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อีีก
ในเวลาไม่่ถึึงเดืือีน เรากำาลัง
จะก้าวสู่่่พุุทธศัักราชใหม่่ ปีี 
2564 แล้วครับ แต่่ด่ืเหมื่อีนว่า 

สู่ถึานการณ์์การแพุร่ระบาดืขอีงโรค
ต่ิดืเชื �อีไวรัสู่โคโรนา 2019 (covid-19) 
ยัังไม่่จบสู่ิ�น และยัังกลับม่าแพุร่ระบาดื
เปี็นวงกว้างอียั่างรวดืเร็วในที �ช ุม่ชน 

ที�น่ากังวลไปีกว่านั�นสู่่วนใหญ่่ไม่่แสู่ดืง
อีาการปี่วยั จึงทำาให้เกิดืการแพุร่เชื �อีสู่่ ่ 
ผู้่้อืี�นได้ืง่ายั การปีฏิิบัติ่ต่าม่คำาแนะนำาและ
ม่าต่รการขอีงภาครัฐ จึงเปี็นสู่ิ�งสู่ำาคัญ่ที�
ทุกภาคสู่่วนต่้อีงให้ความ่ร่วม่ม่ือี และ
ปีฏิิบัติ่ต่าม่โดืยัเคร่งครัดื เพืุ�อีให้เราสู่าม่ารถึ
ผู่้านพุ้นวิกฤต่ไปีด้ืวยัดีื

ดื้ านอีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์นั� น 
เดืือีนพุฤศัจิกายัน 2563 ที�ผู่้านม่า มี่ปีริม่าณ์
การขายั 79,177 ค ัน เพุ ิ �ม่ข ึ �น 2.7% 
ปีระกอีบด้ืวยั รถึยันต์่นั�ง 25,437 คัน ลดืลง 
7.2% รถึเพุื �อีการพุาณ์ิชยั์ 53,740 คัน 
เพิุ�ม่ขึ�น 8.2% ขณ์ะที�รถึกระบะขนาดื 1 ตั่น 
ม่ีจำานวน 42,763 คัน เพุิ�ม่ขึ�น 6.8% ซึ่ึ�ง
ภาพุรวม่เปี็นไปีในทิศัทางที�ดืีขึ�น รวม่ถึึง 
ในงาน "มหกรรมยานยนต์์ คร้�งที่่� 37" 
หรือี Motor Expo เสู่ร็จสู่ิ �นไปีอียั่าง
เรียับร้อียั โดืยัม่ียัอีดืจอีงรวม่ต่ลอีดืงาน
ที�อียั่่ 38,699 คัน รถึยันต่์ 33,753 คัน 
จักรยัานยันต่์ 4,946 คัน ม่ีผู้่้ชม่งาน 1.2 
ล้านคน เม่็ดืเงินเข้าสู่่่ระบบเศัรษฐกิจกว่า 
4.9 หมื่�นล้าน

นิต่ยัสู่าร Automotive Navigator 
ฉบับนี� ท่านจะได้ืรับทราบเกี�ยัวกับบทเรียัน
จากปีระเทศัญี่�ปุ่ีน เกี�ยัวกับม่าต่รการบริหาร
จัดืการซึ่ากรถึยันต่์ และม่าต่รการเก่า
แลกใหม่่ เพุ ื � อีกระตุ่ ้ นต่ลาดืรถึยันต่์
ภาพุรวม่เนื�อีหาขอีงร่างม่าต่รฐานสู่าม่ล้อี
ไฟฟ้าที �สู่ถึาบันยัานยันต่์ไดื้จัดืทำาขึ �น 
เพุื �อีต่อีบรับทิศัทางยัานยันต่์ขอีงโลก
ที �กำาลังพุัฒนาสู่่ ่รถึยันต่์ไฟฟ้า

และท้ายัสูุ่ดื ผู้ม่ต่้อีงขอีกล่าวคำาว่า 
“สว้ัสด่ีส่งท้ี่ายปีีเก่าต้์อนร้บปีีใหม่” ขอีให้
ผู้่้อ่ีานทุกท่านจงมี่แต่่ความ่สุู่ขความ่เจริญ่ 
สุู่ขภาพุร่างกายัแข็งแรงสู่ม่บ่รณ์์ ปีระสู่บ
ความ่สู่ำาเร็จในทุกๆ สิู่�ง รอีดืพุ้นจากเชื�อี
ไวรัสู่โคโรนาทุกท่านครับ

สวััสดีีครัับ

Th
ere are only a couple weeks 
left before the beginning 
of year 2021, Nevertheless, 

pandemic of an infectious Coronavirus 
(COVID-19) has not ended, yet. It comes 
back and this time it is spread, widely 
and rapidly, in community. It is more 
serious than before because there is 
no sign of symptom from most of infected 
patients which causes transmission of 
disease from one to another, easily. 
Thus, compliance with advice and 
disease control measures from the 
government are the must that every 
party needs to provide collaboration 
and follows procedures, rigidly. Together 
with these, we can get through this crisis. 

For automotive industry, total sale 
number in November 2020 is 79,177 units 
which is increased 2.7%; including, 
25,437 units for passenger car 
(decreasing 7.2%), 53,740 units for 
commercial vehicle (increasing 8.2%) 
and 42,763 units for 1-ton pickup truck 
(increasing 6.8%). Overall, this indicates 
positive direction. Moreover, Motor Expo 
2020 has just ended with 38,699 units 
of sale order (33,753 units for motor 
vehicle and 4,946 units for motorcycle) 
from 1.2 million visitors with over 49 
billion baht.

Th i s  i ssue o f  Automot i ve 
Navigator Magazine presents you a 
case study of Japan; the Japan’s 
Experience: Scrappage Scheme and 
End-of-Life Vehicle Management 
Policy that stimulates automotive market. 
The Draft of Electric Tuk Tuk Standards 
prepared by Thailand Automotive 
Institute (TAI) is in this issue, as well. 
This corresponds to the world automotive 
direction which is moving forwards 
to Electric Vehicle (EV). 

At the end, I would like to say 
“Happy New Year”“Happy New Year” and wish you all a 
happy, healthy and prosperous New 
Year. Far away from Coronavirus.

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

TALK
PRESIDENT TALK



Automotive Social

การเยี่่�ยี่มชมโรงงานบรษัิัท บเ่อ็ม็ดับัเบลิยี่ ูแมนแูฟค
เจอ็ริ�ง (ประเทศไทยี่) จำากดัั และ บรษัิัท ดัท่เ่อ็ส แดัรค็
เซิลิไมเอ็อ็ร ์ซิส่เทม็ส ์(ประเทศไทยี่) จำากดัั

PLANT VISIT AT BMW &
DTS DRAEXLMAIER
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ปัีจจุบัน BMW นำาเสู่นอีรถึยันต์่ให้กับล่กค้าได้ืเลือีก ภายัใต้่
แนวคิดืว่า Power of Choice ผู่้านการผู้ลิต่รถึยันต์่ที�มี่ต้่นกำาลังใน
การขับเคลื�อีนที�หลากหลายั อีาทิ รถึยันต์่ที�ใช้เครื�อีงยันต์่สัู่นดืาปี
ภายัใน (ICE) รถึยันต์่พุลังไฟฟ้าแบบปีลั�ก-อิีนไฮบริดื (PHEV) และ
รวม่ถึึงรถึยันต์่ที�ใช้แบต่เต่อีรี�ไฟฟ้า (BEV) หรือียัานยันต์่เซึ่ลล์เชื�อีเพุลิง 
(FCEV) ในอีนาคต่ ทั�งนี�เพืุ�อีต่อีบสู่นอีงความ่ต้่อีงการที�หลากหลายั
ขอีงผู้่้ใช้รถึโดืยัยัังคงคำานึงถึึงความ่ปีลอีดืภัยัและความ่เป็ีนมิ่ต่รกับ
สิู่�งแวดืล้อีม่เป็ีนหัวใจสู่ำาคัญ่หลักด้ืวยั โดืยัโรงงาน BMW มี่การควบคุม่
ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ให้เป็ีนไปีต่าม่ม่าต่รฐานและมี่กระบวนการผู้ลิต่ที�มี่
ปีระสู่ิทธิภาพุและทันสู่ม่ัยั โดืยัเฉพุาะการผู้ลิต่แบต่เต่อีรี� ที�ไดื้นำา
หุ่นยันต์่ปีระสิู่ทธิภาพุสู่่งม่าใช้ในกระบวนการผู้ลิต่ในหลายัขั�นต่อีน 
เพืุ�อีให้บรรลุคุณ์ภาพุต่าม่ความ่ต้่อีงการล่กค้า มี่ความ่ปีลอีดืภัยั และ
เป็ีนไปีต่าม่ม่าต่รฐานสู่ากล ทั�งนี�ที�ผู่้านม่า BMW ได้ืทำาการถ่ึายัทอีดื
อีงค์ความ่ร้่ด้ืานเทคโนโลยีัและทักษะการผู้ลิต่ในด้ืานต่่างๆ ผู่้านการ
สู่่งบุคลากรไทยัไปีฝึึกอีบรม่กับ กับผู้่้เชี�ยัวชาญ่ที�ปีระเทศัเยัอีรม่ัน
อียั่างต่่อีเนื�อีง ในดื้านการผู้ลิต่ BMW ม่ีขั�นต่อีนการควบคุม่
คุณ์ภาพุการผู้ลิต่ที�เข้ม่งวดืช่วยัให้มั่�นใจได้ืว่ารถึทุกคันที�ผู้ลิต่มี่
ความ่ปีลอีดืภัยั และสู่ร้างความ่ม่ั�นใจในการขับขี�รถึยันต่์ และ
รถึจักรยัานยันต่์ทุกรุ่นขอีง BMW ในปีัจจุบัน ทั�งรถึยันต่์และ
รถึจักรยัานยันต่์ที �ผู้ลิต่จากโรงงานขอีง BMW ในปีระเทศัไทยั
มี่การสู่่งอีอีกไปียัังต่ลาดืต่่างปีระเทศัหลายัปีระเทศั และมี่แนวโน้ม่
ในการสู่่งอีอีกที�ขยัายัตั่วเพิุ�ม่ขึ�น

สู่ถึาบันยัานยันต์่ขอีชื�นชม่ในความ่มุ่่งมั่�นขอีง BMW ในการ
เข้าม่าลงทุนในปีระเทศัไทยัอีย่ัางต่่อีเนื�อีง รวม่ถึึงการ ใช้ไทยัเป็ีน
ฐานการผู้ลิต่ในการสู่่งอีอีกไปีในหลายัๆ ปีระเทศั อีาทิ ปีระเทศั
ในอีาเซึ่ียัน จีน และอีินเดืียั รวม่ถึึงการที� BMW ม่ีแผู้นในการใช้
ชิ�นสู่่วนในปีระเทศัไทยัม่ากขึ�น ซึึ่�งท้ายัสุู่ดืแล้วทาง BMW ถืึอีเป็ีน

กลไกหนึ�งในการพัุฒนาอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ไทยัให้มี่ขีดืความ่
สู่าม่ารถึในการแข่งขันในต่ลาดืโลก และสู่ถึาบันฯ คาดืหวังว่า
ปีระเทศัไทยัยัังคงเป็ีนผู้่้นำาขอีงอีาเซีึ่ยันในด้ืานอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่
ต่่อีไปี

Currently BMW offering its customers a choice of vehicles 
under the concept “Power of Choice”“Power of Choice” with various alternative 
powertrain systems such as internal-combustion-engine 
vehicles (ICEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) 
including battery electric vehicle (BEV) or fuel cell vehicles 
(FCEV) in the future to meet various customers’ needs with 
safety and environmental friendliness as a key consideration. 
The BMW plant has controlled products according to standards 
with efficient, modern manufacturing processes especially 
the battery production with high-performance robots to be used 
in many production processes to meet quality as customer 
requirements with safety according to international standards. 
And BMW has transferred its knowledge of technology and 
various field of manufacturing skills by sending employees 
for oversea training with experts in Germany continuously.

In terms of production, BMW has strict production 
quality control procedures to ensure every BMW car and 
motorcycle model produced is safe for driving. Currently, 
both cars and motorcycles manufactured from BMW plant 
in Thailand are exported to many foreign markets and tends 
to expand more.

TAI has witnessed BMW commitment to continuously 
invest in Thailand including using Thailand as a production 
base for exporting in many countries such as ASEAN countries, 
China and India and also planning to use domestic parts 
increasing. Lastly, BMW is one of the mechanisms for Thai 
automotive industry development to be able to compete in 
the world market.

เมื่�อีวันพุุธที� 5 สิู่งหาคม่ พุ.ศั. 2563 นายัพิุสิู่ฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ นายัธนวัฒน์ คุ้ม่สิู่น รอีงผู้่้อีำานวยัการ
สู่ถึาบันยัานยันต่์ พุร้อีม่คณ์ะผู้่ ้บริหารจากสู่ถึาบันยัานยันต่์ 
ไดื้รับเกียัรต่ิจาก นายัอี่เว่ ควาสู่ กรรม่การผู้่้จัดืการ บริษัท บีเอี็ม่ 
ดืับเบิลยั่ แม่น่แฟคเจอีริ�ง ปีระเทศัไทยั จำากัดื นายัแบรน์ฮาร์ท 
เทอีรีท ปีระธานเจ้าหน้าที�ฝ่ึายับริหารการเงิน บีเอ็ีม่ดัืบเบิลยั ่กรุ�ปี 
ปีระเทศัไทยั และนายัแกร์ฮาร์ดื แอีร์เนสู่แบร์เกอีร์ ผู้่้อีำานวยัการ
โรงงาน แดืร็คเซิึ่ลไม่เอีอีร์ กรุ�ปี ปีระเทศัไทยั พุร้อีม่คณ์ะผู้่้บริหาร
ให้การต่้อีนรับระหว่างการเข้าเยัี�ยัม่ชม่โรงงานปีระกอีบรถึยันต่์ 
รถึจักรยัานยันต์่ และโรงงานผู้ลิต่แบต่เต่อีรี�ในระดัืบการปีระกอีบ
โม่ดื่ลขอีงเซึ่ลลล์แบต่เต่อีรี� ในพุื�นที�จังหวัดืระยัอีง

การเยัี�ยัม่ชม่โรงงานครั�งนี�พุบว่า BMW ม่ีความ่มุ่่งม่ั�นใน
การพัุฒนาอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ไทยัและมี่การลงทุน เพืุ�อีให้เกิดื
การสู่ร้างงานและสู่ร้างม่่ลค่าเพุิ�ม่ในปีระเทศัไทยั อียั่างต่่อีเนื�อีง 
ดัืงจะเห็นได้ืจาก ปีริม่าณ์การผู้ลิต่ที�ขยัายัตั่วอีย่ัางต่่อีเนื�อีง นับตั่�งแต่่
การเปีิดืการผู้ลิต่ในปีี พุ.ศั. 2543 ม่ีการพุัฒนาต่่อียัอีดืให้ม่ีการใช้
ชิ�นสู่่วนภายัในปีระเทศัเกินกว่า 40% และมี่แนวโน้ม่ในการใช้และ
ผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนในปีระเทศัที�เพิุ�ม่ขึ�นเรื�อียัๆ รวม่ถึึงมี่กระบวนการผู้ลิต่
ที� เ ป็ีนสู่าระสู่ำา คัญ่ต่าม่ปีระกาศัขอีงสู่ำา นักงานเศัรษฐกิจ
อีุต่สู่าหกรรม่ คือี การปีระกอีบต่ัวถึังและพุ่นสู่ีต่ัวขอีงรถึยันต่์ที� 
ใช้เครื�อีงยันต์่สัู่นดืาปีภายัใน (ICE) และการผู้ลิต่แบต่เต่อีรี�ในกรณี์
ขอีงรถึพุลังไฟฟ้าปีลั�ก-อิีนไฮบริดื (PHEV) ต่ลอีดืจนการดืำาเนินงาน
ที�รวม่ถึึงเป็ีนไปีต่าม่ปีระกาศักรม่ศุัลกากรที� 144/2560 (Free Zone)

On August 5th, 20202 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI), Mr.Thanawat 
Koomsin, Executive Vice President and the management 
have honorably received a warm welcome by Mr.Uwe Quaas, 
Managing Director, BMW Group Manufacturing Thailand, 
Mr.Gerhard Irnesberger, Plant Director, DRAXLMAIER Group, 
Mr.Bernhard Teriet, Chief Financial Officer, BMW Group 
Thailand and the management during the visit to the motorcycle 
and car assembly plant and a battery module assembly 
plant in Rayong.

This plant visit we’ve learnt that BMW is committed to 
Thai automotive industry development and has continued to 
invest in creating jobs and value-added in Thailand by 
continuously expanding production volumes since the opening 
of production in 2000, using domestic parts more than 40% 
and will be more increasingly and also having an essential 
production process as announced by the Office of Industrial 
Economics (OIE) such as body assembly and painting 
process for internal combustion engines (ICE) and battery 
production for plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) and 
also having an essential production process as announced 
by the Office of Industrial Economics (OIE) such as body 
assembly and painting process for internal combustion 
engines (ICE) and battery production for plug-in hybrid electric 
vehicles (PHEV) as well as operations in accordance with 
the Customs Department Notification No.144/2560 
(Free Zone)

คณะผู้้้บริหารสถาบ้นยานยนต์์เย่�ยมชมโรงงานผู้ลิิต์แบต์เต์อร่�ในระด้ีบการปีระกอบโมด้ีลิของเซลิลิล์ิแบต์เต์อร่� BMW
TAI executives visited a BMW battery cell module assembly plant
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เมื่�อีวันศุักร์ที� 28 สิู่งหาคม่ พุ.ศั. 2563 นายัพิุสิู่ฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ นายัธนวัฒน์ คุ้ม่สิู่น รอีงผู้่้อีำานวยัการ 
สู่ถึาบันยัานยันต่์ พุร้อีม่คณ์ะผู้่้บริหารจากสู่ถึาบันยัานยันต่์ ไดื้
รับเกียัรต่ิจาก นายันำาชัยั สู่กุลฎ์์โชคนำาชัยั ปีระธานกลุ่ม่บริษัท 
โชคนำาชัยัและบริษัท สู่กุลฎ์์ซึ่ีอีินโนเวชั �น จำากัดื นายัวีรพุลน์ 
เต่ชะผู้าสูุ่ขสู่ันต่ิ ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัทสู่กุลฎ์์ซึ่ี อีินโน
เวชั�น จำากัดื นางสู่าวรุจิภา สู่กุลฎ์์โชคนำาชัยั กรรม่การบริหาร กลุ่ม่
บริษัทโชคนำาชัยั และบริษัทสู่กุลฎ์์ซึ่ี อีินโนเวชั �น จำากัดื พุร้อีม่
คณ์ะผู้่้บริหารให้การต้่อีนรับในการเข้าเยีั�ยัม่ชม่โรงงานผู้ลิต่แม่่
พิุม่พ์ุ และขึ�นร่ปีชิ�นสู่่วนรถึยันต์่ ซึึ่�งมี่นวัต่กรรม่ในการผู้ลิต่แม่่พิุม่พ์ุ
อีล่ม่ิเนียัม่ไม่่แพุ้ชาต่ิใดืในโลก โดืยัเฉพุาะต่ัวถึังที�ขึ�นร่ปีจากวัสู่ดืุ 
อีล่มิ่เนียัม่ มี่การทำาแม่่พิุม่พ์ุโดืยัใช้ระยัะเวลาน้อียักว่าที�อืี�น ลดืขั�นต่อีน
ในการขึ�นร่ปีและสู่าม่ารถึลดืขอีงเสีู่ยัจากการผู้ลิต่ได้ืจำานวนม่าก 
รวม่ถึึงในกระบวนการอีอีกแบบขอีงบริษัทได้ืมี่การใช้คอีม่พิุวเต่อีร์
ม่าช่วยัในการเขียันแบบจนถึึงขึ�นต่อีนการทดืสู่อีบ Simulation 
เพุื�อีปีระหยััดืเวลาและต่้นทุนในการทดืสู่อีบจริง หรือีที�เรียักว่า 
CAD/CAM/CAE ซึ่ึ�งปีัจจุบันบริษัทไดื้รับการยัอีม่รับจากผู้่้ผู้ลิต่
รถึยันต์่ทั�วโลก

On August 28th, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI), Mr.Thanawat 
Koomsin, Executive Vice President and the management 
were honorably received a warm welcome from Mr.Namchai 
Sakunchoknamchai, President of Choknumchai Group and 
Sakun C Innovation Co., Ltd. together with Mr.Weeraphon, 
Techaphasuksanti, CEO, Ms.Rujipha Sakunchoknamchai, 
Executive Director and the Sakun C management for visiting 
the auto parts molding and forming manufacturing plant 
which its innovation in the production of aluminum molds 
can compete in the global market, especially auto body 
parts molded from aluminum material which the molds take 
less time to make compare to other competitors by reducing 
the molding process and being able to reduce large numbers 
of production defects including the computer design process 
to assist in drawing up to the simulation test to save time 
and cost in actual testing also known as CAD/CAM/CAE 
which nowadays Skun C is well recognized by automakers 
around the world.

โดืยัการเยัี�ยัม่ชม่โรงงานครั�งนี�พุบว่าโรงงานมี่ความ่มุ่่งมั่�นใน
การพุัฒนาอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ไทยัและม่ีการขยัายัการลงทุน 
เพืุ�อีให้เกิดืการสู่ร้างงานและสู่ร้างม่่ลค่าเพิุ�ม่ในปีระเทศัไทยั รวม่ถึึง
บริษัทมี่การพัุฒนาต่่อียัอีดืจากการรับจ้างผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนสู่่่การสู่ร้าง
นวัต่กรรม่ในการผู้ลิต่ต่ัวถึังอีล่ม่ิเนียัม่ ยัานยันต่์ไฟฟ้า เรือีไฟฟ้า 
และกำาลังจะขยัายัไปีสู่่ ่ระบบรางในอีนาคต่ ทางนายันำาชัยั 
สู่กุลฎ์์โชคนำาชัยั ปีระธานบริษัทฯ ม่ีวิสู่ัยัทัศัน์ในการสู่ร้างแบรนดื์
ขอีงคนไทยัในชื�อี “SAKUN C” เพืุ�อีเป็ีนสู่่วนหนึ�งในการพัุฒนา
อีุต่สู่าหกรรรม่ยัานยันต่์ไทยั และทางบริษัทฯ ขอีขอีบคุณ์รัฐบาล 
โดืยัเฉพุาะกระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่ กรม่สู่่งเสู่ริม่อุีต่สู่าหกรรม่ และ
สู่ถึาบันยัานยันต์่ ที�มี่สู่่วนช่วยัสู่นับสู่นับสู่นุนและผู้ลักดัืนให้บริษัท
เติ่บโต่ม่าอียั่างต่่อีเนื�อีง

ทั�งนี�สู่ถึาบันยัานยันต่์ขอีชื�นชม่ในความ่มุ่่งม่ั�นขอีงบริษัทฯ 
ที�ม่ีการพุัฒนาต่่อียัอีดืจากธุรกิจขนาดืเล็กจากการเปี็นล่กจ้าง
ในอ่่ีรถึยันต์่ สู่่่การเป็ีนผู้่้รับจ้างผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนรถึยันต์่ และพัุฒนาม่า
สู่่่การเป็ีนผู้่้นำานวัต่กรรม่การผู้ลิต่ตั่วถัึงอีล่มิ่เนียัม่ รวม่ถึึงการสู่านฝัึน
สู่่่การสู่ร้างแบรนด์ื “SAKUN C” ที�เป็ีนขอีงคนไทยัสู่่่สู่ากล และ
บริษัทฯ มี่นโยับายัในการสู่นับสู่นุนภาคการศึักษาโดืยัการพัุฒนา
อีงค์ความ่ร้่ ความ่สู่าม่ารถึนักศึักษาโดืยัให้ลอีงทำางานจริง ซึึ่�งปัีจจุบัน
ม่ีการผู้ลิต่นักศัึกษาที�ม่ีคุณ์ภาพุเปี็นจำานวนม่าก ท้ายัสูุ่ดืแล้วทาง 
บริษัทฯ จะเป็ีนกลจักรหนึ�งในการพัุฒนาและต่่อียัอีดือุีต่สู่าหกรรม่
ยัานยันต่์ไทยั โดืยัสู่ถึาบันฯ ยัินดืีให้ความ่ร่วม่ม่ือีกับทุกบริษัท
ในการพัุฒนาอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ไทยั และคาดืหวังว่าทุกภาคสู่่วน

จะปีระสู่านความ่ร่วม่มื่อีช่วยักันขับเคลื�อีนอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ไทยั
ให้มี่ขีดืความ่สู่าม่ารถึในการแข่งขันในต่ลาดืโลก

We have learnt from this visit that Skun C is committed 
to Thai automotive industry development and has expanded 
investment to create high value-added jobs in Thailand and 
also build on development from OEM parts manufacturer to 
creating innovations in the production of aluminum bodies, 
electric vehicles, electric boats and planning to expand into 
the rail system in the future. Mr.Namchai’s vision to build 
Sakun C brand in order to be a part of Thai automotive 
industry development with supports from the government, 
especially the Ministry of Industry, Department of Industrial 
Promotion and Thailand Automotive Institute helping Sakun 
C grows continuously.

