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เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ เป็นเวลา เกือบ 5 เดือนแล้ว 
ที่ท่ัวโลกต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงประเทศไทยเองถือได้ว่ามีการเตรียมพร้อม
และมีมาตรการการรับมือท่ีค่อนข้างรัดกุม ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ท่ัวราชอาณาจักร ห้ามออกนอกเคหสถานในชว่งเวลากลางคืน มาตรการปอ้งกันลดโอกาสการแพร่ระบาด
ของโรคใน สถานท่ีต่างๆ ที่มีความเส่ียงสูง เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า รวมถึง

สถาบันการศึกษา และงดการจัดกิจกรรมรวมคนจํานวนมาก การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดง
สินค้าต่างๆ เป็นต้น และทําให้เรารู้จักคําว่า “Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม”

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากการจํากัดการเดินทาง ทําให้ความ
ต้องการใช้งานยานยนต์ทั่วโลกลดลง รวมถึงผู้บริโภคไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ได้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนมีรายได้ลดลงและต้องการเกบ็เงินไว้ใชจ่้ายในส่วนท่ีสําคัญ
ต่อการดํารงชีวิตมากกว่าการใช้เงินเพื่อซ้ือรถยนต์ โดยบริษัทวิจัย OLIVER WYMAN 
คาดการณ์ว่า ตลาดรถยนต์จะกลับมาฟื้นตัวได้ในสิงหาคม ค.ศ. 2020 หากการแพร่ระบาด

ของโรคลดน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญ และตลอดปี ค.ศ. 2020 ยอดขายรถยนต์ทั่วโลก จะลดลง 
17-29% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตาม

สถานการณ์ข่าวสารด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆ ได้ที่ www.thaiauto.or.th ครับ

นิตยสาร Automotive Navigator ฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับ สาเหตุของ PM 2.5 และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ภาคยานยนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร อะไรจะเกดิข้ึนกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
หลังการจากไปของ COVID-19 รวมถึงบทความจะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตามได้ภายในเล่มครับ

สวัสดีครับ

Time has gone by and it is now the month of May. It is almost 5 months that all of us have 
fought with Coronavirus 2019 (COVID-19). For Thailand, it is agreeable that we have quite well 
preparation and countermeasures which include state of emergency announcement, curfew during 
the night and prevention measures to avoid spreading of disease in high-risk areas; for example, 
nightspot, service place, mall and academic institute, as well as prohibition of event or activity 
which draws crowd, concert, exhibition, etc. These introduce us to the word of “Social Distancing”.

Automotive and auto parts industry have received numberous effects from restricted 
travelling which causes the reduction of riding vehicle, worldwide. Moreover, consumer cannot do 
business as normal. As a result, most of them earn lower income and prefer to save money for 
something more important rather than buying a car. In this regard, Oliver Wyman, an American 
global management consulting firm, forecast that the recovery of automotive market will start in 
August 2020, if the spreading of disease is decreased, significantly. Throughout the year of 
2020, a total sale number of automobiles will decrease for 17%-29% which depends on the 
spreading span of disease. For information and up-to-date of automotive news, please visit our 
website at www.thaiauto.or.th. 

This issue presents you various interesting topics; including, causes and effects of PM 2.5. 
How will automotive sector solve these? What will happen to Thai automotive industry after the 
end of COVID-19? There is also a useful article to help consumer for making decision of buying 
a right electric motorcycle. Enjoy your reading.

See you in the next issue!

TALK
PRESIDENT
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NO MORE WAITING

PERFECTION
ค ว า ม ส ม บู ร ณ แ บ บ ท่ี ย า ก เ กิ น ต า น ท า น

IS UNLEASHED

ยนตรกรรมที่ไรข�ดจำกัด

โดยผสานดีไซนพ�ถีพ�ถันกับสมรรถนะ
อันเปนที่สุด เพ�่อไลฟสไตลที่เปนข�ดสุด
ในทุกทาง

กับที่สุดของดีไซนและสมรรถนะ ที่ไมยอมใหข�ดจำกัดใดมาขวางกั้น
จากแนวคิดในการผลิตนวัตกรรมที่ดีข�้นยิ�งกวา สูนิยามความสมบูรณแบบที่แทจร�ง 

เติมเต็มความสมบูรณแบบใหชีว�ต

ศึกษารายละเอียดเพ�่มเติม

โปรดสอบถามรายละเอียดไดจากผูแทนจำหนายโตโยตาใกลบานทาน หร�อศูนยลูกคาสัมพันธที่หมายเลข 0-2386-2000 หร�อโทรฟร�ตางจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใชรหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 
ใหบร�การลูกคา 24 ชม. ทุกวัน ใหบร�การขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต www.toyota.co.th หร�อ Facebook page : Toyota Motor Thailand



4

Automotive Social

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล TAQA 
ธรุกจิยานยนต์ยอดนยิมประจ�าปี 2562  โดยม ีนายเอกอธ ิรตันอาร ีกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขายในประเทศและบริการหลังการขาย รับมอบรางวลัธรุกจิ
ยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ส�าหรับ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต และ นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย
ในประเทศ รบัมอบรางวลัส�าหรับ มิตซบูชิ ิมิราจ พร้อมด้วย นายขวญัชัย ปภสัร์พงษ์ ประธานบรษิทั ส่ือสากล จ�ากัด และคณะกรรมการรางวัลธรุกิจยานยนต์
ยอดนิยมร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด คว้า 2 รางวัล TAQA ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจ�าปี 2562 สะท้อนความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ และความพึงพอใจของลูกค้า โดย มติซบูชิ ิ ปาเจโร สปอร์ท คว้ารางวลั “ธรุกจิยานยนต์ยอดนยิมด้านคณุภาพแรกใช้ผลติภณัฑ์ รถกระบะดดัแปลง
อเนกประสงค์” และมิตซูบิชิ มิราจ คว้ารางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล-อีโคคาร์”

On Monday 23rd March, 2020, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive institute (TAI) presided over TAQA Award 

Winning Ceremony 2019. Representatives from Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.; Mr. Egathi Rattana-Aree, Executive Vice President of 

Domestic Sales Unit and After Sales Unit obtained the Outstanding Initial Quality Satisfaction Award for Mitsubishi Pajero Sport and Mr. Sarote 

Maartlert, Vice President of Office of Domestic Sales Unit received award for Mitsubishi Mirage. In this regard, Mr. Kwanchai Paphatphong, 

President & CEO of Inter-Media Consultant Co., Ltd. (IMC), and TAQA Committee also attended the event. 

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. earns 2 awards for Outstanding Satisfaction award 2019 which indicate quality of product and 

customer satisfaction. Mitsubishi Pajero Sport is the winner of Outstanding Initial Quality Satisfaction Award for PPV, while Outstanding Initial 

Quality Satisfaction Award for Eco Car belongs to Mitsubishi Mirage.

ผอ. สยย. มอบรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA 2019

PRESIDENT OF TAI PRESENTED 
TAQA 2019 AWARD
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม ให้นายโมะรคิาซ ุชกค ิกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
พร้อมคณะ เข้าพบ เพือ่หารอืเกีย่วกบัการส่งเสรมิการลงทนุในโครงการ
ผลติรถยนต์ไฟฟ้า และผลกระทบเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) โดยมี ผู้บริหารกระทรวง
อตุสาหกรรม อาท ินายวันชยั พนมชยั เลขาธิการส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกระทรวง
อุตสาหกรรม และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบัน
ยานยนต์ ร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 ส�านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

On April 23rd, 2020 Mr.Suriya Jungrungreangkit, 

The Minister of Industry together with Executives of Ministry 

of Industry such as Mr. Wanchai Phanomchai, Secretary-

General of Thai Industrial Standards Institute (TISI), 

Ms.Suchada Thansub, ministry spokeswoman and Mr.Pisit 

Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive Institute 

(TAI) had a meeting with Mr.Morikazu Choki, President and CEO 

of Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. with the management 

team to discuss about the investment privileges in electric 

vehicle production project and the impact on the epidemic 

situation of the Coronavirus infection in 2019 (Covid-19) which 

was held at the meeting room 2, 2nd Floor, The Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Industry

MR.SURIYA JUNGRUNGREANGKIT, THE MISTER OF INDUSTRY 
HAD A MEETING WITH THE MITSUBISHI MANAGEMENT TEAM
รัฐมนตรีสริุยะฯ ให้คณะผู้บริหารบริษทั มิตซูบิชิ เข้าพบ
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ให้นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากดั น�าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าพบ เพือ่หารือประเดน็การบังคับใช้มาตรฐาน
มลพิษยูโร 6 และนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
โดยมีผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพิสิฐ 
รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

On April 23rd, 2020 Mr.Suriya Jungrungreangkit, The Minister of Industry together 

with Executives of Ministry of Industry such as Mr. Wanchai Phanomchai, Secretary-

General of Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ms.Suchada Thansub, ministry 

spokeswoman and Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive Institute 

(TAI) had a meeting with Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of The Board of Toyota 

Motor Thailand Co., Ltd. and his management team to discuss the issue on Euro 6 

emission standards enforcement and EV promotion policy under the National Electric 

Vehicle Policy Committee which was held at the meeting room 1, 2nd Floor, The Office of 

the Permanent Secretary, Ministry of Industry.

MR.SURIYA JUNGRUNGREANGKIT, 
THE MISTER OF INDUSTRY HAD 
A MEETING WITH TOTOTA
รัฐมนตรีสุริยะฯ ให้โตโยต้าเข้าหารือ 

AUTOMOTIVE SOCIAL
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วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตาม
การด�าเนนิงานตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 1-1/2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเร่งขับเคลื่อนมาตร 
การส่งเสรมิการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมนีายภานวัุฒน์ ตรยิางกรูศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชยั 
พนมชัย เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพิสิฐ 
รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยายนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารส�านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

ซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการด�าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและการจัดหาเคร่ืองมือทดสอบ คาดก่อสร้างอาคารและติดตั้ง
เครื่องมือทดสอบในเดือนสิงหาคม 2563

การด�าเนนิการพฒันาบคุลากรรองรบัการปรบัเปลีย่นไปสู่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และจัดท�าคู่มือยานยนต์สมัยใหม่เพื่อเผยแพร่
ความรู้พื้นฐาน นโยบาย และมาตรการการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง พร้อม
จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการเพ่ือพัฒนายานยนต์ขนส่งอัตโนมติัในอตุสาหกรรม

ความก้าวหน้าการบริหารจัดการแบตเตอร่ีใช้แล้ว โดยได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อบริหาร
จัดการซากแบตเตอร่ีที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและยัง่ยนืต่อเศรษฐกจิหมนุเวยีนและต่อยอดการศกึษาการจดัตัง้
โรงงานบริหารจัดการซากแบตเตอร่ี และความคืบหน้าการบริหารจัดการ
ซากรถยนต์ 

และความก ้าวหน ้าของการก ่อสร ้างศูนย ์ทดสอบแบตเตอรี่ 
ณ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา คาดจะแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้
ในช่วงปลายปี 63 หรือต้นปี 64

MOI DISCUSSED WITH THE NATIONAL ELECTRIC VEHICLE 
POLICY COMMITTEE TO ACCELERATE MEASURES TO
PROMOTE THE USE AND PRODUCTION OF xEVs
ก.อตุฯ ประชุมหารือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาต ิเร่งขบัเคล่ือนมาตรการ
ส่งเสริมการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
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On May 7th, 2020 Mr.Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry acting as Committee and Secretary of the 

National Electric Vehicle Policy Committee chaired the meeting and participated by Mr. Panuwat Triyangkoonsri, Deputy Permanent Secretary, 

Mr. Wanchai Phanomchai, Secretary-General of Thai Industrial Standards Institute, Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive 

Institute and the relevant agencies to monitor the implementation of the resolution of the National Electrical Policy Committee Meeting No. 

1-1/2020 in order to accelerate the driving of measures of relevant agencies to promote the use and production of electric vehicles (xEVs). 

In this meeting the progress reports of Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center (ATTRIC), Chachoengsao has 

been presented which the construction of testing laboratory and installation of test equipment expected to be in August 2020.  The operation 

of human resources development to support the shift towards the xEV industry and raise awareness on electric vehicles constantly and 

create a manual of next-generation vehicles to disseminate basic knowledge, policies, and relevant support measures as well as provide 

workshops and training courses for the development of automated vehicles. The progress of used battery management by signing the MOU 

with the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) in order to manage the carcass batteries resulting from domestic use in 

environmental-friendly processes and sustainable to the circular economy and further the study of establishing a waste battery management 

plant and the progress of end-of-life vehicle management. And the progress of the Electric Vehicle Battery Testing Center at Sanam Chai 

Khet, Chachoengsao, is expected to be completed in late 2020 or early 2021.

