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2 รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์

	 สารจากประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์

 

 ช่วงปีที่ผ่านมาทั่วโลกต้องประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ไทย และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทยกลับสามารถพลิกฟื้นได้ภายในระยะเวลาไม่นาน จากบทเรียนดังกล่าว ทำาให้ต้องทบทวนว่า การดำาเนินนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ซึ่งเน้นการผลิตต้นทุนต่ำา ก้าวขึ้นสู่การผลิตที่มีผลิตภาพและคุณภาพเป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสถาบันยานยนต์ได้ตอบโจทย์สำาคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน
ข้อมูลและข้อเสนอแนวทางนโยบายที่จะเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการพัฒนาในระยะยาว การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย การสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภายใน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความพร้อมทักษะ และประสบการณ์ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในทุกๆ ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์  ให้ยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง  สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

 อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ท้าทายอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต ซึ่งสถาบันยานยนต์จะต้องเป็น
ผู้ผลักดันและดำาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการสร้างนวัตกรรม 
การมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น จะเป็นกุญแจสำาคัญในการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ให้สามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกได้อย่างเต็มความภาคภูมิ 

 สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำานวยพรให้คณะผู้บริหาร และ
พนักงานสถาบันยานยนต์ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน และมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง 
พร้อมที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ
โดยส่วนรวม เพื่อนำาพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสืบไป

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรนำาในการผลักดันการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมของประเทศ ทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลและสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเป็น
อุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่าในประเทศ โดยมีสถาบันยานยนต์เป็น
กลไกหลักในการประสานงานดำาเนินการเพื่อการพัฒนาดังกล่าว

สถาบันยานยนต์ได้ตอบโจทย์สำาคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ ในหลายๆ ด้าน
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	 สารจากผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์

 

 สถาบันยานยนต์ เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ทำาหน้าที่ในการประสานและขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ โดยกำาหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

 ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ ได้ดำาเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สำาคัญ 4 ด้าน เพื่อให้บรรลุพันธกิจของ
สถาบัน โดยมีภารกิจสำาคัญคือการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทยให้มีความแข็งแกร่ง และ
แข่งขันได้ในเวทีโลก ด้วยการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อหาข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการกำาหนด
นโยบายและแผน เช่นการพัฒนาระบบเตือนภัยของอุตสาหกรรมยานยนต์ การจัดทำาแผนที่นำาทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกำาหนดแนวทาง
การดำาเนินธุรกิจทั้งในเชิงรับและเชิงรุกได้อย่างเหมาะสม 

 ในด้านการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาผลิตภาพให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งด้านการผลิต 
การจัดบริหารจัดการและระบบคุณภาพ และที่สำาคัญคือการพัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาวิทยากรและผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

 การดำาเนินงานด้านวิศวกรรม เป็นกิจกรรมสำาคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ดำาเนินการ ทั้งด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดมาตรฐานต่างๆ และตามความต้องการของผู้ซื้อ ตลอดจนการให้บริการทดสอบที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้ให้บริการในงานที่ได้
รับมอบจากภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่น หน่วยตรวจ เขตปลอดอากร และการใช้สิทธิของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เป็นต้น

 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของสถาบันยานยนต์ เกิดจากการได้รับความร่วมมือ การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ทุกท่าน ผมจึงขอโอกาสนี้ แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ
สถาบันยานยนต์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกๆ หน่วยงาน 
ที่ได้ให้การสนับสนุน ให้คำาแนะนำา ความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดียิ่ง ทำาให้ภารกิจของสถาบันยานยนต์ สามารถบรรลุถึง
ซ่ึงวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์  ท่ีวางไว้ด้วยดี  ขอขอบคุณในการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างแข็งขันของพนักงานสถาบันยานยนต์
ทุกคน ในอันท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้กล้าแกร่ง สามารถฝันฝ่าวิกฤตต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ และเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 

นายวัลลภ  เตียศิริ
ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์

หลังการเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2551-2552 และมีการฟื้นตัว
ในช่วงปี 2553 อย่างรวดเร็วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวดังกล่าว 
ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ดังนั้นทุกภาคส่วน รวมถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย จึงจำาเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

สถาบันยานยนต์ ได้ดำาเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สำาคัญ 

4 ด้าน เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน โดยมีภารกิจสำาคัญ

คือการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์ไทยให้มีความแข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก
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	 คณะกรรมการ	สถาบันยานยนต์
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	 คณะผู้บริหาร	สถาบันยานยนต์
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 บทบาทหน้าที่ของสถาบันยานยนต์

 

 สถาบันยานยนต์ ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคำาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 314/2541 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2541 มีฐานะเป็นสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ในพันธกิจหลัก ได้แก่ 

 (1) ศึกษา วิจัยและเสนอแนะแนวทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์  
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ ครอบคลุมท้ังด้านการผลิต เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์และการตลาด
 (2) สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การดำาเนินงานพัฒนา 
อุตสาหกรรมในแต่ละด้านบรรลุตามแผนงานที่กำาหนด ได้แก่ งานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต งานออกแบบ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี งานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานข้อมูล 
และอื่นๆ
 (3) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กร และสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์
 (4) ให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านข้อมูล การตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การพัฒนาและ
รับรองทักษะฝีมือการทำางาน และอื่นๆ
 (5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำาเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 

 สถาบันยานยนต์ จึงจัดว่าเป็นองค์กรอิสระภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีระบบการ
บริหารงานแบบเอกชน ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยมีคณะกรรมการสถาบัน ที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้กำาหนดนโยบาย และกำากับดูแล ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในช่วงแรกของการก่อตั้งจากรัฐบาล ผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำาเนินงานที่มุ่งเน้นสนับสนุนการ  
   พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้เป็นสถาบันแห่ง
   องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุน
   การดำาเนินกิจกรรมของสถาบันให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
   ยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถาบันยานยนต์มีการบริหารจัดการในการดำาเนินงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการกำาหนดยุทธศาสตร์สำาคัญใน 4 ด้าน ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1

 สนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับธุรกิจยานยนต์ไทย 

 ทำาการศึกษา วิจัยเชิงนโยบายทั้งแนวลึกและแนวกว้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อหาข้อเสนอแนะที่จะ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ในการ
กำาหนดนโยบายและแผน ตลอดจนการเตือนภัยอุตสาหกรรม โดยมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ภายใต้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมารองรับ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  

 ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วย
การให้บริการคำาปรึกษาโดยที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีระบบ
การผลิตและการบริหารจัดการที่มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการดำาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเป็นแกนหลัก 
เพื่อเสริมสร้างผลิตภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สามารถเป็นวิทยากร หรือผู้สอนงาน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ  

 ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาระบบการทดสอบให้
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้ศูนย์ทดสอบยานยนต์เป็นที่เชื่อมั่นของทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้การสนับสนุนและบริการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์อย่างครบวงจร โดยใช้กลไก
ความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 เพื่อให้การให้บริการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันยานยนต์ได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุน
การดำาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานภายใน รวมถึงการประสานงานดำาเนินการกับ
หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดำาเนินการด้านนโยบายและแผน ในการนำาเสนอนโยบายและแผนงาน 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และระบบสมาชิก การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ การดำาเนินงานด้านธุรการ 
เพื่อสนับสนุนและรับผิดชอบงานธุรการและการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และการบำารุงรักษาทรัพย์สิน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ในการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคคลากรของสถาบันยานยนต์ และจัดการด้านบัญชีและการเงิน
ของสถาบัน ที่มีระบบการตรวจสอบจากทั้งผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอก
ตามมาตรฐานสากล
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 สรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2553

 อุตสาหกรรมยานยนต์โลกปี 2553 และแนวโน้มปี 2554

 ปี 2552 โลกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ทำ�ให้เศรษฐกิจโดยรวมของโลกรวมทั้งอุตส�หกรรมย�นยนต์ได้รับ
ผลกระทบ  ประเทศที่เคยเป็นฐ�นก�รผลิตและก�รบริโภครถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่�งสหรัฐอเมริก�  มีปริม�ณ
ก�รผลิตลดลงถึง 34% และปริม�ณก�รข�ยลดลงถึง 21% นอกจ�กนี้ ยังมีก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร�้งของอุตส�หกรรม
ย�นยนต์โลก โดยมีก�รควบรวมกิจก�ร ก�รเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ก�รเปลี่ยนแปลงศูนย์กล�งของอุตส�หกรรม
ย�นยนต์โลก และก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยด้�นเทคโนโลยีย�นยนต์ อันเนื่องม�จ�กกระแสของก�รเกิดภ�วะโลกร้อน
และภูมิอ�ก�ศเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Worming and Climate Change)

 ก�รเปลี่ยนแปลงของโครงสร้�งของอุตส�หกรรมย�นยนต์โลกนั้น  ประเทศจีนได้กล�ยม�เป็นผู้เล่นหลักของ
ก�รควบรวมกิจก�รแบรนด์รถยนต์ที่สำ�คัญอย่�ง แบรนด์วอลโว่ (Volvo) ของบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ กิจก�รบ�งส่วน
จ�กจีเอ็ม อย่�งแบรนด์ ซ�บบ์ (Saab) ฮัมเมอร์ (Hummer) และ แซทเทิร์น (Saturn) ในขณะที่ตล�ดในประเทศของ
จีนมีก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องและจะยังคงเติบโตต่อไปอีกอย่�งน้อย 10-20 ปี โดยผู้เชี่ยวช�ญด้�นอุตส�หกรรม
ย�นยนต์ค�ดก�รณ์ว่�ในอีกสิบปีข้�งหน้� ประเทศจีนจะมีปริม�ณก�รข�ยรถยนต์และรถบรรทุกรวมกว่� 30 ล้�นคัน
ต่อปี เนื่องจ�กจำ�นวนประช�กรที่เพิ่มม�กขึ้น โดยในอีก 20 ปีข้�งหน้�ประเทศจีนจะมีเมืองกว่� 220 เมืองที่มีประช�กร
ม�กกว่�หนึ่งล�้นคนขึ้นไป โดยมีค่�เฉลี่ยอ�ยุของผู้ซื้อรถยนต์ในจีนที่อ�ยุ 32 ปี  ปัจจุบัน จีนมีปริม�ณก�รข�ยรถยนต์ 
9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2553 จำ�นวน 13,138,400 คัน ซึ่งเกือบจะเทียบเท่�กับปริม�ณก�รข�ยตลอดทั้งปี 2552 ที่ 
13,644,800 คัน โดยเฉพ�ะเดือนกันย�ยน 2553 มีปริม�ณก�รข�ยม�กถึง 1,556,700 คัน เพิ่มขึ้น 16.9% จ�กปีที่แล้ว 
(CAAM, 12 ตุล�คม 2553)

 ส่วนตล�ดสหรัฐอเมริก�กำ�ลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว  โดยค�ดก�รณ์ว่�ตล�ดรถยนต์ขน�ดเล็ก (Light Vehicle) ของ
สหรัฐอเมริก� ในปี 2553 จะฟื้นตัวกลับม�ที่ระดับ 11.8 ล้�นคัน จ�กปี 2552 ที่มีปริม�ณก�รข�ยในประเทศอยู่ที่ 10.4 
ล้�นคัน  และในปี 2554 ตล�ดรถยนต์ในสหรัฐฯ จะฟื้นตัวกลับม�อยู่ที่ระดับ 13.7 ล้�นคัน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2551 
ที่มีปริม�ณก�รข�ยอยู่ที่ 13.5 ล้�นคัน หม�ยคว�มว่� สหรัฐอเมริก�ต้องใช้ระยะเวล�อย่�งน้อย 2 ปี ในก�รฟื้นตัวของ
ตล�ดรถยนต์ในประเทศ

 สำ�หรับตล�ดรถยนต์ขน�ดเล็กในยุโรป ปี 2553 ค�ดว่�จะมีปริม�ณก�รข�ยลดลงประม�ณ 5% จ�กปีที่
ผ่�นม� ท้ังน้ีเน่ืองจ�กผลกระทบจ�กวิกฤตก�รณ์ก�รเงินโลกและคว�มเช่ือมโยงท�งเศรษฐกิจของประเทศสม�ชิก  และ 
ในปี 2554 จะเกิดก�รภ�วะทรงตัวของตล�ดรถยนต์ในยุโรป โดยค�ดว่� ปริม�ณก�รข�ยรถยนต์ในยุโรปปี 2554 จะ
เท�่กับ 17.5 ล้�นคัน

 อย่�งไรก็ดี ในตล�ดเกิดใหม่อย่�ง BRICs (Brazil, Russia, India และ China) ต่�งมีก�รเติบโตโดยรวมอย�่ง
ต่อเนื่อง โดยปี 2553 ค�ดว่�จะมีปริม�ณก�รข�ยรถยนต์ขน�ดเล็กรวม 22.7 ล้�นคัน เพิ่มขึ้น 16% และในปี 2554 
ค�ดว�่จะมีปริม�ณก�รข�ยรวม 24.6 ล้�นคัน เพิ่มขึ้น 8%
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 ตารางแสดงการคาดการณ์ตลาดรถยนต์ขนาดเล็กของโลก   

 หน่วย : ล้านคัน

  2009 2010 2011

 โลก 63.9 68.9 73.5

 ยุโรป 18.2 17.3 17.5

 สหรัฐอเมริกา 10.4 11.8 13.7

 BRICs 19.6 22.7 24.6

ที่มา : JD Power

 ด้�นก�รเปลี่ยนนโยบ�ยของอุตส�หกรรมย�นยนต์โลกในปี 2553 เป็นผลสืบเนื่องจ�กภ�วะวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกและวิกฤติก�รเงินของยุโรป ได้ส่งผลให้อุตส�หกรรมรถยนต์ของยุโรปซบเซ� ประกอบกับนโยบ�ยสหภ�พยุโรปที่
ให้คว�มสำ�คัญกับปัญห�คว�มเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ โดยเฉพ�ะก�รลดก�รปล่อยก�๊ซเรือนกระจก ทำ�ให้
สหภ�พยุโรปต้องทบทวนนโยบ�ยอุตส�หกรรมรถยนต์ของตน พร้อมกับกำ�หนดทิศท�งของอุตส�หกรรมนี้นับจ�กนี้
จนถึงปี 2563 โดยสหภ�พยุโรปเห็นชอบที่จะจัดทำ�ยุทธศ�สตร์เพื่อก�รพัฒน�รถยนต์ที่สะอ�ด ลดก�รปล่อยควันพิษ
และใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ (European Strategy on Clean and Energy Efficient Cars) ซึ่งคำ�นึงถึง
ปัจจัยเกี่ยวกับคว�มเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รปรับปรุงคุณภ�พอ�ก�ศ และก�รพึ่งพ�แหล่งเชื้อเพลิง

จ�กฟอสซิล โดยมีส�ระสำ�คัญ 2 ส่วน คือ

 1) ส่งเสริมก�รผลิตรถยนต์แบบธรรมด�ที่มีเครื่องยนต์สันด�ปภ�ยในแต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้มีก�รใช้ 
  พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและลดก�รปล่อยควันพิษ รวมถึงก�รใช้เช้ือเพลิงชีวภ�พและเช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊�ซ  

 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนก�รผลิตรถยนต์ไฟฟ�้และรถไฮบริด

 และเมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2553 คณะกรรม�ธิก�รเศรษฐกิจสำ�หรับยุโรปแห่งสหประช�ช�ติ (United Nations 
Economic Commission for Europe : UNECE) ได้รับรองกฎระเบียบระหว่�งประเทศฉบับแรกว่�ด้วยคว�มปลอดภัย
ของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ�้และรถไฮบริด ซึ่งจะช่วยสร้�งคว�มมั่นใจว่�รถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ�้แรงสูงทั้งไฮบริด
และรถไฟฟ้�จะมีคว�มปลอดภัยเช่นเดียวกับรถยนต์แบบธรรมด� เหตุผลสำ�คัญของก�รจัดทำ�กฎระเบียบดังกล่�ว 
เนื่องจ�กรถไฟฟ้�เป็นย�นพ�หนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้�แรงสูงในระดับ 500 โวลต์ จึงจำ�เป็นต้องมีก�รระวังป้องกัน
คว�มเส่ียงของผู้ใช้รถท่ีจะเกิดจ�กไฟฟ้�ลัดวงจร ท้ังน้ีสหภ�พยุโรปและญ่ีปุ่นได้แสดงคว�มต้ังใจจะนำ�กฎระเบียบ UNECE 
นี้ไปรวมไว้ในกฎระเบียบด้�นม�ตรฐ�นท�งเทคนิคของรถยนต์ประเภทนี้ของตนต่อไป ซึ่งจะมีนัยสำ�คัญต่อก�รปรับตัว
ของอุตส�หกรรมย�นยนต์ไทย โดยเฉพ�ะก�รปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ไทย โดยจำ�เป็นที่จะต้องพิจ�รณ�

ก�รรองรับเทคโนโลยีก�รผลิตรถยนต์ของโลกในยุคอน�คต
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 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2553

 ภ�พรวมของอุตส�หกรรมย�นยนต์ของไทยปี 2553 ตล�ดทั้งภ�ยในและต่�งประเทศต่�งมีอัตร�ก�รเติบโต
เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก โดยตล�ดภ�ยในประเทศนั้น รถปิคอัพและรถยนต์เพื่อก�รพ�ณิชย์อื ่นๆ ได้แรงกระตุ้นจ�ก
ร�ค�สินค้�เกษตรที่มีก�รปรับร�ค�สูงขึ้นกว่�ปีที่ผ่�นม� และนโยบ�ยก�รกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบ�ล ที่เห็นได้
ชัดคือ ก�รขย�ยตัวของตล�ดอสังห�ริมทรัพย์ที่เติบโตสูงม�กในช่วงไตรม�สแรกของปี 2553 นอกจ�กนี้ ในตล�ด
รถยนต์น่ัง ปี 2553 ค่�ยรถยนต์ต่�งๆ มีก�รเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หล�ยรุ่น เช่น นิสสัน-ม�ร์ช ม�สด้�-2 ฟอร์ด-เฟียสต้� 
ส่วนค่�ยอื่นๆ มีก�รปรับโฉมโมเดลเดิมต�มกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด สำ�หรับตล�ดนำ�เข้�-ส่งออก ก�รมีผลบังคับใช้
ภ�ษีศุลก�กรเป็น 0% ภ�ยใต้เขตก�รค้�เสรีอ�เซียน ทำ�ให้ทั้งปริม�ณนำ�เข้�และส่งออกรถยนต์ต่�งมีอัตร�เพิ่มขึ้น
เป็นอย่�งม�ก โดยสัดส่วนตล�ดส่งออกที่สำ�คัญของไทยได้แก่ เอเชีย 30% โอเชียเนีย 24% และตล�ดตะวันออกกล�ง 
20% ซึ่งผลจ�กแรงกระตุ้นทั้งตล�ดภ�ยในประเทศและตล�ดส่งออก ทำ�ให้ภ�พรวมปี 2553 ค�ดว่�จะมีก�รผลิต
รถยนต์รวม 1.6 ล้�นคัน เพิ่มขึ้น 60% จ�กปีก่อน จำ�แนกเป็นก�รผลิตเพื่อข�ยในประเทศ 700,000 คัน เพิ่มขึ้น 56% 

และก�รผลิตเพื่อส่งออก 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 63%

 สภ�วะอุตส�หกรรมย�นยนต์ในเดือนมกร�คม-กันย�ยน ปี 2553 มีก�รผลิตรถยนต์รวม จำ�นวน 1,197,230 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 มีอัตร�เพิ่มขึ้น 84% ปริม�ณก�รจำ�หน่�ยรถยนต์ในประเทศรวมจำ�นวน 
556,349 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้น 52% ปริม�ณก�รส่งออกรถยนต์ จำ�นวน 664,853 คัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้น 83%  สำ�หรับตล�ดรถจักรย�นยนต์  มีก�รผลิตรถจักรย�นยนต์
สำ�เร็จรูป (CBU) จำ�นวน 1,506,837 คัน เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพ่ิมข้ึน 29% มีก�รจำ�หน่�ยรถจักรย�นยนต์
ในประเทศรวมจำ�นวน 1,404,621 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 เพิ่มขึ้น 23% ปริม�ณก�รส่งออก
รถจักรย�นยนต์รวมทั ้ง CBU และ CKD มีจำ�นวนทั ้งสิ ้น 552,633 คัน เพิ ่มขึ ้นจ�กช่วงเดียวกันของปี 2552 
39% โดยแบ่งเป็น CBU จำ�นวน 107,604 คัน และ CKD จำ�นวน 445,029 ชุด

   ภาพแสดงปริมาณผลิตรถยนต์ในประเทศไทยปี 2553

 

หมายเหตุ : ข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค. 53 เป็นตัวเลขประมาณการ

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์
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  สถ�นก�รณ์ก�รส่งออกย�นยนต์และช้ินส่วนย�นยนต์ในเดือนมกร�คม-กันย�ยน ปี 2553 จ�กข้อมูลของ กรมเจรจ�
ก�รค้�ระหว่�งประเทศ พบว่� มีมูลค่�ก�รส่งออกย�นยนต์และชิ้นส่วนย�นยนต์รวมทั้งสิ้น 591,826.66 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้น 55.81% จำ�แนกเป็นส่งออกรถยนต์มูลค่� 308,945.83 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 77.54% ส่งออกรถจักรย�นยนต์มูลค่� 
14,736.25 ล้�นบ�ท ลดลง 6.28 % และส่งออกชิ้นส่วนย�นยนต์ มูลค่� 268,114.58 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 41.06% โดย
ก�รส่งออกชิ้นส่วนย�นยนต์นั้น จำ�แนกเป็นก�รส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่� 255,484.33 ล้�นบ�ท และก�รส่งออก
ชิ้นส่วนรถจักรย�นยนต์ มูลค�่ 12,660.25 ล้�นบ�ท

   ภาพแสดงสัดส่วนการส่งออกรถยนต์ของไทยปี 2553 (ม.ค.-ก.ย.)

 ตารางแสดงมูลค่าส่งออกยานยนต์ไทยปี 2553 (ม.ค.-ก.ย.) (ล้านบาท)

  2552 2553 %

 รถยนต์ 174,015.24 308,945.83 77.54%
 รถจักรย�นยนต์ 15,724.28 14,736.25 -6.28%
 เพล�ส่งกำ�ลังและข้อเหวี่ยง 3,482.25 5,401.99 55.13%
 ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ 75,316.92 103,927.61 37.99%
 ชุดส�ยไฟรถยนต์ 6,620.95 10,055.61 51.88%
 เครื่องยนต์สันด�ปภ�ยในแบบลูกสูบ 37,113.01 58,570.22 57.82%
 เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ�้สำ�หรับจุดระเบิด 3,256.88 5,352.51 64.34%
 ย�งย�นพ�หนะ 46,247.08 62,558.91 35.27%
 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 4,511.93 5,993.90 32.85%
 กระจกนิรภัย กระจกรถยนต์ 3,075.61 3,623.58 17.82%
 รวมส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 179,624.63 255,484.33 42.23%
 ส่วนประกอบรถจักรย�นยนต์ 10,473.59 12,660.25 20.88%
 รวมส่งออกชิ้นส่วนรถจักรย�นยนต์ 190,098.22 268,144.58 41.06%

 รวมทั้งสิ้น 379,837.74 591,826.66 55.81%

Other 

(P/U<1, ton, truck,

Van and Bus) 6%

Pick-up 1 ton 43%
Passenger Car 46%

PPV 5%
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   ก�รส่งออกชิ้นส่วนย�นยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบรถยนต์ในเดือนมกร�คม-กันย�ยน ปี 2553 ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ มูลค่� 104,098.78 ล้�นบ�ท เครื่องยนต์มูลค�่ 15,497.75 ล้�นบ�ท ชิ้นส่วนอะไหล่ มูลค่� 
10,766.46 ล้�นบ�ท แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นง�น มูลค่� 1,136.33 ล้�นบ�ท และชิ้นส่วนย�นยนต์อื่นๆ มูลค่�  
378.81 ล้�นบ�ท รวมมูลค่�ก�รส่งออกชิ้นส่วนย�นยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบรถยนต์ทั้งสิ้น 131,878.13 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 48

  ก�รนำ�เข้�ย�นยนต์และชิ้นส่วนย�นยนต์ในเดือนมกร�คม-กันย�ยน ปี 2553 จ�กข้อมูลของกรมเจรจ�ก�รค้�
ระหว่�งประเทศ มีก�รนำ�เข้�ย�นยนต์และชิ้นส่วนย�นยนต์คิดเป็นมูลค�่ 273,217.26 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 โดย
เป็นก�รนำ�เข้�รถยนต์มูลค่� 33,421.72 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 นำ�เข้�รถจักรย�นยนต์มูลค�่ 369.83 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 และนำ�เข�้ชิ้นส่วนย�นยนต์มูลค่� 239,425.72 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 (แยกเป็นนำ�เข้�ชิ้นส่วน
รถยนต์มูลค่� 228,630.62 ล้�นบ�ท และนำ�เข�้ชิ้นส่วนรถจักรย�นยนต์มูลค�่ 10,795.10 ล้�นบ�ท)

   ตารางแสดงมูลค่านำาเข้ายานยนต์ไทยปี 2553 (ม.ค.-ก.ย.) (ล้านบาท)

  2552 2553 %

 รถยนต์ 18,273.39 33,421.72 82.90%

 รถจักรย�นยนต์ 195.93 369.83 88.75%

 ส่วนประกอบ-อุปกรณ์รถยนต์ รวมโครงรถและตัวถัง 61,763.69 119,859.61 94.06%

 ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ 7,461.97 13,281.52 77.99%

 เครื่องยนต์ เพล�ส่งกำ�ลังและส่วนประกอบอื่นๆ 48,965.67 88,129.67 79.98%

 ย�งรถยนต์ 5,093.48 7,359.81 44.49%

 รวมนำ�เข้�ชิ้นส่วนรถยนต ์ 123,284.81 228,630.61 85.45%

 ส่วนประกอบรถจักรย�นยนต์ 8,142.41 10,795.10 32.58%

 รวมนำ�เข้�ชิ้นส่วนย�นยนต ์ 131,427.22 239,425.72 82.17%

 รวมทั้งสิ้น 149,896.54 273,217.27 82.27%
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 สนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับธุรกิจยานยนต์ไทย

 ในการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น การสร้างบรรยากาศ หรือ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจในประเทศ รวมถึงการแข่งขันในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการชี้นำาทิศทางที่มุ่งไปสู่อนาคต เพื่อให้
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยี การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และ
คู่แข่งขันในเวทีสากล สถาบันยานยนต์จึงดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดทำาข้อมูล 
สังเคราะห์ ศึกษาและวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำา
ไปประกอบในการกำาหนดนโยบายของภาครัฐ และการกำาหนดแผนธุรกิจของภาคเอกชน 

 การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับธุรกิจยานยนต์ไทย

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบันยานยนต์ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสำาคัญต่างๆ   
เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดด้านต่างๆ ด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในเรื่องสำาคัญคือ 

 1. การศึกษาเชิงลึก ได้แก่ การพัฒนาระบบส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
  ยานยนต์ไทย การศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา
  ระบบ Best Practice & Benchmarking สำาหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และการจัดทำาแผนที่นำาทาง
  การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Technology Road Map) 
 2. การจัดทำาข้อมูลสนับสนุน จำานวน 8 เรื่อง
 3. การจัดทำารายงานสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 4. การจัดทำาฐานข้อมูล 17 ฐาน
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 การพัฒนาระบบส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไทย

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจจากปัญหาสถาบันการเงินและการลอยตัวค่าเงินบาท
จนกระท่ัง วิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2551 จากปัญหาหน้ีด้อยคุณภาพของสหรัฐอเมริกา ท่ีส่งผลให้เกิดวิกฤติการเงินลุกลาม
ไปท่ัวโลกน้ัน ผลจากวิกฤติดังกล่าวส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงและยาวนาน ทำาให้หน่วยงานภาครัฐ
ของไทยตระหนักถึงการมี “เครื ่องมือเพื ่อเตือนภัย” เพื ่อเตรียมตัวรองรับกับเหตุการณ์ที ่จะเกิดขึ ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในฐานะที่สถาบันยานยนต์เป็นหน่วยงานหนึ่งสำาหรับให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ร่วมมือกับสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำา “ระบบเตือนภัย
เศรษฐกิจสำาหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์” ขึ้น เพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าในอนาคตเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะอยู่ในภาวะปกติหรือไม่ ซ่ึงระบบดังกล่าวจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 จนถึง 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และมีขั้นตอนการศึกษาสำาคัญสองส่วน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การสร้างดัชนีชี้นำาเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Leading Economic Index) และขั้นตอนที่สอง การนำาดัชนีชี้นำาเศรษฐกิจที่ได้ ไปสร้าง
เป็นระบบเตือนภัยภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ 

 ผลจากการประมาณค่าแบบจำาลองโลจิทพบว่า ตัวแปรที่สามารถเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มี 4 ปัจจัยได้แก่  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศไทย 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ดัชนีราคานำาเข้าหมวดเชื้อเพลิง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ระหว่างธนาคารและมี “ค่าสำาหรับส่งสัญญาณเตือนภัย” ท่ีเหมาะสมคือ 0.65 โดยสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า 
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ 1-4 เดือน และเตือนภัยถูกต้องร้อยละ 79

 สถาบันฯ จัดทำาระบบเตือนภัยดังกล่าว แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2553 และได้เผยแพร่เป็นการทั่วไปทาง
เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive Intelligence Unit: AIU) ที่ http://data.thaiauto.or.th/iu โดย
ระบบจะแสดงผลการเตือนภัยในลักษณะปรอท (Thermometer Gauge) และใช้สีแทนการเตือนภัย

 อย่างไรก็ตาม แม้ระบบจะมีความสามารถการเตือนภัยถูกต้องค่อนข้างสูงก็ตาม แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงยังจำาเป็นต้องทบทวนตัวแปรที่ใช้เป็นดัชนีชี้นำา การกำาหนดค่าระดับปกติ 
และการกำาหนดค่าสำาหรับส่งสัญญาณเตือนภัย อย่างสม่ำาเสมอ รวมท้ังผู้นำาไปใช้งาน ต้องตระหนักว่า ระบบเตือนภัยเป็น
เพียงเครื่องมือหรือข้อมูลหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ผู้ใช้ยังคงต้องพิจารณาสภาวการณ์ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์จากข้อมูลอื่นๆ ประกอบ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุดด้วย

ภาพแสดงผลการเตือนภัยในลักษณะปรอททางเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

แสดงการเตือนภัยเมื่อคาดว่าอยู่ในภาวะผิดปกติ แสดงการเตือนภัยเมื่อคาดว่าอยู่ในภาวะปกติ

สัญญาณเตือนภัย

เมื่อมองไปยังเดือน

กันยายน 2553 - ธันวาคม 2553

คาดว่า ผิดปกติ

สัญญาณเตือนภัย

เมื่อมองไปยังเดือน

ธันวาคม 2553 - มีนาคม 2554

คาดว่า ปกติ
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ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศจีนแยกตามประเภท ปี ค.ศ. 2005 - 2009

 การศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ในปี 2552 วิกฤติของภาคการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบทำาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาไปท่ัวโลก
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลิตหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินคร้ังน้ีเช่นกัน ประเทศผู้นำาด้านการผลิต
ยานยนต์เช่นสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือญี่ปุ่น ต่างได้รับผลกระทบทางลบอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามสำาหรับ
ประเทศจีนแล้ว วิกฤติเศรษฐกิจคร้ังน้ีไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนเลย กลับมีอัตราการผลิต
และจำาหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้นจนก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก รวมทั้งเป็นประเทศที่มีขนาดตลาด
ในประเทศใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน ดังนั้น การศึกษาถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนจึงมีความสำาคัญต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ท้ังในด้านผู้ผลิต เพ่ือให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการเป็นคู่ค้าและคู่แข่งกับ
ประเทศจีน และในด้านภาครัฐในฐานะผู้กำาหนดนโยบายสำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซ่ึงสถาบันยานยนต์ 
ได้ศึกษาถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ทั้งในด้านโครงสร้างของอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
อาทิ กฎระเบียบ นโยบายภาครัฐในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีน 
รวมทั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วย

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005-2009 พบว่า การผลิตรถยนต์ในประเทศจีนประมาณร้อยละ 70 เป็นการผลิตรถยนต์นั่ง 
และประมาณร้อยละ 20 ผลิตรถบรรทุก นอกเหนือจากนั้นเป็นการผลิตรถโดยสาร โดยมหานครเซี่ยงไฮ้ มณฑลจี๋หลิน 
และมณฑลกวางตุ้งเป็นฐานการผลิตรถยนต์น่ังส่วนบุคคลหลักของจีน ส่วนการผลิตรถโดยสาร (Bus) น้ัน มณฑลฝูเจ้ียน
เป็นแหล่งผลิตหลัก ตามด้วยมณฑลเหลียวหนิงและมณฑลอันฮุย
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 ข้อมูลในปี ค.ศ. 2009 จาก Automotive News ระบุว่าผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศจีนมีจำานวนทั้งสิ้น 47 ราย 
แบ่งเป็นกลุ่มร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตข้ามชาติกับผู้ผลิตท้องถิ่น (Joint Ventures: JVs) จำานวน 26 ราย และกลุ่มผู้ผลิต
ท้องถิ่นจำานวน 21 ราย โดยกลุ่มร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตข้ามชาติกับผู้ผลิตท้องถิ่น (Joint Ventures: JVs) เป็นกลุ่มหลัก
ในโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศจีน และเป็นแกนนำาในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศท้ังในด้าน
รูปแบบของการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต ส่วนกลุ่มผู้ผลิตท้องถิ่นจะมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์แบบประหยัด อาศัย
โครงสร้างทางด้านราคาท่ีต่ำากว่าคู่แข่ง รวมท้ังการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีการผลิตของตนเองในการพัฒนาตราสินค้า
ของตนเอง เช่น Geely และ Chery เป็นต้น 

 จากพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนท่ีได้กล่าวไปในตอนต้น พบว่า การร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง
ผู้ผลิตรถยนต์ช้ันนำาข้ามชาติกับผู้ผลิตท้องถ่ินในจีน เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีขับเคล่ือนให้อุตสาหกรรมจีนเติบโตได้ ซ่ึงภายหลัง
ที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี ค.ศ. 2002 แล้ว กฎเกณฑ์การบังคับให้ผู้ผลิตต่างชาติต้องร่วมทุน
กับรัฐวิสาหกิจจีนก็ถูกยกเลิกไป ผู้ผลิตต่างชาติสามารถเลือกผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เอง โดยผู้ผลิตต่างชาติสามารถ
เลือกผู้ผลิตท้องถิ่นที่ยังไม่มีการร่วมทุนกับผู้ผลิตต่างชาติรายอื่นได้ ซึ่งเป็นการป้องกันความลับทางเทคโนโลยีการผลิต
ระหว่างคู่แข่งไม่ให้ร่ัวไหลได้ เป็นผลให้โครงสร้างการร่วมกิจการระหว่างต่างชาติกับผู้ผลิตท้องถ่ินมีความซับซ้อนมากข้ึน

 สำาหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ในปี ค.ศ. 2003 มีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลจีนทั้งหมด 
1,700 ราย โดยผู้ประกอบการประมาณ 450 ราย เป็นผู้ประกอบการจากต่างชาติ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และยุโรป แม้ว่าจำานวนผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศจีนจะมีจำานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับจำานวนผู้ผลิตรถยนต์ แต่ก็เป็นเพียง
ผู้ผลิตรายย่อยเท่านั้น

 แม้ว่าประเทศจีนจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายสำาคัญของโลก โดยปริมาณการผลิตมากถึงหนึ่งในเจ็ดของการผลิต
ยานยนต์โลกก็ตาม แต่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของจีนมีปริมาณการผลิตเพียงหนึ่งในยี่สิบ
ของการผลิตรวมของโลกเท่านั้น นอกจากนี้รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของจีนคิดเป็นสองในสาม
ของรายได้จากการขายรถยนต์เท่านั้น ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของกลุ่มประเทศยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา หรือ
ญี่ปุ่นนั้น รายได้จากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่จะมากกว่ารายได้ผลิตรถยนต์ประมาณสองเท่า นั่นหมายถึง 
ว่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของจีนยังมีโอกาสเติบโตได้ โดยการให้ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ชิ้นส่วนที่
ผลิตในประเทศจีน (Local Content) มากขึ้น ทำาให้มีการเคลื่อนย้ายการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่จะย้ายมาผลิตที่
ประเทศจีนมากขึ้น 
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ปัจจัยสำาคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมรถยนต์จีนประการหนึ่ง คืออำานาจซื้อของผู้บริโภคในประเทศ 
ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยสองประการได้แก่ ราคารถยนต์เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้ของครัวเรือนท่ีจ่ายได้ (Disposable Income) 
และความสามารถในการชำาระหน้ีผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน การเพ่ิมข้ึนของรายได้ของครัวเรือนท่ีจ่ายได้ (Disposable 
Income) โดยเฉพาะของชนชั้นกลางในเมือง เป็นปัจจัยสำาคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดรถยนต์นั่ง แต่อย่างไร
ก็ตามปัจจัยที่สำาคัญต่อการเติบโตของตลาดรถยนต์ไม่ใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดังที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรอีกด้วย

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2009 กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนประกาศทดลอง
นำาร่องพัฒนารถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์พลังงานใหม่ที่เมืองต่างๆ ของจีน 13 แห่ง เช่น กรุงปักกิ่ง (Beijing)
นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) นครฉงชิ่ง (Chongqing) เมืองฉางชุน (Changchun) และเมืองต้าเหลียน (Dalian) เป็นต้น 
โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานบริการสาธารณะและรถในหน่วยงานราชการ โดยการอาศัยนโยบายทางการคลังที่ให้ 
การชดเชยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อและใช้รถยนต์พลังงานใหม่นี้ และต่อมาได้ขยายขอบเขตการทดลอง 
นำาร่องการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานและรถยนต์พลังงานใหม่ให้กว้างขวางข้ึนจาก 13 เมืองเพ่ิมข้ึนเป็น 20 เมือง และ
สนับสนุนให้เอกชนซื้อรถยนต์พลังงานใหม่โดยให้การชดเชยทางภาษี ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการแล้วใน 5 เมือง คือ ที่นคร
เซ่ียงไฮ้ (Shanghai) เมืองหางโจว (Hangzhou) เมืองฉางชุน (Changchun) เมืองเซินเจ้ิน (Shenzhen) และเหอเฝย 
(Hefei) กล่าวคือรัฐบาลจีนออกมาตรการให้เงินสนับสนุนแก่ประชาชนที่ซื้อรถยนต์คันใหม่แทนที่รถยนต์คันเก่าที่
สร้างมลภาวะสูง และจัดตั้ง “โครงการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ที่ใช้พลังงานสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง คันละ 50,000 - 60,000 หยวน 
ทั้งนี้มีแผน 10 ปีให้จีนเป็นผู้นำาโลกด้านการผลิตรถไฟฟ้า (EV: Electric Vehicles) และรถไฮบริด ด้วยเงินลงทุนจำานวน 
1 แสนล้านหยวน เพื่อสร้างระบบสถานีบริการเติมประจุรถ EV และบริการพื้นฐานอื่นๆ ที่จำาเป็น

 การวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนโดยใช้ Diamond’s Model 

 

 

Context for

Firm

Strategy

and Rivalry

- มาตรการส่งเสริมของภาครัฐ (+)

- การลงทุนจากบริษัทผู้ผลิต

  รถยนต์ต่างชาติ (+)

- การผลิตรถยนต์พลังงานสะอาด

  หรือพลังงานทางเลือก (+)

- ตลาดมีขนาดใหญ่ เติบโตสูง

  มี Economy of Scale (+)

- ผู้บริโภคในประเทศมีกำาลังซื้อเพิ่มขึ้น (+)

- ผู้มีรายได้สูง นิยมใช้รถยนต์หรูหรา

  และมีสไตล์

- มีวัตถุดิบ (เหล็ก) เป็นของตนเอง (+)

- มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  ที่แข็งแกร่ง (+)

- การพัฒนาการผลิตของ

  อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ (+)

- การผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่

  เดียวกัน (+)

- ระบบขนส่งของประเทศยังไม่ครอบคลุม (-)

- การเรียกร้องการขึ้นค่าแรง (-)

- แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น (+)

- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลก (+)

- ระบบอัตราแลกเปลี่ยนมีความแข็งแกร่ง (+) 

Supporting

and Related

Industries

Demand

Conditions

Factor

(Input)

Conditions

GOV
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การวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนโดยใช้ SWOT

 แม้ประเทศจีนจะมีความได้เปรียบในด้านขนาดตลาด รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานจำานวนมาก
ก็ตาม แต่จากการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนในบทท่ีผ่านมา พบว่า ผู้มีบทบาท
สำาคัญท่ีให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนเติบโตและกลายเป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์รายสำาคัญของโลกดังเช่น
ปัจจุบัน คือ ภาครัฐ ด้วยเหตุที่ประเทศจีนมีการปกครองจากส่วนกลาง ทำาให้การกำาหนดนโยบายเป็นไปอย่างชัดเจน 
ดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว และดำาเนินการได้สอดคล้องทั้งระบบ อาทิ เมื่อรัฐบาลประกาศสนับสนุนการผลิตรถยนต์
ประหยัดพลังงาน / พลังงานทางเลือกแล้ว ภาครัฐได้สนับสนุนท้ังผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมท้ังสร้างสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับการใช้รถยนต์ประเภทดังกล่าว เม่ือพิจารณาในบริบทของประเทศไทย การส่ังการจากส่วนกลางเช่นประเทศ
จีน อาจทำาได้ไม่ง่ายนัก แต่การดำาเนินการอย่างสอดคล้องเป็นระบบ ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเกิดประสิทธิผลท่ีชัดเจน
 เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า ผู้บริโภคของประเทศ
จีนและไทยมีรสนิยมการบริโภคแตกต่างกัน ทำาให้ตลาดรถยนต์นั่งของทั้งสองประเทศแตกต่างกันด้วย ในระยะสั้น        
การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย แต่ในระยะยาว 
หากตลาดในประเทศจีนอิ่มตัว และผู้ผลิตต้องการแสวงหาตลาดใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด 
(Economy of Scale) ในประเทศแล้ว ผู้ผลิตในประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบได้

 การศึกษา Best Practice & Benchmarking สำาหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 โครงการจัดทำา Best Practice Benchmarking  เป็นหนึ่งในแผนการดำาเนินงานสถาบันยานยนต์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 ที่สอดคล้องกับ “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เป็น Lean Supply Chain ทั้งอุตสาหกรรม” 
ของแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2550 - 2554 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาระบบการ
เทียบวัดเชิงเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์  
ในทุกข้ันตอนของการประกอบกิจการตามหลัก PDCA (Plan - Do - Check - Act) โดยการดำาเนินงานในโครงการปี 2553 
เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ (Out Come) ที่ได้จากกิจกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยระบบ
การผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System : TPS) ของผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ จำานวน 225 โรงงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553 ครอบคลุมดัชนีชี้วัดในด้านต่างๆ ที่สำาคัญ ประกอบด้วย  

 

จุดแข็ง (Strengths : S)

1. ขนาดตลาดที่ใหญ่ทั้งทางด้านปริมาณและมูลค่า

2. มีปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมสนับสนุนที่

 ส่งผลทางบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

3. ศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

4. รัฐบาลจีนมีมาตรการสนับสนุนอย่างจริงจัง 

โอกาส (Opportunities : O)

1. ทำาเขตการค้าเสรีในระดับต่างๆ

2. การเปลี่ยนถ่ายการลงทุนจากโลกตะวันตก

3. รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนยานยนต์

จุดอ่อน (Weakness : W)

1. ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตยังอยู่ในระดับต่ำา

2. สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

3. ภาพลักษณ์ของสินค้าจีนยังอยู่ในระดับต่ำาใน

 สายตาชาวโลก

4. ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ 

อุปสรรค (Threats : T)

1. การตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอื่นๆ

2. วัฒนธรรม สังคม และภาษา ของประชาชนจีน

3. กฎ ระเบียบในการทำาธุรกิจของประเทศจีน
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ตัวดัชนีชี้วัด

  ลีดไทม์การผลิต (Production Lead Time) 
   สต๊อกระหว่างกระบวนการ (Stock In Process) 
  พ้ืนท่ีการทำางาน (Working Area)  
  การเคล่ือนไหว (Movement) 
  ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)  
  กำาลังคน (Man Power)  
  สินค้าคงคลัง (Inventory)  
  ลีดไทม์รวม (Total Lead Time) 

 โดยในการศึกษาได้จำาแนกตามกระบวนการผลิตหลักของผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์เป็น 9 กลุ่ม โดย
มีสัดส่วนของตัวอย่างดังน้ี

 การจำาแนกกระบวนการผลิตจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

 กระบวนการ อัตราส่วน

 1. กระบวนการประกอบ (Assembly Process)    ร้อยละ 19
 2. กระบวนการป๊ัมข้ึนรูป (Stamping Process)    ร้อยละ 15
 3. กระบวนการตัด กลึง เจาะ (Machining Process)    ร้อยละ 15
 4. กระบวนการข้ึนรูปพลาสติก (Plastic Forming)      ร้อยละ 13
 5. กระบวนการเช่ือม (Welding Process)    ร้อยละ 11
 6. กระบวนการข้ึนรูปยาง (Rubber Forming)    ร้อยละ  5
 7. กระบวนการหล่อ/ทุบข้ึนรูป (Casting/Forging Process)   ร้อยละ  4
 8. กระบวนการจ้างภายนอก (Outsourcing)    ร้อยละ  3
 9. กระบวนการผลิตอ่ืนๆ    ร้อยละ 14

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า ในแต่ละกลุ่มยังมีโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึน
อีกได้มากในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่ม Stamping, Machining และ Plastic Forming ซ่ึงในปีต่อไป สถาบัน
ยานยนต์จะนำาข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทำาข้อมูลสำาหรับการกำาหนด Best Practice ในแต่ละกลุ่มต่อไป

ผลการปรับปรุงเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม TPS                                          

ในกลุ่ม Stamping, Machining และ Plastic Forming

  Stamping Machining Plastic Forming

 ลำาดับ ค่าดัชนีชี้วัด ลำาดับ ค่าดัชนีชี้วัด ลำาดับ ค่าดัชนีชี้วัด

  เฉลี่ย (%)  เฉลี่ย (%)  เฉลี่ย (%)