TAI appreciates Skun C’s commitment which has been 
extending its existing business starting from being employee 
in a garage to an auto parts manufacturer and further to be 
a leading company for aluminum body manufacturing 
innovation including building a brand “SAKUN C”“SAKUN C” Thai owner 
company to international. Skun C also supports the education 
sector by developing knowledge, student ability by providing 
on the job training program which has produced a large 
number of quality students. In the end, Skun C will be one of 
the mechanisms to develop and extend Thai automotive 
industry. TAI is pleased to cooperate with all companies 
and expect all sectors to cooperate and help driving Thai 
automotive industry with competitiveness in the world market.

สยี่ยี่. เข้า้เยี่่�ยี่มชมโรงงาน สกลุฎ์ซ์ิ ่แบรนดัด์ังัข้อ็งคนไทยี่
TAI VISITED SAKUN C (THAI FAMOUS BRAND)

ผู้้้บริหารสถาบ้นยานยนต์์ กล่่ิมบริษ้ัที่โชคนำาช้ย แลิะบริษ้ัที่สก่ลิฎ์์ซ่ อินโนเวัช้�น จำำาก้ดี ถ่ายภาพก้บเรือไฟฟ้า
TAI management, Choknumchai Group and Sakun C management taking photo with the electric boat

ผู้้้บริหารสถาบ้นยานยนต์์เข้าเย่�ยมชมกระบวันการผู้ลิิต์แม่พิมพ์แลิะข้�นร้ปีต้์วัถ้งอล้ิมิเน่ยม
TAI management visiting the production of molds and forming process of aluminum body
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เม่ื�อีวันที� 8 - 9 กันยัายัน 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่ ้อี ำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต่์ ผู้่ ้แทนหลักขอีงปีระเทศัไทยั
ในคณ์ะทำางานด้ืานผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ยัานยันต์่ APWG หรือี Automotive 
Product Working Group พุร้อีม่ด้ืวยั นางกม่ลวรรณ์ ฉำ�าเลิศัวัฒน์ 
ผู้่้อีำานวยัการกอีงควบคุม่ม่าต่รฐาน นายัไชยัวัฒน์ ตั่�งเกริกโอีฬาร 
ผู้่้อีำานวยัการกอีงบริหารม่าต่รฐานระหว่างปีระเทศั สู่ำานักงาน
ม่าต่รฐานผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์อุีต่สู่าหกรรม่ (สู่ม่อี.) และตั่วแทนภาคเอีกชน 
เข้าร่วม่ “การปีระช่มคณะที่ำางานด้ีานผู้ลิิต์ภ้ณฑ์์ยานยนต์์อาเซ่ยน” 
ผู้่านระบบวีดืีโอีคอีนเฟอีร์เรนซึ่์ร่วม่กับปีระเทศัสู่ม่าชิก จำานวน 
10 ปีระเทศั คือี บร่ไน กัม่พุ่ชา อีินโดืนีเซึ่ียั ลาว ม่าเลเซึ่ียั พุม่่า 
ฟิลิปิีนส์ู่ สิู่งคโปีร์ ไทยั และเวียัดืนาม่ ณ์ ห้อีงปีระชุม่ 410 ชั�น 4 
อีาคารสู่ำานักงานม่าต่รฐานผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์อุีต่สู่าหกรรม่

โดืยัการปีระชุม่ครั�งนี� เพุื�อีดืำาเนินการความ่ต่กลงยัอีม่รับ
ร่วม่ผู้ลการต่รวจสู่อีบและรับรอีงผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ยัานยันต์่ สู่ำาหรับเฟสู่แรก 
ว่าดื้วยัการปีระกาศัจัดืทำาความ่ต่กลงว่าดื้วยัการยัอีม่รับร่วม่ 
(Mutual Recognition Arrangement) ขอีง ASEAN จำานวน 19 
ม่าต่รฐาน ซึึ่�งจะช่วยัอีำานวยัความ่สู่ะดืวกในการนำาเข้าและสู่่งอีอีก
ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์หรือีชิ�นสู่่วนยัานยันต์่ในระหว่างปีระเทศัสู่ม่าชิกให้เป็ีน
ม่าต่รฐานเดีืยัวกัน โดืยัไม่่ต้่อีงสู่่งต่รวจซึ่ำ�าอีีกครั�ง 

During September 8th - 9th, 2020, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, 
President, Thailand Automotive Institute (TAI), as the key 
representative from Thailand in Automotive Product Working 
Group (APWG), along with Mrs. Kamonwan Chamlerdwat, 
Director of Certification Division, Thai Industrial Standards 

Institute (TISI), Mr.Chaiyavat Tangkrockolan, Director of 
International Affairs Division, Thai Industrial Standards Institute 
(TISI) and representatives from private sector participated 
“ASEAN Automotive Product Working Group Meeting” “ASEAN Automotive Product Working Group Meeting” 
through VDO conference together with 10 country members; 
including Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam at Meeting 
room 410, 4th Floor, Thai Industrial Standards Institute Building. 

The objective of this meeting was having Mutual 
Recognition Arrangement of ASEAN for 19 standards in the 
1st phase which would accept testing result and product 
certification. Due to applying the same standard, repeating 
test was no need. Thus, this would facilitate import and export 
automotive and auto part products among country members.

วันพุุธที� 9 กันยัายัน 2563 สู่ถึาบันยัานยันต์่ ให้การต้่อีนรับ 
นางสู่าวนิสู่ากร จึงเจริญ่ธรรม่ อีธิบดืีกรม่วิทยัาศัาสู่ต่ร์บริการ 
ดืร.อีรสู่า อี่อีนจันทร์ ผู้่้อีำานวยัการกอีงเคม่ีภัณ์ฑ์์และผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์
อีุปีโภค และคณ์ะผู้่้บริหาร เข้าเยัี�ยัม่ชม่ศั่นยั์ทดืสู่อีบยัานยันต่์
และยัางล้อีแห่งชาต่ิ จังหวัดืฉะเชิงเทรา เพุื �อีหารือีแนวทาง
การปีระสู่านความ่ร่วม่มื่อี เสู่ริม่สู่ร้างความ่สู่าม่ารถึในการทดืสู่อีบ
ทางด้ืาน Connected and Autonomous Vehicle (CAV) ต่่อีไปี
ในอีนาคต่

On Wednesday 9th September 2020, Thailand Auto-
motive Institute (TAI) gave a warm welcome to Ms.Nisakorn 
Jungjaroentham, Director General of Department of 
Science Service (DSS), Dr.Orasa Onjun, Director of Division 
of Chemicals and Consumer Products and the management 
visited at the Automotive and Tyre Testing, Research and 
Innovation Center (ATTRIC), Chachoengsao to discuss the 
cooperation to strengthen the Connected and Autonomous 
Vehicle (CAV) testing capability in the future.

การประชมุคณะทำางานดัา้นผลติภัณัฑ์์
ยี่านยี่นตอ์็าเซิย่ี่น

สยี่ยี่. ให้ก้ารตอ้็นรบั กรมวิทิยี่าศาสตรบ์รกิาร
เยี่่�ยี่มชมศนูยี่ท์ดัสอ็บยี่านยี่นตแ์ละยี่างลอ้็แห้ง่ชาติ

ASEAN AUTOMOTIVE
PRODUCT WORKING 
GROUP MEETING

TAI GAVE A WARM
WELCOME TO DEPARTMENT 
OF SCIENCE SERVICE (DSS) 
FOR VISITING ATTRIC
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เม่ื�อีวันที� 22 กันยัายัน 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต่์ เข้าร่วม่พุิธีสู่่งม่อีบรถึยันต่์ไฟฟ้า 
นิสู่สัู่น ลีฟ จำานวน 2 คัน จาก ม่ร.ราเม่ช นาราสิู่มั่น ปีระธาน
บริษัท นิสู่สู่ัน ปีระเทศัไทยั ปีระธานในพุิธีภายัใต่้ “โครงการ
การสน้บสน่นยานยนต์์ไฟฟ้า เพื�อการวิัจ้ำยแลิะพ้ฒนาส่้ยานยนต์์
แห่งอนาคต์ของปีระเที่ศไที่ย” ต่าม่แนวทางและนโยับายัขอีง
สู่ถึาบันยัานยันต์่ ในการสู่่งเสู่ริม่อุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่และชิ�นสู่่วน
ยัานยันต์่ไฟฟ้าขอีงปีระเทศัไทยัในอีนาคต่ และพุร้อีม่กันนี� นิสู่สัู่น 
ยัังได้ืสู่่งม่อีบรถึยันต์่ไฟฟ้าให้แก่ สู่ม่าคม่ยัานยันต์่ไฟฟ้าไทยั 1 คัน 
ม่หาวิทยัาลัยั เกษต่รศัาสู่ต่ร์ 1 คัน และ ม่หาวิทยัาลัยัธรรม่ศัาสู่ต่ร์ 
1 คัน อีีกดื้วยั สู่ำาหรับใช้เพุื �อีการศัึกษา การวิจัยัและพุัฒนา
บุคลากรในอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ในอีนาคต่ต่่อีไปี ณ์ ศ่ันย์ัการศึักษา
และฝึึกอีบรม่บริษัท นิสู่สู่ัน ม่อีเต่อีร์ (ปีระเทศัไทยั) จำากัดื 
บางนา-ต่ราดื กม่. 22 

On September 22nd, 2020, Nissan Education & Training 
Center, Bangna-Trad KM. 22, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, 
President, Thailand Automotive Institute (TAI), attended a 
ceremony of delivering 2 Nissan Leaf Electric Vehicles (EV) 
to TAI. In this regard, Mr. Ramesh Narasimhan, President, 
Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd., presided over the event 
under “Supporting EV for research and development “Supporting EV for research and development 
towards future vehicle of Thailand project”towards future vehicle of Thailand project”, which followed 
guideline and policy of TAI to support EV and parts industry 
of Thailand in the future. Additionally, Nissan also delivered 
one of each EV to Electric Vehicle Association of Thailand 
(EVAT), Kasetsart University (KU) and Thammasat 
University (TU) for furthering study, research and human 
resource development in automotive industry

เม่ื �อีวันที � 15 กันยัายัน 2563 สู่ถึาบันยัานยันต่์ นำาคณ์ะ
ผู้่้ปีระกอีบการ จำานวน 13 บริษัท เข้าร่วม่กิจกรรม่ “การศ้กษัา
ดี้งานแลิะแลิกเปีลิ่�ยนควัามร้้ ณ บริษั้ที่ เชิดีช้ย คอร์ปีอเรช้�น 
จำำาก้ดี จ้ำงหว้ัดีนครราชส่มา” ภายัใต้่โครงการยักระดัืบความ่สู่าม่ารถึ 
ขอีงผู้่้ปีระกอีบการในอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่สู่่่อุีต่สู่าหกรรม่
อีากาศัยัาน ปีี 2563 โดืยัไดื้รับเกียัรต่ิจาก นายัสูุ่รวุฒิ เชิดืชัยั 
กรรม่การผู้่้จัดืการ บริษัท เชิดืชัยั คอีร์ปีอีเรชั�น จำากัดื ต้่อีนรับและ
นำาคณ์ะเข้าเยีั�ยัม่ชม่โรงงาน พุร้อีม่ให้คำาปีรึกษา เพืุ�อีให้เกิดืปีระโยัชน์
ในการพุัฒนาและยักระดืับความ่สู่าม่ารถึขอีงผู้่ ้ปีระกอีบการ
ในอีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์ ในการรอีงร ับการขยัายัต่ัวขอีง
อีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานในอีนาคต่

On September 15th, 2020, Thailand Automotive Institute 
(TAI) leaded 13 operators to participate in activity of 
“Plant Visiting and Exchanging Knowledge”“Plant Visiting and Exchanging Knowledge” at Cherdchai 
Corporation Co., Ltd., Nakhon Ratchasima, which was under 
the competency enhancement of automotive operator towards 
aircraft industry project 2020. In this regard, Mr. Surawut 
Cherdchai, Managing Director, Cherdchai Corporation Co., 
Ltd., gave a warm welcome and leaded the group to visit 
plant as well as gave advice to them in order to develop and 
increase competency of operators in automotive industry, 
which would support expansion of aircraft industry in the 
future.

สยี่ยี่. นำาคณะผูป้ระกอ็บการศกึษัาดังูานดัา้น
อ็ตุสาห้กรรมอ็ากาศยี่าน ณ บรษัิัท  เชดิัชยัี่ 
คอ็รป์อ็เรชั�น จำากดัั

นสิสนัสง่มอ็บรถยี่นตไ์ฟฟา้ให้ส้ถาบนัยี่านยี่นต์
เพื่่�อ็ศกึษัาวิจิยัี่และพื่ฒันา

TAI LEADED OPERATORS TO VISIT CHERDCHAI
CORPORATION CO., LTD. FOR OBSERVING
AIRCRAFT INDUSTRY

NISSAN DELIVERED EV
TO TAI FOR R&D
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เมื่�อีวันพุฤหัสู่บดีืที� 24 กันยัายัน 2563 นายัพิุสิู่ฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ ได้ืรับเกียัรติ่จาก บริษัท อิีนฟอีร์ม่า 
ม่าร์เก็ต่ส์ู่ ปีระเทศัไทยั ในฐานะผู้่้จัดืงานอิีนเต่อีร์แม่ค 2020 และ
งานซัึ่บคอีน ไทยัแลนด์ื 2020 บรรยัายัพิุเศัษ เรื�อีง “การปีร้บเปีล่ิ�ยน
อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์ไที่ย ส้่อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์อนาคต์” 
ในงานสัู่ม่ม่นา FUTURE AUTOMOTIVE FORUM เพืุ�อีให้ความ่ร้่
แก่ผู้่้ปีระกอีบการในอีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่และอุีต่สู่าหกรรม่ที�
เกี�ยัวเนื�อีง 

โดืยั นางสู่าวพุะเยัาว์ คำามุ่ข รอีงผู้่้อีำานวยัการสู่ำานักงานเศัรษฐกิจ
อีุต่สู่าหกรรม่ เปี็นปีระธานเปีิดืงานสู่ัม่ม่นาดืังกล่าว และร่วม่
บรรยัายัในหัวข้อี “แผู้นข้บเคลืิ�อนอ่ต์สาหกรรมยานยนต์์สม้ยใหม่
แลิะยานยนต์์สะอาดีท่ี่�เป็ีนมิต์รต่์อสิ�งแวัดีล้ิอม” รวม่ทั�งกิจกรรม่
เสู่วนาจากผู้่้ทรงคุณ์วุฒิในอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ ณ์ ศ่ันย์ันิทรรศัการ
และการปีระชุม่ไบเทค บางนา

On September 24th, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI) was honored 
by Informa Markets Thailand as the organizer of Intermach 
2020 and Subcon Thailand 2020 to be an honorable 
speaker on “Transformation of Thai Automotive Industry “Transformation of Thai Automotive Industry 
into Next-Generation Automotive Industry”into Next-Generation Automotive Industry” in the seminar 
“FUTURE AUTOMOTIVE FORUM”“FUTURE AUTOMOTIVE FORUM” to knowledge the 
entrepreneurs in the automotive and related industries.

Ms. Payouw Kummook, Deputy Director General of Office 
of Industrial Economics (OIE) was presided over this seminar 
and also an honorable speaker on “Plans to Drive the “Plans to Drive the 
Next-Generation Automotive Industry and Environmentally Next-Generation Automotive Industry and Environmentally 
Friendly Vehicles”Friendly Vehicles” as well as the discussions from experts 
in the automotive industry which was held at the Bangkok 
International Trade and Exhibition Center BITEC.

ในสู่่วนขอีงงานซัึ่บคอีน ไทยัแลนด์ื 2020 งานแสู่ดืงชิ�นสู่่วน
อุีต่สู่าหกรรม่การผู้ลิต่เพืุ�อีการจัดืซืึ่�อีชิ�นสู่่วนอุีต่สู่าหกรรม่และ
กิจกรรม่จับค่่ธุรกิจชั�นนำาขอีงอีาเซีึ่ยัน จัดืภายัใต้่ธีม่ “ม่่งส่้ศ้นย์กลิาง
งานจำ้ดีซื�อชิ�นส่วันอ่ต์สาหกรรมโลิก” รวบรวม่พุาวิเลียันชั�นนำา
จากสู่ม่าคม่สู่่งเสู่ริม่การรับช่วงการผู้ลิต่ไทยั พุร้อีม่จัดื BUYER’s 
VILLAGE รวม่ผู้่้ซืึ่�อีชิ�นสู่่วนอุีต่สู่าหกรรม่ชั�นนำาม่ากที�สุู่ดืในอีาเซีึ่ยัน 
และโซึ่นจัดืแสู่ดืงเทคโนโลยีัและนวัต่กรรม่เทคโนโลยีั อุีต่สู่าหกรรม่ 
สู่นับสู่นุนอีากาศัยัานและอี่่ซึ่่อีม่บำารุง รวม่ถึึงกิจกรรม่สู่ัม่ม่นาอีีก
ม่ากม่ายั

ผู้่้ที�สู่นใจสู่าม่ารถึเข้าร่วม่งาน อิีนเต่อีร์แม่ค 2020 และ ซัึ่บคอีน 
ไทยัแลนด์ื 2020 งานแสู่ดืงเทคโนโลยีัเครื�อีงจักรกลและอุีต่สู่าหกรรม่ 

รับช่วงการผู้ลิต่เพืุ�อีการจัดืซืึ่�อีชิ�นสู่่วน พุร้อีม่เชื�อีม่โยังสู่ายัการผู้ลิต่
จับค่่ธุรกิจสู่ำาคัญ่ที�สุู่ดืในอีาเซีึ่ยัน ตั่�งแต่่วันที� 23 - 26 กันยัายัน 
2563 ณ์ ศ่ันยั์นิทรรศัการและการปีระชุม่ไบเทค บางนา

And Subcon Thailand 2020 is the leading industrial 
parts and business matching event in ASEAN under the 
theme “Paving the way for Thailand to become a global “Paving the way for Thailand to become a global 
sourcing destination”sourcing destination” with the leading pavilion from the Thai 
Subcontracting Promotion Association including buyer’s 
village which is a central place for the most industrial part 
buyers in ASEAN, and also the innovation and technology 
zone on aviation support industry and maintenance center 
including many other seminars and activities.

เม่ื�อีวันพุุธที� 23 กันยัายัน 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ ได้ืรับเกียัรติ่จาก บริษัท อิีนฟอีร์ม่า 
ม่าร์เก็ต่ส์ู่ ปีระเทศัไทยั ในฐานะผู้่้จัดืงานอิีนเต่อีร์แม่ค 2020 และ
งานซัึ่บคอีน ไทยัแลนด์ื 2020 เชิญ่เข้าร่วม่พิุธีเปิีดือีย่ัางเป็ีนทางการ 
ณ์ ศ่ันยั์นิทรรศัการและการปีระชุม่ไบเทค บางนา

ซึ่ึ�งภายัในงานไดื้รับเกียัรต่ิจาก นายัภานุวัฒน์ ต่ริยัางก่รศัรี 
รอีงปีลัดืกระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่ ได้ืกล่าวถึึงภาพุรวม่ขอีงการจัดืงาน
ในครั�งนี�ว่า “งานอินเต์อร์แมคแลิะซ้บคอน ไที่ยแลินด์ีม่บที่บาที่
สำาค้ญในการสน้บสน่นการพ้ฒนาอ่ต์สาหกรรมของไที่ย เปิีดีโอกาส
ให้ผู้้้ปีระกอบการได้ีเร่ยนร้้แลิะเข้าถ้งนว้ัต์กรรมแลิะเที่คโนโลิย่ 
โดียเฉพาะอ่ต์สาหกรรมเปี้าหมายท่ี่�ม่ศ้กยภาพท่ี่�สอดีร้บก้บ
ควัามต้์องการในสถานการณ์ปัีจำจ่ำบ้น ซ้�งร้ฐบาลิม่เป้ีาหมายท่ี่�จำะ
ที่ำาให้ปีระเที่ศไที่ยเป็ีนศ้นย์กลิางการผู้ลิิต์ด้ีวัยเที่คโนโลิย่
อ้จำฉริยะ งานน่�จำะต์อบโจำที่ย์ท้ี่�งหมดีท่ี่�อ่ต์สาหกรรมไที่ยต้์องการ
สำาหร้บการเปีลิ่�ยนแปีลิงท่ี่�จำะไปีส่้ควัามสำาเร็จำของอ่ต์สาหกรรม
ในอนาคต์”

นอีกจากนี� นายัม่น่ เลียัวไพุโรจน์ ปีระธาน อีินฟอีร์ม่า 
ม่าร์เก็ต่ส์ู่ ปีระเทศัไทยั ในฐานะผู้่้จัดืงานอิีนเต่อีร์แม่ค 2020 และ
งานซัึ่บคอีน ไทยัแลนด์ื 2020 ได้ืกล่าวว่า งานอิีนเต่อีร์แม่ค และ
งานซัึ่บคอีน ไทยัแลนด์ื 2020 ยัังคงเป็ีนงานที�ผู้่้ปีระกอีบการเรียักร้อีง
ให้จัดืขึ�น เพุราะถึือีเปี็นงานแสู่ดืงสู่ินค้าภาคอีุต่สู่าหกรรม่แบบ
ครบวงจรครั �งยัิ �งใหญ่่รวม่ความ่ก้าวหน้าดื้าน เทคโนโลยัีและ
นวัต่กรรม่การผู้ลิต่ที�ครบวงจรที�สุู่ดื และงานจับค่่ธุรกิจครั�งสู่ำาคัญ่
แห่งปีีที�ทุกคนรอีคอียั ต่อีบโจทย์ัความ่ต้่อีงการทุกมิ่ติ่ด้ืานอุีต่สู่าหกรรม่ 

โดืยัในปีีนี�งานอีินต่อีร์แม่ค 2020 ไดื้จัดืขึ�นภายัใต่้ธีม่งาน “ข้บ
เคลิื�อนอ่ต์สาหกรรมดี้วัยเที่คโนโลิย่อ้จำฉริยะ” ครบวงจรดื้วยั 
1,000 แบรนดื์เทคโนโลยัีชั�นนำาปีฏิิวัต่ิสู่่ ่ยัุคเครื�อีงจักรอีัจฉริยัะ 
และเทคโนโลยัีระบบอัีต่โนมั่ติ่และหุ่นยันต์่

On September 23rd, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI) honorably 
received an invitation from Informa Markets Thailand to the 
opening of Intermach 2020 and Subcon Thailand 2020 
which was held at BITEC, Bangkok.

Mr.Panuwat Triyangkulsri, Deputy Permanent Secretary, 
Ministry of Industry mentioned about the overview of this 
event that Intermach and Subcon Thailand plays a major role 
in supporting Thai industry development, offering entrepreneurs’ 
opportunities to learn and access innovation and technology, 
especially the targeted industries with potential to meet the 
needs in the current situation which the government aims 
Thailand as a smart manufacturing hub. This event can 
answer all Thai industry needs for transformation leading to 
the industry success in the future.

Mr. Manu Leopairote, Chairman of Informa Markets as 
an event organizer of Intermach 2020 and Subcon Thailand 
2020 revealed that entrepreneurs call for the event Intermach 
and Subcon Thailand 2020 which considers as a grand 
industrial trade show combining technological advancements 
and integrated manufacturing innovation including business 
matching program of the year to meet the needs of all 
industries. This year’s Intermach 2020 was presented under 
the theme “Driving Industry Forward with Intelligent “Driving Industry Forward with Intelligent 
Technology”Technology” gathering 1,000 leading technology brands 
revolutionizing the era of smart machines with automation 
technology and robotics.

สถาบนัยี่านยี่นต ์รว่ิมสนบัสนนุ อ็นิเตอ็รแ์มค
และซิบัคอ็น ไทยี่แลนดั ์2020

เพื่ิ�มข้ด่ัควิามสามารถผูป้ระกอ็บการอ็ตุสาห้กรรมยี่านยี่นต์

TAI SUPPORTED
INTERMACH AND SUBCON
THAILAND 2020

ENHANCE THE CAPABILITES OF 
AUTOMOTIVE ENTREPRENEURS
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เม่ื�อีวันที� 28 กันยัายัน 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ ต้่อีนรับ พุลโทเอีกชัยั หาญ่พุ่นวิทยัา 
เจ้ากรม่การอีุต่สู่าหกรรม่ทหาร ศั่นยั์การอีุต่สู่าหกรรม่ปี้อีงกัน
ปีระเทศัและพุลังงานทหาร และคณ์ะผู้่ ้บริหารจากวิทยัาลัยั
ปี้อีงกันราชอีาณ์าจักร (วปีอี.) พุร้อีม่ดื้วยั นางวรวรรณ์ ชิต่อีรุณ์ 
รอีงปีลัดืกระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่ เข้าร่วม่ปีระชุม่หารือีและศึักษา
ข้อีม่่ล ด้ืานการทดืสู่อีบยัานยันต์่และยัานยันต์่อีนาคต่ ณ์ สู่ถึาบัน
ยัานยันต์่ สู่ำานักงานกล้วยันำ�าไท กรุงเทพุ

On September 28th, 2020, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, 
President, Thailand Automotive Institute (TAI), gave a warm 
welcome to Lt. Gen. Ekachai Harnpoonwittaya, Director, 
Defence Industry Department, Defence Industry and Energy 
Centre, a group of management from Thailand National 
Defence College (TNDC) and Mrs. Warawan Chitaroon, 
Deputy Permanent Secretary, Ministry of Industry for meeting 
and having discussion of automotive and the next generation 
vehicle testing at Kluaynamthai Office, TAI.