AUTOMOTIVE SOCIAL
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1. สาเหตุของ PM2.5 และผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในช่วง 2-3 ปีมาน้ี ทุกต้นปีกรุงเทพจะประสบปัญหาฝุ่นละออง 

และหมอกควันสะสม โดยสาเหตุส�าคัญเกิดจากความผกผันของอุณหภูมิ 
(Temperature inversion) ซึง่ในสภาพปกต ิเม่ือเกิดการเผาไหม้หรือสันดาป
ในบริเวณพื้นผิวโลก ทั้งควันและฝุ่นจะถูกยกตัวสูงขึ้นไปหาช้ันบรรยากาศ
ท่ีมอีณุหภมูติ�า่กว่า และเมือ่ลอยขึน้ไปถงึระดบัหนึง่จะถกูลมด้านบนพดัออกไป 
แต่ปรากฏการณ์ Temperature inversion ท�าให้เกิดอากาศร้อนมากดทับ
อีกชั้น คล้ายกับมีฝาชีมาครอบ อากาศจึงไม่ถ่ายเท ท�าให้เกิดปัญหา
ฝุ่นละอองและหมอกควันสะสม

ผลกระทบจากฝุ่นละอองท่ีพูดถึงกันอย่างกว้างขวางคือ ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 โดยอาจเปรียบเทียบอย่างง่ายว่า
มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ 
เล็กกว่าที่ขนจมูกของมนุษย์จะสามารถกรองได้ ท�าให้ฝุ่นละอองชนิดนี้
สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจไปยังกระแสเลือดได้ ซึ่งนอกจากจะสร้าง
ความระคายเคืองให้ระบบหายใจแล้ว ยังท�าหน้าที่เป็นพาหะน�าพาสารพิษ
หรอืโลหะหนักทีอ่ยูใ่นอากาศ แทรกซมึสู่กระบวนการท�างานในอวยัวะต่างๆ 
ของร่างกาย ท�าให้เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ได้

1. Cause and the effect of PM2.5 
In the past few years, Bangkok has been facing ultra-fine dust 

and smog problems in the beginning of the year. The main factor is 

a ‘temperature inversion’, in normal condition smoke and fine dust 

from combustion and burning will lift to the lower temperature 

atmosphere and wind starts blowing away, but the inversion has 

another layer of warm air which is similar to big dome covering above 

the higher atmosphere hence the smog is trapped and cannot be 

carried away by wind causing the smog and particulate matter.

It has been said that ‘particulate matter 2.5’ as known as 

PM2.5, which has a diameter of less than 2.5 micrometers or 

one-twenty fifth of human hair, is smaller than nose hair to filter. 

PM2.5 can cause severe respiratory disorders and bloodstream. 

It carries toxic and heavy metal matter from the air to invade the 

vital organ system and may risk chronic disease.

Auto Discuss

ALLERGIC TO BANGKOK:
HOW CAN AN AUTOMOBILE
FIX THIS SYMPTOM?
ภูมิแพ้กรุงเทพฯ : ยานยนต์จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร?

Next-generation Automotive Research Center,
Industrial Research Division,
Thailand Automotive Institute
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สาเหตสุ�าคญัของการเกดิ PM2.5 คอื การเผาไหม้เชือ้เพลิงของยานยนต์
ดีเซล การเผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง 
ซ่ึงเป็นผลที่ท�าให้เกิด PM2.5 โดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม PM2.5 สามารถ
เกิดขึ้นได้ทางอ้อม จากปฏิกริยาทางเคมีในอากาศที่เรียกว่า “Photo-
chemical Smog”1 ทั้งนี้ ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดจากสารตั้งต้น คือ ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งส่วนหนึ่งออกมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของ
ยานยนต์ทั้งประเภทดีเซลและแก๊สโซลีน มาผสมกับสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile Organic Compound: VOC) เช่น ไอระเหยของสารที่ใส่ใน 
สเปรย์ ควนัขาวจากการเผาไหม้ทีไ่ม่สมบูรณ์ของรถจักรยานยนต์สองจงัหวะ 
โดยมีแสงแดดจัดๆ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ท�าให้ได้ก๊าซโอนโซน (O3) และ
ก๊าซ PAN (Peroxyacyl Nitrates) ออกมา ซึ่ง O3 จะก่อให้เกิดอาการ
ระคายเคืองที่ผิวหนัง ตา และท�าให้ปอดมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ในขณะท่ี 
PAN ถือเป็นก๊าซพิษ แต่สามารถสลายตัวเร็วที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ O3 

ยังจะไปท�าปฏิกิริยากับ VOC ท�าให้เกิดเป็นฝุ่น PM2.5 เพิ่มเติมอีก ดังนั้น

จึงอาจกล่าวได้ว่า ยานยนต์ทุกประเภทเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดฝุ่น PM2.5 
นอกจากนี้ ปัจจัยส�าคัญอีกประการที่ท�าให้ปริมาณฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น คือ 
ปัญหาการจราจรติดขัดที่อยู่คู ่กับกรุงเทพมาเป็นเวลานานจนกลายเป็น
เรื่องปกติของประชาชน

The direct causes of PM2.5 are diesel engine combustion, 

open-air burning, factories, and constructions. However, there is an 

indirect cause of the chemical reaction in the atmosphere called 

‘Photochemical Smog’1 (figure 1). The reaction has Nitrogen Oxide 

(NOx), from diesel and gasoline engine combustion, as a substrate 

combines with Volatile Organic Compounds (VOC), such as vapour 

chemical in bottled spray, white smoke from incomplete combustion 

in a two-stroke engine, and strong sunlight as a catalyst. Then the 

result is a toxic gas, which consists of Ozone (O3) and Peroxyacyl 

Nitrates (PAN). O3 may irritate human eyes, skin as well as causing 

the lung inflammation. Whereas, PAN also a toxic gas but can evap-

orate at high temperatures. Moreover, O3 could react with VOC and 

create PM2.5 besides unsolvable vehicle emission from congestion 

in Bangkok in which it becomes a normal matter in people’s lives.

Figure 1 ‘Photochemical Smog’ reaction

1 ข้อมูลจากงานสัมมนา “Chemical Smog ตัวการร้าย PM2.5” โดยคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบค้นข้อมูลจากเวปไซต์ ไทยพับลิก้า https://thaipublica.org/2020/02/
photochemical-smog-pm2-5-14-02-2563/

1 Information from seminar ‘Chemical Smog ตัวการร้าย PM2.5’ by Faculty of Environment, Kasetsart University download from website thaipublica https://thaipublica.
org/2020/02/photochemical-smog-pm2-5-14-02-2563/

source: Faculty of Environment, Kasetsart University, 2020



12

2. แนวทางลด PM2.5 ในภาคขนส่งทางถนน
ดังนั้นทางออกของปัญหา PM2.5 ในเขตกรุงเทพ ที่อาจจะฟังดูง่าย

แต่ปฏิบัติได้ยาก คือ ต้องลดแหล่งที่มาของฝุ่น โดยข้อมูลจากกรมควบคุม
มลพิษ (ปีพ.ศ. 2562) พบว่า ปริมาณ PM2.5 ในเขตกรุงเทพเกิดจากการ
ขนส่งทางถนนถึงร้อยละ 73 (รูปที่ 2) ท�าให้เกิดข้อเสนอท่ีจะน�ายานยนต์
ไฟฟ้ามาใช้ เพ่ือลดปริมาณการปล่อยมลพิษจากยานยนต์ แต่อย่างไร
กต็ามข้อเสนอดงักล่าวยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนกั 
ด้วยข้อจ�ากัดด้านราคาและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน ถึงกระนั้น 
หากสามารถน�ายานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานได้จริง ก็ต้องใช้เวลานานมากกว่า
ยานยนต์ทั้งหมด 11 ล้านคัน ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพจะเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ 
ดังนั้น การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คือ ต้องแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
โดยลดการใช้งานยานยนต์ และต้องเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กันไป 
โดยไม่สามารถด�าเนินการเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้

2. The solution to reducing PM2.5 in road 
transport 

The way out of PM2.5 issue, which easier said than done, 

is reducing the origin of the ultra-fine dust. According to the 

Pollution Control Department, in 2019 revealed that road trans-

port accounts for 73% of the PM2.5 level in Bangkok (figure 2). 

Therefore, the electric vehicle is the new key to decrease gas 

emission from cars.  This proposal has not yet concrete spread 

out due to the condition of the electric vehicle price.  Although 

the idea of using electric vehicle works, it may take a long pe-

riod of replacing 11 million vehicles in Bangkok. Consequently, 

the sustainable solution to reduces traffic congestion is to 

limit the number of cars along with the public transportation 

increase.

รถบรรทุก 28%

อื่นๆ 3%
ครัวเรือน 2%

เผาในที่โลง 5%

อุตสาหกรรมการผลิต 17%

การขนสงทางถนน
73% รถปกอัพ 21%

รถยนตนั่ง 10%

รถจักรยานยนต 5%
รถโดยสาร 7%

รถตู 2%

Trucks 28%

Others 3%
Household 2%

Open-air burning 5%

Manufacturing Industry 17%

Road
transportation

73%
Pick-up 21%

Passenger car 10%
Bus 7%
Motorcycle 5%
Van 2%

รูปที่ 2 สัดส่วนการระบาย PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ

Figure 2 PM2.5 source ratio in Bangkok

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562

source: Pollution Control Department, 2019

AUTO DISCUSS
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ในอดีตทางแก้ของปัญหาการจราจร
ติดขัด ท�าโดยการเพิ่มถนนให้มากขึ้น ซึ่งมีงาน
วิจัยจ�านวนมาก พบว่าตราบใดที่มีถนนว่าง 
เมื่อนั้นจะมีรถยนต์ลงมาวิ่งในถนนเสมอ ท�าให้
การสร้างถนนเพ่ิมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร
ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี ้ยังพบว่าหากยานยนต์
ท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาดมีอัตราการประหยัด
พลังงาน (Fuel economy) สูงขึ้น ในขณะท่ี
ราคาพลังงานยังคงท่ีหรือไม ่ เปล่ียนแปลง 
จะก่อให้เกิด “ผลกระทบย้อนกลับ (Rebound 
effect)” กล่าวคือ ประชาชนจะใช้งานรถยนต์
เพิ่มขึ้นหรือระยะทางขับเพิ่มขี้น เนื่องจากมี
ต้นทุนการใช้งานรถยนต์ต่อหน่วยระยะทางที่
วิง่ลดลง เพราะประสทิธภิาพของรถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้ 
ซึ่งท�าให้ปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมของ
ผู้ใช้รถคนหนึ่งๆ ไม่ลดลง อีกทั้งเมื่อประชาชน
น�ารถยนต์ออกมาใช้จ�านวนมากจะส่งผลท�าให้
การจราจรตดิขดัเพิม่ขึน้ ส่งผลให้เกดิการสิน้เปลอืง
พลังงานจากการทีร่ถยนต์ไม่สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ 
และท้ายที่สุดในภาพรวมของประเทศจะไม่
สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ อีกทั้งยังก่อ
ให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้นอีกด้วย 

2.1 ลดปริมาณการใช้งานยานยนต์
แนวทางแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอย่าง

ยัง่ยนื คอื ต้องลดปรมิาณการใช้งานยานยนต์ลง 
ซ่ึงรัฐสามารถน�ามาตรการที่เป็นตัวเงินและ
มิ ใช ่ตั ว เ งินมาใช ้ เพื่ อจู ง ใจให ้ประชาชน
ลดการใช้งานยานยนต์ได้ กล่าวคือ มาตรการที่
เป็นตัวเงินจะด�าเนินการผ่านมาตรการทางภาษ ี
ที่ผู ้ก ่อให ้เกิดผลกระทบภายนอกต่อสังคม 
(Externality cost) ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ

ด้านมลพิษทางอากาศ ความแออัดจากการ
ใช้ถนน และโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
ยานพาหนะ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ 
ซึ่งจะท�าให้ผู้ท่ีคิดจะใช้งานยานยนต์ส่วนบุคคล
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะใช้หรือไม่ 
เนือ่งจากจะมค่ีาใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้องเกดิขึน้ตามมา 
ส่งผลให้เกิดการใช้งานเท่าท่ีจ�าเป็นเท่านั้น 
โดยมาตรการทีป่ระเทศต่างๆ นยิมใช้ คือ การเก็บ
ภาษีเชื้อเพลิง (Fuel tax) และเก็บค่าธรรมเนียม
การจอดรถในที่สาธารณะ ที่จะมีผลต่อต้นทุน
การเดินทางในแต่ละครั้ง ท�าให้ผู้ใช้งานรถยนต์
ส่วนตัว จะพิจารณาเลือกเดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัวด้วยความระมัดระวัง หากมีทางเลือก
ทีส่ามารถเดนิทางด้วยวธิอีืน่ๆ ทีม่ต้ีนทนุต�า่กว่า 
เช่น การขนส่งสาธารณะ การขี่จักรยาน หรือ
การเดิน ก็จะเลือกการเดินทางด้วยวิธีเหล่านั้น 
ซึง่ส่งผลให้ลดการใช้พลงังานและปล่อยมลพษิได้ 
อีกทั้งการเก็บภาษีเชื้อเพลิงยังครอบคลุมผู้ใช้
รถยนต์ทัง้รถใหม่และรถเก่าทุกประเภท ในขณะที่
การลดภาษีสรรพสามิตให้กับรถยนต์ที่มีอัตรา
การประหยัดพลังงานสูงจะใช้กับรถยนต์ใหม่
เท่าน้ัน ส�าหรับมาตรการที่มิใช่ตัวเงินที่ช่วยลด
การใช้งานยานยนต์ได้ เช่น การท�างานที่บ้าน 
โดยใช้การประชุมผ่านระบบส่ือสารทางไกล 
การปรับปรุงเวลาท�างานของส�านักงานให้มี
ความยืดหยุน่ เป็นต้น โดยรฐัอาจจงูใจให้เอกชน
ผู ้ลงทุนระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม
ส�าหรับการท�างานดังกล่าว สามารถน�ามาหัก
ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้

In the past, traffic problem was 

solved by constructing more roads but the 

study found that the more empty roads, the 

more cars arise which means providing 

more roads is not the solution. Furthermore, 

vehicle performance in the market with 

a high fuel economy rate and the stable 

energy price could be the cause of the 

‘Rebound effect’ which means people 

increasingly using their cars due to the cost 

of using a vehicle per distance becomes 

lower and causes more traffic congestions 

and air pollutions.

