sibranbus 
Stratingh และ Christofer Becker 
แห่้งเม่อง Groningen ประเที่ศเนเธิอแลนดี 
ไดี้มีการประดีิษฐ โมเดีลรถไฟฟ้าข้ึ�นมา
เชื่่นกัน

- ค.ศ. 1859 วิศวกรชื่าวเบลเยีิยิม-
ฝ่รั�งเศส ชื่่�อ Jean Joseph Etienne 

Lenoir ซีึ�งเป็นผ้้ผลิตเคร่�องยินตสันดีาป
ภัายิในแบบ 2 จังห้วะเคร่�องแรกข้องโลก
สำเร็จ แบบส้บเดีียิว ใชื่้ก�าซีถ่านห้ินเป็น
เชื่่�อเพลิง มีแบตเตอรี� มีระบบจุดีห้ัวเที่ียิน
ดี้วยิไฟฟ้า และที่ำการจดีลิข้สิที่ธิิ�ในปี 
ค.ศ. 1860

- ค.ศ. 1875 มกีารประดีษิฐรถทีี่�ใช้ื่
เคร่�องจักรไอน�ำทีี่�ใชื่้ไดี้จริง เป็นรถยินต
โดียิสารช่ื่�อ L’Obeissante ประดีิษฐ
โดียิ Amedee-Ernest Bollee ชื่าวฝ่รั�งเศส
เป็นลกัษณะเคร่�องจกัรไอน�ำ 2 ส้บ แบบตวัวี 
และ ค.ศ. 1878 ประดีิษฐรถในลักษณะ
เดีียิวกนัเพิ�มอกี 1 คนั ช่ื่�อว่า La mancelle 
วิ� งระห้ว่างม่องเลอมังสกับกรุงปารีส 
สามารถวิ�งดี้วยิความเร็วไดี้ส้งสุดี 19 ไมล
ต่อชื่ั�วโมง เป็นรถเคล่�อนที่ี�ดี้วยิตัวเอง
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- ค.ศ. 1876 เคร่�องยินตสันดีาป
ภัายิในถ้กสร้างข้ึ�นโดียิ Nicolaus Otto 
เป็นเคร่�องยินตสนัดีาปภัายิใน แบบ 4 จงัห้วะ 
โดียิมีการต่อยิอดีจากเคร่�องยินตสันดีาป
ภัายิในแบบ 2 จังห้วะข้อง Jean Joseph 
Etienne Lenoir

- ค.ศ. 1884 นกัประดีษิฐชื่าวองักฤษ 
ชื่่�อ Thomas Parker ไดี้นำมอเตอรข้อง 
Ányos István Jedlik มาที่ำเป็นรถ
ลกัษณะ 4 ล้อ โดียิใช้ื่มอเตอรไฟฟ้าร่วมกบั
แบตเตอรี�ในการข้ับเคล่�อน เพ่�อลดีมลพิษ
ที่างอากาศข้องเคร่�องยินตสันดีาปภัายิใน 
(ICE) ในยิุคแรก แต่เร่�องไม่ผ่านรัฐสภัา 
จึงที่ำให้้รถไฟฟ้าห้ายิไปจากระบบการ
ข้นส่งในยิคุนั�น ประกอบกบัรถไฟฟ้ายิคุแรก
วิ�งไดี้ชื่้า ระยิะที่างวิ�งไดี้น้อยิและใชื่้เวลา
ในการชื่ารจนาน การบำรุงรักษาและ
ราคาแพง ดี้วยิเห้ตุผลดีังกล่าวที่ำให้้
เคร่�องยินต ICE มีคุณสมบัติที่ี�เดี่นกว่า 
ประสทิี่ธิภิัาพที่ี�ดีกีว่าจึงถ้กใชื่้มาถึงปัจจุบัน

TECHNO FOCUS

- ค.ศ. 1890 - 1891 นักเคมชีื่าวสก�อต ชื่่�อ William Morrisson 
ได้ีมกีารนำมอเตอรไฟฟ้ามาตดิีตั�งกบัเกวยีินแบบ 4 ล้อ ข้นาดี 6 ทีี่�นั�ง 
สามารถที่ำความเร็วไดี้ 14 ไมลต่อชื่ั�วโมง จากนั�นมาไดี้มีการนำ
มอเตอรไฟฟ้าไปใชื่้งานในรถห้ลายิชื่นิดีอยิ่างมากมายิ เชื่่น 
รถจกัรยิานไฟฟ้า 2 ล้อ รถสามล้อไฟฟ้า และ รถยินตไฟฟ้าแบบ 4 ล้อ