สถาบนัยี่านยี่นตต์อ้็นรบัเจา้กรมการอ็ตุสาห้กรรม
ทห้ารและรอ็งปลดัักระทรวิงอ็ตุสาห้กรรม

TAI WELCOMED DIRECTOR OF DEFENCE INDUSTRY
DEPARTMENT AND DEPUTY PERMANENT SECRETARY
OF MINISTRY OF INDUSTRY เม่ื�อีวันที� 30 กันยัายัน 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 

ผู้ ่ ้อี ำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต่์ ปีระธานในพุิธ ี กล่าวเปีิดื 
การจัดืการบรรยัายัพุิเศัษ เรื �อีง “อ่ต์สาหกรรม ยานยนต์์ก้บ
ควัามอย่้รอดีในสถานการณ์ COVID-19” ณ์ โรงแรม่ โนโวเทล 
กรุงเทพุ สุู่ขุม่วิท 20 โดืยัได้ืรับเกียัรติ่จาก นายักม่ล ชุติ่พุงศ์ันาวิน 
กรรม่การผู้่้จัดืการ บริษัท เค เอ็ีม่ เอีฟ จำากัดื เป็ีนวิทยัากรพิุเศัษ 
การบรรยัายัพิุเศัษ เรื�อีง “อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์ก้บควัามอย่้รอดี
ในสถานการณ์ COVID-19” ด้ืวยัปีระสู่บการณ์์เกือีบ 40 ปีี ใน
อีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์และชิ�นสู่่วน ที�ไดื้พุัฒนาธุรกิจขอีงต่นเอีง
อียั่างต่่อีเนื�อีงสู่่่การผู้่้ผู้ลิต่ชิ�นสู่่วน Tier 1 ให้บริษัทยัานยันต์่ชั�นนำา 
และเปี็นวิทยัากรที�ไดื้รับความ่ยัอีม่รับจากหน่วยังานทั�งภาครัฐ
และเอีกชน รวม่ถึึงปัีจจุบันที�ยัังเป็ีนปีรึกษาให้กับกลุ่ม่ผู้่้ผู้ลิต่ชิ�นสู่่วน
อีีกด้ืวยั

ทั�งนี� นายักม่ล ได้ืแนะนำาผู้่้ปีระกอีบการที�เข้าร่วม่งาน ให้เข้าใจ
และเต่รียัม่ความ่พุร้อีม่รับมื่อีกับการเปีลี�ยันแปีลงในสู่ถึานการณ์์
ปัีจจุบัน เจาะลึกถึึงการรับมื่อีและแก้ปัีญ่หา แนวทางการพัุฒนา
และยักระดัืบศัักยัภาพุที�มี่ความ่จำาเป็ีนจะต้่อีงปีรับเปีลี�ยันและ
ปีรับปีรุง มุ่ม่ม่อีง แผู้น แนวทาง และกลยัุทธ์ เพืุ�อีความ่อียั่่รอีดืกับ
สู่ถึานการณ์์การระบาดืครั�งนี� รวม่ถึึงการเปีลี�ยันแปีลงต่่างๆ ที�จะ
เกิดืขึ�นในอีนาคต่ ไม่่ว่าจะเป็ีนการก้าวเข้าสู่่่อุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่
สู่มั่ยัใหม่่ IoT Smart Factory หรือี Disruptive Technology 
เปี็นต่้น เพุราะปีัจจุบันความ่ก้าวหน้าดื้านเทคโนโลยัี การเกิดื
นวัต่กรรม่ใหม่่ๆ แหล่งข้อีม่่ลที�มี่หลากหลายั การเข้าถึึงข้อีม่่ลที�ง่ายั 

และการแข่งขันที�สู่่งขึ�น เพุื�อีให้ผู้่้ปีระกอีบการสู่าม่ารถึนำาข้อีม่่ล
และแนวคิดืไปีปีระยุักต์่ใช้สู่ำาหรับการเต่รียัม่ความ่พุร้อีม่และแก้ไข
ปัีญ่หาในลำาดัืบต่่อีไปี

On September 30th, 2020, Novotel Bangkok Sukhumvit 
20, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, Thailand Automotive 
Institute (TAI), presided over a special lecture on the topic 
of “Automotive Industry and Survival in Pandemic of “Automotive Industry and Survival in Pandemic of 
COVID-19”COVID-19”. In this regard, Mr. Kamon Chutipongnavin, 
President, KMF Co., Ltd., was the special lecturer due to his 
40 years of experience in automotive and auto parts industry. 
His business had been developed, continuously, until it 
became Tier 1 of a leading automotive company. He is also 
a well-known speaker among both government and private 
sectors. Nowadays, he gives consultation to auto parts 
group, as well.

Mr. Kamon introduced and suggested audiences to 
comprehend and prepare for changes occurred at present 
by delving into how to handle and solve problems, guideline 
of development, needed competency enhancement for 
change and improvement in viewpoint, plan, mean and strategy 
in order to survive in this pandemic and any change in the 
future; including, moving towards the next generation vehicle 
industry, IoT, Smart Factory or Disruptive Technology, etc. 
As of today, there are advanced technology, innovation, 
massive of data, ease of data access and more intense 
competition, it is necessary for operator to imply those data 
and concept for further preparation and problem solving.

อ็ตุสาห้กรรมยี่านยี่นตก์บัควิามอ็ยีู่ร่อ็ดั
ในสถานการณ ์COVID-19

AUTOMOTIVE INDUSTRY 
AND SURVIVAL IN
PANDEMIC OF COVID-19
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เม่ื �อีวันที � 3 กันยัายัน 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่ ้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต่์ ไดื้ดืำาเนินการจัดืงานสู่ัม่ม่นา 
Wheels to Wings : ข้บเคลืิ�อนยานยนต์์ส่้อากาศยาน ภายัใต้่
โครงการยักระดัืบความ่สู่าม่ารถึขอีงผู้่้ปีระกอีบการในอุีต่สู่าหกรรม่ 
ยัานยันต่์สู่่่อีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน โดืยัม่ีวัตุ่ปีระสู่งค์ที�มุ่่งเน้น
การพุัฒนาบุคลากรจากสู่ถึานปีระกอีบการในอีุต่สู่าหกรรม่
ยัานยันต่์และชิ�นสู่่วน และอีุต่สู่าหกรรม่ที�เกี�ยัวข้อีง ให้ม่ีความ่ร่้ 
ความ่สู่าม่ารถึ และทักษะด้ืานม่าต่รฐานอุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน 
เพุื�อีรอีงรับและยักระดืับศัักยัภาพุในการผู้ลิต่และการแข่งขัน
ด้ืานการผู้ลิต่อุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ มุ่่งสู่่่อุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน
ในอีนาคต่ โดืยัไดื้รับการสู่นับสู่นุนโครงการฯ จากสู่ำานักงาน
เศัรษฐกิจอีุต่สู่าหกรรม่ กระทรวงอีุต่สู่าหกรรม่ สู่ถึาบันการบิน
พุลเรือีน และภาคเอีกชนในอุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน ร่วม่แนะนำา
แนวทางการพุัฒนา การเต่รียัม่ความ่พุร้อีม่แก่ผู้่ ้ปีระกอีบการ
ในโครงการฯ ในปีี 2563 นี� อีาทิ การจัดืกิจกรรม่ศึักษาด่ืงานและ
แลกเปีลี�ยันความ่ร้่ในสู่ถึานปีระกอีบการในอีุต่สู่าหกรรม่
อีากาศัยัาน กิจกรรม่การปีระเม่ินความ่พุร้อีม่ขอีงผู้่้ปีระกอีบการ

ที�จะเข้าสู่่่อุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน และกิจกรรม่การให้คำาปีรึกษา
แนะนำาแก่ผู้่้ปีระกอีบการ

On September 3rd, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI) has 
organized a seminar “Wheels to Wings”“Wheels to Wings” under the project 
to upgrade the capabilities of automotive entrepreneurs to 
the aerospace industry which its objective is to focus on 
the human resources development of entrepreneurs in the 
automotive and parts industry and related industries to 
have knowledge, capabilities and skills in aerospace industry 
standards to support and enhance the competitiveness 
and production potential in the automotive industry into 
aerospace industry with supports from the Office of Industrial 
Economics (OIE), Ministry of Industry, Civil Aerospace Training 
Center the Center (CATC) and the private sector in the 
aerospace industry jointly introduce the development 
approach to prepare entrepreneurs in this project in 2020 
such as organizing study tours and sharing knowledge in 
aerospace enterprises, assessing entrepreneurs’ readiness 
to enter the aerospace industry and entrepreneurial 
advisory activities.

สยี่ยี่. เตรย่ี่มผูป้ระกอ็บการข้บัเคล่�อ็นยี่านยี่นต์
สูอ่็ากาศยี่าน

TAI PREPARES AUTOMOTIVE 
ENTREPRENEURS TO
AEROSPACE INDUSTRY

นายที่องช้ย ชวัลิิต์พิเชฐ ผู้้้อำานวัยการสำาน้กงานเศรษัฐกิจำ
อ่ต์สาหกรรม กระที่รวังอ่ต์สาหกรรม ปีระธานการเปีิดื
การสู่ัม่ม่นาฯ กล่าวว่า อีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานเปี็นหนึ �งใน
อีุต่สู่าหกรรม่อีนาคต่ หรือี New S-Curve ที �ร ัฐบาลให้การ
สู่นับสู่นุนและเป็ีนอุีต่สู่าหกรรม่ที�ม่ี ศัักยัภาพุในการเติ่บโต่
ปีระเทศัไทยัม่ีความ่ไดื้เปีรียับ เนื�อีงจากเปี็นศั่นยั์กลางการบิน
ขอีงภ่ม่ิภาค แต่่ดื้วยัสู่ถึานการณ์์การระบาดืขอีงเชื�อี โควิดื-19 
ทำาให้อีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานและการขนสู่่งทางอีากาศันั �น
ได้ืรับผู้ลกระทบม่ากที�สุู่ดืจากการจำากัดืเสู้่นทางการบินและ
จำานวนเที�ยัวบินที�ให้บริการ แต่่ยัังคงม่ีความ่ต่้อีงการในสู่่วนขอีง
การขนสู่่งอีาหาร ยัาและอุีปีกรณ์์ทางการแพุทยั์เพิุ�ม่ขึ�น 

ปัีจจุบันมี่เครื�อีงบินโดืยัสู่ารที�ใช้บริการทั�วโลกปีระม่าณ์ 
20,000 ลำา และคาดืว่าในอีีก 20 ปีีข้างหน้า จะม่ีเครื�อีงบินใหม่่
เพุิ �ม่ขึ �นร้อียัละ 42 หรือีปีระม่าณ์ 14,000 ลำา รวม่ปีระม่าณ์ 
34,000 ลำา ซึึ่�งจากความ่ต้่อีงการเครื�อีงบินที�เพิุ�ม่ม่ากขึ�นนี�ทำาให้
เห็นว่าทั�วโลกต่่างให้ความ่สู่นใจในการเข้า สู่่่ อุีต่สู่าหกรรม่
อีากาศัยัาน

ปีระเทศัไทยัมี่ความ่ได้ืเปีรียับ เนื�อีงจากเป็ีนศ่ันย์ักลางการบิน
ขอีงภ่ม่ิภาค และคาดืว่าจะม่ีจำานวนผู้่้ใช้บริการขนสู่่งทางอีากาศั
เพิุ�ม่ขึ�น 3 เท่า ในปีี พุ.ศั. 2579 หรือีปีระม่าณ์ 180 ล้านคน ทำาให้
ต่ลาดืด้ืานอุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานเติ่บโต่และเป็ีนโอีกาสู่ขอีง
ปีระเทศัไทยัที�จะดืึงดื่ดืการลงทุนในอีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน
ทั�งจากภายัในและภายันอีกปีระเทศั และพุร้อีม่ด้ืวยัอุีต่สู่าหกรรม่
สู่นับสู่นุนรอีงรับเปี็นจำานวนม่าก เช่น อีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์ 
อุีต่สู่าหกรรม่เหล็ก อุีต่สู่าหกรรม่ไฟฟ้าและอิีเล็กทรอีนิกส์ู่ เป็ีนต้่น 
จึงมี่โอีกาสู่ในการเชื�อีม่โยังเข้าสู่่่ซัึ่พุพุลายัเชนขอีงอุีต่สู่าหกรรม่
อีากาศัยัานขอีงโลกได้ื

หน่วยังานที�เกี�ยัวข้อีงจำาเปี็นต้่อีงม่ีการบ่รณ์าการแผู้นการ
ดืำาเนินงานร่วม่กัน โดืยัรัฐบาลได้ืมี่แผู้นในการสู่ร้างศ่ันยั์ซ่ึ่อีม่บำารุง
อีากาศัยัาน การผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนและเต่รียัม่ความ่พุร้อีม่ด้ืานบุคลากร
เพืุ�อีรอีงรับการเติ่บโต่ขอีงอุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานในอีนาคต่ และ
ไดื้ปีระสู่านความ่ร่วม่ม่ือีกับบริษัทผู้่้ผู้ลิต่อีากาศัยัานรายัใหญ่่
ขอีงโลก เช ่น บร ิษ ัท Rolls-Royer Boing และ Airbus 
ในการถึ่ายัทอีดืเทคโนโลยัี เพุื �อียักระดืับความ่สู่าม่ารถึและ
เต่รียัม่ความ่พุร้อีม่ขอีงผู้่้ปีระกอีบการในอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่
ด้ืวยัเทคโนโลยัีที�ทันสู่มั่ยัเข้าสู่่่อุีต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานต่่อีไปี

Mr.Thongchai Chawalitpichaet, Director General of 
the Office of Industrial Economics, Ministry of Industry who 
was presided over the seminar said that the aerospace 
industry is one of New S-Curve which is an industry with 
growth potential with the government supports. Thailand’s 
advantages as a regional aerospace hub but due to the 
COVID-19 outbreak severely affected the aerospace and air 
transport industry by limiting routes and number of operating 
flights but still needing food, medicines and medical 
equipment transportation on the rise.

Currently the commercial aircrafts in service is 
approximately 20,000 units around the world and in the 
next 20 years expecting 42% of new aircrafts increase or 
approximately 14,000 units from the total of 34,000 units. 
Due to the increasing demand for aircrafts, it has shown the 
global interest in entering the aerospace industry.

Thailand’s advantages as a regional aerospace hub 
expecting the number of passengers will increase by three 
times in 2036 or approximately 180 million passengers and 
from this growth it will be Thailand’s opportunity to attract 
domestic and foreign investment in the aerospace industry 
along with many supporting industries such as automotive 
industry, steel industry, electrical and electronic industries, 
etc. opening doors to enter the supply chain of global 
aerospace industry.

The relevant agencies need to have an integrated 
action plan which the government has been planning to 
build an aircraft maintenance center, manufacturing parts 
and preparing workforce for future growth of aerospace 
industry by coordinating with major aircraft manufacturers 
such as Rolls-Royce, Boeing and Airbus in technology 
transfer to upgrade the capabilities and prepare the 
automotive entrepreneurs with modern technology to enter 
the aerospace industry.
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พลิเรือต์ร่ปีิยะ อาจำม่งค่ณ อดี่ต์ผู้้้วั่าการสถาบ้นการบิน
พลิเร ือน ไดื ้ให ้เก ียัรต่ิร ับเปี็นว ิทยัากรพุิเศัษบรรยัายัเร ื �อีง 
“โควัิดี-19 ก้บผู้ลิกระที่บต์่ออ่ต์สาหกรรมอากาศยานไที่ย” 
กล่าวว่า จากสู่ถึานการณ์์โควิดื-19 สู่่งผู้ลกระทบไปีทั�วโลก 
โดืยัเฉพุาะอีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานที� ไม่่สู่าม่ารถึทำาการให้
บริการไดื้สู่่งผู้ลต่่อีห่วงโซึ่่อีุต่สู่าหกรรม่ทั�งหม่ดื โดืยัคาดืการณ์์ว่า
อีุต่สู่าหกรรม่ อีากาศัยัานจะทำาการฟ้�นต่ัวไดื้ใน 2 - 3 ปีี ทั�งนั�น
ปีัจจัยัสู่ำาคัญ่คือีการใช้วัคซึ่ีน ในอีุต่สู่าหกรรม่การบินในปีัจจุบัน 
ที �ยัังทำาอียั่ ่คือีการขนสู่่งเครื �อีงอีุปีโภคบริโภค และในอีนาคต่
อีุต่สู่าหกรรม่การบินจะม่ีการปีรับเปีลี �ยันร่ปีแบบ เพุื �อีสู่ร้าง
ความ่เชื�อีม่ั�นต่่อีผู้่้รับบริการ นั�นหม่ายัถึึงกฎ์ที�เข้ม่งวดืขึ�น ถึึงแม่้ 
จะเปี็นวิกฤต่แต่่อีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัานก็ยัังเปี็นอีุต่สู่าหกรรม่ 
ที�มี่แนวโน้ม่เต่ิบโต่สู่่งขึ�นในอีนาคต่ดืังนั�นจึงจำาเปี็นมี่การเต่รียัม่
ความ่พุร้อีม่ขอีงทุกภาคสู่่วน เพุื�อีรอีโอีกาสู่ที�จะเข้าม่าในอีนาคต่ 
เช่น นโยับายัภาครัฐที�จะเดิืนหน้าเรื�อีง MRO ภาคการผู้ลิต่ชิ�นสู่่วน
ต้่อีงเต่รียัม่ความ่พุร้อีม่ด้ืวยัการเพิุ�ม่ปีริม่าณ์สู่ถึานปีระกอีบการที�มี่
ความ่สู่าม่ารถึชิ�นสู่่วนอีากาศัยัาน โดืยัเริ�ม่จาก AS9100 และ
ในสู่่วนขอีงอุีปีการณ์์ภาคพืุ�นมี่แนวโน้ม่จะเป็ีนอุีปีการณ์์ที�ใช้ไฟฟ้า
เช่น รถึบัสู่ไฟฟ้าที�วิ�งสู่่งผู้่้โดืยัสู่ารในสู่นาม่บิน รวม่ถึึงรถึเครื�อีงยันต์่
ต่่างๆ ที�ใช้ในสู่นาม่บินจะถ่ึเปีลี�ยันเป็ีนระบบไฟฟ้า เป็ีนต้่น

Mr.Piya Atmungkhun, former President of Civil Aviation 
Training Center, as an honorable speaker on the topic “The “The 
COVID-19 and its impact on Thai aerospace industry”COVID-19 and its impact on Thai aerospace industry” said 
that the COVID-19 has affected all around the world, 
especially on the aerospace industry which cannot run 
operations which impact on the entire industry chain but it’s 

expected to be recovered in 2 - 3 years depending on the 
vaccine as a key element. In the current aerospace industry 
is operating the transport of consumer goods, and in the 
future, it will be transformed to build customer confidence 
which means the stricter rules. Even though it is in crisis but 
the growth trends will be higher in the future and the 
preparation from all sectors is necessary for future inbound 
opportunity such as the government policies on the 
Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), parts manufacturing 
sector must be prepared by increasing the number of capable 
entrepreneurs for aircraft parts manufacturing, starting with 
the AS9100 and ground equipment which tends to be 
electrical e.g. electric airport bus including all airport 
vehicles will be shifted to electric etc.

คุณ์พุรฤดีื เบญ่จปิียัะพุร ผู้่้เชี�ยัวชาญ่ในอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่
และอีากาศัยัาน ไดื ้กล ่าวถึ ึง “แนวัที่างการปีร ้บต์ ้วัของ
อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์เพื �อเข้าส้ ่อ่ต์สาหกรรมอากาศยาน” 
ว่าในดื้านอีุต่สู่หากรรม่การผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนอีากาศัยัาน มุ่่งเน้นเรื�อีง
ความ่ปีลอีดืภัยัและม่าต่รฐานต่าม่ที�ได้ืต่กลงกันไว้อียั่างเคร่งครัดื 
ดัืงนั�นจึงจำาเปี็นต่้อีงม่ีพุัฒนาและรักษาบุคลากรอียั่างดืีเยัี�ยัม่ 
หนึ�งในความ่สู่าม่ารถึขอีงบุคลากรขอีงอุีต่สู่หากรรม่ คือี เรื�อีงขอีง
ภาษาโดืยัเฉพุาะภาษาดื้านเทคนิค ดืังนั�นบุคลากรในต่ำาแหน่งที�
สู่ำาคัญ่ๆ จะต่้อีงถึ่กต่รวจสู่อีบคุณ์บัต่ิอียั่างละเอีียัดื โดืยัเฉพุาะ
ต่ำ�าแหน่งระดัืบสู่่ง นั�นหม่ายัความ่ว่าจะต้่อีงมี่ความ่ร้่และปีระกอีบการ 
รวม่ถึึงเครือีข่ายัที�ดีื ดัืงนั�นต้่นทุนในการรักษาบุคลากร จึงสู่่งกว่า
อุีต่สู่าหกรรม่อืี�นๆ และสู่ถึานปีระกอีบการผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนอีากาศัยัาน
จะต่้งร่ ้จักล่กค้าเปี็นอียั่างดืี เช่น Airbus แต่่ละปีระเทศัม่ี
ความ่ต่้อีงการที �ไม่่เหม่ือีนกัน หรือีเปี็นการยัากม่ากที �จะผู้ลิต่
ชิ�นสู่่วนอีากาศัยัานให้ทั�งผู้่้ผู้ลิต่เครื�อีงบินขอีงจีนและขอีงต่ะวันต่ก 
เนื�อีงจากฝึั�งต่ะวันต่กจะม่ีความ่กังวลเครื�อีงการรั�วไหลขอีง
อีงค์ความ่ร้่

นายัพุุฒิพุงศั์ ฐนิจเม่ธากรณ์์ ผู้่้แทนจากบริษัท ทีบีเคเค 
(ปีระเทศัไทยั) จำากัดื ได้ืยักตั่วอียั่างถึึงกรณี์ศึักษา “การยกระด้ีบ
ศ้กยภาพผู้้้ปีระกอบการในอ่ต์สาหกรรมยานยนต์์ให้เป็ีนไปีต์าม
ข้อกำาหนดีของผู้้ ้ซื �อในอ่ต์สาหกรรมอากาศยาน” กล่าวว่า 
ปัีจจุบันผู้่้ปีระกอีบการไทยัที�ผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนอีากาศัยัานเป็ีนแบบ 
BUIL TO PRINT ดืังนั�นควรพุัฒนาในเรื�อีงขอีงการอีอีกแบบและ
วิจัยั แต่่เป็ีนเรื�อีงยัากหากไม่่มี่เครือีข่ายัขอีงผู้่้ซืึ่�อีรายัใหญ่่ที�จะช่วยั
ในการพัุฒนาและวิจัยั แต่่เบื�อีงต้่นจะต้่อีงเริ�ม่จากการผู้ลิต่ต่าม่แบบ 
จึงจำาเป็ีนต้่อีงเริ�ม่จากการหาโอีกาสู่ด้ืวยัการพัุฒนาระบบเป็ีน 
AS9100 ซึ่ึ�งเปี็นม่าต่รฐานขอีงอีุต่สู่าหกรรม่อีากาศัยัาน ปีัจจุบัน
ผู้่ ้ปีระกอีบการไทยัจะม่ีระบบ ISO 9001 เปี็นอียั่างน้อียั 

โดืยัในสู่่วนขอีงบริษัท ทีบีเคเค (ปีระเทศัไทยั) จำากัดื เอีงไดื้รับ
การรับรอีง IATF 16949 ซึ่ึ�งข้อีกำาหนดืสู่่วนใหญ่่จะม่ีครอีบคลุม่
ข้อีกำาหนดื AS9100 เช่นกัน

Khun Pornrudee Benjarpeyaporn, expert in the 
automotive and aerospace industry as a speaker on 
“The guidelines for the adaptation of the automotive The guidelines for the adaptation of the automotive 
industry to the aerospace industry”industry to the aerospace industry” said that the aerospace 
parts manufacturing industry strictly focuses on safety and 
standards as agreement. Therefore, it is necessary to 
develop and maintain effective workforce which one of its 
workforce competencies is language, especially technical 
language. Workforce in key positions must be thoroughly 
checked for qualifications especially the top management 
which makes the employee retention cost is higher comparing 
to other industries and aerospace parts manufacturers 
must know their customers well e.g. Airbus in each country 
has different demands, it is very difficult to manufacture 
aerospace parts for both Chinese and Western aircraft 
manufacturers due to the western aircraft manufacturers 
are concerned on the leakage of knowledge.