 1. Production Lead Time 3 59.78 3 50.35 2 66.68
 2. Stock In Process  2 70.02 1 66.17 1 69.53
 3. Movement  6 39.07 5 42.40 5 41.63
 4. Labor Productivity 1 71.55 2 62.72 3 48.92
 5. Total Lead Time  4 47.24 4 45.02 4 42.68
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 การศึกษาแผนท่ีนำาทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

 ในสภาวการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ท่ีทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน 
รวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างนำากลยุทธ์ของ Global Sourcing มาประยุกต์ใช้จึงจำาเป็นต้อง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งด้านลักษณะ ความสามารถ สมรรถภาพ
ในการทำางาน และในระดับราคาที่สนองตอบต่อความต้องการซื้อของลูกค้า ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต
ท่ีสามารถดำาเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) ต้นทุนการผลิต (Cost) ตลอดจน
ระยะเวลาในการผลิตและจัดส่ง (Delivery) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

 การวิเคราะห์จัดทำาแผนท่ีนำาทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Road mapping) เป็นข้ันตอนการกำาหนด
กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม โดยการจัดทำาแผนท่ีนำาทางการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกระบวนการ
ที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนการวิจัยและพัฒนาให้เข้ากับการวิเคราะห์ตลาด สภาวะแวดล้อมและความต้องการ
ของลูกค้า กระบวนการและวิธีคิดน้ีจะเน้นการวิเคราะห์พิจารณาความเช่ือมโยงของการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Business 
Drivers) ตลาด (Market) ผลิตภัณฑ์ (Product) เทคโนโลยี (Technology) การวิจัยและพัฒนา (R&D) และทรัพยากร (Resources) 
เข้าด้วยกันในช่วงเวลาต่าง ๆ 

 สถาบันยานยนต์ได้จัดทำาโครงการจัดทำาแผนท่ีนำาทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สำาหรับ
ประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในรูปแบบท้ังการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual interview) การประชุมระดมความคิด 
(Focus group) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Hands-on workshop) และการประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearing)

 โครงสร้างของแผนที่นำาทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ได้ถูกออกแบบโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 เป็นเป้าหมาย
และสิ่งที่จำาเป็นจะต้องมี (Targets) สำาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 4 ระดับ 
ได้แก่ โครงสร้างอุตสาหกรรม (Industry Structure) ระบบขับเคล่ือนรถยนต์ (Automotive/Engine System) ช้ินส่วนยานยนต์ 
(Components) และกระบวนการผลิต (Production) และส่วนที่ 2 คือ การดำาเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมาย (Actions) 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) องค์ความรู้/โครงสร้าง
พื้นฐานและการเชื่อมโยงในระดับสากล (Knowledge/Infrastructure/Interconnection) และนโยบายและมาตรฐาน 
(Policy & Standard) 

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการกำาหนดเป้าหมายระยะสั้นมุ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มุ่งเน้นไปสู่
การรักษาฐานการผลิต และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางด้านการวิจัยและพัฒนาในลักษณะ localization ในระยะกลาง
มุ่งเน้นในการผลักดันกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้มากข้ึน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในระดับเอเชีย ส่วนเป้าหมาย
ระยะยาวมุ่งเน้นและผลักดันกิจกรรมต้นน้ำาด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบ 
ซ่ึงแนวโน้มของการพัฒนาระบบเคร่ืองยนต์ ระบบ Internal combustion engine ยังถือเป็นระบบเคร่ืองยนต์หลัก โดยมี
ระบบเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาเสริม เช่น ระบบ hybrid และระบบขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า ส่วนการพัฒนาในระดับของช้ินส่วนยานยนต์
ในระยะส้ันจะเน้นท่ีการลดน้ำาหนักของช้ินส่วน โดยการพัฒนากระบวนการของการข้ึนรูปท่ีทำาให้ตัวช้ินงานมีขนาดเล็กลง
แต่คงความแข็งแรงเท่าเดิม นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมการพัฒนาช้ินส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะเก่ียวข้อง
กับระบบสารสนเทศจราจร ระบบการบอกตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระบบควบคุมเบรกฉุกเฉิน รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
ท่ีมารองรับรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับมอเตอร์ inverter แบตเตอร่ี และระบบบริหารจัดการพลังงาน
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 ด้านการผลิตในระยะสั้นยังคงให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ การจัดการ
ต้นทุนที่เหมาะสม และความสามารถในการส่งมอบสินค้าตามกำาหนด โดยระยะกลางกระบวนการการผลิตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจะถูกปรับเปล่ียนให้เป็นระบบอัตโนมัติมากข้ึน 

 จากเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงจำาเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนการดำาเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับ โดยกรอบ
ของงานวิจัยและพัฒนาในระยะสั้นจะเน้นที่ความปลอดภัย พลังงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านการวิจัย
และพัฒนาที่จะเน้นในด้านการพัฒนาวัสดุ ซึ ่งในระยะสั้นเน้นที่การพัฒนาโลหะ พลาสติก และยาง ก่อนที่จะมี
การพัฒนาต่อยอดในการประยุกต์ใช้ Composite material นอกจากน้ีจำาเป็นต้องมีการวิจัย และพัฒนาเพ่ือปรับเปล่ียน
เคร่ืองยนต์ให้สอดคล้องกับพลังงานทดแทน รวมไปถึงจำาเป็นต้องมีการวิจัยและ R&D ในต่างประเทศ การจัดหาวิศวกร
ชาวต่างชาติมาอบรมแก่วิศวกรไทย การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นลักษณะการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ 

 ในด้านขององค์ความรู ้และความเชื ่อมโยงกันของ
หน่วยงานต่างๆ ควรมีการพัฒนาบุคลากรท้ังท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
และกำาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม เช่น การส่งนักวิจัยไปอบรม
และฝึกงานกับหน่วยงาน R&D ในต่างประเทศ การจัดหา
วิศวกรชาวต่างชาติมาอบรมแก่วิศวกรไทย การพัฒนาหลักสูตร 
ที่เป็นลักษณะการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ (Problem-base 
learning) มากข้ึน โดยท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม
งานพัฒนาควรมีการทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ โดยที่มี
การกำาหนดให้แต่ละสถาบันเป็นศูนย์เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในแต่ละด้าน เพื่อลดความซ้ำาซ้อน ทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ภาครัฐพิจารณา
ในส่วนของการสนับสนุนทั้งในรูปแบบที่เป็น matching grant 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขึ้นมารองรับ เช่น 
ศูนย์วิเคราะห์สอบเทียบ
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 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

 ความฉับไวและถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจการค้า ดังนั้น สถาบันยานยนต์
จึงมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ในการกำาหนดนโยบายและแผนงาน ตลอดจนการ
เตือนภัยต่อภาคอุตสาหกรรมท้ังระบบ ด้วยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากท้ังในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และจัดทำาฐานข้อมูลท่ีสะดวกต่อการใช้งาน และได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของ
ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive Intelligence Unit : AIU)  http://data.thaiauto.or.th/iu/

 ภาพแสดงความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต์ทางเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

 ข้อมูลข่าวสารท่ีรวบรวมไว้ประกอบด้วยข่าวความเคล่ือนไหวในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและอุตสาหกรรม 
ยานยนต์โลก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กฎ ระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานยานยนต์ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการทางการค้าท่ีเก่ียวข้อง

 นอกจากน้ี ยังได้รวบรวมข้อมูลประเภทงานวิจัย ของสถาบันยานยนต์ ท่ีผ่านมา อาทิเช่น AFTA 2010 ศักยภาพ
การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ประเทศแอฟริกาใต้ กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมยานยนต์
สาธารณรัฐอินเดีย การศึกษาผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศไทย และอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ทดแทนยานยนต์ของไทย 
เป็นต้น



29รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์



30 รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์

 เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย

 ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นับเป็นกลไกที่มีบทบาทในการส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างโอกาสการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เนื่องจากในการที่จะ
บรรลุวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศไทยจะต้องมีระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในระดับสากล และสามารถสร้างคุณค่าในระบบการผลิต ดังนั้น เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพิ่ม
ความสามารถแข่งขันในปี 2553 สถาบันได้ดำาเนินโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ให้กับอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย ท่ีครอบคลุมและเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันระหว่างองค์ประกอบของระบบท้ัง 3 ด้าน 
ดังนี้  

 1. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำารุงรักษาทวีผล (Total Productive 
Maintenance: TPM)

 2. ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ด้วยการพัฒนาระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ อาทิเช่น การพัฒนา
ระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) การพัฒนาระบบบริหารการผลิตแบบลีน (Lean 
Manufacturing) การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ   
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

 3. ด้านบุคลากร (Peopleware) ด้วยการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีความรู้ความสามารถ 
เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาตัวองค์กร ทั้งในการพัฒนาผู้ฝึกสอนชาวไทยและผู้เข้าอบรม ที่ให้บริการการจัด
ฝึกอบรมในรูปแบบสาธารณะ (Public Training) และการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ภายใต้โครงการ
พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Program : AHRDP) 
และหลักสูตรตามที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

  

 การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

Peopleware

Hardware Software

- Train the Trainer

- Trainee

 - Menufacturing Skill

 - Mind Management

 - Quality System

- Skill Certification System

- หลักสูตร 

- Toyota Production System : TPS

- Lean Supply Chain

- ISO/TS 16949 : 2009

- Logistics

- Total Productive

 Maintenance : TPM
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 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำารุงรักษาทวีผล (Total Productive 

Maintenance : TPM)

 เคร่ืองจักรเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญท่ีใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึงโดยท่ัวไป
มักถูกละเลยในการบำารุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างสม่ำาเสมอ เน่ืองจากถ้าเป็นช่วงท่ีโรงงานมีปริมาณคำาส่ังซ้ือมากๆ เคร่ืองจักร 
ก็จะถูกใช้งานหนักจนไม่มีเวลาหยุดพักให้บำารุงรักษา เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตในช่วงเวลานั้นๆ และหาก
เป็นช่วงธุรกิจซบเซาผู้ประกอบการก็จะให้ความสำาคัญกับการลดค่าใช้จ่าย และเห็นว่าในช่วงการผลิตน้อยไม่มีความ
จำาเป็นต้องมีการบำารุงรักษาเครื่องจักร และส่วนมากพนักงานปฏิบัติงานจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักร
ที่ตนรับผิดชอบ และไม่ได้สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรมากนัก จึงทำาให้ปัญหาเล็กๆ น้อยกลายเป็นการชำารุด
ของอุปกรณ์สำาคัญๆ ในเครื่องจักร สุดท้ายต้นทุนในการบำารุงรักษาเครื่องจักรแต่ละครั้งสูงมาก คุณภาพของสินค้าอยู่
ในระดับต่ำา และสินค้าไม่สามารถผลิตได้ตามจำานวนที่ลูกค้าต้องการ จนไม่มีสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้า

 ดังน้ันการเตรียมเคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา และเตรียมบุคลากรท่ีมีทักษะความชำานาญด้านเคร่ืองจักร 
จึงเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนและป้องกันความเสียหายได้อย่างชาญฉลาด 
ทั้งสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการปฏิรูปวัฒนธรรมการทำางานของบุคลากร และสร้างความชำานาญงานของคนผ่านการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของเคร่ืองจักร ด้วยเทคนิคการบำารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance, TPM)

 สถาบันยานยนต์ ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำารุงรักษาทวีผลของ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ซึ่งได้รับงบประมาณมาจากสำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการจัดผู้เชี่ยวชาญให้การ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานจริงใน Model Line รวมทั้งสิ้น 20 โรงงาน มีเครื่องจักร
ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรรวมจำานวน 75 เครื่อง โดยได้มีการตรวจสอบข้อบกพร่องและแก้ไข 
จัดทำาเอกสาร KAIZEN และ One Point Lesson รวมทั้งระบบและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อนำาผลการดำาเนินการ
แต่ละโรงงานมาคิดเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ในการบำารุงรักษาเครื่องจักรเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้ทำาการประเมิน
ในช่วงก่อนเริ่มโครงการ (Fact Finding) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

  ข้อขัดข้องเครื่องจักรเฉลี่ย ลดลง  51.02%
 • จำานวนของเสียเฉลี่ย ลดลง  43.89% 
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงเครื่องจักร ลดลง 75.62%
 • ประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักรเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 19.63%

และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถลดได้ 313.2 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 15.6 ล้านบาทต่อปีต่อโรงงาน
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 การพัฒนาระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS)

 ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด    
ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเป็น Master Trainer ตั้งแต่ปี 2549 สถาบันยานยนต์ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
และผู้ประกอบการ ได้ดำาเนินโครงการในการพัฒนาวิทยากรสำาหรับหลักสูตร TPS ด้วยการฝึกสอนในโรงงานจริง 
(DOJO) ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำาหน้าที่เป็น “ตัวคูณ” ในระยะยาวแล้ว โรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ยังได้รับประโยชน์ในการปรับปรุงผลิตภาพในการผลิต ซึ่งในปี 2553 มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำานวน 53 โรงงาน 
สามารถลดค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย และเพิ่มผลิตภาพในการผลิตได้เป็นจำานวนมาก อันจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพสม่ำาเสมอ มีต้นทุนที่ลดลงช่วยให้แข่งขันได้มากขึ้น โดยในกระบวนการพัฒนานั้น ได้มุ่งเน้นการให้

ความรู้และการฝึกปฏิบัติงานใน 4 ขั้นตอน คือ Concept & Worksite Control, Continuous Flow, Standardized 
Work และ Pull System โดยเกิดผลลัพธ์แก่โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 

โครงการ Toyota Production System 54 โรงงาน

60%

70%

80%

50%

40%

30%

20%

10%

Lead TIme

ลดลง

WIP

ลดลง

Working Area 

ลดลง

Inventory

ลดลง

Productivity

เพิ่มขึ้น

44% 44%

50%
54%

69%

0%



33รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์

การพัฒนาระบบบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 

 ในปี 2553 สถาบันยานยนต์ได้ดำาเนินการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และผลักดันหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมในการดำาเนิน
กิจกรรม Lean Manufacturing ด้วยการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการให้
บริการคำาปรึกษา โดยมีการพัฒนาแบบประเมิน และให้คำาปรึกษาแก่โรงงานจำานวน 112 โรงงาน ซึ่งผลการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของท้ัง 112 โรงงานพบว่า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึนเฉล่ีย 30.59% ต่อโรงงาน 
เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพก่อนการปรับปรุง

 การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009

 การกำาหนดรูปแบบการทำางานอย่างเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันของพนักงานทั้งโรงงานนั้น ถือได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรได้เข้าใจวิธีการทำางานและสามารถนำาไปปฏิบัติได้ในทิศทาง
เดียวกัน แม้ว่าจะมีการปรับเปล่ียนพนักงานท่ีรับผิดชอบในงานน้ันๆ พนักงานใหม่ท่ีได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการต่อ    
ก็สามารถปฏิบัติได้ตามวิธีการทำางานที่กำาหนดไว้ได้ง่ายและลดความสูญเปล่าที่ต้องทำาความเข้าใจวิธีการทำางานใหม่
ได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของงานดีอย่างสม่ำาเสมอ โดยมาตรฐานระบบที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 ซึ่งการได้รับ
การรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ที่แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารองค์กร ความมุ่งมั่น และ
ความสามารถของพนักงานในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซ่ึงผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 
และผู้จัดจำาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอะไหล่ทดแทนในตลาดต่างประเทศชั้นนำา ได้ใช้ความสำาเร็จในการได้รับ
การรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อดำาเนินธุรกิจร่วมกัน 

