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สวัสดีครับส่ิงแรกผมต้องขอแนะน�ำตัวอย่ำงเป็นทำงกำรกับผู้อ่ำนนิตยสำร Automotive 
Navigator กันกอ่นครับ ผม นำยพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันยำนยนต์ เพิง่เข้ำมำ
รับต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 2 มกรำคม ที่ผำ่นมำ ก็เป็นเวลำเกือบ 3 เดือนแล้วที่ผมได้เขำ้มำด�ำรง
ต�ำแหน่งทีน่ี่ ซ่ึงมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิข้ึนอย่ำงมำกมำย หน่ึงเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบทัว่โลก

ก็คือ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโควิด – 19 โดยขณะนี้ประเทศไทยก�ำลังได้ผลกระทบ
อย่ำงต่อเน่ือง ท�ำให้หลำยหน่วยงำนทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ต้องออกมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 

และเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว

ผมคำดกำรณ์วำ่ในปีนีทุ้กอุตสำหกรรม รวมท้ังอุตสำหกรรมยำนยนต์นำ่จะได้รับผลกระทบ
ไม่มำกก็น้อยกับเหตุกำรณ์น้ี สถำบันยำนยนต์ได้มีหน่วยงำนด้ำนวิจัยอุตสำหกรรมยำนยนต์

ท�ำหน้ำที่รวบรวมผลกระทบ โอกำส และประเมินสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำ ให้ทุกภำคส่วนได้รับ
ทรำบสถำนกำรณ์ เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับมือกับควำมเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 
โดยทุกท่ำนสำมำรถติดต่อได้ที่ ศูนย์สำรสนเทศยำนยนต์ สถำบันยำนยนต์

และส�ำหรับนิตยสำร Automotive Navigator ฉบับน้ี ท่ำนจะได้รับทรำบเก่ียวกับ
นโยบำยยำนยนต์ไฟฟำ้แห่งชำติ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นสู่อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ และท�ำควำมรู้จัก

กับผู้ผลิตยำนยนต์ และชิ้นยำนยนต์ที่เป็นของคนไทย 100% รวมถึงเรียนรู้ประสบกำรณ์ตรงจำก Smart 
Factory สู่ Digital Transformation ก่อนที่เรำจะถูก Digital Disruption

สุดท้ำยน้ีผมอยำกจะบอกทุกท่ำนว่ำ สถำบนัยำนยนต์ขอเปน็ก�ำลังใจให้กับทุกทำ่น ผ่ำนเหตุกำรณ์คร้ังน้ี
ไปด้วยกัน และพร้อมรับค�ำแนะน�ำต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงกำรท�ำงำน

สวัสดีครับ

Greetings! First of all, I would like to introduce myself to all readers of Automotive Navigator 
Magazine. I am Pisit Rangsaritwutikul and I took a position of President of Thailand 
Automotive Institute (TAI) on January 2nd, 2020. It has been almost 3 months and there 
are various incidents have occurred. One of them that has effects on everyone, worldwide 

is pandemic of an infectious disease or Covid-19. Currently, Thailand has also been affected from this, 
continuously. As a consequence, both government agencies and private sector issue prevention 

measures and provide aids to whom have been affected. 

I believe all industries; including, automotive industry will be affected form this in this year. 
Nevertheless, TAI has Industrial Research Division, which gathers all effects, opportunities and evaluates 

situation in advance as information for all sectors in order to be ready and prepared for any changes in 
the future. If you need more information, please contact Automotive Intelligence Unit, TAI. 

For this issue, you will be informed about National Electric Vehicle Policy; the beginning of the Next 
Generation Automotive Industry, and get to know 100% Thai - owned automotive and auto parts manufacturers 
as well as experience more directly from the article of Smart Factory to Digital Transformation for conquering 
Digital Disruption.

Last but not least, please be informed that TAI provides you support. We will get through this situation 
together. We are also pleased to accept any comments to improve our services. 

Enjoy your reading

TALK
PRESIDENT
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สถาบันยานยนต์ จัดอบรม Public Training หลักสูตร "ข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ใช้กำรควบคุมกระบวนกำรทำงสถิติ (Statistical Process Control 
Requirement and Implement : SPC)" เมื่อวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานกล้วยน�้าไท

Thailand Automotive Institute (TAI) organized public training course in the topic of Statistical Process Control Requirement and Implement 

(SPC) on February 3rd - 4th, 2020 at Kluaynamthai office.

สถาบนัยานยนต์ จดัอบรม Public Training 
หลักสูตร "ข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ระบบ
บริหำรคุณภำพ IATF 16949:2016" (IATF16949: 
2016 Qual i ty Management System 
Requirement and Practice)" เม่ือวนัที ่10 - 11 
กมุภาพันธ์ 2563 ณ สถาบนัยานยนต์ ส�านักงาน
กล้วยน�้าไท

Thailand Automotive Institute (TAI) 

provided public training course in the topic 

of IATF16949:2016 Quality Management 

System Requirement and Practice during 

February 10th -  11th, 2020 at Kluaynamthai 

office.
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สนใจอบรมหลักสูตรตำ่งๆ สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนก พัฒนำผู้ประกอบกำร สถำบันยำนยนต์
(ส�ำนักงำนกล้วยน�้ำไท)
โทรศัพท์ 0-2712-2414 ต่อ 6701-2, 6707 
โทรสำร 0-2712-2415
Email : hrd@thaiauto.or.th
Line : @thaiauto

For more details of our training courses,
please contact
Entrepreneur Development Division
Thailand Automotive Institute
(Kluaynamthai Office)
Tel.: 0-2712-2414 Ext. 6701-2, 6707
Fax.: 0-2712-2415
Email : hrd@thaiauto.or.th
Line : @thaiauto

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันยานยนต์ จัดอบรม Public Training หลักสูตร "กำรวำงแผนคุณภำพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products 
Quality Planning : APQP)" ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงานกล้วยน�้าไท

On February 28th, 2020, Thailand Automotive Institute (TAI) organized public training course in the topic of Advance Products Quality 

Planning (APQP) at Kluaynamthai office.

สถาบนัยานยนต์ จดัอบรม Public Training 
หลักสูตร "กำรจัดท�ำ Control Plan ตำม
ข้อก�ำหนดของ IATF 16949:2016" วันที่ 3 
มีนาคม 2563 ณ สถาบันยานยนต์ ส�านักงาน
กล้วยน�า้ไท

On March 3 rd,  2020, Tha i land 

Automotive Institute (TAI) provided public 

training course in the topic of Control Plan 

for IATF16949:2016 at TAI, Kluaynamthai 

office.
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กระทรวงอตุสาหกรรม จัดกจิกรรม "MOI - PRESS SPORT DAY 2020" 
กฬีาสานสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิาร ข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบนั
เครอืข่าย กบัผูสื้อ่ข่าวสายเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ประจ�าปี 2563 ณ สนามกีฬา
แบดมินตัน SCG ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
โดยได้รับเกียรติจาก นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธานน�าคณะร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

ภายในงาน สถาบันยานยนต์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และส่งตัว
แทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ผสมกับสื่อมวลชน พร้อม
สนับสนุนซุ้มอาหารกลางวัน โดยในปีนี้ ได้จัดซุ้มหม่าล่าปิ้งย่างตลาดพลู
มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน

On February 8th, 2020 The Ministry of Industry (MOI) has held 

the activity “MOI-Press Sport Day 2020” at SCG Badminton Stadium 

for building a good health and creating a good connection among 

MOI executives, institution networks and industrial journalists which 

honorably led by Mrs. Worawan Chit-arun, Deputy Permanent Secretary 

of MOI. And Thailand Automotive Institute’s representative has 

participated for the badminton mixed doubles match (TAI&journalist) 

including supporting a food booth for spicy mala BBQ at the event.

AUTOMOTIVE SOCIAL

6

"MOI - PRESS SPORT DAY 2020"



เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 - นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อ�านวยการสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้เกียรติมอบใบรับรอง และแสดงความยินดีแด่ 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ และคณะท�างานระบบ
บรหิารงานคณุภาพ สถาบนัยานยนต์ ในการเข้ารับมอบใบรับรองระบบบรหิารงาน
คุณภาพที่สถาบันยานยนต์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 
(ISO 9001:2015) ซึ่งมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง คือ

1. งานบริการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์
2. งานบริการข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์
3. งานตรวจรับรองกระบวนการผลิตวัตถุดิบที่มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย

ทั้งนี้ สถาบันยานยนต์ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของจัดท�าระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพขององค์กร จึงได้จัดท�าระบบดังกล่าวขึ้นมาในสถาบันฯ เพื่อมุ่งเน้นการ
ให้บริการด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง ตอบสนองต่อความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้าเป็นส�าคญัท�าให้ลูกค้า
สามารถมั่นใจในการส่งมอบบริการที่สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าต่อไป

On March 17th, 2020 Mrs. Pannee Angsusingha, President of 

Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI) congratulated 

Mr. Pisit Rangsitwutikul, President of Thailand Automotive Institute (TAI) 

as Working Group on Quality Management System (QMS) for earning an 

ISO 9001:2015 certificate and the scope of the certification is as following:

1. Training and Developing Automotive Entrepreneurs

2. Automotive Intelligence Unit

3. Certification Service for Production Process in Thailand

TAI sees the importance of ISO 9001:2015 Quality Management 

System which is an international standard for organization quality management 

system development in order to provide services based on customer 

needs with commitment, neutrality, transparency, accuracy, promptitude, 

and continuous improvement for the highest customer satisfaction.

ISO 9001:2015 CERTIFICATE
สถาบันยานยนต์ ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015
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เมื่อวันท่ี 19 - 20 มีนาคม พ.ศ.2563 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ นายสุธน นิคมเขต ที่ปรึกษา และนายตรีพล 
บุณยะมาน ผูอ้�านวยการศนูย์ทดสอบ พร้อมคณะผูบ้รหิารจากสถาบนัยานยนต์ 
ได้รบัเกยีรตจิาก คณุสรุวฒุ ิเชดิชยั ประธานบรหิาร บรษิทั เชดิชยัคอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันฯ 
เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถบัสโดยสาร ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา 
นวัตกรรมรถบัสโดยสารเข้าสู่อุตสาหกรรม S-Curve อาทิ ผลิตรถพื้นต�่า 
(Low Floor Bus) ส�าหรับใช้งานรับส่งผู้โดยสารให้กับบริษัทสายการบิน 
การพัฒนาผลิตรถบัสไฮบริดแบบพ้ืนต�่า (Hybrid Low Floor Bus) ในเขต
ปลอดอากร รวมถงึการพฒันารถบสัไฟฟ้าแบบพืน้ต�า่ (Electric Low Floor Bus) 
ร่วมกบั ม.เทคโนโลยีสรุนาร ีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถอืได้ว่าเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของบริษัทผลิตรถบัสโดยสารของคนไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต

On March 19th - 20th, 2020 Mr. Pisit Rangsaritwutikul, President of 

Thailand Automotive Institute (TAI) and management team received 

a warm welcome by Mr. Surawut Cherdchai, CEO of Cherdchai 

Corporation for the bus production plant visit in Nakhon Ratchasima 

where the passenger bus innovation has been developed to enter 

S-Curve industry such as low floor bus uses to transport passengers 

airlines, hybrid low floor bus uses in duty-free zone, including the 

electric low floor bus which has been co-partnered with Suranaree 

University of Technology and Provincial Electricity Authority. This is 

the good Thai bus production company model which has a constant 

development as an important part for Thai automotive industry 

development in the future.

TAI PRESIDENT AND MANAGEMENT TEAM
VISITED THAI BUS PRODUCTION PLANT
ผอ. สยย. พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถบัสโดยสารไทย

AUTOMOTIVE SOCIAL
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●  Various Customized Chamber Size
●  For Desired Shaker and Slip Table Sizes
●  Designed for Rapid Temperature Change Rates
●  Mechanical Refrigeration Cooling Systems
●  High Performances

Battery Reliability Test
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ State-of-the-art climatic chamber
for combined vibration, temperature
and humidity enviromental testing. ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADT Systems (Asia Pacific) Co., Ltd
www.adtsystems-ap.com  •  admin.th@adtsystems-ap.com  •  +66 2508 1311

Accelerating the design process while reducing costs
is an objective battery manufacturers are obsessed with
and computer aided engineering (CAE) is part of the solution.

Simcenter Battery Solutions
Battery Modeling and Systems integration





กว่ำ 60 ปี ที่อุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นแรงผลักดันส�ำคัญของ
เศรษฐกิจไทย จำกกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรน�ำเขำ้ สู่กำรเป็น
ฐำนกำรผลิต และเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อส่งออกที่ส�ำคัญของ
ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกจ�ำนวนมำก ควำมส�ำเร็จดังกล่ำว

มิได้เกิดข้ึนโดยควำมบังเอิญ แต่เกิดข้ึนได้เพรำะกำรวำงแผนก�ำหนดทศิทำง
อย่ำงมยุีทธศำสตร์ของภำครัฐ กอรปกับควำมสำมำรถและควำมร่วมแรง
ร่วมใจของภำคเอกชนที่ท�ำให้ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ท่ีมีปริมำณ
กำรผลิตติดล�ำดับหน่ึงในสิบของโลก และเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ท่ีสุดของ
ภูมิภำคอำเซียน อย่ำงไรก็ดี มีค�ำกล่ำวว่ำ “กำรเป็นท่ีหน่ึงไม่ยำกเท่ำ
กำรรักษำต�ำแหน่งทีห่น่ึงน้ันไว้” ในขณะท่ีประเทศไทยพัฒนำอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ภำยในประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำนต่ำงเร่งสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
แข่งขันเพ่ือต้องกำรเป็นท่ีหนึ่งแทนประเทศไทย เน่ืองด้วยอุตสำหกรรม
ยำนยนต์เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีห่วงโซ่กำรผลิตยำว อันจะก่อให้เกิดผลิต
และบริกำรในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง เกิดกำรจ้ำงงำนและสร้ำงมูลค่ำ 
ทำงเศรษฐกิจมหำศำล

Automotive Industry is a significant drive in Thailand's economy 
over six decades. Starting from import substitution 
industrialization, then turn to be a production base as 
well as export to the global market. The success does not 

happen accidentally but because the government has pushed 
strategy plans along with devoted work by the private sector. 
Therefore, Thailand becomes the top 10 rankings of global car 
production and the biggest production base in Southeast Asia. 
Nevertheless, there is a saying ‘to become the 1st is not as hard 
as to remain it’. Thailand has developed the domestic industry and 
the neighboring countries are doing the same. They are inventing 
their competitiveness to replace Thailand’s position. Due to the 
long supply chain which able to create a great deal of value to the 
economy since manufacturing until the services sector into 
downstream industries.

