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ใน
ไตรมาสที่่ �ผ่ ่านมา ม่เร ่ �องที่่ � 
น่ายิินดี่ คื่อ สถาบัันยิานยินต์ 
ได้ีที่ำาการลงนามบัันทึี่กข้้อตกลง

คืวามร่วมม่อที่างวิชาการดี้านการศึึกษา
มาตรฐานการที่ดีสอบัยิานยินต์ไฟฟ้า 
กับัสำานักงานพััฒนาวิที่ยิาศึาสตร์และ
เที่คืโนโลย่ิแห่่งชาติ (สวที่ช.) เพ่ั�อการศึึกษา
มาตรฐานการที่ดีสอบัด้ีานยิานยินต์ไฟฟ้า 
โดียิม่่งเน้นผ่ลจากองค์ืคืวามร้้ข้องห่น่วยิงาน
ที่ั�งสอง ที่่�จะนำามาใช้ในห่้องปฏิิบััติการ
ที่ดีสอบัได้ีจริงในอนาคืต ม่การแลกเปล่�ยิน
คืวามร้้และถ่ายิที่อดีเที่คืโนโลย่ิ การบัรรยิายิ
ที่างวิชาการ การจัดีฝึึกอบัรม การศึึกษาด้ีงาน
ในโอกาสท่ี่�เห่มาะสม เน้นกิจกรรมท่ี่�ส่งผ่ล
เป็นร้ปธรรม รวมถึงลงพ่ั�นท่ี่�ปฏิิบััติงานจริง 
เช่น การที่ดีสอบั การสอบัเท่ี่ยิบัเคืร่�องม่อวัดี 
เพั่�อพััฒนาองคื์คืวามร้้ดี้านมาตรฐาน
การที่ดีสอบัยิานยินต์ไฟฟ้า และในโอกาสห่น้า 
ผ่มจะนำาคืวามคื่บัห่น้า ห่ร่อผ่ลสำาเร็จ
ข้องคืวามร่วมม่อในคืรั�งน่� มาเล่าส้่กันฟัง
อ่กคืรั�งคืรับั

ในข้ณะน่�สถานการณ์การแพัร่ระบัาดี
ข้องโคืวิดี-19 ก็ยัิงไม่ม่ท่ี่ถ้าว่า จะเบัาบัางลง 
จึงข้อให้่ท่ี่กท่ี่านด้ีแลส่ข้อนามัยิ เพ่ั�อป้องกัน
และลดีการแพัร่เช่�อ ออกจากบ้ัานเม่�อจำาเป็น

เท่ี่านั�น เว้นระยิะห่่างจากคืนอ่�นอย่ิางน้อยิ 
1-2 เมตร สวมห่น้ากากอนามัยิตลอดีเวลา 
และท่ี่�สำาคัืญคืวรเข้้ารับัวัคืซ่ีนตามห่น่วยิงาน
ต่างๆ ท่ี่�เปิดีให้่จอง เพัราะสามารถลดีการ
แพัร่ระบัาดี ลดีคืวามร่นแรงข้องอาการ 
และลดีการเส่ยิช่วิตไดี้ จึงข้อจึงเชิญชวน
ให่้ที่่กที่่านเข้้ารับัวัคืซี่น เพั่�อช่วยิคืวบัคื่ม
การระบัาดีข้องโรคืกันคืรับั

สำาห่รับันิตยิสาร Automotive 
Navigator ฉบัับัน่ � ที่่านจะไดี้รับัที่ราบั
เก่�ยิวกับั บัที่วิเคืราะห์่จากการด้ีละคืรแล้ว
ยิ้อนดี้ตัว กับัซี่ร่ส์เกาห่ล่เร่�อง START-UP 
และปัจจัยิแห่่งคืวามสำาเร็จในการส่งเสริม
ยิานยินต์ที่่�ข้ับัเคืล่�อนดี้วยิไฟฟ้า รวมถึง
บัที่คืวามเร่ �อง คืวามตกลงยิอมรับัร่วม
ผ่ลิตภััณฑ์์ยิานยินต์ในอาเซ่ียิน เพ่ั�อเตร่ยิม
คืวามพัร้อมในการใช้ AP MRA สำาห่รับั
ห่น่วยิงานต่างๆ ที่่�เก่ �ยิวข้้อง ติดีตามไดี้
ภัายิในเล่มคืรับั

สวัสด่ีคืรับั

In 
the past quarter, there was a 
pleasant news that Thailand 
Automotive Institute (TAI) 

signed a memorandum of understanding 
(MoU) with the National Science and 
Technology Development Agency 
(NSTDA) on academic cooperation for 
the study of electric vehicle testing 
standards focusing on the results from 
the knowledge of two agencies that 
will be used in actual testing laboratories 
in the future by exchanging of knowledge 
and technology transfer, academic 
lectures, organizing training, study visits 
on appropriate topics and opportunities, 
emphasizing activities that have 
concrete results in practical field 
operations in various forms e.g. testing 
and calibration of measuring instruments 
to develop a body of knowledge on EV 
testing standards. And in the next issue, 
I will update you on the progress or the 
success of this cooperation.

At this t ime, the COVID-19 
pandemic has not been reduced, so 
please take care of yourselves to 
prevent and reduce the spread of the 
virus and go out only when necessary, 
maintain 1-2 meters distance, always 
wearing a mask and the most important 
thing is to get a COVID-19 vaccine to 
reduce spreading the virus, and 
especially severe illness and death.  
We persuade you to get vaccinated to 
help control the spread of the COVID-19.

In this issue, you will get the 
information analysis from watching the 
Korean drama START-UP and success 
factors in promoting electric vehicles 
including articles on ASEAN Mutual 
Recognition Arrangement on Type 
Approval for Automotive Products 
(APMRA) to prepare for the use of the 
APMRA for relevant agencies.

See you in the next issue.
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มร. เอลเล่ยิต จาง ประธาน เกรที่ วอลล์ มอเตอร์ ภ้ัมิภัาคือาเซ่ียิน
และประเที่ศึไที่ยิ เผ่ยิว่า “โรงงานท่ี่�จังห่วัดีระยิองน่� ถ่อเป็นฐาน
การผ่ลิตรถยินต์ในต่างประเที่ศึท่ี่�ให่ญ่เป็นอันดัีบัสองข้อง เกรที่ วอลล์ 
มอเตอร์และเป็น โรงงานผ่ลิตอัจฉริยิะแห่่งให่ม่ในประเที่ศึไที่ยิ 
เป็นการแสดีงให่้เห็่นว่าเราพัร้อมสำาห่รับัการผ่ลิตและจำาห่น่ายิ
ผ่ลิตภััณฑ์์ ในตลาดีอาเซ่ียินอย่ิางเป็นที่างการ และภัายิในปลายิปีน่� 
เราจะสร้างอาช่พักว่า 1,000 ตำาแห่น่ง ในประเที่ศึไที่ยิ และในอนาคืต
ที่รัพัยิากรบั่คืคืลข้องเราจะข้ยิายิตัวอยิ่างต่อเน่�อง เพั่�อสนับัสน่น
การพััฒนาเศึรษฐกิจข้องประเที่ศึไที่ยิต่อไปการเปิดีโรงงาน เกรที่ 
วอลล์ มอเตอร์ แห่่งน่�นับัเป็นอ่กก้าวสำาคัืญตามกลยิ่ที่ธ์โลกภิัวัฒน์
ข้องเราในการข้ยิายิธ่รกิจมาส่้ตลาดีอาเซ่ียินโดียิเฉพัาะตลาดีรถยินต์
พัวงมาลัยิข้วา โดียิ เกรที่ วอลล์ มอเตอร์ เช่�อมั�นอย่ิางเต็มท่ี่�ในศัึกยิภัาพั
ข้องประเที่ศึไที่ยิ ท่ี่�ม่คืวามพัร้อมทัี่�งด้ีานเที่คืโนโลย่ิองค์ืคืวามร้้ ทัี่กษะ
และฝีึม่อข้องพันักงาน รวมไปถึงคืวามร่วมม่อกับัพัันธมิตรท่ี่�เก่�ยิวข้้อง
กับัอ่ตสาห่กรรมยิานยินต์โดียิเฉพัาะยิานยินต์ไฟฟ้า (xEV) ท่ี่�จะช่วยิ
เติมเต็มและผ่ลักดัีนให้่โรงงานระยิองเป็นส่วนสำาคัืญในการขั้บัเคืล่�อน
อ่ตสาห่กรรมยิานยินต์ข้องไที่ยิ โดียิโรงงานแห่่งน่�ถ่อเป็นโรงงาน
อัจฉริยิะท่ี่� ม่มาตรฐานระดัีบัโลกท่ี่�จะมาพัลิกโฉมและสร้าง
มาตรฐานให่ม่ เราได้ีนำาเที่คืโนโลย่ิห่ลักจำานวนมากมาใช้ เช่น อ่ปกรณ์
อัจฉริยิะ ระบับัข้้อม้ลอัจฉริยิะ และนำา Big Data มาใช้เชิงอ่ตสาห่กรรม 
ในกระบัวนการจัดีการ นอกจากน่� เรายัิงได้ีนำาเที่คืโนโลย่ิล่าส่ดีข้อง 
เกรที่ วอลล์ มอเตอร์มาใช้ในด้ีานการผ่ลิตอัจฉริยิะ การข้นส่งโลจิสติกส์
อัจฉริยิะ และการปฏิิบััติการเชิงดิีจิทัี่ล (Digital Operation) เพ่ั�อ
ให้่เป็นโรงงานท่ี่�ม่วิธ่การผ่ลิต กระบัวนการ และการจัดีการอัจฉริยิะ
อย่ิางแท้ี่จริง นอกจากน่� เรายัิงม่่งมั�นท่ี่�จะนำาร้ปแบับัการดีำาเนินธ่รกิจ
แบับัให่ม่และการออกแบับัประสบัการณ์ให่ม่มาส่้ผ้้่บัริโภัคืชาวไที่ยิ 
เพ่ั�อยิกระดัีบัมาตรฐานประสบัการณ์ล้กค้ืาให้่ก้าวไปอ่กขั้�น พัร้อม
ดีำาเนินการเปิดี GWM Store และ Partner Store อยิ่างต่อเน่�อง
เพั่�อสร้างคืวามพัึงพัอใจส้งส่ดีให่้กับัล้กคื้าชาวไที่ยิ คืวามสำาเร็จ
ต่างๆ น่� เป็นเพัราะเราได้ีรับัการสนับัสน่นจากที่างรัฐบัาล ห่น่วยิงาน
ภัาคืรัฐและคืณะกรรมการส่งเสริมการลงท่ี่น รวมไปถึงพัันธมิตที่าง

ธ่รกิจ และแฟนๆ ชาวไที่ยิข้องเราเป็นอย่ิางด่ีเสมอมา เราข้อข้อบัค่ืณ
และข้อยิ่นยิันคืวามม่่งมั�นข้องเราท่ี่�จะพััฒนาและรักษามาตรฐาน 
ที่่ �ดี่ที่่ �ส ่ดีข้องเราไว้เพั่ �อที่่ �จะส่งมอบัผ่ลิตภััณฑ์์ บัริการ และ
ประสบัการณ์ให่ม่ที่่�ยิอดีเยิ่�ยิมยิิ�งข้ึ�นให่้แก่ผ่้้บัริโภัคืชาวไที่ยิ”

Mr. Chang said, “This factory in Rayong is the 
manufacturing base outside china which is the 2nd largest 
factory of GWM and it is the new smart factory in Thailand. 
This indicates that we are ready for production and sell in 
ASEAN market, officially. At the end of this year, we will be 
able to create job opportunities for over 1,000 positions in 
Thailand and continue to increase our human resources in 
the future in order to support Thailand’s further economic 
development. This factory is another significant step which 
follows our global strategy to expand our business into 
ASEAN market; especially, in right-hand drive vehicle. GWM has 
confidence in Thailand’s competency which has readiness 
in technology, knowledge, skill and ability of human resources 
as well as collaboration among relevant alliances in automotive 
industry; particularly, electric vehicle (xEV). These will fulfill 
and push forward this factory as a significant part to drive 
Thai automotive industry. This smart factory is the world 
class standard that will turn and create new standard. We 
bring and use many major technologies in the factory; for 
example, Smart Device, Intelligent Information System and 
apply Big Data for industrial use in management process. 
Additionally, we bring the latest technology of GWM to use 
in Smart Manufacturing, Smart Logistics and Digital Operation 
in order to be the true Smart Factory in manufacturing, process 
and management. Furthermore, we determine to imply and run 
a new form of business along with design new experience 
to Thai consumer in order to advance higher step of their 
experience standard. We also open GWM Store and Partner 
Store, continuously, to build ultimate satisfaction to Thai 
customer. All success is the result from support from the 
government, other related government agencies, Board of 
Investment (BOI), business alliance and Thai people. Thus, 
we would like to express our appreciation and assure our 
determination to develop and maintain our best standard in 
order to deliver our better and superb product, service and 
experience to Thai consumer”.

นายิพัิสิฐ รังสฤษฎ์์ว่ฒิก่ล ผ่้้อำานวยิการสถาบัันยิานยินต์ 
เข้้าร่วมงาน พัิธ่เปิดีโรงงานอัจฉริยิะข้อง เกรที่ วอลล์มอเตอร์ 
ซึี�งเป็นฐานการผ่ลิตรถยินต์พัวงมาลัยิข้วาท่ี่�สำาคัืญในภ้ัมิภัาคื
อาเซี่ยิน ที่่�จังห่วัดีระยิอง อยิ่างเป็นที่างการ ภัายิใต้ช่�อ “GWM 
Smart Factory for Smart xEV World” โรงงานแห่่งน่�ถ่อเป็น
โรงงานการผ่ลิตแบับัเต็มร้ปแบับัท่ี่�ม่ข้นาดีให่ญ่เป็นอันดัีบัท่ี่�สอง 
ข้องโรงงานการผ่ลิตนอกประเที่ศึจ่น โดียิม่ มร. ห่วัง ล่�ผิ่ง อัคืรราชท้ี่ต
ท่ี่�ปรึกษาฝ่ึายิเศึรษฐกิจและพัาณิชยิ ์ ประจำาสถานเอกอัคืรราชท้ี่ต
สาธารณรัฐประชาชนจ่น ประจำาประเที่ศึไที่ยิ นายิส่ริยิะ จึงร่่งเร่องกิจ 
รัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงอ่ตสาห่กรรม นายิคืณิศึ แสงส่พัรรณ 
เลข้าธิการคืณะกรรมการนโยิบัายิ เข้ตพััฒนาพิัเศึษ ภัาคืตะวันออก 
แข้กผ้้่ม่เก่ยิรติจากรัฐบัาล ห่น่วยิงานจากภัาคืรัฐ ตลอดีจนพัันธมิตร
ที่างธ่รกิจ ให้่เก่ยิรติเข้้าร่วมงาน ซึี�ง มร. เอลเล่ยิต จาง ประธาน และ 
มร. เกร็ก ล่ รองประธานบัริห่าร ฝ่ึายิการผ่ลิตในโรงงาน เกรที่ วอลล์ 
มอเตอร์ ภ้ัมิภัาคือาเซ่ียินและประเที่ศึไที่ยิ พัร้อมด้ีวยิท่ี่มผ้้่บัริห่าร
ระดัีบัส้งให้่การต้อนรับั

Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President, Thailand 
Automotive Institute (TAI), attended Great Wall Motor ASEAN 
& Thailand (GWM)’s grand opening ceremony of smart 
factory. It is a major manufacturing base of right-hand drive 
vehicle in ASEAN which is located in Rayong province. It is 
as known as “GWM Smart Factory for Smart xEV World”“GWM Smart Factory for Smart xEV World”. 
This factory is the 2nd large fully operational factory outside 
China. In the event, there were also honored guests; 
including, Mr. Wang Liping, Minister Counselor (Economic & 
Commercial), the Embassy of the People’s Republic of China 
in Thailand, Mr. Suriya Juangroongruangkit, Minister of 
Industry (MOI), Ph.D. Kanit Sangsubhan, Secretary General, 
Eastern Economic Corridor (EEC). In this regard, Mr. Elliott 
Chang, President, GWM and Mr. Greg Lee, Vice President, 
ASEAN Manufacturing, GWM, along with management team 
gave a warm welcome.

Automotive Social

GWM OFFICIALLY OPENED THE 2ND 

FULLY OPERATIONAL FACTORY 
OUTSIDE CHINA IN THAILAND
เกรท วอลล ์มอเตอร์
เปิดิโรงงานเตม็รปูิแบบ
แห่ง่ท่�สอง
นอกปิระเทศจีน่
ณ ปิระเทศไทย
อยา่งเปิน็ทางการ 

4 5



จากการเปล่ �ยินแปลงข้องสภัาวะเศึรษฐกิจ สังคืม และ 
สิ�งแวดีล้อม ประกอบักับัคืวามก้าวห่น้าที่างเที่คืโนโลยิ่สารสนเที่ศึ
และการส่�อสาร ส่งผ่ลต่อพัฤติกรรมการใช้ช่วิตข้องคืนในสังคืม 
รวมทัี่�งร้ปแบับัการเดิีนที่างในอนาคืตท่ี่�จะเปล่�ยินแปลงไป โดียิต้องม่
คืวามอัจฉริยิะ ม่ประสิที่ธิภัาพั คืวามปลอดีภััยิ และเป็นมิตรกับั
สิ�งแวดีล้อม ส่งผ่ลให่้เกิดีเป็นยิานยินต์สมัยิให่ม่ที่่�ประกอบัดี้วยิ
ยิานยินต์ที่่�สามารถเช่�อมต่อกับัสิ�งต่างๆ (Connected) ยิานยินต์ 
ม่คืวามสามารถขั้บัข่้�อัตโนมัติ (Automated) การใช้งานยิานยินต์
ร่วมกัน (Shared) และการใช้ยิานยินต์ที่่�ข้ับัเคืล่�อนดี้วยิพัลังงาน 
ไฟฟ้า (Electrified) ห่ร่อเร่ยิกโดียิรวมว่า C-A-S-E Technology 
จากการเปล่�ยินแปลงที่างเที่คืโนโลยิ่ยิานยินต์ดัีงกล่าวส่งผ่ลต่อ
อ่ตสาห่กรรมยิานยินต์ ที่ั �งในดี้านโอกาสและคืวามที่้าที่ายิ 
อยิ่างห่ล่กเล่�ยิงไม่ไดี้ ที่ั�งน่� เที่คืโนโลยิ่ยิานยินต์อัตโนมัติจะมา
คืวบัคื้่กับัเที่คืโนโลยิ่ยิานยินต์เช่�อมต่อ ที่่�เร่ยิกรวมกันว่ายิานยินต์
เช่�อมต่อและข้ับัข้่�อัตโนมัติ (Connected and Autonomous 
Vehicle: CAV) ซึี�งเที่คืโนโลย่ิ CAV จะส่งผ่ลต่อการใช้งานยิานยินต์
ในดี้านต่างๆ ไดี้แก่ ลดีคืวามส้ญเส่ยิจากการชนเม่�อเกิดีอ่บััติเห่ต่ 
ช่วยิลดีคืวามคัืบัคัื�งจากการจราจร ลดีการปล่อยิมลพิัษ ลดีต้นท่ี่น

การข้นส่งจากการใช้ที่รัพัยิากรอยิ่างม่ประสิที่ธิภัาพั และเกิดี 
ธ่รกิจให่ม่ๆ รวมทัี่�ง ที่ำาให้่ผ้้่คืนท่ี่กกล่่มสามารถเดิีนที่างได้ีสะดีวก 
ช่วยิที่ำาให่้การใช้พั่�นที่่�เม่องม่ประสิที่ธิภัาพั ที่ำาให่้เม่องน่าอยิ้่ และ
เสริมภัาพัลักษณ์การท่ี่องเท่ี่�ยิว

Due to the change in economic, social, and environmental 
conditions, along with the information and communication 
technology advances affecting social behaviors including 
the change of future travel patterns which is smart, efficient, 
safe, and environmentally friendly resulting the new modern 
vehicles with Connected, Automated, Shared and Electrified 
Technology called "C-A-S-E Technology". This transition of 
automotive technology inevitably affects the automotive 
industry both opportunities and challenges. Automated 
vehicle technology and connected vehicle technology will 
be combined and known as Connected and Autonomous 
Vehicle (CAV). The CAV technology will affect many automotive 
applications such as the reduction of the crash severity, 
traffic congestion, emissions, transportation costs from the 
efficient utilization of resource, and the creation of new 
business models including facilitating all users for transportation 
access, utilizing the urban areas efficiently, making a smart 
city and enhancing the tourism image.

