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 สารจากประธาน

 คณะกรรมการสถาบันยานยนต์

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการสถาบนัยานยนต์

	 การก่อตัง้สถาบนัยานยนต์ขึน้ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	ถอืเป็น
จุดเริ่มต้นอีกหนึ่งภารกิจเชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม	
ในฐานะท่ีเป็นองค์กรน�าในการผลักดันการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมของประเทศ	 ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	ทั้งนี้	อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	 เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์	 ที่มี
สดัส่วน	GDP	 ของประเทศถงึประมาณร้อยละ	 ๑๐	 ของภาค
อุตสาหกรรมการผลิต	 โดยยังไม่รวมถึงมูลค่าเพิ่มที่เกิดจาก
การค้าปลกี	ค้าส่ง	และอตุสาหกรรมต่อเนือ่งต่างๆ	ซึง่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าภาครัฐ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ฯ	 มาโดยตลอด	 จะเห็นได้จากการ
ก�าหนดกรอบนโยบาย	 รวมทั้งการก�าหนดมาตรการต่างๆ	
ที่จูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศ	 และส่งเสริมการสร้าง
สภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ	 โดยในการ
ขับเคลื่อนของกระทรวงอุตสาหกรรม	ได้มีการวางกรอบ
แนวทางยุทธศาสตร์แบบองค์รวม		เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน
	 จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	
สถาบันยานยนต์ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืน	มียุทธศาสตร์ที่สอดรับกับนโยบายและกรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ	 ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสถาบันยานยนต์	ซึ่งท�าหน้าที่ในการ
ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของสถาบนัฯ	 โดยตรง	 จงึมองเหน็
ได้อย่างชัดเจนว่า	 การด�าเนินงานของสถาบันยานยนต์
ที่ผ่านมา	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการสนับสนุนการสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต	์ ทั้งโดยการ
วิเคราะห์		วิจัย	การจัดท�าระบบปรอทเตือนภัยอุตสาหกรรม			
หรือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ		และผลิตภาพ

“
“

สถาบันยานยนต์ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มียุทธศาสตร์ที่สอดรับ

กับนโยบายและกรอบแนวทางยุทธศาสตร์

ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสำาคัญ

ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	 รวมถึงการสร้าง
ฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ	 ล้วนแล้วแต่เป็น
ไปเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศให้ก้าวไกล	
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	
หรือผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้	 เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเป็น
ส�าคัญ	จึงหวังที่จะได้เห็นภาพของการต่อยอดองค์ความรู้
เหล่านี้ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต
	 ในโอกาสนี	้ ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก	 โปรดอ�านวยพรให้คณะ
ผู้บริหาร	 พนักงานสถาบันยานยนต์	 ประสบแต่ความสุข	
ความเจริญในหน้าที่การงาน	มีก�าลังกาย	ก�าลังใจที่เข้มแข็ง
และพร้อมทีจ่ะก้าวเดินไปพร้อมๆ	 กนั	 เพือ่เพิม่ความแขง็แกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของ
ประเทศให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกได้อย่าง
เต็มความภาคภูมิต่อไป
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	 สารจากผู้อำานวยการ

 สถาบันยานยนต์

นายวัลลภ  เตียศิริ

ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์	

ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พัฒนาเครือข่ายที่ส่งเสริม
ให้เกดินวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่อตุสาหกรรมยานยนต์	
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ทดสอบให้เป็นที่เชื่อมั่น
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โดยปัจจบุนั	สถาบนัยานยนต์	
ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฎิบัติการตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	รวมทั้งหมด	36	ขอบข่าย	
	 เพื่อรองรับการพัฒนาบริการต่างๆ	สถาบันยานยนต์
ได้ด�าเนนินโยบายในการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ
ภายใน	โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นแกนหลัก
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในอย่างรอบด้าน	
ท�าให้กล่าวได้ว่า		ทุกกิจกรรมของสถาบันยานยนต์ที่ผ่านมา	
ได้รับความร่วมมือ	 การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครฐัและภาคเอกชน	สถาบนัการศกึษา	และผูป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต	์
	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบัน
ยานยนต	์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานทัง้ภาครฐั	 ภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้องทกุๆ	หน่วยงานที่
ได้ให้การสนบัสนนุ	และความร่วมมอืทีดี่ย่ิง	ท�าให้ภารกจิของ
สถาบนัยานยนต์	 สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และวสิยัทศัน์ที่
วางไว้	 ขอชืน่ชมในความทุม่เทของพนกังานสถาบนัยานยนต์
ทุกคน	 ที่สามารถสร้างผลงานที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน		และ
เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า	ก้าวทัน	และก้าวไกล	สืบไป			