Auto Discuss

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ ไฟฟ้าแห่งชาติ 
จุดเริ่มต้นสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE POLICY COMMITTEE: 
THE BEGINNING OF THE NEXT-GENERATION 
AUTOMOTIVE INDUSTRY By Next-generation Automotive Research Center,

 Industrial Research Division, 
 Thailand Automotive Institute
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ในขณะที่โลกของการผลิตและการค้าอยู ่ในสภาวะการแข่งขัน 
ที่รนุแรง ในอีกด้านหน่ึงมนษุย์และสิง่มีชวิีตต่างๆ ก�าลังเผชญิกับวิกฤติการณ์
ด้านส่ิงแวดล้อมอันเป็นผลจากใช้ทรัพยากรเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ดังกล่าว โดยการใช้งานยานยนต์เป็นหนึ่งในสาเหตุส�าคัญของการเกิด
ก๊าซเรอืนกระจกจนท�าให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลีย่นแปลง ด้วยเหตุดงักล่าว 
ท�าให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตยานยนต์ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหา 
ดงักล่าวร่วมกนั รฐับาลประเทศต่างๆ ประกาศมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจก 
โดยก�าหนดมาตรฐานการปล่อยมลพษิและอตัราการใช้พลงัานของยานยนต์ 
ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
ให้ปลดปล่อยมลพิษต�่าและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่ง
ในทางเลือก คือ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ ยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อการขับเคลื่อน (Motor driven)

Whilst, global production and trade are in aggressive 

competition, on the other side human being are confront the 

environmental crisis due to consuming resources in economic 

activities. The road transportation is the major factor of increasing 

greenhouse gas which is the root of climate change. Consequently, 

the developed countries and car manufacturers are aware of those 

problems. Some states regulated more strict emission standards to 

decrease greenhouse gas. Also, manufacturers are improving 

technology to be less emission and more efficient. One of those 

alternatives is motor-driven technology or “Electric vehicles”.
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ดงันัน้ เพ่ือให้สอดรบัการกบัเปลีย่นแปลงทัง้ทางการแข่งขนัทางการค้า 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมการผลิต 
ยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ให้เป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อมาภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีการผลักดันการเปล่ียนผ่านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ท้ังระบบ ไปสู่อุตสาหกรรมยานนไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ โดยจัดท�าแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญของโลก

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากรถท่ีใช้เครื่องยนต์ไปสู่
รถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
ทัง้ด้านการผลิต การใช้งาน โครงสร้างพืน้ฐาน กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
ท�าให้การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันไปสู่การผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าท�าได้ไม่ง่ายนัก แม้ว่าจะมคีวามพยายามจากภาคส่วนต่างๆ ทีด่�าเนนิการ
หรือมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
แล้วก็ตาม 

นอกจากนี้ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ มิใช่มีเพียงยานยนต์ไฟฟ้า
เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงยานยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ 
(Connected vehicle) หรือยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง 

(Autonomous vehicle) ด้วย รวมทัง้แนวโน้มการใช้งานยานยนต์ของผู้คน
จะเปลี่ยนไปสู่การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (Shared mobility) มากยิ่งข้ึน 
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีนโยบายหรือแผนงานใดๆ ท่ีครอบคลุม 
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ทั้งหมดน้ี ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีงักล่าวได้ทัง้หมด จะสามารถลดปัญหาสิง่แวดล้อม 
ความแออดัด้านการจราจร ลดอบุตัเิหต ุและช่วยท�าให้ผูค้นสามารถเคล่ือนท่ี
ไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

In order to conform to changes in both the business 

competitiveness and environmental protection, Thailand’s 

government issued the policy to promote electric vehicle since 

2015. On the cabinet resolution that the next-generation automotive 

industry is one of ten targeted industries to be a key-driven the 

future. In 2017, the cabinet approved the measures to promote 

electric vehicle production in Thailand. Moreover, one of the key 

development from The 20-Year National Strategy is developing future 

industries and services by shifting the automotive industry to 

‘the smart electric vehicle industry’. By laying the development 

plans from the bottom to the top of automotive production.

The transition period effect the supply chain since product 

line, consumption behavior, infrastructure, as well as, related rules 

and regulations. As a result, transformation to electric vehicle 

production is quite difficult although there are several efforts from 

both the government and private sectors. The next-generation 

vehicle is not only a motor-driven car but also include connected, 

autonomous vehicle and shared mobility which Thailand does not have 

related policy yet. If the government could utilize those technologies, 

they will decrease air pollution, traffic congestion, road accidents, 

and help people to mobilize in the most efficient way

AUTO DISCUSS
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ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 สถาบันยานยนต์ ได้น�า
เสนอ “วิสัยทัศน์ประเทศไทยต่อยำนยนต์อนำคต” ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอตุสาหกรรมยานยนต์ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมน�าเสนอมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย และดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ยานยนต์สมัยใหม่
จะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่ายานยนต์ปัจจุบัน ทั้งในด้านเทคโนโลยี 
ห่วงโซ่มลูค่า รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิ การควบคมุและก�ากบัดแูล เป็นต้น และ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจ�าต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องท�างานสอดคล้อง
และประสานกนั การจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติ
จงึเป็นความส�าคญัเร่งด่วนล�าดบัแรก เพือ่ให้มีหน่วยงานทีค่อยประสานงาน
และมอี�านาจในการผลักดนั ขบัเคล่ือน และติดตามแผนงานฯ และประเมนิผล 
เพื่อให้เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอของสถาบันยานยนต์ดังกล่าวสอดคล้องกับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลให้
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ลงนามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให ้การขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการบูรณาการท�างานร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 

1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
 ที่นายกรัฐนตรีมอบหมาย   
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
5) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
6) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
7) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
8) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
9) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ
 และสังคมแห่งชาติ
10) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
11) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
12) นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กรรมการ
13) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ ์ กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
14) นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
15) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
16) นายยศพงษ์ ลออนวล กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
17) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานกุาร
18) ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กรรมการและผู้ช่วย
  เลขานุการ
19) ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย กรรมการและผู้ช่วย
 และแผนพลังงาน เลขานุการ

On September 2nd, 2019, Thailand Automotive Institute 

proposed ‘Thailand vision on future mobility’ to stakeholders also 

suggested measures to achieve the targets. As mentioned above, 

the next-generation vehicle is more complicated and affects the 

social and economy in terms of environment, technologies, supply 

chain, business form, and controlling system. In order to achieve the 

goal, the collaboration between government and private sectors is 

essential. Establishing ‘the national automotive development 

committee’ is the first priority to cooperate between related 

organizations along with pushing and evaluating the implementation. 

On February 7th, 2020, General Prayuth Chan-ocha, prime 

minister, signed the order of office of Prime Minister no 38/2563, 

subject notification on appointment of national electric vehicle 

policy committee so as to drive the electric vehicle industry in the 

most efficiency and effectiveness way, as well as, integrate the 

operations. Composition of the committee as following; 

1) Prime minister or committee  

 assigned deputy prime minister  chairman

2) Industry minister committee

3) Transport minister committee

4) Energy minister committee

5) Permanent Secretary of Ministry of Finance committee 

6) Permanent Secretary of Ministry of Transport committee

7) Permanent Secretary of Ministry of Energy committee 

8) Secretary, Board of Investment committee

9) Secretary, Office of the National Economic committee

 and Social Development Council

10) Chairman of the Federation of Thai Industries committee

11) Chairman of the Thai Chamber of Commerce committee

12) President of The Thai Automotive Industry  committee

 Association 

13) Mr. Bundhit Eua-arporn expert committee

14) Mr. Werachet Khan-ngern expert committee

15) Mr. Siri Jirapongphan expert committee

16) Mr. Yossapong Laoonual expert committee

17) Permanent Secretary of Ministry  committee 

 of Industry and secretary 

18) Director, Office of Industrial Economics committee

 and assistant secretary 

19) Director, Energy Policy and Planning Office committee

 and assistant secretary
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โดยมีหน้าท่ีและอ�านาจ ดังน้ี

1. ก�าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ และ
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
ให้สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

3. บูรณาการและติตตามประเมินผลการต�าเนินงานขับเคล่ือน
การพฒันายานยนต์ไฟฟ้าตามแผนงานและกรอบแนวทางทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้
ให้ค�าแนะน�า และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้นโยบาย
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายก
รัฐมนตรีมอบหมาย

ท้ังนี ้ ประเทศไทยเคยจดัตัง้คณะกรรมการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์ 
(Automotive Industry Development Committee: AIDC) มาแล้วครั้ง
หนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2512-2520 มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและวิธีการต่างๆ 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เป ็นอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต
อย่างแท้จริง โดยมาตรการที่ส�าคัญคือการก�าหนดปริมาณการใช้ชิ้นส่วน
ในประเทศ ซึ่งส่งผลท�าให้เกิดห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิ้นส่วนที่แข็งแกร่ง
กระทั่งปัจจุบัน ดังน้ัน คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่จะท�าให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรักษาความเป็นผู้น�าในภูมิภาคไว้ได้ และเป็น
ส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยต่อไป

สถาบันยานยนต์ในฐานะหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความสามารถแข่งขันในระดับสากล ได้เตรียม
แผนการท�างานเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยภายในปี 
พ.ศ. 2563 เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้า 
ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ทูฟ ซูด จ�ากัด 
ห้องปฏบิตักิารฯ แห่งน้ีจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ส�าหรบั 
ผูป้ระกอบการท่ีต้องส่งผลติภณัฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ โดยในระยะแรก
สามารถให้บรกิารทดสอบแบตเตอรีไ่ด้ทนัท ี5 รายการ จาก 9 รายการทดสอบ 
ตามมาตรฐานสากล UNECE R100 ได้แก่ ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างชดุแบตเตอรี ่(Mechanical integrity Test) ชดุทดสอบการลัดวงจร 
(External short circuit protection) ชุดทดสอบระบบป้องกันการชาร์จเกิน 

(Overcharge protection) ชดุทดสอบระบบดสิชาร์จเกิน (Over-discharge 
protection) และชุดทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน (Over-temperature 
protection Test) และสามารถให้บริการทดสอบครบทุกรายการภายใน
ปี พ.ศ. 2564 ซึง่จะท�าให้เป็นห้องปฏบิติัการทดสอบแบตเตอร่ียานยนต์ไฟฟ้า
ทีส่ามารถทดสอบอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรทีสุ่ดในอาเซยีน ซึง่ไม่เพยีงแต่
จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถผลิตสินค้าได้ตาม
มาตรฐานสากลเท่านัน้ แต่ยงัช่วยสนับสนนุการท�าวจิยัและพฒันาแบตเตอรี่
ของผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่
การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้อีกด้วย

Authority and responsibilities as following;
1. Deciding the direction and goal of electric vehicle development 

to comply with the 20-year national strategy and related cabinet 

resolution

2. Considering and approve plans and projects from government 

agencies that involve electric vehicle development to comply with 

the 20-year national strategy and related cabinet resolution

3. Integrating and evaluating the result of the electric vehicle 

propel framework. Advising on related suggestions to create concrete 

practice from the electric vehicle development policy along with 

reporting the operation to the cabinet

4. Establishing committee, sub-committee or other working 

groups to support the committee’s duty as appropriate

5. Carry out other related duties as the cabinet or prime 

minister assign

In fact, in 1969-1977, Thailand had Automotive Industry 

Development Committee: AIDC which drove the automotive policy 

and operation to be the real manufacturing industry. The important 

measure is to specify the quantity of local content that strengthened 

the component supply chain until now. Thus, ‘the National electric 

vehicle policy committee’ is the beginning of transitioning to the 

next-generation automotive industry. Another turning point of the 

automotive industry to maintain leadership in the region and value in 

the economy.

Thailand Automotive Institute, as one of the organizations that 

support the industry to compete in the global stage, has prepared 

supporting plans for those policy. In 2020, it is scheduling to open 

the ‘Electric Vehicle Battery Testing Laboratory’ at Automotive and 

Tyre Testing, Research and Innovation Center: ATTRIC in Sanam 

Chai Khet, Chachoengsao. The testing laboratory was supported 

by Thai Industrial Standards Institute: TISI, Ministry of Industry and 

TUV SUD (Thailand) Limited. The laboratory could support the 

entrepreneur by minimizing the cost and time of testing oversea. In 

the first stage, the lab is able to provide 5 from 9 testing lists as 

regard of UNECE R100 consist of mechanical integrity test, external 

short circuit protection, overcharge protection, over-discharge 

protection, and over-temperature protection test. It is expecting to 

be full-service testing in 2021 and the most complete testing center 

in Southeast Asia. This is not only supported the local entrepreneur 

to compete in global standards but also encourage the battery 

research and development in order to enhance the automotive 

industry to be high value-added production.

AUTO DISCUSS
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ก ารพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรม S-Curve 
(ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไร้คนขับ และอากาศยาน) นั้น เรา
มักจะกล่าวถึงการพัฒนารถยนต์นั่งหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก
ที่มีปริมาณการผลิตจ�านวนมาก รวมถึงมีปริมาณการส่งออก

ประมาณก่ึงหน่ึงของการผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์และพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า
หลายสิบปีที่ผ่านมา และอีกอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญไม่แพ้กันคือ 
อุตสาหรรมการผลิตรถบัสโดยสาร ซึ่งมีสิ่งท่ีน่าสนับสนุนคือ บริษัทผู้ผลิต
รถบัสโดยสารเหล่านีเ้จ้าของส่วนใหญ่เป็นคนไทย และมีส่วนช่วยในการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ 

นอกจากอุตสาหกรรมรถบัสโดยสารเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา
อตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศแล้วนัน้ เรือ่งความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม
ของรถบัสนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ 
อาทิ ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้มีการพัฒนามาตรฐาน
บังคับร่วมกับบริษัทเอกชน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และสิ่งแวดล้อม
ท่ีดีขึ้น โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวโน้มในการน�ามาตรฐาน UN ECE มา
บังคับใช้

T
alking about Thai automotive industry development 

jumping to the S-Curve industry (electric vehicles, autonomous 

vehicles and aviation), we often think about the development 

of passenger cars or pick- up trucks with high volume of 

production which half of the domestic production is for export sales 

and become an important part of the automotive industry development 

and support national development constantly over the past decades. 

However, the passenger bus industry is equally important, we should 

support the bus companies which mostly are Thai owners and contribute 

to our automotive industrial development as well.

Addition to the above, the bus safety and environment is 

indispensable. Currently, the government agencies such as Thai 

Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry and the 

Department of Land Transport (DLT), Ministry of Transport have 

developed mandatory standards together with private companies 

for more driving safety and reducing the environmental impact. 

Both agencies tend to adopt the UN ECE standards as following list.

Techno focus

ร ถ บั ส โ ด ย ส ำ ร
กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย 

AND THAI AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT

By :  Mr. Tanawat Boonpradith

Deputy Vice President 

Thailand Automotive Institute

PASSENGER BUS
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ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมมีกำรบังคับใช้มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ 

No. Standard List Standard No. 