THE SEMINAR "TRANSITION THROUGH
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IN THAILAND"
UNDER THE PROJECT OF THAI AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT     
TOWARDS THE AUTONOMOUS VEHICLE INDUSTRY
ON WEDNESDAY 7TH APRIL 2021 AT 08.00-16.30 HRS. SIMULTANEOUS
AT ROOM 201B, 2ND FLOOR, 100TH ENGINEERING BUILDING, FACULTY OF      
ENGINEERING, CHULALONGKORN UNIVERSITY

AUTOMOTIVE SOCIAL

สมัมนา "การเปิล่�ยนผ่า่นเทคโนโลยย่านยนตข์องปิระเทศไทย"
ภายใตโ้ครงการ การพัฒันาอตุสาห่กรรมยานยนตไ์ทยสูอ่ตุสาห่กรรมยานยนตอ์ตัโนมตัิ
วนัพุัธท่� 7 เมษายน พั.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห่อ้ง 201B ชั้ั�น 2 อาคารวศิวฯ 100 ปิ ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์จีฬุาลงกรณม์ห่าวทิยาลยั

การใช้งาน CAV ไม่เพ่ัยิงแต่ต้องเตร่ยิมคืวามพัร้อมด้ีานยิานยินต์ 
แต่ต้องคืำานึงถึงโคืรงสร้างพั่ �นฐานที่่ �เก่ �ยิวข้้อง อาที่ิ ถนนและ
สัญญาณจราจรต่างๆ สัญญาณส่�อสาร 5G กฎ์ห่มายิข้นส่ง และ
คืวามปลอดีภััยิข้องข้้อม้ล ดีังนั�น การจัดีที่ำาแผ่นยิานยินต์ข้ับัข้่�
อัตโนมัติจึงเป็นสิ�งจำาเป็นท่ี่�ต้องเร่งดีำาเนินการ เพัราะห่ากประเที่ศึไที่ยิ
ปรับัตัวไม่ทัี่นกับัเที่คืโนโลยิ่ให่ม่น่� ในเวลาไม่เกิน 10 ปี จะส่งผ่ลให้่
ประเที่ศึไที่ยิส้ญเส่ยิการเป็นฐานการผ่ลิตยิานยินต์และชิ�นส่วน
ข้องภ้ัมิภัาคื และการเติบัโตข้องอ่ตสาห่กรรมเก่�ยิวเน่�องกับัยิานยินต์
สมัยิให่ม่ และอ่ตสาห่กรรมเก่�ยิวเน่�อง อาทิี่ อ่ตสาห่กรรมอิเล็กที่รอนิกส์ 
อ่ตสาห่กรรมการส่�อสาร และอ่ตสาห่กรรมปัญญาประดีิษฐ์ (AI) 
ซีึ�งเป็นส่วนห่นึ�งข้องแผ่นการพััฒนาอ่ตสาห่กรรมแห่่งอนาคืต 
(S-Curve) สำานักงานเศึรษฐกิจอ่ตสาห่กรรม จึงไดี้มอบัห่มายิให่้
สถาบัันยิานยินต์ดีำาเนินโคืรงการ “การจัดีที่ำาแนวการพััฒนา
อ่ตสาห่กรรมยิานยินต์ไที่ยิไปส่้อ่ตสาห่กรรมยิานยินต์อัตโนมัติ” 
โดียิร่วมกับัห่น่วยิงานพัันธมิตร ไดี้แก่ จ่ฬาลงกรณ์มห่าวิที่ยิาลัยิ 
สำานักงานพััฒนาวิที่ยิาศึาสตร์และเที่คืโนโลยิ่แห่่งชาติ และ
กรมวิที่ยิาศึาสตร์บัริการ เพั่�อให่้การส่งเสริมการผ่ลิตยิานยินต์
ข้ับัข้่�อัตโนมัติเกิดีข้ึ�นอยิ่างเป็นร้ปธรรม รวมที่ั�งดีำาเนินกิจกรรม
สร้าง “ภัาค่ืเคืร่อข่้ายิที่างธ่รกิจ (Business Alliance)” เพ่ั�อพััฒนา 
ผ้้่ประกอบัการต่อยิอดีไปส่้การผ่ลิตยิานยินต์ต้นแบับัไปส่้การผ่ลิต
ในเชิงพัาณิชยิ์

The implementation of the CAV requires not only 
automotive preparation but also relevant infrastructures 
such as roads and traffic signals, 5G communication 
network, transport regulations, and CAV cybersecurity. 
Therefore, the preparation of an autonomous vehicle plan is 
necessary to expedite the process. Therefore, the preparation 
of an autonomous vehicle plan is necessary to expedite the 
process, if Thailand cannot adapt to this new technology 
within 10 years, Thailand will lose its position as the regional 
manufacturing base for automobiles and parts and the 
growth of industries related to modern vehicles and related 
industries such as electronics industry, telecommunication 
industry, artificial intelligence (AI) industry as part of the 
Future Industrial Development Plan (S-Curve). The Office of 
Industrial Economics (OIE) has assigned Thailand Automotive 
Institute (TAI) to implement the project "Establishing a 
development guideline for Thai automotive industry towards 
the autonomous vehicle industry" in collaboration with 
partner agencies such as Chulalongkorn University (CU), 
National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) and the Department of Science Service (DSS) in 
order to promote the concrete production of autonomous 
vehicle to take place in Thailand including to carry out 
activities to create "Business All iance" to enhance 
entrepreneurs towards the prototype vehicle production 
to commercial production.
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การจัดีงานสัมมนาเปิดีโคืรงการ ภัายิใต้หั่วข้้อ “การเปล่�ยิน
ผ่่านเที่คืโนโลยิ่ยิานยินต์ข้องประเที่ศึไที่ยิ" ในวันน่� ม่วัตถ่ประสงค์ื 
เพ่ั�อสร้างการตระห่นักร้้ในเร่�องยิานยินต์ขั้บัข่้�อัตโนมัติให้่แก่ผ้้่แที่น
จากห่น่วยิงานภัาคืรัฐ ผ่้้ประกอบัการในอ่ตสาห่กรรมยิานยินต์ 
และอ่ตสาห่กรรมอ่�นที่่�เก่ �ยิวข้้องกับัยิานยินต์สมัยิให่ม่ รวมที่ั�ง
นักวิชาการและนักวิจัยิ ภัายิในงานสัมมนาประกอบัดี้วยิการให่้
คืวามร้้เก่�ยิวกับัเที่คืโนโลยิ่ยิานยินต์สมัยิให่ม่จากผ้้่เช่�ยิวชาญ
มากมายิ อาที่ิ การบัรรยิายิเร่�อง “จับัตาการเปล่�ยินแปลงและ
คืวามที่้าที่ายิในอนาคืตข้องเที่คืโนโลยิ่ยิานยินต์สมัยิให่ม่” จาก 
รศึ.ดีร.สรวิศึ นฤปิติ อาจารย์ิประจำาคืณะวิศึวกรรมศึาสตร์ จ่ฬาลงกรณ์
มห่าวิที่ยิาลัยิ และ ผ่ศึ.ดีร.นักสิที่ธิ� น่่มวงษ์ อาจารยิ์ประจำาคืณะ
วิศึวกรรมศึาสตร์ จ่ฬาลงกรณ์มห่าวิที่ยิาลัยิ ต่อด้ีวยิการเสวนา เร่�อง 
“อ่ตสาห่กรรมไที่ยิกับัการก้าวส่้อ่ตสาห่กรรมยิานยินต์เช่�อมต่อ
และข้ับัข้่�อัตโนมัติ (CAV) ภัายิใต้ภัาคื่เคืร่อข้่ายิธ่รกิจ (Business 
Alliance)" โดียิ คื่ณฐิติภััที่ร ดีอกไม้เที่ศึ ผ่้้จัดีการแผ่นกวิจัยิ
อ่ตสาห่กรรม สถาบัันยิานยินต์ ผ่ศึ.ดีร.นักสิที่ธิ� น่่มวงษ์ อาจารยิ์
ประจำาคืณะวิศึวกรรมศึาสตร์ จ่ฬาลงกรณ์มห่าวิที่ยิาลัยิ ร่วมกับั 
ดีร.ปาษาณ ก่ลวานิช ผ้้่ชำานาญการด้ีานการพััฒนารถไร้คืนขั้บัและ
ระบับัห่่่นยินต์เคืล่�อนที่่�แบับัอัตโนมัติ กรมวิที่ยิาศึาสตร์บัริการ 
โดียิแนวที่างสำาคัืญท่ี่�จะช่วยิยิกระดัีบัผ้้่ประกอบัการในอ่ตสาห่กรรม
ยิานยินต์และอ่ตสาห่กรรมที่่�เก่�ยิวเน่�องไปส้่การผ่ลิต CAV คื่อ 
การรวมกล่ ่มเป็นภัาคื่เคืร่อข้่ายิธ่รกิจ (Business Alliance) 
ท่ี่�จะร่วมม่อกันตั�งแต่การที่ำาวิจัยิพััฒนายิานยินต์ต้นแบับัไปจนถึง
การผ่ลิตเชิงพัาณิชยิ์ ซึี�งคืวามร่วมม่อน่�ไม่ใช่เพ่ัยิงกิจกรรมท่ี่�พิัส้จน์
คืวามม่่งมั�นข้องสมาชิกในเคืร่อข้่ายิเที่่านั�น แต่ยิังเป็นงานที่่�ต้อง 
ได้ีรับัคืวามร่วมม่อและคืวามเช่�อมั�นกันข้องสมาชิกท่ี่�จะมาจาก
ห่ลากห่ลายิธ่รกิจ/อ่ตสาห่กรรม ท่ี่�ไม่ใช่เพ่ัยิงอ่ตสาห่กรรมยิานยินต์

เที่่านั �น อ่กที่ั�งต้องประสานคืวามร่วมม่อกันอยิ่างเห่น่ยิวแน่น
ระห่ว่างภัาคืรัฐและภัาคืเอกชนทัี่�งไที่ยิและต่างประเที่ศึด้ีวยิ

The seminar for opening project under the topic 
"Transition through automotive technology in Thailand" 
today with its objective to raise awareness regarding 
autonomous vehicles to representatives of government 
agencies, automotive industrial entrepreneurs and other 
industries related to next generation vehicles including 
academics and researchers. This seminar includes knowledge 
on modern automotive technology from many experts, such 
as Assoc. Prof. Sorawit Narupiti, Ph.D. and Asst. Prof. Nuksit 
Noomwongs, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 
as speakers on the topic "Keep an eye on the future changes 
and challenges of modern automotive technology", and 
a forum on topic "Thai industry towards connected and 
autonomous vehicle (CAV) industry with the business 
alliance" by Ms.Thitipat Dokmaithet, Manager of Industrial 
Research Division, Thailand Automotive Institute (TAI), Asst. 
Prof. Nuksit Noomwongs, Faculty of Engineering, 
Chulalongkorn University and Dr. Pasan Kulvanit, Mobile 
Robotics and Autonomous Vehicle Expert, Department of 
Science Service (DSS). A key approach that will help 
upgrading operators in the automotive and related industries 
to CAV production is to build a business alliance to cooperate 
from research and development of prototype vehicles to 
commercial production which This partnership is not only an 
activity that proves the commitment of the networking 
members, it also requires the cooperation and the mutual 
trust of members from various businesses/industries, 
besides the automotive industry, in addition, the strong 
partnership between the public and private sectors must be 
coordinated both domestically and internationally.

AUTOMOTIVE SOCIAL

ปิดีท้ี่ายิด้ีวยิการบัรรยิายิ เร่�อง เที่คืโนโลย่ิและชิ�นส่วนยิานยินต์
เช่�อมต่อและข้ับัข้่�อัตโนมัติ (CAV)” จาก ดีร.เอกรัตน์ ไวยินิตยิ์ 
ผ้้่อำานวยิการศ้ึนยิ์วิจัยิเที่คืโนโลยิ่ระบับัรางและการข้นส่งสมัยิให่ม่ 
และ ดีร.จาต่วัฒน์ ราชเร่องระบัิน ห่ัวห่น้าศึ้นยิ์วิจัยิเที่คืโนโลยิ่
ระบับัรางและการข้นส่งสมัยิให่ม่ สำานักงานพััฒนาวิที่ยิาศึาสตร์
และเที่คืโนโลยิ่แห่่งชาติ ซึี�งการนำาเสนอคืรั�งน่�ม่่งเน้นแสดีงให้่เห็่น
ตัวอย่ิางการสร้างเที่คืโนโลย่ิยิานยินต์ CAV ผ่่านการวิจัยิและพััฒนา
ท่ี่�จะช่วยิตอบัโจที่ยิ์คืวามต้องการพััฒนางานที่างดี้านการข้นส่ง
สมัยิให่ม่ พัร้อมกับัร่วมขั้บัเคืล่�อนการพััฒนา Ecosystem ในเชิง
อ่ตสาห่กรรมให่ม่ให่้เกิดีข้ึ�นในประเที่ศึ รวมที่ั�งการเปร่ยิบัเที่่ยิบั
เที่คืโนโลยิแ่ละชิ�นส่วนสำาคัืญท่ี่�ม่การประยิก่ต์ใช้ในยิานยินต์ CAV 
ซีึ�งเริ�มม่การนำามาใช้งานในต่างประเที่ศึ นอกจากน่� ภัายิในงาน
สัมมนายิังม่การสาธิตการใช้งานรถยินต์ขั้บัข่้�อัตโนมัติต้นแบับัจาก
คืณะวิศึวกรรมศึาสตร์ จ่ฬาลงกรณ์มห่าวิที่ยิาลัยิ และศึ้นยิ์วิจัยิ
เที่คืโนโลยิ่ระบับัรางและการข้นส่งสมัยิให่ม่ สำานักงานพััฒนา
วิที่ยิาศึาสตร์และเที่คืโนโลย่ิแห่่งชาติ รวมทัี่�งชมเที่คืโนโลย่ิเช่�อมต่อ
และข้ับัข้่�อัตโนมัติจากผ่้้ผ่ลิตรถยินต์ ไดี้แก่ บัริษัที่ บั่เอ็มดีับัเบัิลยิ้ 
(ประเที่ศึไที่ยิ) จำากัดี บัริษัที่ เอสเอไอซ่ี มอเตอร์-ซ่ีพ่ั จำากัดี บัริษัที่ 
เมอร์เซีเดีส-เบันซ์ี (ประเที่ศึไที่ยิ) จำากัดี บัริษัที่ โตโยิต้า มอเตอร์ 
ประเที่ศึไที่ยิ จำากัดี และบัริษัที่ ฮอนด้ีา ออโตโมบิัล (ประเที่ศึไที่ยิ) จำากัดี

And ending the seminar with the topic on "Technology 
and parts for connected and autonomous vehicle (CAV)" by 
Ekkarut Viyanit, Ph.D., Principal Researcher, Rail and 
Modern Transports Research Center, and Jartuwat 
Rajruangrabin, Ph.D., Senior Researcher, Intelligent 
Technology for Mobility, Research Team Leader, Rail and 
Modern Transports Research Center, National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA). This presentation 
focuses on demonstrating the creation of CAV technology 
through research and development that will help meet the 
needs of modern transport developments including to drive 
the ecosystem development as a new industry to happen in 
Thailand and compare technologies and key components 
applied in CAVs, which have started to be applied abroad. 
In addition, the use of CAV prototype from Faculty of 
Engineering, Chulalongkorn University and Rail and Modern 
Transports Research Center, National Science and 
Technology Development Agency (NSTDA) as well as CAV 
technologies from car makers will be demonstrated at the 
seminar e.g. BMW (Thailand) Co., Ltd., SAIC Motor-CP 
Company Limited, Mercedes-Benz (Thailand) Co., Ltd., 
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. and Honda Automobile 
(Thailand) Co., Ltd.
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT FOUNDATION AND 
NETWORK INSTITUTES OF MINISTRY OF INDUSTRY 
HAD COLLABORATION TO HELP PATIENTS WITH 
COVID-19 INFECTION

มลูนธิฯิ และ สถาบนัเครอืข่าย กระทรวง
อตุสาห่กรรม รว่มชั้ว่ยเห่ลอืผู่ป้ิว่ยโควดิ-19