2.1 Limit the number of 
vehicles on the road
The sustainable solution to reduce 

car consumption is the government attracting 

more people by monetary and non-monetary 

measures. The monetary measure, through 

tax policy, with a person who causes the 

external effect on social which called 

‘externality cost’; including all cost of air 

pollution effect, road congestion, the chance 

of accidents. Hence, the car owners would 

consider more thoroughly using their cars 

by the reason of externality cost. The monetary 

measures in other countries are fuel tax and 

parking fees in the public area. The driver 

would consider the lowest cost of travel 

such as a private car, public transportation, 

bicycle, and walk resulting in the reduction 

of fuel consumption and pollution decrease 

while the reduction of the excise tax rate on 

vehicles with high energy saving rates will 

apply to new vehicles only. The non-monetary 

measures could reduce car consumption 

such as working from home, video conference 

meetings, flexible working hours, etc. The 

government could attract investors by tax 

incentives related to information and 

telecommunication system investments.
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2.2 จัดให้มีระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่เพียงพอ
อีกมาตรการส�าคัญที่รัฐต้องด�าเนินการ

ควบคู่กับมาตรการลดการใช้งานยานยนต์ คือ 
จดัให้มรีะบบขนส่งสาธารณะท่ีเพียงพอ ทัง้ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงประเด็นนี้ เป็นความ
ท้าทายอีกประการของผู้บริหารเมือง เนื่องจาก
ผงัเมอืงของกรงุเทพมไิด้เอ้ืออ�านวยต่อการเดนิทาง
โดยขนส่งสาธารณะดงัเช่นเมอืงใหญ่ในต่างประเทศ 
ด้วยลกัษณะเมอืงท่ีไม่ได้แบ่งเป็นตาราง มีตรอก
ซอกซอยจ�านวนมากและยังเป็นซอยลึก ท�าให้
ขนส่งสาธารณะประเภทรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
หรือรถโดยสารขนาดเล็กยังมีความจ�าเป็นอยู่ 
นอกเหนือไปจากระบบขนส ่งทางรางและ
รถโดยสารประจ�าทางในเส้นทางหลกั ซึง่ปัจจบุนั
ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ที่ก ้าวหน้า การใช้ Application เพื่อเป็น 
Platform เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและ
ผู้บริการท�าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่รัฐอาจ
ต้องแก้ไขกฎข้อบังคับการท�าธุรกิจบางประการ 
เพื่อท�าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ดังกล่าวขึ้น 
โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้ด�าเนินธุรกิจเดิม และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู ้ใช้บริการ 
ทั้งในด้านราคา ความสะดวกสบาย และ
ความปลอดภัย 

ทัง้น้ี สถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI) มข้ีอเสนอ2 ต่อธรุกจิบรกิารขนส่งผู้โดยสาร
ผ ่าน Platform ดังนี้  ข ้อเท็จจริง พบว ่า 
Application เรยีกรถโดยสารก่อให้เกดิประโยชน์ 
โดยท� า ให ้ ผู ้ โ ดยสารสะดวกมากขึ้ นและ

ผู้ให้บริการมีต้นทุนที่ลดลง แต่ Application 
เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลต่อผู้ให้บริการ
แท็กซี่เดิมได้รับผลกระทบทางลบจากจ�านวน
ผู ้โดยสารที่ลดลงและมีรายได้ลดลง ดังนั้น 
ข้อเสนอของ TDRI คือ รัฐมีหน้าที่ต้องก�ากับดูแล 
Platform โดยต้องพิจารณาว่า เจ้าของ Platform 
มีอ�านาจก�าหนดราคา และอ�านาจ/สิทธิก์ารเรยีก
ขอข้อมูลจากผู้ขอรับบริการมากน้อยเพียงใด 
และรัฐต ้องเข ้าไปก�ากับดูแลอ�านาจเหนือ
ตลาดนั้น โดยห้ามเจ้าของ Platform บังคับให้
ใช้ Platform ของตนเพียง Platform เดียว และ
ต้องแจ้งราคาอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ด ีกฎระเบยีบ
ที่ควบคุมการให้บริการแบบดั้งเดิมและแบบ
ผ่าน Platform ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน แต่ต้อง
สร ้างความเสมอภาคให้กับผู ้ ให ้บริการทั้ง
สองฝ่าย อาทิ ผ่อนผันการควบคุมราคาของ
แท็กซี่ และเพ่ิมการควบคุมราคาสูงสุดของการ
รับบริการผ่าน Application เป็นต้น นอกจากนี้ 
รัฐต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคุ้มครอง
ผู้โดยสาร โดยก�าหนดให้ผูข้บัขีร่ถขนส่งผูโ้ดยสาร
ด้วยรถส่วนบุคคล ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
สาธารณะ และต้องจดทะเบยีนรถยนต์ทีใ่ห้บรกิาร
เป็นรถรบัจ้าง รวมท้ังต้องจดัท�าประกันภยัป้องกนั
ความเสียหายแก่บุคคลที่สามด้วย

2.2 Providing adequate public 
transportation
Another solution in parallel with the 

above measures, is to provide adequate 

public transportation in terms of quantity 

and quality. Bangkok, a lack of urban planning 

same as big cities in other countries, with 

the city characteristics are not divided into 

grid plan and have many long alleyways 

resulting the bike taxis or minibusses are 

still needed, apart from the rail and bus 

transport systems on the main routes, and 

become challenging for the governor.  

At present, with the high technology of 

telecommunication, it is more convenient to 

use the application as a platform to connect 

between the users and taxi service providers. 

Such a new platform business as a service 

in which the government should revise 

regulations to support both new ones and 

existing ones with the most advantage for 

the passengers in terms of price, convenience, 

and safety.

Besides, Thailand Development 

Research Institute (TDRI) has submitted 

the policy recommendation for the digital 

platform (application) with the matter of the 

fact that a digital platform for transport 

service providers can provide benefits to 

passengers with greater convenience and 

lower costs for service providers but the 

disruptive technology would reduce the 

market share of traditional taxi services and 

lower the overall profits of drivers. Hence, 

TDRI suggested that the government 

should be monitoring the platform owners, 

considering the pricing power, the right to 

access customers’ personal data, price 

transparency, also prohibiting the abuse of 

monopoly power. However, the regulations 

for traditional service and the new digital 

platform service could be different but 

creating equality for both service providers 

such as relaxing the ceiling price of taxi 

service, increasing control of the maximum 

price on appl ication. In addit ion, the 

government must have the passenger’s 

safety regulation and qualification for taxi 

drivers. The taxi drivers must hold public 

transport driving licenses and provide third 

party insurance and also have the commercial 

passenger vehicle registration.

2 ในงานสัมมนา “เศรษฐกิจไทยยุค Disruptive Technology พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

AUTO DISCUSS
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2.3 เลือกใช้ยานยนต์มลพิษตํ่า 
หรือไร้มลพิษ
อย่างไรก็ตาม การใช้งานยานยนต์อื่นๆ 

นอกเหนือจากขนส่งสาธารณะ ยังเป็นสิ่งท่ี
จ�าเป็นอยู่ ดังน้ัน ยานยนต์เหล่านี้ จ�าเป็นต้อง
เป็นยานยนต์ทีป่ล่อยมลพิษ (ทีป่ลายท่อ) ต�า่ หรือ
ไม่ปล่อยเลย ซ่ึงกรณียานยนต์ท่ีผลิตขึ้นใหม่ 
ท�าได้โดย บังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษ
ที่เข้มงวดขึ้น และจูงใจให้ใช้งานยานยนต์ที่
ปล่อยมลพิษต�่า เช่น ยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน
มากขึ้น โดยเฉพาะยานยนต์ที่ใช้กับระบบขนส่ง
สาธารณะ ซึ่งมาตรการที่มีประสิทธิภาพต้อง

ด�าเนนิการควบคูท่ัง้มาตรการบงัคบัและมาตรการ 
จงูใจ แนวทางหนึง่คือการเก็บภาษีแบบใช้แรงจงูใจ
ทั้งในทางบวกและทางลบ (Carrot and Stick) 
โดยใช้การให้รางวัล (Carrot) และการลงโทษ 
(Stick) เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ภาย
ใต้มาตรการดังกล่าว เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่
ผู้ใช้ยานยนต์มลพิษต�า่ (การให้รางวัล) ในขณะ
เดยีวกนัจะเก็บภาษจีากคนท่ีใช้ยานยนต์มลพิษสูง 
(การลงโทษ) โดยมาตรการที่มีลักษณะ Carrot 
and Stick) นอกจากจะท�าให้ผูบ้รโิภคปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมมาใช้ยานยนต์มลพิษต�่าผ่านทาง
แรงจูงใจด้านบวกแล้ว การด�าเนินมาตรการ
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิด Revenue 

recycling โดยรฐัอาจน�าภาษท่ีีเกบ็จากยานยนต์
มลพิษสูง มาจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการ
ใช้งานยานยนต์มลพิษต�่า เพื่อหลีกเล่ียงภาระ
ทางการคลังที่อาจเกิดจากการด�าเนินมาตรการ
สนับสนุนยานยนต์มลพิษต�่าได้ ท้ังนี้ หากรัฐ
พิจารณามาตรการให้เงินอุดหนุน ต้องก�าหนด
ระยะเวลาให้ชดัเจน ซึง่ไม่ควรเกิน 1-3 ปี เนือ่งจาก
จะเป ็นการเพิ่มภาระทางการคลังและการ
ยืดเวลานานจะท�าให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลได้

2.3 Using low or                   
zero-emission vehicles
Apart from public transport, other 

motor vehicles use is still necessary and 

they need to be less to zero exhaust fumes 

(the end of exhaust pipe). In the case of 

newly manufactured vehicles compliant 

with the enforcement of emission standards 

and motivation to use low emission vehicles 

such as increasing more use of electric 

vehicles especially the use in the public 

transport systems. Effective measures 

must be implemented in tandem with 

mandatory and incentive measures. One of 

the incentive measures is a carrot-and-stick 

approach, the use of a combination of 

reward and punishment to induce consumer 

behaviors, for example, providing subsidies 

for low emission vehicle users (a reward), at 

the same time, taxation from high emission 

vehicle users (a punishment). The measure 

with the carrot-and-stick approach allowing 

consumers to change their behaviors to 

use low emission vehicles through positive 

incentives. The implementation of this measure 

is in line with the ‘Revenue recycling 

concept’ in which the government may 

impose high taxes from high emission 

vehicles to establish the Low Emission 

Vehicles Fund (OLEV) avoiding the fiscal 

burden.  However the government’s 

subsidy policy must be clearly specified the 

timeframe which should not be more than 

1-3 years as it will increase the fiscal 

burden and prolonging the period will cause 

consumers hesitant.
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นอกจากน้ี การน�าเทคโนโลยียานยนต์
สมัยใหม่ ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างยานยนต์
กับสิ่งต่างๆ (Connected vehicle) และความ
สามารถขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous vehicle) 
มาใช้ในยานยนต์ท่ีจะผลิตข้ึนใหม่ นอกจาก
จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและความ
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้แล้ว ยงัช่วยท�าให้ใช้พลงังาน
ในการขับขี่และบริหารจัดการการจราจรได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย กล่าวคือ 
เทคโนโลยีการเช่ือมต่อจะเกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างรถยนต์กับสิ่งต่างๆ (Vehicle-
to-everything: V2X) ทัง้ยานยนต์อืน่บนท้องถนน 
ระบบสัญญาณจราจร คนเดินถนน ท�าให้
เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงหรอืเหตไุม่คาดคดิ เช่น 
รถเบรกกะทันหัน คนท่ีต้องการข้ามถนน จะ
ส่งสญัญาณมายังรถท่ีว่ิงอยู่ ท�าให้สามารถชะลอ
ความเร็วหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นๆ โดยไม่เกิด
อุบั ติ เหตุหรือการจราจรติดขัดได ้ เป ็นต ้น 
แต่อย่างไรก็ตาม การท�าให้ยานยนต์มีความ
สะอาดมากขึน้ รวมทัง้น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไป
ในยานยนต์ ย่อมท�าให้ยานยนต์มีต้นทนุการผลติ
และการจ�าหน่ายสงูขึน้ด้วย ซึง่มคีวามเป็นไปได้ว่า 
ในระยะสั้นจะส ่งผลกระทบต่อการเติบโต
ของตลาด แต่ในระยะยาวจะเป็นการสะท้อน
ต้นทุนท่ีแท้จริงของการใช้ยานยนต์ ท�าให้การ
พิจารณาใช้งานยานยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่รถท่ีถูกใช้งานแล้ว ต้องถูก
ตรวจสภาพประจ�าปีท่ีรวมถึงการวัดการปล่อย
มลพิษ อย่างไรก็ตาม การตรวจสภาพประจ�าปี 
อาจด�าเนินการได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
ต้องใช้เครื่องมือท่ีมีความแม่นย�าสูงและต้องใช้
เครื่องมือและบุคลากรปฏิบัติงานจ�านวนมาก
เพื่อให้เพียงต่อการให้บริการประชาชน ท�าให้
ประเทศต่างๆ ใช้วิธีก�าหนดอายุรถยนต์และ