 สถาบันยานยนต์ ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 ของผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย ซ่ึงได้รับงบประมาณจากสำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้ผลิตช้ินส่วนฯ ท่ีเป็น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 30 ราย ให้สามารถพัฒนาระบบคุณภาพ จนได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 ซึ่งนับเป็นความสำาเร็จที่สำาคัญในอันที่จะช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม มีระบบคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของลูกค้าระดับสากล

การวิเคราะห์ปัญหา

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา

ผลประเมินก่อน-หลัง การทำากิจกรรม Lean
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 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์

 ประเทศไทยประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
โลจิสติกส์สูง ซึ่งรัฐบาลได้พยายามดำาเนินการด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นกัน แม้ว่าใน
ภาพรวมจะมีการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีในระดับผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์กับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ในระดับ 1st Tier แต่ปรากฏว่าการจัดการสินค้าคงคลังในผู้ประกอบการที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของโซ่อุปทาน 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจาก ภาคเอกชนยังขาดความรู้ และความเข้าใจในประโยชน์ที่จะเกิด
จากการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำาธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การส่งคำาสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมถึงการขาดการส่งต่อข้อมูลที่สำาคัญให้กับคู่ค้า เช่น ข้อมูลการพยากรณ์ของความต้องการของลูกค้า ข้อมูล
สินค้าคงคลัง รวมทั้งยังขาดความพร้อมในการพัฒนาระบบไอที และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องให้มีความสามารถใน
การพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ

 สถาบันยานยนต์ได้เริ่มโครงการศึกษาพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์มาตั้งแต่ปี  2551 ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และต่อยอดสู่ภาคปฏิบัติในปี 2552-2553 ด้วยการสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบและ
ซอฟต์แวร์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ค้าในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดย
คณะทำางานได้เก็บข้อมูลลักษณะการใช้งานของระบบไอทีที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย 
พร้อมทั้งศึกษา เปรียบเทียบมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการทำาธุรกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  โดยมาตรฐานที่เลือกใช้คือ XML (Extensive Markup
Language) โดยอิงตามมาตรฐาน ebXML และ UBL 2.0 เพื่อใช้ในการสร้างฟอร์มของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
ในการส่งข้อมูลระหว่างกัน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและเหมาะที่จะนำามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
นอกจากนี้มาตรฐาน ebXML ยังเป็นมาตรฐานที่รัฐบาลไทยเลือกใช้ในโครงการ Single Window ของกรมศุลกากร 
ดังนั้นการเลือกมาตรฐาน ebXML เพื่อใช้ในโครงการนี้ยังเป็นการสร้างเพื่อรองรับการขยายการใช้งานไปสู่การเชื่อมโยง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐในโครงการอนาคตได้อีกด้วย 
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 ในการพัฒนาระบบงานได้คัดเลือกเอกสารที่สำาคัญในการทำาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เอกสารคำาสั่งซื้อ
(Purchase Order) เอกสารพยากรณ์ความต้องการ (Forecast) เอกสารยืนยันการส่งมอบ (Despatch Advice) 
เอกสารยืนยันการรับของ (Receipt Advice) เอกสารประเมินคู่ค้า (Supplier Evaluation) โดยได้พัฒนาระบบและ 
User Interface จากนั้นได้ทดลองใช้ในโครงการนำาร่องกับสองเครือข่ายโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ 
เครือข่ายของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำากัด และ บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จำากัด โดยแต่ละเครือข่ายมีบริษัทคู่ค้า
เข้าร่วมเครือข่ายละ 5 บริษัท รวมมีบริษัทเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 บริษัท

 จากการประเมินโครงการพบว่าโครงการนี้ได้ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี แม้จะยังมีบางจุดที่ผู้ใช้ต้องการ
ให้มีการพัฒนาต่อยอดออกไปอีก ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เครือข่ายผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานระบบนี้สามารถวัดได้
ในรูปของตัวชี้วัด (KPI) ต่างๆ เช่น การลดต้นทุนในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) การเพิ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูล
คำาสั่งซื้อ และข้อมูลพยากรณ์ (Forecast) และ การลดความผิดพลาดของข้อมูล เป็นต้น 

 จากการศึกษาพบว่าการใช้ระบบแลกเปล่ียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์น้ี หากแต่ละบริษัทมีการใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
อาจสามารถคำานวณปริมาณการลดความสูญเสียอันเกิดจากการใช้ระบบที่พึ ่งพากระดาษแบบเดิม โดยลดความ
สูญเสียเวลา คิดเป็นเวลามากกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปีต่อหนึ่งบริษัท หรือคิดเป็นเงินมากกว่า 250,000 บาทต่อปี
ต่อหนึ่งบริษัท ดังนั้น โครงการนี้จึงสามารถสร้างผลกระทบเบื้องต้นมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทที่เข้าร่วม
ทั้งหมด 12 บริษัท

 นอกจากนี้ การที่แต่ละบริษัทสามารถมีข้อมูลพยากรณ์ (Forecast) ที่ถูกต้องและรวดเร็วในแต่ละเดือน 
จะช่วยลดภาระในการต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังเพื่อแบกรับความเสี่ยงได้ถึงกว่า 5% ต่อปี ซึ่งสามารถประมาณการ 
ได้เป็นจำานวนเงินกว่า 5 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด 12 บริษัท
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 การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์

 บุคลากร เป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ที่ต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความสม่ำาเสมอ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และ
สุขอนามัยของผู้บริโภค รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องมีทั้งความรู้ และทักษะ ตลอดจนวินัยอุตสาหกรรมที่ดี เพื่อ
ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อันจะช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 สถาบันยานยนต์ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนของทั้งไทยและญี่ปุ่น ด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะแรงงานใหม่ และทักษะ
แรงงานเดิมที่มีอยู่ให้มีความสามารถ เพื่อรองรับและทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ฝึกสอน (Trainer) 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในหน่วยงานของตน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะฝีมือบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน (Trainee) และหลักสูตรท่ีได้พัฒนาข้ึน เพ่ือยกระดับให้ทรัพยากรมนุษย์
หรือบุคลากรในองค์กรเก่งขึ้นมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำาทางการแข่งขันได้ โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. การจัดทำาและพัฒนาหลักสูตรตำาราสำาหรับฝึกอบรมและทดสอบ จำานวน 10 หลักสูตร 

  (1) Die/Mold Finishing และ Mechanical Assembly Finishing ระดับ 2
  (2) Die/Mold Finishing และ Mechanical Assembly Finishing ระดับ 1
  (3) NC Lathe และ NC Milling ระดับ 2
  (4) NC Lathe และ NC Milling ระดับ 1
  (5) Electronics Device Assembly ระดับ 3
  (6) Electronics Device Assembly ระดับ 2
  (7) Electronics Device Assembly ระดับ 1
  (8) Sequence Control ระดับ 3
  (9) Sequence Control ระดับ 2
  (10) Sequence Control ระดับ 1
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 2. การสร้างและพัฒนาบุคลากร ในระดับผู้ตรวจประเมิน (Examiner) และระดับครูผู้สอน (Trainer) 

 จำานวน  103  คน ให้สามารถนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับพนักงานในหน่วยงานของตนในหลักสูตรต่างๆ 
จำานวน 9 หลักสูตร
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     หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ Examiner Trainer รวม

 1. หลักสูตรงานปรับแต่งแม่พิมพ์ (Die & Mold Finishing)  5 8 13

 2. หลักสูตรงานปรับแต่งการประกอบเครื่องจักรกล
  (Mechanical Assembly Finishing) 3 9 12
 3. หลักสูตรงานกลึงด้วยโปรแกรม (NC Lathe)  4 6 10
 4. หลักสูตรงานกัดด้วยโปรแกรม (NC Milling) 3 7 10
 5. หลักสูตรงานเขียนแบบเครื่องกลด้วยมือ
  (Mechanical Drawing by Handwriting) 4 6 10
 6. หลักสูตรงานเขียนแบบเครื่องกลด้วย CAD
  (Mechanical Drawing by CAD)  5 6 11
 7. หลักสูตรงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  (Electronics Device Assembly)  5 10 15
 8. หลักสูตรงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
  (Sequence Control PLC) 5 6 11
 9. หลักสูตรระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า
  (Toyota Production System) - 11 11

 รวม 103 คน

 3. การพัฒนาบุคลากร ในระดับผู้ปฏิบัติการ (Trainee) จำานวน 4,478 คน ให้มีทักษะความชำานาญ 
และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนความรู้ และเทคนิคปฏิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และวัดผลได้ใน
กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตรดังนี้

 (1) กลุ่มหลักสูตรทั่วไปอบรมภายในและภายนอกโรงงาน (Public training และ In-house training) รวม
ทั้งจัดเยี่ยมชมโรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  จำานวน 30  
หลักสูตร  พัฒนาบุคลากรจำานวน 1,951 คน    

 (2) กลุ่มหลักสูตรภายใต้โครงการ AHRDP ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่น 
จำานวน 23 หลักสูตร พัฒนาบุคลากรจำานวน 1,394 คนในด้านต่างๆ ดังนี้
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 การสร้างจิตสำานึกด้านการบริหาร ระบบรับรองความสามารถบุคลากร ระบบบริหารการผลิตแบบโตโยต้า

 จัดการและการฝึกทักษะการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Toyota Production System)

 ปฏิบัติงานในโรงงาน (Skill Certification System for 

 (Mind Management & Automotive Industry)

 Manufacturing Skill )

 1. การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 1. งานปรับแต่งแม่พิมพ์  1. Concept & Worksite Control 
  ทั่วทั้งองค์กรสำาหรับผู้บริหาร  (Die & Mold Finishing) 2. Continuous Flow
  (Total Quality Management TQM)   3. Standardized Work   
 2. การแก้ไขปัญหาองค์กรด้วยแนวคิด 2. งานปรับแต่งการประกอบเคร่ืองจักรกล 4. Pull System    
  (TQM Problem Solving)   (Mechanical Assembly Finishing)
 3. วิธีการสอนงาน TWI-JI 3. งานกลึงด้วยโปรแกรม (NC Lathe)    
 4. วิธีการปฏิบัติต่อคนTWI-JR 4. งานกัดด้วยโปรแกรม (NC Milling)  
 5. การพัฒนาทักษะในการทำางาน WSTC 5. งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยมือ
 6. Teaching Technique  (Mechanical Drawing by
 7. ความรู้พื้นฐานทั่วไป General  Handwriting)    
 8. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไฟฟ้า Electric 6. งานเขียนแบบเครื่องกลด้วย CAD
 9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน  (Mechanical Drawing by CAD) 
  เคร่ืองมือกล Machine Assembly 7. งานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 10. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับงาน Sensor  (Electronics Device Assembly)
 11. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ 8. งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
  งานผลิตผลิตภัณฑ์ Monozukuri  (Sequence Control PLC) 
 
   
  
 
  

 



40 รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์

 (3) การฝึกอบรมนักบริหารระดับต้นในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ไทย (SBC) จำานวน 60 คน และการฝึกอบรมหลักสูตร
บุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงานพ้ืนฐานสำาหรับอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย (SOS) จำานวน 120 คน

 (4) การจัดสัมมนา (Seminar) จำานวน 8 ครั้ง จำานวน 
953 คน ในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดทำาแผนที่นำาทางการพัฒนา
เทคโนโลยด้ีานอุตสาหกรรม การจัดการห่วงโซ่อุปทานและเทคนิค
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ มาตรฐานและการทดสอบด้วย ELV. การสร้างสายการผลิต
แบบลีนสำาหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

 (5) การจัดหาทุนเพื่อการฝึกอบรมในต่างประเทศ สถาบันยานยนต์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม
เอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ประเทศไทย  (ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)) ในการสนับสนุน
การสัมมนา ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่นในโครงการ The Program on Production Management for Thai Automobile 
and its Supporting Industries (THAI) มีผู้บริหารของวงการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของไทย 
สนใจเข้าร่วมโครงการ รวม 24 คน จาก 17 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ แก่บุคลากร
ระดับจัดการท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนให้ได้รับความรู้ เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ ท่ีใช้ในการบริหาร
การผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพ โดยศึกษาจากทั้งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ และตัวอย่างจริง 
ณ โรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความจำาเป็นต้องมีการปรับองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัยแบบยั่งยืน
ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้มีโอกาสศึกษาดูงานในโรงงานทั้งที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ และโรงงานที่เป็น SMEs 
แต่มีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังได้รับทราบแนวทางการดำาเนินกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ ท่ีผ่านมา ท้ังท่ีเป็นกลยุทธ์ท่ีถูกต้อง
ส่งเสริมให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และกลยุทธ์ที่ผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท จากประสบการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้มีการนำาความรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ท่ีล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศชาติโดยส่วนรวม
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 สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และการลด/เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงทำาให้ผู ้เกี ่ยวข้องในทุกระดับ ต้องสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง สถาบันยานยนต์เป็นหน่วยงานหนึ่งในการพัฒนา/ประสานการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ให้บริการที่จำาเป็นในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

 ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันยานยนต์ได้ดำาเนินกิจกรรมที่สำาคัญคือ
 1. การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์
 2. การมาตรฐานสำาหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน
 3. การให้บริการทดสอบ

 4. การให้บริการหน่วยตรวจ

  

การสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

 

 การวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์

 จากข้อมูลของ Society of Automotive Engineer (SAE) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าประมาณ ร้อยละ 80 ของ
ชิ้นส่วนรถยนต์จะเกิดความเสียหายแบบ “การล้า” หรือ “Fatigue” จากการใช้งานตามปกติ ซึ่งความสามารถใน
การต้านทานความเสียหายรูปแบบนี้เรียกว่า “ความทนทาน” หรือ “Durability” ด้วยเหตุนี้การทดสอบความทนทาน
จึงมักเป็นรายการหลักสำาหรับการตรวจสอบคุณภาพของช้ินส่วนยานยนต์ท่ีถูกออกแบบและผลิตข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 
ชิ้นส่วนที่มีความสำาคัญและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติ
ตลอดอายุการใช้งานท่ีออกแบบไว้โดยไม่เกิดการล้า ท่ีผ่านมาผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยจะทำาการผลิตตามแบบ
ที่ได้รับจากผู้ผลิตรถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่มักกำาหนดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนทำาการ
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่ตนผลิตขึ้นด้วย โดยกระทำาภายใต้มาตรฐานการทดสอบที่ผู้ผลิตรถยนต์กำาหนดให้  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานเฉพาะสำาหรับชิ้นส่วนแต่ละโมเดล ดังนั้นปัญหาสำาคัญที่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ

T
e
c
h
n
o
lo

g
y
 
R
o
a
d
m

a
p

Technology

Acquisition &

Transfer

Center Of

Excellence

Network

Inspection &

Certification

Testing

Center



43รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์

R
e
d
e
s
ig

n

อย่างยิ่งในรายที่มิได้เป็นบริษัทร่วมทุนเผชิญอยู่คือ ขาดองค์ความรู้ที่จะออกแบบชิ้นส่วนให้มีอายุการใช้งานได้ตามที่
ต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบที่สามารถยืนยันคุณภาพหรืออายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ที่ตนออกแบบและผลิตขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตรถยนต์ สถาบันยานยนต์จึงเข้ามามี
บทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจุดนี้แก่ผู้ประกอบการไทย

 ในการพัฒนาชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับยานยนต์นั้น จะต้องมีกระบวนการออกแบบและประเมินอายุการใช้งานของ
ช้ินส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องเร่ิมต้นด้วยข้อมูลภาระทางกลท่ีช้ินส่วนได้รับจากการขับข่ีจริงหรือท่ีเรียกว่าภาระถนน 
(Road Load Data) และข้อมูลสภาวะแวดล้อมในการทำางานจริง (Working Environment) ซึ่งถือเป็นข้อมูลต้นน้ำา
ที่สำาคัญ ที่ต้องครอบคลุมสภาวะการขับขี่และสภาพแวดล้อมของภูมิภาคที่ต้องการนำารถยนต์ไปใช้งาน เช่น รถยนต์ที่
ถูกนำาไปใช้งานในทวีปยุโรปจำาเป็นต้องทำางานภายใต้อุณหภูมิต่ำาได้เป็นต้น เนื่องจากวัสดุวิศวกรรมแต่ละชนิดต่างก็มี
พฤติกรรมการตอบสนองต่อภาระท่ีมากระทำาไม่ว่าจะเป็นภาระทางกลหรือส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน นอกจากน้ียังมีข้อจำากัด
ด้านการใช้งานและการผลิตที่ต่างกันด้วย ดังนั้นข้อมูลภาระถนนและสภาวะแวดล้อมในการทำางานจึงเป็นปัจจัยที่ใช้ใน
การเลือกวัสดุสำาหรับชิ้นส่วนเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นวัสดุกลุ่มพลาสติกที่มีข้อดีคือมีน้ำาหนักเบาสามารถขึ้นรูปได้ง่าย
ไม่เป็นสนิม แต่ก็ไม่เหมาะที่จะนำาไปผลิตเป็นชิ้นส่วนที่รับภาระทางกลที่มีความถี่สูงหรือมีช่วงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ใช้งานที่กว้างได้ การออกแบบและการทำา Optimization ชิ้นส่วนเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำาที่สุดจะประสบความสำาเร็จ
มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความแม่นยำาของข้อมูลภาระถนนและข้อมูลสภาวะแวดล้อมในการทำางานเป็นสำาคัญ 
ตามหลักการทางสถิติแล้วการได้มาซึ่งข้อมูลที่แม่นยำาน้ันจำาเป็นต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
นั่นหมายถึงการลงทุนมหาศาลทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญ และเวลา

 กระบวนการประเมินอายุของชิ้นส่วนยานยนต์
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 จากประสบการณ์ของสถาบันยานยนต์ในการดำาเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วน  
ยานยนต์ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า การขาดข้อมูลต้นน้ำาสำาหรับการออกแบบเป็นข้อจำากัดที่สำาคัญที่สุดที่ทำาให้
ไม่สามารถยกระดับ ศักยภาพในการออกแบบของผู้ผลิตไทยไปสู่จุดที่มุ่งหวัง จึงได้ทำาการศึกษาวิจัยกระบวนการใน
การสร้างฐานข้อมูลภาระถนนสำาหรับการออกแบบรถยนต์และชิ้นส่วนที่มีความทนทานของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์
ในระดับสากล รวมถึงการจัดส่งทีมวิศวกรไปทำาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เคร่ืองมือวัดท่ีจำาเป็น และการทำาการเก็บข้อมูล ภาระถนนบนถนนหลวงและสนามทดสอบ ณ Automotive Research 
& Testing Center (ARTC) ประเทศไต้หวัน 

 หัวใจสำาคัญของการเก็บข้อมูลภาระถนน คือ การเก็บข้อมูลการตอบสนองทางกลของโครงสร้างหรือชิ้นส่วน
ที่สนใจเช่น ค่าความเครียด (Strain) และ ขนาดการสั่นสะเทือน (Amplitude of Vibration) ที่เกิดขึ้นจากการขับขี่
รถยนต์ในสภาพถนนและพฤติกรรมการขับขี่ที่ผู้ออกแบบต้องการประเมินผล ด้วยการเก็บข้อมูลภาระถนนคือการ
เลือกประเภทพื้นผิวของสนามทดสอบของ ARTC หรือที่เรียกว่า Testing Course และเลือกประเภทพื้นผิวของสนาม
ทดสอบที่ให้ข้อมูลภาระถนนใกล้เคียงกับข้อมูลภาระถนนจริง ซึ่งข้อมูลภาระถนนดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในกรณี
อื่นๆ ได้ เช่น การทำา Validation การออกแบบ หรือใช้เป็น Boundary Condition สำาหรับ CAE Model เป็นต้น ทั้งนี้

ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการวางแผนของผู้ใช้งานเป็นหลัก

 

วงจรการออกแบบและพัฒนารถยนต์
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 การสร้างมาตรฐานสำาหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน 

 ปัจจุบันการค้าเสรีได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญต่อการรวมกลุ่มของประเทศเพ่ือเพ่ิมอำานาจการต่อรองทางการค้า
ในหลายกลุ่มประเทศทั่วโลกแล้ว ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เป็นต้น 
สำาหรับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการรวมกลุ่มเป็น ASEAN โดยมีสมาชิกประกอบด้วย 10 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยไทยมีสำานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานอื่นรวมถึงสถาบันยานยนต์เป็นหน่วย
สนับสนุน

 อาเซียนมีเป้าหมายในการเป็นตลาดเดียว หรือ Single Market ในอนาคตโดยการที่จะไปถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ การลดอุปสรรคทางเทคนิคก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำาเป็น ด้วยเหตุนี้คณะทำางานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์
(Automotive Product Working Group-APWG) จึงถูกจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน
มาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality) ACCSQ 
ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนสิงหาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อดำาเนินการตามมาตรการด้านมาตรฐานและ
การรับรอง และขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าสำาหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งในปี 2553 นี้มีความเคลื่อนไหว
ของกิจกรรมการท่ีจะให้ประเทศสมาชิกมีการใช้มาตรฐานเดียวกัน โดยจัดทำา ASEAN MRA for Automotive Product 
หรือการยอมรับร่วมในผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วน โดยสาระสำาคัญของ ASEAN MRA มีดังนี้

 - เป้าหมายในการทำา MRA ระยะแรกในปลายปี ค.ศ. 2011 และระยะที่สองในปี ค.ศ. 2015
 - ใช้ UN ECE มาเป็นมาตรฐานกลาง
 - ขอบข่ายการทำา MRA ครอบคลุมการยอมรับร่วมกันในเรื่องของ Test Report และ/หรือ Conformity
  assessment results (ผลการประเมินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ) ที่ออกโดยหน่วยงาน 
  Technical Service ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - หน่วยงาน Technical Service ที่ได้รับการแต่งตั้งก็ต้องมีความสามารถเป็นไปตามข้อกำาหนดของ ISO/ 
  IEC 17025, ISO/IEC 17020
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 มาตรฐานที่มีแนวโน้มในการทำา ASEAN MRA มีดังน ี้

 No. Title UN ECE Regulation

  1. Braking System R13

  2. Braking for Passenger Car R13H

  3. Seat belt anchorage R14

  4. Seat belt R16

  5. Seat R17

  6. Head Restraint R25

  7. Pneumatic tyre – passenger R30

  8. Speedometer R39

  9. Exhaust Emission (Motorcycle) R40

 10. Noise for Motorcycle R41

 11. Safety glass R43

 12. Rear View Mirror R46

 13. Heavy Diesel Emission R49

 14. Noise emission R51

 15. Pneumatic tyre - commercial R54

 16. Driver Operated Control R60

 17. Tyre (Motorcycle) R75

 18. Steering Equipment R79

 19. Emission for Light Vehicle R83

 การกำาหนดมาตรฐานร่วมกันดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันสำาหรับ
ประเทศในอาเซียน ช่วยส่งเสริมให้การผลิตและจำาหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ASEAN มีความปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากย่ิงข้ึนและผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือผู้บริโภค และยังช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
ในการทดสอบหรือการให้การรับรอง โดยไม่จำาเป็นต้องทำาซ้ำาในแต่ละประเทศท่ีส่งผลิตภัณฑ์ไปจำาหน่าย อย่างไรก็ตาม 
ผู้ผลิตในประเทศมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับมาตรฐาน UNECE ที่กำาหนด 

 อย่างไรก็ดี การทำา ASEAN MRA นี้มีผลต่อการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 
มาตรา 190 กำาหนดไว้ว่า ก่อนท่ีประเทศไทยจะไปทำาข้อตกลงระหว่างประเทศในลักษณะน้ีได้ ทางคณะรัฐมนตรีต้องมีการ
ให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องพิจารณาดำาเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ในที่สุดผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทยจะต้องปรับตัวให้สอดรับกับกติกาของการค้าเสรีในอนาคตอันใกล้
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 การให้บริการทดสอบ

 ห้องปฏิบัติการทดสอบ เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยียานยนต์ ซ่ึงต้องดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบเฉพาะด้านจัดเป็นการพัฒนาในเชิง
วิวัฒนาการที่จะต้องเสริมสร้างองค์ประกอบที่จำาเป็นต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านการทดสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรอบปีที่ผ่านมา 
สถาบันยานยนต์ได้ดำาเนินกิจกรรมการดำาเนินการให้บริการทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานและ
ให้บริการยังต้องดำาเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบไม่ว่าจะเป็นการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.
หรือการทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วน
ได้ตามความต้องการของลูกค้า ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ไปทดสอบต่างประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถใช้ศูนย์ทดสอบเป็น One stop service ในการทดสอบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยในปี 2553 
ได้ให้บริการทดสอบจำานวน 30,098 รายการทดสอบ มีกิจกรรมเด่นๆ ที่สำาคัญในปี 2553 ได้แก่ 

 

 
ตัวอย่างการทดสอบ Static test

ตามมาตรฐาน UN ECE 17 Seats

การทดสอบ Dynamic test

ตามมาตรฐาน UN ECE 17 Seats

จำานวนการให้บริการทดสอบ แบ่งตามกลุ่มการให้บริการทดสอบ
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 การทดสอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

 การทดสอบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการรถยนต์ สถาบันยานยนต์และ IDIADA 
(ศูนย์ทดสอบละวิจัยจากประเทศสเปน) ในการแก้ปัญหาและปรับปรุง พัฒนา ชิ้นส่วนในระบบน้ำามันเชื้อเพลิง อาทิ
เช่น ถังน้ำามันและฝาปิดเปิดถังน้ำามัน ท่อยางน้ำามัน หม้อดักไอน้ำามัน (Canister) และ Seal ต่างๆ ให้สามารถใช้กับ
น้ำามันเชื้อเพลิง Gasohol E20 และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน การทดสอบสารมลพิษไอระเหย ตาม มอก. 2160 - 2546 
(เทียบเท่า EURO3)  

         สถาบันยานยนต์ และ IDIADA สเปน ได้มีการทำาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความตกลงร่วมมือในด้านต่างๆ
ระหว่างกัน อาทิเช่น การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยียานยนต์ การส่งและรับงานทดสอบระหว่างกัน การให้คำาปรึกษา
แนะนำา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์กับสถาบันฯ 
และ IDIADA ในการทำาความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงและเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการใช้
ศูนย์ทดสอบ เป็นหน่วยงาน ให้บริการในรูปแบบ One stop service

 การสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาเครื่องมือทดสอบรองรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

 ด้วยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือมายังสถาบันยานยนต์ในการพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการทดสอบ ชุดล้อสำาหรับเคร่ืองเรือน : ล้อไนลอน ซ่ึงเป็นชุดล้อ ของบริษัทผู้ประกอบการรายหน่ึง ท่ีทำาการ
ย่ืนขอการแสดงตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1130-2535 กับสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
แต่เนื่องจากไม่มีเครื่องมือทดสอบในรายการดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและ
สถาบันยานยนต์ในการสร้างเคร่ืองทดสอบการบรรทุกน้ำาหนัก ในสภาพเคล่ือนท่ี สำาหรับชุดล้อสำาหรับเคร่ืองเรือนดังกล่าว 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1130-2535 โดยวิศวกรของสถาบันยานยนต์ได้ออกแบบตามเงื่อนไข
การทดสอบของมาตรฐานดังกล่าว หลังจากการสร้างเคร่ืองทดสอบเสร็จ สถาบันยานยนต์ได้ตรวจสอบการทำางาน และ
ตรวจสอบความถูกต้องของเคร่ืองมือวัดท่ีใช้ในเคร่ืองทดสอบอย่างละเอียด พร้อมท้ังตรวจคู่มือการใช้และคู่มือการสร้าง
เคร่ืองทดสอบ หลังจากน้ันได้นำาเคร่ืองทดสอบกับผลิตภัณฑ์จริง และสรุปผลการทดสอบส่งให้กับ สำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อดำาเนินการอนุญาตแสดงตราเครื่องหมาย มอก.ให้กับบริษัทผู้ประกอบการรายดังกล่าว 
จึงนับได้ว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการด้วยการสร้างเครื่องมือทดสอบที่มีความสามารถตามมาตรฐาน

ขึ้นใช้ได้เอง 
   

 

เครื่องทดสอบการบรรทุกน้ำาหนัก ในสภาพเคลื่อนที่ สำาหรับชุดล้อสำาหรับเครื่องเรือน
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 สถาบันยานยนต์ได้สำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ สรุปได้ว่า โดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจ
ของลูกค้าอยู่ในระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80% และมากกว่าที่คาดหวัง ยกเว้นความสามารถในการตอบสนองท่ี
ยังไม่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการเห็นว่า ผลการทดสอบของสถาบันยานยนต์
เป็นที่ยอมรับ ช่วยลดต้นทุนในการทดสอบ และมีความสามารถในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสำาคัญในการปรับปรุง ได้แก่ การขยายการให้บริการเพื่อสามารถเป็น 
one stop service การถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการทดสอบ และการช่วยลดอุปสรรคของ 

ผู้ประกอบการจากการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการ NBT ซึ่งสถาบันยานยนต์จะต้องนำาไปพัฒนาในปีต่อๆ ไป

ความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2553
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 และเพื่อให้การให้บริการทดสอบของสถาบันยานยนต์เป็นที่เชื่อถือ สถาบันยานยนต์จึงได้จัดทำาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ISO/IEC 17025 - 2005 ท้ังส้ิน 27 รายการ มอก. และ 2 รายการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการทดสอบด้านมลพิษรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การสอบเทียบแรงและการทดสอบทางเคมี 
การทดสอบยางในรถจักรยานยนต์ การทดสอบกลุ่มงานเหล็ก การทดสอบกระจกนิรภัยรถยนต์ การทดสอบก๊อกน้ำา-ฝักบัว

 และเพ่ือให้บุคลากรของสถาบันยานยนต์มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน สามารถรองรับข้อกำาหนดและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ได้ สถาบันยานยนต์ ด้วยความร่วมมือจาก Japan Overseas Development Corporation (JODC) ประเทศญ่ีปุ่น
ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำาการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้กับพนักงานห้องปฏิบัติการทางเคมี เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะ
และความชำานาญในการทดสอบและวิเคราะห์สารไอระเหยอินทรีย์ในช้ินส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานค่ายผู้ผลิตรถญี่ปุ่นได้แก่ TSM 0508 NES 0402 SES N 2403, ISUZU standard และ MES CF 080D และรวมถึง
การทำาประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบสารระเหยอินทรีย์ในชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์ 9 ชนิด ได้แก่ 
Formaldehyde Acetaldehyde Toluene Benzene Ethylbenzene Xylene Styrene 1,4 -Dichlorobenzene Tetradacane, 
Di-n-Butylphthalate และ Di-2-ethylhexyl phthalate ซึ่งในการฝึกอบรมเริ่มจากการเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
แล้วทำาการวิเคราะห์สารลายมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะสร้างกราฟมาตรฐาน (Standard Curve) และนำาไปสู่การหาค่า Detection
Limit (D.L) และ Limit of Quantitation (LOQ) จนกระท่ังพนักงานห้องปฏิบัติการเคมี สามารถทำาการทดสอบซ้ำาและได้ค่า % 
RSD ของสารไอระเหยในกลุ่ม Carbonyle : Formaldehyde และ Acetaldehyde น้อยกว่า 5% และ สารไอระเหยในกลุ่ม 
BTEX : Toluene Ethylbenzene Xylene Styrene %RSD อยู่ในช่วง 8-10 % ซ่ึงในเกณฑ์ปกติท่ัวไปสำาหรับการประเมิน
ขีดความสามารถของเคร่ืองและทักษะความชำานาญของผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทางเคมีค่า %RSD ท่ียอมรับได้ต้องไม่เกินหรือ
น้อยกว่า 10 %  ดังน้ันจึงถือได้ว่าพนักงานผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความชำานาญอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีหรือดีกว่า และเป็นท่ียอมรับ
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ตัวอย่างของการทำากราฟมาตรฐาน (Standard Curve) และการทำา Control chart Data
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 การให้บริการหน่วยตรวจ 