วันท่ี่� 14 พัฤษภัาคืม 64  นายิอน่สรณ์ เน่�องผ่ลมาก กรรมการ
อ่ตสาห่กรรมพััฒนาม้ลนิธิ พัร้อมดี้วยิ นางเบัญจมาพัร เอกฉัตร์ 
ผ้้่อำานวยิการอ่ตสาห่กรรมพััฒนาม้ลนิธิ นายิชาญชัยิ สิริเกษมเลิศึ 
ผ่้้อำานวยิการสถาบัันพััฒนาอ่ตสาห่กรรมสิ�งที่อ นายิธนนนที่น์ 
พัรายิจันที่ร์ ผ่้้อำานวยิการสถาบัันพััฒนาวิสาห่กิจข้นาดีกลางและ
ข้นาดีย่ิอม นายิสมห่วัง บ่ัญรักษ์เจริญ ผ้้่อำานวยิการสถาบัันไที่ยิ-
เยิอรมัน นายิวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัยิ ผ้้่อำานวยิการสถาบัันเห่ล็กและ
เห่ล็กกล้าแห่่งประเที่ศึไที่ยิ นายิว่ระ ข้วัญเลิศึจิตติ� ผ่้้อำานวยิการ
สถาบัันพัลาสติก นายิพัิสิฐ รังสฤษฎ์์ว่ฒิก่ล ผ่้้อำานวยิการสถาบััน
ยิานยินต์ และห่น่วยิงานเคืร่อข่้ายิกระที่รวงอ่ตสาห่กรรม ประกอบั
ไปด้ีวยิ สถาบัันไฟฟ้าและอิเล็กที่รอนิกส์ สถาบัันรับัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ และสถาบัันอาห่าร ร่วมมอบัเงินบัริจาคื และอ่ปกรณ์
ป้องกันส่วนบ่ัคืคืล (Personal Protective Equipment : PPE) 
ใช้คืรั�งเด่ียิวทิี่�ง รวมม้ลค่ืา 185,000 บัาที่ เพ่ั�อสนับัสน่นการดีำาเนิน
งานและลดีการแพัร่กระจายิเช่ �อไวรัสโคืวิดี-19 แก่เจ้าห่น้าที่่ � 
ประชาชน ในศึ้นยิ์พัักคือยิวัดีสะพัาน ในพั่�นที่่�ช่มชนคืลองเตยิ 
โดียิม่ พัระก่ลชาติ ก่ลชาโต ผ่้ ้ช่วยิที่่านเจ้าอาวาส วัดีสะพัาน

พัระโข้นง และนายิภัาสว่ร์ ฤที่ธิ�อยิ้่ ตัวแที่นช่มชน เป็นผ่้้รับัมอบั 
ณ สถาบัันพััฒนาอ่ตสาห่กรรมสิ�งที่อ

On May 14th, 2021, Mr. Anusorn Nuangpolmak, Committee, 
Industrial Development Foundation, Mrs. Benjaporn Akechatra, 
Executive Director, Industrial Development Foundation, 
Mr. Chanchai Sirikasemlert, Executive Director, Thailand Textile 
Institute (THTI), Mr. Thananon Praichan, President, Institute 
for Small and Medium Enterprises Development (ISMED), 
Mr. Somwang Boonrakcharoen, President, Thai-German 
Institute (TGI), Mr. Viroj Rojwattanachai, President, Iron and 
Steel Institute of Thailand (ISIT), Mr. Veera Kwanloetchit, 
President, Plastics Institute of Thailand (PITH) and Mr. Pisit 
Rangsaritwutikul, President, Thailand Automotive Institute (TAI) 
along with  other network institutes of Ministry of Industry 
which include Electrical and Electronics Institute (EEI), 
Management System Certification Institute (MSCI) and 
National Food Institute (NFI) donated money and Personal 
Protective Equipment (single use PPE) for staffs and people 
at Wat Saparn waiting center in slum Klong Toey area with value 
of 185,000 THB in order to support operation and reduce 
the pandemic of an infectious COVID-19. In this regard, Monk 
Kulchard kulchato, Prior of Wat Saparn Prakanong Temple 
and Mr. Partsavee Rityoo, Representative of community, 
were delegates to receive this donation at THTI.

AUTOMOTIVE SOCIAL
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ปฏิิเสธไม่ได้ีว่าปัจจ่บัันซ่ีร่ส์เกาห่ล่ใต้ได้ีเข้้ามา
คืรอบัคืรองพ่ั�นท่ี่�ส่�อบัันเทิี่งและม่อิที่ธิพัล 
ต่อวัฒนธรรมการดีำาเนินช่วิตข้องผ้้่ชมทัี่�วโลก 

ไปแล้ว แม้ว่าดีารานำาในซี่ร่ส์จะเป็นแรงจ้งใจห่นึ�ง 
ท่ี่�ที่ำาให้่ได้ีรับัคืวามนิยิมจากผ้้่ชม แต่เน่�อเร่�องและวิธ่
การนำาเสนอเป็นอ่กปัจจัยิสำาคัืญท่ี่�ที่ำาให่้ซ่ีร่ส์เกาห่ล่
ได้ีรับัคืวามนิยิมเป็นอยิ่างมาก

ในปี คื.ศึ. 2020 Netflix ไดี้ฉายิซี่ร่ส์ (Netflix 
Originals) เกาห่ล่ท่ี่�เก่�ยิวข้้องกับัวงการธ่รกิจ 2 เร่�อง 
ค่ือ Itaewon Class ท่ี่�ม่เน่�อเร่�องเก่�ยิวกับัการที่ำาธ่รกิจ 
SME ร้านอาห่ารในย่ิานที่ำาเลที่องข้องเกาห่ล่ท่ี่�ฉายิจบั
ไปเม่�อช่วงต้นปี และเม่�อปลายิปีท่ี่�ผ่่านมา ได้ีฉายิเร่�อง 
Start-Up ซีึ�งเป็นเร่�องข้องธ่รกิจข้องผ่้้ประกอบัการ
ห่น้าให่ม่ที่่�ใช้เที่คืโนโลยิ่เป็นตัวข้ับัเคืล่�อน โดียิซี่ร่ส์
ทัี่�งสองเร่�องได้ีรับัคืวามนิยิมจากผ้้่ชมชาวไที่ยิและ
สร้างแรงบัันดีาลใจในการที่ำาธ่รกิจข้องคืนร่่นให่ม่
เป็นอย่ิางมาก

I
t is undeniable that Korean dramas have taken 
over the entertainment and have influenced 
the lives of audiences around the world. Although 

the leading actor is one of the motives for the 
drama popularity but the storyline and the way 
it presented are also important factors.

In 2020, 2 Korean dramas (business-related) 
aired in Netflix (Netflix Originals), the drama entitled 
"Itaewon Class" which the plot is about running 
SME business, a restaurant in a prime location 
of South Korea, and another Korean drama 
entitled "Start-Up" which is about the startups 
driven by technology. Both dramas are very 
popular with Thai audiences and inspire the New 
Gen to do startups.

Auto Discuss

By : Next Generation Automotive Research Center
 February 2021

THE REFLECTION AFTER 
WATCHING KOREAN DRAMA

"START-UP"
ดููละครแล้วย้้อนดููตััว กัับซีีรีส์์เกัาหลีเร่�อง START-UP

คืวามน่าสนใจข้องซี่ร่ส์เร่ �อง Start up คื่อ การถ่ายิที่อดี 
เร่�องราวการเข้้าส่้ธ่รกิจข้องผ่้้ประกอบัการรายิให่ม่ท่ี่�ใช้เที่คืโนโลยิ่
และนวัตกรรมเป็นสิ �งข้ับัเคืล่ �อนธ่รกิจ และการดีำาเนินธ่รกิจ
ให่้สำาเร็จอยิ่างยิั�งยิ่น โดียิดีำาเนินการภัายิใต้การสนับัสน่นจาก
ศึ้นยิ์บั่มเพัาะกิจการ Start-up ท่ี่�เร่ยิกว่า Sand-Box

SANDBOXSANDBOX
ในซี่ร่ส์เร่ �อง Start-up ไดี้ถ่ายิที่อดีเร่ �องราวข้องตัวเอก 

(นัมโดีซีาน) ท่ี่�ร่วมกับัเพ่ั�อนอ่กสองคืนท่ี่�ม่คืวามสามารถเข่้ยินโปรแกรม
และพััฒนาระบับัปัญญาประดีิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ก่อตั�งบัริษัที่ช่�อ ซีัมซีานเที่คื ซีึ�งเป็นบัริษัที่ที่่�ผ่ลิตเที่คืโนโลยิ่ AI แต่
อย่ิางไรก็ตาม ผ้้่ก่อตั�งทัี่�งสามยัิงข้าดีกระบัวนการคิืดีและโมเดีลธ่รกิจ
ท่ี่�จะสร้างม้ลค่ืาให้่กับันวัตกรรมห่ร่อเที่คืโนโลยิ่ท่ี่�เข้าม่อยิ้่ ที่ำาให้่ท่ี่�
ผ่่านมายัิงไม่สามารถสร้างรายิได้ีจากเที่คืโนโลย่ิท่ี่�สร้างขึ้�นมาได้ีเลยิ 
ในข้ณะท่ี่�นางเอก (ซีอดัีลม่) ต้องการเอาชนะพ่ั�สาวด้ีวยิการประสบั
คืวามสำาเร็จในการเป็นเจ้าข้องกิจการ จึงร่วมที่ำาธ่รกิจกับับัริษัที่ 
ซีัมซีานเที่คื โดียิถ้กจ้างให่้เป็น CEO ข้องบัริษัที่ เพั่�อที่ำาให่้บัริษัที่ 
ไดี้รับัเงินลงที่่นจากนักลงที่่น (Angel Investor) โดียิดีำาเนินการ
ภัายิใต้การสนับัสน่นจาก Sand-box 

The interest of drama "Start-Up" is the storyline about 
startups entering the business driven by technology and 
innovations to sustainable business operation which operated 
under the support of a startup incubator called "Sandbox".

SANDBOXSANDBOX
The leading character in drama "Start-Up" named 

Nam Do-San and his 2 friends founded a company named 
Samsan Tech, which is an AI company (Artificial Intelligence: 
AI). However, the 3 founders lack of vision and business 
plan to create value to their innovation or technology while Seo 
Dal-Mi wants to beat her sister by having her own successful 
business which makes her decide to work as CEO in Samsan 
Tech operating under the support of Sandbox and its goal 
to enable the company to receive investment from investors.
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Sandbox เป็นเสม่อนศ้ึนยิ์บ่ัมเพัาะ 
Start-up ท่ี่�ถ่ายิที่อดีแนวคิืดีการที่ำาธ่รกิจ 
ให้่ท่ี่นเริ�มต้นสำาห่รับัก่อตั�งบัริษัที่ ให้่พ่ั�นท่ี่�
ที่ำางานและจ้างพันักงานจนกว่าธ่รกิจ 
จะสามารถระดีมท่ี่นห่ร่อสร้างรายิได้ีเองได้ี 
อ่กที่ั �ง ยิังเป็นศึ้นยิ์รวมที่่ �สามารถสร้าง
เคืร่อข้่ายิ ให่้ Start-up สามารถเข้้าถึง
แห่ล่งเงินท่ี่นท่ี่�ห่ลากห่ลายิจากภัาคืเอกชน 
นอกเห่น่อจากการสนับัสน่นจากภัาคืรัฐ 
ไดี้อ่กดี้วยิ ห่ร่ออาจกล่าวไดี้ว่าเป็นพั่�นที่่�
คืรบัวงจรสำาห่รับัเริ�มธ่รกิจ Start-up ก็ได้ี 
อย่ิางไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเจ้าข้องกิจการท่ี่กรายิ
จะสามารถเข้้าไปอยิ้ ่ใน Sand-box ไดี้ 
แต่ต้องจัดีท่ี่มเพ่ั�อเข้้าแข่้งขั้นและผ่่านบัที่
ที่ดีสอบัที่่�เร่ยิกว่า “Hackathon” ก่อน 
โดียิ Hackathon เป็นคืำาเร่ยิกสั�นๆ สำาห่รับั 
"Hacking marathon" ท่ี่�ห่มายิถึงการแข่้งขั้น 
พััฒนา Software และ/ห่ร่อ Hardware 
Solution ด้ีวยิที่รัพัยิากรและเวลาท่ี่�กำาห่นดี 
และนำาเสนอต่อคืณะกรรมการเพ่ั�อพิัจารณา 
จากนั�น ท่ี่มท่ี่�ผ่่านการคัืดีเล่อกต้องพััฒนา
สินคื้า/บัริการ โดียิม่พั่�เล่ �ยิง (Mentor) 
จากกิจการชั�นนำารวมถึง Venture capital 
ให่้คืำาปรึกษา ห่ร่อ บัที่บัาที่ข้องตัวละคืร 

“ฮันจ่พัยิอง” ซีึ�งเป็นอ่กตัวเอกห่นึ�งข้อง 
ซ่ีร่ส์ จากนั�นแต่ละท่ี่มต้องนำาเสนอร้ปแบับั
การดีำาเนินธ่รกิจแก่นักลงท่ี่น ห่ร่อท่ี่�เร่ยิกว่า 
“Pitching” ในวัน “Demo day” โดียิท่ี่ม
ท่ี่�ชนะ นอกจากจะได้ีรับัเงินท่ี่นเพ่ั�อดีำาเนิน
ธ่รกิจแล้ว ยัิงสามารถใช้พ่ั�นท่ี่�ที่ำางานและ 
Facilities ต่างๆ ข้อง Sand-box ได้ีอ่กด้ีวยิ

Sandbox is a startup incubator 
that offers business ideas, provides 
the initial capital for startups, workplace 
and hire employees until the business 
can raise funds or generate income on 
their own. It is also a network that 
enables startups to have access to a 
variety of funding sources from the 
private sector in addition to government 
support or it can be called one stop 
services for startups. However, not all 
startups can get into Sandbox, they 
must pass the test called "Hackathon", 
a short term for "Hacking Marathon". 
It's the competition for developing 
software/hardware solutions with specific 
resources and time to be presented 
to the committee. Then the chosen 
teams must develop products/services 
with mentors from leading companies 
including Han Ji Pyeong from Venture 

Capital. Each team must present its 
business model to the investors, called 
"Pitching" in the Demo Day. And the 
winning team will get not only the 
funds but also working spaces and 
facilities in Sandbox.

AUTO DISCUSS

SANDBOX SANDBOX 
Sand-box หมายถึึง กระบะหรือบริเวณท่ี่�กันไว้เป็็นพิิเศษเพืิ�อใส่่ที่รายให้เป็็นท่ี่�เล่่นของเด็็ก โด็ยเด็็กๆ จะเล่่นที่รายไป็ตามจินตนาการ

อย่างส่นุกแล่ะเส่ร่ แล่ะเมื�อไม่ก่�ปี็มาน่� คำำาว่า Sand-Box ถูึกนำามาใช้้ในวงการ IT โด็ยหมายถึึง การที่ด็ส่อบ Software ท่ี่�ถูึกพัิฒนาขึ�นใหม่
แล่ะอยูใ่นขอบเขตท่ี่�กำาหนด็ ซึึ่�งจะไม่ส่่งผล่ออกไป็กระที่บระบบการที่ำางาน (Operating system) ท่ี่�อาจส่่งผล่เส่่ยได้็ โด็ยเฉพิาะในเรื�อง
คำวามป็ล่อด็ภััยของระบบ ต่อมาได้็นำาคำำาน่�มาใช้้ในเรื�องอื�นๆ ท่ี่�ไม่ไช่้ธุุรกิจ IT ด้็วย ตัวอย่างเช่้น รัฐบาล่ต้องการให้หน่วยงานจำานวนหนึ�งอยู่ใน 
Sand-box เพืิ�อต้องการที่ด็ล่องใช้้กฎเกณฑ์์ใหม่ท่ี่�ผ่อนป็รน หรือม่การใช้้นวัตกรรมต่างๆ เป็็นพิิเศษ เช่้น ที่ำาให้เกิด็ระบบดิ็จิทัี่ล่ให้มากท่ี่�สุ่ด็ 
หรือใช้้วิธุ่การท่ี่�ช่้วยให้บริการได้็อย่างม่ป็ระสิ่ที่ธิุภัาพิมากขึ�น ด้็วยระบบการบริหารบุคำล่ากรใหม่ส่ำาหรับหน่วยงานเหล่่าน่� ซึึ่�งทัี่�งหมด็น่�จะ
ต้องไม่ก่อให้เกิด็ผล่เส่่ยต่อส่่วนอื�นๆ ในระหว่างที่ด็ล่อง แล่ะเมื�อได้็บที่เร่ยนมาแล้่วก็จัด็เอาไป็ใช้้กับหน่วยงานท่ี่�เหลื่อ ดั็งนั�น Sand-box จึง
ให้นัยยะของการส่ร้างนวัตกรรม การส่ร้างส่รรค์ำที่างคำวามคิำด็ การส่ร้างเส่ริมป็ระสิ่ที่ธิุภัาพิ การกล้่าที่ด็ล่องสิ่�งใหม่ 

วรากรณ์ ส่ามโกเศศ (2017), ที่ันส่มัยกับ Sandbox แล่ะ Algorithm, 
https://www.the101.world/sandbox-and-algorithm/

SANDBOX SANDBOX 
Sandbox means a shallow box or a special area filled with sand in which children can play. In the last few 

years, Sandbox in terms of IT means an isolated testing environment to run untested software without affecting the 
operating system, especially the cyber security system. This term was later used for other matters not related to an 
IT business as well such as the government wants a number of agencies to be in the sandbox in which existing 
regulations are relaxed or removed to allow businesses to be more efficient with new innovations e.g. creating the 
most of digitalization or use methods that improve services more efficiently with a new personnel management 
system for these agencies which all of these must not affect on any other units during the experiment and when 
the lessons have been learned, they should be applied to the rest of the units. Therefore, Sandbox can imply 
innovation creation, creativity, efficiency enhancement, and new experimentation.