Mr.Puttipong Thanitmethakorn, the representative 
from TBKK (Thailand) Co., Ltd. gave an example of case 
study on “Upgrading the potential of entrepreneurs in “Upgrading the potential of entrepreneurs in 
automotive industry to meet the requirements of aerospace automotive industry to meet the requirements of aerospace 
buyers”buyers” and said that at present, Thai entrepreneurs 
manufacture aerospace parts as BUILD TO PRINT, therefore 
they should develop in research and design but it is difficult 
without big buyer network to help with research and 
development. In the preliminary starting from build to print 
manufacturing and seeking to improve the AS9100 systems 
which is a standard for aerospace industry. At present, Thai 
entrepreneurs have at least an ISO 9001 system, TBKK 
(Thailand) is certified IATF 16949, which covers most of 
AS9100 requirements as well.
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เม่ื�อีวันที� 22 ตุ่ลาคม่ 2563 ณ์ โรงแรม่ เดือีะ เบอีร์เคลียั์ 
โฮเต่็ล ปีระต่่นำ �า นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล ผู้่ ้อี ำานวยัการ
สู่ถึาบันยัานยันต์่ ปีระธานในพิุธี กล่าวเปิีดืงานสัู่ม่ม่นา “ย่ที่ธศาสต์ร์
อ ่ต์สาหกรรมคมนาคมขนส่งแห ่งอนาคต์ก ้บการพ้ฒนา
ผู้้้ปีระกอบการไที่ย” ภายัใต่้โครงการพุัฒนาศั่นยั์วิเคราะห์ข้อีม่่ล 
เชิงลึกอีุต่สู่าหกรรม่ซึ่่อีม่บำารุงและผู้ลิต่ชิ �นสู่่วนอีากาศัยัาน 
ปีี พุ.ศั. 2563 สู่นับสู่นุนโดืยัสู่ำานักงานเศัรษฐกิจอีุต่สู่าหกรรม่ 
กระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่ 

โดืยังานเสู่วนาครั �งนี � สู่ถึาบันยัานยันต่์ไดื้รับเกียัรต่ิจาก
คณ์าจารยั ์ผู้ ่ ้ทรงค ุณ์ว ุฒ ิ  ผู้ศั.ดืร.ปีระม่วล สู่ ุธ ีจาร ุว ัฒน 
คณ์ะวิศัวกรรม่ศัาสู่ต่ร์ จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิทยัาลัยั ผู้ศั.ดืร.นักสู่ิทธ์ 
นุ่ม่วงษ์ คณ์ะวิศัวกรรม่ศัาสู่ต่ร์ จุฬาลงกรณ์์ม่หาวิทยัาลัยั และ
ดืร.นวทัศัน์ ก้อีงสู่มุ่ทร คณ์ะวิศัวกรรม่ศัาสู่ต่ร์ม่หาวิทยัาลัยั
เกษต่รศัาสู่ต่ร์ ร ่วม่เสู่วนาเรื �อีง “ย่ที่ธศาสต์ร์อ่ต์สาหกรรม
คมนาคมขนส่งแห่งอนาคต์ก้บการพ้ฒนาผู้้้ปีระกอบการไที่ย” 
เพืุ�อีเป็ีนข้อีม่่ลสู่ำาหรับผู้่้ปีระกอีบการโดืยัเฉพุาะในภาคอุีต่สู่าหกรรม่ 
ยัานยันต์่ เพืุ�อีพิุจารณ์าต่่อียัอีดืการผู้ลิต่จากอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่
ไปีสู่่่อุีต่สู่าหกรรม่การผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนอีากาศัยัาน ต่ลอีดืจนสู่นับสู่นุน
ให้มี่กลไกในการสู่่งเสู่ริม่ให้เกิดืการพัุฒนาอุีต่สู่าหกรรม่ระบบราง 
และอีุต่สู่าหกรรม่สู่นับสู่นุนภายัในปีระเทศั และรอีงรับระบบ
คม่นาคม่ในอีนาคต่ และการนำาเสู่นอีผู้ลการศัึกษาศัักยัภาพุ
อีุต่สู่าหกรรม่ซึ่่อีม่บำารุงและผู้ลิต่ชิ�นสู่่วนอีากาศัยัานขอีงไทยั 
โดืยันางสู่าวจินต่นา โต่ปีระโคน นักวิจัยั สู่ถึาบันยัานยันต์่

On October 22nd, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI) was presided 
over the talk conference on “Strategy for The Future of “Strategy for The Future of 
Transportation Industry and Thai Entrepreneurs Development”Transportation Industry and Thai Entrepreneurs Development” 
under the insights analysis development center project for 
aerospace maintenance and parts manufacturing industry 
2020 which supported by the Office of Industrial Economics 
(OIE), Ministry of Industry which it was held at The Berkeley 
Hotel Pratunam.

In this talk conference, TAI was honored by Asst. Prof. 
Pramual Suteecharuwat, Asst. Prof. Nuksit Noomwongs 
from Faculty of Engineering, Chulalongkorn University and 
Ph.D.Navatasn Kongsamutr from Faculty of Engineering, 
Kasetsart University talking on “Strategy for The Future of “Strategy for The Future of 
Transportation Industry and Thai Entrepreneurs Development”Transportation Industry and Thai Entrepreneurs Development” 
to give information and guidelines for entrepreneurs especially 
in the automotive industry to consider extending the production 
from the automotive industry to the aerospace parts industry 
as well as supporting a mechanism to promote the development 
of the rail industry and domestic supporting industries, support 
the transportation system in the future. And Ms.Jintana 
Toprakhon, Researcher of TAI had also presented the 
results of studies on the potential of Thai aerospace 
maintenance and parts manufacturing industry.

งานเสวินา "ยี่ทุธศาสตรอ์็ตุสาห้กรรม
คมนาคมข้นสง่แห้ง่อ็นาคตกบัการ
พื่ฒันาผูป้ระกอ็บการไทยี่"

TALK CONFERENCE 
ON "STRATEGY FOR 
FUTURE OF 
TRANSPORTATION 
INDUSTRY AND THAI 
ENTREPRENEURS
DEVELOPMENT"

เมื่�อีวันที� 22 ตุ่ลาคม่ 2563, ณ์ โรงแรม่ เดือีะ เบอีร์เคลียั์ 
โฮเต็่ล ปีระต่่นำ�า นายัพิุสิู่ฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบัน
ยัานยันต่์ ปีระธานในพุิธี กล่าวเปีิดืงานสู่ัม่ม่นา “อ่ต์สาหกรรม
ยานยนต์์ไที่ยในช่วังเปีล่ิ�ยนผู่้าน” ภายัใต้่โครงการพัุฒนาสู่ารสู่นเทศั 
ยัานยันต์่ ปีี พุ.ศั. 2563 สู่นับสู่นุนโดืยัสู่ำานักงานเศัรษฐกิจอุีต่สู่าหกรรม่ 
กระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่

โดืยังานสู่ัม่ม่นาครั�งนี� สู่ถึาบันยัานยันต่์ไดื้รับเกียัรต่ิจาก
นายัฐิติ่กร เลิศัศิัริรังสู่รรค์ ผู้่้จัดืการ บริษัท แอีลเอ็ีม่ซีึ่ อีอีโต่โม่ทีฟ 
(ปีระเทศัไทยั) จำากัดื เปี็นวิทยัากรบรรยัายัเรื�อีง “สถานการณ์
อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์ในย่คโควิัดี-19” เนื�อีงจากในปีีนี� อุีต่สู่าหกรรม่ 
ยัานยันต่์ต่้อีงเผู้ชิญ่ความ่ท้าทายั จากการแพุร่ระบาดืขอีงไวรัสู่
โคว ิดื-19 ท ี �สู่ ่งผู้ลกระทบต่่อีต่ลาดืยัานยันต่์ท ั �วโลก และ
การบรรยัายัเรื�อีง “ทิี่ศที่างเที่คโนโลิย่ยานยนต์์สม้ยใหม่ แลิะนโยบาย

ของปีระเที่ศไที่ย” จากนายัเสู่ฎ์ฐวุฒิ ลาภวิสุู่ทธิสู่าโรจน์ นักวิจัยั 
สู่ถึาบันยัานยันต่์ ถึึงแนวโน้ม่เทคโนโลยัีที�เกี�ยัวข้อีงกับ Mobility 
ที�สู่ำาคัญ่ได้ืแก่ “CASE” (Connected Vehicle, Autonomous 
Vehicle, Shared Mobility, Electric Vehicle) ซึ่ึ�งเทคโนโลยัี
ดืังกล่าวจะสู่่งผู้ลกระทบต่่อีอีุต่สู่าหกรรม่การผู้ลิต่ยัานยันต่์
ที�ต้่อีงปีรับตั่ว และมี่โอีกาสู่ใหม่่ๆ ทางธุรกิจเกิดืขึ�นด้ืวยั

On October 22nd, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI) was 
presided over the seminar “Thai Automotive Industry in “Thai Automotive Industry in 
Transition Period”Transition Period” under the Automotive Information 
Development Program 2020 supported by the Office of 
Industrial Economics (OIE), Ministry of Industry, which it was 
held at  The Berkeley Hotel Pratunam.

In this seminar, TAI was honored by Mr.Titikorn 
Lertsirirungsun, Manager, Southeast Asia, LMC Automotive 
(Thailand) Co., Ltd. as a speaker on “The Automotive “The Automotive 
Industry in the COVID-19 Era”Industry in the COVID-19 Era” due to the COVID-19 outbreak 
affecting the global automotive market, and Mr.Sedtawud 
Larbwisuthisaroj, Researcher of TAI as a speaker on 
“The Directions on Next-generation Automotive Technology “The Directions on Next-generation Automotive Technology 
and Thailand’s Policy”and Thailand’s Policy” speaking about the trends in mobility 
technology which are “CASE” “CASE” (Connected Vehicle, 
Autonomous Vehicle, Shared Mobility, Electric Vehicle) and 
will affect the automotive manufacturing industry in 
transformation and new business opportunities arise as well.

งานสมัมนา "อ็ตุสาห้กรรมยี่านยี่นตไ์ทยี่ในชว่ิงเปล่�ยี่นผา่น"

A SEMINAR "THAI AUTOMOTIVE
INDUSTRY IN TRANSITION PERIOD"
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เม่ื �อีวันที � 27 ตุ่ลาคม่ 2563 นายัพุิสู่ิฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล 
ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต่์ เข้าร่วม่การปีระชุม่คณ์ะทำางาน
ดืำาเนินการขับเคลื �อีนโครงการฝึึกอีบรม่ในม่าต่รฐานพุิเศัษ
ชะลอีการว่างงาน นำาโดืยันายัอีภิชาต่ ทอีงอีย่่ั ปีระธานคณ์ะทำางาน
ดื้านการพุัฒนาบุคลกร ในเขต่พุัฒนาพุิเศัษภาคต่ะวันอีอีก 
(EEC+HDC) และ ดืร.สู่ม่ชัยั ไทยัสู่งวนวรกุล ปีระธานกรรม่การ
บริหาร บริษัท เอีสู่เอ็ีนซีึ่ ฟอีเม่อีร์ จำากัดื (ม่หาชน) พุร้อีม่ด้ืวยั
หน่วยังานภาครัฐและเอีกชนที�เกี �ยัวข้อีง เพุื �อีกำาหนดืกรอีบ
แนวทางการดืำาเนินงานและร่วม่หารือีร่วม่กัน ให้บรรลุผู้ลต่าม่
วัต่ถุึปีระสู่งค์ ในการพัุฒนาการศึักษาและบุคลากร สู่ำาหรับรอีงรับ
ความ่ต่้อีงการพุัฒนาบุคลากรขอีงภาคอีุต่สู่าหกรรม่ต่่อีไปี 
ณ์ บริษัท เอีสู่เอ็ีนซีึ่ ฟอีเม่อีร์ จำากัดื (ม่หาชน) จังหวัดืระยัอีง

On October 27th, 2020 Mr.Pisit Rangsaritwutikul, 
President of Thailand Automotive Institute (TAI) attended 
the working group meeting driving a training program in a 
special standard to delay unemployment leading by 
Mr.Apichart Thongyou, the Chairman of Coordination 
Committee on Human & Education Development on EEC 
Area, Dr.Somchai Thaisa-nguanvorakul, Chairman of Executive 
Committee of SNC Former Public Company Limited and 
relevant government and private agencies to discuss the 
setup of framework for implementation to achieve the 
objectives of educational and personnel development to 
support the needs of industrial workforce development in 
the future.

สถาบนัยี่านยี่นตร์ว่ิมประชมุคณะทำางานดัำาเนนิการข้บัเคล่�อ็น โครงการฝึกึอ็บรมในมาตรฐานพื่เิศษั
ชะลอ็การวิา่งงาน

TAI ATTENDED THE WORKING GROUP MEETING DRIVING
A TRAINING PROGRAM IN A SPECIAL STANDARD TO
DELAY UNEMPLOYMENT เม่ ื �อีว ันที �  24 พุ.ยั. 2563 นายัพุิสู่ ิฐ ร ังสู่ฤษฎ์์ว ุฒิก ุล 

ผู้่ ้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต่์ ร่วม่เปี็นสู่ักขีพุยัานพุร้อีม่ดื้วยั
ต่ัวแทนจากภาครัฐและเอีกชน ในพุิธีลงนาม่บันทึกข้อีต่กลง
ร่วม่กันระหว่าง กระทรวงอีุต่สู่าหกรรม่ กระทรวงการอีุดืม่ศัึกษา 
วิทยัาศัาสู่ต่ร์ วิจัยัและนวัต่กรรม่ และสู่ำานักงานคณ์ะกรรม่การ
การอีาชีวศัึกษา ว่าดื้วยัการสู่ร้างและพุัฒนาบุคลากรรอีงรับ
อีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์สู่ม่ัยัใหม่่ พุร้อีม่กันนี �สู่ถึาบันยัานยันต่์
ยัังได้ืนำาผู้ลงานการวิจัยัด้ืานยัานยันต์่ไฟฟ้าร่วม่อีอีกบ่ธจัดืแสู่ดืง
ภายัในงาน ณ์ กระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่

On November 24th, 2020, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, 
President, Thailand Automotive Institute (TAI), was one of 
witnesses along with representatives from both government 
and private sectors in MOU signing ceremony among Ministry 
of Industry (MOI), Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation (MHESI) and Office of Vocational 
Education Commission (VEC). The objective of this MOU is 
human resource development to support the next generation 
automotive industry. TAI also had booth display that 
presented a research of Electric Vehicle (EV) at Ministry 
of Industry.

สถาบนัยี่านยี่นตร์ว่ิมเปน็สกัข้พ่ื่ยี่านในพื่ธิล่งนามบนัทกึข้อ้็ตกลงวิา่ดัว้ิยี่การสรา้งและ
พื่ฒันาบคุลากรรอ็งรบัอ็ตุสาห้กรรมยี่านยี่นตส์มยัี่ให้ม่

TAI WAS WITNESS IN MOU SIGNING CEREMONY OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT TO SUPPORT
THE NEXT GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY
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เมื่�อีวันพุุธที� 25 พุฤศัจิกายัน 2563 สู่ถึาบันยัานยันต์่ จัดืพิุธี
ลงนาม่บันทึกความ่เข้าใจ (MoU) ดื้านการทดืสู่อีบ วิจัยัพุัฒนา
ยัานยันต์่ และแบต่เต่อีรี�ยัานยันต์่ไฟฟ้า ร่วม่กับ Korea Conformity 
Laboratories (KCL) ปีระเทศัเกาหลีใต่้ ผู้่านระบบ Video 
Conference ทางไกล เนื�อีงจากสู่ถึานการณ์์การแพุร่ระบาดืขอีง
เชื�อีโควิดื-19 ณ์ สู่ถึาบันยัานยันต์่ สู่ำานักงานกล้วยันำ�าไท

โดืยันายัพิุสิู่ฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ 
และ Mr. KAPSEOK YOON President of Korea Conformity 
Laboratories (KCL) เปี็นผู้่้ลงนาม่ความ่ร่วม่ม่ือีดืังกล่าว ซึ่ึ�งม่ี
วัต่ถึุปีระสู่งค์เพุื�อีสู่ร้างความ่ร่วม่ม่ือีดื้านการทดืสู่อีบ วิจัยัพุัฒนา
ยัานยันต่์ และแบต่เต่อีรี �ยัานยันต่์ไฟฟ้า อีาทิ ความ่ร่วม่ม่ือี
สู่นับสู่นุนการจัดืตั่�งและดืำาเนินการเกี�ยัวกับศ่ันยั์ทดืสู่อีบแบต่เต่อีรี�
ยัานยันต่์ไฟฟ้า และจัดืฝึึกอีบรม่เกี�ยัวกับการพุัฒนาอีงค์ความ่ร่้
ขอีงผู้่้เชี�ยัวชาญ่ และบุคลากรที�เกี�ยัวข้อีง ให้มี่ความ่พุร้อีม่ในการ
ปีฏิิบัติ่งานในศ่ันย์ัทดืสู่อีบแบต่เต่อีรี�ยัานยันต์่ไฟฟ้า และการดืำาเนิน
โครงการการวิจัยัและพุัฒนา (Research and Development) 
ร่วม่กันระหว่างปีระเทศัในด้ืานยัานยันต์่ไฟฟ้า แบต่เต่อีรี�ยัานยันต์่
ไฟฟ้า ฯลฯ สู่่งเสู่ริม่ห้อีงปีฏิิบัต่ิการทดืสู่อีบในดื้านแบต่เต่อีรี �
ยัานยันต่์ไฟฟ้าขอีงไทยัในเปี็นที �ยัอีม่รับ รวม่ถึึงความ่ร่วม่ม่ือี
ด้ืานอืี�นๆ ในอีนาคต่

On November 25th, 2020 Thailand Automotive Institute 
(TAI) had a virtual MoU signing ceremony with Korea Conformity 
Laboratories (KCL) from Korea through video conferencing 
due to the COVID-19 pandemic. 

Mr.Pisit Rangsaritwutikul, President of Thailand Automotive 
Institute (TAI) and Mr.KAPSEOK YOON, President of Korea 
Conformity Laboratories (KCL) have signed the MoU which 
aims to build a cooperative partnership on testing, automotive 
research and development and electric vehicle batteries such 
as cooperation to support the establishment and operation 
of EV battery testing center, and organize trainings on the 
knowledge development of experts and relevant parties to be 
ready for operation in EV battery testing center, undertake 
the joint project of international research and development 
in the field of electric vehicles, EV battery, etc., and promote 
testing laboratories in the field of EV batteries in Thailand 
including other cooperation in the future.

"สถาบนัยี่านยี่นต"์ จบัมอ่็ เกาห้ล ่ลงนามผา่นทางไกลฝึา่วิกิฤตโควิดิัโลกเพื่่�อ็พื่ฒันายี่านยี่นต์

A VIRTUAL MOU SIGNING CEREMONY BETWEEN TAI & KCL 
FOR EV BATTERY DEVELOPMENT

KCL เป็ีนหน่วยังาน Technical Service ขอีงปีระเทศัเกาหลีใต้่ 
ก่อีต่ั�งในปีี 2010 ม่ีภารกิจให้บริการทดืสู่อีบ รับรอีงผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ 
และการวิจัยัพัุฒนา ในสู่าขาต่่างๆ เช่น ด้ืานวัสู่ดุืก่อีสู่ร้างผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์
งานโยัธา ด้ืานวัสู่ดุือุีปีกรณ์์การแพุทย์ั ด้ืานโลจิสู่ติ่กส์ู่และสิู่�งแวดืล้อีม่ 
เพุื�อีคุ้ม่ครอีงความ่ปีลอีดืภัยัให้กับผู้่้บริโภค และสู่่งเสู่ริม่สู่นับสู่นุน
การเติ่บโต่ขอีงอุีต่สู่าหกรรม่ขอีงปีระเทศั ปัีจจุบัน KCL มี่สู่ำานักงานใหญ่่
ต่ั�งอียั่่ที �กรุงโซึ่ล ปีระเทศัเกาหลีใต่้ และม่ีสู่าขาทั�วปีระเทศัอีีก 
31 สู่าขา

นายัพุิสู่ิฐ กล่าวว่า “พิธ่ลิงนามในวั้นน่�แสดีงให้เห็นถ้ง
ควัามม่่งม้�นของที่่กฝ่่ายในการที่ำางานร่วัมก้น ที่้�งในดี้านการ
ที่ดีสอบ การปีระเมินผู้ลิการร้บรอง การวิัจ้ำยพ้ฒนาเที่คโนโลิย่
ยานยนต์์สม้ยใหม่ (Next Generation Vehicle Technology) 
แลิะแบต์เต์อร่�ยานยนต์์ไฟฟ้า (EV Battery Technology) 
ซ้�งเหล่ิาน่�เป็ีนเที่คโนโลิย่ใหม่ท่ี่�กำาล้ิงเข้ามาเปีลิ่�ยนวิัถ่ของ
อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์ในปัีจำจ่ำบ้น จ้ำงต้์องอาศ้ยองค์ควัามร้้ที่าง
วิัศวักรรมแลิะท้ี่กษัะที่างเที่คนิคจำากผู้้้เช่�ยวัชาญแลิะผู้้้ม่
ปีระสบการณ์ สถาบ้นยานยนต์์ แลิะ KCL เห็นพ้องต์้องก้น
ในการที่่ �แบ่งปีันองค์ควัามร้ ้ปีระสบการณ์ดี้านเที่คโนโลิย่
ยานยนต์์สม้ยใหม่ แลิะแบต์เต์อร่�ยานยนต์์ไฟฟ้า ท่ี่�จำะช่วัยส่งเสริม
ให้เกิดีควัามก้าวัหน้าในเที่คโนโลิย่สม้ยใหม่ ม่การแลิกเปีลิ่�ยน
ควัามคิดีเห็น แลิะข้อม้ลิระหว่ัางก้น เพื�อเป้ีาหมายในการพ้ฒนา
อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์ไปีส่้อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์สม้ยใหม่ร่วัมก้น 
แลิะเป็ีนรากฐานสำาค้ญในการพ้ฒนาอ่ต์สาหกรรมยานยนต์์”

ถึึงแม้่สู่ถึานการณ์์การแพุร่ระบาดืขอีงเชื�อี โควิดื-19 ยัังไม่่มี่
บทสู่รุปีในการป้ีอีงกันและการรักษา แต่่ก็มิ่ได้ืทำาให้สู่ถึาบันยัานยันต์่
หยัุดืเดิืนหน้าพัุฒนาภารกิจในการสู่ร้างเสู่ริม่ศัักยัภาพุศ่ันยั์
ทดืสู่อีบยัานยันต่์ รวม่ถึึงศั่นยั์ทดืสู่อีบแบต่เต่อีรี�ยัานยันต่์ไฟฟ้า

ขอีงปีระเทศัไทยั เพุื �อีการเปี็น “สถาบ้นแห่งการเร่ยนร้ ้แลิะ
พ้ฒนาดี้าน Mobility ที่่�เปี็นมิต์รต์่อสิ�งแวัดีลิ้อมแลิะค่ณภาพ
ช่วิัต์ส่้ส้งคม” ต่่อีไปีในอีนาคต่

KCL is the technical service agency in South Korea 
which was established in 2010 with its mission to provide 
testing services, product certification and research and 
development in various fields such as construction and 
civil engineering materials, consumer products and medical 
appliances and in environmental, logistics and green industries 
to protect consumer safety and contribute to industrial 
development and the nation’s economic growth with 31 
branches nationwide.

Mr.Pisit said “the MoU signing ceremony today “the MoU signing ceremony today 
demonstrates our commitment to work together in the field demonstrates our commitment to work together in the field 
of testing, evaluation and certification, research and of testing, evaluation and certification, research and 
development of next generation vehicle technology and EV development of next generation vehicle technology and EV 
battery technology which are new technology trends battery technology which are new technology trends 
transforming current automotive industry and require transforming current automotive industry and require 
knowledge engineering and technical skills from experts. knowledge engineering and technical skills from experts. 
TAI and KCL agree to share these knowledge and TAI and KCL agree to share these knowledge and 
experiences in next generation vehicle technology and EV experiences in next generation vehicle technology and EV 
battery technology to support the advancement in modern battery technology to support the advancement in modern 
technology by exchanging the ideas and information technology by exchanging the ideas and information 
between each party as an important foundation for the between each party as an important foundation for the 
automotive industry development to the next generation automotive industry development to the next generation 
automotive industry”automotive industry”

Although the situation of COVID-19 outbreak has no 
conclusions on prevention and treatment but still cannot 
stop TAI to continue its missions to strengthen the automotive 
testing center including the electric vehicle battery testing 
center to become as “Institute of Learning and Development “Institute of Learning and Development 
in Environmentally Friendly Mobility and Quality of Life”in Environmentally Friendly Mobility and Quality of Life” in the 
future.
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วันนี� (2 ธ.ค. 2563) คุณ์พิุสิู่ฐ รังสู่ฤษฎ์์วุฒิกุล ผู้่้อีำานวยัการสู่ถึาบันยัานยันต์่ 
ร่วม่เป็ีนเกียัรติ่ในพิุธีเปิีดืงานม่หกรรม่ยัานยันต์่ ครั�งที� 37 หรือี Motor Expo 
2020 พุร้อีม่เยัี�ยัม่ชม่บ่ธ และพุบปีะผู้่้บริหาร ผู้่้ปีระกอีบการในอุีต่สู่าหกรรม่
ยัานยันต์่ภายัในงาน ณ์ อีาคารชาลเลนเจอีร์ IMPACT เมื่อีงทอีงธานี

On December 2nd, 2020, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, 
Thailand Automotive Institute (TAI), attended the opening ceremony 
of Motor Expo 2020 and visited booth displays as well as met 
management and operators in automotive industry at Challenger Hall, 
IMPACT, Muangthong Thani.