จากตัวอยิ่างเส้นที่างการพัฒนาในการไดี้มาซีึ�งสิ�งประดีิษฐ
ทีี่�เรียิกที่ี�เรียิกว่า “รถ” ให้้เราไดี้ใชื่้ในปัจจุบันนั�น มันผ่านวันเวลา
และอุปสรรคมากมายิมาห้ลายิศตวรรษเลยิที่ีเดีียิว และถึง
ศตวรรษที่ี� 21 โลกข้องอุตสาห้กรรมยิานยินตเริ�มมีเปลี�ยินแปลง
ครั�งให้ญ่อีกครั�ง จากเคร่�องยินตสันดีาปภัายิใน (ICE) เป็นรถยินต
ไฟฟ้า (EV) ด้ีวยิแรงผลกัดีนัแห่้งความก้าวห้น้าข้องโลกวทิี่ยิาศาสตร
และการปกป้องสิ�งแวดีล้อมดี้วยิคำว่า Green ทีี่�จะเข้้ามายึิดีพ่�นที่ี�
ข้อง ICE ทีี่�เราใชื่้และร้้จักมานาน กำลังจะเป็นตำนานในอีกไม่กี�ปี
ข้้างห้น้าและพบกันให้ม่ฉบับห้น้ากับ “ต์ำนานก้ำเนิด้	ICE” 

เอกสารอ้างอิง

1. https://www.carrushome.com/the-legend-of-auto-
mobile (ตอนที่่�1-7และ10)

2. https://th.hmong.wiki/wiki/William_Morrison_(chemist)

3. https://www-newspapers-com.translate.goog/
image/?clipping_id=45806188&fcfToken=eyJhbGciOiJIU
zI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJmcmVlLXZpZXctaWQiOjEy-
ODc3MDA4MSwiaWF0IjoxNjI1NzA5NjE3LCJleHAiOjE2M-
jU3OTYwMTd9.HmCaBb7fvsfuvOnGSpDCjfMBl2XlVCvYA
nD8UvEcosY&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=th&_x_tr_
hl=th&_x_tr_pto=elem
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กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

ระบบ
บรหิาร

คณุภาพ

1 หลกัสตูรขอ้กำ�หนดและก�รประยกุตร์ะบบบรหิ�รคณุภ�พ IATF 16949 : 2016  
(IATF16949 : 2016 Quality Management System Requirement and Practice)

2

2 หลกัสตูรเทคนคิก�รตรวจตดิต�มคณุภ�พภ�ยใน IATF 16949 : 2016 
(IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique)

2

3 หลกัสตูรก�รว�งแผนคณุภ�พผลติภณัฑใ์หม ่ 
(Advance Products Quality Planning : APQP)

1

4 หลกัสตูรก�รเสนอขออนมุตัริบัรองชิน้สว่นเพือ่ก�รผลติ  
(Production Part Approval Process : PPAP)

1

5 หลกัสตูรก�รวเิคร�ะหข์อ้ขดัขอ้งด�้นศกัยภ�พและผลกระทบ  
(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1st Editon 2019- AIAG-VDA)

2

6 หลกัสตูรขอ้กำ�หนดและก�รประยกุตใ์ชก้�รควบคมุกระบวนก�รท�งสถติ ิ
(Statistical Process Control Requirement and Implement)

2

7 หลกัสตูรขอ้กำ�หนดและก�รประยกุตใ์ชก้�รวเิคร�ะหร์ะบบก�รวดั 
(MSA Requirement and Implementation Training Course)

2

8 หลกัสตูรก�รควบคมุเครือ่งมอืวดัต�ม ISO 9001 / IATF16949 
(Control of measuring equipment for ISO 9001 / IATF16949)

2

9 หลกัสตูรคว�มคดิบนคว�มเสีย่งสำ�หรบั ISO 9001 : 2015 / IATF 16949 : 2016 
(Risk-based think for ISO 9001 : 2015 / IATF 16949 : 2016)

2

10 หลกัสตูรก�รจดัทำ� Control Plan ต�มขอ้กำ�หนดของ IATF 16949:2016  
(Control Plan for IATF 16949:2016)

1

11 หลกัสตูรก�รวเิคร�ะหข์อ้ขดัขอ้งด�้นศกัยภ�พและผลกระทบในกระบวนก�รผลติและก�รจดัทำ� 
Control Plan (Process Failure Mode Effect Analysis 1st Edition and Control Plan)

2

การสรา้ง
จิตสำานกึ

ดา้นการบรหิาร
จัดการ
(Mind

Management)

12 หลกัสตูรก�รสร�้งแรงจงูใจและจติสำ�นกึในก�รทำ�ง�นดว้ย 7 ควิ (7 Q for Success Works) 2

13 หลกัสตูร HORENSOเทคนคิก�รสือ่ส�รแบบญีปุ่น่เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�น (HO REN SO) 1