https://www.the101.world/sandbox-and-algorithm/

ในโลกคืวามจริง ประเที่ศึเกาห่ล่ใต้ม่ 
Sandbox ท่ี่�ม่ลักษณะเช่นเด่ียิวกับัในซ่ีร่ส์
เช่นกัน โดียิม่ช่�อเร่ยิกว่า K-Startup Grand 
Challenge โดียิม่ห่น่วยิงานรัฐ ค่ือ National 
IT Industry Promotion Agency (NIPA) 
เป็นผ่้้รับัผ่ิดีชอบั และไดี้รับัเงินสนับัสน่น
จากกระที่รวง SMEs และ Start-up 
โคืรงการน่�ม่ร้ปแบับัท่ี่�คืล้ายิกันกับัการ
แข้่งข้ันคืัดีเล่อกเข้้า Sandbox ในซี่ร่ส์ 
เป็นอยิ่างมาก แต่การแข้่งข้ันจะเน้นไปที่่�
ชาวต่างชาติห่ร่อเป็นชาวเกาห่ล่ใต้ท่ี่�ไปอยิ้่
ต่างประเที่ศึท่ี่� ต้องการสร้างธ่รกิจใน
เกาห่ล่ และกิจการ Start-up ที่่�เข้้าร่วม
โคืรงการ ต้องเป็นกิจการดี้านเที่คืโนโลยิ่ 
ที่่�ผ่ลิตสินคื้าและบัริการ และยิังอยิ้่ในช่วง
เริ�มต้นข้องการลงที่่น และต้องก่อตั�งมา 
ไม่นานกว่า 7 ปี สำาห่รับัที่่มที่่�ไดี้รับัการ 
คืัดีเล่อกจำานวน 60 ที่่ม จะไดี้เข้้าร่วม
โปรแกรมสร้างธ่รกิจเป็นเวลา 3 เดี่อน ที่่� 
Pangyo Technovalley ที่างตอนใต้ข้อง
กร่งโซีล ที่่�เปร่ยิบัเห่ม่อน Silicon Valley 
ข้องเกาห่ล่ นอกจากน่ � ที่่มที่่ �ไดี้รับัการ 
คัืดีเล่อกยิังสามารถข้อคืำาปรึกษาจาก
บัริษัที่เที่คืโนโลยิ่แนวห่น้าข้องเกาห่ล่ อาทิี่ 
Samsung Hyundai Motors LG Kakao 

ไดี้รวมที่ั�งจะไดี้เข้้าถึง State of the art 
R&D labs ที่่�จะม่การฝึึกอบัรมเพัิ�มเติม 
ในด้ีานต่างๆ อาทิี่ วัฒนธรรมธ่รกิจ ตลอดีจน
ห่ัวข้้อในแง่ธ่รกิจแบับัเฉพัาะเจาะจง เช่น 
ประเดี็นสิที่ธิบััตร กฎ์ระเบั่ยิบัที่างบััญช่ 
กฎ์ห่มายิภัาษ่ การฝึึก Pitching รวมที่ั�ง
การมอนิเตอร์แบับัตัวต่อตัวจาก Venture 
Capital ระดีับัชั�นนำา ห่ลังจากนั�น ในวัน 
Demo Day รัฐบัาลเกาห่ล่จะเล่อก 30 ท่ี่ม 
เพ่ั�อให้่เงินลงท่ี่นสนับัสน่น และห่ากท่ี่มใดี
ตัดีสินใจตั�งธ่รกิจในเกาห่ล่ จะไดี้รับัการ
สนับัสน่นดี้านสถานที่่�ตั �งออฟฟิศึ จัดีห่า
พันักงานฝึึกงานชาวเกาห่ล่ท่ี่�พัร้อมเร่ยินร้้
มาช่วยิเห่ล่อ และสนับัสน่นคื่าใช้จ่ายิที่่�
เก่�ยิวข้้องเริ�มต้น 10,840 ดีอลลาร์สห่รัฐ
ต่อเด่ีอน นอกจากน่� ท่ี่มท่ี่�ได้ีคืะแนนส้งส่ดี 
5 อันดัีบัแรกจะได้ีรับัเงินรางวัลเพิั�มเติม โดียิ
อันดัีบัท่ี่�ห่นึ�งได้ีส้งถึง 120,000 ดีอลลาร์สห่รัฐ 

In the real world, South Korea also 
has a Sandbox same as in the drama, 
called K-Startup Grand Challenge, 
and is responsible by the National IT 
Industry Promotion Agency (NIPA) and 
receives funding from the Ministry of 
SMEs and Startups (MSS). This project 
has the same competition pattern as 
in the drama but focusing on foreigners 

or any Korean nationalities living abroad 
who want to establish their business 
in Korea. Any startups participating in 
this project must be technology-based 
startups that have prototypes or product/ 
services and at the initial investment 
stage and have been established not 
more than 7 years. The 60 startup teams 
selected will be invited to stay in Korea 
to participate in a 3-month accelerating 
program in Pangyo Technovalley, 
located in the south of Seoul (known 
as the Silicon Valley of Korea). The 
selected teams can also seek advice 
from some of the leading Korean 
technology companies e.g. Samsung 
Hyundai Motors LG Kakao, and can 
also access State-of-the-art R&D Labs 
with additional training, for example, 
business culture as well as specific 
business topics e.g. patents, accounting, 
regulations, tax laws, pitching practice 
including 1-on-1 mentoring from leading 
Venture Capital. On the Demo Day, 
the government of Korea will select 
30 startups to receive funding, and if they 
choose to establish their businesses 
in Korea, they will get additional support 
from the government such as free office 
space, Korean interns to assist their 
business in Korea, and other related 
costs starting 10,840 USD/month, 
and the first prize team will receive 
120,000 US dollars.

Sandbox ในซรีสีเ์รือ่ง Start-up  / Sandbox in drama "Start-Up"
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AI กัับรถย้นตั์AI กัับรถย้นตั์
กลับัมาท่ี่�บัริษัที่ ซัีมซีานเที่คื ในซ่ีร่ส์ 

Start-up ซึี�งเป็นบัริษัที่ท่ี่�ผ่ลิตเที่คืโนโลย่ิ AI 
ท่ี่�ห่มายิถึง Artificial Intelligence ห่ร่อ 
ปัญญาประดิีษฐ์ ไม่ใช่ Avian Influenza 
ห่ร่อ ไข้้ห่วัดีนก อยิ่างท่ี่�พ่ัอข้องนัมโดีซีาน
เข้้าใจและบัอกท่ี่กคืนในคืรอบัคืรัว 

“AI ห่ร่อ Artificial Intelligence” 
เป็นเที่คืโนโลยิ่ท่ี่�จำาลองคืวามฉลาดีข้อง
มน่ษยิ์ โดียิการพััฒนาระบับัอัจฉริยิะที่่�ม่
คืวามสามารถในการรับัร้้ เร่ยินร้้ ใช้เห่ต่ผ่ล 
และตัดีสินใจเล่อกที่างเล่อกท่ี่�ด่ีส่ดีจาก
การวิเคืราะห่์ข้้อม้ลที่่�เก่�ยิวข้้อง พัิจารณา
ที่างเล่อกต่างๆ และผ่ลลัพัธ์ข้องที่างเล่อก
นั�นๆ ที่่�เป็นไปไดี้ที่ั�งห่มดี ภัายิใต้สภัาวะ
แวดีล้อมห่ร่อเง่�อนไข้ท่ี่�กำาห่นดี อย่ิางไรก็ตาม 
ระบับัอัจฉริยิะดัีงกล่าวจะที่ำางานได้ี ต้องถ้ก
สอนให้่เร่ยินร้้ก่อน แต่จะเป็นวิธ่การสอนให้่
ระบับัเร่ยินร้้ได้ีด้ีวยิตนเองโดียิการใช้ข้้อม้ล 
ที่่�ป้อนเข้้าไป ซีึ�งการสอนแบับัน่� เร่ยิกว่า 
“Machine Learning ห่ร่อ ML” และวิธ่
การเร่ยินร้้ข้องระบับั จะที่ำาโดียิการใช้ช่ดี
ข้องกฎ์กติกาห่ร่อคืำาสั�งท่ี่�ม่ลำาดัีบัก่อนห่ลัง
ตามตรรกะ เพ่ั�อแก้ไข้ปัญห่า โดียิดีำาเนินไป 
ท่ี่ละขั้�นตอนจนกระทัี่�งบัรรล่วัตถ่ประสงคื์ 
ท่ี่�เร่ยิกว่า “Algorithm”

นัมโดีซีานและเพั่ �อนอ่กสองคืน 
ในเร่ �องเป็นวิศึวกรปัญญาประดีิษฐ์ (AI 

Engineer) ที่ำาห่น้าท่ี่�พััฒนาและให้่คืำาปรึกษา
ในการใช้ AI และ ML ไปประย่ิกต์ใช้กับัข้้อม้ล 
ประเภัที่ต่างๆ ในแต่ละธ่รกิจให้่เห่มาะสม 
โดียิต้องที่ำางานร่วมกับันักวิที่ยิาการข้้อม้ล 
(Data scientist) นักวิเคืราะห่์ธ่รกิจ 
(Business Analyst) และนักวิเคืราะห์่ข้้อม้ล 
(Data Analyst) ด้ีวยิ

ในช่วงเริ�มต้นบัริษัที่ซัีมซีานเที่คืได้ีนำา 
เที่คืโนโลยิ ่ AI มาพััฒนาแอพัพัลิเคืชั�นช่�อ 
NoonGil เพ่ั�อช่วยิเห่ล่อผ้้่พิัการที่างสายิตา
ให้่สามารถรับัร้้สภัาวะแวดีล้อมรวมทัี่�ง
ก า รอ่ านตั วอ ั กษรผ่่ านระบับั เส่ ยิ ง 
แอพัพัลิเคืชั�นน่�ใช้เที่คืโนโลย่ิการจดีจำาภัาพั 
(Image Recognition) โดียิที่ำางานผ่่าน
กล้องโที่รศึัพัที่์ม่อถ่อข้องผ่้ ้ใช้ จากนั �น 
จะประมวลผ่ลและให่้ข้้อม้ลดี้วยิเส่ยิง 
ซีึ �งแอพัพัลิเคืชั�นดีังกล่าวถ้กพััฒนาเพั่�อ
ใช้ในช่วิตจริงแล้ว ตั�งแต่ปี คื.ศึ. 2015 ช่�อ 
“Aipoly Vision” โดียิสามารถให้่ข้้อม้ลต่างๆ 
เช่น พั่ชและสัตว์ต่างๆ กว่า 2,000 ชนิดี 
เมน้อาห่ารกว่า 1,000 รายิการ รวมถึง
สามารถแยิกส่ต่างๆ ได้ีถึง 1,400 ส่ เพ่ั�อช่วยิ
ให้่ผ้้่พิัการที่างสายิตาได้ีม่ค่ืณภัาพัช่วิตท่ี่�ด่ีขึ้�น

AI in VehiclesAI in Vehicles
Back to Samsan Tech in the drama 

"Start-Up" is an AI company (AI means 
Artificial Intelligence, not Avian Influenza 
or bird flu as Nam Do-San's father 
understood and told everyone in his family.

AI: Artificial Intell igence is a 
technology that simulates human 
intelligence by developing intelligent 
systems that mimic the ability of sensing, 
learning, reasoning, and making the 
best choices based on the analysis of 
relevant data, consider all possible 
options and outcomes under a specific 
environment or conditions. However, 
for such an intelligent system to work, 
its self-learn called Machine Learning 
(ML) by using the input data and a 
logical set of rules or instructions to solve 
problems step by step until achieving 
the objectives, known as “Algorithm”.

Nam Do-San and his friends are 
AI engineers for providing AI & ML 
consulting & development services to 
apply to different types of data in each 
business appropriately by working with 
a data scientist, business analyst, and 
data analyst.

At an early stage, Samsan Tech 
developed an application called NoonGil 
to help those with visual impairments be 
able to perceive their surroundings as well 
as read letters through the voice system. 

This application works on an image 
recognition technology through the 
user's smartphone camera then 
processing and providing audio data. 
In real life, there is an actual application 
developed since 2015 called "Aipoly 
Vision" which can provide information 
such as plants and animals, food menus, 
and colors to help those with visual 
impairments to have better quality of lives.

"NoonGil" Application ในซรีสี ์Start-up
"NoonGil" Application in Drama "Start-Up"

"Aipoly Vision" Application ในชวีติจรงิ
"Aipoly Vision" Application in real life

AUTO DISCUSS

เม่�อที่ำาให้่ระบับัสามารถเป็นดีวงตา
ให่้กับัผ่้ ้ใช้งานไดี้แล้ว บัริษัที่จึงไดี้นำา
เที่คืโนโลยิ่และองคื์คืวามร้ ้ ดี ั งกล่าว 
มาพััฒนาต่อยิอดีไปส่้รถยินต์ให้่สามารถ
ขั้บัข่้�ได้ีเอง (Autonomous vehicle) ช่�อ 
Tarzan เพ่ั�อช่วยิอำานวยิคืวามสะดีวกและ
เพิั�มคืวามปลอดีภััยิในการขั้บัข่้�ให้่เพิั�มขึ้�น 

อยิ่างไรก็ตาม การใช้งานรถยินต์ 
ม่ คืวามซีับัซี้อนมากกว่ าการใช้ ง าน 
แอพัพัลิเคืชั �นให่้ข้้อม้ลอยิ่าง NoonGil 
เน่�องจาก รถยินต์เป็นสิ�งที่่�เคืล่�อนที่่� (ดี้วยิ
คืวามเร็ว) และที่ำางานร่วมกับัสิ �งต่างๆ 
มากมายิ ทัี่�งรถยินต์ด้ีวยิกัน สัญญาณจราจร 
ผ่้ ้คืนที่่ �เดีินถนน สภัาพัอากาศึ และสิ �ง 
ไม่คืาดีคิืดีอ่�นๆ เช่น อ่บััติเห่ต่จราจร ดัีงนั�น
ระบับัจึงต้องม่คืวามสามารถเร่ยินร้้และ
ตัดีสินใจไดี้อยิ ่างแม่นยิำา นอกจากน่ � 
ห่ากระบับัเกิดีการที่ำางานผ่ิดีพัลาดี เช่น 
รถยินต์ไม่เบัรกเม่�อเจอสิ�งก่ดีข้วางด้ีานห่น้า 
จะส่งผ่ลให้่เกิดีคืวามส้ญเส่ยิและผ่ลกระที่บั 
ในวงกว้าง ดีังนั�น นอกจากระบับัต้องม่
คืวามอัจฉริยิะแล้ว การที่ดีสอบัเพ่ั�อให้่มั�นใจ
ว่ารถยินต์สามารถที่ำางานไดี้ถ้กต้อง 
ในสภัาวะต่างๆ จึงเป็นเร่�องจำาเป็นก่อน

การวางจำาห่น่ายิในเชิงพัานิชย์ิ ดัีงนั�น ในซ่ีร่ส์
เราจึง ได้ีเห็่นท่ี่มงานท่ี่�พััฒนารถยินต์ขั้บัข่้�
อัตโนมัติ ต้องไปข้อรับัการที่ดีสอบัจาก
ห่น่วยิงานภัาคืรัฐเพ่ั�อให้่ได้ีใบัอน่ญาต
สำาห่รับัรถยินต์เส่ยิก่อน แต่ผ่ลการที่ดีสอบั
จะเป็นเช่นไร ต้องไปติดีตามชมเองในซ่ีร่ส์

เม่�อพ้ัดีถึงรถยินต์อัตโนมัติ ห่ลายิคืน
อาจนึกถึงรถยินต์ท่ี่�ไม่ต้องม่คืนขั้บัเลยิ 
(Driverless car) แต่แท้ี่ท่ี่�จริงแล้วรถยินต์
อัตโนมัติสามารถจำาแนกไดี้ตามระดีับั
คืวามสามารถการข้ับัข้่� โดียิแบั่งไดี้เป็น 
2 กล่่มให่ญ่ คื่อ กล่่มที่่�รถยินต์ช่วยิเห่ล่อ 
ผ่้ ้ข้ับัข้่ �บัางส่วน (Advanced Driver-
Assistance Systems: ADAS) และกล่่ม 
ที่่� รถยินต์สามารถข้ับัข้่� ไดี้ดี้วยิตนเอง 
(Autonomous Driving: AD) 

Once the system can be the 
eyes of the user, it is applied such 
technology and knowledge to further 
develop into autonomous vehicle named 
Tarzan to help facilitate and increase 
driving safety.

However, the vehicle function is 
more complex than providing information 

as NoonGil because the vehicle moves 
at speed and interacts with lots of 
things such as vehicles, traffic signs, 
pedestrians, weather, and other 
unexpected things e.g. traffic accidents, 
etc., therefore, the system must have 
the ability to learn and make accurate 
decisions. If the system malfunctions, 
for example, the vehicle does not 
brake when encountering an obstacle 
in front, it will result in losses and wide 
impacts. Therefore, not only the system 
must be intelligent, but the test to ensure 
the accurate operation of the vehicle 
in different conditions is also required 
before commercial release. As we can 
see in the drama, the team developing 
an autonomous vehicle has to apply for 
a test with a government agency in order 
to get a license first but if you want to 
know what's the test result in the drama, 
we suggest you to watch it yourself.

When it comes to autonomous 
vehicles, many people may think of 
driverless vehicles but in fact, autonomous 
vehicles can be classified according to 
their levels of driving ability, which can be 
divided into 2 groups which are Advanced 
Driver-Assistance Systems (ADAS) and 
Autonomous Driving (AD).