1 Heavy motor vehicle equipped with compression ignition engines : safety requirements; 
emission from engine, level 4 TIS. 2315-2551 (Euro 3)

2 Heavy motor vehicle equipped with position ignition engines fuelled with natural gas or 
liquefied petroleum gas : safety requirements; emission from engine, level 1 TIS. 2320-2552 (Euro 3)

3 Safety Belts for Automotive  TIS. 721-2551 (UN ECE R16)

4 Safety glazing materials for vehicles TIS. 2602-2556 (ECE R43)

5 Pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers TIS. 2719-2560 (ECE R 54)

6 Rolling sound emissions and/or to adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance TIS. 2721-2560 (ECE R 117) 

ลำ�ดับที่ ชื่อม�ตรฐ�น เลขที่ม�ตรฐ�น

1 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก
เครื่องยนต์ระดับที่ 4 มอก. 2315-2551 (Euro 3)

2 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 1 มอก. 2320-2552 (Euro 3)

3 เข็มขัดนิรภัยสำาหรับยานยนต์ มอก. 721-2551 (UN ECE R16)

4 กระจกนิรภัยสำาหรับยานยนต์ มอก. 2602-2556 (ECE R43)

5 ยางล้อแบบสูบลมสำาหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง มอก. 2719-2560 (ECE R 54)

6 เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกและความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ ๑) มอก. 2721-2560 (ECE R 117) 

TISI has enforced the following list of relevant standards
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ส�าหรับมาตรฐานด้านสารมลพิษจากครื่องยนต์น้ันภาครัฐมีนโยบาย
ในการขยับเป็น Euro 5 และ Euro 6 ตามล�าดับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
รวมถงึการพฒันามาตรฐานความปลอดภยัทีจ่ะรองรบัยานยนต์ในอนาคตด้วย 
อาทิ มาตรฐานความปลอดภัยของแบตเตอร่ีที่ใช้ในการขับเคลื่อนตาม 
UN ECE R100 เป็นต้น 

กรมกำรขนส่งทำงบกได้มีแนวทำงกำรบังคับใช้มำตรฐำน
ควำมปลอดภัยตำมประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก

ลำ�ดับที่ ชื่อม�ตรฐ�น เลขที่ม�ตรฐ�น
อ้�งอิง

1 ความแข็งแรงของโครงสร้างภายใต้
การทดสอบการชนกระแทกด้านหน้า

UN ECE R 29

2 ความแข็งแรงของโครงสร้างภายใต้
การทดสอบการพลิกคว่ำา

UN ECE R 66

3 ความแข็งแรงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย
ผู้โดยสาร

UN ECE R 14

4 ความแข็งแรงของโครงสร้างจุดยึดที่นั่ง
ผู้โดยสาร

UN ECE R 80

5 ความแข็งแรงของโครงสร้างที่นั่งผู้โดยสาร UN ECE R 17 

โดยกรมการขนส่งทางบกมีแนวโน้มในการพัฒนามาตรฐาน
ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

โดยในบทความน้ีผู ้เขียนขอยกตัวอย่างบริษัทผลิตรถบัสโดยสาร
ของคนไทยท่ีมีความฝันอยากจะเห็นรถบัสโดยสารของคนไทยเป็นที่
ยอมรับสู่ระดับโลก โดยในปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับภาคการศึกษา 
เพื่อพัฒนามาตรฐานรถบัสโดยสารให้รองรับมาตรฐานของ ส�านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และมาตรฐานของ กรมการขนส่งทางบก 
รวมถึงมีความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติในการพัฒนารถบัสโดยสาร
สูอ่ตุสาหกรรม S- Curve ซึง่เป็นเป้าหมายของภาครัฐ นัน่กค็อื บริษัท เชดิชยั 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 
ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยคุณสุรวุฒิ เชิดชัย 
โดยมวีสิยัทศัน์ คอื ต้องการสร้างและสนับสนนุระบบขนส่งมวลชน โดยคนไทย
ออกแบบและผลิต น�ามาใช้ในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้มีความสะดวกสบาย 
ปลอดภยั และทนัสมยั รวมถงึมีพันธกจิผลิตรถบสัเพ่ือชาวอาเซยีนและสร้าง
องค์ความรูใ้ห้กับประเทศ ให้มศีกัยภาพแข่งขนักบัต่างประเทศได้ โดยบรษิทั

ได้มีพัฒนาการที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม S-Curve ดังนี้

1. การพัฒนารถบัสสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยเร่ิมผลิตรถ 
Low Floor รบัส่งผู้โดยสารให้กบับรษิทัสายการบินในสนามบินตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 
ให้กับสายการบินหลายบริษัท อาทิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ บริษัทไทย
แอร์เอเชยี และบรษิทัการบินไทย เป็นต้น รวมถึงในปี พ.ศ. 2560 ผลิตรถบสั
พ้ืนต�า่ ส่งมอบให้กับสายการบนิแห่งชาติสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
อีกด้วย 

2. มีการพัฒนารถบัสสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้
2.1 พัฒนารถบัสไฮบริดแบบพื้นต�่า (Hybrid Low Floor Bus)
2.2 พัฒนารถบสัไฟฟ้าแบบพ้ืนต�า่ (Electric Low Floor Bus) ร่วมกบั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

The government’s policy is upgraded to Euro 5 and 6 emissions 

standards respectively for less environmental impact including the 

development of safety standards to support the next-generation 

mobility such as the battery safety in accordance with the UN ECE 

R100 standards etc.

And the enforcement of safety standards in accordance with 

the announcement of the Department of Land Transport as the 

following list:

No. Standard List Referenced 
Standard

1 The protection of the occupants of 
the cab of a commercial vehicle 

UN ECE R 29 

2 Rollover Test UN ECE R 66

3 Seatbelt Anchorages UN ECE R 14

4 Strength of Seats and their 
Anchorages - Buses.

UN ECE R 80

5 Seat Anchorages and Head Restraints. UN ECE R 17 

DLT tends to continuously develop greater safety standards for 

drivers and passengers.

In this article, we would like to talk about “Cherdchai Corporation 

Limited”, a Thai passenger bus manufacturing company with a dream 

of seeing Thai buses globally recognized and currently in collaboration 

with the academy to develop passenger bus standards to comply 

with both TISI and DLT standards including the collaboration with 

multinational corporation in developing passenger buses to the S-Curve 

industry which is the government’s target.

Cherdchai Corporation Company Limited was founded on August 

28, 2015 by Mr. Surawut Cherdchai with the vision to build and support 

public transportation system which buses designed and manufactured 

by Thais with convenience, safety, and modern technology widely 

used across ASEAN and its mission for ASEAN bus production hub 

and building knowledge for the potential competitive advantages in 

the international market. 

The company’s development has responded to the S-Curve 

industry as following:

1. Expanding market into the aviation industry by producing 

low floor buses to transport airline passengers in the airport since 

2015 such as Bangkok Airways, Thai Air Asia and Thai Airways 

including Lao Airlines in 2017 as well. 

2. Developing buses for the electric vehicle industry

2.1  Hybrid Low Floor Bus

2.2 Electric Low Floor Bus (in collaboration with Suranaree 

University of Technology and Provincial Electricity Authority)

TECHNO FOCUS
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โดยปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้เป็นเขต FREE ZONE เพื่อใช้ไทยเป็น
ฐานการผลิตรถบัสโดยจะเริ่มจากการผลิตรถบัสไฮบริด รวมถึงอยู่ระหว่าง
ปรบัปรงุและพัฒนาก�าลังการผลติให้มปีระสทิธภิาพและก�าลงัการผลติทีส่งูขึน้

At present Cherdchai Corporation Limited is approved to set 

up its operation in Free Zone to become a bus production base 

starting with the production of hybrid buses which in the process of 

improvement and development of production capacity by increasing 

efficiency and productivity.

คณะผู้บริหารสถาบันยานยนต์ และคณะผู้บริหารบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด พร้อมรถบัสไฟฟ้าฝีมือคนไทย

Management Teams of both Thailand Automotive Institute (TAI) and Cherdchai Corporation Limited
are taking photo with the Electric Vehicle Bus produced by Thais 

คณะผู้บริหารสถาบันยานยนต์เยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

TAI management team visited passenger bus plant of Cherdchai Corporation Ltd.
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สถาบันยานยนต์เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถบัส
โดยสารของบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จึงได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม
โรงงานเมื่อวันท่ี 19 - 20 มีนาคม ที่ผ่านมา นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ นายสุธน นิคมเขต ที่ปรึกษา และนายตรีพล 
บุณยะมาน ผูอ้�านวยการศนูย์ทดสอบ พร้อมคณะผูบ้รหิารจากสถาบนัยานยนต์ 
เข้าเยีย่มชมโรงงานผลติรถบัสโดยสาร และโรงงานผลติทีน่ั่ง ซึง่ทางสถาบนัฯ 
พบว่านอกจากบรษิทัจะมกีารพัฒนาการทีต่อบสนองต่ออุตสาหกรรม S-Curve 
ข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการพัฒนาอีกหลายๆ ด้านที่เป็นประโยชน์กับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ดังนี้

1. การออกแบบและวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมรถบสัโดยสาร ร่วมมอืกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการน�าความรู้
ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการท�างานจริง มีการส่ง
บุคลากรทางวิชาการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
มกีารจดัตัง้ส่วนงานด้านวิจัยพัฒนา ซึง่มกีารให้โอกาสนกัศกึษาด้านวศิวกรรม
ได้รับประสบการณ์จากการเข้ามาฝึกงานและลองท�างานจริง ซึ่งหลังจาก
นักศึกษาเรียนจบมหาลัยแล้ว ก็จะมีองค์ความรู้พร้อมเริ่มท�างานได้ทันที 

2. มีการน�าระบบ Computer Aided Engineering Course : CAE 
วิเคราะห์ความแข็งแรง โดยใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม ท�าให้ได้โครงสร้างทีแ่ขง็แรงและมนี�า้หนกัทีเ่หมาะสม 
รวมถึงสามารถลดการทดสอบความแข็งแรงก่อนการผลิตจริงท�าให้
สามารถลดเวลาและต้นทุนในการผลิตรถรุ่นใหม่ได้อย่างมาก 

3. มีการทดสอบความใช้ได้ของอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางไฟฟ้าก่อน
ใช้งานจริง ซึ่งสามารถลดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ก่อนน�าไปประกอบเป็น
รถบัสโดยสารอีกด้วย

โดยคุณสุรวุฒิ เชิดชัย ประธานบริหาร บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด และทีมงานได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถบัสโดยสาร และเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง

On March 19-20, 2020 Mr. Pisit Rangsaritwutikul, TAI President 

with the management team visited the plant for passenger bus and 

bus seats production. Khun Surawut Cherdchai, CEO of Cherdchai 

gave a warm welcome to TAI team and presented its bus innovation 

development into the S-Curve industry with the commitment to develop 

the passenger bus industry and other related development which 

benefits to the automotive industry as the following:

1. Design and research development for passenger bus 

innovation in collaboration with Suranaree University of Technology 

by using academic researches to further industrial innovations and 

having the overseas study tour projects for academics related to 

enhance more knowledge development and also establishing the 

research and development (R&D) section for training the engineering 

students to be ready for professional works after graduations.

2. Using CAE (Computer Aided Engineering) system to 

analyze the strength by using computers and software to aid in 

engineering analysis in structural optimization with consideration of 

structure strength evaluation and bus body weight resulting in the 

reduction of development costs and time before actual production 

for new models. 

3. The usability test of electrical equipment and electronic 

components before actual use for the reduction in the percentage 

of electrical failures before installation into a passenger bus. 

ภาพตัวอย่างการใช้ CAE วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างหลักรถ

Model design sample using CAE to analyze the structure strength for passenger bus 
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นอกจาก บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด แล้วยังมีอีกหลายๆ 
บริษทัของคนไทยทีม่พัีฒนาการอย่างต่อเนือ่ง และเป็นความภมูใิจของคนไทย
เช่นเดียวกัน ซึ่งสถาบันฯ จะรวบรวมและน�ามาถ่ายทอดให้ผู้อ่านในโอกาส
ต่อไป โดยสถาบันยานยนต์ยินดีร ่วมมือกับทุกบริษัทในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรมในอนาคต และสถาบันยานยนต์
หวังว่าประเทศไทยยังคงเป็นผู้น�าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน
ต่อไปในอนาคต

Not only Cherdchai Corporation Co., Ltd., there are many 

more Thai automotive companies have continuously developed and 

be the prides of Thais and we cannot wait to share with you in the 

next issues.  TAI is pleased to collaborate with all companies for 

Thai automotive industry development, especially the S-Curve 

industry to drive Thailand to remain the leader of ASEAN in the 

automotive industry.

การพัฒนารถบัสโดยสาร
ให้เป็นมาตรฐานการทดสอบ
ความแข็งแรงของโครงสร้างภายใต้
การทดสอบการพลิกคว�่า
UN ECE R66

The rollover test for a passenger 
bus according to UN ECE R66 
standard for a structural 
strength development   
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ในกระบวนการทดสอบตวัอย่างของห้องปฏบิตักิาร เครือ่งมอืวดัถอืเป็น
ส่วนส�าคัญที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อตัดสินค่าของปริมาณ เรียกว่าผล
ของการวดั ซึง่ปัจจยัส�าคญัและจ�าเป็นทีต้่องใช้ในการวดั ประกอบด้วย อุปกรณ์
ที่ใช้ในการวัด วิธีการวัด ประสบการณ์หรือความช�านาญของผู้ใช้เครื่องมือ 
และสภาพแวดล้อม 

หากพิจารณาถึงการวัดในห้องปฏิบัติการน้ัน ต้องได้รับการควบคุม
ให้มีคุณภาพของการวัดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด หากคุณภาพของการวัด 
ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลคุณภาพ และ
ความเชื่อถือของการวิเคราะห์ได้ 

The measuring instrument is considered an essential equipment 

for laboratory’s sample tests to determine the value of measured 

samples.The important and necessary factors for measurement 

consist of the measuring device and method, experience and expertise 

of the operator, and surrounding condition.

The quality of measurement must be controlled according to 

specified criteria. If there is any inconsistency between the quality 

of measurement and the specified criteria, it might negatively affect 

to the quality and reliability of analyzed result.

Testing Standards

ปริมาณ
การวัด กระบวนการวัด

สิ่งที่สงผลกระทบ
ตอผลความแมนยําของการวัด

• บุคลากร
• คุณลักษณะของเครื่องมือวัด
• ผลจากสภาพแวดลอม
• กรรมวิธีการวัด
• ความไมแนนอนสะสมของเครื่องมือ
 (ความสอบกลับได)
• การสุมตัวอยาง
• การปฏิบัติตอสิ่งที่ตองการวัด
• ฯลฯ

ผล
การวัดที่ได

Measuring
Volume Measuring

Process

Factors affecting precision
of measurement

• People
• Specification of measuring
 instrument
• Laboratory environment
• Processes of measurement
• Uncertainty of instrument
 (Traceability)
• Sampling method
• Treatment to themeasured sample 
• Etc.