สถาบนัยี่านยี่นต ์รว่ิมพื่ธิเ่ปดิังานมห้กรรมยี่านยี่นต ์ครั�งท่� 37

TAI ATTENDED THE OPENING
CEREMONY OF MOTOR EXPO 2020

วันนี � (4 ธันวาคม่ 2563) “นายพิสิฐ ร้งสฤษัฎ์์วั่ฒิก่ลิ 
ผู้้้อำานวัยการสถาบ้นยานยนต์์” ร่วม่กับ “นายส่กิจำ ต์้นสก่ลิ 
ปีระธานกรรมการบริหาร บริษ้ัที่ ค้สต์อม เอเช่ย จำำาก้ดี แลิะสื�อ
เครือผู้้้จ้ำดีการ” และ “นายขว้ัญช้ย ปีระภ้สพงษ์ั ปีระธานบริษ้ัที่ 
สื�อสากลิ จำำาก้ดี แลิะปีระธานจ้ำดีงาน มหกรรมยานยนต์์ คร้�งท่ี่� 37” 
ดืำาเนินการจัดืงานปีระกาศัรางวัล “ธ่รกิจำยานยนต์์ยอดีนิยม 
ปีระจำำาปีี 2563 (TAQA Award 2020)” เพืุ�อีม่อีบรางวัลให้แก่ 
ผู้่้ปีระกอีบการในอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่ที�สู่าม่ารถึครอีงใจม่หาชน
ได้ืม่ากที�สุู่ดื โดืยัได้ืรับเกียัรติ่จาก นายัสุู่ริยัะ จึงรุ่งเรือีงกิจ รัฐม่นต่รี
ว่าการกระทรวงอีุต่สู่าหกรรม่ เปี็นปีระธานในพุิธี พุร้อีม่ดื้วยั
ผู้่้บริหารกระทรวงอุีต่สู่าหกรรม่ ผู้่้บริหารจากผู้่้ปีระกอีบการรถึยันต์่
และรถึจักรยัานยันต่์ ไดื้แก่ เอี.พุี. ฮอีนดื้า ฮอีนดื้า เม่อีร์เซึ่เดืสู่-
เบนซ์ึ่ โต่โยัต้่า มิ่ต่ซ่ึ่บิชิ อีีซ่ึ่ซุึ่ ฟอีร์ดื นิสู่สัู่น ม่าสู่ด้ืา บีเอ็ีม่ดัืบเบิ�ลยั่ 
และผู้่้บริหารจากธุรกิจเกี�ยัวเนื�อีงในอีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์ ไดื้แก่ 
พีุทีทีโอีอีาร์ บริดืจสู่โต่น ลามิ่น่า เชลล์ และ 3 เค ร่วม่เป็ีนเกียัรติ่
ในครั �งนี � ณ์ ห้อีงจ่ปีิเต่อีร์ 4 - 6 อีาคารชาเลนเจอีร์ อีิม่แพุ็ค 
เมื่อีงทอีงธานี

On December 4th, 2020, Mr. Pisit Rangsaritwutikul, 
President, Thailand Automotive Institute (TAI), collaborated 
with Mr. Sukit Tunsakul, CEO, Custom Asia Co., Ltd., media 
of Manager and Mr. Kwanchai Paphatphong, President, 
Inter-Media Consultant Co., Ltd. and Organizing Chairman 

of Motor Expo 2020, for TAQA Award 2020 event in order 
to present awards to operators in automotive industry who 
could earn the most popular vote. In this regard, Mr. Suriya 
Chuengrungrueangkit, Minister of Industry, presided over 
the event. There were management from Ministry of 
Industry, automotive and motorcycle companies; including, 
A.P. Honda, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Mitsubishi, 
Isuzu, Ford, Nissan, Mazda, BMW, together with management 
from automotive related industry, which were PTTOR, 
Bridgestone, Lamina, Shell and 3K at Jupiter 4 - 6, Challenger 
Hall, IMPAC, Muanthong Thani.

สถาบนัยี่านยี่นต ์รว่ิมสนบัสนนุการมอ็บรางวิลัธรุกจิ
ยี่านยี่นตย์ี่อ็ดันยิี่มประจำาป ี2563 (TAQA 2020)

TAI SUPPORTED THE PRESENTING TAQA 2020 AWARDS

AUTOMOTIVE SOCIAL
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ลำ�ดบั หัวขอ้ก�รอบรม จำ�นวน
วนั

ค�่ลง
ทะเบยีน

(รวม Vat)

จำ�นวน
คน สถ�นที่

 ป ี2564

มค. กพ. มคี. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1 หลกัสตูรขอ้กำ�หนดและก�รประยกุตร์ะบบบรหิ�รคณุภ�พ IATF 16949:2016 2 4,000 15 TAI 18-19, 
23-24 18-19 9-10 1-2

2 หลกัสตูรเทคนคิก�รตรวจตดิต�มคณุภ�พภ�ยใน IATF 16949:2016 2 4,000 15 TAI 17-18 29-30 13-14

3 หลกัสตูรก�รว�งแผนคณุภ�พผลติภณัฑใ์หม ่ 1 2,000 15 TAI 15-16 19 18

4 หลกัสตูรก�รเสนอขออนมุตัริบัรองชิน้สว่นเพือ่ก�รผลติ 1 2,000 15 TAI 24-25 10 11

5 หลกัสตูรก�รวเิคร�ะหข์อ้ขดัขอ้งด�้นศกัยภ�พและผลกระทบ 2 4,000 15 TAI 25-26 19-20 23-24

6 หลกัสตูรขอ้กำ�หนดและก�รประยกุตใ์ชก้�รควบคมุกระบวนก�รท�งสถติิ 2 4,000 15 TAI 23-24 24-25

7 หลกัสตูรขอ้กำ�หนดและก�รประยกุตใ์ชก้�รวเิคร�ะหร์ะบบก�รวดั 2 4,000 15 TAI 21-22 28-29 29-30

8 หลกัสตูรก�รจดัทำ� Control Plan ต�มขอ้กำ�หนดของ IATF 16949:2016 1 2,000 15 TAI 6 12

9 หลกัสตูรคว�มคดิบนคว�มเสีย่งสำ�หรบั ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 2 4,000 15 TAI 8-9 13-14

10 หลกัสตูรก�รควบคมุเครือ่งมอืวดัต�ม ISO 9001/ IATF16949 2 4,000 15 TAI 17-18 21-22

11 หลกัสตูรก�รสร�้งแรงจงูใจและจติสำ�นกึในก�รทำ�ง�นดว้ย 7 ควิ 1 2,000 15 TAI 9 17

12 หลกัสตูร HORENSO เทคนคิก�รสือ่ส�รแบบญีปุ่น่เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�น 1 2,000 15 TAI 11 23

13 หลกัสตูรก�รจดัก�รคลงัสนิค�้และควบคมุสนิค�้คงคลงัอย�่งมปีระสทิธภิ�พยคุ 4.0 1 2,000 15 TAI 28-29 12

14 หลกัสตูรโลจสิตกิสก์บัโลกธรุกจิหลงัโควดิ-19 1 2,000 15 TAI 12 8

15 หลกัสตูรก�รบรหิ�รเชงิกลยทุธแ์ละพฒัน�ภ�วะผูน้ำ� 1 2,000 15 TAI 16 5

16 หลกัสตูรบทบ�ทและทกัษะหวัหน�้ง�นในอตุส�หกรรมย�นยนต์ 1 2,000 15 TAI 5 3

17 หลกัสตูรก�รวเิคร�ะหป์ญัห�ดว้ยหลกัก�ร Why Why Analysis  1 2,000 15 TAI 1 10

18 หลกัสตูรกระบวนก�รแกป้ญัห�ดว้ยเทคนคิ 8D 2 4,000 15 TAI 12-13 22-23 9-10

19 หลกัสตูรหลกัก�รพืน้ฐ�นระบบก�รผลติแบบ TPS 1 2,000 15 TAI 22 21

20 หลกัสตูรระบบคมับงั 1 2,000 15 TAI 15 9

21 หลกัสตูรจติสำ�นกึด�้นคณุภ�พ 1 2,000 15 TAI 7 2

22 หลกัสตูรก�รพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่งดว้ย Kaizen 1 2,000 15 TAI 14 29

23 หลกัสตูรก�รว�งแผนและควบคมุก�รผลติ 1 2,000 15 TAI 25 2

24 หลกัสตูรก�รออกแบบ Check Sheet ใหใ้ชง้�นง�่ยและมปีระสทิธภิ�พ 1 2,000 15 TAI 17 8

25 หลกัสตูรพืน้ฐ�นเทคโนโลยยี�นยนตไ์ฟฟ�้ 2 4,000 15 TAI 26-27 19-20

26 หลกัสตูรระบบไฟฟ�้ในย�นยนตไ์ฟฟ�้ 2 4,000 15 TAI  20-21 18-19

27 หลกัสตูรระบบอเิลก็ทรอนกิสก์ำ�ลงัในย�นยนตไ์ฟฟ�้ 2 4,000 15 TAI 6-7 26-27

28 หลกัสตูรคว�มปลอดภยัท�งไฟฟ�้ในก�รทำ�ง�นประกอบแบตเตอรีแ่รงดนัสงู 2 4,000 15 TAI 29-30 11-12

29 หลกัสตูรเทคนคิก�รอ�่นแบบเบือ้งตน้ 2 4,000 15 TAI 17-18 14-15

แผนการจดัอบรมท่ัวไป (Public Training) ประจำาป ี2564

หมายเหต่์ หากสู่นใจเข้าร่วม่อีบรม่สู่าม่ารถึ Dowload ใบสู่มั่ครได้ืที� http://www.thaiauto.or.th/training *** กำาหนดืการจัดือีบรม่ในร่ปีแบบอีอีนไลน์จะแบ่งการอีบรม่เป็ีน 3 ชั�วโม่งต่่อีวัน (เวลา 09.00-12.00 น.)
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ใน
ปีี พุ.ศั. 2561 สู่ถึาบันยัานยันต์่และอีงค์การการสู่่งเสู่ริม่
การค้าต่่างปีระเทศัขอีงญี่�ปุ่ีน (JETRO)1 มี่ความ่ร่วม่มื่อี
เพุื �อีแลกเปีลี �ยันอีงค์ความ่ร่ ้ในดื้าน “การพ้ฒนา

อ่ต์สาหกรรมยานยนต์์สม้ยใหม่” เพุื �อีให้เก ิดืการพุัฒนา
อีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์สู่ม่ัยัใหม่่ในปีระเทศัไทยั ซึ่ึ�งความ่ร่วม่ม่ือี
ดัืงกล่าวมี่ระยัะเวลา 3 ปีี และในปีี พุ.ศั. 2563 เกิดืการแพุร่ระบาดื
ขอีงไวรัสู่ โควิดื-19 ที�สู่่งผู้ลกระทบต่่อีอีุต่สู่าหกรรม่ยัานยันต่์
อีย่ัางรุนแรง ทั�งด้ืานการผู้ลิต่และการจำาหน่ายั ทั�งนี� เพืุ�อีเป็ีนการฟ้�นฟ่
ต่ลาดืรถึยันต่์ หลายัปีระเทศัไดื้นำาม่าต่รการรถึยันต่์เก่าแลก
รถึยันต์่ใหม่่ม่าใช้เพืุ�อีกระตุ้่นต่ลาดืรถึยันต์่ เนื�อีงจากในช่วงวิกฤต่
การเงินสู่หรัฐอีเม่ริกา ม่าต่รการดัืงกล่าวถ่ึกนำาม่าใช้อีย่ัางกว้างขวาง
ในหลายัปีระเทศั รวม่ทั�งปีระเทศัญี่�ปุ่ีน ด้ืวยัเหตุ่นี�เอีงในปีี พุ.ศั. 2563 
สู่ถึาบันยัานยันต์่ และ JETRO จึงเห็นชอีบร่วม่กัน จัดืการปีระชุม่
เชิงปีฏิิบัติ่การผู่้านสืู่�อีอิีเล็กทรอีนิกส์ู่ (Online Workshop) เรื�อีง 
บทเรียันจากปีระเทศัญี่�ปุ่ีน: มาต์รการบริหารจ้ำดีการซากรถยนต์์
แลิะมาต์รการเก่าแลิกใหม่เพื�อกระต้่์นต์ลิาดีรถยนต์์ เพืุ�อีเผู้ยัแพุร่

ปีระสู่บการณ์์ต่รงจากปีระเทศัญี่�ปุ่ีนและเปี็นแนวทางสู่ำาหรับ
ดืำาเนินม่าต่รการดัืงกล่าวในปีระเทศัไทยั ซึึ่�งมี่รายัละเอีียัดื ดัืงนี�

In 
2018, Thailand Automotive Institute (TAI) 1 and Japan 
External Trade Organization (JETRO) 2 have established 
the “Cooperation Dialogue on Next-Generation “Cooperation Dialogue on Next-Generation 

Vehicles” Vehicles” to promote mutual understanding and development 
in the Next Generation Vehicle fields in both countries, which 
has a duration of 3 years. In 2020, the COVID-19 pandemic 
drastically affected the automotive industry in on both supply 
and demand sides. tTo recover the automotive markets, many 
countries, include Japan, was implemented the Scrappage 
Scheme to stimulate the automotive market, which was 
popular during the USA financial crisis in 2008 – 2009. 
During the pandemic in 2020, with the cooperation between 
TAI and JETRO has organized the online workshop regarding 
“Japan’s Experience: Scrappage Scheme and End-of-Life “Japan’s Experience: Scrappage Scheme and End-of-Life 
Vehicle Management Policy”Vehicle Management Policy” to share Japan’s experience and 
provide the direction of implementation both measures in 
Thailand.

บทเรียีนจากปรีะเทศญี่ี�ป่�น: มาตรการบรหิารจัดัการซากรถยนตแ์ละมาตรการ
เกา่แลกใหมเ่พื่่�อกระต้�นตลาดรถยนต์ By Next-generation Automoitve Research Center,

Industrial Research Division, 
Thailand Automotive Institute

THE JAPAN'S
EXPERIENCE:
SCRAPPGE SCHEME 
AND END-OF-LIFE
VEHICLE MANAGEMENT POLICY 

1 Hereinafter referred to as "TAI"
2 Hereinafter referred to as "JETRO"

3 Hereinafter referred to as "ELV"

1. มาตรการบรหิ้ารจดััการ 
ซิากรถยี่นต์

ธุรกิจที�เกี�ยัวข้อีงกับการกำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่
ในปีระเทศัญ่ี�ปีุ ่นเริ �ม่ต่้นต่ั �งแต่่ปีี ค.ศั. 1980 
เนื�อีงจากม่อีงเห็นโอีกาสู่ที�จะสู่ร้างม่่ลค่าจาก
ซึ่ากรถึยันต์่ ธุรกิจดัืงกล่าวปีระกอีบด้ืวยั ผู้่้เก็บ
รวบรวม่ซึ่ากรถึยันต์่ ผู้่้แยักชิ�นสู่่วนซึ่ากรถึยันต์่ 
และผู้่้กำาจัดืซึ่ากรถึยันต่์ โดืยัในขณ์ะนั�นยัังไม่่ม่ี
กฎ์หม่ายัควบคุม่ธุรกิจกำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่

1. End-of-Life Vehicle     
Management Policy

The End-of-Life Vehicle Management 
business in Japan was started in 1980 by 
noticing the opportunity to create value from 
the End-of-Life Vehicle (ELV) 3 This business 
covers in collecting, dismantling, and 
shredding companies which the laws were 
unregulated at that time. 

Auto Discuss
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จากข้อีม่่ลขอีง สู่ม่าคม่ผู้่้ผู้ลิต่รถึยันต์่
ญี่�ปุ่ีน (Japan Automobile Manufacturers 
Association, JAMA) ในช่วงก่อีนมี่กฎ์หม่ายั
ควบคุม่ธุรกิจกำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่ ในแต่่ละปีี 
จะมี่รถึยันต์่จำานวน 5,000,000 คัน ที�ถ่ึกขายั
เป็ีนซึ่ากให้แก่ผู้่้เก็บรวบรวม่ซึ่ากรถึยันต์่ 
ซึึ่�งรถึยันต์่บางคันยัังคงมี่สู่ภาพุที�ยัังสู่าม่ารถึ
ใช้งานไดื้ จึงถึ่กสู่่งอีอีกไปียัังต่่างปีระเทศั
เพืุ�อีจำาหน่ายัเป็ีนรถึยันต์่มื่อีสู่อีงปีระม่าณ์ 
1,000,000 คัน และอีีกกว่า 4,000,000 
ที �เข้าสู่่ ่กระบวนการแยักชิ �นสู่่วน และ
กำาจัดืซึ่าก เพืุ�อีจำาหน่ายัเป็ีนชิ�นสู่่วนอีะไหล่ 
และวัต่ถุึดิืบสู่ำาหรับการรีไซึ่เคิล

จนกระทั �ง ในทศัวรรษที �  1990 
ธุรกิจกำาจัดืซึ่ากรถึยันต่์ก่อีให้เกิดืปีัญ่หา 
3 ด้ืาน ดัืงนี�

1. พืุ�นที� ฝัึงกลบเศัษซึ่ากรถึยันต์่ 
(Automotive Shredder Residue) 
ไม่่เพุียังพุอี เนื �อีงจากชิ �นสู่่วนขอีงซึ่าก
รถึยันต่์บางสู่่วนที�ไม่่สู่าม่ารถึรีไซึ่เคิลไดื้ 
จ ึ งต่ ้ อี งถึ่ กกลบฝึั งต่าม่วิ ธ ี ก ารปีกต่ิ 
แต่่เนื�อีงจากปีระเทศัญี่�ปุ่ีนมี่ภ่มิ่ปีระเทศั
เป็ีนเกาะซีึ่�งมี่พืุ�นที�จำากัดื สู่่งผู้ลให้ค่าใช้จ่ายั
สู่ำาหรับการการฟังกลบเพุิ�ม่ขึ�น ก่อีให้เกิดื
การลักลอีบฝึั งกลบเศัษซึ่ากรถึยันต่์ 
ในปีระเทศัญ่ี �ปีุ ่น

2. สู่าร CFC ซึ่ึ�งเปี็นสู่ารเคม่ีที�ใช้ใน
ระบบปีรับอีากาศัในรถึยันต่์ ไม่่ถึ่กกำาจัดื
ดื้วยัวิธีที�ถึ่กต่้อีง สู่่งผู้ลให้สู่าร CFC ที�ถึ่ก
ปีล่อียัไปีสู่่่บรรยัากาศัทำาลายัชั�นโอีโซึ่น 
และเปี็นสู่่วนหนึ� งขอีงสู่าเหตุ่ที�ทำาให้
เกิดืการเปีลี�ยันแปีลงสู่ภาพุภ่มิ่อีากาศั 
(Climate Change)

3. ปีริม่าณ์ถุึงลม่นิรภัยัเพิุ�ม่สู่่งขึ�น 
จากการพุัฒนาเทคโนโลยัียัานยันต่์ และ
ความ่ใสู่่ใจด้ืานความ่ปีลอีดืภัยัขอีงผู้่้บริโภค 
โดืยัถุึงลม่นิรภัยัใช้วัต่ถุึระเบิดืสู่ำาหรับสู่ร้าง
แรงดัืนให้ถุึงลม่นิรภัยัพุอีงตั่ว ซึึ่�งหากทำาลายั
ไม่่ถ่ึกวิธีอีาจก่อีให้เกิดือัีนต่รายัได้ื

Japan Automobile Manufacturers 
Association (JAMA) 4 pointed out that 
before the government of Japan had 
mandated ELV law, there were 

approximately 5,000,000 used vehicles 
sold to the collection centers which 
1,000,000 units were exported as 
second-hand vehicles in the foreign 
markets. The rest was put through 
dismantling and shredding processes 
to be sold as replacement parts and 
recycled materials.

In the 1990s, there were 3 
problems caused by ELV business.

1. The shortage of landfill sites 
for automotive shredder residue (ASR)5 

caused the problem of illegal dumping 
of ASR.

2. CFC that used in the air 
conditioning system was not appropri-
ately disposed and released into the 
atmosphere, which is one of the 
causes of climate change.

3. The increase of ai rbags 
increased the need to appropriately 
dispose of explosive materials

Source: Japan Automobile Manufacturers Association

รปูที ่1 รปูแบบของธรุกจิกำ�จัดซ�กรถยนตก์อ่นบงัคบัใชก้ฎหม�ยบรหิ�รจัดก�รซ�กรถยนต์
Figure 1 ELV business before regulated.
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จากปัีญ่หาดัืงกล่าว สู่่งผู้ลให้รัฐบาล
ญ่ี�ปีุ ่น ม่ีความ่จำาเปี็นต่้อีงร่างกฎ์หม่ายั
บริหารจัดืการซึ่ากรถึยันต่์ ขึ�นในปีี ค.ศั. 
2000 จากนั�นจึงปีระกาศัในปีี ค.ศั. 2002 
และม่ีผู้ลบังคับใช้ในปีี ค.ศั. 2005 ทั�งนี� 
กฎ์หม่ายับริหารจัดืการซึ่ากรถึยันต์่ กำาหนดื
ความ่รับผิู้ดืชอีบต่่อีผู้่้มี่สู่่วนได้ืสู่่วนเสีู่ยั 
(ต่ารางที� 1) และเป้ีาหม่ายัขอีงการกำาจัดื
ซึ่ากรถึยันต์่และ สู่่วนปีระกอีบอืี� นๆ 
(ต่ารางที� 2) เพุื�อีสู่ร้างให้เกิดืการกำาจัดื
ซึ่ากรถึยันต์่ที�ถ่ึกต้่อีงและป้ีอีงกันไม่่ให้เกิดื
การลักลอีบทิ�งซึ่ากรถึยันต์่

Due to these problems, the 
government of Japan needed to regulate 
the ELV business which the ELV law was 
drafted in 2000, announced in 2002, 
and mandated in 2005. The ELV law 
addressed the responsibi l ity of 
stakeholders, as shown in Table 1, and 
the ASR recycling target and other 
components, as shown in Table 2, to 
estab l i sh the appropr i a te ELV 
management system and eliminate 
the illegal dumping of ASR in Japan.

ต�ร�งที ่1 คว�มรบัผดิชอบของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คว�มรบัผดิชอบ

เจา้ของรถยนต์ 1. ชำาระคา่ธรรมเนยีมรไีซเคลิซากรถยนต ์ประมาณ 10,000 เยนตอ่คนั
2. นำาซากรถยนตส์ง่ใหก้บัผูเ้กบ็รวบรวมซากรถยนต์

ผูป้ระกอบธรุกจิกำาจดัซากรถยนต*์ 1. แยกสว่น Freon Gas ถงุลมนริภยั แบตเตอรี ่และของเหลวตามขอ้กำาหนด
2. ทำาลายซากรถยนตต์ามขอ้กำาหนด
3. สง่มอง Freon Gas ถงุลมนริภยั และเศษซากรถยนตใ์หแ้กผู่ผ้ลติ หรอืผูน้ำาเขา้รถยนต์

ผูผ้ลติ และผูน้ำาเขา้รถยนต์ 1. รบั Freon Gas ถงุลมนริภยั และเศษซากรถยนตจ์ากผูป้ระกอบธรุกจิกำาจดัซากรถยนต์
2. ดำาเนนิการรไีซเคลิดว้ยตนเอง หรอืผา่นบรษิัททีไ่ดร้บัอนญุาต

หมายเหต่์: *ผู้่้ปีระกอีบธุรกิจกำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่ ปีระกอีบด้ืวยั ผู้่้รวบรวม่ซึ่ากรถึยันต์่ (ELV collecting businesses), ผู้่้รวบรวม่สู่าร CFC (CFC collecting businesses), ผู้่้แยักชิ�นสู่่วนรถึยันต์่ 
(Auto-Dismantling Business), ผู้่้ยั่อียัซึ่ากรถึยันต์่ (Shredding Businesses)
ท่ี่�มา: Japan Automobile Manufacturers Association รวบรวม่โดืยัศ่ันยั์วิจัยัอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่สู่มั่ยัใหม่่ สู่ถึาบันยัานยันต์่

Table 1 Responsibilities of stakeholders

Stakeholders Responsibilities

Vehicle Owners 1. Pay ELV recycling fee approximately 10,000 JPY/vehicle
2. Deliver ELV to the ELV collecting business

ELV management businesses* 1. Dismantle ELV according to treatment standards 
2. Manage ELV according to the regulation
3. Deliver CFC, airbags, and ASR to the vehicle manufacturers or importers

Vehicle manufacturers and importers 1. Collect CFC, airbags, and ASR from the ELV management business.
2. Recycle ASR by themselves or by entrustment to other companies.