 จากท่ีมีการขยายตัวด้านการผลิตและส่งออกยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนต์ของไทยมาอย่างต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจาก
การขยายตัวของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทำาให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) กรมการขนส่ง
ทางบก และกรมควบคุมมลพิษ ได้ออกมาตรฐานหรือกฎหมายต่างๆ มาเพื่อ รองรับด้านความปลอดภัยของยานยนต์ 
และการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การออกมาตรฐานต่างๆ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและแนวโน้ม
ในการทำา Harmonize ด้านมาตรฐาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงมีแนวโน้มนำามาตรฐาน UNECE มาปรับใช้
กับประเทศไทยด้วย 

 มาตรฐานหน่ึงท่ีมีความสำาคัญคือ มาตรฐาน มอก. โดย มอก.เป็นคำาย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” 
หมายถึง ข้อกำาหนดทางวิชาการที่ สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
แก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ปัจจุบันสินค้าที่ สมอ. กำาหนดเป็น
มาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมสินค้าประเภทต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมถึงยานยนต์และ
ชิ้นส่วนด้วย และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำาหนด นอกจากการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแล้ว ยังกำาหนดให้ต้องมีการตรวจสอบการทำาผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยตรวจที่ สมอ. ให้การรับรอง

 สถาบันยานยนต์ได้เป็นหนึ่งในเครือข่ายหน่วยตรวจของ สมอ. โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์
และชิ้นส่วนเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันสถาบันยานยนต์ได้ขยายขอบข่ายการรับรองเป็น 99 มาตรฐาน และในปี 2553 
ได้ให้บริการไปแล้วรวม 22 คำาขอ รวมทั้งมุ่งมั่นในการทำาระบบคุณภาพหน่วยตรวจให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17020 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์

 ในปี 2554 สถาบันยานยนต์มุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้ผู้ยื่นคำาขอหรือผู้ผลิตได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วในขบวนการการให้การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น จึงมีการดำาเนินงานในรูปแบบ 
One Stop Service เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ เพราะนอกจากตรวจสอบการทำาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแล้ว สถาบันฯ ยังมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่สามารถรองรับการทดสอบครอบคลุมในหลายขอบข่าย
การตรวจสอบการทำาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วย อาทิเช่น กลุ่มมาตรฐานสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ยางรถยนต์
และจักรยานยนต์ กระจกนิรภัย เหล็ก หมวกนิรภัย เป็นต้น 
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 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของสถาบันยานยนต์

 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เป็นอีก 1 ใน 4 กลยุทธ์ ที่สถาบันยานยนต์ ได้นำามาใช้ใน
การจัดทำาแผนการปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานและยกระดับ
การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายให้สถาบันยานยนต์ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่มุ่งเน้น

การก้าวไปสู่องค์กรแห่งความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 สถาบันยานยนต์ ได้เร่ิมกลยุทธ์ธุรกิจ โดยดำาเนินการจัดระบบบริหารคุณภาพภายในมาต้ังแต่ ต้นปี พ.ศ. 2552 
และมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่ผ่านมาสถาบันยานยนต์ได้รับการรับคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และเพื่อให้สถาบันยานยนต์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จึงได้เริ่ม
นำาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใช้ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพ 
“สถาบันยานยนต์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการบริการอย่างต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล” ซึ่งได้
รับความร่วมมือร่วมใจของอย่างดียิ่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ทุกระดับ รวมถึงความมุ่งมั่น
ของผู้บริหารสูงสุด จึงเป็นผลให้สถาบันยานยนต์ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ เมื่อเดือนตุลาคม 2552

 ไม่เพียงแต่ได้มีการนำาเอาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในเท่านั้น 
สถาบันยานยนต์ ยังได้เร่ิมดำาเนินการจัดทำาคู่มือการบริหารความเส่ียง และแผนการบริหารความเส่ียงของสถาบันยานยนต์ 

เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที 

  

HRD

ระบบคุณภาพ

ISO 9000 ISO 17025 ISO 17020

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการบริหาร
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 นอกจากนี้ การตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดรับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม โครงการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันยานยนต์ 
จึงเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ธุรกิจท่ีได้มีการจัดทำาข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ และจัดลำาดับ
ความสำาคัญของประเด็นในการพัฒนา เพื่อนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนการปรับปรุงการบริหารจัดการและเพิ่มขีดความ
สามารถของบุคลากรในการดำาเนินงาน โดยในปี 2553 เป็นการเตรียมวางระบบในภาพรวมตั้งแต่การทบทวนวิสัยทัศน์ 
การสื่อสารกับพนักงาน รวมถึงการเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันยานยนต์กับเป้าหมายการทำางานของพนักงาน
ทุกระดับ ซึ่งจะนำาไปสู่ระบบการติดตามการประเมินผล ระบบการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการบุคลากร
ภายในของสถาบันยานยนต์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันและดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่
จุดหมายการบรรลุถึงซึ่งวิสัยทัศน์ของสถาบันยานยนต์ ที่กำาหนดไว้



56 รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์



57รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์



58 รายงานประจำาปี 2553 สถาบันยานยนต์

 การประสานงานและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ได้ให้การสนับสนุน และช่วยประสานงานในกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งการรับมอบงานจากหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนแก่ภาคการศึกษาทางด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
เพื่อช่วยให้การดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ลุล่วงไปอย่างครบถ้วน

 การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

 สถาบันยานยนต์ได้สนับสนุนข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ในการกำาหนดมาตรการและ
แนวทางต่างๆ ตัวอย่างกิจกรรมด้านนี้ได้แก่ การร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการในคณะต่างๆ ของสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อาทิเช่น 
มาตรฐานหมวกนิรภัย มาตรฐานควันดำาและปริมาณก๊าซ มาตรฐานกระจกรถยนต์ และมาตรฐานความปลอดภัยของ
รถยนต์นั่งโดยสารและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำาไปพิจารณา เพื่อกำาหนดเป็นมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับประเทศ และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านมาตรฐานของสากล
 นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัยพัฒนาแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านยานยนต์ อาทิเช่น 
สนับสนุนการศึกษาและวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ สนับสนุนการฝึกงานแก่นักศึกษาในระดับต่างๆ รวมถึงจัดฝึกอบรม
และทดสอบความรู้ให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ งานประกอบชิ้นส่วนเครื ่องจักร งานประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยมือและ CAD งานกัดด้วยโปรแกรม งานปรับแต่งแม่พิมพ์ งานปรับแต่ง
การประกอบเครื่อง ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าว ทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้ และฝึกทักษะในการปฏิบัติ ช่วยให้
มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ทันที

 การรับมอบภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐ

 สถาบันยานยนต์ช่วยทำาหน้าที่ในการเป็นหน่วยดำาเนินการให้แก่หน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ ได้แก่

 การตรวจรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้าในประเทศไทยสำาหรับเขตปลอดอากร

 สถาบันยานยนต์ เป็นหน่วยงาน ที่ได้รับมอบจากกรมศุลกากร ตามประกาศที่ 72/2550 ให้ทำาหน้าที่ในการ
ตรวจรับรองกระบวนการผลิตวัตถุดิบในประเทศไทย สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะนำาไปคำานวณเป็นสัดส่วน
ของวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) ของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร (Free zone) ซึ่งนำามาจำาหน่าย
หรือบริโภคในประเทศ โดยในปี 2553 สถาบันยานยนต์ได้ให้บริการตรวจรับรองกระบวนการผลิตในประเทศไทยแก่
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวม 7 บริษัท จำานวน 123 บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และมีจำานวน
ทั้งสิ้น 810 รายการ วัตถุดิบที่ได้ทำาการตรวจรับรอง การยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นสำาหรับที่ใช้ใน
การผลิตเพื่อการส่งออก

 การส่งออกสินค้าเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงให้ความสำาคัญ
ต่อการส่งออก การเจาะตลาดแหล่งใหม่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกำาหนดนโยบายการอำานวย
ความสะดวก รวมท้ังการออกมาตรการต่างๆ หน่ึงในมาตรการเหล่าน้ี คือ มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของวัตถุดิบและ
วัสดุจำาเป็นสำาหรับที่ใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก หรือที่เรียกว่า มาตรา 36 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งกำาหนดไว้ว่า
 - มาตรา 36 (1) คือ การยกเว้นอากรขาเข้าหรือไม่ต้องชำาระอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น
เฉพาะส่วนที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น
 - มาตรา 36 (2) คือ การยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบท่ีนำาเข้ามาเพ่ือส่งกลับออกไป ในกรณีของผลิตภัณฑ์
ที่ส่งไปจำาหน่ายในต่างประเทศเกิดการชำารุด เสียหายต้องส่งกลับมาเพื่อซ่อมแซมแก้ไข 
 สถาบันยานยนต์ ได้รับมอบจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ทำาหน้าที่เป็นผู้ให้การรับรอง 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริม เพ่ือให้การดำาเนินการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
รวมทั้งเป็นการเอ้ืออำานวยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้แก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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สถาบันยานยนต์ในฐานะผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือทำาร่างแผนงาน โครงการการจัดทำาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ 
โดยผู้เข้าร่วมงานจะเป็นตัวแทนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder)
จากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและบริษัทเอกชน ในการ
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ ่งพื ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นหน่ึงใน 5 อันดับ ท่ีมีผู้ผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ตั้งโรงงานอยู่ด้วย

• 16 - 20  พฤศจิกายน 2552

ประมวลภาพกิจกรรม สถาบันยานยนต์ ปี 2553

พัฒนาอุตสาหกรรม

• 13 มกราคม 2553

• 20 มกราคม 2553

แผนกทดสอบ สถาบันยานยนต์ ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ 
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ELV  
ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ จำานวน 5 รุ่น

นางทัศนา พิริยพฤทธิ์ รองผู้อำานวยการ สถาบันยานยนต์ 
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ ครั ้งที ่ 26 (The 26th

Thailand International Motor Expo) ซึ ่งในงานนี้
สถาบันยานยนต์นำาเสนอ นวัตกรรมแห่งอนาคตของยานยนต์
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน และประชาชน
ทั่วไป

คณะผู้แทนจาก Malaysian Industry - Government Group 
For High Technology (MIGHT) เข้าพบ นายวัลลภ เตียศิริ
ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ พร้อมด้วยคณะจาก Malaysian 
Industrial Development Authority (MIDA) และ Malaysian 
Automotive Institute จากประเทศมาเลเซีย เพื่อปรึกษา
หารือเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของสถาบันยานยนต์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย รวมถึงเทคโนโลยีของ
ศูนย์ทดสอบเทคโนโลยียานยนต์ของสถาบันยานยนต์ เพ่ือหา 
แนวคิดในการดำาเนินงานและการพัฒนาสถาบันยานยนต์
ประเทศมาเลเซีย

• 24 พฤศจิกายน 2552

• 28 พฤศจิกายน 2552

สถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ กนกธนาพร
ผู้อำานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบใบรับรอง
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 แก่สถาบันยานยนต์ 
โดยสถาบันยานยนต์พร้อมที่จะดำาเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพท่ีได้บัญญัติไว้ คือ “สถาบันยานยนต์ มุ่งม่ันพัฒนา
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
สู่มาตรฐานสากล”
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• 11 กุมภาพันธ์ 5253

• 24 กุมภาพันธ์ 2253 

สถาบันยานยนต์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู ้ประกอบการคลัสเตอร์
ชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการ
พัฒนาสมาชิกผู้ประกอบการขนส่งด้านโลจิสติกส์

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระดมสมองผู้ประกอบการ
เชิงรุก เพ่ือสอดรับมาตรการประเทศคู่ค้า” ณ โรงแรม รามา 
การ์เดนท์ กรุงเทพฯ โดยสถาบันยานยนต์ในฐานะหน่วยงาน
ร่วมดำาเนินการ ได้เป็นผู้ดำาเนินการประชุมระดมสมอง
ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
เพื่อนำาข้อมูลที่ได้เหล่านี้ เสนอแนะภาครัฐ นักวิชาการ 
กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง และนำาไปจัดทำาแผนปฏิบัติการ/
โครงการให้เกิดผลในเชิงบูรณาการ

• 25 มกราคม 2553

• 9 กุมภาพันธ์ 2553

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “การประชุมระดม
ความคิดโครงการจัดทำาแผนท่ีนำาทางการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์” เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก 
และจัดทำาแผนท่ีนำาทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology 
Roadmap)

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับบริษัทคอนติเนนทอล เอจี และบริษัท ซี เอส เอ็ม เวิร์ค ไวด์ จำากัด จัดสัมมนาในหัวข้อ “Pick-Up 
Trucks : Keeping The Product Champion Through Cutting - Edge Technology” ณ โรงแรม สยาม ซิตี้ ภายในงาน
มีการนำาเสนอเทคโนโลยี และทิศทางของรถปิกอัพในอนาคต รวมถึงเรื่องพลังงาน และระบบความปลอดภัยของรถปิกอัพ 
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• 30 มีนาคม 2553

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานเสวนา เรื่อง “ปิคอัพไทย (Product
Champion) : จะอยู่หรือไป? ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการเสวนา
ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของ
อุตสาหกรรมรถปิคอัพไทยแล้วยังเปิดโอกาสในการรับฟัง
มุมมองภาคเอกชนที่ มี ต่ อฐานการผลิตรถปิคอัพ 
และรับทราบนโยบายภาครั ฐที ่ สนับสนุนส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมรถปิคอัพ เพื่อให้ประเทศคงความเป็นฐาน
การผลิตอย่างยั่งยืน โดยนายวัลลภ เตียศิริ ผู้อำานวยการ 
สถาบันยานยนต์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำาเนินรายการในการ
เสวนา 

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท Advance Pinnacle 
Technologies Pte Ltd. และ บริษัท MTS Systems Corporation 
จัดให้มีการสัมมนาเร่ือง “Automotive Reliability Testing 
and Development” นำาเสนอ เทคโนโลยีการทดสอบและ
การพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์ ของสถาบันยานยนต์ เร่ืองของ
พื้นฐานการทดสอบยานยนต์ วัฏจักรการวิจัยพัฒนาของ
ยานยนต์ รวมถึงการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์

สถาบันยานยนต์ จัดคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงาน บริษัท
ผู้ผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศมาเลเซีย 
โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำานวยการสำา
นักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ และเจ้าหน้าที่สำานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร่ ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชม และ
ศึกษากระบวนการผลิตรถยนต์ และการจัดการด้านโล
จิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของบริษัท โปรตรอน 
ชาห์ อะลัม บริษ ัท เพอโรดัว และบริษ ัท อิงเกรส 
คอร์เปอร์เรชั่น