Measuring
Output

INTERPRETATION OF CALIBRATION
CERTIFICATE TO VERIFY  THE MEASURING
INSTRUMENTS FOR LABORATORY

กำรตีควำมหมำยใบรำยงำนผลกำรสอบเทียบ 
เพื่อตรวจสอบควำมใช้ได้ของเครื่องมือวัด
ส�ำหรับห้องปฏิบัติกำร

By Ms.Tarrutai  Klinhom
Senior Technologist, Testing Section
Thailand Automotive Institute
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การตรวจสอบคุณภาพของการวัดเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนด จึงมีความจ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดเป็นไปตามความต้องการในการใช้งาน 
ด้วยการสอบเทียบเครือ่งมือ ซึง่เป็นกระบวนการในการตรวจสอบเครือ่งมอื หาค่าความผดิพลาดของการวัด ความคลาดเคล่ือนทีย่อมรบัได้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ก่อนน�าไปใช้งาน ผลของการสอบเทียบตามรายงานผลการสอบเทียบ หรือ Calibration certificate หากจะน�ามาทวนสอบค่านั้น จ�าเป็นจะต้องทราบถึง
รายละเอียดที่ชี้บ่งในใบรายงานผล ซึ่งส่วนประกอบส�าคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบ ตาม ISO17025 ประกอบด้วย ดังตัวอย่างตามรูปที่ 1 และ 2

1. ชื่อ - ที่อยู่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
2. ชื่อ - ที่อยู่ ลูกค้า
3. รายละเอียดของเครื่องมือวัด
4. ขั้นตอนและมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ
5. ระบวุนัทีท่�าการสอบเทียบ วนัท่ีรับเคร่ืองมือวนัทีอ่อกใบรายงานผล

6. ระบุความสามารถในการสอบกลับได้
7. ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
8. สภาวะแวดล้อมในการท�าการสอบเทียบ
 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
9. ชื่อ ต�าแหน่ง และลายมือชื่อ หรือระบุบุคคล
 ที่เทียบเท่าที่มีอ�านาจลงนาม

รูปที่ 1
ตัวอย่างใบรับรองผลการ

สอบเทียบ ทางด้านมิติ
(ส่วนที่ 1 รายละเอียดเครื่องมือ) 1

2

3

4

5

8

6

5

7
9 9

รูปที่ 2
ตัวอย่างใบรับรองผลการ

สอบเทียบ ทางด้านมิติ
(ส่วนที่ 2 ผลของการสอบเทียบ)
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1. Laboratory’s name and address

2. name and address of the customer

3. description of measurement instrument 

4. laboratory’s control procedures and calibration standard

5. Calibrated tools receiving date, Calibration date, issuing date 

6. Measurement traceability

7. Measurement Uncertainty

8. The environmental conditions for calibration, temperature, 

 humidity 

9. Name, Position, and the signature authorized person 

Therefore, the inspection of measurement quality compared with the specified criteria is essential to ensure that such instrument meet 

the requirements. This could be achieved by calibration of the measuring tools or equipment which is the process to inspect the tools or 

equipment to determine error of measurement and acceptable deviations, in order to build the reliability before application. To effectively used 

of verification report, laboratory operator need to understand details indicated in the calibration certification. The key components of the 

calibration report according to ISO17025 consist of; Sample of calibration certificate as shown in picture 1 and 2

TESTING STANDARD

1

2

3

4

5

8

6

5

7
9 9

Picture 1:
Example of dimension 

calibration certificate
(Part 1: Tool details)

Picture  2:
Example of dimension 

calibration certificate
(Part 2 : calibration result)
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A. จุดสอบเทียบมาตรฐาน (ค่าจริง)
B. ค่าที่วัดได้
C. ค่าแก้ที่ได้จากการสอบเทียบ
D. ค่าความคลาดเคลื่อน ได้จากผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าจริง

E. ค่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการสอบเทียบ
F. เกณฑ์การยอมรับ
G. การตัดสิน
H. ผลของการเลื่อนค่าต่อปี

เม่ือทราบถงึรายละเอยีดทีช่ีบ่้งในรายงานผลการสอบเทยีบ ขัน้ตอนต่อไปต้องน�าผลการสอบเทยีบไปทวนสอบค่าความคลาดเคล่ือนเทยีบกับเกณฑ์การยอมรบั

Equipment : Dial Caliper ID No : TIS21016

Model: /   Mitutoyo / 505-648-50 Serial No:  38K251

Range capacity   0 - 300 mm  Resolution:  0.02 mm.

 Certificate No . 19L482 Calibration Date:  6 February 2019

Standard Length. UUC  Reading Correction Error Uncertainty Error+Uncertainty Limit  of  Error Judgement Annual Change

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ±( mm ) ( mm ) ( mm )  (mm)

0.0 0.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

2.5 2.50 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

5.1 5.10 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

7.7 7.70 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

10.0 10.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

10.3 10.30 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

12.9 12.90 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

15.4 15.40 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

17.6 17.60 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

20.0 20.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

20.2 20.20 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

22.8 22.80 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

50.0 50.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

100.0 100.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . -0.01

150.0 150.01 - 0.01 0.027 0.04 + 0.05 OK . 0.00

200.0 200.01 - 0.01 0.027 0.04 + 0.05 OK . 0.01

250.0 250.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.01

300.0 300.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.02
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จากตัวอย่างผลการสอบเทียบ Dial Caliper เมื่อน�ามาทวนสอบผล
จะเห็นว่าเครื่องมือมีค่าความผิดพลาด (D) รวมกับค่าความไม่แน่นอนใน
การสอบเทียบ (E) ผลที่ได้ ไม่เกินเกณฑ์การยอมรับที่ก�าหนดไว้ (F) ถือว่า
เครื่องมือผ่านเกณฑ์การยอมรับ (G) สามารถน�าไปใช้งานได้

การสอบเทียบเครื่องมือ ถือเป็นข้อก�าหนดส�าคัญในระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025) ดังนั้นห้องปฏิบัติการจึงควร
มกีารสอบเทยีบเครือ่งมอืทีมี่ผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูล ตามระยะเวลา
ท่ีก�าหนด เพ่ือให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

สนใจรับบริกำรทดสอบ สอบถำมข้อมูลได้ที่ :
ศูนย์ทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์
655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34 
ต.บางปูใหม่่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0710-9 Ext.134-135,138
โทรสาร : 0-2323-9598
อีเมล์ : tsa@thaiauto.or.th
Line@ : @thaiauto
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Once knowing the details indicated in the calibration report, the traceability of the calibration result must be performed to determine 

the deviation by comparing with the acceptance criteria.

Equipment : Dial Caliper ID No : TIS21016

Model: Mitutoyo / 505-648-50 Serial No:  38K251

Range capacity   0 - 300 mm  Resolution:  0.02 mm.

 Certificate No . 19L482 Calibration Date:  6 February 2019

Standard Length. UUC  Reading Correction Error Uncertainty Error+Uncertainty Limit  of  Error Judgement Annual Change

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ±( mm ) ( mm ) ( mm )  (mm)

0.0 0.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

2.5 2.50 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

5.1 5.10 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

7.7 7.70 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

10.0 10.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

10.3 10.30 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

12.9 12.90 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

15.4 15.40 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

17.6 17.60 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

20.0 20.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

20.2 20.20 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

22.8 22.80 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

50.0 50.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.00

100.0 100.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . -0.01

150.0 150.01 - 0.01 0.027 0.04 + 0.05 OK . 0.00

200.0 200.01 - 0.01 0.027 0.04 + 0.05 OK . 0.01

250.0 250.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.01

300.0 300.00 - 0.00 0.027 0.03 + 0.05 OK . 0.02

 

         ..............................................          ................................................................

 )

                           ........…/...........…/.......…                            ........…/...........…/.......… 
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From above example, calibration result of Dial Caliper, it is found 

from the calibration results that the summation of calibration error 

(D) and uncertainty (E) does not exceed the specified acceptance 

criteria (F). Therefore, the instrument is deemed satisfying the 

acceptance criteria (G) and applicable. 

Instrument calibration is considered a significant provision in 

the laboratory quality system (ISO/IEC 17025). Hence, the calibration 

of the instrument affecting the quality of data should be available 

according to the period specified in order to be accurate and reliable 

of test results. 

For more information:

Testing Center of Thailand Automotive Institute

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

Sukhumvit Road, Km.34, Muang, Samutprakarn 10280.

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

FAX : 0-2323-9598

Email : tsa@thaiauto.or.th

Line@ : @thaiauto

TESTING STANDARD
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NO MORE WAITING

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

IS UNLEASHED

ยนตรกรรมที่ไรข�ดจำกัด

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

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

เติมเต็มความสมบูรณแบบใหชีว�ต

ศึกษารายละเอียดเพ�่มเติม

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

7-8

14-15

11-12

19

19 การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ 
Why Why Analysis

การพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดวย Kaizen

ขอกำหนดและการประยุกตระบบ
การบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

19

20-21

ระบบไฟฟาในยานยนตไฟฟา

ขอกำหนดและการประยุกตใช
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

ระบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง
ในยานยนตไฟฟา

หลักสูตรฝกอบรม Public Training
เดือนพฤษภาคม 2563

สอบถามขอมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: แผนกพัฒนาผูประกอบการ
โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 อีเมล: hrd@thaiauto.or.th





กลุ่มหลักสูตร ล�ำดับ รำยชื่อหลักสูตรฝึกอบรม จ�ำนวนวัน
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1 หลักสูตรข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ระบบบริหำรคุณภำพ IATF 16949:2016
(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice) 2

2 หลักสูตรกำรวำงแผนคุณภำพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Quality Planning : APQP) 1

3 หลักสูตรกำรเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อกำรผลิต (Production Part Approval Process : PPAP) 1

4 หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อขัดข้องด้ำนศักยภำพและผลกระทบ
(FMEA Requirement and Implementation Training Course : 1st Editon 2019- AIAG-VDA) 2

5 หลักสูตรข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ใช้กำรควบคุมกระบวนกำรทำงสถิติ
(Statistical Process Control Requirement and Implement) 2

6 หลักสูตรข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ใช้กำรวิเครำะห์ระบบกำรวัด (MSA Requirement and Implementation Training Course) 2

7 หลักสูตรเทคนิคกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique) 2

8 หลักสูตรควำมคิดบนควำมเสี่ยงส�ำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016) 2

9 หลักสูตรกำรจัดท�ำ Control Plan ตำมข้อก�ำหนดของ IATF 16949:2016 (Control Plan for IATF 16949:2016) 1

10 หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อขัดข้องด้ำนศักยภำพและผลกระทบในกระบวนกำรผลิตและกำรจัดท�ำ Control Plan
(Process Failure Mode Effect Analysis 1st Edition and Control Plan) 2
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11 หลักสูตรคิดบวกเชิงสร้ำงสรรค์ (Positive and Creative Thinking for Excellence) 1

12 หลักสูตรกำรสร้ำงแรงจูงใจและจิตส�ำนึกในกำรท�ำงำนด้วย 7 คิว (7 Q for Success Works) 2

13 หลักสูตรวิธีกำรสอนงำน (Job Instruction – How to instruct work : TWI-JI) 2

14 หลักสูตรคิดบวกสร้ำงจิตส�ำนึกรักองค์กร (Positive Thinking for Buliding Organization Royalty) 2

15 หลักสูตรวิธีกำรปฏิบัติต่อคน (Interaction Management – How to Relate Person : TWI-JR) 2

16 หลักสูตรกำรจัดกำรควำมเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน (Stress Mangement) 1

17 หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน แบบ Coaching (Coaching Technique Skill Development) 2

18 หลักสูตร HORENSO ทักษะกำรสื่อสำรแบบญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน (HO REN SO) 1

19 หลักสูตรกำรสอนงำนเพื่อเพิ่มผลิตภำพคุณภำพในงำนอุตสำหกรรมยำนยนต์
(High Productivity and Quality Training for Automotive Industry) 2

20 หลักสูตรกำรฝึกเป็นวิทยำกร (Train the Trainer) 2
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21 หลักสูตรกำรจัดกำรคลังสินค้ำและควบคุมสินคำ้คงคลังอยำ่งมีประสิทธิภำพ ยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 1

22 หลักสูตรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนด้ำน Logistic ด้วยหลักกำร Lean Manufacturing 
(Logistics Efficiency Improvement by Lean Manufacturing) 1

23 หลักสูตรคลังสินค้ำและกำรจัดส่งกระจำยสินค้ำ (Logistic & Supply Chain) 1

24 หลักสูตร AI และ IOT ในภำคกำรขนส่งและคลังสินค้ำยุค 4.0 (AI and IoT in the Smart Warehouse & Transportation 4.0) 1
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25 หลักสูตรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และพัฒนำภำวะผู้น�ำ (Strategic Management and Leadership) 1

26 หลักสูตรกำรพัฒนำหัวหนำ้งำนอยำ่งไรให้มีคุณภำพ (Effective Leader) 1

27 หลักสูตรกำรบริหำรกำรผลิตส�ำหรับหัวหนำ้งำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์
(Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry) 2

28 หลักสูตรบทบำทและทักษะหัวหนำ้งำนส�ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ (Role and Skill of Leader for Automotive Industry) 2

29 หลักสูตรพัฒนำทักษะผู้บังคับบัญชำ (Supervisor Skills Development : SSD) 1

แผนกพัฒนำผู้ประกอบกำร สถำบันยำนยนต์
ช้ัน 4 อำคำรส�ำนักพัฒนำอุตสำหกรรมรำยสำขำ ซอยตรีมิตร กล้วยน้�ำไท 
ถนนพระรำมท่ี 4 แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://www.thaiauto.or.th

ประชำสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

In-house
Training
ประจ�ำป ี2563



กลุ่มหลักสูตร ล�ำดับ รำยชื่อหลักสูตรฝึกอบรม จ�ำนวนวัน
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30 หลักสูตรกำรวิเครำะห์ปัญหำด้วยหลักกำร Why Why Analysis (Why Why Analysis) 1

31 หลักสูตรเครื่องมือกำรแก้ไขปัญหำคุณภำพใหม่ 7 ชนิด (New 7 Tools) 2

32 หลักสูตรกระบวนกำรแก้ปัญหำด้วยเทคนิค 8D  (Problem Solving by 8D) 2

33 หลักสูตรระบบควบคุมคุณภำพที่หนำ้งำน QCC และ QC Story  (QCC & QC Story) 2

34 หลักสูตรเทคนิคกำรปฎิบัติกำรแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Action : CPA) 1

35 หลักสูตรเครื่องมือกำรแก้ปัญหำคุณภำพ 7 ชนิด ( 7 QC Tools) 2

36 หลักสูตรกำรป้องกันควำมผิดพลำดโดยมิได้ตั้งใจ (Poka Yoke) 1

37 หลักสูตรกำรแก้ปัญหำแบบ 3G 5 Why ภำคปฏิบัติ (Problem Solving by 3G 5 Why : Workshop) 1
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ำ้ 38 หลักสูตรหลักกำรพื้นฐำนระบบกำรผลิตแบบโตโยตำ้ (Toyota Production System : TPS Concept) 1