14 หลกัสตูรคดิบวกเชงิสร�้งสรรค ์(Positive and Creative Thinking for Excellence) 1

15 หลกัสตูรวธิกี�รสอนง�น (Job Instruction - How to instruct work : TWI-JI) 2

16 หลกัสตูรวธิกี�รปฏบิตัติอ่คน (Interaction Management - How to Relate Person : TWI-JR) 2

17 หลกัสตูรก�รจดัก�รคว�มเครยีดเพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�น (Stress Mangement) 1

18 หลกัสตูรก�รพฒัน�ทกัษะก�รสือ่ส�รและประส�นง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่เพิม่ผลติภ�พ 
(Effective Communication & Good Coordinate for Productive)                                                                          

1

19 หลกัสตูรก�รฝกึเปน็วทิย�กร (Train the Traininer) 2

แผนการจดัอบรม
ภายในสถานประกอบการ
(In-house Training)
ประจำาปี 2564

กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

การบรหิาร
จัดการทัว่ไป

และ การบรหิาร
ดา้น Logistic

20 หลกัสตูรก�รจดัก�รคลงัสนิค�้และควบคมุสนิค�้คงคลงัอย�่งมปีระสทิธภิ�พ ยคุ 4.0 
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0)

1

21 หลกัสตูรก�รพฒัน�ประสทิธภิ�พก�รดำ�เนนิง�นด�้น Logistic ดว้ยหลกัก�ร                        
Lean Manufacturing (Logistics Efficiency Improvement by Lean Manufacturing)

1

22 หลกัสตูรคลงัสนิค�้และก�รจดัสง่กระจ�ยสนิค�้ (Logistic & Supply Chain) 1

23 หลกัสตูร AI และ IOT ในภ�คก�รขนสง่และคลงัสนิค�้ยคุ 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 หลกัสตูรก�รบรหิ�รเชงิกลยทุธแ์ละพฒัน�ภ�วะผูน้ำ� 
(Strategic Management and Leadership)

1

26 หลกัสตูรก�รพฒัน�หวัหน�้ง�นอย�่งไรใหม้คีณุภ�พ (Effective Leader) 1

27 หลกัสตูรก�รบรหิ�รก�รผลติสำ�หรบัหวัหน�้ง�นในอตุส�หกรรมย�นยนต ์
(Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry)

2

28 หลกัสตูรบทบ�ทและทกัษะหวัหน�้ง�นสำ�หรบัอตุส�หกรรมย�นยนต ์ 
(Role and Skill of Leader for Automotive Industry)

2

29 หลกัสตูรพฒัน�ทกัษะผูบ้งัคบับญัช� (Supervisor Skills Development : SSD) 1

30 หลกัสตูรภ�วะผูน้ำ�และก�รพฒัน�ก�รทำ�ง�นเปน็ทมี 
(Leadership and Engagement Team)

1

เครือ่งมอื
ในการ

แกไ้ขปญัหา

31 หลกัสตูรก�รวเิคร�ะหป์ญัห�ดว้ยหลกัก�ร Why Why Analysis (Why Why Analysis) 1

32 หลกัสตูรเครือ่งมอืก�รแกไ้ขปญัห�คณุภ�พใหม ่7 ชนดิ (New 7 Tools) 2

33 หลกัสตูรกระบวนก�รแกป้ญัห�ดว้ยเทคนคิ 8D  (Problem Solving by 8D) 2

34 หลกัสตูรระบบควบคมุคณุภ�พทีห่น�้ง�น QCC และ QC Story  (QCC & QC Story) 2

35 หลกัสตูรเทคนคิก�รปฎบิตักิ�รแกไ้ขและปอ้งกนั (Corrective and Preventive Action : CPA) 1

36 หลกัสตูรเครือ่งมอืก�รแกป้ญัห�คณุภ�พ 7 ชนดิ ( 7 QC Tools) 2

37 หลกัสตูรก�รปอ้งกนัคว�มผดิพล�ดโดยมไิดต้ัง้ใจ (Poka Yoke) 1

38 หลกัสตูรก�รแกป้ญัห�แบบ 3G 5 Why (ภ�คปฏบิตั)ิ 
(Problem Solving by 3G 5 Why : Workshop)

1

ระบบ
การผลติ
แบบ TPS

39 หลกัสตูรหลกัก�รพืน้ฐ�นระบบก�รผลติแบบ TPS (TPS CONCEPT) 1

40 หลกัสตูรก�รควบคมุสภ�พหน�้ง�น (Worksite Control) 1

41 หลกัสตูรก�รผลติอย�่งตอ่เนือ่ง (Continuous Flow) 1

42 หลกัสตูรก�รทำ�ง�นม�ตรฐ�น (Standardized Work) 2

43 หลกัสตูรก�รทำ�ระบบดงึ (Pull System) 2

44 หลกัสตูรระบบคมับงั (Kanban System) 1

45 หลกัสตูรก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รผลติดว้ย Quality Cost Delivery 
(Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery)