เก็บภาษีตามอายุรถขึ้นมาแทน รวมทั้งก�าหนด
เขตการใช้งานยานยนต์มลพิษต�า่ (Low emission 
zoning) ด�าเนินการควบคู่กันไป โดยใช้ป้ายบ่งช้ี
สิทธ์ิการเข้าเขตใช้งาน ซึ่งอาจใช้เป ็นป้าย
ทะเบียนรถที่มีสีแตกต่างกัน ใช้สติกเกอร์ติด
ที่ตัวรถ หรือใช้บัตร RFID เพื่อแสดงสิทธิ์ก็ได้ 
ทัง้น้ี การก�าหนดอายุการใช้งานยานยนต์ ต้องมี
ระบบจัดการซากรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน
แล้วมารองรับด้วย

3. บทสรุป
เรื่องเล็กๆ ของฝุ่น แต่ก่อให้เกิดปัญหา

ขนาดใหญ่ และการแก้ปัญหาต้องมีผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อด�าเนินการจ�านวนมาก การลด PM2.5 และ
มลพิษในอากาศ มิอาจด�าเนินการให้ส�าเร็จ
ได้โดยส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกันเพื่อลดต้นตอการเกิด PM2.5 กรณี
ภาคขนส่งทางถนน ต้องด�าเนนิการสามประสาน 
ทัง้ลดการใช้งานยานยนต์ เพิม่ระบบขนส่งสาธารณะ
ให้เพยีงพอ และใช้ยานยนต์มลพิษต�า่หรือไร้มลพิษ 
รวมทั้ง ภาครัฐต ้องให ้ข ้อมูลแก่ประชาชน
เพื่อเตรียมรับมือในวันที่อากาศปิดด้วย จึง
จะท�าให้ลด PM2.5 และมลพิษทางอากาศได้

Besides, using new technologies in 

next-generation mobility such as connected 

and autonomous technologies in newly 

manufactured vehicles which apart from 

improving conveniences and safety, also 

energy-eff icient driving and traff ic 

management (figure 3). The connected 

technologies are known as Vehicle-to-

everything (V2X) that allows vehicles to 

communicate in real-time with its surroundings 

such as cars, traffic lights, and pedestrians. 

V2X could increase awareness of every 

nearby vehicle and reduce the risk of 

accidents such as emergency braking or 

connected vehicles are alerted to the pres-

ence of pedestr ian crosswalks and 

vulnerable pedestrians in the vicinity ensuring 

the driver’s awareness and taking appropriate 

action avoiding accidents or traffic congestion. 

Nevertheless, the clean vehicles with new 

technologies would result in higher production 

and distribution costs with the possibility of 

short term impact on the market growth but 

in the long run, it would reflect the true cost 

of vehicle use and the consideration of the 

vehicle use more efficiently.

Whereas, the used vehicles must be 

inspected annually for emission measurements. 

However an annual inspection may be 

difficult in practice due to the lack of 

specialists and high precision tools. In many 

countries, using car age determination and 

taxation based on car age instead of 

annual inspection, and also establishing low 

emission zones in parallel to encourage the 

use of clean vehicles by using a mark for 

entering the zones such as a sticker, 

a different color of the license plate or RFID 

card and discourage high-emission vehicle 

use by paying the charge for driving into the 

zones. But the determination on the useful 

lives of vehicles must be concerned with 

the end-of-life vehicles (ELVs) management 

and disposal.

 3. Conclusion
The tiny matter of ultra-fine dust 

causes the big issue in which the various 

parties have to be involved in the solution.  

To ramp down the PM2.5 and air pollution 

cannot be accomplished by one party but 

the cooperation from all parties is needed. 

The road transport sector is able to react 

by reducing private car use, increasing ad-

equate public transport and the use of low 

and zero-emission vehicles.  Including the 

government must provide information to the 

public on how to confront PM2.5 in the air 

and by these above solutions the PM2.5 

and air pollution can be reduced.

Figure 3 The impact of using next-generation mobility

Energy efficiency Road congestion Environment impact

Connected Vehicle ▲  ▲

Autonomous Vehicle ▲ ▼ 

Shared Mobility ▲ ▲ ▲

Electric Vehicle ▲  ▲

Explanation:
▲ positive effect  ▼negative effect   does not affect  could not define the impact
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ปี 2020 ไทยอาจจะผลิตยานยนต์ได้น้อยกว่า 1 ล้านคัน 
ถ้าหากการระบาดของไว้รัส COVID-19  ต่อเนื่องนาน
ถึงปลายป ีและอาจทําให้บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เกิดการว่างงานมากว่า 1 แสนคน

รถยนต์น่ังขนาดเล็กอาจกลับมาได้รับได้รับความนิยม
มากข้ึนอีกคร้ังเน่ืองจากคนต้องการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) มากขึ้น

By 2020, Thailand may produce the vehicles 
less than 1 million units if the COVID-19 outbreak 
continues until the end of the year. In addition 
it may cause more than 100,000 employees 
in the automotive industry become unemployed.

Small passenger cars may return more popular 
again because people want to maintain more 
social distancing.

Techno focus

ISSUES :
THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY AFTER
THE COVID-19
OUTBREAK
ประเด็น อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
หลังวิกฤต COVID-19 Mr.Chanudol Churuangsakul

Senior Specialist Audit & Assessment Division
Thailand Automotive Institute
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังการจากไป
ของ COVID-19

จริงๆ แล้วเรื่องโรคระบาดไม่ใช่เรื่องใหม่ สมัยผู้เขียนยังเป็นเด็ก
คณุแม่ได้เล่าให้ฟังว่าท่านมพีีน้่องรวม 9 คน ปัจจบุนัเหลอื 4 คน ทีเ่หลือเสียชวิีต
ด้วยโรคระบาด ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาว สมัยก่อนท่านบอกว่ามีคนเสียชีวิต
เยอะมาก เนือ่งจากสาธารณสขุเข้าไม่ถงึ และไม่มีวคัซีนป้องกัน จงึสรุปได้ว่า
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ดังนั้นท่านที่เกิดในช่วง GEN Y หรือก่อนหน้าเล็กน้อย
คงได้เจอและได้ยนิได้ฟังเร่ืองการระบาดของโรคต่างๆ มาแล้ว เช่น โรคซาร์ส
ท่ีระบาด ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสจากชะมดมาสู่คน ถัดมาโรค
เมอร์ส (MERS CoV) ปี พ.ศ. 2555 เป็นเชือ้ไวรัสทีม่าจากอูฐสูค่น และปัจจบุนั 
คอื ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี พ.ศ. 2563 ถอืเป็นเชือ้ไวรสัอุบติัใหม่
ที่คาดว่าเกิดจากค้างคาวมาสู่คน ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคซาร์ส 
เป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีมาก ท�าให้หลังการระบาดของโรคซาร์สจบลงเศรฐกิจ
ฟื้นตัวได้เร็ว ส่วนในยุคที่โรคเมอร์สระบาดเป็นช่วงท่ีมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจต�่ากว่าเกณฑ์ ส่งผลให้หลังจบการระบาดของโรคเมอร์ส ท�าให้
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้ากว่าการเกิดระบาดของโรคซาร์ส (SARS) 

Thai automotive industry after the 
COVID-19 outbreak

In fact, the epidemic is not new. When I was young, my mother 

told me that she had nine siblings, 5 died pandemic deaths at their 

young ages due to the lack of public health and no vaccines to 

prevent. Those born in the Generation Y period or a little earlier may 

have heard about the infectious disease outbreaks such as SARS 

which was epidemic in 2003, a virus transmitted from civet wild cat 

to humans, in 2012 MERS, a virus transmitted from camel to humans 

and now in 2020 the Corona virus 2019 (COVID-19) is considered an 

emerging virus expected to be the transmission from bats to humans. 

The economic was impact during the SARS outbreak but it returned 

rapidly after the SARS outbreak. In the era of MERS epidemic, the 

economic growth was below the threshold resulting the economic 

recovery slower than the SARS outbreak. 
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ส�าหรบัการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
ในปีนี ้(2563) ถอืว่ามคีวามรนุแรงมากกว่า 2 ครัง้
ที่ผ่านมา หากดูจากตัวเลขจ�านวนผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตทั่วโลกในขณะที่ ผู ้ เขียนก�าลังเขียน
บทความฉบับน้ี (30 เม.ย. 2563) มีผู้ติดเชื้อ 
ทั่วโลกทะลุมากกว่า 3,217,780 คนและเสียชีวิต
ประมาณ 228,005 คน โดยประเทศไทยอยู่ใน
ล�าดบัที ่79 (https://thestandard.co/coronavirus-
pandemic-30042020-2/) ซึ่งมากกว่าของ
การระบาดทัง้ 2 ครัง้ทีผ่่านมา และยงัไม่มแีนวโน้ม
ว่าจะจบลงเมื่อใด ถึงแม้ว่าประเทศไทยตัวเลข 
ผู ้ติดเชื้อและผู ้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงแล้ว
กต็าม แต่สถานการณ์ประเทศใกล้เคยีงและทัว่โลก 
ยังคงมีผู ้ติดเชื้อและยอดผู ้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองและด้วยสาเหตดุงักล่าวทางภาครัฐ
มีความจ�าเป็นต้องมีมาตรฐานการเชิงป้องกัน 
โดยการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการ
ปิดเมือง (Lockdown) ของผู้ว่าราชการแต่ละ
จงัหวดั โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 
เป็นการเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันทุกคนต้องมีอาวุธ
ประจ�ากายน้ันคือหน้ากากอนามัย (MASK) 
รวมถึงการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ อาทิ Quarantine 
(การกักกันตัวเอง เพ่ือสังเกตอาการเม่ือเร่ิม
สงสัยว่าป่วย หรือมาจากพ้ืนที่เสี่ยง) Social 
Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม) และ 
Work from Home/Work Remote (การท�างาน
ทีบ้่าน) เป็นต้น หลังจากเหตุการณ์นีง้านบางงาน
อาจไม่จ�าเป็นต้องท�างานที่ส�านักงานก็เป็นไปได้ 
(New Normal) ซึ่งที่กล่าวมานั้นคือมาตรการ
ป้องกันการระบาดของเชื้อโรค หลังจากเกิด
มาตรการดังกล่าวขึ้นมาแน่นอนว่าส่ิงท่ีตามมา
คือ การเ กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรมต่างๆ เกดิการหยดุชะงกั โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากการจัดซื้อ 
ชิน้ส่วนเป็นแบบ Global Sourcing ส่งผลกระทบ 
โดยตรงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึง่คาดว่ามผีลกระทบ 
รุนแรงไม่น้อยกว่าอุตสาหกรรมการบินและ 
ท่องเท่ียว ท�าให้ผูป้ระกอบยานยนต์เริม่ทยอยหยดุ 
สายการผลิตตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
โดยคาดว ่าจะสามารถเริ่มเป ิดด�าเนินการ 
ได้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ แต่อย่างไร
ก็ตามภาครัฐยังมีการต่อประกาศ สถานการณ์
ฉุกเฉินต่อในเดอืนพฤษภาคมอีก 1 เดอืน เนือ่งจาก 
สถานะการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจและถ้าหากว่า 
ในเดือนพฤษภาคมยงัไม่สามารถปิดสายการผลติ 
ได้เตม็ก�าลงั คาดว่ายอดการผลติยานยนต์ของไทย
น่าจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 50 % หรือ 
1 ล้านคัน จากการคาดการณ์เดิมก่อนวิกฤต 
COVID-19 ไว้ทีป่ระมาณ 2 ล้านคนัในปี พ.ศ. 2563 

และถ้าหากสถานะการณ์ยังยืดเยื้อไปอีก คิดว่า
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นหลาย
แสนล้านบาทเลยทีเดียว และที่ส�าคัญไปกว่านั้น
กค็อื บคุลากรเฉพาะทางในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
ตลอด Supply Chain ท่ีมีประมาณ 2.5 - 2.8 
แสนคน เสี่ยงต่อปัญหาการว่างงาน อาจจะมี
ความรุนแรงมากกว่า “วิกฤตการณ์ต้มย�ากุ้ง” 
ในปี พ.ศ. 2540 ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
Work from Home บ้าง หยุดงานชั่วคราวบ้าง 
โดยผู้ประกอบการมีการจ่ายค่าแรงอยู่ระหว่าง 
75 - 85% เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาไว้ 
ซึ่งถือว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงเลยทีเดียวแต่
จะยื้อไว้ได้นานสักเพียงไร หากสถานการณ์
การระบาดของโรคยังไม่จบหรือควบคุมได้ช้า
ตัวเลขความเสียหายดังกล่าวอาจทวีคูณ

The COVID-19 outbreak is considered 

to be more severe than the past according 

to a number over 3.2 million infected cases 

confirmed and over 228,005 deaths 

worldwide currently. Thailand is now 79th on 

the worldwide ranking (as of 30th April 2020) 

in which more impacts than the previous 

outbreaks and unknowingly when the 

pandemic will end. Although a number of 

infected cases and deaths have continued 

decreasing in Thailand but the number in 

neighboring countries and around the world 

is still continuously increasing.