39 หลักสูตรกำรควบคุมสภำพหน้ำงำน (Worksite Control) 1

40 หลักสูตรกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Flow) 1

41 หลักสูตรกำรท�ำงำนมำตรฐำน (Standardized Work) 2

42 หลักสูตรกำรท�ำระบบดึง (Pull System) 2

43 หลักสูตรระบบคัมบัง (Kanban System) 1

44 หลักสูตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตด้วย Quality Cost Delivery (Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery) 2
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45 หลักสูตรกำรลดต้นทุนแห่งควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร (Cost Reduction by 7 Wastes) 1

46 หลักสูตรต้นทุนคุณภำพ (Cost of Quality) 1

47 หลักสูตรกำรวิเครำะห์สำเหตุรำกเหงำ้เพื่อมุ่งสู่ Zero Defect (Root Cause Analysis for Zero Defect) 1

48 หลักสูตรเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis Technique) 2

49 หลักสูตรจิตส�ำนึกดำ้นคุณภำพ (Quality Awareness) 1

50 หลักสูตรกำรลดต้นทุนตำมวิถีกำรผลิตแบบทันเวลำพอดีในอุตสำหกรรมยำนยนต์
(Cost Reduction by Just in Time way for Automotive Industry) 2

51 หลักสูตรกำรลดควำมสูญเปล่ำในกระบวนกำรด้วย LRP (Loss Reduction Process : LRP) 2

52 หลักสูตรเทคนิคกำรควบคุมคุณภำพส�ำหรับหัวหนำ้งำน (Quality Control Technique for Supervisor)  
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53 หลักสูตรกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1

54 หลักสูตรกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต (Production Planning and Control) 1

55 หลักสูตรกำรออกแบบ Check Sheet ให้ใช้งำนงำ่ยและมีประสิทธิภำพ (Checksheet Design for Effective and Easy to use) 1

56 หลักสูตรเทคนิคกำรประยุกต์ใช้ PDCA ให้มีประสิทธิผล (The Effective PDCA Implementation Technique) 1

57 หลักสูตรกำรควบคุมด้วยกำรมองเห็น (Visual Control) 1

58 หลักสูตรกำรควบคุมกำรผลิตประจ�ำวัน (Productiton Daily Shop Floor Control) 1

59 หลักสูตรกำรบริหำรพื้นที่หนำ้งำนของอุตสำหกรรมยำนยนต์อยำ่งมีระบบ (Shop Floor Control for Automotive Industry) 2

60 หลักสูตรกำรบริหำรงำนประจ�ำวัน (Daily Mangement) 1

61 หลักสูตรกำรบ�ำรุงรักษำด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 2

62 หลักสูตรกำรบ�ำรุงรักษำทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 1
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โน

มัต
ิ 63 หลักสูตรพื้นฐำนเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟำ้ (Fundamentals of Electric Vehicle Technologies) 2

64 หลักสูตรระบบไฟฟ้ำในยำนยนต์ไฟฟำ้ (Electrical System in Electric Vehicle) 2

65 หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังในยำนยนต์ไฟฟ้ำ (Power Electronic in Electric Vehicle) 2

66 หลักสูตรหุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ (ช่ำงควบคุมหุ่นยนต์) (Robotic for Automotive Industry : Operator) 3

67 หลักสูตรกำรส่ือสำรแบบอัตโนมัติในอุตสำหกรรมยำนยนต์ (Communication for Automation System in Automotive Industry) 3

68 หลักสูตรกำรใช้งำน PLC เบื้องต้น (Basic Programmable Logic Controller) 3

สนใจสำมำรถดำวน์โหลด
ใบสมัครได้ท่ี

สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี :
แผนกพัฒนำผู้ประกอบกำร
คุณศุกลรัตน์ คุณสุวรรณ คุณปำริชำติ
Tel: 02-712-2414 Ext. 6701, 6703, 6607
Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th
 suwan@thaiauto.or.th
 parichat@thaiauto.or.th
Facebook: Thailand Automotive Institute - HRD



วัน
นี้ทำงกองบรรณำธิกำรนิตยสำร Automotive Navigator 
ได้มีโอกำสเข้ำพบผู้บริหำรนักพัฒนำตัวยงอย่ำง คุณกมล 
ชติุพงศน์ำวิน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เค เอ็ม เอฟ จ�ำกดั 
ท่ีมคีวำมคุ้นเคยกันดีกับสถำบันยำนยนต์กว่ำ 10 ปี ซ่ึงช่วงน้ี

ห่ำงหำยจำกสถำบันยำนยนต์ไปกว่ำ 2 ปี เนือ่งจำก ท่ำนเข้ำไปช่วยสนบัสนนุงำน
ทำงสถำบันไทย - เยอรมัน 

Today, the editorial team of Automotive Navigator Magazine, 
has an opportunity to meet a brilliant executive and developer; 
Mr. Kamon Chutipongnavin, President – KMF Co., Ltd., with 
whom Thailand Automotive Institute (TAI) has known for over 

10 years. The during the past 2 years, Mr. Kamon has been a special 
instructor at Thai-German Institute 

FROM SMART FACTORY TO
DIGITAL TRANSFORMATION
FOR CONQUERING DIGITAL DISRUPTION

ก้ำวข้ำม Smart Factory สู่
Digital Transformation
ก่อนเผชิญสภำวะ Digital Disruption

Interviewer : Entrepreneur Development Division
Editor : Public Relation Section 
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• ควำมเป็นมำของบริษัท
บรษิทั เค เอม็ เอฟ จ�ากัด เร่ิมต้นกจิการเม่ือปี พ.ศ. 2523 เป็นโรงงาน

ขนาดเล็กเหมือน Startup ทั่วไป บนเส้นทางกว่า 40 ปี มีการเปล่ียนแปลง
หลายอย่างเกิดขึน้มากมาย จากก้าวเลก็ๆ สูก่ารก้าวมาเป็น Tier1 บรษิทัฯ พบกบั
อปุสรรคหลายด้าน ซ่ึงธรุกจิหลกัของบริษัทฯ คอื การผลติชิน้ส่วนยานยนต์
ให้กับทางบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• ปรัชญำ หรือแนวคิดในกำรบริหำรงำนของบริษัท
ผมมคีวามคดิอยู่เสมอว่า มนษุย์จะรอทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่ให้เกิดการรบัรู้ 

แต่ท�าไมเราไม่เริ่มต้นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองก่อน ผมอยากฝากข้อ
ปรชัญาหรอืแนวคดิตรงถงึผู้ประกอบการ “เร่ืองบางเร่ืองคณุสามารถเริม่ต้น
จากตวัคุณเอง ท�า แสวงหา ทดสอบ คณุท�าได้เยอะแยะ แต่ถ้าคณุเริม่ต้นจาก
รอคนอื่นให้คุณก่อน ชีวิตคุณจะรอคอยไปตลอด” หมายความว่าคุณต้อง
รอคนอ่ืนมาให้คุณ คุณถึงจะเดินได้ ชีวิตการท�างานของผมกว่า 40 ปี 
ผมไม่เคยรอคนอ่ืนอะไรผมท�าได้ผมคดิได้ผมลงมือท�าเลย คณุต้องการพัฒนา
ตวัเองแบบ outside in รอให้คนอ่ืนมาท�าให้คณุคณุถึงจะท�า ท�าไมคุณไม่ท�า
จาก inside out ท�าจากตวัคณุเอง นีค่อืปรัชญาทางความคดิ เพราะว่าถ้าคุณ
รอแต่คนอื่น เท่ากับคุณทิ้งโอกาสไปเร่ือยๆ โดยที่บางครั้งมันมีโอกาสดีๆ 
มาเยือนคุณแต่คุณกลับทิ้งมันไป นั่นคือสิ่งที่ผมคิด

• Company’s History
KMF Co., Ltd. was established in 1980 as a small startup factory. 

Over 40 years, the company experienced many changes and faced 

various obstacles. Nevertheless, the company has been able to pass 

through those difficulties and become Tier 1 company. Our core 

business is auto parts production that supplies products to Isuzu 

Motors Co., (Thailand) Ltd.

 • Philosophy or Principles of Company’s Management
I always have thoughts that human beings wait for everything 

before having a perception instead of self-learning. I would like to 

share philosophy or principle with operator that; “Some matters can 

be started by you; for example, doing, seeking, testing and much 

more. On the other hand, if you wait for others to provide them to you, 

you have to wait forever”. This means you have to wait for others to 

hand on to you before you can move on. Moreover, with over 40 years 

of work experience, I have never waited for others. If I have thought, 

I can just do it. You need self-development in term of inside out not 

outside in. This is the philosophy or principle. Waiting for others 

means letting opportunity pass you by, some of which may be good 

ones, but you just ignore it. 

ผมจะให้สัมภำษณ์ในฐำนะ
ผู้ประกอบกำรชิ้นส่วนยำนยนต์
เป็นครั้งสุดทำ้ย เพรำะวำ่
ผมตัดสินใจ Fade out จำก
ธุรกิจตรงนี้
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• คู่แข่งของคุณคือใคร 
ผมเชื่อว่าในชีวิตผม ผมไม่มีคู่แข่ง ผมมีแต่คู่ค้า แต่คู่แข่งที่น่ากลัว

ทีส่ดุส�าหรบัผมกค็อื นายกมลเม่ือวานนีเ้ป็นคู่แข่งผม ทกุวันนีผ้มต้องแข่งกับ
นายกมลเมื่อวานนี้ เราต้องแข่งกับตัวเราเองให้ได้ทุกวัน แต่ถ้าเราไปมอง
คนอื่นเป็นคู่แข่ง เราจะไม่แข่งกับตัวเราเอง เพราะฉะนั้นการท�างานของผม
ถงึพฒันาขึน้มาอย่างต่อเนือ่งของผมเร่ือยๆ โดยผมคดิว่าถ้าผมแข่งกับตัวผม
เมื่อวานน้ีได้ในทุกวัน ผมจะพัฒนาตัวผมขึ้นไปเร่ือยๆ โดยผมไม่ปิดก้ัน
ทางความคดิของผม อะไรไม่ทีไ่ม่รู้ผมอ่าน อะไรไม่รู้ผมแสวงหา เพราะฉะนัน้
นี่คือปรัชญาในการท�าการค้าของผม

• ช่วงเวลำที่ด�ำเนินธุรกิจ มีเหตุกำรณ์ใดบ้ำงที่ถือว่ำเป็นวิกฤติ
ของบรษัิท และได้รับผลกระทบอย่ำงไรรับมอืหรือจัดกำรอย่ำงไร 

เรื่องวิกฤติเศรษฐกิจ ครั้งแรกที่ผมเจอคือเมื่อปี พ.ศ. 2528 ตอนนั้น
เริ่มท�าธุรกิจใหม่ๆ ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมัยน้ัน
มีมาตรการควบคุมสินเชื่อ 18% มีปัญหาเร่ืองการเงิน เร่ืองแชร์ชม้อย
ในสมัยนั้น พอนับไปอีก 12 ปี ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีวิกฤตการณ์
ต้มย�ากุ้ง พออีก 12 ปี ในปี พ.ศ. 2552 มีวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ 
(Hamburger Crisis) ถ้านับไปอีก 12 ปีตามสถิติประเทศไทยปี พ.ศ. 2564 
ผมยังไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเกิดอะไร แต่เราเห็นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 
แค่เดือนมกราคมเดือนเดียวก็รู้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้น (บทสัมภาษณ์เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) แล้วยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงไปขนาด
ไหนปี พ.ศ. 2563 อย่างน้อยครึ่งปีแน่นอน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโร 
หรือ โควิด-19 ผมมองว่าครึ่งปีทันทีเลย เพราะมันมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย 
ไม่มีอะไรมาคาดการณ์ได้ก่อนล่วงหน้า 2 - 3 ปี ซึ่งตอนนี้ผลกระทบมันเริ่ม
แรงขึ้นไปเรื่อยๆ ช่วงเดือนมกราคมต้นปีอยู่ๆ ก็ยิงจรวดกัน ถามว่าตรงน้ี
มันเป็นวิกฤตแล้วหรือยัง ถ้าตามข้อมูลของผมมันน่าจะลงตัวกันปีหน้า
ส�าหรับวิกฤต แต่ในทุกๆ วิกฤตจะมีโอกาสเสมอขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็น
โอกาสในวิกฤตนั้นหรือไม่ ถ้าถามว่าจะแก้อย่างไร ผมเข้าใจว่าวิกฤตรอบนี้
ถ้าคณุเปลีย่นแปลงไม่ได้ในเรือ่ง Digital transformation คณุมีโอกาสทีจ่ะถูก 
Digital disruption ท�าลายล้างอันนี้ค่อนข้างแน่นอน

• Who is your competitor?
I believe that in my whole life I do not have competitor, but 

instead I have business partner. However, as I see it, the formidable 

rival is Mr. Kamon of yesterday. Everyday, I have to compete with 

him. If I see others as competitors, I will not compete with myself. As 

a result, my work has been developed, continuously. Every day, that 

I compete with Mr. Kamon of yesterday, it will enhance and disclose 

my thought. Thing I don’t know, I read and seek. This is my philosophy 

of doing business. 

• Are there any crises for the company throughout 
these years? What is effect of that? How do you handle it? 

The first crisis that hit our business was in 1985. I had just 

started the business and It was during the time of Prime Minister 

Gen. Prem Tinsulanonda. There was credit control measure due to 

18% of financial difficulty and ponzi scheme of Mrs. Chamoi’s financial 

fraud case. Then, 12 years later in 1997, Tom Yum Koong crisis had 

effects on Thai economy followed by Hamburger Crisis in 2009, 12 

years apart. According to statistics of Thailand, I have no idea what 

Thailand will face in 2021. From only January of this year, we know 

what will happen (the interview was in February 2020), but we don’t 

know how severe of situation will be. In 2020, I believe that during 

the first half of this year will receive effect from corona virus, also 

known as Covid-19, because it comes from nowhere. Nothing can 

be foreseen what will be in the next couple years. Now, effects are 

increasing. Additionally, at the beginning of January, there were missile 

attacks. Are these crises? From my information, I believe these will be 

over next year. However, in every crisis, there are always opportunities 

which depend on whether we can see them. How can we solve these 

problems? My answer is if you cannot change in Digital Transformation, 

there are chances that you will be harmed from Digital disruption.