Tarzan Autonomous Driving ในซรีสี ์Start-up
Tarzan Autonomous Driving in drama "Start-Up"
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รถยินต์ในกล่่ม ADAS ห่มายิถึงรถท่ี่�
ม่ระบับัช่วยิเต่อนผ้้่ขั้บัข่้�เม่�ออย่้ิในสภัาวะเส่�ยิง 
และระบับัช่วยิเห่ล่อผ้้่ขั้บัข่้�บัางส่วน โดียิคืนขั้บั
ยัิงม่ห่น้าท่ี่�ห่ลักในการคืวบัค่ืมรถยินต์ 
ตัวอยิ่างระบับั ADAS เช่น ระบับัเต่อน 
การชนดี้านห่น้า (Forward collision 
warning) ระบับัเต่อนการชนด้ีานห่ลัง (Rear 
cross-traffic alert) ระบับัเต่อนการออก
นอกเลน (Lane departure warning) ระบับั 
ช่วยิข้ับั (Adaptive Cruise Control) 
ระบับัช่วยิจอดี (Automate Parking 
System) ระบับัเบัรกฉ่กเฉิน (Autonomous 
Emergency Braking) ซึี�งระบับัการที่ำางาน 
ต่างๆ น่� ถ้กนำามาใช้งานในรถยินต์ที่่�วาง
จำาห่น่ายิบั้างแล้ว แต่ปัจจ่บัันยิังไม่ม่
มาตรฐาน กลางสำาห่รับัระบับั ADAS 
ที่ั�งในเร่�องช่�อเร่ยิกและคืวามสามารถ 
การที่ำางานข้องระบับั ที่ำาให้่รถยินต์แต่ละร่่น
ม่ช่ � อ เร่ยิกและร้ปแบับัการที่ำางานที่่ � 
แตกต่างกัน ดัีงนั�นเพ่ั�อคืวามปลอดีภััยิ ผ้้่ขั้บัข่้� 
จำาเป็นต้องเร่ยินร้้ระบับั ADAS ข้องรถยินต์ 
แต่ละร่่นอยิ่างถ่องแท้ี่ก่อนการใช้งานจริง 
สำาห่รับัรถยินต์สามารถขั้บัข่้�ได้ีด้ีวยิตนเอง 
(Autonomous Driving: AD) ม่ตั�งแต่ระดัีบั
ท่ี่�รถยินต์สามารถข้ับัข่้�ไดี้เองในพ่ั�นท่ี่�/ถนน
ที่่�กำาห่นดี ซีึ�งส่วนให่ญ่จะเป็นที่างห่ลวง
ระห่ว่างเม่องที่่�ไม่ม่ที่างตัดีที่างแยิก เช่น 
Motorway และระดีับัที่่�รถยินต์สามารถ
ขั้บัข่้�ได้ีเองในเข้ตเม่อง (ม่ที่างตัดีที่างแยิก) 
ซึี�งทัี่�งสองระดีับัยิังจำาเป็นต้องม่คืนข้ับัอยิ้่
ในรถ เพั่�อสามารถเข้้าคืวบัคื่มรถไดี้ที่ันที่่ 
เม่�อม่เห่ต่ท่ี่�ระบับัไม่สามารถที่ำางานไดี้ 
และระดัีบัส้งส่ดี ค่ือ รถยินต์สามารถขั้บัข่้�
ไดี ้เอง โดียิไม่ต ้องม่คืนข้ับัในรถแล้ว 
(Driverless) ซีึ �งรถกล่ ่มน่ �อยิ้ ่ระห่ว่าง 

การพััฒนาและที่ดีสอบั อ่กที่ั�งต้องไดี้รับั
การอน่ญาตให้่ใช้งานจากห่น่วยิงานภัาคืรัฐ 
ในแต่ละประเที่ศึก่อนการวางจำาห่น่ายิ
และใช้งานในเชิงพัาณิชยิ์

ในปี คื.ศึ. 2015 กระที่รวงที่่ �ดี ิน 
โคืรงสร้างพ่ั�นฐานและการคืมนาคืมข้นส่ง
ข้องเกาห่ล่ (Ministry of Land, Infrastructure 
and Transport) ลงท่ี่น 11 ล้านเห่ร่ยิญสห่รัฐ 
ก่อสร้างศ้ึนยิ์ที่ดีสอบัสำาห่รับัยิานยินต์
อัตโนมัติ โดียิเฉพัาะ ช่�อ “K-City” บันพ่ั�นท่ี่� 
320,000 ตารางเมตร ท่ี่�เม่อง Hwaseong 
ที่างตอนใต้ข้องกร่งโซีล และก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี คื.ศึ. 2018 โดียิ K-City ม่คืวามสามารถ 
ที่ดีสอบั 5 สภัาวะแวดีล้อมห่ลัก ไดี้แก่ 
ถนนในเข้ตเม่อง (Urban area road) ถนน 
ในเข้ตช่มชน (Community section road) 
ถนนห่ลวงระห่ว่างเม่อง (Motorway) ถนน 
ในเข้ตชนบัที่ (Outer road) ท่ี่�ม่โคืรงสร้าง
พ่ั�นฐานไม่คืรบัเท่ี่ากับัถนนในเข้ตเม่อง 
และบัริเวณที่ดีสอบัการจอดีรถอัตโนมัติ 
(Autonomous parking facilities) โดียิ
ทัี่�งห่มดีม่ระบับัสัญญาณส่�อสารคืรอบัคืล่ม
ที่ั�ง WIFI 4GLTE และ 5G เพั่�อที่ดีสอบั 
การส่�อสารระห่ว่างรถยินต์กับัสิ�งต่างๆ 
(Vehicle-to-Everything: V2X) ด้ีวยิปัจจ่บััน
ที่ั�วโลก (นอกจากเกาห่ล่) ม่ประเที่ศึที่่�ม่
ศึ้นยิ์ที่ดีสอบั สำาห่รับัยิานยินต์อัตโนมัติ
โดียิเฉพัาะอ่ก 7 แห่่ง ได้ีแก่ J-Town ประเที่ศึ
ญ่�ป่่น CETRAN ประเที่ศึสิงคืโปร์ CAR Lab 
ไต้ห่วัน M-CITY ประเที่ศึสห่รัฐอเมริกา 
Autonomous Village ประเที่ศึอังกฤษ 
UTAC-CERAM ประเที่ศึฝึรั �งเศึส และ 
ZALAONE ประเที่ศึฮ ังการ ่  (ข้ ้อม ้ล 
ณ เด่ีอนก่มภัาพัันธ์ 2021)

Advanced Driver-Assistance 
Systems (ADAS) refers to a vehicle with 
a system to alert the driver is at risk and 
some driving assistance systems while 
the driver controls the vehicle e.g. forward 
collision warning, rear cross-traffic alert, 
lane departure warning, adaptive cruise 
control, automated parking system, 
automatic emergency braking, etc. which 
these systems have been used in some 
vehicle models that have already been 
released. But currently, there are no 
standards for the ADAS system in terms 
of its name and functionality, giving each 
vehicle model a different name and 
functionality. Therefore, the drivers need 
to thoroughly learn the ADAS system of 
each vehicle model for safety before 
using it.

Autonomous Driving (AD) vehicles 
can be divided into levels such as the level 
of vehicles which can drive in the specific 
area/roads, mostly intercity highways 
with no intersections e.g. motorway. 
And level of vehicles that can drive in 
the urban areas with crossroads. Both 
levels still require drivers in order to take 
control of the vehicle if the system fails. 
And the highest level is the self-driving 
(driverless) vehicles which are under 
development and testing and must be 
licensed by government agencies in 
each country before launch and 
commercial use.

In 2015, the Ministry of Land, 
Infrastructure and Transport (MOLIT), 
Republic of Korea invested US$11 
million to build the 320,000-square-meter 
autonomous vehicle testing center called 
“K-City” in Hwaseong, south of Seoul, and 
the construction has been completed 
in 2018. The K-City has five major testing 
environments e.g. urban area road, 
community section road, motorway, outer 
road, and autonomous parking facilities 
with 4G/LTE and 5G networks covering 
all areas to test the various aspects of 
Vehicle-to-Everything (V2X) commu-
nication. Currently, there are 7 countries 
having specialized autonomous vehicle 
testing centers besides Korea which are 
J-Town in Japan, CETRAN in Singapore, 
CAR Lab in Taiwan, M-City in USA, 
Autonomous Village in England, UTAC-
CERAM in France, and ZALAONE in 
Hungary (as information of February 2021)
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(SAE) ไดี้จำาแนกยิานยินต์ข้ับัข้่�อัตโนมัติ 
(Autonomous vehicle) ไว้ 6 ระดีับั 
(Level) ดัีงน่�

ระดัับท่ี่� 0  รถยินต์ม่ระบับัช่วยิเต่อน 
(Warning system) เม่�อการข้ับัข้่�อยิ้่ใน 
ภัาวะเส่ �ยิง แต่ผ่ ้ ้ข้ ับัข้ ่ � เป ็นผ่้ ้คืวบัคื่ม 
ยิานพัาห่นะเองที่ั�งห่มดี เช่น ระบับัเต่อน
การชนดี้านห่น้า (Forward collision 
warning) ระบับัเต่อนการชนดี้านห่ลัง 
(Rear cross-traffic alert) ระบับัเต่อน
การออกนอกเลน (Lane departure 
warning)

ระดัับท่ี่� 1 รถยินต์ม่ระบับัช่วยิเห่ล่อ
ผ้้่ขั้บัข่้� (Assist) ด้ีานการเร่ง การเบัรก และ
การบัังคื ับัเล ่ �ยิว เพั่ยิงห่นึ �งดี ้าน และ
การคืวบัค่ืมรถยินต์ยิังเป็นห่น้าท่ี่�ห่ลัก

สำาห่รับัคืนขั้บัอยิ้่ กล่าวค่ือ รถยินต์จะที่ำา
ห่น้าที่่�ข้ับั (เพัิ�ม/ลดีคืวามเร็ว) ห่ร่อเบัรก 
ห่ร่อเล่�ยิว เพั่ยิงอยิ่างใดีอยิ่างห่นึ�งเที่่านั�น 
แล้วให้่ ผ้้่ขั้บัข่้�ที่ำาห่น้าท่ี่�บัังคัืบัรถเพ่ั�อที่ำางาน
ในทิี่ศึที่างอ่�น ตัวอยิา่งเช่น ระบับัช่วยิข้ับั
แบับัผั่นแปร (Adaptive Cruise Control) 
ห่ร่อระบับัช่วยิจอดี (Park assist) ท่ี่�ระบับั
เป็นผ้้่คืวบัค่ืมคืวามเร็วข้องรถเพ่ัยิงอย่ิางเด่ียิว 
ในข้ณะท่ี่�คืนขั้บัเป็นผ้้่คืวบัค่ืมพัวงมาลัยิ 

ระดัับท่ี่� 2  รถยินต์ที่่ �ม่ ระบับัเป็น 
ผ่้ ้คืวบัคื่มรถยินต์ดี้านการเร่ง การเบัรก 
และการบัังคัืบัเล่�ยิว มากกว่าห่นึ�งด้ีานขึ้�นไป 
และการคืวบัค่ืมรถยินต์ยิังเป็นห่น้าท่ี่�ห่ลัก
สำาห่รับัคืนข้ับัอยิ้่ เช่น ระบับัจอดีรถยินต์
อัตโนมัติ (Automate Parking System) 

ระดัับท่ี่� 3  ระบับัเป็นผ้้่คืวบัค่ืมรถยินต์ 
ไดี้เอง ในพั่�นที่่�ม่การคืวบัคื่มเฉพัาะห่ร่อ
สภัาพัแวดีล้อมที่่� เห่มาะสมกับัระบับั ซีึ�ง
ส่วนให่ญ่จะเป็นที่างห่ลวงระห่ว่างเม่อง 

(Motor way) ที่่�ไม่ม่ที่างตัดีที่างแยิก แต่
ห่ากเกิดีเห่ต่ฉ่กเฉินผ่้้ข้ับั ต้องสามารถเข้้า
คืวบัคื่มการข้ับัข้่ �ไดี้ที่ันที่่ ตัวอยิ่างเช่น 
ระบับั Platooning ระบับั Auto Pilot

ระดัับท่ี่� 4  ระบับัเป็นผ้้่คืวบัค่ืมรถยินต์ 
ไดี้เอง โดียิไม่จำาเป็นต้องข้ับัข้่ �ในพั่ �นที่่ � 
ที่่�กำาห่นดีห่ร่อในสถานการณ์เฉพัาะ แต่
สามารถใช้ในสถาพัการจราจรโดียิทัี่�วไปได้ี 
แต่ห่ากเกิดีเห่ต่ฉ่กเฉินผ่้้ข้ับั ต้องสามารถ
เข้้าคืวบัค่ืมการขั้บัข่้�ได้ีทัี่นท่ี่

ระดัับท่ี่� 5  ระบับัสามารถคืวบัค่ืมรถ
ได้ีเองทัี่�งห่มดี ไม่ม่ข้้อจำากัดีด้ีานพ่ั�นท่ี่�ใช้งาน 
และไม่จำาเป็นต้องม่ผ้้่ขั้บัข่้�เฝึ้าระวังแม้
กระที่ั�งเร่�องคืวามปลอดีภััยิโดียิระดีับั 0-2 
ค่ือ กล่่มท่ี่�รถยินต์ช่วยิเห่ล่อผ้้่ขั้บัข่้�บัางส่วน 
(Advanced Driver-Assistance Systems: 
ADAS) และ ระดัีบัท่ี่� 3-5 ค่ือ กล่่มท่ี่�รถยินต์
สามารถขั้บัข่้�ได้ีด้ีวยิตนเอง (Autonomous 
Driving: AD)

สนามทดสอบยานยนตอ์ตัโนมตั ิ"K-City" ของประเทศเกาหลใีต้
"K-City" the autonomous vehicle testing center of Korea
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Engineers (SAE) has class i f ied 
autonomous vehicles into 6 levels 
as follows:

Level 0 The vehicle with a 
warning system when the driving is 
at risk but the driver is in full control 
of the vehicle, such as forward 
collision warning, rear cross-traffic 
alert, lane departure warning.

Level 1 The vehicle features a 
single automated system which can 
be acceleration or braking or steering, 
and the driver remains in primary 
control of the vehicle. In other words, 
the vehicle can assist a driver only 

to increase/reduce speed or brake 
or turn and the driver monitors the 
other aspects of driving, for example, 
adaptive cruise control or park 
assistance which the system controls 
the vehicle speed while the driver 
controls the steering wheel.

Level 2 The vehicle can control 
both steering and accelerating/
braking and turning and the driver 
remains in primary control of the 
vehicle e.g. automated parking system.

Level 3 The system can control 
the vehicle itself in a specific controlled 
area or suitable environment which 
mostly is  a motorway with no 
crossroad but when it's an emergency, 
the driver must be able to take control 

of the driving at once, for example, 
platooning and autopilot system.

Level 4 The vehicle can operate 
in a self-driving mode without 
driving in specific areas or specific 
circumstances but when it's an 
emergency, the driver must be able 
to take control of the driving at once.

Level 5 The vehicle is  ful l 
driving automation with no restriction 
on usage area and does not require 
driver attention even the safety, 
which levels 0-2 are advanced driver-
assistance systems (ADAS) and 
levels 3-5 are autonomous driving 
(AD).

AUTO DISCUSS

บทเรีย้นจากัเกัาหลีใตั้บทเรีย้นจากัเกัาหลีใตั้
เกาห่ล่ใต้ได้ีแสดีงให้่เห็่นว่า ต้องการ

ใช้ธ่รกิจ Start-up เป็นแรงขั้บัเคืล่�อนให่ม่
ข้องเศึรษฐกิจแที่นการพึั�งพัากล่่มธ่รกิจ
อ่ตสาห่กรรมข้นาดีให่ญ่ท่ี่�เร่ยิกว่า Chaebol 
เป็นห่ลัก ไปส่้กล่่มธ่รกิจอ่�น อาทิี่ SMEs รวมถึง 
Start-up ให่้เป็นอ่กเสาห่ลักในการคืำ�าจ่น
เศึรษฐก ิจข้องประเที่ศึ เพั ่ �อกระจายิ 
คืวามเส่�ยิงท่ี่�อาจจะเกิดีขึ้�นจากปัจจัยิท่ี่�
คืวบัค่ืมไม่ได้ีในอนาคืต โดียิเกาห่ล่ใต้ใช้ 
Sand-box เป็นเคืร่�องม่อสำาคืัญที่่�สร้าง
กิจการ Stat-up ให้่เกิดีขึ้�นได้ีอย่ิางมากมายิ 
รวมทัี่�งม่มาตรการ ที่างภัาษ่อ่�นๆ สนับัสน่น 
อาทิี่ การยิกเว้นภัาษ่มรดีกสำาห่รับัผ้้่ปกคืรอง 
ที่่�บัริจาคืเงินจำานวน 500 ล้านวอน ให่้แก่
บั่ตรที่่�เริ�มที่ำาธ่รกิจ การยิกเว้นภัาษ่รายิไดี้
และภัาษ่บัริษัที่เป็นระยิะเวลา 3 ปี และ 
ลดีห่ย่ิอนภัาษ่อ่ก 50% เป็นระยิะเวลา 2 ปี 
สำาห่รับัผ่้้ริเริ�ม ที่ำาธ่รกิจในพั่�นที่่�ที่่�ยิังไม่ไดี้
รับัการพััฒนา เป็นต้น ทัี่�งน่� ข้้อม้ลจาก CB 
Insights ระบั่ว่า ในปี คื.ศึ. 2020 เกาห่ล่
สามารถสร้างกิจการ Start-up ระดีับั 
Unicorn (ม่ม้ลค่ืาบัริษัที่มากกว่า 1 พัันล้าน
ดีอลลาร์สห่รัฐ) ไดี้มากถึง 12 รายิ ห่ร่อ
เป็นลำาดีับั 5 ข้องโลก และรัฐบัาลเกาห่ล่
ตั�งเป้าห่มายิจะเพิั�มจำานวน Unicorn เป็น 
15 รายิภัายิในปี คื.ศึ. 2022 นอกจากน่� 
Startup Genome องค์ืกรวิจัยิและท่ี่�ปรึกษา
ด้ีานนโยิบัายิในนคืรซีานฟรานซิีสโก สห่รัฐ 
อเมริกา จัดีลำาดัีบัให้่กร่งโซีลติดีอันดัีบั 20 
เม่องท่ี่�ม่ Ecosystem สำาห่รับั Start-up 
ให่ญ่ที่่�ส่ดีในโลก ดี้วยิม้ลคื่า 3,900 ล้าน
ดีอลลาร์ ห่ร่อเก่อบั 4 เท่ี่าข้องค่ืาเฉล่�ยิทัี่�วโลก 
และกร่งโซีลประกาศึเป้าห่มายิจะข้ยัิบั
ตำาแห่น่งไปอย่้ิ 1 ใน 5 ภัายิในปี คื.ศึ. 2022 
โดียิจัดีสรรงบัประมาณ 1,700 ล้านดีอลลาร์ 
สห่รัฐ เพ่ั�อพััฒนาแรงงานท่ี่�เช่�ยิวชาญด้ีาน
เที่คืโนโลย่ิราว 10,000 คืน และเพิั�มจำานวน 
Start-up ในโซีลอ่ก 2 เท่ี่า เป็น 2,200 แห่่ง 

นอกจากเกาห่ล่ใต้จะม่่งเน้นส่งเสริม
กิจการ Start-up อยิ่างชัดีเจนแล้ว ยิังให้่
คืวามสำาคืัญกับัการสร้าง Start-up ดี้าน
เที่คืโนโลยิ่ AI อ่กดี้วยิ เน่�องจากเล็งเห่็น
แล้วว่า เที่คืโนโลยิ่ AI จะเข้้ามาช่วยิแก้ไข้

ปัญห่าทัี่�งที่างเศึรษฐกิจและสังคืมได้ี เช่น 
นำาไปใช้เพิั�มประสิที่ธิภัาพัในด้ีานเกษตรกรรม 
สถาบัันการเงิน และอ่ตสาห่กรรม