2

40 41



กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

คณุภาพ
และ

การลดตน้ทนุ

46 หลกัสตูรก�รลดตน้ทนุแหง่คว�มสญูเปล�่ 7 ประก�ร (Cost Reduction by 7 Wastes) 1

47 หลกัสตูรตน้ทนุคณุภ�พ (Cost of Quality) 1

48 หลกัสตูรก�รวเิคร�หส์�เหตรุ�กเหง�้เพือ่มุง่สู ่Zero Defect 
(Root Cause Analysis for Zero Defect)

1

49 หลกัสตูรจติสำ�นกึด�้นคณุภ�พ (Quality Awareness) 1

50 หลกัสตูรก�รลดตน้ทนุต�มวถิกี�รผลติแบบทนัเวล�พอดใีนอตุส�หกรรมย�นยนต ์
(Cost Reduction by Just in Time way for Automotive Industry)

2

51 หลกัสตูรก�รลดคว�มสญูเปล�่ในกระบวนก�รดว้ย LRP (Loss Reduction Process : LRP) 2

52 หลกัสตูรระบบก�รจดัก�รและควบคมุคณุภ�พในก�รผลติแบบของเสยีเปน็ศนูย ์
(Quality Control for Zero Defect)

1

53 หลกัสตูรก�รวเิคร�ะหค์ณุค�่และวศิวกรรมคณุค�่สำ�หรบัอตุส�หกรรมย�นยนต ์
(Value Analysis and Value Engineering for Automotive Industry)

2

บรหิาร
การผลติ

54 หลกัสตูรก�รพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่งดว้ย Kaizen (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1

55 หลกัสตูรก�รว�งแผนและควบคมุก�รผลติ (Production Planning and Control) 1

56 หลกัสตูรก�รออกแบบ Check Sheet ใหใ้ชง้�นง�่ยและมปีระสทิธภิ�พ 
(Checksheet Design for Effective and Easy to use)

1

57 หลกัสตูรเทคนคิก�รประยกุตใ์ช ้PDCA ใหม้ปีระสทิธผิล 
(The Effective PDCA Implementation Technique)

1

58 หลกัสตูรก�รควบคมุดว้ยก�รมองเหน็ (Visual Control) 1

59 หลกัสตูรก�รบรหิ�รพืน้ทีห่น�้ง�นของอตุส�หกรรมย�นยนตอ์ย�่งมรีะบบ  
(Shop Floor Control for Automotive Industry)

2

60 หลกัสตูรก�รบำ�รงุรกัษ�ทวผีลแบบทกุคนมสีว่นรว่ม 
(Total Productive Maintenance : TPM)

1

61 หลกัสตูร TPM ต�มขอ้กำ�หนด IATF 16949 : 2016 
(Total Productive Maintenance Based on IATF 16949 : 2016)

2

62 หลกัสตูร ก�รบรหิ�รเวล�อย�่งมปีระสทิธภิ�พ  (Time Management) 1

ยานยนต์
สมยัใหม่

63 หลกัสตูรพืน้ฐ�นเทคโนโลยยี�นยนตไ์ฟฟ�้ 
(Fundamentals of Electric Vehicle Technologies )

2

64 หลกัสตูรระบบไฟฟ�้ในย�นยนตไ์ฟฟ�้ (Electrical System in Electric Vehicle) 2

65 หลกัสตูรระบบอเิลก็ทรอนกิสก์ำ�ลงัในย�นยนตไ์ฟฟ�้ (Power Electronic in Electric Vehicle) 2

66 หลกัสตูร คว�มปลอดภยัท�งไฟฟ�้ในก�รทำ�ง�นประกอบแบตเตอรีแ่รงดนัสงู 
(Electrical safety for assembled with high voltage battery)

2

พฒันาทกัษะ
ผูป้ฏบิตังิาน

67 หลกัสตูรวสัดยุ�นยนตใ์นอน�คตและม�ตรฐ�นย�นยนตร์ว่มในภมูภิ�คอ�เซยีน 
(Future Material used in Automotive Industry and ASEAN Standards)

1

68 หลกัสตูรก�รใชง้�น PLC เบือ้งตน้ (Basic Programmable Logic Controller) 3

69 หลกัสตูรเทคนคิก�รอ�่นแบบเบือ้งตน้ (Basic Drawing Techniques) 2

70 หลกัสตูรระบบไฮดรอลกิขัน้พืน้ฐ�น (Basic Hydraulic System) 1

42