TRAIN THE TRAINER

ผมไม่มีคู่แข่งผมมีแต่คู่คำ้ แล้ว
คู่แข่งที่น่ำกลัวที่สุดส�ำหรับผม
มัน คือ นำยกมลเมื่อวำนนี้…
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ผมขอเล่าย้อนไปตอนวิกฤตเศรษฐกิจ
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ตอนที่เกิด
วิกฤต บริษัท อีซูซุมอเตอร์ ได้เข้ามาเยี่ยมชม
โรงงาน ซึง่ในช่วงน้ันไม่มอีอเดอร์ ออเดอร์ทีเ่ข้ามา
น้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ทาง บริษัท อซีซูมุอเตอร์ 
ถามผมว่าเกิดวิกฤตอย่างนีผ้มจะท�าอะไร ผมตอบว่า 
ผมอยากเอาคอมพิวเตอร์ไปตดิตัง้ในไลน์การผลติ
ให้มันส่งข้อมูล ทาง บริษัท อีซูซุมอเตอร์ เขา
บอกผมคิดแปลก ท�าไมบริษัทอื่นๆ พอไม่มีงาน
เขากใ็ห้พนกังานหยดุ ผมบอกว่าถ้าไม่มงีานให้เดก็
ท�าอย่างนี้ดีเลย เพราะว่าสั่งอะไรตอนนี้ก็ต้อง
ท�าหมด เดี๋ยวถ้าตอนมีงานเข้ามาผมก็สามารถ
ผลิตได้เลย วันน้ันท�าให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้
รูจ้กัสถาบันยานยนต์ พอทาง บรษิทั อซีซูมุอเตอร์ 
กลับมาเยี่ ยมชมโรงงานอีกค ร้ังก็ เ ร่ิม เห็น
คอมพิวเตอร์ในไลน์การผลิตเต็มไปหมด ซึ่ง
คณุสามารถ มหาพล น�าเร่ืองนีไ้ปแจ้งทางสถาบนั
ยานยนต์ สถาบันฯ เลยเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
ของผม 

ตั้งแต่วันน้ันผมไม่ได้หยุดผมพัฒนามา
จนถึงวันนี้ ผมผ่านมา 3 วิกฤตแล้วในวิกฤตที่ 4 
ที่มันก�าลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ 
ผมคดิว่าวกิฤครัง้น้ีน่าจะแรงทีส่ดุ ผมควรไปช่วย
ผูป้ระกอบการอืน่ๆ ผมควรน�าประสบการณ์ความรู้
ที่ผ่านวิกฤตไปช่วย แต่ตอนนี้ทีมงานมีผมเพียง
คนเดียวผมคงช่วยได้ในระดับหนึ่งได้แค่ไหน
ก็คงแค่นั้นครับ เพราะฉะนั้นที่ถามว่า วิกฤตผม
แก้อย่างไร มันขึ้นอยู ่ว ่าก ่อนเกิดวิกฤติเรา
เตรยีมตัวอย่างไร อย่ารอให้เกดิวกิฤติแล้วแก้ครับ

• มีแนวโน้มที่จะขยำยประเภทธุรกิจหรือ 
Product line อื่นบำ้งหรือไม่

ก่อนอื่นผมคงต้องขอแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบว่า “ผมจะให้สมัภาษณ์ในฐานะผู้ประกอบ
การชิ้นส่วนยานยนต์เป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่า
ผมตดัสินใจวางมือ (Fade out) จากธุรกจิตรงนี”้ 
โดยจะมีบริษัทที่มารับช่วงบริหารงานต่อซึ่ง
ทางบริษัท อีซูซุมอเตอร์ รับทราบมาโดยตลอด 
เป็นระยะเวลา 1 ปีที่ผมจัดการเคลียร์ทุกอย่าง
จากธุรกิจตรงน้ี ผมมีเหตุผลที่อยากจะวางมือ
จากตรงนี ้เน่ืองจากอันดบัแรก คอืผมช่วยท�างาน
ให้แค่บริษัท อีซูซุมอเตอร์ ได้เพียงบริษัทเดียว 
แต่ธุรกิจท่ีผมจะไปท�าในอนาคต เป็นธุรกิจที่
ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้หลายๆ บริษัท โดย
การน�าเรื่อง Digital Transformation เข้าไปช่วย 
และด้วยวยัของผมปีนีอ้ายุ 62 ปี ผมอาจจะมีอายุ
เวลาการท�างานถงึอาย ุ70 ปี ผมอาจจะช่วยบรษิทั
ได้หลายๆ บรษิทั โดยคาดว่าประมาณกลางเดอืน
เมษายนน้ี ผมก็จะไม่มีธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
อยู ่ ท่ี มื อแล ้ ว  ผมจะไปท� า ธุ รกิ จ เกี่ ยว กับ 

Programming Software Development 
ในด้านต่างๆ ภายในปีนี้จะไปท�าเป็นรูปธรรม
ชัดเจน แล้วท้ายที่สุดก็จะได้เข้าไปช่วยสถาบัน
ยานยนต์พัฒนาผู ้ประกอบการอย่างเต็มตัว 
แต่ฐานะที่ไปในวันนั้นอาจจะไปในนาม อดีต
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์

ซึ่งในกิจการใหม่นี้มันเป็นเรื่องที่ยาก 
และยังหาคนช่วยท�าไม่ได้ ในเรื่องการไปท�า 
Digital Transformation เพราะว่าถ้าเจ้าของเขา
ไม่รูว่้าจะแก้อย่างไร ดงันัน้ผมต้องไปให้เก่งกว่าเขา 
ณ เวลานี้คนที่จะท�าตรงนี้ได้มันไปตกผลึกอยู่
ที่ผมคนเดียว ผมต้องท�าอะไรหลายๆ อย่าง ซึ่ง
ตรงนีเ้ป็นเร่ืองยาก และยากทีจ่ะอธบิาย เพราะว่า
บางสิ่งบางอย่างไม่มีการถอดบทเรียน (Lesson 
learned) ในมหาวิทยาลัย บนความทันสมัยนี้
แ ค ่ หลั ก สู ต ร ในมหา วิทยา ลั ย ยั ง เ ป ล่ี ยน
ตามไม ่ทัน แล ้วผมต้องด�าเนินการเรื่องนี้ 
จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสาหัส ซึ่งผมไม่ไหวถ้า
ต้องรับบทบาทหน้าที่แบกไว้ทั้ง 2 ข้าง ผมเลย
ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

Dur ing the Hamburger Cr is is , 

representatives of Isuzu Motors Co., 

(Thailand) Ltd. visited my factory. Order 

was lessened, distinctively. They asked me 

how to solve this problem. I told them I wanted 

to install computers in production lines in 

order to send data to me. They wondered 

because most companies would ask 

employees for time off. Yet, I saw this as a 

chance because I could ask them to do 

whatever I wanted. Once order came, we could 

operate and make production, immediately. 

That day was the time I knew TAI. Another 

visit from Isuzu, they saw computers in our 

production lines. As a result, Mr. Samart 

Mahaphol from Isuzu told representatives of 

TAI before they visited my factory. 

Since then, I have not stopped for 

development. I have faced 3 crises and 

another one is coming which may or may 

not occur. Nevertheless, I believe this latest 

crisis is the most severe. Thus, I should help 

other operators with my experience and 

knowledge. Yet, there is only me in the 

team. I will help them with all my capability. 

Back to the question, it depends on how 

we prepare before occurrence of crisis. Do 

not wait until crisis comes to your door. 

• Do you have any plan for business 
expansion or to add more product 
line?

First of all, I would like to inform you 

that “this is my last interview as auto parts 

operator because I have made decision to 

fade out from this business”. There is a 

company that will take place and has been 

acknowledged by Isuzu. It is a year that I 

have cleared everything from this business 

because I have worked for only Isuzu, but 

business I am going to do will help many 

operators by using Digital Transformation 

as a tool to assist them. Now, I am 62 years 

old. I have time to work until I turn 70. I will 

be able to help various companies. In the 

middle of this April, I expect that auto parts 

business will no longer be in my hand. I will 

move to Programming Software Development 

business and it will be reified within this year. 

I will also fully help TAI in human resource 

development as a former auto part operator.

This new business is no bed of roses 

because I still can’t find someone to help 

me in Digital Transformation. I have to know 

more than the ones that I will help because 

they may not know how to solve their problems. 

For now, everything is on me and I have to 

do several things. It is difficult and hard to 

explain. This is because something has no 

lesson learned in university. Even curriculum 

taught in university cannot keep up with 

new or modern thing. Thus, it is hard for me 

to handle everything. I have to choose. 
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• รู้จักสถำบันยำนยนต์ได้อย่ำงไร เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรม หรือรับบริกำรด้ำนใดของ
สถำบันยำนยนต์บ้ำง 

รู้จักสถาบันยานยนต์ตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤต
เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) 
ทางบรษัิท อซีซุู มอเตอร์ เชญิทางสถาบนัฯ เข้ามา
เยี่ยมชมโรงงานนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้รู ้จักกัน 
ซึ่งมองจากภายนอกโรงงานผมเป็นโรงงาน
ขนาดเลก็ไม่มอีะไร แต่พอเข้ามาในไลน์การผลติ 
สถาบันฯ เห็นมีคอมพิวเตอร์ในไลน์ พนักงานมี
การตรวจสอบน้ันเป็นจุดเริ่มต้นที่รู้จักสถาบันฯ 
ซึง่ได้มกีารพูดคยุกับทางสถาบันฯ ถงึปัญหาต่างๆ 
ท่ีเจอในเร่ืองของ Software ซึ่งผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องน้ี สถาบันยานยนต์
เลยแนะน�าให้รู ้จักกับอาจารย์ ดร.วราพงษ์ 
เนดิน้อย ซึง่เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัโปรแกรม 
ผมตัดสินใจใช้โปรแกรมตัวนี้ส�าหรับการท�างาน 
ถามว่าการที่ผมท�า Software เริ่มจากอะไร 
ก็ต ้องตอบว่าเริ่มจากสถาบันยานยนต์ ถ้า
สถาบันยานยนต์ไม่ได้เข้ามาพูดคุยเรื่องปัญหา
ก็จะไม่เจอจุดนี้ นับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นระยะ
เวลาเกือบ 10 ปีครับ 

ผมภูมิใจในการเข้าไปท�าหลักสูตร การ
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต Loss 
Reduct ion Process (LRP) ร ่วมกันทาง
สถาบันยานยนต์ วันนั้น LRP ถือว่าเป็นจุดเล็กๆ 
อยู่ในโปรแกรมใหญ่ๆ ที่ผมท�าไว้ เพราะมาจาก
พื้นฐานของ LRP แล้วก็ดีใจที่สถาบันยานยนต์น�า 
LRP เข้าไปบรรจเุป็นหลกัสตูรพฒันาผูป้ระกอบการ 
และถ้าในอนาคตตอนท่ีผมไปบรรยายให้ทาง
สถาบันยานยนต์ เรื่อง Digital Transformation 
ผมสามารถอธิบายได้เลยว่า LRP อยู่ตรงไหนใน
การสร้าง Digital Transformation 

• กำรท�ำงำนและหัวใจหลักๆ กำรเป็น 
Smart Factory แรงจูงใจในกำรพัฒนำ
บริษัทให้เป็น Smart Factory 

ตอนน้ีมันก้าวข้ามค�าว่า Smart Factory 
ไปแล้วครับ ล่าสุดได้มีโอกาสไปบรรยาย เรื่อง 
Digital Transformation สาเหตทุีผ่มเลือกประเดน็นี้
ขึ้นท�าและมาบรรยาย เพราะว่าตอนนี้มีความ
สบัสนกนัมากระหว่างนักวิชาการกบัผูป้ระกอบการ 
นักวิชาการก็จะออกมาพูดว่าเราต้อง Digital 
Transformation ไม่งัน้เราจะถกู Digital Disruption 
อะไรก็ Digital Transformation กันเต็มไปหมด 
แม้กระท่ังมีการจัดหลักสูตร CEO Digital 
Transformation ผมได้โทรไปสอบถามรายละเอยีด
หลักสูตร ราคา 80,000 บาท มีเพียงเนื้อหา
พื้นฐานทั่วไป แต่มีผู้สมัคร 200 ท่ีนั่งเกือบเต็ม 

ถามว่าจ่ายเงนิไปแล้วได้อะไร ผมเลยมคีวามคิดว่า 
ผมไปพูดในฐานะเป็นผู้ประกอบการดีกว่า เมื่อ
ปีทีแ่ล้วทางองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน Deutsche Gesellschaft f r 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ได้พา
อาจารย์จากอาชวีะของอาเซยีน จ�านวน 11 ประเทศ 
ประสานงานโดยสถาบันไทย - เยอรมัน ผมก็ได้
มีโอกาสเข้าไปบรรยายในงานนี ้ พอบรรยายเสรจ็
ก็มีผู้แทนจากประเทศเวียดนามพูดกลับผมว่า 
“you lecture change my life” คอืเปลีย่นความคิด
เขาหมด ผมก็บอกเขาว่า คุณต้องน�าสิ่งเหล่านี้
ไปพัฒนาประเทศของคุณ เพราะผมท�ามาแล้ว
ผมถงึได้รู ้กไ็ม่อยากให้เขาเข้าใจผดิๆ ไปถ่ายทอด
ให้เดก็ทีจ่ะเป็นก�าลงัในอนาคตเขาผดิๆ พอวนันัน้
บรรยายเสร็จอาจารย์เขากพ็ดูกบัผมว่า “เราต้อง
เซฟกมลไว้” คือ ให้ผมไปบรรยายผมก็บรรยาย
ได้อกีไม่กีปี่ เพราะผมไปบรรยายแต่ละครัง้ผมรูส้กึ
เหนือ่ยมาก ผมอายเุยอะแล้ว ผมเลยบอกอาจารย์
ว่าถ้ามโีอกาสให้ผมไปสอนทีเ่วียดนาม เพ่ืออาจารย์
จะได้น�าไปสอนต่อ

• How do you know TAI? Have you 
ever participated in any activity or 
received service from TAI?

I have known TAI since the Hamburger 

Crisis. Isuzu invited TAI to visit my factory. 

At first, form the outside, my factory seemed 

to have nothing and small. Once they went 

to the production lines, they saw computers 

and staff monitored for correction parts, 

I started to know TAI from this. We discussed 

about problems; including software, which 

caused difficulty to most operators. As a 

result, TAI introduced Dr. Warapong Nertnoi 

who advised the program and I decided to 

use it. This software has been used because 

of TAI. If we didn’t have that discussion, 

I would miss the cause of problem. It is 

almost 10 years that I have known TAI.

I am proud to be a part of creating 

Loss Reduction Process (LRP) program 

with Thailand Automotive Institute (TAI). 

In the past, LRP was only a small part of 

large programs of mine which used LRP’s 

fundamental as basis. I am appreciated 

that TAI has placed LRP program in human 

resource development. In the future, if I have 

a chance to be a guest speaker for the 

topic of Digital Transformation, I will be able 

to explain where LRP is for building Digital 

Transformation. 

• What is the key for Smart Factory? 
What is your motivation to move 
KMF forward to Smart Factory?

Actually, it has already passed through 

Smart Factory. Recently, I have been a guest 

speaker for the topic of Digital Transformation. 

I decided to choose this topic because 

there are confusions among academicians 

and operators. The prior one said we needed 

Digital Transformation; otherwise, we would 

have effects from Digital Disruption. Digital 

Transformation is about everything. Even 

for seminar; CEO Digital Transformation, it 

costed 80,000 THB for only fundamental 

content and there were 200 attendees. My 

question is what did you get for that price. 