Remark:Remark: *ELV management business consists of ELV collecting businesses, CFC collecting businesses, Auto-Dismantling Business, and Shredding Businesses.
Source:Source: Japan Automobile Manufacturers Association collected by Next Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.4 Hereinafter referred to as "JAMA"

5 Hereinafter referred to as "ASR"
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นอีกจากนั�น กฎ์หม่ายับริหารจัดืการ
ซึ่ากรถึยันต่ ์ก ำาหนดืให ้ม่ ีหน ่ วยังาน
รับผิู้ดืชอีบบริหารจัดืการค่าธรรม่เนียัม่
การกำาจัดืซึ่ากรถึยันต่์และบริหารข้อีม่่ล
ที�เกิดืขึ�นจากการกำาจัดืซึ่ากรถึยันต่์ ทั�งนี� 
ศั่นยั์สู่่งเสู่ริม่การรีไซึ่เคิลรถึยันต่์ หรือี 
Japan Automobi le  Recycl ing 
Promoting Center (JARC) เปี ็น
ผู้่้รับผิู้ดืชอีบบริหารจัดืการค่าธรรม่เนียัม่
และข้อีม่่ลการกำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่

 จากการก ำาหนดืหน้ าท ี � ร ั บผู้ ิ ดื
ขอีงขอีงผู้่ ้ม่ ีสู่ ่วนไดื้สู่่วนเสู่ียั สู่่งผู้ลให้
ก ร ะบวนก า รก ำา จ ั ดื ซึ่ ากม่ ี ร ่ ปี แบบ
การดืำาเนินการดืังแสู่ดืงในร่ปีที � 2 ซึ่ึ �งม่ี
รายัละเอีียัดืดืังนี�

1. เจ้าขอีงรถึยันต่์ (Car owners) 
ชำาระค่าธรรม่เนียัม่กำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่ขณ์ะ
ซึ่ื �อีรถึยันต่์ใหม่่ โดืยัต่ัวแทนจำาหน่ายั
รถึยันต่์จะสู่่งค่าธรรม่เนียัม่ให้แก่ JARC 
โดืยัการเก็บค่าธรรม่เนียัม่จะเกิดืขึ�นเพีุยัง
ครั�งเดืียัว เม่ื�อีเจ้าขอีงรถึยันต่์ซึ่ื�อีรถึยันต่์
ใหม่่จากตั่วแทนจำาหน่ายั หากรถึยันต์่ถ่ึก
จำาหน่ายัต่่อีเปี็นรถึยันต่์ม่ือีสู่อีง เจ้าขอีง
รถึยันต่์คนต่่อีไปี ไม่่จำาเปี็นต่้อีงจ่ายัค่า
ธรรม่เนียัม่กำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่

2. เมื่�อีเจ้าขอีงรถึยันต์่มี่ความ่ปีระสู่งค์
จะยัุติ่การใช้งานรถึยันต์่ จะต้่อีงแจ้งความ่
ปีระสู่งค์แก่ JARC และม่อีบรถึยันต่์ให้แก่
ผู้่้รวบรวม่ซึ่ากรถึยันต่์ (ELV collecting 
businesses) ที�ได้ืรับการขึ�นทะเบียันจาก
รัฐบาลญี่�ปุ่ีน

3. ผู้่ ้รวบรวม่ซึ่ากรถึยันต่์ จะต่้อีง
ต่รวจสู่อีบรถึยันต์่ว่ามี่ความ่จำาเป็ีนที�จะต้่อีง
กำาจัดืสู่าร CFC ที�อียั่่ในระบบปีรับอีากาศั
รถึยันต่์หรือีไม่่ หากม่ีความ่จำาเปี็นจะต่้อีง
ม่อีบซึ่ากรถึยันต์่ให้แก่ ผู้่้รวบรวม่สู่าร CFC 
(CFC collecting businesses) หากไม่่ม่ี
ความ่จำาเปี็นต่้อีงกำาจัดืสู่าร CFC จะต่้อีง
ม่อีบซึ่ากรถึยันต์่แก่ผู้่้แยักชิ�นสู่่วนรถึยันต์่ 
(Auto-Dismantling Business) พุร้อีม่กับ
แจ้งข้อีม่่ลการดืำาเนินการแก่ JARC

Moreover, The ELV law addressed 
Japan Automobile Recycling Promoting 
Center (JARC) as an organization with 
responsibility for managing the ELV 
recycling fees and ELV management 
center. The addressing of the stakeholder 
responsibil it ies created the ELV 
management procedure as follows 
(Figure 2).

The car owner pays the ELV 
recycling fee upon purchasing a new 
vehicle. Then, the dealer transfers the 
ELV recycling

fee to JARC. The payment of 
recycling fees only occurs once when 
the vehicle is newly purchased, when it 
is sold as a second-hand vehicle the 
new owners does not need to pay the fee.

2. When the car reaches the end 
of life , the owner needs to inform JARC 
and deliver it to the registered ELV 
collecting business

3. ELV collecting businesses 
have to investigate the necessity to 
eliminate CFC in the air conditioning 
system. If necessary, the ELV collecting 
businesses have to send the ELV to 
the CFC collecting businesses. 
Otherwise, the ELV should be sent to 
the Auto-Dismantling Businesses. Then, 
ELV collecting businesses need to 
inform the operation information to JARC

ต�ร�งที ่2 เป�้หม�ยก�รบรหิ�รจัดก�ร
ชิน้สว่นต�่งๆ

ชิน้สว่น เป�้หม�ย

สาร CFC สาร CFC ต้องถูกเก็บและกำาจัดอย่างถูกวิธี
ทัง้หมด

ถงุลมนริภยั ถุงลมนิรภัยต้องถูกเก็บและกำาจัดอย่างถูกวิธี
มากกวา่รอ้ยละ 85

ซากรถยนต์ ซากรถยนตต์อ้งถกู นำากลบัมาใชใ้หม ่(Reuse) 
หรอื รไีซเคลิอยา่งนอ้ย
รอ้ยละ 88 ในป ีค.ศ. 2005
รอ้ยละ 92 ในป ีค.ศ. 2010
รอ้ยละ 95 ในป ีค.ศ. 2015

ท่ี่�มา: Japan Automobile Manufacturers Association รวบรวม่โดืยัศ่ันย์ัวิจัยัอุีต่สู่าหกรรม่
ยัานยันต์่สู่มั่ยัใหม่่ สู่ถึาบันยัานยันต์่

Table 2 The recycling and collecting target of ASR
and other components

Components Targets

CFC All of CFC has to be collected and properly 
disposed

Airbag Airbags have to be collected and properly 
disposed at least 85%

ASR ASR has to be reused or recycled at least
88% in 2005
92% in 2010
95% in 2015

Source:Source: Japan Automobile Manufacturers Association collected by Next 
Generation Automotive Research Center, Thailand Automotive Institute.

4. ผู้่้รวบรวม่สู่าร CFC จะต่้อีงเก็บ
รวบรวม่สู่าร CFC จากซึ่ากรถึยันต์่ให้ถ่ึกต้่อีง
ต่าม่ม่าต่รฐาน และม่อีบซึ่ากรถึยันต์่ให้แก่
ผู้่้แยักชิ�นสู่่วนรถึยันต์่ พุร้อีม่กับแจ้งข้อีม่่ล
การดืำาเนินการแก่ JARC และม่อีบสู่าร 
CFC ให้แก่ผู้่ ้ผู้ลิต่/ นำาเข้ารถึยันต่์ (Car 
Manufacturers/ Importers) พุร้อีม่กับ
รับค่าธรรม่เนียัม่แยักสู่าร CFC

5. ผู้่้แยักชิ�นสู่่วนรถึยันต์่จะต้่อีงแยัก
ชิ�นสู่่วนถุึงลม่นิรภัยัและชิ�นสู่่วนอืี�นที�ยััง
สู่าม่ารถึใช้งานได้ืให้ถ่ึกต้่อีงต่าม่ม่าต่รฐาน 
โดืยัถุึงลม่นิรภัยัจะถ่ึกม่อีบให้แก่ผู้่้ผู้ลิต่/ 
นำาเข้ารถึยันต่์ ในขณ์ะที�ชิ�นสู่่วนอีื�นที�ยััง
สู่าม่ารถึใช้งานได้ืจะถ่ึกนำาไปีจำาหน่ายัเป็ีน
ชิ �นสู่่วนอีะไหล่ จากนั �นผู้่ ้แยักชิ �นสู่่วน
รถึยันต่์ จะต่้อีงม่อีบซึ่ากรถึยันต่์แก่ผู้่้ยั่อียั
ซึ่ากรถึยันต่์ (Shredding Businesses) 
พุร้อีม่กับแจ้งข้อีม่่ลการดืำาเนินการแก่ 
JARC และม่อีบถึุงลม่นิรภัยัให้แก่ผู้่้ผู้ลิต่/ 
นำาเข้ารถึยันต่์ พุร้อีม่รับค่าธรรม่เนียัม่
ชิ �นสู่่วนถึุงลม่นิรภัยั

6. ผู้่้ยั่อียัซึ่ากรถึยันต์่จะต้่อีงยั่อียั
ซึ่ากรถึยันต่์ที�ไดื้รับม่าให้เปี็นเศัษผู้ง และ
แยักอีอีกเป็ีน 2 กลุ่ม่ คือี 1) เศัษผู้งที�สู่าม่ารถึ

นำาไปีใช้เป็ีนวัต่ถุึดิืบได้ืเลยั และ 2) เศัษผู้ง
ต่้อีงผู้่านการ Recycle ก่อีนนำาไปีใช้เปี็น
วัต่ถุึดิืบ โดืยัในกลุ่ม่ที� 1 ผู้่้ย่ัอียัซึ่ากรถึยันต์่
สู่าม่ารถึนำาไปีจำาหน่ายัได้ืด้ืวยัต่นเอีง จากนั�น
ม่อีบเศัษผู้งในกลุ ่ม่ที � 2 ให้แก่ ผู้่ ้ผู้ลิต่ 
หรือีนำาเข้ารถึยันต่์ พุร้อีม่กับแจ้งข้อีม่่ล
การดื ำ า เน ินการแก ่  JARC และร ับ
ค่าธรรม่เนียัม่ยั่อียัซึ่ากรถึยันต่์

7. ผู้่ ้ผู้ลิต่หรือีนำาเข้ารถึยันต่์ ต่้อีง 
Recycle เศัษผู้ลที�ไดื้รับจากผู้่้ยั่อียัซึ่าก
รถึยันต่์ดื้วยัต่นเอีง หรือี ผู้่านผู้่้ Recycle 
ที�ได้ืรับอีนุญ่าต่โดืยัทันที

8. ผู้่ ้ผู้ลิต่หรือีนำาเข้ารถึยันต่์ แจ้ง
ขอีรับค่าธรรม่เนียัม่กำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่จาก 
JARC โดืยั JARC จะต่รวจสู่อีบข้อีม่่ลว่า
ซึ่ากรถึยันต์่ดัืงกล่าวผู่้านขึ�นต่อีนที�กำาหนดื
อียั่างถึ่กต่้อีง แล้วจึงม่อีบค่าธรรม่เนียัม่
กำาจัดืซึ่ากรถึยันต่์ทั�งหม่ดืแก่ผู้่้ผู้ลิต่หรือี
นำาเข้ารถึยันต์่

ทั�งนี� ค่าธรรม่เนียัม่กำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่
ที�ถ่ึกจัดืเก็บมี่ม่่ลค่าปีระม่าณ์ 10,000 เยัน
ต่่อีคัน แต่่อียั่างไรก็ต่าม่รถึยันต่์แต่่ละรุ่น
มี่ความ่ยัากง่ายัขอีงการดืำาเนินการแต่กต่่าง
กันความ่แต่กต่่างกันต่าม่รายัละเอีียัดื

ขั�นต่อีนการดืำาเน ินการ นอีกจากนั �น
ค ่าธรรม่เนียัม่ขอีงรถึยันต์่แต่่ละรุ่นต้่อีงถ่ึก
เปีิดืเผู้ยัโดืยัผู้่้ผู้ลิต่หรือีผู้่้นำาเข้ารถึยันต่์

4. CFC collecting businesses 
have to collect CFC from the ELV 
according to the ELV standards and hand 
over the ELV to the Auto-Dismantling 
Business, and inform the operation 
information to JARC, and send the 
CFC to car manufacturers/importers to 
receive the CFC dismantling fee.

5. T h e  a u t o - d i s m a n t l i n g 
businesses have to dismantle airbags 
and related components according to 
the ELV standards. The airbags will be 
sent to car manufacturers/importers, 
while other usable components will be 
sold as replacement parts. Then, the 
auto-dismantling businesses have to 
send the ELV to the shredd ing 
businesses and inform the operation 
information to JARC and send the 
airbags to car manufacturers/ importers 
to receive the airbags dismantling fee.

6. Shredding businesses have 
to shred ELV into dust form according to 
the standards. The dust is separated 
into 2 groups, 1) usable material and 
2) recycling required material. The 
first group can be sold by shredding 
businesses, but the second group 
needs to send to car manufacturers/
importers and receive the shredding 
fee. Finally, the shredding businesses 
have to inform the operation information 
to JARC.

7. Car Manufacturers/ Importers 
have to recycle shredder dust receiving 
from the shredding businesses by 
themselves or by entrustment to other 
companies.

8. JARC will determine if the ELV 
was properly managed and transfer all 
of the ELV recycling fees to the car 
manufacturers/ importers as required.

The  ELV  re cyc l i n g  fe e  i s 
approximately 10,000 yen/ vehicle, 
however, each vehicle model has 
different recycling methods and 
difficulty, the ELV recycling fee could 
slightly vary Moreover, car manufac-
turers /importers have to announce 
the ELV recycling fee for all vehicle 
models.
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รปูที ่2 กระบวนก�รกำ�จัดซ�กรถยนต์
Figure 2 ELV management procedure

Concept of the ELV Recycling Law
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Flow of information

Flow of ELVs

Flow of payment

ท่ี่�มา: Ministry of Economy, Trade and Industry
Source:Source: Ministry of Economy, Trade, and Industry

จากการปีระกาศัใช้กฎ์หม่ายับริหาร
จัดืการซึ่ากรถึยันต่์สู่่งผู้ลให้ซึ่ากรถึยันต่์
ในปีระเทศัญี่�ปุ่ีนถ่ึกบริหารจัดืการภายัใต้่
กฎ์หม่ายัฉบับนี�ถึึงร้อียัละ 97 – 99 จาก
เปี้าหม่ายัร้อียัละ 95 และถึุงลม่นิรภัยั
ถ่ึกบริหารจัดืการภายัใต้่กฎ์หม่ายัฉบับนี�
ถึึงร้อียัละ 94 จากเป้ีาหม่ายัร้อียัละ 85

ปีัจจัยัที�ทำาให้การบริหารจัดืการ
ซึ่ากรถึยันต่์ในปีระเทศัญ่ี�ปีุ ่นปีระสู่บ
ความ่สู่ำาเร็จ คือี การมี่ศ่ันย์ัข้อีม่่ลสู่่วนกลาง
ที�ม่ีปีระสู่ิทธิภาพุ โดืยัศั่นยั์ข้อีม่่ลดืังกล่าว
จัดืเก็บข้อีม่่ลการจดืทะเบียันรถึยันต่์
ทุกคัน และจะปีรับปีรุงเมื่�อีรถึยันต์่เปีลี�ยัน
ผู้่้ถึือีครอีง ซึ่ึ�งศั่นยั์ข้อีม่่ลดืังกล่าวทำาให้
หน่วยังานภาครัฐสู่าม่ารถึสู่่งหนังสืู่อีเรียัก
เก็บภาษีรถึยันต์่ปีระจำาปีีถึึงเจ้าขอีงรถึยันต์่
ไดื้อียั่างม่ีปีระสู่ิทธิภาพุ ดืังนั�นผู้่้บริโภค
ที�ต้่อีงการเลิกใช้รถึยันต์่จะนำารถึยันต์่เข้า
ระบบบริหารจัดืการซึ่ากรถึยันต์่ เพืุ�อีที�จะ
ไม่่ต้่อีงจ่ายัภาษีรถึยันต์่ปีระจำาปีี นอีกจากนั�น
ศ่ันย์ัข้อีม่่ล ยัังช่วยัให้ผู้่้ผู้ลิต่รถึยันต์่สู่าม่ารถึ
ติ่ดืต่าม่และเรียักคืนรถึยันต์่ที�มี่ปัีญ่หาจาก
กระบวนการผู้ลิต่เพืุ�อีแก้ไขได้ืทันท่วงที

2.มาตรการเกา่แลกให้ม่
เพื่่�อ็กระตุน้ตลาดัรถยี่นต์

ในช่วงวิกฤต่การเงินสู่หรัฐปีี ค.ศั. 
2008 ปีระเทศัต่่างๆ ทั�วโลกได้ืรับผู้ลกระทบ
จนทำาให้เศัรษฐกิจในปีระเทศัชะลอีต่ัว 
จากวิกฤต่การดืังกล่าวสู่่งผู้ลให้ต่ลาดื
รถึยันต์่ขอีงปีระเทศัญี่�ปุ่ีนในเดืือีนม่ีนาคม่ 
2009 ลดืลงกว่าร้อียัละ 25 เมื่�อีเปีรียับเทียับ
กับช่วงเดีืยัวกันขอีงปีีก่อีนหน้า ตั่�งนั�นเพืุ�อี
ฟ้�นฟ่ต่ลาดืรถึยันต์่ รัฐบาลญี่�ปุ่ีนจึงดืำาเนิน
ม่าต่รการกระตุ้่นต่ลาดืรถึยันต์่ระหว่าง
เดืือีนเม่ษายัน 2009 ถึึง มี่นาคม่ 2010 
จำานวน 2 ม่าต่รการ คือี 1.) ม่าต่รการเก่า
แลกใหม่่ ที�ให้เงินอีุดืหนุนสู่ำาหรับผู้่้ที�ถึ ือี
ครอีงรถึยันต่์เก ่าอีายัุ 13 ปีีข ึ �นไปี นำา
รถึยันต์่เก่าเข้าระบบจัดืการซึ่ากรถึยันต์่ 
และซึ่ื�อีรถึยันต่์ใหม่่ที�ม่ีปีระสู่ิทธิภาพุ
การใช้พุลังงานสู่่งขึ�น และ 2.) ม่าต่รการ
อุีดืหนุนรถึยันต์่ปีระหยัดัืพุลังงาน ที�ให้เงิน
อุีดืหนุนสู่ำาหรับผู้่้ซืึ่�อีรถึยันต์่ใหม่่ที�เป็ีนมิ่ต่ร
ต่่อีสิู่�งแวดืล้อีม่โดืยัไม่่จำาเป็ีนต้่อีงนำารถึยันต์่
เก่าม่าแลก โดืยัทั�ง 2 ม่าต่รการมี่รายัละเอีียัดื
ดัืงแสู่ดืงในต่ารางที� 3

There are 97% – 99% of ELVs 
have been managed by ELV law since 
the law has been implemented which 
exceed the target of 95% and the 
airbags have been properly managed by 

about 94%, which exceed the target 
of 85%.

The factors leading to the success 
of ELV management in Japan are 
1) the efficient central data center, 
wh ich  reco rds  a l l  reg i s t ra t i on 
information and updates when the 
vehicle owners have changed. The 
government agency can refer the 
data and send an annual tax invoice to 
the vehicle owner. If the owners, who 
want to quit using their cars, need to 
send their vehicles through the ELV 
management system to avoid annual 
tax payment. Moreover, the data 
center can also help recall the defect 
vehicles to be fixed immediately

2. Scrappage Scheme
During the USA financial crisis, 

vehicle markets around the world 
were affected by the economic 
recession including Japan. In 2009 
the Japanese vehicle market was 
decreased by 25% compared to the 
previous year. To stimulate the market, 
the government of Japan implemented 
2 stimulate packages from April 2009 
to March 2010, 1) Scrappage Scheme 
which gave a financial subsidy for the 
replacement of vehicle aged over 13 
years with new and more efficient 
energy consumption vehicle and 2) 
Eco Car Incentive Scheme which gave 
the financial subsidy to the car users 
who bought eco-friendly vehicles 
(as shown in Table 3)
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ต�ร�งที ่3 เงือ่นไขและเงนิอดุหนนุสำ�หรบัผูเ้ข�้รว่มม�ตรก�รเก�่แลกใหม ่และม�ตรก�รอดุหนนุ

เงือ่นไข ม�ตรก�รเก�่แลกใหม่ ม�ตรก�รอดุหนนุรถยนตป์ระหยดัพลงัง�น

รถยนตเ์ก�่

• อาย ุ13 ปขีึน้ไป
• เจา้ขอถอืครองไมต่ำา่กวา่ 1 ปี
• กำาจดัผา่นระบบจดัการซากรถยนต์
• ตอ้งถกูกำาจดัตัง้แตว่นัที ่ 10 เมษายน 2009 เปน็ตน้ไป 

และต้องดำาเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลา 3 เดือน 
(รวมขัน้ตอนการซือ้รถใหม)่

• ไมจ่ำาเปน็ตอ้งนำารถยนตเ์กา่มาแลก

รถยนตใ์หม่

• รถยนต์นั่ง ต้องผ่านมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้
พลงังานป ี20101 (15.1 กม./ลติร)

• รถเพื่อก�รพ�ณิชย์ ต้องผ่านมาตรฐานการปล่อย
มลพษิป ี2005 โดยมรีายละเอยีดดงันี้
CO < 2.22 กรมั / กม.
NMHC < 0.17 กรมั / กม.
NOx < 2 กรมั / กม.
PM < 0.027 กรมั / กม.

• ตอ้งใชง้านรถยนตใ์หมเ่ปน็เวลา 1 ปี

• รถยนตน์ัง่ ตอ้งมปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานดกีวา่มาตรฐานป ี2010 
รอ้ยละ 15 และปลอ่ยมลพษิตำา่กวา่มาตรฐานการปลอ่ยมลพษิป ี2005 
รอ้ยละ 75

• รถเพือ่ก�รพ�ณิชย ์ตอ้งผา่นมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 
ป ี2015 (รถโดยสาร 6.3 กม. / ลติร และรถบรรทกุ 7.09 กม. / ลติร) 
และปลอ่ย NOX และ PM ตำา่กวา่มาตรฐานการปลอ่ยมลพษิป ี 2005 
รอ้ยละ 10

• ตอ้งใชง้านรถยนตใ์หมเ่ปน็เวลา 1 ป ี

เงนิอดุหนนุ

• รถยนตน์ัง่ 250,000 เยน
• รถยนตน์ัง่ขน�ดเลก็ (Kei Car) 125,000 เยน
• รถเพือ่ก�รพ�ณิชย์

ขนาด GVW* 3.5 - 8 ตนั 400,000 เยน
ขนาด GVW* 8 - 12 ตนั 800,000 เยน
ขนาด GVW* 12 ตนั ขึน้ไป 1,800,000 เยน

• รถยนตน์ัง่ 100,000 เยน
• รถยนตน์ัง่ขน�ดเลก็ (Kei Car) 50,000 เยน
• รถเพือ่ก�รพ�ณิชย์

ขนาด GVW* 3.5 - 8 ตนั 200,000 เยน
ขนาด GVW* 8 - 12 ตนั 400,000 เยน
ขนาด GVW* 12 ตนั ขึน้ไป 900,000 เยน

หมายเหต่์: * Gross Vehicle Weight (GVW) = นำ�าหนักรถึยันต์่รวม่นำ�าหนักบรรทุก
ท่ี่�มา: Japan Automobile Manufacturers Association รวบรวม่โดืยัศ่ันยั์วิจัยัอุีต่สู่าหกรรม่ยัานยันต์่สู่มั่ยัใหม่่ สู่ถึาบันยัานยันต์่

Table 3 Detail of Japan vehicle stimulates packages.

Detail Scrappage Scheme Eco Car Incentive Scheme

Old Vehicle

• 13+ years old
• Own the vehicle for at least 1 year
• Turn in the ELV management system
• Dismantled after 10th April 2009 and the purchasing 

of a new vehicle had to take place within 3 months.

• An old vehicle is not required.

New Vehicle

• Passenger Car: Pass 2010 energy consumption 
standard (15.1 km/L.)

• Commercial Vehicle Pass 2005 emission standard
CO < 2.22 g/km. 
NMHC < 0.17 g/km.
NOX < 2 g/km.
PM < 0.027 g/km.