• 23-25 มีนาคม 2553• 10 มีนาคม 2553
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• 25-26 พฤษภาคม 2553 

• 21 มิถุนายน 2553

นางทัศนา พิริยพฤทธ์ิ รองผู้อำานวยการ สถาบันยานยนต์
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Investment
trend in Thailand” งานสัมมนาเร่ือง ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
และการส่งเสริมการลุงทุนไทย ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และให้
ข้อมูลกับนักลงทุน ทั้งไทยและต่างชาติ เกี่ยวกับทิศทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมรายสาขา อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคร่ือง 
จักรกล เป็นต้น

แผนกทดสอบ สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่องมาตรฐาน
การทดสอบด้าน ELVs เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
ภาคเอกชน ณ ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ 

• 26 เมษายน 2553

• 14 พฤษภาคม 2553

สถาบันยานยนต์ และบริษัท Bex (หน่วยงานจัดซ้ือของกลุ่ม
บริษัทไทยซัมมิท) จัดงานสัมมนาเร่ือง “แนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารการผลิตสำาหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย
อย่างยั่งยืน” โดยภายในงานประกอบด้วยแผนการพัฒนา
ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ของกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท 
พร้อมด้วยการนำาเสนอกรณีศึกษาโรงงานท่ีนำาระบบบริหาร
การผลิตแบบโตโยต้าไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุม ประชาพิจารณ์ 
โครงการจัดทำาแผนที่นำาทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื ่อนำาเสนอกรอบแนวคิดการ
เชื่อมโยงแผนที่นำาทางพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์สู่ภาคอุตสาหกรรม
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• 24 มิถุนายน 2553

• 25 มิถุนายน 2553

• 9-13 สิงหาคม

สถาบันยานยนต์และหน่วยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมงานสัมมนาเร่ือง “รวมเทคนิคการสร้างสายการผลิต
แบบลีน สำาหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ในงาน 
Manufacturing Expo 2010 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม ไบเทค บางนา

แผนกทดสอบยานยนต์ สถาบันยานยนต์ ได้จัดให้มีการ
สัมมนาในหัวข้อ  “มาตรการยุโรปกับการวิเคราะห์/ทดสอบ
สารอันตรายในชิ้นส่วนยานยนต์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ และช้ินส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ ห้อง 224 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

• 7 กรกฎาคม 2553

• 18-22 กรกฎาคม 2553

สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนาเพื่อนำาเสนอรายงานผลการ
ดำาเนินงาน และแนวทางการสร้างเครือข่ายสู่อุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าและยานยนต์ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายระบบ
การตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย : ด้านอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและยานยนต์ ของสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ท่ีสถาบันยานยนต์เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ 
โดยมีนางทัศนา พิริยพฤทธ์ิ รองผู้อำานวยการ ให้เกียรติเป็น
ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องสุโขทัย ช้ัน 2 
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค

นายวัลลภ เตียศิริ ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ เดินทาง
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน ณ เมืองเมลเบิร์น 
และเมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย พร้อมได้รับเกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาการลงทุน เพ่ือให้ข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

สถาบันยานยนต์ร่วมกับสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการสารสนเทศยานยนต์ สำารวจข้อมูลอุตสาหกรรม
ยานยนต์ประเทศจีน และเย่ียมชมโรงงาน ณ บริษัท Shanghai 
General Motor เมืองเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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นายวัลลภ เตียศิริ ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ เดินทาง
ร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพบปะ
หารือกับนักธุรกิจ นักลงทุนท่ีมีศักยภาพ พร้อมท้ังเย่ียมชม
โรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ซ่ึงเป็น 1 ในหน่วยงานสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกันในการจัดงานสัมมนา 
“ความท้าทายอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลง” ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและหน้าที่
ภารกิจหลักของสถาบันฯ พร้อมท้ังนำาเสนอผลงานการศึกษาวิเคราะห์ในช่วงปีท่ีผ่านมาของโครงการสารสนเทศยานยนต์ รวมถึง
แผนกวิเคราะห์ธุรกิจ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “จับทิศ สัญญาณเตือนภัย” ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

• 14-18 กันยายน 2553

• 29 กันยายน 2553

• 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 

สถาบันยานยนต์ จัดสัมมนาประจำาปี โดยนายวัลลภ เตียศิริ
ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ ได้ให้ความรู้เรื ่องปัญหา
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงวงการอุตสาหกรรมยานยนต์กำาลัง
ประสบอยู่ในขณะนี้ พร้อมแนะแนวทางการรับมือ และ
การแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ แก่พนักงานทุกคน พร้อมท้ัง
นางทัศนา พิริยพฤทธิ์ รองผู้อำานวยการ สถาบันยานยนต์ 
รับหน้าท่ีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางแนวโน้ม 
และการปรับตัวสถาบันยานยนต์” เพื่อให้พนักงานเตรียม
ความพร้อมในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการทำางานที่จะ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

• 17 มีนาคม 2553 

การฝึกอบรมในหลักสูตร “เทคนิคและการประยุกต์ใช้
Microsoft Excel เบ้ืองต้น” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
และเสริมสร้างความรู้ความชำานาญ รวมถึงทราบเทคนิค
และวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วย  Microsoft Excel   
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• 6 สิงหาคม 2553 

• 9-10 กันยายน 2553

• 14 กันยายน 2553

สถาบันยานยนต์ จัดให้มีการเสวนา  Focus Group เพื่อ
การจัดทำาแผนการดำาเนินงาน ปี 2554 ของสถาบันยานยนต์
โดยมุ่งเน้นเพ่ือการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า 
สถาบันยานยนต์ควรดำาเนินภารกิจในแต่ละด้านมากน้อย
เพียงใด และอย่างไร ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ท้ังน้ี
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด ผลสรุปตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่ได้รับจากการเสวนาฯ ครั้งนี้
สถาบันยานยนต์จะนำาไปเป็นแนวทางในการจัดทำา
แผนการดำาเนินงานในปี 2554 ของสถาบันฯ 

สถาบันยานยนต์ จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิง
ข้ันต้น” แก่พนักงานสถาบันยานยนต์ และพนักงานสถาบัน 
เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ท่ีสำานักงานกล้วยน้ำาไท 
และที่สำานักงานบางปู เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ในการดับเพลิงอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

นายวัลลภ เตียศิริ ผู้อำานวยการสถาบันยานยนต์ เป็น
ประธานในพิธีทำาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถาบันยานยนต์ 12 ปี ณ 
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ สำานักงานฯ บางปู โดยใน
ช่วงบ่ายของวันเดียวกันตัวแทนพนักงานได้ร่วมกันทำาบุญ 
โดยการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

การจัดอบรมภายใน หลักสูตร “Internal Auditor ISO 
9001 : 2008” วันพุธ-พฤหัสบดีที ่ 7-8 เม.ย. 2553 และ
หลักสูตร “เทคนิคการตรวจติดตาม : QMS Audit Technique” 
วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2553 ซึ่งผู้จัดการระบบบริหาร
คุณภาพ (QMR) ได้ประสานงานกับแผนกทรัพยากรบุคคล
เพื่อจัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทบทวนความเข้าใจ และเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ท่ียังมิได้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือจะได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจ
ติดตามภายในของสถาบัน 

การฝึกอบรมในหลักสูตร “การเขียนโครงการเพ่ือประโยชน์
ในการประเมินผลและเอ้ือต่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร” 
ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรระดับ
บริหารและจัดการ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียน
โครงการ การกำาหนดตัวช้ีวัด ผลผลิต และผลลัพธ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นกับกิจกรรมที่ดำาเนินการ 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร. เขมนิจ บุราคม และเชิญ
ผู้แทนจากสถาบันภายใต้มูลนิธิ สถาบันละ 2 ท่าน เข้าร่วม
การอบรมในหลักสูตรน้ี เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน และนำาไปสู่การ
ประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม สถาบันยานยนต์ ปี 2553

พัฒนาพนักงาน

• 7-8 เมษายน-10 พฤษภาคม 2553

• 2-3  สิงหาคม 2553
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 แนวปฏิบัติด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

 

 1. ระเบียบการบริหารจัดการ 

 คณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีการกำาหนดระเบียบสถาบันยานยนต์ ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล และ
ข้อบังคับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสถาบันฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการ 
สถาบันฯ ยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำาเพื่อติดตามการทำางานและสถานะการเงิน รวมทั้งพิจารณา
อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สถาบันฯ นำาเสนอ

 2. การบัญชีและการตรวจสอบงบการเงิน 

 ตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2550 กำาหนดให้สถาบันฯ ต้องจัดให้มี
การทำาบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำาการตรวจสอบและรับรอง
งบการเงินทุกรอบปีบัญชี ซึ่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดอัตรา
ค่าสอบบัญชี และคณะกรรมการสถาบันฯ ให้การรับรอง

 3. การควบคุมภายใน 

 ในด้านการควบคุมการทำางาน สถาบันฯ ได้กำาหนดอำานาจอนุมัติและระดับการอนุมัติไว้ชัดเจน เพื่อให้การ
ดำาเนินการและการเบิกจ่ายต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการสถาบันฯ อีกทั้งยังมีการกำาหนด
ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันฯ มีการควบคุมและ
การตรวจสอบการทำางานที่เพียงพอ

 4. การตรวจสอบการดำาเนินงาน 

 หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของสถาบันฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และได้เข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถาบันฯ 
เป็นประจำาทุกปี และมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
ให้รับทราบ
 นอกจากนี้ สถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ จึงทำาให้สถาบันฯ 
ต้องเป็นหน่วยผู้รับตรวจ จากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2542 ด้วย
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บทวิเคราะห์งบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2553 สถาบันยานยนต์

1. ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน     
 

 ข้อมูลสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2553 2552 2551 2550 2549

 ผลการดำาเนินงาน     

 รายได้รวม 212.15 176.35 141.53 102.49 84.09

 รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล 119.40 109.85 73.76 44.32 34.28

 รายได้จากการประกอบกิจการ 86.64 59.03 57.44 49.55 43.02

 รายได้มากกว่ารายจ่าย สุทธิ 59.44 49.34 20.34 12.88 (1.76)

 สถานะทางการเงิน     

 สินทรัพย์รวม 509.99 543.23 527.47 364.00 262.04

 หนี้สินรวม 151.40 244.09 277.66 134.53 45.45

 ส่วนของทุน 358.59 299.14 249.81 229.47 216.59

 อัตราส่วนทางการเงิน     

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.60 1.56 1.42 2.17 4.11

 อัตราส่วนรายได้จากการประกอบกิจการ

 ต่อรายได้รวม (เท่า) 0.41 0.33 0.41 0.48 0.51

 อัตราส่วนค่าจ้างเงินเดือน ต่อรายได้รวม (เท่า) 0.23 0.26 0.33 0.36 0.36

 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ต่อรายได้รวม (เท่า) 0.09 0.05 0.05 0.10 0.14

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.65 9.08 3.86 3.54 (0.67)

 อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของทุน (เท่า) 0.42 0.82 1.11 0.59 0.21

หน่วย : ล้านบาท
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 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำากัด  DIA AUDIT COMPANY LIMITED
A Member Of Moore Stephens International Limited
958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  E-mail : dia@diaaudit.com
958 On-Nut Rd., Suanluang, Bangkok 10250  TEL. 0-2332-9806-9  FAX. 0-2311-5567, 0-2311-5520

เสนอ คณะกรรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดง
การเปล่ียนแปลงของเงินกองทุน สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ 
ซึ่งผู้บริหารของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำาคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
ที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาสมในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 ผลการดำาเนินงาน
และการเปลี ่ยนแปลงของเงินกองทุน สำาหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
สถาบันยานยนต์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำากัด

 (นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2553
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     งบดุล

     สถาบันยานยนต์

	 					ณ	วันที่	30	กันยายน	2553	และ	2552    

หน่วย : บาท

 สินทรัพย์ หมายเหตุ 2553 2552

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 173,150,108.46 182,083,503.71
  เงินลงทุนชั่วคราว 4 205,009,589.04 175,009,589.04
  ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 5 12,044,042.20 19,427,128.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1,482,731.90 4,039,419.21
	 	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  391,686,471.60 380,559,640.71

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน             6 545,300.00 718,362.87
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 7         112,771,507.18 154,802,945.17
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 8 4,967,101.30 7133,963.77
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  17,867.29 17,400.00
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  118,301,775.77 162,672,671.81

 รวมสินทรัพย์  509,988,247.37 543,232,312.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ   

หน่วย : บาท

 หนี้สินและเงินกองทุน หมายเหตุ 2553 2552

 หนี้สินหมุนเวียน     

  เจ้าหนี้การค้า   9,099,366.15 27,811,446.13
  รายได้รับล่วงหน้าเงินงบประมาณ 9 129,824,744.62 208,311,370.76
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  11,823,553.21 7,670,549.22
   รวมหนี้สินหมุนเวียน  150,747,663.98 243,793,366.11

 หนี้สินไม่หมุนเวียน     

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   650,777.24 293,387.56
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 650,777.24	 293,387.56

	 	 	 รวมหนี้สิน	 	 151,398,441.22	 244,086,753.67

  เงินกองทุน                                                                                                
  เงินทุน 10 107,732,200.00 107,732,200.00
  รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย  250,857,606.15 191,413,358.85
   รวมเงินกองทุน	 	 358,589,806.15	 299,145,558.85

รวมหนี้สินและเงินกองทุน	 	 509,988,247.37	 543,232,312.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

            (นายวัลลภ เตียศิริ)              (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
 ผู้อำานวยการสถาบัน รองผู้อำานวยการสถาบัน
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     งบรายได้และค่าใช้จ่าย

     สถาบันยานยนต์

	 					ณ	วันที่	30	กันยายน	2553	และ	2552

     หน่วย : บาท

  หมายเหตุ 2553 2552

 รายได้      

  รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 13 119,400,101.03 109,854,869.32
  รายได้จากการประกอบกิจการ 14 86,641,952.68 59,026,083.32
  รายได้อื่น 15 6,106,366.88 7,474,683.27
   รวมรายได้		 	 212,148,420.59	 176,355,635.91

 ค่าใช้จ่าย      

  ค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 16 50,079,546.74 38,279,795.60
  ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการประกอบกิจการ 16 82,754,115.32 79,337,673.26      
  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นจากเงิน
  อุดหนุนรัฐบาล 17 9,870,260.05 4,685,292.53
  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่นจากการ
  ประกอบกิจการ 17 10,000,251.18 4,717,628.96
   รวมค่าใช้จ่าย	 	 152,704,173.29	 127,020,390.35

  รายได้มากกว่า	(น้อยกว่า)	ค่าใช้จ่ายประจำาปี  59,444,247.30 49,335,245.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ    

 (นายวัลลภ เตียศิริ) (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
 ผู้อำานวยการสถาบัน รองผู้อำานวยการสถาบัน

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน

 สถาบันยานยนต์

	 ณ	วันที	่30	กันยายน	2553	และ	2552

หน่วย : บาท

  เงินทุน รายได้มากกว่า รวม

   (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 107,732,200.00 142,078,113.29 249,810,313.29
 รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่ายปี 2552  49,335,245.56 49,335,245.56
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 107,732,200.00 191,413,358.85 299,145,558.85   
 รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่ายปี 2553  59,444,247.30 59,444,247.30
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 107,732,200.00 250,857,606.15 358,589,806.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  (นายวัลลภ เตียศิริ) (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
 ผู้อำานวยการสถาบัน รองผู้อำานวยการสถาบัน
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