โลจิสติกส์ รวมถึงเพ่ั�อให้่บัริการผ้้่พิัการ 
ลดีปัญห่าอาชญากรรม เป็นต้น และสำาห่รับั 
อ่ตสาห่กรรมยิานยินต์ท่ี่�เกาห่ล่ใต้เป็นห่นึ�ง
ในผ้้่นำาข้องโลกทัี่�งด้ีานปริมาณการผ่ลิต 
(มากเป็นลำาดัีบัท่ี่� 5 ข้องโลก) และเที่คืโนโลย่ิ 
ยิานยินต์สมัยิให่ม่ รวมถึงรถอัตโนมัติด้ีวยินั�น 
ที่ำาให้่ในปี คื.ศึ. 2019 ภัายิใต้นโยิบัายิ Future 
Car Industry Development Strategy 2030 
เกาห่ล่ใต้ตั�งเป้าห่มายิจะเป็นประเที่ศึแรก
ในโลกท่ี่�จะประกาศึใช้กฎ์ห่มายิ กฎ์ระเบ่ัยิบั 
ระบับัข้นส่งสาธารณะ และโคืรงสร้างพ่ั�นฐาน
ท่ี่�เก่�ยิวข้้องกับัยิานยินต์ท่ี่�สามารถข้ับัข่้�ได้ี
ด้ีวยิตนเอง (อัตโนมัติระดัีบัท่ี่� 4) ภัายิในปี คื.ศึ. 
2024 และจะใช้งานโดียิทัี่�วไปบันถนนห่ลวง 
ภัายิในปี คื.ศึ. 2027 อ่กด้ีวยิ 

แม้ว่าซ่ีร่ส์เร่�อง Start-up จะเป็นเพ่ัยิง
ละคืรที่่�ฉายิในช่วงเวลาไม่นาน แต่ก็ที่ำาให่้
ได้ีม่มมอง แนวคิืดี เก่�ยิวกับัการดีำาเนินธ่รกิจ 
Start-up และการขั้บัเคืล่�อนเศึรษฐกิจด้ีวยิ 
นวัตกรรมข้องประเที่ศึเกาห่ล่ใต้ ซีึ�งอาจ
ช่วยิจ่ดีประกายิแนวที่างการพััฒนาข้อง
ประเที่ศึไที่ยิ ตามนโยิบัายิ “Thailand 4.0” 
ท่ี่�ต้องการขั้บัเคืล่�อนเศึรษฐกิจไที่ยิด้ีวยิ
นวัตกรรม (Value-Based Economy) 
เพ่ั�อพััฒนาให่้เป็นประเที่ศึเศึรษฐกิจให่ม่ 
(New Engines of Growth) ท่ี่�ประเที่ศึ และ 
ประชากร ม่รายิไดี้ส้งสามารถก้าวข้้าม
กับัดัีกประเที่ศึท่ี่�ม่รายิได้ีปานกลางได้ี

Lessons from South KoreaLessons from South Korea
South Korea has shown that the 

startups will become a new driving 
force of the economy instead of relying 
mainly on a large industrial conglomerate 
known as Chaebol by turning to other 
business groups such as SMEs including 
startups as another pillar to support 
Korea's economy in order to diversify the 
risks that may arise from uncontrollable 
factors in the future. South Korea uses 
Sandbox as an important tool to build 
lots of startups including other tax 
incentives e.g. the inheritance tax 
exemption for any parents who donate 
KRW 500 million to their inheritors for 

their start-up businesses, and the 
corporate income tax exemption for 
a period of 3 years and another 50% 
tax deduction for 2 years for business 
initiators in undeveloped areas, etc. 
According to CB Insights stated that 
Korea can create 12 unicorn-level 
startups (a startup company with a value 
of over $1 billion), or the fifth in global 
ranking and the government of South 
Korea aims to increase the number of 
unicorns to 15 by 2022. Additionally, 
Startup Genome, a San Francisco-based 
research and policy advisory organi-
zation, ranked Seoul as one of top 20 
cities with the world's largest startup 
ecosystems, with a value of US$3.9 
billion, or nearly fourfold of the global 
average value and Seoul set a goal of 
being in top 5 by 2022, allocating US$1.7 
billion to develop 10,000 tech-savvy 
workforce and doubling the number of 
startups in Seoul to 2,200.

In addition to South Korea has 
focused on promoting startups, it's also 
having a significance on creating AI 
startups with its vision to AI technology 
that will help solving both economic 
and social problems such as increasing 
efficiency in agriculture, financial 
institution, and logistics industry 
including serving the disabled and crime 
reduction, etc. In automotive industry 
South Korea is one of the world leaders 
in terms of production volume (the fifth 
in global ranking) and next generation 
automotive technology including 
autonomous vehicles. In 2019, South 
Korea presented the future vehicle 
industry development strategy with a 
target to be the first country in the world 
to enact laws, regulations, public transport 
and infrastructure related to autonomous 
vehicles (autonomous level 4) by 2024 
and will be used in general on highways 
by 2027.

Although the drama Start-Up has 
been aired for a short period of time, but 
its conceptual perspective on startup 
business and driving the economy with 
innovation of South Korea may help 
stimulating Thailand's development 
guidelines according to the "Thailand 4.0" 
policy aiming to drive Thai economy through 
innovation (Value-Based Economy) to 
develop into a new economy (New 
Engines of Growth) with high-income 
populations and country and be able 
to overcome the middle-income trap.
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นับัแต่ไดี ้ม ่การจัดีตั �ง ประชาคืม
เศึรษฐก ิจอาเซี ่ยิน (ASEAN 

Economic Community – AEC) ซีึ�งม่
เป้าห่มายิให้่เกิดีการเคืล่�อนย้ิายิอยิ่างเสร่
ข้องสินค้ืาและบัริการ การลงท่ี่น แรงงาน 
และให้่อาเซ่ียินเป็นตลาดีเด่ียิวและเป็นฐาน 
การผ่ลิตเด่ียิวกัน เปล่�ยินคืวามห่ลากห่ลายิ 
ท่ี่�เป็นลักษณะข้องภ้ัมิภัาคืให้่เป็นโอกาส 
ในการเสริมสร้างธ่รกิจ ที่ำาให่้อาเซี่ยินเป็น
ส่วนท่ี่�ม่พัลวัตและแข็้งแกร่งยิิ�งขึ้�นข้อง 
ห่่วงโซ่ีอ่ปที่านโลกและเศึรษฐกิจโลกนั�น 
การข้จัดีอ่ปสรรคืที่างการค้ืาซึี� งไ ม่ใช่
มาตรการด้ีานภัาษ่ (Non-Tariff Barriers to 
Trade - NTB) ท่ี่�เกิดีจากการท่ี่�ประเที่ศึสมาชิก 
ม่มาตรฐานห่ร่อกฎ์ระเบั่ยิบัที่างเที่คืนิคื 
และกระบัวนการตรวจสอบัและรับัรอง 
ท่ี่�บัังคัืบัใช้อยิ้่ในแต่ละประเที่ศึแตกต่างกัน 
จึงเป็นเป้าห่มายิห่นึ�งข้องการเป็นประชาคืม 
เศึรษฐกิจอาเซี่ยิน มาตรการห่นึ�งที่่�ถ้กนำา 
มาใช้เพั ่ �อลดีอ่ปสรรคืที่างการคื้าน่� คื่อ 
การจัดีที่ำาคืวามตกลงยิอมรับัร่วม (Mutual 
Recognition Arrangement - MRA) 
ซึี�งเป็นการที่ำาคืวามตกลงเพั่�อยิอมรับัผ่ล 

การที่ดีสอบั ตรวจสอบัผ่ลิตภััณฑ์์ระห่ว่างกัน
ข้องประเที่ศึสมาชิกโดียิไม่ต้องที่ำาการ
ตรวจสอบัซีำ�าอ่ก โดียิม่ผ่ลิตภััณฑ์์ห่ลายิกล่่ม 
ที่่�ม่การจัดีที่ำา MRA เช่น กล่่มผ่ลิตภััณฑ์์
ไฟฟ้าและ อิเล็กที่รอนิกส์ กล่่มผ่ลิตภััณฑ์์ยิา 
กล่่มผ่ลิตภััณฑ์์อาห่ารสำาเร็จร้ป เป็นต้น 
โดียิท่ี่�กล่่มผ่ลิตภััณฑ์์ยิานยินต์ก็เป็นห่นึ�ง
ในกล่่มผ่ลิตภััณฑ์์ที่่�ไดี้ม่การจัดีที่ำา MRA 
เช่นกัน โดียิเร่ยิกว่า ASEAN Automotive 
P roduc t  Mutua l  Recogn i t i on 
Arrangement ห่ร่อเร่ยิกสั�นๆ ว่า AP MRA 
โดียิได้ีม่การลงนามโดียิประเที่ศึสมาชิก
เป็นท่ี่�เร่ยิบัร้อยิแล้วเม่ �อเดี่อนมกราคืม 
2564 ที่่�ผ่่านมา โดียิในช่วงแรก AP MRA 
จะคืรอบัคืล่มเฉพัาะผ่ลิตภััณฑ์์ที่่�ผ่ลิต 
ในอาเซ่ียิน (Manufactured in ASEAN) 
แต่จะม่การที่บัที่วนในปีที่่ � 4 ห่ลังจาก 
AP MRA ม่ผ่ลใช้บัังคัืบั

By objectives of creating a single 
market and production base 

for the free flow of goods, services, 
investment, and skilled labor within 
ASEAN as well as changing diversity 

of region into business opportunity, 
ASEAN has become dynamism and 
strength of supply chain and world 
economy since the establishment of 
ASEAN Economic Community (AEC). 
Owning to different technical standard, 
regulation, testing process and certifi-
cation used by each member country, 
elimination of Non-Tariff Barriers to 
Trade (NTB) is another aim of AEC. 
Mutual Recognition Arrangement (MRA) 
is one of measures that is applied to 
eliminate these barriers. It is the 
agreement that all member countries 
accept testing result from members 
without retesting. There are many 
product groups that are applied for 
this agreement; for example, electrical 
and electronics product, medical product, 
convenience food, etc. Automotive 
product is also included in this MRA 
known as ASEAN Automotive Product 
Mutual Recognition Arrangement 
(AP MRA) which was signed by member 
countries on January 2021. Initially, 
AP MRA covers only products that are 
manufactured in ASEAN and it will be 
reviewed in the 4th year after effective 
date of AP MRA.

By : Mr. Threepol Boonyamarn
 Testing, R&D Center Division Director
 Thailand Automotive Institute (TAI)

ASEAN AUTOMOTIVE
PRODUCT MRA
ความตกลงยอมรับั
รัว่มผลติภัณัฑ์ย์านยนต์
ในอาเซียีน 

ดี้วยิแต่ละประเที่ศึสมาชิกม่มาตรฐาน ข้้อบัังคืับัที่างเที่คืนิคื 
และขั้�นตอนการประเมินคืวามสอดีคืล้องท่ี่�เก่�ยิวกับัค่ืณภัาพัข้อง
ผ่ลิตภััณฑ์์ยิานยินต์และคืวามปลอดีภััยิที่่ �แตกต่างกัน ดีังนั �น 
วัตถ่ประสงค์ืข้อง AP MRA ค่ือเพ่ั�อให้่แน่ใจว่าเม่�อผ่ลิตภััณฑ์์ยิานยินต์
ที่่�ม่การคืวบัคื่มไดี้รับัการที่ดีสอบั ตรวจสอบัห่ร่อรับัรองระบับั 
การจัดีการในประเที่ศึสมาชิกห่นึ�ง สามารถนำาเข้้าส่้ประเที่ศึสมาชิกอ่�น
ได้ีโดียิไม่ต้องม่การที่ดีสอบัตรวจสอบัซีำ�า โดียิประเที่ศึสมาชิกตกลง
ท่ี่�จะใช้ข้้อกำาห่นดีที่างเที่คืนิคืข้องผ่ลิตภััณฑ์์ยิานยินต์ตามข้้อบัังคืับั 
United Nations Regulations (UNR) ซีึ�งในข้ั�นต้นม่การตกลง 
ท่ี่�จะใช้ข้้อกำาห่นดีดัีงกล่าว 19 รายิการ ดัีงน่�

Due to different compulsory technical standards, 
regulations and evaluations related to quality and safety of 
automotive product, objective of AP MRA is to ensure that 
product is tested, inspected or certified from one of member 
countries and it can be imported from other members without 
retesting. In this regard, all members agree to follow compulsory 
technical regulations of United Nations Regulations (UNR) for 
automotive product. Initially, 19 items listed below are applied:

ระบบเบรค UN R 13 Braking system UN R 13

ระบบเบรคสำ�หรบัรถยนตน์ัง่ UN R13H Braking system for passenger cars UN R13H

จดุยดึเข็มขดันริภยั UN R14 Seat belt anchorages UN R14

เข็มขดันริภยั UN R16 Seat belt UN R16

เบ�ะนัง่ UN R17 Seats UN R17

พนกัพงิศรีษะ UN R25 Head restraints UN R25

แตรสญัญ�ณ UN R28 Audible Warning Devices UN R28

ย�งรถยนตน์ัง่ UN R30 Pneumatic tyre - passenger car UN R30

ม�ตรวดัคว�มเรว็ UN R39 Speedometer UN R39

มลพษิจ�กไอเสยีรถจกัรย�นยนต์ UN R40 Exhaust emission for motorcycles UN R40

เสยีงจ�กรถจกัรย�นยนต์ UN R41 Noise Emissions of Motorcycles UN R41

กระจกนริภยั UN R43 Safety Glazing Materials UN R43

กระจกมองหลงั UN R46 Devices for Indirect Vision UN R46

มลพษิจ�กไอเสยีรถเพือ่ก�รพ�ณชิย์ UN R49 Diesel emission UN R49

เสยีงจ�กรถยนต์ UN R51 Noise of M and N Categories of Vehicles UN R51

ย�งรถเพือ่ก�รพ�ณชิย์ UN R54 Pneumatic tyre commercial UN R54

ย�งรถจกัรย�นยนต์ UN R75 Pneumatic Tyre - motorcycle UN R75

อปุกรณบ์งัคบัเลีย้ว UN R79 Steering equipment UN R79

มลพษิจ�กไอเสยีรถยนต์ UN R83 Exhaust emission for passenger cars and light trucks UN R83

Testing Standards
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TESTING STANDARDS

อยิ่างไรก็ดี่ ดี้วยิคืวามแตกต่างข้อง
การใช้มาตรฐานข้องแต่ละประเที่ศึ จึงไดี้
แบั่งการบัังคืับัใช้มาตรฐานข้้างต้นที่ั�ง 19 
รายิการออกเป็น 3 ระยิะ โดียิในปีแรก
ห่ลังจาก AP MRA ม่ผ่ล จะเริ�มจาก 10 
ม าตรฐ าน ท่ี่� แ ต่ ล ะประ เที่ศึ ม่ คื ว าม
สอดีคืล้องกัน (harmonization) ไดี้แก่ 
UN R13, UN R13H, UN R17, UN R25, 
UN R28, UN R39, UN R41, UN R46, 
UN R51 และ UN R79 และในปีถัดีไป 
จะบัังคัืบัใช้อ่ก 6 มาตรฐาน ได้ีแก่ UN R14, 
UN R16, UN R30, UN R43, UN R54 
และ UN R75 ท้ี่ายิส่ดีจึงจะใช้มาตรฐานท่ี่�
เห่ล่ออ่ก 3 มาตรฐานท่ี่�เก่�ยิวกับัมลพิัษจาก
ไอเส่ยิ UN R40, UN R49 และ UN R83 
เน่�องจากยิังม่คืวามแตกต่างกันอยิ่างมาก
ข้องระดัีบัคืวามเข้้มงวดีข้องมาตรฐาน 
ดี้านมลพัิษในแต่ละประเที่ศึ จึงจำาเป็น
ต้องใช้เวลาในการปรับัเข้้าห่ากัน

ดัีงนั�น เพ่ั�อเตร่ยิมคืวามพัร้อมในการ
ใช้ AP MRA ห่น่วยิงานภัาคืรัฐที่่�เก่�ยิวข้้อง 
ผ้้่ผ่ลิตยิานยินต์และชิ�นส่วน และ ห่น่วยิงาน 
ที่่�จะที่ำาห่น้าที่่�เป็นผ่้ ้ที่ดีสอบั ตรวจสอบั
ผ่ลิตภััณฑ์์ (Technical Services) ต้องร่วมกัน 
วางแผ่น ที่ั�งดี้านการปรับัปร่งมาตรฐาน 
ระเบั ่ยิบัปฏิิบั ัต ิ  ตลอดีจนให่ ้คืวามร ้ ้ 
สร ้างคืวามเข้ ้าใจในรายิละเอ ่ยิดี ว ิธ ่ 
การปฏิิบััติตาม MRA แก่ผ่้้ประกอบัการ
ยิานยินต์และชิ�นส่วนท่ี่�เก่�ยิวข้้อง ไปจนถึง 
การพััฒนา ผ้้่ประกอบัการและ Technical 
Services ให้่สอดีคืล้องกับัข้้อกำาห่นดีใน MRA

Because of different standards 
applied in each member country, the 
above 19 items are grouped in order to 
apply for 3 phases. During the 1st year 
after the effective date of AP MRA, 10 
standards used by members, which 
have harmonization, are selected; 
UN R13, UN R13H, UN R17, UN R25, 
UN R28, UN R39, UN R41, UN R46, 
UN R51 and UN R79. In the following 
year , 6 standards wi l l  be used; 
UN R14, UN R16, UN R30, UN R43, 
UN R54 and UN R75. At the end, 
the rest 3 standards that are related 
to emission will be applied; UN R40, 
UN R49 and UN R83, because there 
is much difference in term of rigidity 
level of emission standard in each country. 
They need time for harmonization.

To make ready for applying AP 
MRA, related government agency, auto-
motive and auto parts manufacturer 
and testing agency (Technical services) 
need collaboration in standard improve-
ment, regulation, knowledge, compre-
hension in details and practice; according 
to MRA, for relevant automotive and 
auto parts manufacturer as well as human 
resource development and technical 
services in order to conform to MRA.