That is why I think it is better if I give lecture to 

operators. Last year, Deutsche Gesellschaft 

f r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

brought a group of vocational teachers 

from 11 ASEAN countries from coordinating by 

Thai-German Institute (TGI) and I was a speaker. 

After the end of session, a representative 

from Vietnam told me that my lecture 

changed his life. I insisted him to bring what 

he had learnt to develop his country because 

I had done before and I knew. I don’t want 

him to misunderstand about this and pass 

on to youth who are future of the nation. At 

the end of the day, a teacher came to me 

and said we had to save Mr. Kamon. Due to 

my age, I can only give lecture for the next 

few years. Lecturing consumes much my 

energy and I feel tire every time. Thus, I told 

this teacher that I would like to give lecture 

in Vietnam to pass on knowledge to him. 
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กลบัมาในเรือ่งของ Smart Factory ค�าว่า 
Smart มันเป็นเรื่องของความทันสมัย แต่มัน
มีอีกค�าต้องใส่ให้มันวิ่งคู ่กันไปคือ Slim ถ้า
องค์กรคณุ Smart แล้วไม่ Slim ไม่กระชบัอุ้ยอ้าย
มีแต่คลอเรสเตอรอลก็ไม่มีประโยชน์ ในการลด
ความสญูเปล่าในกระบวนการผลติ หรอื LRP ทีเ่รา
รูจ้กั พดูเรือ่งนีม้านานแล้ว Smart and Slim กคื็อ 
Digital Transformation เพยีงแต่ว่าเราน�า 2 ค�านี้
มารวมกนั ถ้าเราแยก Digital คอื Smart ถ้า Smart 
แล้วไม่ใช้ Digital ได้ไหม ถ้าไม่ใช้ Digital แล้ว
ใช้อะไรถึงจะ Smart  และ Transformation คือ
การเปลี่ยนแปลง การที่คุณ Slim คือการ
เปลีย่นแปลง แต่พอน�า 2 ค�านีไ้ปรวมกนัเป็น Digital 
Transformation พอจับแยก Digital คือ Smart 
และ Transformation คือ Slim มีผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คิดว่าการซื้อโปรแกรมเสร็จแล้วจะเป็น 
Smart ได้เลย แต่คณุไม่ได้ Slim คณุได้แค่ Digital 
ไม่ได้ Transformation

ถ้าสถาบันยานยนต์จะจัดบรรยายเร่ือง 
Digital Transformation ผมยินดีไปบรรยายให้ 
แต่อยากให้เชิญระดับผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
การตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงมาฟัง เพราะว่า
ผู้ท่ีมาฟัง มาฟังเพื่อรู้ไม่มีประโยชน์ที่จะให้ผม

ไปบรรยาย แต่ผมต้องการบรรยายให้คุณน�าไป
คดิและปฏบิติัได้ ถ้าคุณต้องการจะหนเีร่ือง Digital 
Disruption ณ ตอนนีผ้มก�าลังสร้าง 2 บริษัทให้เป็น
บริษัทต้นแบบ ที่ผ่านการคัดกรองจาก บัวหลวง
เอสเอ็มอี และยังมีผู ้ประกอบการบางส่วนท่ี
ยังไม่คิดว่าจะยืนด้วยล�าแข็งของตัวเองรอให้
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา

ส�าหรับหวัใจหลักในการเป็น Smart Factory 
ในความคิดของผม ผมใช้ Digital Transformation 
เป็นตัวสร้าง ซึง่ผมต้องสร้างตัวขับเคล่ือน Digital 
ก่อน ซึ่งผมจะเรียกว่า Digital Standardization 
ใน Digital Standardization จะประกอบด้วย 4 
Digital คือ 

1.Digital Standard 
2.Digital Control 
3.Digital Monitoring 
4. Digital Action

Back to Smart Factory, Smart is 

about modernity, but there is another word 

that needs to consider together; Slim. 

If your organization is Smart, but not Slim, it 

is worthless for reducing loss in production 

or LRP. In fact, it has been talked that Smart 

and Slim is Digital Transformation. If we 

separate Digital from Transformation, Digital 

is Smart. Is it alright to be Smart without 

using Digital? Or What will help us to be Smart 

without using Digital? Transformation is change. 

Being Slim is also modification. When analyze 

these words; Digital is Smart and Transformation 

is Slim, this causes misconception to most 

operators who purchase a program and 

assume this is being Smart. Although, they are 

Smart, they are not Slim. This implies that they 

are only being Digital, but not Transformation. 

If TAI wants me to give a lecture 

about Digital Transformation, I am pleased 

but would like to invite executives or ones 

who can make decision for any change as 

audiences. I need audiences who bring and 

apply my concept, if they want to avoid 

Digital Disruption. At present, I am forming 2 

companies and they will be used as models. 

They are considered and guaranteed from 

Bualuang SME. There are also some operators 

who still wait for aids from the government 

sector instead of standing on their own. 

In my opinion, implementation of Digital 

Transformation is needed for becoming 

Smart Factory, where digital has to be built, 

initially. I call it Digital Standardization which 

consists of 4 digitals as follows 

1. Digital Standard 

2.Digital Control 

3.Digital Monitoring 

4. Digital Action
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ผมมี Platform ตัวนี้ก่อน แล้วน�าตัวนี้ไป
ท�าเป็น Smart Factory ถามว่าท�าไมผมสร้าง 
4 ตัวน้ี เพราะเวลาเราท�าเร่ืองอะไรก็แล้วแต่ 
ผมต้องรูก่้อนว่า DNA ของเราคอือะไร เช่น DNA 
ของประเทศไทย พฤติกรรมของคนไทย
คืออะไร เราจะเข้าใจความเป็นวิถีพุทธมากกว่า
เราไปเข้าใจ identity จากต่างประเทศ Digital 
Standardization ตัวนี้ผมเปรียบเป็น ศีล สมาธิ 
และปัญญา ศีลถือเป็น Standard ซึ่งเป ็น 
Standard ใน DNA ของเรามา 2,000 กว่าปีแล้ว 
การนัง่สมาธเิป็นการควบคมุ คือ Control พอเรา
นั่งสมาธิก็จะท�าให้เรารู ้สภาวะตัวเราเองคือ 
Monitor ตัวสุดท้าย ปัญญา คือ Action เพราะ
เวลาผมเข้าไป implement ในหลายๆ บริษัท 
ผมจะเจอพวก Guru ผู้รูท้ัง้หลายออกมาโต้ ผมน�า 
3 ตัวนีอ้อกมาบอกเขาปัญหากจ็บทัง้หมด คราวนี้
กโ็ยงไปหาเขาแล้วว่าจริงๆ แล้วเขามีปัญหาอะไร 
นิยามค�าว่าปัญหาของเขาคืออะไร ส�าหรับผม
ปัญหาคือ Standard ที่เรายังควบคุมไม่ได้ 
ช่องว่าง (gap) คอืปัญหา เม่ือเวลาถามว่าปัญหา
อยู่ตรงไหน Standard คืออะไร จะท�าให้คนเห็น
ช่องว่าง (gap) ของปัญหา และท�าให้ทุกคน
เห็นปัญหาเดียวกันหมด ถ้าอธิบายตรงนี้ได้ วิธี
แก้จะเป็นเรื่องง่าย ถ้าเราเห็น ช่องว่าง (gap) 
เราก็ Monitor ได้ก็จะได้บทสรุปว่าเราท�าไม
ยงัท�างานไม่ได้ พอเราไม่น�ามาตรฐานเป็นตวัตัง้
ช่องว่าง (gap) ก็จะสะเปะสะปะ 

ถ้าท�าครบ 4 หัวข้อนี้ก็สามารถเริ่มต้นใน
การเป็น Smart Factory ได้โดยเริ่มจากประเด็น
ที่ 1 Data Management ที่เป็นเรื่องที่ยากที่สุด 
คือการท�า Data Management ท�าไมต้อง 
Data Management เพราะว่าปกติแล้วทีท่�างาน
ทุกแห่ง พนักงานทุกคนก็จะมีคอมพิวเตอร์
คนละเครื่อง พนักงานทุกคนต่างคนต่างคีย์
ข้อมูลของตัวเองไปมากมายลงในคอมพิวเตอร์ 
ตรงนั้นผมเรียกว่า Data Operation ไม่ใช้ 
Data Management ซึ่ง Platform ของออฟฟิศ
ส่วนใหญ่จะมี Data เต็มออฟฟิศไปหมด ซึ่ง
ทกุอย่างขึน้อยูก่บัตวับุคคล (Person) ท่ีจะน�าเอา
ข้อมูล (Data) มา ระดมสมองกัน (Brainstorm) 
โดยความเป็นจรงิแล้วทัง้องค์กรควรมเีพยีง 1 Data 
เท่านั้น ซึ่งเป็น Public Data แล้วส่งให้ทุกคนไป
เริม่ปฏบิตังิาน เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งทีย่ากทีส่ดุล�าดบัหนึง่ 
ถ้าคุณบอกว่าท�า Data Management ไม่ได้ 
คุณก็ไม่มีสิทธิก้าวไปเป็น 4.0 ได้เช่นกัน เรื่องนี้
เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะว่าถ้าคุณยังยึดติดว่าฉัน
ต้องมี Data เป็นของฉนัคนอ่ืนมาดไูม่ได้ ถ้าเกิด
การผิดพลาดทุกคนจะเห็นได้ทันที เนื่องจาก
มันเป็น Public Data ข้อมูลของคุณจะถูกส่งให้

ทุกคนที่ท�างานตาม Standardization ตรงนี้
ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการเป็น Smart Factory แต่
ยงัท�าแบบ Data Operation คุณไม่ต้องหวังว่าคุณ
จะเป็น Smart Factory เพราะคุณยังไม่สามารถ
ข้ามเฟสที่ 1 ได้ 

ประเด็นที่ 2 หลังจากที่คุณใช้ 4 Digital 
ในการขับเคลื่อน และองค์กรได้สร้าง Data 
Management ส�าเร็จ สิ่งต่อไปที่คุณจะต้องท�า
คือ Data Transformation คุณต้องน�า Data 
มาเปลี่ยนแปลงในการท�างาน ตรงนี้ส�าคัญที่สุด
ของทุกองค์กรว่าคุณจะเปล่ียนเป็น Smart ได้ไหม 
ถ้าคณุน�า Data มาแค่โชว์คุณก็ได้แค่เฟอร์นเิจอร์ 
แต่ถ้าคณุไม่น�า Data มาใช้ คุณก็ไม่สามารถสร้าง 
Digital Transformation ได้อันนี้เป็นเรื่องส�าคัญ

ประเด็นที่ 3 Internet of Things (IoT) 
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เชื่อมโยง
หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 

ประเด็นที่ 4 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
intelligence) หรือ เอไอ (AI) เรื่องที่ยากที่สุด 
แต่วันนี้ทุกคนพูดถึง AI เต็มไปหมด ถ้าสมมุติ
คุณไม่ท�าเรื่อง Data Management ข้ามมันไป 
แล้วก้าวไปสู่ความทนัสมัยด้วย IoT หรอื AI ทกุคน
จะเข้าไปสู่โหมดทนัสมัย แต่ไม่ได้พัฒนาม ีData 
ไว้แค่โชว์ไม่ได้มี Data ไว้ใช้

ถ้าคุณเข้าใจค�าว่า Smart Factory คือ
อะไร และ Smart Factory ไปสร้างเร่ืองกระบวนการ 
4.0 ได้อย่างไร คุณก็จะไม่ปล่อยผ่าน ถ้าคุณ
ปล่อยผ่านเมื่อไร คุณก็ต้องไปติดกับดักอยู ่
ตรงจุดอื่น ผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมถาม
ผู้ประกอบการว่า “แล้วไงต่อ” จบครับ จบอยู่
ตรงนั้น ตอนนี้ใครๆ ก็พูด 4.0 ทุกอย่างคือ 4.0 
ทุกอย่างคือ Digital Transformation ถ้าคุณ
ยังใช้ Excel บอกได้เลยครับคุณยังไม่ใช่ 4.0 

I have this platform and applied it for 

forming Smart Factory because before doing 

something you must know what your DNA 

is; for instance, What is DNA of Thailand? 

What is behavior of Thai? Definitely, we 

comprehend Buddhist way more than identity 

of foreign country. Digital Standardization is 

like moral, contemplation and wisdom. 

Moral is Standard which is standard of our 

DNA for over 2 millenniums. Meditation is 

Control. It lets you know the condition of 

yourself which is Monitor. Wisdom is Action. 

I usually meet gurus who argue with me; 

therefore, I use those 3 entities to make 

them understand before leading them back 

to the real problem. I discuss with them to 

find what the problem is and define that 

problem. In my opinion, problem is Standard 

that we still cannot control and there is gap 

which is problem, as well. Such questions, 

as where problem is and what standard is, 

reveal them to see gap of problem and let 

everyone see the same. If you can explain 

these, solving problem is simple. If you see 

gap, you monitor it. All these concludes 

why you cannot work. Without setting 

standard, gaps are dispersed. 

If you complete all those 4 Digitals, 

you will be able to become Smart Factory 

by starting from the first point. Data 

Management is the most difficult to do. 

Every company has it and everyone has 

computer to key their own data. I call it Data 

Operation not Data Management. Platform 

of most companies consists flows of data. 

Everything depends on individual who 

brings his data for brainstorming. In fact, 

each company should have only 1 data and 

must be public one so everyone can use it, 

yet, this is the most challenging issue. You 

cannot move toward to 4.0, if you can’t do 

Data Management. It is the key point. 

If there is mistake in your own data, no one 

knows because it cannot be seen from 

others. On the other hand, public data is 

shown to everyone and any mistake can be 

noticed, immediately. Since it is public data, 

your data is sent to everyone to do job; ac-

cording to standardization. If you still do 

Data Operation, there is no hope for you to 

become Smart Factory because you can not 

even pass through the first phase. 

The second point : After you use 4 

digitals for driving and organization has built 

Data Management, what you have to do is 

Data Transformation. You need to use data 

for working enhancement. This is the key 

point of every organization to reveal whether 

they can transform to Smart. Applying data 

is needed; otherwise, you will not be able to 

build Digital Transformation. Data will be 

only furniture. This is important. 

The third point : Internet of Thing 

(IoT) is using electronic devices to connect 

or transfer data to one another by Internet 

system.

The forth point : Artificial Intelligence 

(AI) is the most difficult and everyone talks 

about it. However, if you pass over Data 

Management and jump directly to IoT or AI 

without data development, you are in the 

mode of modernization and data is only for 

display not for use. 

If you understand the meaning of 

Smart Factory and how it builds process 

4.0, you will not omit it; otherwise, you will 

be caught in a trap in other points. The 

same situation happened to me. I asked an 

operator what was the next and it was 

ended right there. People mention about 4.0. 

Everything is 4.0 and Digital Transformation. 