	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 เป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย	ทีม่ผีลต่อการขับเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ	 ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนช่วย
เหลือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
	 สถาบนัยานยนต์	ได้รบัมอบหมาย	ภารกจิให้ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้
ประสานเชือ่มโยงการน�าองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
เข้าสูภ่าคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ	 โดยมเีป้าหมาย
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	
ซึ่งนอกจากจะต้องท�าหน้าที่ในการศึกษาแนวนโยบาย	 เพื่อ
สนบัสนนุข้อมลูให้แก่ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์แล้ว	 ยงัรวมถงึ
การด�าเนนิงานทีต้่องสอดรบักบันโยบายภาครฐั	ในการมุง่เน้น
ท่ีจะพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์	 ให้เอือ้อ�านวยต่อการพฒันา
คณุภาพชวีติและรกัษาสภาวะแวดล้อม	 รวมทัง้มุง่สูว่สิยัทศัน์
ของสถาบันยานยนต์ทีว่างไว้	คอื	การเป็น	“องค์กรแห่งความรู้	
ความเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”	
อีกด้วย
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	สถาบันยานยนต์	จึงยังคงด�าเนิน
งานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 4	 ด้าน	 อย่างต่อเนื่อง
มาจากกรอบแผน	5	ปี	ของสถาบันยานยนต์	ระหว่างปี	
2552-2557	 โดยใช้แนวทางการด�าเนินงานที่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ส�าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
	 ในปี	2554	เป็นปีทีม่คีวามผนัผวนในการด�าเนนิธุรกิจ
อันเนื่องมาจากการเกิดพิบัติภัยในประเทศญ่ีปุนและ
มหาอทุกภยัในประเทศไทย	ท�าให้ต้องมกีารปรบัแนวทางและ
มาตรการของภาครฐั	เพือ่สนบัสนนุให้อตุสาหกรรมยานยนต์
สามารถด�าเนนิต่อไปได้ด้วยด	ีโดยในส่วนของสถาบนัยานยนต์
ได้จัดท�าและปรับปรุงดัชนีช้ีน�าอุตสาหกรรม	 เพื่อสนับสนุน
ระบบเตือนภัยและเข็มทิศน�าทางให้เหมาะสมและสอดรับ
กับสถานการณ์	 นอกจากนั้น	 เพื่อการเสริมสร้างขีดความ
สามารถของภาคอุตสาหกรรม	 ได้มีการพัฒนาผลิตภาพ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายใต้กิจกรรม	TPS	 โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์	 ทั้งโดยทาง
ตรงและทางอ้อมโดยสามารถพัฒนาผลิตภาพผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต	์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรยานยนต์	 เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และทักษะความสามารถ	 รองรับการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากนี้	 หัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คือ	องค์ความรู้	 รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
มากขึ้น	 สถาบันยานยนต์ได้ใช้กลยุทธ์การใช้แผนที่น�าทาง
เทคโนโลยีเป็นแกนหลักในการก�าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้ังด้านการวจิยั	การออกแบบ	และวศิวกรรม	โดยการเชือ่มโยง

่
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8. นางเพียงใจ  แก้วสุวรรณ

 นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
	 กรรมการ
9. นางอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย์

 นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
	 กรรมการ
10. ผศ.ดร.ก่อเกียรติ  บุญชูกุศล

 นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
	 กรรมการ
11. นายศุภชัย  วัฒนางกูร

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กรรมการ
12. นายปราจิน  เอี่ยมลำาเนา

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กรรมการ
13. นายอดิศักดิ์  โรหิตะศุน

 ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กรรมการ
14. นายวัลลภ  เตียศิริ

 ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
	 กรรมการและเลขานุการ

	 คณะกรรมการ	สถาบันยานยนต ์

1. นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
	 กรรมการ
2. นายชัยยง  กฤตผลชัย

 เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	 กรรมการ
3. นางสุทธินีย์  พู่ผกา

 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	 กรรมการ
4. นายพสุ  โลหารชุณ

 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
	 กรรมการ
5. นายเทียนโชติ  จงพีร์เพียร

 ผู้อ�านวยการส�านักวิศวกรรมยานยนต์
	 ผู้แทนอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
	 กรรมการ
6. นายศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร

 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 กรรมการ
7. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์

 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์   
	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 กรรมการ
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9. นางสาวอนุสรา  จันเกษม