Epidemic prevention after the covid-19 

outbreak, a new normal behaviors such as 

wearing a face mask becomes an important 

factor for an individual protection including 

quarantine, social distancing and work from home. 

The economic impacts of the COVID-19 crisis 

during the curfews and lock down measures, 

all industries facing disruption especially the 

automotive sector which the international 

purchasing, global sourcing as part of 

procurement strategy has a direct impact 

but not as severe as the airline and tourism 

industries. This impact causing the car 

manufacturers gradually shut down the 

production from the beginning of April 

2020, and expected to re-start operation in 

mid-May. However, the government has 

decided to extend the Emergency Decree 

until the end of May to prevent a second 

wave of the COVID-19 outbreak and ensure 

Thailand’s efficiency on the COVID-19 

control measures, if the situation is still 

untrustworthy, and the production lines 

cannot be opened at full capacity, the volume 

of car production might drop as much as 

50%, or 1 million units from the previous 

forecast of 2 million units in 2020 before 

the COVID-19 crisis. And more importantly 

2.5 - 2.8 hundred thousand skilled workers 

in automotive industry throughout the supply 

chain may risk of unemployed. If the epidemic 

still continues, the economic recession 

might get worse compare to “the Tum Yum 

Kung Crisis” in 1997. Currently, some auto 

parts and car manufacturers shut down 

their production lines temporarily and pay 

75-85% of salaries to maintain skilled 

workers which considered a great burden. 

The longer the epidemic continues to spread, 

the more number of economic impact may 

multiply.

TECHNO FOCUS
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ดังนั้นการระบาดของ COVID-19 ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
ทกุคนในโลกไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึง่แล้วจะหยดุมันได้ โดยโรคระบาด
ถือเป็นปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม ส่งผลกระทบในทุกมิติของเศรษฐกิจ 
กจิกรรมต่างๆ หยดุ ไม่ใช่แต่เฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์และหากมกีารระบาด
ท่ัวโลกเป็นระยะเวลานาน มีผู้เชีย่วชาญด้านการลงทนุคาดการณ์ว่า COVID-19 
จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง 
ในประเทศไทยต่อเนื่องตลอดช่วงปี พ.ศ. 2563 ในอาเซียนประเทศไทย 
ถอืเป็นฐานการผลติยานยนต์ทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของภมูภิาคนี ้ เมือ่เกิดการระบาด
ของ COVID-19 ภาคการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนหยุดชะงัก ยอดขาย 
ในประเทศและการส่งออกหดหาย ผู้บริโภคกังวลเรื่องของรายได้ที่ลดลง 
ในอนาคต สถาบันการเงนิกมี็ความระมัดระวงัในเร่ืองของการปล่อยสนิเชือ่ 
มากขึ้น และในเวลานี้ภาคยานยนต์คงเหลือเฉพาะภาคบริการหลังการขาย 
โชว์รูมและศนูย์บรกิารทียั่งคงเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ จึงถอืเป็นโอกาส
ของผู้บริโภคในการเตรียมความพร้อมรถยนต์ตนเอง ไว้ใช้งานหลังวิกฤต 
COVID-19 จบลง

Under the risk management of most organizations, the COVID-19 

pandemics are considered the risk factors beyond controls causing 

the overall economic impact due to the economic activities stop 

abruptly. The investment experts predict the COVID-19 will continuously 

affect the investment of automotive industry and related industries 

in Thailand throughout the year 2020. In ASEAN, Thailand is one of 

the important automotive production base in the region. The COVID-19 

outbreak affected the automotive and parts production disrupted, 

domestic sales and exports declined, and consumers are concerned 

the uncertainty affecting future incomes while financial institutions 

become more cautious on loans. And during this critical time in automotive 

sector, only after-sales service, showrooms and service centers 

remain open for consumers in maintaining their own vehicles after 

the crisis ends. 
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แต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจัง มีเกิดก็ต้องดับและ
สิ่งใหม่พร้อมมาแทนที่เสมอ ในทุกวิกฤตย่อม
มีโอกาส ก่อนวิกฤต COVID-19 เราวุ่นวายอยู่
กับงานจนไม่มีเวลาคิดสิ่งใหม่ เพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝัน ส�าหรับผู ้ประกอบ 
ยานยนต์และ First tier ในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป ็นบริษัทต ่างชาติ เขามีวิ ธีการรับมือกับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ อยู่แล้ว แต่ท่ีน่าห่วงก็คือ 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (SMEs) ของคนไทย 
ซ่ึงมีต้ังแต่ 1st tier และ 2nd tier ซึ่งกลุ่มนี้มีอยู่
ประมาณ 2,000 โรงงาน โดยมีขนาดตั้งแต่
ขนาดเล็ก (S) กลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) 
มีแรงงานทางตรง (direct labor) และทางอ้อม 
(indirect labor) ตลอด Supply Chain จ�านวน 
2.5 - 2.8 แสนคน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ดังนั้นเท่าที่ทราบในเดือนเมษายนหลังออเดอร์
การผลิตหมดทุกบริษัทจะหยุดท�าการตาม
โรงงานประกอบยานยนต์ ระหว่างเดอืนเมษายน 
- พฤษภาคม ในช่วงเวลาดงักล่าวอาจเป็นโอกาส
ของบริษัทที่ต้องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้
มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆ ที่อาจ
จะเกดิการเปล่ียนแปลงอาทิ แนวคดิด้านการผลติ
แบบอัตโนมัติ เพ่ือน�ามาเสริมกระบวนการ
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพลิกวิกฤต
เป็นโอกาส เท่าที่ทราบมีอยู่หลายโรงงานได้
ด�าเนินการสิ่งเหล่าน้ีไปบ้างแล้ว เช่น โรงงาน 
Stamping เดิมมาต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์เตียง 
ผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ บางโรงงานมีการน�า
ความรู้ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปต่อยอด
เป็นการผลติชิน้ส่วนอากาศยานได้เลย เนือ่งจาก 
เครื่องจักรบางตัวที่มีความละเอียด (Precision) 
สงูพยีงพอ และจบหลงัวกิฤต COVID-19 แนวโน้ม

ความต้องการด้านการผลิตแบบอัตโนมัติและ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) น่าจะเข้ามาบทบาท
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านคุณภาพและตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคที่ยานยนต์
เข้าสู่ระบบ Smart Mobility และอาจส่งผลให้
จ�านวนผู ้ประกอบการยานยนต์ไทยในระดับ 
SMEs มีจ�านวนน้อยลง อันเนื่องมาจากปัญหา
สภาพคล่องไม่อ�านวย และหลังการระบาด 
COVID-19 ครั้งนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลอาจเข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากคนต้องการความ
เป็นส่วนตัวหรือการรักษาระยะห่างทางสังคม 
มากขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคอุบัติ
ใหม่ในอนาคตและมีส ่วนส�าคัญท�าให้กลุ ่ม
รถยนต์นั่งเติบโตในอนาคตก็เป็นได้ รวมถึงอาจ
เห็นปรากฎการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
สูอ่ตุสาหกรรมวถีิใหม่ (New Normal) เพ่ิมมากขึน้ 
โดยมีหัวข้อเพิ่มเติมจากที่กล่าวไป เช่น 

1. อตุสาหกรรมยานยนต์จะถกูขบัเคลือ่น 
ด ้วยเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีจะท�าลาย 
(Disrupt) รปูแบบธรุกิจแบบเดมิๆ อาท ิแรงงานคน
จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่งบุคลากร
ที่ท�างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ยุค New 
Normal จะต้องมีทักษะความสามารถในการ
ออกแบบ ควบคุม และบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 
รวมถึงจะต้องท�างานได้หลายอย่างหรือ Multi 
Task ด้วย

However, most automotive manufacturers 

and the first tier suppliers in Thailand which 

are foreign-majority companies have a 

handbook on the crisis management strategy 

for unexpected changes. But Thailand has 

approximately 2,000 1st tier & 2nd tier 

suppliers which are Thai SMEs auto parts 

manufacturers with a number of 2.5 - 2.8 

thousand labors in the direct and indirect 

supply chains. Therefore, during the shut 

down between April-May it’s an opportunity 

for their human resources management to 

upskill their labors for the upcoming changes 

such as a concept of automated production 

system to enhance the existing process to 

be more efficient and turn the crisis into an 

opportunity such as some stamping 

companies expanding their production 

capabilities to produce the medical facilities 

and equipment. Some are able to apply 

their knowledge of automotive parts 

production to expand into the production of 

aviation parts because of their high precision 

machines. After the COVID-19 crisis, the 

trend of demand for automation and artificial 

intelligence (AI) should become more 

significant in order to reduce the quality 

problems and meet the customer needs for 

entering the era of Smart Mobility and may 

affect the liquidity problems of Thai SMEs in 

auto parts sector. The passenger cars may 

become increasing due to the new normal 

for more personal privacy and keeping 

social distancing to prevent the emerging 

infectious diseases in the future. And the 

phenomenon of Thai automotive industry to 

the new normal with the following topics:

1. The automotive industry will be 

driven by technology which will disrupt 

traditional business models, such as human 

labors will be replaced by modern production 

technology, robots and more automations. 

The New Normal of automotive industry 

requi res ski l ls of design, control and 

maintenance of machinery including 

multi-tasking ability.

รูปคนและเครื่องจักรต้องท�างานร่วมกัน
เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ New Normal 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์
Labors and automation as another 
form of New Normal in the automotive 
industry.

TECHNO FOCUS

CAR
 MOBILE
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2. การ ซ้ือขายรถยนต ์ออนไลน ์จะ
เติบโตขึ้น การบริการซ่อมรถยนต์ หรือแม้
กระทั่งล้างรถถึงท่ีบ้านมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น
เช่นเดียวกัน ซึ่งตอบสนองต่อวิถีชีวิต และ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ในอนาคต 

3. สังคมปลอดเชื้อ จะเป็นแนวคิดและ
แนวทางปฏบิตัสิูก่ารออกแบบนวตักรรมยานยนต์
ในอนาคตให้มีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคเหล่านี้
มากขึ้น 

4. การจัดซือ้โดยใช้ระบบ Global Sourcing 
ในปัจจบุนั อาจน�าไปสู่กระบวนการ New Sourcing 
Process ซึง่จะเน้นให้ช้ินส่วนอยู่ในพืน้ทีใ่กล้เคียง
กันมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่อง Supply 
Chain หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถส่งชิ้นส่วน 
(Parts) ให้กับผูป้ระกอบยานยนต์ได้เช่นเดยีวกบั 
สถานการณ์ COVIID-19 ในปัจจุบัน

5. การท�างานที่บ้าน (Work from Home) 
ในบางต�าแหน่งงานที่สามารถท�างานที่บ้านได้
โดยใช้เทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วยสนบัสนนุ รวมถึง 
มีการด�าเนินการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้น

โดยหน่วยงานภาครัฐ ผู ้ประกอบการ 
ยานยนต์ ผู ้ผลิตชิ้นส่วน ตัวแทนจ�าหน่าย 
ภาคการศกึษา รวมถึงสถาบันยานยนต์ ก็จะต้อง 
ร่วมมือกันเพื่อน�าไปสู่การปรับตัว ปรับปรุง และ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้
ไทยคงเป็นผู้น�าในกลุ่มประเทศอาเซียนในด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

2. In future the online digital vehicle 

sales platform, the after sale service or even 

the car washing service at home will be 

increasingly trending as well which responds 

to the E-lifestyle, customer satisfaction.

3. Social distancing society will lead 

to a concept and guidelines for future mobility 

innovative designs with personal protective 

equipment.

4. Procurement strategy using Global 

Sourcing system may lead to a new  sourcing  

process which will focus on purcha sing 

parts in the same area to prevent the risk of 

supply chain or the suppliers impact from 

the lockdown measures du r ing the 

COVIID-19 outbreak.  

5. Some positions, working from home 

by using the advanced technology support 

can also increase the number of online 

meetings. 

Finally, the cooperation among the 

government agencies, automotive and 

parts manufacturers, academic sector 

including Thailand Automotive Institute (TAI) 

leads Thailand to the transition and 

competitiveness enhancement as a leading 

automotive industry in the ASEAN.