Nevertheless, if you still use Excel program, 

you are not in 4.0. 
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ซึ่งตอนน้ีส�าหรับผมมาถึงในระดับที่ 3 
แตะ IoT ได้เล็กๆ แต่ถ้าในอนาคต ผมอัพโหลด 
Database ขึ้น Cloud ได้ เรื่อง IoT ก็จะไม่ใช่
ปัญหา และในสดุท้ายผมสามารถสร้าง feedback 
ให้มันส่งกลับมายังโปรแกรมที่เป็น AI สามารถ
ตัดสินใจอะไรได้หลายๆ อย่าง และพอไปถึงจุด
ตรงนั้นมันจะมีความยากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่เป็นสิ่ง
ที่ ผมตัดสินใจละ ท้ิงในส ่ วนของการ เป ็น
ผูป้ระกอบการชิน้ส่วนยานยนต์ เพราะสิง่ทีจ่ะท�า
ตรงนีต้้องใช้พลงังานมากพอสมควร ซึง่ตอนแรก
ผมตั้งใจจะท�าเรื่อง LoT ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ติด
ภารกิจเยอะมากท�าให้เสียเวลาไป

แรงบันดาลใจ ในการพฒันาบริษัทให้เป็น
รูปแบบ Smart Factory และก้าวสู่ Digital 
Transformation คอืว่าโดยพืน้ฐานทีว่่า การท�างาน
ของเราเมือ่ 20 ปีทีแ่ล้ว มนัจะใช้ไม่ได้ในอีก 20 ปี

ข้างหน้า บนพ้ืนฐานความส�าเรจ็เมือ่ 20 ปีทีแ่ล้ว 
อีก 20 ปีข้างหน้าเราใช้วิธีการอย่างนั้นไม่ได้ 
เราต้องเปลีย่น วธิท่ีีเปลีย่นคอืต้องเปลีย่นความคดิ
ของตวัเราให้ได้ก่อน Mindset ตวัเราต้องเปลีย่น 
สาเหตุที่ต้องเปลี่ยน Mindset เพราะว่าวิธีการ
ในอีก 20 ปีข้างหน้าสิ่งที่ท�าได้เมื่อก่อนแทบไม่
เหลอือะไรให้น�ามาใช้ในข้างหน้า เราต้องยอมรบั
สิ่งใหม่ที่จะเข้ามา ยอมรับคนรุ่นใหม่ๆ ยอมรับ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น ผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นตรง
เริ่มต้น

• เวลำนำนเท่ำไรจำกวันนั้นถึงวันนี้

นับตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้ จากไม่มีรูปแบบ
อะไรเลย ผมคิดว่าประมาณ 20 ปีครบั ณ วันนัน้
ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ผมก็ว่ายังไงเราก็ต้อง
เปลี่ยน ผมก็ไม่รู้ว่าวันนั้นผมคิดอย่างไร แต่ผม
รูอ้ย่างเดียวว่ามันควรต้องเปลี่ยน

Now, I am at stage 3 and touching 

IoT. In the future, I will be able to upload 

database into Cloud. IoT is no longer a 

problem. At the end, I will get feedback 

back to AI which can decide a variety of things. 

At this point, it becomes more difficult. That 

is why I decide to leave auto part business. 

It consumes much energy. Actually, I have 

planned to do IoT since last year, but I was 

engaged with many missions. 

My inspiration for developing company 

to become Smart Factory and moving forward 

to Digital Transformation is based on this 

phase; the last 20 years of work cannot be 

applied with other next 20 years. This 

means the same approach you have used 

for success of the last 20 years doesn’t 

work for the next 20 years. You need change. 

Change your mindset because approach 

you have used before has nothing left to 

use for the next. You have to accept new 

thing, generation and technology. This is 

the starting point. 

• How long does it take? 
Beginning form nothing, it has been 

20 years, approximately. I didn’t know what 

it is but I knew I had to change. I have no 

idea what I thought. I only knew that it 

should be changed. 

กำรท�ำงำนของเรำเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
มันจะใช้ไม่ได้ในอีก 20 ปีขำ้งหนำ้

TRAIN THE TRAINER
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• มองมุมของผู้ใต้บังคับบัญชำเมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
มีแรงต้านพอสมควรเนื่องจากว่าบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองค์กร 

ซึ่งมันเป็น DNA ของเรา เพราะว่าการออกแบบวิธีโครงสร้างในการท�างาน
ขององค์กรน่ันน�ามาจาก DNA ของตัวเรา เราต้องการให้เป็นอย่างนี้ 
เราก็ก�าหนดไป ก�าหนดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงวันที่เราต้องเปลี่ยน แต่เด็ก
ทีอ่ยูข้่างล่างเขาเคยท�ามาแบบน้ี และต้องอธิบายบคุลากรรุ่นใหม่ๆ รบัทราบ 
จะมีทั้งคนรับได้และรับไม่ได้ คนที่รับไม่ได้เขาก็แสวงหาเส้นทางเดินของ
เขาใหม่ บางครั้งเราก็จ�าเป็นต้องน�าคนรุ่นใหม่ๆ มาฝึกฝน เมื่อประมาณ
สัก 7 - 8 ปีที่แล้ว ผมคิดว่าผมไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้างทรัพยากร
มนุษย์พันธุ์ 4.0 จนกระทั่งเมื่อสักปี 2 ปีที่ผ่านมา ผมตัดสินใจรับพนักงาน 
Gen Y หรือ Why Generation เข้ามาให้เริ่มปฏิบัติปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้
ตอบสนองเด็กรุ ่น Gen Y มากกว่า เพราะเขาเติบโตมากับเทคโนโลยี 
และใช้เวลาไม่นานในการถ่ายทอด ถ้าสมัยก่อนเราต้องการ Manager 
ท่ีดูแลเรื่องโปรดักส์ชั่นเราต้องสอนงานเขาเป็นเวลา 5 - 6 ปีเลยทีเดียว 
ปัจจุบันใช้วิธีนี้ 10 เดือนก็เรียนรู้หมดแล้ว

• กำรพัฒนำบุคคลำกรในอนำคตควรพัฒนำด้ำนใด
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันผมมองว่าเราต้องการคนแบบไหน

มากกว่า ผมเข้าใจว่าในช่วง 20 ปีที่แล้ว ทุกองค์กรพยายามเฟ้นหาคนเก่ง
เข้ามาท�างาน พยายามสร้างให้คนเก่ง แต่เดี๋ยวนี้ด้วยดิจิตอลสามารถท�าให้
คนเก่งลดทอนความเก่งลงไปได้ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นคนในอนาคตที่
จะท�างานได้ด ีต้องเป็นคนท่ีมีความตระหนัก ผมใช้ค�าว่า Aware คือ Digital 

เป็นตัวสรุปปัญหาส่งมาให้คุณถึงที่หน้าตัก แต่ถ้าคุณเห็นแล้วเฉยเมยไม่
ตอบโต้ตอบกับ ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับ แต่ถ้าคุณ 
Aware คุณรูสึ้กว่าส่ิงทีม่าถึงคุณจะโต้ตอบกับมนัสร้าง Digital Action กบัมนั 
ดังนั้นในความคิดผม เราอาจจะไม่ต้องการคนที่เก่งมาก เพราะเทคโนโลยี
มันช่วยคุณได้เกือบหมด

• อยำกจะฝำกอะไรเพิม่เติมถึงผู้ประกอบกำรทีส่นใจอยำกเปล่ียนเป็น 
Smart Factory 

อยากจะแนะน�าว่า คณุแค่เปล่ียนไม่ได้ไม่ทนัแล้ว คณุต้องมีววิฒันาการ 
Evolution ของคุณเอง คือค�าว่าเปลี่ยน หรือ Change มันไม่เพียงพอต่อ
การพฒันาธุรกจิของคณุ คณุต้องสร้างววิฒันาการ (Evolution) ให้ได้ความจรงิ
แล้วววิฒันาการคอืการเปลีย่นแปลงน่ันกค็อื Transform ววิฒันาการเกดิจาก
กระบวนการภายในของคุณ คุณต้องสะสม Knowledge ให้ได้ และคณุกต้็องมี 
Knowledge Management เมื่อคุณสะสมได้เยอะการสร้างวิวัฒนาการ
ในองค์กรของคุณจะสร้างได้เอง แต่ถ้าคุณไม่เคยท�า Knowledge เลย 
คุณไม่เคยมี knowledge management เลย ผมว่ามันเป็นเรื่องยากที่คุณ
จะมีวิวัฒนาการในองค์กรของคุณ แล้ววิวัฒนาการในองค์กรมันจะไปสร้าง 
Transform ทั้งหมด

• What is subordinate’s vision for changes? 
Organization culture is our DNA which defines our working 

model. We wanted to do it like this and that and kept define it until 

it was time to change. They opposed it because they used to do it 

this way. Thus, we had to explain them. Some accepted that. Ones 

who couldn’t take it, they found their new own directions. We had 

to train new generation. Back to 7 - 8 years ago, I thought that I 

failed to create human resource 4.0. Not until the past 2 years, I 

decided to recruit new Gen Y employees or Why Generation. As a 

result, they accepted and had good response because they grew 

up and were surrounded with technology. It took not much time to 

pass on knowledge to them. They are fast learners. In the past, if I 

wanted a manager to be in charge of production, it would take 5-6 

years for coaching, while the Gen Y employee took only 10 months. 

• What is the direction of human resource development 
in the future?

Due to today technology, I think you should consider what 

kind of person you need. For the past 20 years, every organization 

sought for smart people. However, digital technology lessens their 

intellect. Thus, ones who work well are ones who have awareness. 

Digital concludes problem before sending to you. It is useless, if you 

ignore and have no response though you are intelligent. Once you 

are aware for what you receive and you have response, this creates 

Digital Action with it. From my viewpoint, you don’t need very smart 

people because technology helps you most of all. 

• Would you like to suggest other operators who may be 
interested in becoming Smart Factory? 

I would like to suggest that change is not enough. You need 

evolution of your own because change is inadequate for your 

business development. You have to reify evolution. Evolution is 

indeed transformation. It comes from your internal process. You 

must accumulate knowledge and have knowledge management. 

Evolution in your organization will be built when you have more 

knowledge. Then, it will lead to transformation. On the other hand, 

without knowledge and knowledge management, it is hard for you to 

have evolution in your organization
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ลำ�ดับ ร�ยชื่อหลักสูตรอบรม จำ�นวน 
วัน

ค�่
ลงทะเบียน 
(รวม Vat)

จำ�นวน
คน สถ�นที่

 ปี 2563

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1 หลักสูตรข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ระบบบริหำรคุณภำพ IATF 16949:2016
(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice) 2 4,000 15 TAI  10-11   20-21   10-11   25-26  

2 หลักสูตรเทคนิคกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique) 2 4,000 15 TAI   16-17   10-11   14-15   23-24

3 หลักสูตรกำรวำงแผนคุณภำพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Quality Planning:APQP) 1 2,000 15 TAI 14 28  1   22   21   

4 หลักสูตรกำรเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อกำรผลิต (Production Part Approval Process : PPAP) 1 2,000 15 TAI  20   19   27   9  

5 หลักสูตรกำรวิเครำะห์ข้อขัดข้องด้ำนศักยภำพและผลกระทบ
(FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1st edition 2019 AIAG-VDA) 2 4,000 15 TAI 22-23   22-23   13-14   10-11   

6 หลักสูตรข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ใช้กำรควบคุมกระบวนกำรทำงสถิติ
(Statistical Process Control Requirement and Implement : SPC) 2 4,000 15 TAI  3-4   11-12    28-29    

7 หลักสูตรข้อก�ำหนดและกำรประยุกต์ใช้กำรวิเครำะห์ระบบกำรวัด
(MSA Requirement and Implementation Training Course) 2 4,000 15 TAI

 
 18-19   24-25   23-24    

8 หลักสูตรกำรจัดท�ำ Control Plan ตำมข้อก�ำหนดของ IATF 16949:2016  (Control Plan for IATF 16949:2016) 1 2,000 15 TAI   3    14    10  

9 หลักสูตรควำมคิดบนควำมเสี่ยงส�ำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016) 2 4,000 15 TAI    29-30    17-18   

 
15-16

10 หลักสูตรกำรสร้ำงแรงจูงใจและจิตส�ำนึกในกำรท�ำงำนด้วย 7 คิว
(Motivation and Conscious Mind for Working by 7Q) 1 2,000 15 TAI   26     5     

11 หลักสูตรกำรจัดกำรคลังสินค้ำและควบคุมสินคำ้คงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0) 1 2,000 15 TAI      26     23  

12 หลักสูตรกำรพัฒนำหัวหนำ้งำนอยำ่งไรให้มีคุณภำพ (Effective Leader) 1 2,000 15 TAI  20    30       

13 หลักสูตรกำรวิเครำะห์ปัญหำด้วยหลักกำร Why Why Analysis  (Why Why Analysis) 1 2,000 15 TAI  3   19   3   19  

14 หลักสูตรกระบวนกำรแก้ปัญหำด้วยเทคนิค 8D (Problem Solving by 8D) 2 4,000 15 TAI 28-29   22-23   29-30   7-8   

15 หลักสูตรเครื่องมือกำรแก้ปัญหำคุณภำพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 1 2,000 15 TAI   3    15     2

16 หลักสูตรจิตส�ำนึกด้ำนคุณภำพ (Quality Awareness) 1 2,000 15 TAI    7      9   

17 หลักสูตรกำรผลิตของเสียแบบเป็นศูนย์ (Zero Decfect) 1 2,000 15 TAI    30    11     

18 หลักสูตรกำรลดต้นทุนแห่งควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร (Cost Reduction by 7 waste) 1 2,000 15 TAI   3       20   

19 หลักสูตรหลักกำรพื้นฐำนระบบกำรผลิตแบบโตโยต้ำ (Toyota Production System : TPS Concept) 1 2,000 15 TAI 22  25   24     18  

20 หลักสูตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตด้วย Quality Cost and Delivery
(Productivity Enhancement by Quality Cost and Delivery) 2 4,000 15 TAI  18-19     21-22      

21 หลักสูตรกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Kaizen Suggestion for Work Improvement) 1 2,000 15 TAI     19    24    

22 หลักสูตรกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต (Production Planning and Control) 1 2,000 15 TAI   27     18     

23 หลักสูตรพื้นฐำนเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟำ้ (Fundamentals of Electric Vehicle Technology) 2 4,000 15 TAI      4-5     26-27  

24 หลักสูตรระบบไฟฟ้ำในยำนยนต์ไฟฟำ้ (Electrical System in Electric Vehicle) 2 4,000 15 TAI     7-8    22-23    

25 หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังในยำนยนต์ไฟฟำ้ (Power Electronic in Electric Vehicle) 2 4,000 15 TAI     14-15    29-30    

26 หลักสูตรกำรใช้งำน PLC เบื้องต้น (Basic Programmable Logic Controller) 3 6,000 15 TAI  25-27        27-29   
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