เห่็นไดี้ว่าห่าก AP MRA ถ้กนำามาใช้ จะเป็นการอำานวยิ 
คืวามสะดีวกในการส่งออกข้องผ่ลิตภััณฑ์์ยิานยินต์ ส่้ภ้ัมิภัาคือาเซ่ียิน
โดียิไม่กระที่บัต่อคืวามปลอดีภััยิและค่ืณภัาพัข้องผ่ลิตภััณฑ์์ 
เป็นการสนับัสน่นการพััฒนาอ่ตสาห่กรรมยิานยินต์ผ่่านการปฏิิบััติ
ตามมาตรฐานที่่�ยิอมรับัในระดีับัสากล ข้จัดีภัาระในการออกแบับั
และผ่ลิตผ่ลิตภััณฑ์์ที่่�จะตอบัสนองข้้อกำาห่นดีข้องแต่ละประเที่ศึ 
ท่ี่�ต่างกัน ดัีงเช่นท่ี่�เป็นอย่้ิในปัจจ่บััน ที่ำาให้่ม่การแลกเปล่�ยินชิ�นส่วน
และส่วนประกอบัยิานยินต์กับัผ้้่ผ่ลิตยิานยินต์ในอาเซ่ียินได้ีมากขึ้�น 
ทัี่�งน่�ผ้้่ผ่ลิตยิานยินต์และชิ�นส่วนท่ี่�เก่�ยิวข้้องต้องม่การพััฒนาและ
ปรับัตัวเพั่�อให่้ไดี้ใช้ประโยิชน์จาก AP MRA และสามารถแข้่งข้ัน
ได้ีกับัผ้้่ผ่ลิตจากนอกประเที่ศึท่ี่�ใช้ประโยิชน์จาก MRA น่�เช่นกัน

It is clearly that AP MRA will facilitate the export of 
automotive products to ASEAN region without deliver effect 
on safety and quality of those products. It supports automotive 
industry development by following standards that are accepted 
from worldwide. It also eliminates burden of product design 
and production in response to different regulations of each 
country as occur at present. As a result, there are more trades 
of automotive and auto parts products among automotive 
manufacturers in ASEAN. Nevertheless, these manufacturers 
need development and adjustment in order to obtain benefits 
from this AP MRA and earn competitiveness from foreign 
manufacturers who also receive benefits from MRA, as well.
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ปิจัีจียัแห่ง่ความสำาเรจ็ีในการสง่เสรมิยานยนต์
ท่�ขบัเคลื�อนดว้ยไฟฟา้
(ZERO EMISSION VEHICLE)

Techno focus

By : Mr. Tanawat Boonpradith
 Audit & Assessment Section 
 Thailand Automotive Institute (TAI)

KEY SUCCESS FACTORS 
PROMOTE ELECTRIC
VEHICLES (ZERO EMISSION VEHICLE: ZEV) 

ก่อน
จะพ้ัดีถึงปัจจัยิแห่่งคืวามสำาเร็จข้องยิานยินต์
ไฟฟ้านั�น ผ้้่เข่้ยินข้อเกริ�นนำาเร่�องนโยิบัายิภัาคืรัฐ
ท่ี่�เห็่นคืวามสำาคัืญในพััฒนาเที่คืโนโลย่ิยิานยินต์ 

โดียิเฉพัาะยิานยินต์ท่ี่�ขั้บัเคืล่�อนด้ีวยิพัลังงานไฟฟ้าท่ี่�เป็นมิตรกับั
สิ�งแวดีล้อม ได้ีออกมาตรการส่งเสริมในเร่�องดัีงกล่าวมาโดียิตลอดี 
และล่าส่ดีได้ีม่ผ่ลการประช่มข้องคืณะกรรมการนโยิบัายิยิานยินต์
ไฟฟ้าแห่่งชาติ เม่�อวันท่ี่� 24 ม่นาคืม พั.ศึ. 2564 กำาห่นดีวิสัยิทัี่ศึน์
และเป้าห่มายิอนาคืตข้องรถยินต์ไฟฟ้าในอนาคืตข้องไที่ยิว่า 
ภัายิในปี คื.ศึ. 2035 (พั.ศึ. 2578) ผ้้่ขั้บัข่้�ยิานยินต์สามารถจดีที่ะเบ่ัยิน
ยิานยินต์ให่ม่ ไดี้เฉพัาะยิานยินต์ไร้มลพัิษ ZEV 100% โดียิจาก
มาตรการดัีงกล่าวท่ี่กภัาคืส่วนคืวรให้่คืวามร่วมม่อในการบ้ัรณาการ
ภัารกิจตามท่ี่�ได้ีประกาศึให้่บัรรล่ตามเป้าห่มายิ

Before 
we talk about the key success 
factors to promote electric 
vehicle, I would like to inform 

you that the government realizes the importance of automotive 
technology development; especially, vehicles that are powered 
by electricity and are environmentally-friendly. The government 
has issued promotional measures, consecutively. Apparently, 
a meeting of the National Electric Vehicle Policy Committee 
was held on March 24, 2021, which vision and goals of future 
electric vehicle in Thailand were set. By 2035, the registration 
for new vehicle will be allowed for 100% ZEV only. According 
to this measure, all sectors need to collaborate for integration 
in this mission in order to reach those goals. 

โดียิยิานยินต์ ZEV นั�นก็คื่อ ยิานยินต์ที่่�ไม่ก่อให่้เกิดีมลพัิษ
จากการขั้บัเคืล่�อน ห่ร่อท่ี่�เร่ยิกว่ายิานยินต์ Zero Emission Vehicle 
ซึี�งปัจจ่บัันประกอบัด้ีวยิยิานยินต์ 2 ประเภัที่ ค่ือ Battery Electric 
Vehicle (BEV) และ Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)  
โดียิยิานยินต์ไฟฟ้า BEV นั�นม่ระบับัขั้บัเคืล่�อนโดียิใช้พัลังงานไฟฟ้า
จากแบัตเตอร่�เพ่ัยิงอย่ิางเด่ียิว และสามารถเส่ยิบัปลั�กชาร์จไฟได้ีจาก
ภัายินอก ห่ร่อ Plug-in ไดี้ สำาห่รับัยิานยินต์ไฟฟ้านั�นนอกจาก 
BEV ก็ยิังม่ยิานยินต์ Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) ห่ร่อ
ยิานยินต์เซีลล์เช่�อเพัลิงด้ีวยิ โดียิยิานยินต์ FCEV นั�นม่การนำาไฮโดีรเจน
เข้้าไปในเซีลล์เช่�อเพัลิง เพั่�อให่้เกิดีปฏิิกิริยิาเคืม่ที่ำาให่้เกิดีกระแส
ไฟฟ้าไปใช้ในการข้ับัเคืล่�อนข้ณะที่่�ม่ Output ออกมาเป็นนำ�า 

ซึี�งถ่อเป็น Zero Emission โดียิยิานยินต์เซีลล์เช่�อเพัลิงม่การจำาห่น่ายิ
ในเชิงพัาณิชย์ิแล้วในต่างประเที่ศึ แต่สำาห่รับัประเที่ศึไที่ยินั�นปัจจ่บััน
ถ้าพ้ัดีถึงยิานยินต์ไฟฟ้าแล้ว คืนไที่ยิจะร้้จักยิานยินต์ประเภัที่ BEV 
มากกว่าประเภัที่อ่�น

The ZEV is a vehicle that does not cause pollution from 
driving, also known as Zero Emission Vehicle. At present, 
there are two types of vehicles: Battery Electric Vehicle (BEV) 
and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). The BEV is powered 
by battery only and can be charged For FCEV, hydrogen is used 
in fuel cell to produce chemical reaction that generates 
electricity for driving. The output of the reaction is water which 
is considered as Zero Emission. FCEV is commercially sold 
in many countries, while BEV is more recognized in Thailand.

เปรยีบเทยีบระบบการทำางานของยานยนตไ์ฟฟา้ประเภทตา่งๆ
Compare the operating systems of different types of electric vehicles.

Source: https://thedriven.io/wp-content/uploads/2018/08/fig1.jpg
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สำาห่รับัคืวามเห็่นผ้้่เข่้ยิน เร่�องรถไฟฟ้า 
นั�นเป็นสิ�งให่ม่ ซีึ�งผ่้้บัริโภัคืส่วนให่ญ่ยิังม่
คืวามลังเลไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้ีด่ีเห่ม่อน
รถยินต์ท่ี่�ใช้นำ�ามันห่ร่อไม่ โดียิการส่งเสริม
ให้่ม่การใช้ยิานยินต์ไฟฟ้าอย่ิางแพัร่ห่ลายิ
ก็จะต้องม่ปัจจัยิแห่่งคืวามสำาเร็จดัีงต่อไปน่�

1. สมรรถนะและความรูส้กึ
ในการขบัข่�

สำาห่รับัยิานยินต์ท่ี่�ขั้บัเคืล่�อนด้ีวยิ
ไฟฟ้านั�นในม่มข้องผ้้่เข่้ยินพับัว่าสมรรถนะ
และคืวามร้้สึกในการขั้บัข่้�ไม่ได้ีแตกต่างกัน
อยิ่างม่นัยิสำาคัืญกับัรถยินต์ท่ี่�ใช้เคืร่�องยินต์
สันดีาปภัายิในในการข้ับัเคืล่�อน โดียิข้้อน่�
รถไฟฟ้าน่าจะสอบัผ่่านได้ีอย่ิางสบัายิ ทัี่�งน่�
ผ้้่เข่้ยินให้่คืวามคิืดีเห็่นจากประสบัการณ์
จริงในการขั้บัข่้�รถยินต์ไฟฟ้ามาแล้ว

2. ความปิลอดภยั
 ในการขบัข่� 

เ น่� อ งจากยิานยิน ต์ ไฟ ฟ้ า นั� น ม่
อ่ปกรณ์ที่่ �สำาคืัญ คื่อ แบัตเตอร่ � ซีึ �งถ้า 
การผ่ลิตไม่ไ ด้ีมาตรฐานอาจที่ำาให้่ไ ม่
ปลอดีภััยิในการใช้งานไดี้ ดีังนั �นคืวรม ่
การบัังคัืบัใช้มาตรฐานคืวามปลอดีภััยิ 
ข้องรถไฟฟ้า และอ่ปกรณ์สำาคืัญๆ อยิ่าง 
แบัตเตอร่ �  ส ำาห่ร ับัเร ่ �องยิานยินต์น ั �น
มาตรฐานที่่�ไดี้รับัการยิอมรับัที่ั�วโลก อาที่ิ 
มาตรฐาน UN ECE โดียิในกรณ่น่� ค่ือ UN 
ECE R100 ว่าด้ีวยิเร่�องการที่ดีสอบัแบัตเตอร่� 
โดียิเฉพัาะ ซีึ �งมาตรฐานห่ลักๆ ในการ
ที่ดีสอบัแบัตเตอร่� คื่อ อ่ณห่ภั้มิ คืวามช่�น 
ตลอดีจนการป้องกันการระเบัิดี เป็นต้น 
โดียิปัจจ่บัันสำานักงานมาตรฐานผ่ลิตภััณฑ์์
อ่ตสาห่กรรมไดี้ให้่คืวามสำาคัืญและไดี้
ดีำาเนินการประกาศึมาตรฐานเร่ �องน่ � 
ในข้ณะเด่ียิวกันสถาบัันยิานยินต์ได้ีร่วมกับั
สำานักงานมาตรฐานผ่ลิตภััณฑ์์อ่ตสาห่กรรม 
ดีำาเนินการในเร่�องการจัดีเตร่ยิมห้่องปฏิิบััติการ 
ที่ดีสอบัเพ่ั�อรอง รับัการที่ดีสอบัตาม
มาตรฐานแบัตเตอร่ �แล้วเช่นเดี่ยิวกัน 
ในข้ณะที่่�รถยินต์เซีลล์เช่ �อเพัลิง FCEV 
ก็จะต้องศึึกษามาตรฐานคืวามปลอดีภััยิ 
ท่ี่�เก่�ยิวข้้อง ในการนำามาใช้ในประเที่ศึไที่ยิ
เช่นเด่ียิวกัน ซึี�งถ้าม่ระบับัรับัรองมาตรฐาน 

คืวามปลอดีภั ัยิแล ้ว ผ่ ้ ้ เข้ ่ยินเช ่ �อว ่ า 
จะสามารถสร้างคืวามเช่�อมั�นให้่ผ่้้บัริโภัคื
ได้ีอยิ่างแน่นอน

In my opinion, electric vehicle is 
new. Most consumers are still hesitant 
whether it will run as good as an 
internal combustion engine vehicle. 
To successfully promote the use of 
electric vehicle, the following factors 
should be considered:

1. Performance and
 Feeling of driving 

In my opinion, in term of perfor-
mance and driving sensation, there 
is no significant different between 
internal combustion engine (ICE) 
vehicle and electric vehicle. Regarding 
to my test drive experience, the electric 
vehicle passes this point, easily.

2. Safety Standard
 for Driving

Since battery plays a major role 
for running electric vehicle, it may cause 
risk or unsafety, if battery production 
does not meet standards. Thus, the 
standards of electric vehicle and 
equipment; especially, battery should 
be enforced For automotive industry, 
the well-known standard that has been 
accepted is UN ECE standard. In this 
case, UN ECE R100 is applied to 
battery testing. Main categories for 
the test are temperature, humidity, 
and explosive protection. At present, 
Thai Industrial Standard Institute (TISI) 
has focused on and enacted this issue. 
Thailand Automotive institute (TAI) 
also collaborate with TISI by preparing 
testing lab to support this standard. 
The standards related to FCEV are 
needed, as well, in order to apply in 
Thailand. If standards have been adopted 
and enforced, I believe they will be able 
to assure consumers to use electric 
vehicle.
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3. ราคารถท่�ไมแ่พัง        
เมื�อเทย่บกบัรถท่�ใชั้น้ำ�ามนั

ในปัจจ่บัันในรถไฟฟ้าประเภัที่ BEV 
นั�นม่ราคืาค่ือนข้้างแพัง ซึี�งสาเห่ต่ท่ี่�ม่ราคืา
คื่อนข้้างส้งส่วนห่นึ �งมาจากแบัตเตอร่ �
ท่ี่�ม่ราคืาส้งที่ำาให่้ราคืาข้องรถไฟฟ้าส้งตาม 
ไปดี้วยิ โดียิถ้าม่การพััฒนาประสิที่ธิภัาพั
ข้องแบัตเตอร่ � ให่้ประสิที่ธิภัาพัส้งข้ึ �น 
นำ�าห่นักเบัา และราคืาถ้กลงก็จะม่ส่วนสำาคัืญ
ที่่ �ที่ำาให่้ราคืารถยินต์ไฟฟ้าถ้กลง และ
สามารถแข้่งข้ันไดี้กับัรถที่่�ใช้นำ�ามัน ที่ั�งน่�
รวมถึงราคืาข้ายิต่อก็ถ่อเป็นปัจจัยิห่นึ�ง 
ท่ี่�ม่คืวามสำาคืัญเช่นกัน ข้ณะที่่�ยิานยินต์
ประเภัที่ FCEV ที่่�จะนำามาผ่ลิตในอนาคืต
ก็เช่นเด่ียิวกัน ราคืานั�นก็ต้องสามารถแข่้งขั้น 
ได้ีกับัรถท่ี่�ใช้นำ�ามันได้ี

4. ระยะทางในการวิ�ง     
ตอ่การชั้ารจ์ีไฟห่นึ�งครั�ง

ปัจจ่บัันระยิะที่างในการวิ�งข้องรถ
ประเภัที่ BEV ต่อการชาร์จไฟห่นึ�งคืรั�งนั�น 

ยิังได้ีระยิะที่างน้อยิกว่ารถประเภัที่ท่ี่�ใช้
นำ�ามัน แต่ในบัางร่่นก็เริ �มม่ระยิะที่างวิ�ง
มากขึ้�นเท่ี่ยิบัเท่ี่ารถประเภัที่นำ�ามันแล้ว 
โดียิสำาห่รับัประเที่ศึไที่ยิเป็นเม่องร้อนถ้า
ที่ำาการเปิดีแอร์ตลอดีเวลาก็อาจที่ำาให่้
ระยิะที่างลดีลงอยิ่างม่นัยิสำาคืัญ การที่่�ม่
ระยิะที่างต่อการชาร์จน้อยิกว่ารถท่ี่�ใช้
นำ�ามัน ที่ำาให้่ม่คืวามน่าสนใจข้องผ้้่ใช้ลดีลง 
เน่�องจากรถประเภัที่นำ�ามันม่คืวามสะดีวก
สบัายิมากกว่า ซีึ�งข้ณะน่�รถไฟฟ้าก็กำาลัง 
ม่การพััฒนาดี้านน่�อยิ่างต่อเน่�อง และรถ
ประเภัที่ FCEV จำาเป ็นต้องพัิจารณา 
ในเร่�องน่�เช่นเดี่ยิวกัน

3. The price of electric 
vehicle should not 
expensive if compared 
to internal combustion 
engine vehicle. 

Nowadays, BEV is expensive, 
because of the high-priced batteries. 
If the performance of the battery is 

developed for higher efficiency, lighter 
and cheaper, it will reduce the price 
of electric vehicle. As a result, it will 
compete the price of ICE vehicle. 
Resale price is also an important factor 
that should be considered. The price 
of FCEV should be able to compete 
with the price of ICE vehicle, as well.