• Own the new vehicle for at least 1 year

• Passenger Car energy consumption exceeds 2010 standard 
by 15% and emission less than 2005 standard by 75%

• Commercial Vehicle Pass 2015 energy consumption standard 
(Bus 6.3 km/L. and Truck 7.09 km/L.) and Emit NOX and PM less 
than 2005 standard by 10% 

• Own the new vehicle for at least 1 year

Financial 
Subsidy

• Passenger Car 250,000 Yen
• Small Passenger Car (Kei Car) 125,000 Yen
• Commercial Car

GVW* 3.5 - 8 Tons 400,000 Yen 
GVW* 8 - 12 Tons 800,000 Yen 
GVW* 12+ Tons 1,800,000 Yen

• Passenger Car 100,000 Yen
• Small Passenger Car (Kei Car) 50,000 Yen
• Commercial Car

GVW* 3.5 - 8 Tons 200,000 Yen 
GVW* 8 - 12 Tons 400,000 Yen 
GVW* 12+ Tons 900,000 Yen

Remark:Remark: * Gross Vehicle Weight (GVW) = Maximum operation vehicle weight includes cargo.
Source:Source: Japan Automobile Manufacturers Association compiled by Next Generation Automotive Research Center

จากเงื�อีนไขขอีงม่าต่รการกระตุ้่น
ต่ลาดืรถึยันต่ ์ขอีงปีระเทศัญ่ี �ปี ุ ่ นท ั � ง 
2 ม่าต่รการ จะเห็นว่ารัฐบาลญี่�ปุ่ีนต้่อีงการ
กระตุ่้นต่ลาดืรถึยันต่์ไปีพุร้อีม่กับพุัฒนา
สิู่�งแวดืล้อีม่ผู่้านการนำารถึยันต์่เก่าอีอีก
จากถึนน และกำาหนดืม่าต่รฐานรถึยันต่์
ใหม่่ให้ม่ีความ่เข้ม่งวดืม่ากยัิ�งขึ�น โดืยัม่ี
รถึยันต์่กว่า 1,120,000 คัน เข้าร่วม่โครงการ 
สู่่งผู้ลให้ต่ลาดืรถึยันต่์ขอีงปีระเทศัญ่ี�ปีุ่น
ในเดืือีนสู่ิงหาคม่ 2009 เต่ิบโต่สู่่งสูุ่ดืกว่า
ร้อียัละ 40 เมื่�อีเปีรียับเทียับกับช่วงเดีืยัวกัน
ขอีงปีีก่อีนหน้า นอีกจากนั�น จากการดืำาเนิน
ม่าต่รการเก่ าแลกใหม่่ม่ี รถึยันต่์ เก่ า
ถึ่กกำาจัดืซึ่ากไปีทั�งสู่ิ�น 780,000 คัน ซึ่ึ�ง
สู่ าม่ารถึลดืปีริ ม่ าณ์การปีล่ อียัก� า ซึ่
คาร์บอีนไดือีอีกไซึ่ด์ืได้ื 1.7 ล้านตั่น

ในอีดืีต่ปีระเทศัญ่ี�ปีุ่น ม่ีการดืำาเนิน
ธุรกิจกำาจัดืซึ่ากรถึยันต์่อีย่่ัก่อีนแล้ว ซึึ่�งต่่อีม่า
เกิดืปัีญ่หาด้ืานสิู่�งแวดืล้อีม่เนื�อีงจากไม่่มี่
การควบคุม่การดืำาเนินธุรกิจ รัฐบาลญี่�ปุ่ีน
จึ งอีอีกกฎ์หม่ายัควบคุม่ธุรกิจกำาจัดื
ซึ่ากรถึยันต์่ให้ดืำาเนินการอีย่ัางถ่ึกต้่อีง
และต่รวจสู่อีบไดื้ ซึ่ึ �งระบบการบริหาร
จัดืการซึ่ากรถึยันต์่ขอีงปีระเทศัญี่�ปุ่ีนช่วยั
สู่่งเสู่ริม่การดืำาเนินม่าต่รการเก่าแลกให้มี่
ปีระสู่ิทธิภาพุ ผู้่านการใช้ข้อีม่่ลจากศั่นยั์
ข้อีม่่ลและกำาจัดืซึ่ากโดืยัระบบบริการ
จัดืการซึ่ากที� ก่อี ตั่� ง ขึ�นจากกฎ์หม่ายั
บริหารจัดืการซึ่ากรถึยันต์่ในปีี ค.ศั. 2005 

แต่่อียั่างไรก็ต่าม่ม่าต่รการเก่าแลกใหม่่
ยัังคงปีระสู่บปัีญ่หากำาลังการกำาจัดืซึ่าก
รถึยันต่์ไม่่เพุียังพุอี โดืยัเฉพุาะช่วงก่อีนที�
จะสิู่�นสุู่ดืการดืำาเนินม่าต่รการ

นอีกจากระบบบริหารจัดืการซึ่าก
รถึยันต์่ การกำาหนดืนโยับายัและกฎ์หม่ายั
ที�เกี�ยัวข้อีงก็เป็ีนปัีจจัยัที�สู่่งเสู่ริม่ม่าต่รการ
เก่าแลกใหม่่เพืุ�อีกระตุ้่นต่ลาดืรถึยันต์่
ปีระสู่บความ่สู่ำาเร็จ โดืยัปีระเทศัญ่ี�ปีุ ่น
กำาหนดืเงื�อีนไขรถึยันต่์ใหม่่ที� ไม่่จำากัดื
ม่ากเกินไปี กล่าวคือี ม่าต่รการครอีบคลุม่
ไปีถึึงรถึยันต่์เพุื�อีการพุาณ์ิชยั์ รวม่ไปีถึึง
ผู้่้ที�ไม่่ครอีบครอีงรถึยันต์่ม่าก่อีน สู่่งผู้ลให้
ม่ีรถึยันต่์เข้าร่วม่โครงการจำานวนม่าก 
เกิดืการกระตุ้่นต่ลาดืรถึยันต์่และได้ืผู้ลได้ื
ดื ้านสู่ ิ � งแวดืล ้อีม่ม่ากข ึ �นดื ้วยั ท ั � งน ี � 
ม่าต่รการเก ่าแลกใหม่่ขอีงญ่ี �ปี ุ ่นต่ ั � ง 
งบปีระม่าณ์ไว้ที� 370,000 ล้านเยัน หรือี
กว่า 110,000 ล้านบาท

Regarding the stimulus package, 
the government of Japan tried to 
stimulate the vehicle market, and 
improved the environment by removing 
old vehicles and tightening new vehicle 
standards at the same time. As a result 
of the stimulus package, there were 
1,120,000 vehicles participated in this 
project and led to the 40% growth of 
the vehicle market in August 2009 
compared to the previous year. 
Moreover, the disposal of 780,000 old 

vehicles by the scrappage scheme 
resulting in the CO2 decrease of 
1.7 million tons.

In the past, the ELV businesses 
which have already existed before 
ELV law, caused environmental issues 
because the businesses were not 
regulated by the government. Therefore, 
the government of Japan enacted the ELV 
law transforming the ELV businesses 
to operate properly and be able to be 
inspected. The ELV management 
system promoted the effective 
implementat ion of the st imu lus 
packages, scrappage scheme and 
the eco-car incentive scheme through 
implementing data from the data center 
and disposing of ELV through the ELV 
management system established by ELV 
law in 2005. However, the scrappage 
scheme still faced challenges due to 
the shortage of ELV disposal capacity, 
especially during the period before 
the end of the stimulus package.

In addition to the ELV management 
system, the establishment of relevant 
laws and policies were also the success 
factors of the stimulus package. For 
instance, the requirements of the new 
vehicle were not too specific, also 
covered commercial vehicles, and 
first-time car owners resulting in many 
cars participating in this program in 
which the vehicle market was stimulated 
and gained more envi ronmenta l 
benefits as well. Hence, the scrappage 
scheme was allocated a budget of 
approximately 370,000 million yen or 
110,000 million baht.

AUTO DISCUSS
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ใน
โลกใบนี�ล้วนแต่่มี่การพัุฒนาทั�งหม่ดืทุกอีย่ัางโดืยัเฉพุาะในภาคอุีต่สู่าหกรรม่
ยัิ�งมี่การพัุฒนากันอียั่างยัิ�งใหญ่่และก้าวหน้าไปีอียั่างม่าก ไม่่ว่าจะเป็ีนในสู่่วน
ขอีงผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ หรือีเทคโนโลยัีการผู้ลิต่เพุื�อีให้ไดื้ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ที�ม่ีคุณ์ภาพุที�ดืี

เป็ีนไปีต่าม่ข้อีกำาหนดืและในปีริม่าณ์ต่าม่เป้ีาหม่ายัด้ืวยั

เมื่�อีสิู่�งรอีบข้างได้ืมี่การพัุฒนาและเปีลี�ยันแปีลงก้าวหน้าม่ากขึ�นบุคลากรที�มี่หน้าที�
ควบคุม่ดื่แลในสู่่วนงานต่่างๆ ก็ต่้อีงไดื้รับการพุัฒนาเช่นกัน เพุื�อีทำาให้เกิดืปีระสู่ิทธิภาพุ
ในการทำางานและสู่ร้างให้เกิดืปีระสิู่ทธิผู้ลในกระบวนการต่่างๆ

In 
this world, development is all around; especially, in industry sector. 
There are remarkable developments and advancements in product and 
production technology to produce quality products which follow 

regulations and reach production number as targeted. 

Since increasing of development and change of things, a person in charge 
of each task must be developed in order to produce efficiency in work and 
effectiveness in process. 

Train the Trainer

การพ้ฒนา หม่ายัถึึง การทำาความ่เจริญ่ การเปีลี�ยันแปีลง
ในทางเจริญ่ขึ �น การคลี �คลายัไปีในทางที �ดื ี ฉะนั �นบุคลากร
จึงจำาเปี็นต่้อีงม่ีการพุัฒนา ยัิ�งในสู่่วนขอีงเครื�อีงม่ือี เครื�อีงจักร 
และเทคโนโลยัีรวม่ถึึงบุคลากรที�เป็ีนผู้่้ควบคุม่ด่ืแลจำาเป็ีนต้่อีงไดื้
รับการพัุฒนาเพืุ�อีปีระโยัชน์ดัืงที�ได้ืกล่าวข้างต้่น

นอีกจากการพุัฒนาที� ไ ด้ื รับจากอีงค์กรหยัิบยัื�นให้แก่
บุคลากรแล้วนั�น บุคลากรก็จำาเปี็นต่้อีงม่ีการพุัฒนาต่นเอีงคือี
ม่ีกระบวนการปีรับเปีลี�ยันและจัดืระบบพุฤต่ิกรรม่ให้สู่อีดืคล้อีง
กลม่กลืนทั�งในด้ืานขอีงต่นเอีงและในด้ืานการสู่ร้างความ่สัู่ม่พัุนธ์
กับกลุ่ม่บุคลากรโดืยัรอีบ เพืุ�อีให้เกิดืความ่ปีกติ่สุู่ขในการดืำารงชีพุ
และความ่เท่าทันต่่อีสิู่�งเร้ารอีบข้างที�เปีลี�ยันแปีลงไปี

Development means making progress or changing in 
the better way; therefore, one needs development; especially, 
development in tool, machine and technology. In charge 
person must be developed for benefits as mentioned above. 

Apart from training provided by organization, one 
needs self-development that means changing process and 
having behavior management in order to harmonize and 
have interpersonal relationship with others which lead to 
happiness of living and be ready for any change from impulsion. 
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การท ี � จ ะพุ ัฒนาต่น เอีง ไดื ้ น ั � น
สู่ิ�งสู่ำาคัญ่ที�เปี็นแกนหลักคือี การรับร่้และ
การยัอีม่รับต่นเอีง ร่ ้ในความ่แต่กต่่าง 
ร่้ในจุดืดื้อียัขอีงต่นเอีง และยัอีม่รับในสู่ิ�ง
ที�เป็ีนอีย่่ัที�สู่่งผู้ลกระทบถึึงคุณ์ภาพุงาน 
คุณ์ภาพุชีวิต่ ความ่สู่าม่ารถึ ความ่ร่้สู่ึก 
ความ่คิดื ซึ่ึ �งการร่ ้ดื ังกล่าวนั �นเปี็นผู้ล
ม่าจากกระบวนการเรียันร่้ต่ั�งแต่่วัยัเดื็ก
ม่าจนถึึงปัีจจุบัน การพัุฒนาต่นเอีงจะเกิดื
ข ึ �นพุร ้อีม่ๆ ก ับการปีระเม่ ินต่นเอีง 
บุคลากรจะร่้สู่ึกว่าต่นเปี็นใคร น่าสู่นใจ
เพีุยังใดื เฉลียัวฉลาดืเพีุยังใดื เหมื่อีนใคร 
ทำางานไดื้ดืีเพุียังใดื ม่ีความ่รับผู้ิดืชอีบ
เพุียังใดื การต่อีบคำาถึาม่ต่่างๆ เกี�ยัวกับ
ต่นเอีงจะเป็ีนสิู่�งกำาหนดืความ่เชื�อีมั่�นและ
ความ่นับถืึอีต่นเอีง หรือีคุณ์ค่าขอีงบุคลากร
ที�จะมี่สู่่วนในการสู่ร้างเอีกลักษณ์์หรือี
คุณ์ลักษณ์ะเฉพุาะขอีงบุคคลที � เปี ็น
ตั่วขอีงตั่วเอีง

ก า ร พ ้ ฒ น า ต์ น เ อ ง  ( S e l f -
development) ม่ีความ่หม่ายัใกล้เคียัง
กับการปีรับปีรุงต่น (self-improvement) 
การบริหารต่น (self-management) 
และการปีรับต่น (Self-modification) 

หม่ายัถึึงการเปีลี�ยันแปีลงต่นเอีงให้เหม่าะสู่ม่
เพืุ�อีสู่นอีงความ่ต้่อีงการและเป้ีาหม่ายัขอีง
ต่นเอีง หรือีเพุื �อีให้สู่อีดืคล้อีงกับสู่ิ �งที �
สู่ังคม่หรือีอีงค์กรคาดืหวัง ซึ่ึ�งการพุัฒนา
ต่นเอีงนั�นคือีการที�บุคลากรมี่ความ่พุยัายัาม่
ที�จะปีรับปีรุงเปีลี�ยันแปีลงต่นเอีงดื้วยั
ต่นเอีงให้ดืีขึ�นกว่าเดืิม่ เหม่าะสู่ม่กว่าเดืิม่ 
ทำาให้สู่าม่ารถึดืำาเน ินกิจกรรม่ แสู่ดืง
พุฤติ่กรรม่ เพืุ�อีสู่นอีงความ่ต้่อีงการขอีงสัู่งคม่
หรือีอีงค์กร สู่ร้างแรงจ่งใจ หรือีแสู่ดืง
พุฤต่ิกรรม่เพุื�อีความ่สู่ำาเร็จต่าม่เปี้าหม่ายั
ที �ต่นต่ั �งไว้ หรือีอีีกนัยัหนึ �งการพุัฒนา
ต่นเอีงคือีการพุัฒนาศัักยัภาพุขอีงต่นเอีง
ด้ืวยัต่นเอีงให้ดีืขึ�นทั�งร่างกายัและจิต่ใจ 
อีารม่ณ์์ สัู่งคม่ และอีงค์กร เพืุ�อีให้ต่นเอีง
เป็ีนสู่ม่าชิกที�มี่ปีระสู่ิทธิภาพุขอีงสู่ังคม่
หรือีอีงค์กร เป็ีนปีระโยัชน์ต่่อีผู้่้อืี�น ต่ลอีดืจน
เพืุ�อีการดืำารงชีวิต่อียั่่อียั่างสัู่นติ่สุู่ข

The key of self-development is 
perception and self-acceptance by 
knowing the difference, weakness of 
oneself and accepting what it is, which 
has effect on quality of work, life, 
competency, feeling and thought. This 
acceptance is a result from learning 

process from childhood until now. 
Self-development occurs at the same 
time with self-reflection. One knows 
who he is. Is he interesting? Is he 
intelligent? Who does he look like? 
Does he work well? Does he have 
responsibility? Answering those related 
oneself questions will assure confidence 
and self-esteem or value of one which 
are parts of creating uniqueness or 
specification of oneself. 

The meaning of self-development 
is quite similar to self-improvement, 
self-management and self-modification, 
which are referred to changing oneself 
in order to fulfill his needs and reach 
his target or conform to expectations 
from society and organizat ion. 
Self-development means one attempts 
to improve and change for better or more 
appropriate; therefore, one can perform 
activities or shows his behavior, which 
responds to requirements of society 
or organization, and creates motivation 
or reveals behavior to earn achievement 
as targeted. In other words, self-
development is competency development 
in body, mind, emotion, society and 
organization for being as an efficiency 
member of society or organization 
which benefits to others and leads to 
happy life. 

TRAIN THE TRAINER

แนวคิดืพืุ�นฐานในการพุัฒนาต่นเอีง
สู่ำาหรับบุคคลที�จะพัุฒนาต่นเอีง ต้่อีงเป็ีน
ผู้่้ ที� มี่ ความ่ มุ่่ ง มั่� น ที� จ ะปี รับปี รุ งห รือี
เปีลี�ยันแปีลงต่ัวเอีง โดืยัม่ีความ่เชื�อีหรือี
แนวคิดืพืุ�นฐานในการพัุฒนาต่นที�ถ่ึกต้่อีง
ซึึ่�งจะเป็ีนสิู่�งที�ช่วยัสู่่งเสู่ริม่ให้การพัุฒนา
ต่นเอีงปีระสู่บความ่สู่ำาเร็จ ซึ่ึ�งแนวคิดืที�
สู่ำาคัญ่คือี

1. ไม่่มี่บุคคลใดืที�มี่ความ่สู่ม่บ่รณ์์
พุร้อีม่ทุกดื้านจนไม่่จำาเปี็นต่้อีงพุัฒนา
ในเรื�อีงใดืใดือีีก

2. ม่ นุษ ย์ั ทุ กคน มี่ ศัั กยัภาพุ ที� มี่
คุณ์ค่าอียั่่ในต่ัวเอีง ทำาให้สู่าม่ารถึฝึึกหัดื
และพัุฒนาต่นได้ืในเกือีบทุกเรื�อีง

3. แม้่บุคคลจะเป็ีนผู้่้ที�ร้่จักต่นเอีงได้ื
ดีืที�สุู่ดื แต่่ก็ไม่่สู่าม่ารถึปีรับเปีลี�ยันต่นเอีง
ได้ืในบางเรื�อีง ยัังต้่อีงอีาศััยัความ่ช่วยัเหลือี
จากผู้่ ้อีื �นในการพุัฒนาต่น การควบคุม่
ความ่คิดื ความ่ร่้สู่ึก และการกระทำาขอีง
ต่นเอีง 

4. การพัุฒนาและปีรับปีรุงต่นเอีงนั�น
สู่าม่ารถึดืำาเนินการไดื้ทุกเวลาและอียั่าง
ต่่อีเนื�อีงเมื่�อีพุบปัีญ่หาหรือีข้อีบกพุร่อีง
เกี�ยัวกับต่นเอีง

5. อีุปีสู่รรคขอีงการพุัฒนาและ
การปีรับปีรุงต่นเอีง คือี การที�บุคคลนั�น
ม่ีความ่คิดืยัึดืต่ิดื เปี็นพุวกหัวหิน คิดืว่า
สู่ิ �งที �เปี็นอียั่ ่น ั �นถึ่กแล้ว เพุียังพุอีแล้ว 
ดืีอียั่่แล้ว ที�สูุ่ดืแล้ว ไม่่ยัอีม่ปีรับเปีลี�ยัน
วิธีคิดื และการกระทำา จึงไม่่ยัอีม่สู่ร้าง
นิสู่ัยัใหม่่ หรือีฝึึกทักษะใหม่่ๆ ที�จำาเปี็น
ต่่อีต่นเอีง

เพุราะบุคคลล้วนต้่อีงการ เปี็น
ม่นุษยั์ที�สู่ม่บ่รณ์์ หรือีอียั่างน้อียัก็ต้่อีงการ
ชีวิต่ที�เป็ีนสุู่ขในสัู่งคม่ ปีระสู่บความ่สู่ำาเร็จ
ต่าม่เป้ีาหม่ายัและความ่ต้่อีงการขอีงต่นเอีง 
พัุฒนาต่นเอีงได้ืทันต่่อีการเปีลี�ยันแปีลงที�
เกิดืขึ �นในสู่ังคม่โลก การพุัฒนาต่นจึงม่ี
ความ่สู่ำาคัญ่ ในการเต่รียัม่ต่นให้พุร้อีม่
ในดื้านต่่างๆ เพุื �อีร ับกับสู่ถึานการณ์์
ทั�งหลายัไดื้ และยัังเปี็นการปีรับปีรุงสู่ิ�ง
ที �บกพุร่อีง กับการพุัฒนาพุฤต่ิกรรม่ให้
เหม่าะสู่ม่ขจ ัดืความ่เขลา ความ่ไม่ ่ร ่ ้ 

ความ่ดื้อียัโอีกาสู่ ที �เกิดืขึ �น เพุิ �ม่ทักษะ
ในการทำางานในอีงค์กรและการอียั่่ร่วม่กัน
กับคนอีื �นๆ ไดื้อียั่างดืี เหม่าะสู่ม่เปี็น
บุคลากรที�สู่ังคม่และอีงค์กรต่้อีงการ

การที�บุคคลได้ืเกิดืการพัุฒนาต่นเอีง
ขึ�นจากปัีจจัยัดัืงที�กล่าวม่าแล้ว ยัังมี่ความ่
สู่ำาคัญ่ที�จะทำาให้บุคคลปีรับเปีลี�ยันพุฤติ่กรรม่
ในการที�จะพุยัายัาม่ปีรับปีรุงเปีลี�ยันแปีลง
ต่นเอีงดื ้วยัการศั ึกษา การฝึ ึกอีบรม่
การค้นคว้า ให้ต่นเอีงม่ีศัักยัภาพุและ
ความ่สู่าม่ารถึในการปีฏิิบัติ่งานที�บุคคลนั�นๆ 
รับผู้ิดืชอีบอียั่่อียั่างม่ีปีระสู่ิทธิภาพุและ
ดืำารงต่นอียั่่ในสู่ังคม่ ในอีงค์กร ไดื้อียั่าง
ม่ีความ่สูุ่ข กล่าวคือีเม่ื�อีบุคคลไดื้พุัฒนา
และปีรับปีรุงต่นเอีงแล้วก็จะเกิดืการพัุฒนา
งานที�ต่นเอีงรับผิู้ดืชอีบอียั่่ด้ืวยั

ดื ังน ั �น ความ่สู่ ำาค ัญ่ท ี �จะต่ ้อีงม่ ี
การพัุฒนาและปีรับปีรุงต่นเอีงก็เพืุ�อี
เพิุ�ม่พุ่นความ่ร้่ ความ่เข้าใจ ความ่สู่าม่ารถึ
และทักษะ ความ่ช ำานาญ่ขอีงต่นเอีง
ให้เหม่าะสู่ม่กับงานต่ลอีดืจนให้สู่อีดืคล้อีง
กับการเปีลี�ยันแปีลงทั�งภายัในต่นเอีง 
ภายัในอีงค์กรและภายันอีกอีงค์กร หรือี
ที�กล่าวว่าให้ทันโลกนั�นเอีง เพืุ�อีเป็ีนโอีกาสู่
ให้ต่นเอีงได้ือีย่่ัดีืมี่สุู่ขบนความ่เปีลี�ยันแปีลง
ในปัีจจุบัน

For the fundamental concept of 
self-development, one must have 
determination to improve and change 
with belief and the right basic concept of 
self-development which lead to success 
in self-development. The keys of this 
concept are as follows: 

1. Nobody is perfect. Development 
is needed

2. Eve ryone has  h i s  own 
capability which can be trained and 
developed in almost anything

3. Though one knows oneself the 
best, one cannot change something 
by one own and still needs help from 
others for self-development, mind 
controlling, feeling and self-action.

4. Self-development and self-
improvement can be done every time 
one turns around when one faces a 
problem or flaw of oneself

5. Obstacle of self-development 
and self-improvement is holding thought 
or being old-fashioned type who thinks 
this is right or it is good enough and 
doesn’t want to change the way of his 
thought and action. Thus, there is no 
new habit or necessary skill for him.

Everyone wants to be perfect or at 
least craves to have happy life in society, 
earn accomplishment and needs as 
targeted and have self-development to 
respond to change in the world society. 
Thus, self-development is required for 
being ready in different situations. This 
also improves one’s weakness, develops 
behavior, eliminates foolishness, flaw 
and disadvantage and increases working 
skill and harmonious cohabitation which 
cause one to be one of wanted persons 
for society and organization. 

Apart from the above factors of 
self-development, there are also other 
factors that urge one to have self-
development which are education, 
training and research to increase 
one’s capability and competency in 
order to perform assigned task, 
efficiently, and live in society, happily. 
In other words, his job will be developed 
after one has self-development and 
self-improvement. 