รูปตัวอย่างการให้บริการ Car Mobile Service ซึ่งเป็นบริการแบบ New Normal 
Sample of Car Mobile Service (New Normal service)



26

www.tuv.com

Mobility

Services

Market access and type approval service 

Our global network for one-stop solutions to approach local authorities / approval
standards;
 

For more information, please contact: 

TÜV Rheinland Thailand Ltd. 
Global Technology Assessment Center Bangkok 
Ladkrabang Industrial Estate 
123/1 Soi Chalongkung 31, Lamplatew, 
Ladkrabang, Bangkok 10520 
Tel: +66 2 326-1333  Fax: +66 2 326-1334-5 

 N. America - DOT Europe - EAC, e-Mark S. America - INMETRO, 3CV Africa -  NRCS

Australia - ADRs Asia - CCC, VSCC, GSO, SASO, CMVR-TAC, SNI, BPS, TISI
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9 หลักสูตรฝกอบรม Public Training
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
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การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
มส่ีวนช่วยในการตดัสนิใจของผู้บริโภคในการเลอืกใช้สนิค้าทีมี่ประสทิธภิาพ 
การใช้ไฟฟ้าสูง หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนโดยที่
ยงัคงตอบสนองความต้องการการใช้สนิค้านัน้ๆ ได้ ซึง่สนิค้าทีม่ฉีลากประหยัด 
ไฟฟ้าเบอร์ 5 มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ตู้เย็น เคร่ืองปรับอากาศ 
กาต้มน�า้ และขยายประเภทผลติภัณฑ์ไปจนถงึเส้ือผ้า และอาหาร ในปัจจุบนั 
จักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีการติดฉลาดประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 ซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามโครงการมีการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 
ดังนี้

ประเภท L1e-A (Power Cycle) เป็นรูปแบบของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าท่ีมีบันไดปั่นเข้ากับชุดขับเคลื่อน มีความเร็ว ไม่เกิน 25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง และก�าลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 1 kW

ประเภท L1e-B (Two-wheel Moped) เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่
มคีวามเรว็ไม่เกนิ 45 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และมกี�าลงัมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกนิ 4 kW

ประเภท L3e (Two-wheel motorcycle) เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ทีไ่ม่สามารถจดัเข้ากลุม่ L1e ได้ ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
และมีก�าลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 11 kW ซึ่งรถจักรยานยนต์ประเภทนี้เป็น
รถที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อวิ่งบนถนนหลวงได้

Nowadays, buying electrical appliances, the electricity saving 

label no.5 has helped consumers to decide on choosing products 

that have high efficiency in electricity usage, in other words, saving 

electricity bills each month while still meeting demand to make use 

of those products.  There are variety of products with the electricity 

saving label no.5, such as refrigerators, air conditioners, kettles, and 

expanding to clothing and food products.  The electric motorcycle  

is the latest product that  has electricity saving label no.5. Electric 

motorcycle is divided into categories as follows;

L1e-A (Power Cycle) : It is a type of electric motorcycle that 

has a spinning ladder attached to a driving gear, speed up to 25 

kilometers per hour and motor power not over 1 kW. 

L1e-B (Two-wheel Moped) : A type of electric motorcycle that 

has speed up to 45 kilometers per hour and motor power not over 4 kW. 

L3e (Two-wheel motorcycle) : An electric motorcycle that 

cannot be classified into the L1e type, speed not less than 45 

kilometers per hour and motor power not over 11 kW. This type of 

electric motorcycle can be registered with the Department of Land 

Transport (DLT) to ride on public road. 

รถจักรยานยนต์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

ELECTRIC MOTORCYCLE
NUMBER

By Mr. Threepol Boonyamarn
Vice President Testing, R&D Center
Thailand Automotive Institute

Testing Standards
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ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าประเภท L1e-A และ L1e-B
Picture sample to electric motorcycle type L1e-A  and L1e-B

ตัวอย่างรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าประเภท L3e
Picture sample to electric motorcycle type L3e
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ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่แสดงข้อมูลระดับ
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์มีข้อมูล 
ดังนี้

 ผลิตภัณฑ์ จักรยานยนต์ไฟฟ้า L1e-A, B หรือ L3e

 ค่าไฟฟ้า หน่วยเป็น บาท/ปี

 ค่าประสิทธิภาพ หน่วยเป็น Wh/km

 ยี่ห้อรถจักรยานยนต์

 รุ่นรถจักรยานยนต์

 ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า หน่วยเป็นวัตต์ 

 ชนิดของแบตเตอรี่

 ชั่วโมงการชาร์จ หน่วยเป็นชั่วโมง
 (เป็นการชาร์จแบบ normal charge)

The picture below is an example of electricity saving 
label no. 5; showing the electrical efficiency 
data. 

 Product: Electric Motorcycle L1e-A, B or L3e

 Electricity cost: unit in Thai baht/year

 Efficiency rate: unit in Wh/km

 Brand of electric motorcycle

 Model

 Motor power: unit in watt 

 Type of battery 

 Electricity charging rate: unit in hour

 (based on normal charge)

เบ
อร

 5

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
ผลิตภัณฑ

คาไฟฟา

จักรยานยนตไฟฟา (L3c)

1,063.8 บาท/ป

ABC Lithium ion
X ช่ัวโมงEM 01

XX.X วัตต (XX.X hp)

36.8 Wh/km

ย่ีหอ ชนิดแบตเตอร่ี
ช่ัวโมงการชารจรุน

ขนาดมอเตอร

http://labelno5.egat.co.th

คาประสิทธิภาพ

1

2 3

4 7
85

6

รายละเอียดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน
(ขนาดจริง : กว้าง 35 มม. สูง 43 มม.)

Details of label are shown energy efficiency level

(Actual size of the label is 35 mm. (width) x 43 mm. (length)

TESTING STANDARD
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ห้องปฏิบัติการทดสอบ 

ในส่วนของการทดสอบ เป็นการทดสอบตามมาตรฐานสากลในการ
หาอัตราสิ้นเปลืองพลังงานตามมาตรฐาน EU 134-2014 ซึ่งท�าการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ด�าเนินการ
โดยสถาบันยานยนต์ การทดสอบรถจักรยานยานยนต์จะท�าการขับขี่ 
ทีเ่ป็นการจ�าลองรปูแบบการขบัขีบ่นท้องถนนจรงิ ซึง่รปูแบบของรถประเภท 
L1e จะแตกต่างกับรถประเภท L3e โดยรถประเภท L3e จะมีรูปแบบการวิ่ง
ที่ใช้ความเร็วสูงกว่า มีความซับซ้อนมากกว่า เนื่องจากรถประเภทนี้จะถูก
น�ามาวิ่งบนถนนสาธารณะได้

In testing lab
In test section, test process follows international standards 

for finding energy consumption rate according to EU standards 

134-2014, in the laboratory of Thailand Automotive Institute (TAI) 

which is ISO/IEC 17025 accreditation. The motorcycle will be ridden 

in laboratory that simulates a real road driving pattern. The riding 

pattern of L1e is differed from L3e.  L3e requires higher speed and 

more complex pattern since it will be ridden in public road. 

การทดสอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน

มาตรฐานการทดสอบ

ประเภท L1e L3e

มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน REGULATION (EU) No. 134 /2014 ANNEX VII

การอ้างอิงรูปแบบวัฏจักรขับทดสอบ (Driving Cycle) ECE R47 World Harmonized Motorcycle Test Cycle (WMTC), stage 2

Testing of Electric Motorcycle 

Standards of testing

Types L1e L3e

Testing standards of energy efficiency rate REGULATION (EU) No. 134/2014 ANNEX VII

Reference driving cycle ECE R47 World Harmonized Motorcycle Test Cycle (WMTC), stage 2
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ขั้นตอนการทดสอบพอสังเขปดังนี้ 

• Run in อย่างน้อง 300 Km (ภายใน 7 วันก่อนการทดสอบ)
• ท�าการ Discharge ไฟออกจากแบตเตอรี่โดยการวิ่งด้วยความเร็ว

เท่ากับ 70+5% ของ Maximum Design Speed
• ท�าการทดสอบตาม Driving Cycle ตามประเภทของรถ 

ตามภาพด้านล่าง 
• ชาร์จไฟกลับให้แบตเตอรี่
• ค�านวณหาประสิทธิภาพพลังงานในหน่วย Wh/km
• สิ้นสุดการทดสอบ

รูปแบบการขับขี่รถประเภท L1e-A และ L1e-B

รูปแบบการขับขี่รถประเภท L3e

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี้เริ่ม 
ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมจี�านวนบรษิทัทีจ่�าหน่ายรถจกัรยานยนต์ 
ไฟฟ้าเข้าร่วมเป็นจ�านวนเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของตลาดที่ก�าลังขยายตัว 
ผู้ที่สนใจซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 (http://label-
no5.egat.co.th)

Steps of Testing are as follows 
• Run in at least 300 Km (must be done within 7 days prior 

the date of testing)

• Discharge electric current from battery by riding with speed 

up to 70+5% of the maximum design speed

• Test by following the driving cycle, type of vehicle as 

shown below pictures

• Recharge battery

• Calculate for the value of energy efficiency rate by the unit 

of Wh/km

• End of testing

Riding pattern for L1e-A and L1e-B

Riding pattern for L3e
The electricity saving label no. 5 for electric motorcycle has 

been in operation since 2019. The number of electric motorcycles 

that receives the label has been increased according to the growth 

of market. Those who are interested in buying a motorcycle with an 

electricity saving label no.5 can visit the website of label no.5 

project (http://labelno5.egat.co.th) for more information.

สนใจรับบริการทดสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์
655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34 
ต.บางปูใหม่่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0710-9  Ext.134-135, 138
โทรสาร : 0-2323-9598
อีเมล์ : tsa@thaiauto.or.th   Line@ : @thaiauto

For more information:

Testing Center of Thailand Automotive Institute

655 soi 1, Bang Poo Industrial Estate, Moo 2,

Sukhumvit Road, Km.34, Muang, Samutprakarn 10280

TEL : 0-2324-0710-9  Ext. 134-135, 138

FAX : 0-2323-9598

Email : tsa@thaiauto.or.th  Line@ : @thaiauto

TESTING STANDARD
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หลักสูตรฝกอบรม
เดือน กรกฎาคม 2563





หลักสูตรฝกอบรม
เดือน สิงหาคม 2563



36

บทน�า 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ก�าลงัส่งผลกระทบไปทัว่โลกเป็นวงกว้าง เร่ิมต้น
จากการมีผู้ติดเชื้อที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และ
แพร่กระจายไปทั่วโลก ผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิต
เป็นจ�านวนมาก นอกจากนั้นเจ้าไวรัสตัวนี้เอง 
ยังกระทบไปถึงการชะงักงันของอุตสาหกรรม
ท ่อง เที่ ยวและ อุตสาหกรรมที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ ง 
ทัง้การยกเลกิเท่ียวบนิ การยกเลกิการจองโรงแรม 
การยกเลกิกจิกรรมต่างๆ จนถงึการชะลอการผลติ
ในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกท่ีอยู่ภายใต้ระบบ
ห่วงโซ่คณุค่าโลก (Global Value Chain) อนัส่งผล
ต่อเน่ืองไปสูผ่ลกระทบด้านการค้าและการลงทนุ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพราะมี
การประกาศห้ามออกจากบ้าน (State at Home) 
เพือ่สกดักัน้และป้องกนัการตดิเชือ้ ซ่ึงประชาชน
ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ 

(เช่น ต้องซือ้หน้ากากอนามยั หรอืเจลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือ) รวมไปถงึการทีค่นต้องกกัตวัอยูก่บับ้าน
จนท�าให้ขาดรายได้และการที่อีกหลายประเทศ
เลือกที่จะท�าการ “ปิดประเทศ” อันท�าให้เกิด
ก า รถดถอยทาง เศ รษฐ กิ จอย ่ า ง รุ น แ ร ง 
ภาคการเงิน ก็ส่งผลต่อการตกลงในตลาดหุ้น
ทั่วโลก ราคาน�้ามันตกแบบดิ่งลงเหว เพราะ
ระบบการขนส ่ง ท้ังโลกหยุดชะงัก ดังนั้น
จงึไม่สามารถปฏเิสธได้ว่า เศรษฐกจิโลกของเรา
ก�าลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ (Global Economic 
Crisis)

Introduction
The pandemic of an infectious disease or 

Covid-19 has effects on everyone, worldwide. 

It started from Wuhan, China and has caused 

a large number of sick people and deaths. It 

also has effects on tourism and other related 

industries; including, flight, hotel and event 

cancellations along with slowing down of 

production in the world industry under the 

Global Value Chain. As a consequence, these 

have effects on trade and investment in both 

domestic and international markets because 

of Stay at Home orders in order to stop the 

spread of this virus and prevent infection. 

People have to pay for protection gears such as 

mask or hand gel. Additionally, self-quarantine 

causes people to lack of income from staying 

at home. Some countries choose the lockdown. 

As a result, these cause intense economic 

recession, slowing down in financial sector, 

falling of the world stock market and diving 

of crude oil price from halting of the whole 

transportation system. Hence, it is undeniable 

that we are facing the Global Economic Crisis. 