4. Driving distance
 per charge

At present, the driving distance 
per charge of BEV is still less than ICE 
vehicle’s. Nevertheless, in some models, 
they are developed and their driving 
distances are as equal as ICE vehicle’s. 
Thailand is a tropical country; therefore, 
turning on air conditioner all the decrease 
driving distance, significantly. These 
factors lessen consumer’s interest in 
electric vehicle because the ICE vehicle 
is more convenient. Currently, the 
distance per charge of BEV is devel-
oping, continuously. Thus, FCEV must 
consider this as well.
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5. ระยะเวลาในการชั้ารจ์ี
ไฟฟา้นานกวา่

 การเตมินำ�ามนั

ระยิะเวลาในการชาร์จไฟข้องรถ
ประเภัที่ BEV ต้องชาร์จถ่ �และใช้เวลา 
ในการชาร์จนาน ถึงแม้ว่าจะม่การพััฒนา
รถไฟฟ้าและพััฒนาระบับัการชาร์จอยิ้่
เร่�อยิๆ แต่ปัญห่าท่ี่�ม่สำาห่รับัรถไฟฟ้า ก็ยิัง
คืงเป็นเร่�องข้องระยิะเวลาในการชาร์จ
อยิ้่ดี่ การชาร์จไฟฟ้าไม่เห่ม่อนการเติม
นำ�ามันท่ี่�เติมเพ่ัยิงไม่เกิน 3 - 5 นาท่ี่ ก็สามารถ 
เติมนำ �ามันไดี้เต็มถัง ในข้ณะที่่�รถไฟฟ้า
ต้องใช้เวลาชาร์จแบับัเร็ว (Quick Charge) 
นานถึง 30 นาที่่ ข้ณะที่่�การชาร์จไฟบั้าน 
ปรติจะใช้เวลาถึง 4 - 8 ชั�วโมงเลยิที่่เดี่ยิว 
ซึี�งต้องใช้เวลาในการปะจ่ไฟเข้้าแบัตเตอร่� 
ตามปกติแล้วการชาร์จไฟม่เพ่ัยิงวิธ่เดี่ยิว
แต่การใส่ประจ่ให่้เต็มเร็วห่ร่อ ช้า ข้ึ�นอยิ้่
กับัปริมาณกระแสที่่�อัดีประจ่ ข้นาดีและ
ประเภัที่ข้องแบัตเตอร่�ดี้วยิ ซีึ�งตัวอยิ่าง
การชาร์จไฟประเภัที่ต่างๆ ม่ดัีงน่�

1. การชาร์จแบบปกติิ นั�นเป็นการ 
ชาร์จด้ีวยิไฟกระแส สลับั (AC) โดียิชาร์จ 
ผ่่าน On Board Charger ท่ี่�อยิ้่ภัายิในตัว
รถยินต์ไฟฟ้า ซีึ�งที่ำาห่น้าที่่�ในการแปลงไฟ
กระแสสลับั (AC) ไปเป็นไฟกระแสตรง 
(DC) ข้นาดีข้องตัว On Board Charger 
จะข้ึ �นอยิ้ ่กับัยิ่ �ห่้อและร่ ่นข้องรถยินต์ 

ซึี�งข้นาดีข้อง On Board Charger จะม่ผ่ล
ต่อระยิะเวลาในการชาร์จไฟข้องแบัตเตอร่�
รถยินต์

2. การชาร์จแบบเร็ว จะเป็นการชาร์จ 
โดียิใช้ต้้สถาน่ชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) 
ที่่ �แปลงไฟกระแสสลับั (AC) ไปเป็นไฟ
กระแสตรง (DC) แล้วจ่ายิไฟกระแสตรง 
(DC) เข้้าท่ี่�แบัตเตอร่�รถยินต์ไฟฟ้าโดียิตรง 
ซึี�งระยิะเวลาท่ี่�ใช้ในการชาร์จจะเร็วว่า
แบับัปกติ Normal Charger ค่ือนข้้างมาก 
โดียิปกติการชาร์จแบับัเร็ว นั�นจะชาร์จ
แบัตเตอร่�ได้ี 80% ข้องคืวามจ่ข้องแบัตเตอร่� 

ข้ณะที่่�รถยินต์ประเภัที่ FCEV อาจไม่ม่
ปัญห่าในเร่�องน่�มากนัก

5. Duration of charging 
takes less time than 
refueling gasoline

Although the charging system for 
electric vehicle has been developed; 
continuously, duration of charging takes 
longer time and more frequent than 
refueling gasoline, which takes only 
3-5 minutes. It takes at least 30 
minutes for Quick Charge, while it 
takes up to 4-8 hours for charging at 
home. Normally, time consumption of 
charging is depended on amount of 
current being charged, size and type 
of battery. Types of Charging are shown 
below.

1. Normal Charge1. Normal Charge is recharged 
by Alternating Current (AC). It passes 
through On Board Charger inside the 
vehicle which converts AC to Direct 
Current (DC). The size of On Board 
Charger is depended on brand and 
model of the vehicle and it has effect 
on duration of battery charging.

2. Quick Charge2. Quick Charge is charged by 
the EV Charger that converts AC to 
DC before directly passing it to the 
battery. Charging time is usually much 
faster than Normal Charge. Normally, 
Quick Charge can fill up 80% of bat-
tery capacity. FCEV may not consider 
this as constraint. 
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6. เพัิ�มสถานบ่รกิาร
ในที่างปฏิิบััติแล้วผ้้่ใช้สามารถติดีตั�ง

ต้้ Quick Charge สำาห่รับัรถประเภัที่ BEV 
ลงบันพ่ั�นท่ี่�สถาน่บัริการนำ�ามันได้ีเลยิ โดียิม่
สถาน่บัริการนำ�ามันห่ลายิรายิไม่ว่าจะเป็น 
ปตที่. บัางจาก และอ่�นๆ ก็ได้ีศึึกษาเร่�องน่�
และเริ�มติดีตั�งต้้ Quick Charge ในห่ลายิ 
พ่ั�นท่ี่�แล้ว แต่รถไฟฟ้าห่ร่อรถประเภัที่ PHEV 
นั �นถ้าข้ับัไม่ไกลก็จะเล่อกเติมที่่ �บั้าน
เป ็นส ่วนให่ญ่ ปร ิมาณรถไฟฟ้าและ 
รถประเภัที่ PHEV ก็ยิงัม่ไม่มากนัก ที่ำาให้่
ติดีตั�งแล้วก็ยิังไม่คื่อยิม่คืนมาใช้บัริการ 
จึงที่ำาให่้ในปัจจ่บัันม่ต้ ้ Quick Charge 
เปิดีให้่บัริการปริมาณน้อยิ แต่ถ้าในอนาคืต 
ม่รถไฟฟ้าปริมาณมากขึ้�นม่ผ้้่ใช้บัริการ
มากข้ึ�น ก็จะที่ำาให่้ม่ผ่้ ้ให่้บัริการเพัิ�มจ่ดี
บัริการในอนาคืตอยิ่างแน่นอน ในข้ณะที่่�
รถประเภัที่ FCEV ก็จะต้องพัิจารณา
วางแผ่นในเร่�องน่�เช่นเด่ียิวกัน

7. ตน้ทนุตอ่ระยะทางท่�วิ�ง
ประเภัที่รถ BEV ถ้าชาร์จไฟฟ้าที่่�

บั้านนั�น ต้องม่คื่าใช้จ่ายิซีึ�งเป็นคื่าไฟฟ้า

ประมาณ 0.5 - 1.0 บัาที่ต่อกิโลเมตร 
ซึี�งถ่อว่าไม่แพัง แต่ถ้าต้องไปชาร์จท่ี่�สถาน่
บัริการนั�นอาจต้องจ่ายิคื่าส่วนต่างเพัิ�ม 
ซึี�งราคืาก็อาจไม่แตกต่างจากจำานวนเงิน 
ท่ี่�จ่ายิค่ืานำ�ามันมากนัก ซึี�งราคืาต้นท่ี่นต่อ
ระยิะที่างท่ี่�วิ�งน่�ก็ม่คืวามสำาคัืญมาก จึงคืวร
ม่ห่น่วยิงานเข้้ามาด้ีแลเร่�องโคืรงสร้าง
ราคืาชาร์จตามสถาน่ต่างๆ ดี้วยิ ซีึ�งถ้าม่
ราคืาแพังเกินไปเม่�อเท่ี่ยิบักับัการเติม
นำ�ามันอาจที่ำาให้่ผ้้่บัริโภัคืไม่สนใจรถไฟฟ้า
ก็เป็นได้ี ในข้ณะท่ี่�รถยินต์ประเภัที่ FCEV 
ท่ี่�ม่การเติมไฮโดีรเจนเป็นเช่�อเพัลิงภัาคืรัฐ
ต้องม่มาตรการจ้งใจเร่�องราคืาไม่ให้่ส้ง 
เกินไปเช่นเดี่ยิวกัน และสามารถแข้่งข้ัน
ด้ีานราคืากับัรถยินต์ท่ี่�ใช้นำ�ามันเช่นเด่ียิวกัน

6. Increase a number 
 of charging stations 

In practice, we can install Quick 
Charge station for BEV gas station. 
Several operators such as PTT, BCP 
and others have installed some Quick 
Charge units at their gas stations.

Normally, if it is not a long-distance 
drive, driver of BEV and PHEV usually 
recharge battery at home. Moreover, 
a number of BEV and PHEV are only 
handful so that Quick charge station 
is rarely used. In the future, if there are 
more electric vehicle drivers, a number 
of stations will be increased. Thus, 
FCEV needs to plan for this, too.

7. Cost per driving
 distance

For BEV, electric bill will cost you 
around 0.5-1.0 THB/kilometer for charging 
at home which is inexpensive. However, 
if you need to charge at a service station, 
you may pay additional cost, which the 
total cost is not much different from your 
total payment of refueling gasoline. 
The cost of driving distance per mileage 
is very important; therefore, the related 
authorized agencies need to impose 
the price structure of charging stations. 
If the charging cost is higher than 
refueling the gasoline, it may not attract 
consumer. It should have measure that 
attracts consumer in price of refueling 
hydrogen used in FCEV, as well.

รปูตวัอยา่งสถานบีรกิารชารจ์ไฟฟา้สำาหรบัรถแบตเตอรีไ่ฟฟา้
Picture of Charging Station

Source : https://chargerod.com/news/732/
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8. บรกิารห่ลงัการขาย
เร่�องน่�ม่คืวามสำาคัืญไม่แพ้ัเร่�องอ่�นๆ 

เพัราะศ้ึนยิ์บัริการรถไฟฟ้านั�นต้องติดีตั�ง
อ่ปกรณ์บัางอยิ่างเพัิ�มเติม ซีึ�งแน่นอนว่า
ถ้าม่ศ้ึนย์ิบัริการท่ี่�รองรับัจำานวนน้อยิก็อาจ
เป็นอ่ปสรรคือ่กข้้อในการเล่อกใช้รถไฟฟ้า
ข้องผ้้่บัริโภัคืเห่ม่อนกัน

9. ความพัรอ้มของปิรมิาณ 
ไฟฟา้สนบัสนนุ

ในข้ณะท่ี่�คืวามต้องการไฟฟ้าข้อง
ประเที่ศึเพัิ �มข้ึ �นที่่กปี ไฟฟ้าบัางส่วนม่ 

การซ่ี�อจากต่างประเที่ศึ คืวามเสถ่ยิรข้อง
ไฟฟ้าบั้านก็ยิังไม่ดี่มากนัก บัางวันไฟดีับั 
ไฟกระชาก ก็ถ่อเป็นโจที่ก์สำาคืัญข้องผ่้้ที่่�
เก่�ยิวข้้องคืวรมาพััฒนาเร่�องน่�กันอย่ิางเป็น
ร้ปธรรม ทัี่�งน่�รวมถึงการพััฒนาโคืรงสร้าง
ระบับัไฟฟ้าท่ี่�ใช้ในคืรัวเร่อนด้ีวยิ โดียิการ
ชาร์จพัลังงานไฟฟ้าที่่�บั้านก็คืวรปรึกษา 
ผ้้่เช่�ยิวชาญว่าจะต้องม่การปรับัปร่งระบับั
ไฟฟ้าที่่ �บั้านข้องที่่านอยิ่างไรบั้าง อาที่ิ 
การติดีตั �งมิเตอร์ที่่ �ข้นาดีให่ญ่ข้ึ �น เช่น 
15(45) A การเพัิ �มข้นาดีสายิเมน และ 
การเพิั�มข้นาดีเมนเบัรกเกอร์ด้ีวยิ

8. After Sale Service 
Center

This is also important. The service 
center has to install some additional 
special equipment. Apparently, if there 
are a small number of service centers, 
this will be limitation for consumer to 
buy electric vehicle.

9. Availability of power 
supply

Meanwhile, the country's electricity 
demand is increasing every year. 
Some electricity is purchased from 
abroad. The stability of electricity is not 
quite good. Sometimes, there are 
blackouts or surges. These are major 
issues for related agencies to concretely 
develop and eliminate these problems; 
including, residential electricity structure 
system development. Charging at home, 
homeowners need to consu lt a 
specialist if they need to change their 
electricity systems; for instance, 
installing larger meters; 15 (45) A, 
increasing size of main cable or 
upgrading size of breaker.

TECHNO FOCUS

10. การสนบัสนนุดา้น         
นยาบยจีากภาครฐั
เร่�องน่� ม่คืวามสำาคัืญไม่แพ้ัหั่วข้้อ

อ่�นๆ โดียิเฉพัาะเร่�องการสนับัสน่นท่ี่�ต่อเน่�อง 
และม่ทิี่ศึที่างท่ี่�ชัดีเจนซึี�ง ถ้าภัาคืรัฐสามารถ 
สร้างคืวามเช่�อมั�นให่้ผ่้้ประกอบัการไดี้ 
ก็จะที่ำาให้่เกิดีการลงท่ี่นด้ีานน่�อยิ่างเป็น
ร้ปธรรมข้ึ �นมา ซีึ �งม่อ่กประเดี็นห่นึ �งที่่ � 
น่าสนใจก็ค่ือมาตรการการจัดีการซีาก 
โดียิเฉพัาะแบัตเตอร่� และใคืรค่ือผ้้่รับัผิ่ดีชอบั 
ระห่ว่างผ้้่ประกอบัการและผ้้่บัริโภัคื

โดียินโยิบัายิท่ี่�ม่คืวามสำาคัืญอันห่นึ�ง
ท่ี่�ผ้้่เข่้ยินเห็่นว่าภัาคืรัฐคืวรให้่คืวามสำาคัืญ 
อาที่ิ การส่งเสริม ห่ร่อออกมาตรการให่้ม่
การใช้รถสาธารณะเป็นรถไฟฟ้า ซึี�งจะเป็น 
การตอบัโจที่ก์เร่�องการส่งเสริมดี้านลดี
มลพิัษในเม่องได้ีเป็นอยิ่างด่ี ซึี�งผ้้่อ่านลอง
พิัจารณาอย่ิางกร่งเที่พัในปัจจ่บัันนั�นเห็่นว่า 
รถท่ี่�ก่อให้่เกิดีมลพิัษ ค่ือ รถเมล์ท่ี่�บัริการ
สาธารณะ ถ้าเปล่�ยินมาใช้รถไฟฟ้าก็จะช่วยิ 
ลดีมลพิัษอยิ่างถ้กจ่ดี และยิังเป็นการช่วยิ
ส่งเสริมอ่ตสาห่กรรมรถบััสข้องไที่ยิอ่กด้ีวยิ 
โดียิผ้้่เข่้ยินเองเคืยิไปท่ี่�ปักกิ�ง ห่ร่อท่ี่�เซ่ี�ยิงไฮ้ 
ประเที่ศึจ่นท่ี่�นั�นก็ใช้รถเมล์บัริการเป็น

รถไฟฟ้าเช่นเดี่ยิวกัน ซีึ �งม่ผ่ลในการลดี
มลพิัษเป็นอย่ิางด่ี ห่ร่ออย่ิางเม่องวิกตอเร่ยิ 
(Victoria) ประเที่ศึสเปน  ที่่�ผ่้้เข้่ยินไดี้ม่
โอกาสไปมาก็ใช้รถไฟฟ้าในการบัริการ
สาธารณะเช่นเด่ียิวกัน โดียิรถท่ี่�ม่เส้นที่าง
ท่ี่�แน่นอนนั�นไม่ต้องห่่วงเร่�องสถาน่บัริการ 
เพัราะสามารถกำาห่นดีจ่ดีบัริการชาร์จ
ไฟฟ้าท่ี่�ในพ่ั�นท่ี่�เป้าห่มายิได้ี

ซึี�งถ้าสามารถตอบัโจที่ก์ไดี้ท่ี่กข้้อ 
นั �นแล้ว ที่างผ่้ ้เข้่ยินเองก็เห่็นว่าการใช้
รถยินต์ไฟฟ้านั�นจะม่การเติบัโดีอย่ิางต่อเน่�อง
นับัจากน่�อย่ิางแน่นอน พัร้อมกับัการพััฒนา
อ่ตสากรรมยิานยินต์และชิ�นส่วนให้่เติบัโต
และเป็นฐานการผ่ลิตรถยินต์ ไฟฟ้ า 
เพั่�อส่งออกต่อไปอยิ่างมั�นคืง

10. Supporting policy from 
the government
This is important not less than other 

topics.; especially, successive support 
and clear direction from the government. 
If the government assures operators, 
there will be a concrete investment. 
There is another interesting issue which 
is end of life vehicle management; 
particularly, battery and who will take 

this responsibility; operator or consumer.

In my point of view, one important 
policy that the government has paid 
attention to is support and measure 
enactment for electric bus used in public 
transportation. This well responses, to 
the promotion of pollution reduction in the 
city because public buses in Bangkok 
cause air pollution. Replacing engine 
bus to electric one is right to the point 
of reducing pollution. It also helps 
promote the bus industry in Thailand. I 
have a chance to visit Beijing and 
Shanghai, China. Public buses over there 
are powered by electricity (BEV), which 
reduce pollution, effectively. In Victoria, 
Spain, electric bus is used for public 
transportation, as well. As routes and 
stops of public bus are set, there is no 
need to worry to find charging stations 
because they can be set at those 
locations.

If those above factors can be 
answered, I strongly believe that 
electric vehicle market will be expanded, 
continuously, along with automotive 
and auto parts industry development 
which eventually become electric 
vehicle manufacturing base for export 
onwards.
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กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

ระบบ
บรหิาร

คณุภาพ

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

2

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

2

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

1

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

1

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

1

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

2

การสรา้ง
จิตสำานกึ

ดา้นการบรหิาร
จัดการ
(Mind

Management)

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

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

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

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

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

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

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

1

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

แผนการจดัอบรม
ภายในสถานประกอบการ
(In-house Training)
ประจำาปี 2564

กลุม่หลกัสตูร ลำาดบั รายชือ่หลกัสตูรฝกึอบรม จำานวน
วนั

การบรหิาร
จัดการทัว่ไป

และ การบรหิาร
ดา้น Logistic

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

1

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

1

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

23 หลกัสตูร AI และ IOT ในภ�คก�รขนสง่และคลงัสนิค�้ยคุ 4.0 
(AI and IoT in the Smart Warehouse & Transportation 4.0)

1

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

1

การพฒันา
ทกัษะ

หัวหนา้งาน

25 หลกัสตูรก�รบรหิ�รเชงิกลยทุธแ์ละพฒัน�ภ�วะผูน้ำ� 
(Strategic Management and Leadership)

1

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

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

2

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

2

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

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

1

เครือ่งมอื
ในการ

แกไ้ขปญัหา

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

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

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

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

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

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

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

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

1

ระบบ
การผลติ
แบบ TPS

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

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

41 หลกัสตูรก�รผลติอย�่งตอ่เนือ่ง (Continuous Flow) 1

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

43 หลกัสตูรก�รทำ�ระบบดงึ (Pull System) 2

44 หลกัสตูรระบบคมับงั (Kanban System) 1

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

2
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46 หลกัสตูรก�รลดตน้ทนุแหง่คว�มสญูเปล�่ 7 ประก�ร (Cost Reduction by 7 Wastes) 1

47 หลกัสตูรตน้ทนุคณุภ�พ (Cost of Quality) 1

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

1

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

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

2

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

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

1

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

2

บรหิาร
การผลติ

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

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

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

1

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

1

58 หลกัสตูรก�รควบคมุดว้ยก�รมองเหน็ (Visual Control) 1

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

2

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

1

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

2

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

ยานยนต์
สมยัใหม่

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

2

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

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

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

2

พฒันาทกัษะ
ผูป้ฏบิตังิาน

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

1

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

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

70 หลกัสตูรระบบไฮดรอลกิขัน้พืน้ฐ�น (Basic Hydraulic System) 1
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