Thus, it is important for one to have 
self-development and self-improvement 
in order to enhance knowledge, 
understanding, capability, skill and 
expertise that correspond to his job and 
change in himself, organization and 
the world. These will give oneself a 
chance of having happy life in the midst 
of change at present.
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กลุม่หลกัสตูร ลำ�ดบั ร�ยชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำ�นวน
วนั

ก�รบรหิ�ร
จัดก�รทัว่ไป

และ ก�รบรหิ�ร
ด�้น Logistic

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

1

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

1

22 หลกัสตูรคลงัสนิคา้และการจดัสง่กระจายสนิคา้ (Logistic & Supply Chain) 1

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

1

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

1

ก�รพฒัน�
ทกัษะ

หัวหน�้ง�น

25 หลกัสตูรการบรหิารเชงิกลยทุธแ์ละพฒันาภาวะผูน้ำา 
(Strategic Management and Leadership)

1

26 หลกัสตูรการพฒันาหวัหนา้งานอยา่งไรใหม้คีณุภาพ (Effective Leader) 1

27 หลกัสตูรการบรหิารการผลติสำาหรบัหวัหนา้งานในอตุสาหกรรมยานยนต ์
(Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry)

2

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

2

29 หลกัสตูรพฒันาทกัษะผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor Skills Development : SSD) 1

30 หลกัสตูรภาวะผูน้ำาและการพฒันาการทำางานเปน็ทมี 
(Leadership and Engagement Team)

1

เครือ่งมอื
ในก�ร

แกไ้ขปญัห�

31 หลกัสตูรการวเิคราะหป์ญัหาดว้ยหลกัการ Why Why Analysis (Why Why Analysis) 1

32 หลกัสตูรเครือ่งมอืการแกไ้ขปญัหาคณุภาพใหม ่7 ชนดิ (New 7 Tools) 2

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

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

35 หลกัสตูรเทคนคิการปฎบิตักิารแกไ้ขและปอ้งกนั (Corrective and Preventive Action : CPA) 1

36 หลกัสตูรเครือ่งมอืการแกป้ญัหาคณุภาพ 7 ชนดิ ( 7 QC Tools) 2

37 หลกัสตูรการปอ้งกนัความผดิพลาดโดยมไิดต้ัง้ใจ (Poka Yoke) 1

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

1

ระบบ
ก�รผลติ
แบบ TPS

39 หลกัสตูรหลกัการพืน้ฐานระบบการผลติแบบ TPS (TPS CONCEPT) 1

40 หลกัสตูรการควบคมุสภาพหนา้งาน (Worksite Control) 1

41 หลกัสตูรการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง (Continuous Flow) 1

42 หลกัสตูรการทำางานมาตรฐาน (Standardized Work) 2

43 หลกัสตูรการทำาระบบดงึ (Pull System) 2

44 หลกัสตูรระบบคมับงั (Kanban System) 1

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

2

กลุม่หลกัสตูร ลำ�ดบั ร�ยชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำ�นวน
วนั

ระบบ
บรหิ�ร

คณุภ�พ

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

2

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

2

3 หลกัสตูรการวางแผนคณุภาพผลติภณัฑใ์หม ่ 
(Advance Products Quality Planning : APQP)

1

4 หลกัสตูรการเสนอขออนมุตัริบัรองชิน้สว่นเพือ่การผลติ  
(Production Part Approval Process : PPAP)

1

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

2

6 หลกัสตูรขอ้กำาหนดและการประยกุตใ์ชก้ารควบคมุกระบวนการทางสถติ ิ
(Statistical Process Control Requirement and Implement)

2

7 หลกัสตูรขอ้กำาหนดและการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหร์ะบบการวดั 
(MSA Requirement and Implementation Training Course)

2

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

2

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

2

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

1

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

2

ก�รสร�้ง
จิตสำ�นกึ

ด�้นก�รบรหิ�ร
จัดก�ร
(Mind

Management)

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

13 หลกัสตูร HORENSOเทคนคิการสือ่สารแบบญีปุ่น่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน (HO REN SO) 1

14 หลกัสตูรคดิบวกเชงิสรา้งสรรค ์(Positive and Creative Thinking for Excellence) 1

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

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

17 หลกัสตูรการจดัการความเครยีดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการทำางาน (Stress Mangement) 1

18 หลกัสตูรการพฒันาทกัษะการสือ่สารและประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่เพิม่ผลติภาพ 
(Effective Communication & Good Coordinate for Productive)                                                                          

1

19 หลกัสตูรการฝกึเปน็วทิยากร (Train the Traininer) 2

แผนการจดัอบรม
ภายในสถานประกอบการ
(In-house Training)
ประจำาปี 2564
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กลุม่หลกัสตูร ลำ�ดบั ร�ยชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำ�นวน
วนั

คณุภ�พ
และ

ก�รลดตน้ทนุ

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

47 หลกัสตูรตน้ทนุคณุภาพ (Cost of Quality) 1

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

1

49 หลกัสตูรจติสำานกึดา้นคณุภาพ (Quality Awareness) 1

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

2

51 หลกัสตูรการลดความสญูเปลา่ในกระบวนการดว้ย LRP (Loss Reduction Process : LRP) 2

52 หลกัสตูรระบบการจดัการและควบคมุคณุภาพในการผลติแบบของเสยีเปน็ศนูย ์
(Quality Control for Zero Defect)

1

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

2

บรหิ�ร
ก�รผลติ

54 หลกัสตูรการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย Kaizen (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1

55 หลกัสตูรการวางแผนและควบคมุการผลติ (Production Planning and Control) 1

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

1

57 หลกัสตูรเทคนคิการประยกุตใ์ช ้PDCA ใหม้ปีระสทิธผิล 
(The Effective PDCA Implementation Technique)

1

58 หลกัสตูรการควบคมุดว้ยการมองเหน็ (Visual Control) 1

59 หลกัสตูรการบรหิารพืน้ทีห่นา้งานของอตุสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งมรีะบบ  
(Shop Floor Control for Automotive Industry)

2

60 หลกัสตูรการบำารงุรกัษาทวผีลแบบทกุคนมสีว่นรว่ม 
(Total Productive Maintenance : TPM)

1

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

2

62 หลกัสตูร การบรหิารเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  (Time Management) 1

ย�นยนต์
สมยัใหม่

63 หลกัสตูรพืน้ฐานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้ 
(Fundamentals of Electric Vehicle Technologies )

2

64 หลกัสตูรระบบไฟฟา้ในยานยนตไ์ฟฟา้ (Electrical System in Electric Vehicle) 2

65 หลกัสตูรระบบอเิลก็ทรอนกิสก์ำาลงัในยานยนตไ์ฟฟา้ (Power Electronic in Electric Vehicle) 2

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

2

พฒัน�ทกัษะ
ผูป้ฏบิตังิ�น

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

1

68 หลกัสตูรการใชง้าน PLC เบือ้งตน้ (Basic Programmable Logic Controller) 3

69 หลกัสตูรเทคนคิการอา่นแบบเบือ้งตน้ (Basic Drawing Techniques) 2

70 หลกัสตูรระบบไฮดรอลกิขัน้พืน้ฐาน (Basic Hydraulic System) 1



โดย นายวรธน สุขสมบูรณ์
ผู้ชำานาญการพิเศษ  แผนกทดสอบตามมาตรฐาน สถาบันยานยนต์
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เป็ีน
ที�แน่ชัดืแล้วว่าทิศัทางขอีงยัานยันต์่ขอีงโลกกำาลัง
พัุฒนาสู่่่รถึยันต์่ไฟฟ้า ซึึ่�งปีระเทศัไทยัอีย่่ัระหว่าง
การเปีลี�ยันผู้่านจากยัานยันต่์ที�นำ�าม่ันเชื�อีเพุลิง

ไปีสู่่ ่ยัานยันต่์ขับเคลื �อีนดื้วยัไฟฟ้าดื้วยัเช่นกัน เห็นไดื้ชัดืเจน
ในสู่่วนขอีงจักรยัานยันต์่ไฟฟ้าที�เริ�ม่แพุร่หลายัม่ากขึ�น ซึึ่�งร่ปีแบบ
การขับเคลื�อีนดื้วยัม่อีเต่อีร์ไฟฟ้านี� นอีกจากใช้กับจักรยัานยันต่์
และรถึยันต์่แล้ว ยัังถ่ึกนำาม่าใช้กับยัานยันต์่สู่าธารณ์ะปีระเภทอืี�นๆ 
ซึ่ึ�งรวม่ถึึงสู่าม่ล้อีหรือีตุ่�กตุ่�กที�คนไทยัร่้จักกันดืี สู่ถึาบันยัานยันต่์
เล็งเห็นถึึงความ่สู่ำาคัญ่ขอีงพุัฒนาการขอีงรถึสู่าม่ล้อีซึึ่�งเป็ีน
เอีกลักษณ์์ขอีงปีระเทศัไทยั จึงได้ืร่วม่กับ สู่ำานักงานม่าต่รฐานผู้ลิต่
ภัฑ์ณ์์อีุต่สู่ากรรม่ (สู่ม่อี.) ศัึกษาและจัดืทำาร่างม่าต่รฐานขอีง
รถึยันต่์สู่าม่ล้อีไฟฟ้า เพุื�อีสู่่งเสู่ริม่อีุต่สู่าหกรรม่การผู้ลิต่รถึยันต่์
สู่าม่ล้อีไฟฟ้าขอีงปีระเทศัให้มี่คุณ์ภาพุได้ืม่าต่รฐานอัีนเป็ีนที�ยัอีม่รับ
ขอีงสู่ากล

It 
is clear that the global automotive technology trends 
are going to electric vehicles, same as Thailand’s 
automotive industry. As we can see that the electric 

motorcycles are becoming increasingly popular.. 
The electric motor driven is not only been used with 
motorcycle and passenger car but also used with other kind 
of public transportation including tricycle, known as Tuk Tuk 
for Thai people. Thailand Automotive Industry (TAI) realizes 
the importance of Thailand’s unique tricycle development 
therefore TAI and Thai Industrial Standards Institute (TISI) 
are cooperating in studying and drafting electric tricycle 
standards in order to promote the national e-tricycle 
manufacturing industry to meet internationally recognized 
standards.

บทความ่นี�จะเป็ีนการสู่รุปีภาพุรวม่
ขอีงเนื�อีหาขอีงร่างม่าต่รฐานสู่าม่ล้อีไฟฟ้า
ที�สู่ถึาบันยัานยันต์่ได้ืจัดืทำาขึ�น ซึึ่�งกำาหนดื
คุณ์ลักษณ์ะครอีบคลุม่ด้ืานความ่ปีลอีดืภัยั 
ดื้านสู่ม่รรถึนะ และดื้านการใช้พุลังงาน 
โดืยัอี้างอีิงจาก EU 168/2013 ซึ่ึ�งเปี็น
ข้อีกำาหนดืการรับรอีงแบบยัานยันต์่
ปีระเภทสู่อีงล้อีและสู่าม่ล้อี เปี็นหลัก 
โดืยัที �รถึสู่าม่ล้อีไฟฟ้านี �  ถึ ่กจ ัดืไว ้ใน
ยัานยันต์่ Category L5e ที�เป็ีนยัานยันต์่
สู่าม่ล้อีแบบสู่ม่ม่าต่รในระนาบแกนกลาง
ต่าม่ยัาว ที�ม่ีความ่จุกระบอีกสู่่บม่ากกว่า 
50 cm3 หรือีม่ีความ่เร็วอีอีกแบบสู่่งสูุ่ดื
ม่ากกว่า 50 km/h โดืยัที �ข้อีกำาหนดืนี�
ม่ ี ก ารอี้ า งอีิ ง ไปียัั งม่าต่ฐานอีื � นที � ม่ ี
การเกี�ยัวข้อีงในทุกดื้าน เช่น ดื้านความ่
ปีลอีดืภัยัในการขับขี �ม่ ีการอี้างอีิง EU 
3/2014 Functional Safety UN R78 
Braking และ UN R13H ในสู่่วนขอีง 
Parking Brake เปี ็นต่ ้น ดื ้านอี ัต่รา
การสู่ิ �นเปีลือีงพุลังาน ม่ีการอี้างอีิง EU 
134/2014 Environment and Propulsion 
unit Performance และ UN R85 
the Net Power เปี็นต่้น หรือีจะเปี็น
ดื้านความ่ปีลอีดืภัยัในการปี้อีงกันนำ �า 
มี่การอ้ีางอิีง EU 3/2014 Functional 

Safety และ ISO 13063 Protection 
against Electric Shock เป็ีนต้่น

This article overviews the content 
of the draft e-tricycle standards 
which defines characteristics covering 
safety, performance and energy 
consumption referring to EU 168/2013 
which is the European’s type-approval 
for two wheelers and three wheelers 
regulation. According to the regulation, 
e-tricycle is classified as category 
L5e, a symmetrical three-wheeled 
vehicle in a longitudinal axis plane with 

a displacement greater than 50 cm3 

or a maximum design speed of more 
than 50 km/h. The regulation refers to 
other relevant standards in all respects, 
for example, the safety driving aspect 
refers to EU 3/2014 functional safety, 
UN R78 braking and UN R13H in parking 
brake item, the water submerge safety 
aspect refers to EU 3/2014 functional 
safety and ISO 13063 protection 
against electric shock, or the energy 
consumption refers to EU 134/2014 
environmental and propulsion unit 
performance and UN R85 the net 
power, etc.

การจดัทำารา่งมาตรฐาน
รถยนต์สามลอ้ไฟฟา้

THE DRAFTING OF 
ELECTRIC TUK TUK 
STANDARDS

การศึกษาเปรยีบเทียบมาตรฐานรถยนต์สามล้อไฟฟ้า

EU 168/2013

EU Directive
• 3/2014 Functional Safety
• 44/2014 Vehicle Construction
• 134/2014 Environment
• 901/2014 Administrator

IEC/ISO
• ISO 4138 Circular Driving
• ISO 3888 Obstacle Avoidance
• ISO 13063 Safety Specification
• ISO 13064 Road Performance
• ISO 15037 Vehicle Dynamics

UN
• UN-R 10 EMC
• UN-R 78 Braking
• UN R 13H Parking braking
• UN-R85 Power

Testing Standards
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จากการศึักษาม่าต่รฐานที�เกี�ยัวข้อีงกับยัานยันต์่ไฟฟ้า ให้ครบ
ทั�งดื้านความ่ปีลอีดืภัยั ดื้านการใช้พุลังงาน และดื้านสู่ม่รรถึนะ 
ได้ืนำาม่าต่รฐานเหล่านั�นม่าใช้เป็ีนเกณ์ฑ์์ในการจัดืทำาเป็ีนม่าต่รฐาน
ขอีงรถึตุ่�กตุ่�กไฟฟ้า ซึึ่�งอีธิบายัโดืยัสัู่งเขปีดัืงนี� 

ด้านความปลอดภัย
1. ความ่สู่ม่ดืุลการเข้าโค้งม่วลรถึพุร้อีม่ใช้งาน เม่ื�อีขับรถึ

เข้าโค้งที� 3 m. ด้ืวยัความ่เร็วเข้าโค้ง 20±1 km/h รถึจะต้่อีงไม่่ลื�นไถึล
อีอีกนอีกโค้ง และล้อีด้ืานในไม่่ยักตั่วขึ�นจากพืุ�นถึนน ล้อีด้ืานนอีก
ไม่่ลื�นไถึลอีอีกนอีกช่อีงทางขับขี�ที�กำาหนดื หรือีอีุปีกรณ์ปี้อีงกัน
การพุลิกควำ�าต้่อีงไม่่สัู่ม่ผัู้สู่พืุ�นถึนน ดัืงตั่วอีย่ัางร่ปีภาพุการเข้าโค้ง

Those reference standards had been considered as 
basis for drafting the standards to cover all concerned 
aspects, safety, energy consumption, and performance.

Safety aspects
1. Cornering the stability of vehicle at 3 meters radius 

proving ground with speed of 20±1 km/h, the e-trycycle 
must not slip out of bend, and the inner wheels do not lift off 
the road. The outer wheels also do not slip outside the 
driving lane or anti-tipping devices must not touch the road 
surface.

3. ความ่เข้ากันไดื้ทางแม่่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ม่ีการอี้างอีิง 
UN R10 ม่าใช้เป็ีนเกณ์ฑ์์การปีล่อียัสัู่ญ่ญ่าณ์รบกวนคลื�นแม่่เหล็ก 
ไฟฟ้า (Radiated Emission) และภ่ม่ิคุ ้ม่กันต่่อีการรบกวน
คล ื �นแม่ ่ เหล ็กไฟฟ ้า ( Immunity Radiat ion F ields) 
ซึ่ึ �งรถึสู่าม่ล้อีไฟฟ้าจะต่้อีงไม่่สู่่งผู้ลคลื �นรบกวน ที �เกี �ยัวกับ 
ระบบไฟฟ้า เช่น ไฟเลี�ยัว ปีัดืนำ�าฝึน ขั�วสู่ายัอีาจจะม่ีฉนวนไม่่ดืี
จึงปีล่อียัสู่ัญ่ญ่าณ์รบกวนที�ช่วงความ่ถึี �ต่ำ �า หรือีต่ัวรถึอีาจจะ
ได้ืรับความ่เสู่ียัหายัจากคลื�นสู่นาม่แม่่เหล็กที�ม่ารบกวนชุดืควบคุม่
ขอีงระบบขับเคลื�อีน ซึึ่�งอีาจจะทำาให้รถึหยุัดืในขณ์ะมี่การขับเคลื�อีนได้ื 

3. Electromagnetic Compatibility (EMC), according to 
UN R10, measuring radiated emission and immunity to 
electromagnetic interference which e-tricycle must not 
cause electrical interference to any electrical systems such 
as turn signals, wipers, etc. The wire terminals may be poorly 
insulated and emit interference at low frequency ranges or 
the e-tricycle may be damaged by magnetic fields interfering 
with the drive system controls causing the car to stop while 
driven.

2. ระบบเบรค ในการทดืสู่อีบได้ืมี่การอ้ีางอิีง ต่าม่ UN R78 
เป็ีนเกณ์ฑ์์กำาหนดื ซึึ่�งจะมี่การทดืสู่อีบเกี�ยัวกับระยัะในการเบรค และ
ม่าต่รฐาน UN R13H ในการทดืสู่อีบในการใช้เบรคมื่อีบนทางลาดืชัน 

2. The brake system has been referred to UN R78 
specified criteria of braking distance and UN R13H for the 
hand brake on a steep slope testing. 

4. การป้ีอีงกันนำ�า วัดืการรั�วขอีงกระแสู่ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้า
ขอีงรถึในขณ์ะวิ �งลุยันำ �า ซึ่ึ �งม่าต่รฐาน ISO 13063 Safety 
Specification ว่าด้ืวยัการวัดืค่าความ่ต้่านทานฉนวน (Isolation) 
ม่าใช้ในการวัดืค่าความ่ต่้านทาน โดืยัการทดืสู่อีบเปี็นการจำาลอีง
สู่ภาวะรถึต้่อีงมี่การวิ�งลุยันำ�าที�ระดัืบความ่สู่่งขอีงนำ�าที�ระยัะ 20 cm 
25 cm และ 30 cm เม่ื�อีทำาการวิ�งรถึต่้อีงไม่่ดืับแล้วทำาการวัดื
ค่าความ่ต่้านทานขอีงฉนวนที�ความ่สู่่งขอีงระดืับนำ�าที�แต่กต่่าง 
โดืยัม่ีการกำาหนดืค่าความ่ต่้านทานขอีงชนิดืขอีงม่อีเต่อีร์ไฟฟ้า
ที�เป็ีนแบบไฟฟ้ากระแสู่ต่รงและไฟฟ้ากระแสู่สู่ลับ

4. Submerged protection by measuring the electric 
leakage from the vehicle’s electrical system while running in 
water. Measurement of insulation resistance (isolation) 
follows ISO 13063 Safety Specification method. The test is 
to simulate the condition of e-tricycle by running in water at 
20 cm, 25 cm and 30 cm height. The e-tricycle must not 
stop while running in the water and then being measured 
the insulation resistance at each height of water level with 
different resistance value specified for each DC and AC 
type.

TESTING STANDARDS

คว�มปลอดภยั สมดลุก�รเข�้โคง้
ระยะรศัม ี3 เมตร 

คว�มปลอดภยั ก�รขึน้ท�งล�ดชนั ระบบเบรก

คว�มเข�้กนัไดท้�งแมเ่หลก็ไฟฟ�้ (EMC)

คว�มปลอดภยั ก�รปอ้งกนันำ�้

อ้า้งอ้งิ UN R.
• UN-R 78 Braking
• UN R 13H Parking braking

อ้า้งอ้งิ UN
• UN-R 10 EMC

IEC/ISO
• ISO 13063 Safety Specification

รัศัมี ี1.5 m.
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5. ม่าต่รวัดืความ่เร็ว อ้ีางอิีงม่าต่รฐาน UN R39 และต่าม่
ปีระกาศักรม่การขนสู่่งทางบก ว่าด้ืวยัการติ่ดืตั่�งม่าต่รวัดืความ่เร็ว
ขอีงรถึยันต์่ เป็ีนการเปีรียับเทียับความ่เร็วที�ม่าต่รวัดืกับความ่เร็วจริง 
โดืยัการทดืสู่อีบบนแชสู่ซีึ่ไดืนาโม่มิ่เต่อีร์

5. Speedometer, referring to UN R39 and the 
Notification of the Department of Land Transport regarding 
the installation of speedometer of a vehicle, is a comparison 
of the speed gauge and the actual speed by running vehicle 
on chassis dynamometer.

ด้านพลงังาน
เปี็นการหาอีัต่ราการใช้พุลังงาน หน่วยัเปี็น Wh/km 

โดืยัการรถึวิ �งบนแท่นจำาลอีงการขับขี � (แชสู่ซึ่ีไดืนาโม่ม่ิเต่อีร์) 
ด้ืวยัวัฏิจักรการขับขี� WMTC stage 2 Class 1 ต่าม่ EU 134/2014 
และนำาม่าหาอีัต่ราการสู่ิ�นเปีลื�อีงพุลังงาน โดืยัจะต่้อีงไม่่น้อียักว่า
ที�ผู้่้ทำากำาหนดืต่่อีการปีระจุพุลังงานไฟฟ้าขอีงแบต่เต่อีรี� 1 ครั�ง

ในการจัดืทำาม่าต่รฐานนี� ทางคณ์ะผู้่้จัดืทำาได้ืทำาการเผู้ยัแพุร่ 
ผู่้านการปีระชาพิุจารณ์์ เห็นชอีบทั�งหน่วยังานภาครัฐ ภาคการศึักษา 
ผู้่ ้ผู้ลิต่และผู้่ ้ใช้งาน พุร้อีม่ม่ีการปีระชาสู่ัม่พุันธ์ในร่ปีแบบ
การจัดืสู่ัม่ม่นาเผู้ยัแพุร่ร่างม่าต่รฐานดืังกล่าวแล้วเม่ื�อีวันศัุกร์ที� 7 
สิู่งหาคม่ พุ.ศั. 2563 ที�ผู่้านม่า ซึึ่�งคาดืว่าในอีนาคต่จะถ่ึกนำาม่าใช้
เปี็นม่าต่รฐานทั�วไปี เพุื�อีให้ผู้่้ปีระกอีบการสู่าม่ล้อีไฟฟ้าสู่าม่ารถึ
ใช้อ้ีางอิีง เพืุ�อีพัุฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ให้มี่คุณ์ภาพุได้ืม่าต่รฐาน คุ้ม่ครอีง
ความ่ปีลอีดืภัยัทั�งผู้่้ใช้รถึและผู้่้ใช้ถึนน พุร้อีม่ทั�งเปี็นที�ยัอีม่รับ
ขอีงต่ลาดืในปีระเทศัและต่่างปีระเทศัอีีกด้ืวยั

Energy Consumption Aspect
This is to find the power consumption in Wh/km by 

running vehicle on a chassis dynamometer with WMTC 
stage 2 Class 1, driving cycle according to EU 134/2014, 
which must not be less than the manufacturer’s declaration 
per one charge of the battery.

In the process of drafting standards, the drafting team 
hosted a public hearing to gain acceptation from government 
authorities, academics, manufacturers, and end users, and 
also organized seminar presenting the draft on August 7, 
2020. The standards are expected to be implemented as 
general standards for e-tricycle manufacturers to use as 
reference for their product development in order to meet 
standards requirement, protect both drivers and road users 
safety, and be recognized by both domestic and 
international markets as well.

ด้านสมรรถนะ
1. เสู่ถีึยัรภาพุการใช้งานในขณ์ะที�มี่ม่วลเต็่ม่อัีต่ราบรรทุก 

อี ้างอี ิงต่าม่ UN R85 และปีระกาศักรม่การขนสู่ ่งทางบก
เรื�อีง กำาหนดืกำาลังขอีงม่อีเต่อีร์ไฟฟ้าที�ใช้ขับเคลื�อีนรถึต่าม่กฎ์หม่ายั 
ว่าดื้วยัรถึยันต่์ พุ.ศั. ๒๕๖๐ เปี็นการขับขี�ดื้วยัความ่เร็ว ≥ 45 
km/h อียั่างต่่อีเนื�อีงเป็ีนเวลา ≥ 30 นาที 

2. ความ่เร็วสู่่งสูุ่ดื อี้างอีิงวิธีการทดืสู่อีบต่าม่ม่าต่รฐาน EU 
168/2013 และ ISO 13064 ทดืสู่อีบรถึในขณ์ะที �ม่ ีม่วลรถึ
พุร้อีม่ใช้งาน เมื่�อีขับขี�บนแชสู่ซีึ่ไดืนาโม่มิ่เต่อีร์ ต้่อีงมี่ความ่เร็วสู่่งสุู่ดื
ไม่่น้อียักว่าที�ผู้่้ทำากำาหนดื

3. ระยัะทางที�วิ�งไดื้จากการอีัดืปีระจุ 1 ครั�ง การขับขี�ต่าม่
ร่ปีแบบวัฏิจักรการขับขี � WMTC stage 2 Class 1 ต่าม่ EU 
134/2013 ขับรถึต่าม่ร่ปีแบบวัฏิจักร ซึ่ำ�าไปีม่าจนรถึนั�นไม่่สู่าม่ารถึ
ทำาความ่เร็วต่าม่ร่ปีแบบวัฏิจักรการขับขี�ไดื้ ให้หยัุดืการทดืสู่อีบ
แล้ววัดืระยัะทางรวม่ทั�งหม่ดืที�รถึขับขี�ได้ื

Performance Aspects
1. Stability of driven motor at full load, referring to the 

UN R85 and the Notification of the Department of Land 
Transport regarding the power requirements of electric 
motor drive under the Automobile Law B.E.2560 with the 

driving speed ≥ 45 km/h continuously for ≥ 30 minutes.

2. Maximum speed according to EU 168/2013 and ISO 
13064 test method, testing the vehicle driving on chassis 
dynamometer, must not less than the manufacturer’s 
declaration.

3. Running distance on a single charge, a vehicle is 
driven according to the WMTC stage 2 Class 1 driving 
pattern of EU 134/2013, and repeatedly running until it 
cannot follow the speed specified in driving cycle, then stop 
the test and measure the total distance that vehicle can run.

คว�มปลอดภยั ของม�ตรวดัตว�มเรว็ ก�รวดักระแสไฟฟ�้ อตัร�ก�รสิน้เปลือ้งพลงัง�นไฟฟ�้ 

IEC/ISO ISO 13064 Road Performance

UN
• UN - R 39 Speedometer
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High Voltage Current

Shield Current

Inverse Direction of the I-clamps is important

CH1         Hioki 

clamp 1 = I HV + I shield

I = I HV + I shield  

TESTING STANDARDS