COST 
MANAGEMENT FOR 
ORGANIZATION'S 
SURVIVAL

การบริหารต้นทุน
เพื่อการอยู่รอดขององค์กร

Train the Trainer

By Mr. Wiphusit Chanmanee
Managing Director 
Integrated Consulting Ltd.
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ดงันัน้ผลกระทบทีจ่ะส่งผลต่ออตุสาหกรรม
ยานยนต์ คือ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลต่อ
ความต้องการสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สถานประกอบการ
บางส่วนต้องปิดตัวลง หรือลดปริมาณก�าลัง
การผลิต ดังนั้นส่ิงที่จะตามมาคือการเลิกจ้าง
แรงงาน การย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศ
ที่มีต้นทุนที่ต�่ากว่า ผลกระทบต่อการจ้างงาน 
ค่าจ้าง ความยากจน และส่งผลไปสู่การสูญเสีย
รายได้ ความต้องการยานยนต์ท่ัวโลกคงลดลง
อย่างเลี่ยงไม่ได้

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย
อาจต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค
ที่เกือบทุกองค์กรหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น 

1) ธรุกจิหยุดชะงกั ทัง้ค�าสัง่ซ้ือ ขาดวตัถดุบิ 
และส่งออกไม่ได้ 

2) ต้องให้ลกูน้องหยดุการท�างานบางส่วน 
หรือเลิกจ้าง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
ประจ�า (fixed costs) 

3) สินค้า และวัตถุดิบบางส่วนที่ผลิต 
ที่มีวางกอง ดองไว้ และวัดดวงว่าจะใช้ได้หรือ
ขายได้ไหม

4) ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ
ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุน เพื่อพยุงธุรกิจได้ 

5) บคุลากรบางส่วนลาออก ซึง่เป็นบคุคล
ที่ เป ็นหัวใจ หรือขุมก�าลังสมองขององค์กร 
บุคลากรที่เหลือ ขาดขวัญก�าลังใจ ด้อยความ

สามารถ... ตกอยู่ในสภาวะตื่นตัว ท�างานแบบ
เร่งรีบ เพราะทุกคนชาชินกับมาตรการหยุดเชื้อ
เพื่อชาติ (กินๆ นอนๆ)

Thus, the effects on automotive industry 

are economic recession and decline of 

consumer’s needs from both domestic and 

international markets in consumer goods and 

services. Some companies are closed down 

or decrease production capacity. As a result, 

layoff, moving production base to countries 

with lower labor cost, employment, wage, 

poverty, loss of income and decreasing need 

of buying automobile are all occurred, 

unavoidably. 

For  automot ive  industry  in 
Thailand, most organization may 
face problems and obstacles, 
unavoidably; which are as follows

1) Business interruption from lacking 

of purchasing order or raw material and 

inability to export 

2) Discharge some jobs from employee 

or layoff in order to reduce fixed costs

3) Some products, raw materials and 

finished goods are piled up and left there and 

taken on faith if they will be used or sold

4) Lack of financial liquidity and cannot 

find source of capital to keep up business

5) Some employees resign and they 

are key persons while the rest lose moral and 

do not have adequate ability. They are vigilant 

and work in a hurry. Every one gets used to 

the stay at home measure. 
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การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสถิติ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจแบบเสรี ผู้บริหารต้องเผชิญกับ
การแข่งขนัในทุกๆ รูปแบบ แรงกดดนัทีเ่กดิจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ 
(Political) สภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ลกูค้า 
คู่แข่งขัน และผู้ส่งมอบ เป็นต้น สิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องเผชิญ คือ ลูกค้ามักใช้กลยุทธ์ขอให้ปรับลด
ราคาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน เพื่อสร้างผลก�าไร หรือ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพราะต้นทุน
ที่มากที่สุดในการผลิต คือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน 
อัตราส่วนเกิน 40 เปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า 
หากขอลดราคาวัตถดุบิจากผู้ส่งมอบท้ังหมด เช่น 
ขอลดราคาลง 3 เปอร์เซน็ต์ อาจส่งผลต่อต้นทนุ
การผลิตที่ลดลงได้ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าโดย
ส่วนใหญ่จงึมกัใช้กลยุทธ์ต่อรองราคาจากผูส่้งมอบ 
สิ่งที่ผู้บริหารธุรกิจต้องท�าการตัดสินใจ แก้ไข

ปัญหาต่างๆ จากมาตรการบีบขอลดราคาจาก
ลกูค้าให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจะต้อง
ค�านึงถึงความอยู่รอดและโอกาสในการเติบโต
ของกิจการ ข้อมูลส�าคัญที่ใช้ประกอบในการ
ตดัสนิใจในด้านต่างๆ ประกอบด้วยข้อมลูภายนอก
กิจการ และข้อมูลภายในกิจการ ข้อมูลจาก
การบัญชีต้นทุน ถือเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในด้าน
บัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร จึงถือเป็นข้อมูล
ภายในที่ส�าคัญ การท�าความเข้าใจความหมาย 
วตัถปุระสงค์ ความส�าคญัต่อการบรหิาร เป็นสิง่
ส�าคัญอันดับแรก

Decision Making by Using 
Statistics

At present, business is operated as free 

trade. Management have to face all types of 

competition. There are pressures from outside 

such as government policy (political), economy, 

customer, competitor and supplier. Customers 

usually request price reduction of raw material 

and part as strategy to increase profit or create 

competitiveness because cost of raw material 

and part takes the largest proportion of production 

or over 40% of total product price. If customer 

gets 3% discount from all suppliers, production 

cost may decrease up to 2%; therefore, most 

customers use this strategy for negotiation with 

supplier. Management needs to make decision 

and correct this negotiation strategy, efficiently, 

as well as concern survival and growth 

opportunity of business. The necessary data 

and information for decision making consists 

of both external and internal data together with 

cost account; which is the basic information 

in financial accounting and managerial 

accounting. It is important internal information; 

therefore, understanding the meaning, 

objective and importance to management are 

priority consideration.

TRAIN THE TRAINER
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รู้ต้นทุนขององค์กร แล้วหรือไม่ ก่อนตัดสินใจ 
เดิน หรือถอย

องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องบริหารจัดการองค์กรให้เอาชนะ
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เต็มไปด้วยปัญหา อุปสรรค และ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ธุรกิจ จึงต้องคิดแบบบูรณาการ โดยการน�าระบบการจัดการองค์กร 
(Management system) ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อบริหารและพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ การบริหารระบบการเงินและ
บญัชี รวมทงัระบบบรหิารจัดการต่างๆ เพ่ือให้องค์กรมีผลก�าไร เติบโต
อย่างยั่งยืน สิ่งส�าคัญที่สุด คือ “การบริหารต้นทุน”

Knowing Cost Before Making Decision 
whether to Move Forwards or Turn Back 

Nowadays, business organization operates and manages 

under business environment that is full of problems, obstacles and 

changes in both internal and external. To overcome these, executives 

must have integrated thought by applying modern and ultimate 

efficiency of management system for management, business 

structure development, financial and accounting management 

system and others in order to obtain profit and expand business. 

Hence, the most significant is “Cost Management”.

ต้นทนุ คอื ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในการด�าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ

Cost is expenses that occur for producing goods or services.
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โครงสร้างต้นทุน
ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิต

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cost of a 
Manufactured Product / Cost of Goods) 
ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง (Direct cost) 
และค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect cost) วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
การผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาในด้านทรัพยากรที่
เป็นส่วนประกอบของสนิค้าแล้วนัน้จะประกอบด้วย

1. ต้นทุนทางตรง

1. วัตถุดิบ
วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบส�าคัญ

ของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป
โดยทั่วไป ซึ่งต้นทุนท่ีเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ
ในการผลิตสินค ้าอาจจะถูกแบ ่งออกเป ็น 
2 ลักษณะ คือ

1.1 วตัถดุบิทางตรง หมายถงึ วตัถดุบิหลกั
ทีใ่ช้ในการผลติ และสามารถระบไุด้อย่างชดัเจน
ว่าใช้ในการผลติสนิค้าชนดิใดชนดิหนึง่ในปรมิาณ
และต้นทนุเท่าใด รวมทัง้จดัเป็นวตัถดุบิส่วนใหญ่
ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ เช่น ไม้แปรรูป
จัดเป็นวัตถุดิบทางตรงของการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

ผ้าที่ใช ้ในอุตสาหกรรมเส้ือผ้า ยางดิบที่ใช ้
ในการผลติยางรถยนต์ แร่เหลก็ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม
ถลงุเหลก็ กระดาษที่ใช้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

1.2 วตัถดิุบทางอ้อม หมายถงึ วัตถดุบิต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้าแต่
ไม่ใช่วตัถดุบิหลักหรอืวัตถุดบิส่วนใหญ่ เช่น ตะปู 
กาว กระดาษทรายท่ีใช้เป็นส่วนประกอบของ
การท�าเคร่ืองหนังหรอืเฟอร์นเิจอร์ น�า้มนัหล่อล่ืน
เคร่ืองจักร เส้นด้ายที่ใช้ในการตัดเย็บเส้ือผ้า 
เป็นต้น โดยปกติแล้ววัตถุดิบทางอ้อมอาจจะ
ถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน” ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่าย
การผลิตชนิดหนึ่ง

Cost Structure
Cost of Manufactured Product or Cost 

of Goods consists of direct cost, indirect 

cost, direct material, direct labor costs and 

manufacturing overhead. Resources for 

producing goods are as follows

1. Direct cost

1. Materials
Mater ia ls are signif icant part of 

producing goods or finished products. In this 

regard, material cost is categorized into 2 types

1.1 Direct Materials are referred to key 

raw materials that are used for production. 

They can be clearly identified what they are 

used for which product in what amount and 

cost. Most of them are used for production; 

for instance, lumber is direct material of making 

furniture, fabric is used in textile industry, rubber 

is used for tire production, iron ore is used in 

steel industry, paper is used for publishing 

business, etc.

1.2 Indirect Materials are referred to 

raw materials that are related to products, 

indirectly, and they are not key or most of 

materials used in production such as nail, glue 

or sand paper; which are used for production 

of leather goods or furniture, lubricant oil for 

machine or thread for sewing. In general, indi-

rect materials are also as known as “Factory 

supplies” which are ones of production 

expenses. 

TRAIN THE TRAINER

Cost Structure
Direct

Indirect

Parts and materials

Pr
im

e C
os

ts

Fa
ct

or
y C

os
ts

To
ta

l C
os

ts

Ne
t S

ell
ing

 P
ric

e

Wages and benefits
Operational expenses

Factor overheads
Administrative overheads

Selling overheads
Distribution costs

Research & Development

Profit
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2. ค่าแรงงาน
ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ ้างหรือผล

ตอบแทนที่จ ่ ายให ้แก ่ลูกจ ้างหรือคนงาน
ท่ีท�าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดย
ปกติแล้วค่าแรงงานถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) และ
ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor)

2.1 ค ่ าแรงงานทางตรง หมายถึ ง 
ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้าง
ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโดยตรง 
ค่าแรงทางตรง เป็นค่าแรงงานที่มีมูลค่าสูงมาก
เมือ่เทียบกบัค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) 
ในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็น
ค่าแรงงานส่วนส�าคัญในการแปรรูปวัตถุดิบ
ให้เป็นสินค้าส�าเร็จรูป เช่น คนงานที่ท�างาน

เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต
ก็ควรถือเป็นแรงงานทางตรง หรือพนักงาน
ในสายการประกอบ เป็นต้น

2.2 ค ่าแรงงานทางอ ้อม หมายถึง 
ค่าแรงงานทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัค่าแรงงานทางตรงที่
ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น เงินเดือนผู้ควบคุม
โรงงาน เงินเดือนพนักงานท�าความสะอาด
เครือ่งจกัรและโรงงาน พนกังานตรวจสอบคุณภาพ 
ช่างซ่อมบ�ารุง ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
คนงาน เช่น ค่าภาษีที่ออกให้ลูกจ้างสวัสดิการ
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้ 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการผลิต

2. Labor
Labor is referred to wage or compensation 

that are paid to employee or worker whose 

work relates to production. Normally, there 

are 2 types of labor cost; direct labor and 

indirect labor. 

2.1 Direct Labor is labor cost that is paid 

to worker or employee whose work relates to 

production, directly. This cost is higher than 

indirect labor for producing a unit of product. 

It is the key cost for transforming raw material 

to finished product; for instance, a worker 

whose work is controlling machine for production 

or one who works in assembly line is direct 

labor. 

2.2 Indirect labor is labor cost that is 

not related to direct labor cost in production; 

for example, salary of plant manager, cleaning 

staff for machine and factory, QC staff, 

maintenance staff and any cost related to 

employee; including, tax and welfare paid for 

employees, etc. Those indirect labor costs 

are parts of production expenses. 

ส่วนประกอบของต้นทุนค่าแรง ท้ัง 2 ชนดิ 
ประกอบด้วย
• ค่าแรง 
• ค่าล่วงเวลา 
• สวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม โบนัส 

กองทุน เป็นต้น

Both types of labor costs consist of
• Labor cost
• OT cost
• Fringe benefits such as social security, 

bonus and welfare
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3. ค่าใช้จ่ายการผลิต
ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถงึ แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการผลติสนิค้า ซึง่นอกเหนือจากวตัถดุบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น 
วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมอ่ืนๆ 
ได้แก่ ค่าเสื่อมโรงงาน ค่าเสื่อมเครื่องจักร ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าประกันภัย 
ค่าภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการผลิตในโรงงานเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายการผลิต ไม่รวมถงึเงนิเดอืน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าเสือ่มราคา 
ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานในส�านักงาน (Management cost) ค่าใช้จ่าย
การผลิตจึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมต่างๆ (Cost of 
Indirect Manufacturing Costs) นอกจากนี ้ยังพบว่าในบางกรณีมีการเรยีก
ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ในชื่ออ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ้ย
การผลิต (Manufacturing Burden) ต้นทุนผลิตทางอ้อม (Indirect Costs) 
เป็นต้น

3. Manufacturing Overhead
Manufacturing Overhead means center of expenses that are related 

to production; excluding direct material and direct labor costs, such as 

indirect material, indirect labor cost and other indirect costs; including, 

building depreciation, machine depreciation, utilities, rental, insurance, 

tax, etc. However, those costs must be related only to production in 

factory. 

Manufacturing Overhead is not included salary, rental, utilities, 

depreciation from operation in the office (Management cost). Thus, 

manufacturing overhead is the center of indirect manufacturing costs. 

Sometimes, it is called Factory Overhead, Manufacturing Burden or 

Indirect Costs.

3.1 ต้นทนุค่าเสือ่มของสินทรัพย์ 3.1 Depreciation Asset Cost

- เครื่องจักร - Machine

- ที่ดินและอาคาร - Land and Building

- อุปกรณ์สํานักงาน (โรงงาน) - Office Supplies (Factory)

- เฟอร์นิเจอร์/ของตกแต่ง - Furniture/Decoration

3.2 ค่าใช้จ่ายโสหุย้โรงงาน 3.2 Factory Overhead Cost

- ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ และค่าซ่อม - Tools Expense and Maintenance

- ค่าบริการด้านเทคนิค - Service Technical

- ค่าบริการตรวจสอบ - Service of Inspection

- เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ์ - Stationary and Print

- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม - Maintenance and Repair

- สาธารณูปโภค - Utilization

- ค่าไฟฟ้า - Electric Power

- ค่าบรรจุภัณฑ์ - Package

- ของใช้ส้ินเปลืองโรงงาน - Manufacturing Suppliers

- เครื่องมือ/สอบเทียบ - Inspection Expense

- อื่นๆ - Others

TRAIN THE TRAINER
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4. ค่าใช ้จ ่ายในการขาย คือ 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้การสั่งซื้อของลูกค้า จนถึง
การน�าสินค้าส�าเร็จรูปหรือบริการไปถึงมือลูกค้า 
เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการตลาด เงินเดือน
พนักงานขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง หรือ
กระจายสินค้า เป็นต้น

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือค่าใช้จ่ายส�านักงาน 
เช่น เงินเดือนและสวัสดิการผู้บริหาร ค่าใช้จ่าย
ฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นต้น

เริม่ต้นอย่างไร ในการบรหิารต้นทนุ
ประเด็นส�าคัญขององค์กร คือ การแยก

ประเภทต้นทุน และรวบรวบข้อมูล โดยเฉพาะ
ต ้นทุนการผลิตในแต ่ละเครื่ องจักร หรือ
กระบวนการทีเ่รยีกว่า Process cost ในการผลติ
สนิค้าแต่ละประเภท หรือรายการ แต่ละขัน้ตอน
ตั้งแต่วัตถุดิบเข้า จนถึงผลิตสินค้าส�าเร็จรูป
พร้อมส่งมอบ ดังนั้นการค�านวณต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด ไม่ควรมองท่ีภาพรวมของทั้งองค์กร 
แต่ควรแยกแยะท่ีสามารถทราบแต่ละขั้นตอน 
แต่ละแผนก มต้ีนทนุ (cost) และรายได้ (income) 
แต่ละรายการสินค้าเท่าไร จึงจะทราบได้ว่า 
โครงสร้างต้นทุนแต่ละส่วน มีสัดส่วนเท่าไร 
อะไรต้นทุนมาก และไม่จ�าเป็น หรือสูญเสีย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องน�าไปสู ่แผนในการลดต้นทุน 
(cost reduce)

การบริหารต้นทุนเป็นเครื่องมือ
ของผู้บริหาร

ทุกองค์กรธุรกิจที่มุ่งหวังก�าไร ผู้บริหาร
ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน�ากิจการ
ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ ผู้บริหารของธุรกิจที่มุ่งหวังก�าไร
อาจมีเป้าหมายในการที่จะท�าให้ผู ้ถือหุ้นหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีก�าไรสูงในระยะยาว หรือ
ท�าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่า
กจิการจะได้รบัในอนาคตอยูใ่นระดบัสูง นกับญัชี 
หรือแผนกบัญชี มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล
ทางการบัญชี เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และหน ้าที่ หลักของผู ้ บริหารขององค ์กร 
เพื่อให้การจัดการบรรลุความส�าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทาง 
ธุรกจิมีการแข่งขนัอย่างรนุแรงมากขึน้ การบญัชี 
การเงิน ไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างท่ีต้องการ จงึท�าให้การบญัชเีพ่ือการจดัการ
เข้ามามีบทบาทในการจดัการธรุกิจมากขึน้เรือ่ยๆ 
ผู ้บริหารจึ งควรให ้ความส�าคัญกับข ้อมูล
ด้านการเงินและบัญชี

4. Selling Expense is expense 

that occur in order to obtain order from 

customer until deliver finished goods and 

services to customer such as advertising 

expense, marketing expense, salespersons’ 

salary, delivery expense or distribution expense. 

5. Management Expenses is 

cost of management. It is expense used in the 

office such as salary and fringe benefit of 

management or expense of accounting and 

financial department. 

How to start and apply cost 
management?

The significant point of organization is 

to sort out the type of cost and gather data; 

especially, production cost of each machine 

or process cost of production of each product 

type or lists of each process; starting from 

arrival of raw material to finished goods and 

ready delivery. Hence, all total production 

cost should not be calculated in lump sum. It 

should be classified in each process in order to 

know how much each process and department 

spend (produce costs) and earn income from 

each of product lists. Then, we will know cost 

structure of each section, its proportion, what 

costs more and what is not necessary or loss. 

All these lead to cost reduction plan. 

Cost Management is a tool 
for management

All business organization aim for profit. 

Management still have duty and responsibility 

in management with the objective of leading 

business to accomplishment as targeted. 

Management expect profit. They set target to 

earn high profit in long-term for shareholders 

or stakeholders or generate present value of 

cashflow to be higher in the future. Accountant 

must prepare accounting data to fulfill objective 

and key duty of management in order to achieve 

goal, efficiently. At present, there are more intense 

competit ion in business environment. 

Accounting and finance are unable to meet 

user’s requirements; therefore, managerial 

accounting plays a major role in business 

management. Thus, management should 

place importance on financial and accounting 

information. 
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ต้องทราบว่าแต่ละแผนก หรือหน่วยงานในองค์กร ก�าไร
หรือขาดทุน

การวิเคราะห์ต้นทุน ภายหลังรวบรวมข้อมูลโครงสร้างต้นทุน 
(cost structure) จงึต้องก�าหนดเป้าหมายแต่ละต้นทุนค่าใช้จ่าย (cost target) 
และน�าหลักการประเมินสมรรถนะการท�างาน โดยใช้หลักการ Ability Base 
on Cost : ABC ให้ทกุแผนกและทกุหน่วยงาน วดัผล ประเมินผลถึง รายได้ 
ค่าใช้จ่าย

องค์กรธุรกิจควรมีการจัดท�าบัญชีเพื่อการจัดการแยกออกจากบัญชี
การเงนิ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบในแต่ละเดอืน จึงสามารถน�าข้อมลู
มาวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ค่าใช้จ่ายใดเกินเป้าหมาย หรืออย่างน้อยที่สุด 
ท�าให้เห็นภาพรวมของบริษัท มีต้นทุน เทียบกับเป้าหมาย ที่แสดงให้เห็น
ก�าไรสุทธิ เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแผนปรับปรุง หรือเมื่อลูกค้ามีการร้องขอ
ให้ลดราคาสินค้า องค์กรสามารถพิจารณาผลกระทบและแผนในการ
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างก�าไร หรือขาดทุนให้น้อยที่สุด 
เมือ่มสีถานการณ์ทีต้่องตัดสินใจและต้องเลือกวธิกีารหรือทางเลอืกทีจ่ะท�าให้
องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์สูงสดุ ผู้บริหารจ�าเป็นต้องทราบข้อมูลทางการบญัชี
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เห็นความแตกต่างของข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของแต่ละทางเลอืก หรอืแต่ละสถานการณ์ได้ชดัเจนขึน้ นักบญัชเีพ่ือการจดัการ
จะเป็นผูเ้ตรยีมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องให้แก่ผู้บริหาร จ�านวนข้อมูลจะมากหรอืน้อย

ขึน้อยูกั่บความต้องการของผูบ้รหิาร ผลประโยชน์หรอืผลตอบแทนทีค่าดหวงั
ว่าจะได้รบั ความส�าคญัของสถานการณ์ทีต้่องตดัสนิใจ ถ้าเป็นการตดัสนิใจ 
อยู่ในระดับส�าคัญมาก ความเกี่ยวข้องของข้อมูลก็ต้องมากเช่นกัน

Must know if each department or section in 
organization earns profit or loss 

For cost analysis, you need to set cost target of each expense 

after gathering data of cost structure. Then, you have to evaluate work 

performance by applying Ability Base on Cost (ABC). Every department 

and section need to grade and evaluate revenue and expense. 

Business organization should prepare and separate managerial 

account from financial account and report to management, monthly. 

This will be used to analyz for which expense is over the budget or see 

overall performance of organization. From its details, management can 

compare cost to budget and it also shows net profit which leads to 

improvement plan. If customer asks for discount, management can use 

it to consider for effect and cost reduction plan in order to gain profit or 

lessen loss. Moreover, if management have to make decision and select 

choice, they need to know all related accounting information to compare 

advantage and disadvantage of each choice or situation, clearly. 

Managerial accountant is the one who prepare all related information for 

management. Flow of information is depended on management’s 

needs, expected benefits and significance of situation. The harder of 

decision making is, the more information is needed.
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Cost Control Target Jan Feb
SALES Income (need key data)    

Selling amount

Selling Tooling

Less Return of Goods

- Sales Discount

Total Sales Income

Cost of Sale (need key data)
- Metal Material cost

- Plastic Material cost

Total material cost

Direct Labor Cost
Production 1 

- Injection

- Mold Injection

- Auto late

Production 2 
- Wire Cut

- Cutting

- Tapping

Direct Labor Cost (Need key)    
- Welfare compensation (Bonus)    

- Sub Contract    

- Welfare compensation (SSI)    

- Taiwan Advance    

Total Direct Labor Cost    

Operating Gross Profit    

Factory Over Head Cost    
Indirect Labor Cost    

- PC    

- IE    

- EQ    

- Store Material    

- Stock FG    

- QC    

Welfare compensation (Bonus)    

Total Indirect Labor Cost    
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บทสรุป

ในปัจจบุนัและอนาคต นักบญัช ีมีบทบาทต่อการบริหารงานในองค์กร
มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันทางการค้าหลากหลาย
รูปแบบที่นอกจากเป็นไปเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจแล้ว ธุรกิจยังต้องให้
ความส�าคญักบัการพฒันาเพ่ือเพิม่มูลค่าให้กับทกุผลติภัณฑ์ และทุกกจิกรรม
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและระบบการปฏิบัติงานที่เรียกว่าห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain) อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นักบัญชีต้องรวบรวม และ
จัดการน�าเสนอข้อมูลทางบัญชีที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในหน้าที่
หลักของผู้บริหารได้ ดังนั้น นักบัญชีมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ 1. ก�าหนด
โครงสร้างต้นทุน (cost structure) 2. การควบคุม (Controlling) และ 
3. ประเมินผลการด�าเนินงาน (and Evaluation) โดยช่วยก�าหนดมาตรฐาน
ของปริมาณ เวลาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน จัดท�ารายงาน
ผลการด�าเนนิงาน ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานประเมินผลงาน และน�าเสนอ 
ผู้บริหารเพ่ือการวิเคราะห์และตัดสินใจ ต่อทิศทางธุรกิจในระยะสั้นและ
ระยะยาว

In Summary
At present and in the future, accountant have more roles for 

management in organization; especially, today’s competition which 

comes in many forms. This is not only to keep up the business but also 

to place importance on development in order to increase more value to 

every product and every activity in production process and operation 

system; as known as supply chain, continuously. Accountant has to 

collect and present accounting information that meets objective of key 

duty of management. Thus, accountant has 3 major duties which are 

planning by 1. Defining cost structure 2. Controlling and 3. Evaluation. In 

this regard, accountant has to set standard of quantity, time and cost 

that relate to operation and prepare report before follow up and present 

to management for analysis and decision making on business direction 

in both short-term and long-term.

Other Expense (Need key)    

1). Service fee    

2). Training fee    

3). Office Asset    

4). Office supply use    

5). Professional fee    

Non Operating Revenue (Need Key) 0   

- Interest Revenue  0  

- Exchange gain  0  

- Scrap revenue    

- Other non-operating revenue    

Non Operating Expenses (Need Key)    

- Interest Revenue    

- Exchange loss    

- Other non-operating Exp. and loss    

   

Profit and Loss of Period  

Estimates income- Tax  

Net Profit and Loss    
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