 ผู้จัดการ	แผนกสารสนเทศ

10. นางสาววิศนี  วัจนะพุกกะ

 ผู้จัดการ	แผนกนโยบายและแผน

11. นายเอกศักดิ์  บูรณสมภพ

 ผู้จัดการ	แผนกทรัพยากรบุคคล

12. นางสาวนฤมล  บรรทร

	 ผู้จัดการ	แผนกบัญชีและการเงิน

13. นางสาวสุชาดา ซึ้งปรีดา

 ผู้จัดการ	แผนกธุรการ

	 คณะผู้บริหาร	สถาบันยานยนต์

1. นายวัลลภ  เตียศิริ

 ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์

2. นางทัศนา  พิริยพฤทธิ์

 รองผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์

3. นางจุรีรัตน์  สุวรรณวิทยา

 ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส

4. นางสาวรัชนิดา  นิติพัฒนาภิรักษ์

 ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ธุรกิจยานยนต์

5. นางสาวกรรณิการ์  ห้อธิวงค์

 ผู้จัดการ	แผนกพัฒนาบุคลากร

6. นายตรีพล  บุณยะมาน

 ผู้จัดการ	แผนกเทคโนโลยียานยนต์

7. นายอุทัย  อุนะกุล

 ผู้จัดการ	แผนกทดสอบ

8. นายรัฐภูมิ  พงศกรพฤฒิกุล

 ผู้จัดการ	แผนกเทคโนโลยีการผลิต
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บทบาท	หน้าที่

เกี่ยวกับสถาบันยานยนต์

	 สถาบันยานยนต์	 ก่อตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร	ี โดย
ค�าส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม	ที	่314/2541	ลงวนัที	่14	กนัยายน	
2541	 มีฐานะเป็นสถาบันภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ	ิ
ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ในพันธกิจหลักที่ส�าคัญ	ได้แก	่

 1.	 ศกึษา	วจิยัและเสนอแนะแนวทาง	นโยบาย	แผน
กลยุทธ์	และมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในอตุสาหกรรมยานยนต์	 ครอบคลมุ
ทั้งด้านการผลิต	เทคโนโลยี	ทรัพยากรมนุษย์และการตลาด

 2.	 สนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อให้การด�าเนินงานพัฒนา	
อุตสาหกรรมในแต่ละด้านบรรลุตามแผนงานที่ก�าหนด	
ได้แก่	งานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	งานออกแบบ	วิจัย
และพฒันาเทคโนโลย	ี งานด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ/
ทดสอบผลิตภัณฑ	์	งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		งานข้อมูล	
และอื่นๆ

 3.	 ประสานงานและร่วมมือกับองค์กร	 และสถาบัน
ต่างๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์

 4.	 ให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านข้อมูล	การตรวจ
สอบ/ทดสอบผลติภณัฑ์	การฝึกอบรม	การพฒันาและรบัรอง
ทักษะฝีมือการท�างาน	และอื่นๆ

 5.	 งานอื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนา
และส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์	ให้มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีการค้าโลก

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งความรู้ และความเชี่ยวชาญ

เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

 สถาบันยานยนต	์ จึงจัดว่า	 เป็นองค์กรอิสระภายใต้
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	 มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่ผูกพันกับกฎระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับ
ของราชการและรฐัวสิาหกิจ	 อยู่ในการดูแลของอตุสาหกรรม
พัฒนามูลนิธิ	 โดยมีคณะกรรมการสถาบัน	 ที่ประกอบด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 และก�ากับดูแล	 ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในช่วงแรกของการก่อต้ังจาก
รัฐบาลผ่านกระทรวงอุตสาหกรรม	 มกีารด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้น
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ง	รวมทัง้เพือ่ให้เป็นสถาบนัแห่งองค์ความรูแ้ละความ
เชีย่วชาญ	 ควบคู่กับการมเีครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็	 เพือ่สนบัสนนุ
การด�าเนินกิจกรรมของสถาบันให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	
	 สถาบนัยานยนต์มกีารบรหิารจดัการ	 ในการด�าเนนิงาน	
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย	 ให้ผู้ประกอบการและประชาชน	 มุ่งสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก	ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญใน	4	ด้าน	ที่
สอดรับกับยุทธศาสตร์ส�าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม	
ดังนี	้
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3

สร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรม

และการทดสอบ

	 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและ
การทดสอบ	 หนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญของสถาบันยานยนต์		
โดยท�าหน้าที่ในการให้บริการด้านการวิเคราะห์	 ทดสอบ	
ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์	 พร้อมทั้งภารกิจการเป็น
หน่วยตรวจการท�าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
ด้วยบรกิารในรปูแบบของ	One	Stop	Service	เพือ่เพิม่ความ
สะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ	 ตลอดจนพัฒนาระบบ
การทดสอบให้ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน	ISO	17025	 นั้น	 นอกจากจะสามารถประสาน
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ส�าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม	
ในการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ระกอบการ		และประชาชนแล้ว
ยังเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
พัฒนาอุตสาหกรรมอีกด้วย	ปัจจุบัน	ศูนย์ทดสอบยานยนต์
เป็นที่เชื่อมั่นของทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทัง้เป็น
ศนูย์กลางให้การสนบัสนนุ		และบรกิารพฒันาชิน้ส่วนยานยนต์
อย่างครบวงจร	 ด้วยกลไกความร่วมมือเครอืข่ายการพฒันา
อุตสาหกรรมยานยนต์ด้านการวิเคราะห	์ทดสอบ	ตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงการเชื่อมโยง
ภารกิจของหน ่วยงาน อ่ืนที่ เ ก่ียวข ้อง กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต	์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1

สนับสนุนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี

ให้กับธุรกิจยานยนต์ไทย

	 ภารกิจการศึกษา		วิจัยเชิงนโยบายทั้งแนวลึกและ
แนวกว้างของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมไปถึงการเผยแพร่
ข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ในการ
วางแผน	ก�าหนดทิศทาง	แนวโน้มเพ่ือการด�าเนินธุรกิจของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ	 นั้น	 เป็นหนึ่งในภารกิจของ
สถาบันท่ีสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ส�าคัญในการปรับ
โครงสร้างการผลติและวางรากฐานอตุสาหกรรม	 ยทุธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยมี
วัตถปุระสงค์เพือ่	 หาข้อเสนอแนะทีจ่ะสนบัสนนุการประกอบ
ธุรกิจ	 ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน	 รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและ
แผน	ตลอดจนการเตือนภัยอุตสาหกรรม	มีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ภายใต้ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมารองรับ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

 สถาบันยานยนต์	ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
องค์ความรู ้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์	 ด้วยบริการให้ค�าปรึกษา	 โดยที่ปรึกษาที่มีความ
เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ	 เพื่อให้ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์	 มี
ระบบการผลิตและการบริหารจัดการที่มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
รวมถงึการด�าเนนิงานด้านการพฒันาบคุลากร	 เพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	 โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเป็นแกนหลัก	เพื่อ
เสริมสร้างผลิตภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต	์	
ให้สามารถเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน	 ที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม	โดยใช้ศักยภาพของบุคลากร
และเครือข่ายที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด	 คือภารกิจส�าคัญ
ที่เชื่อมโยงและสอดรับกับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ	
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
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รวบรวมข้อมูลองค์ความรู	้รวมถึงการเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
เครือข่ายต่างๆ	 การด�าเนินงานด้านธุรการ	 เพื่อสนับสนุน
และรับผดิชอบงานธุรการ	และการจดัซ้ือ	จดัจ้างต่างๆ	และ
การบ�ารุงรักษาทรัพย์สิน	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	
ในการสรรหา	พฒันา	และรกัษาบคุลากรของสถาบนัยานยนต์
รวมทั้งการจัดการด้านบัญชีและการเงินของสถาบัน	ที่มี
ระบบการตรวจสอบจากทัง้ผูต้รวจสอบภายใน	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	รวมถึงผู้ตรวจสอบภายนอกตามมาตรฐานสากล

ให้บริการด้านวิเคราะห์ธุรกิจ	โดยรวบรวม	ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	ข่าวสาร	ตลอดจนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	
ส�าหรับ	เสนอแนะ	ช้ีน�า	และเตือนภัย	เพื่อสนับสนุนการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์	 เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแก่ผู้ประกอบการ	

ด�าเนินการวิจัยด้านวิศวกรรมยานยนต์	 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ	ให้มีศักยภาพในทางเทคโนโลยี	และวิศวกรรมระดับสูง	

พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต	์อาท	ิการเพิ่ม
ผลผลิต	ระบบคุณภาพ	การบริหารจัดการ	เป็นต้น	และให้บริการจัดท�าระบบรับรองความสามารถแก่
บุคลากรทั้งจากภาคอุตสาหกรรม	และภาคการศึกษา	 เพื่อเพิ่มเติมความรู	้ ความสามารถ	และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	

ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์	ตามมาตรฐานที่ก�าหนดทั้งของประเทศไทย	และมาตรฐานสากล	รวมถึง
ทดสอบเพื่อการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	ให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

จดัท�าระบบสารสนเทศยานยนต์	 โดยรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์	 และช้ินส่วนยานยนต์	 รวมทัง้ข้อมลู
วชิาการ	กฎระเบยีบการค้า	การตลาด	เพือ่
ใช้ในการวิเคราะห์ก�าหนด	นโยบาย	และ
แผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการของสถาบันยานยนต์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

	 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	
ของสถาบันยานยนต์	 เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ส�าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม	ในการพัฒนา
สมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กร	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการ	 และประชาชน	 การให้บริการ
ด้านต่างๆ	ของสถาบันยานยนต์เป็นไปเพ่ือสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภายใน	 รวมถึงการประสานงาน
ด�าเนินการกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งมีการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนือ่ง	
ด้วยกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 การด�าเนินการด้านนโยบาย
และแผน	 ในการน�าเสนอนโยบายและแผนงาน	 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์	และระบบสมาชิก	การบริหารจัดการด้าน
ระบบสารสนเทศ	 ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ

1
2
3

4

5

6
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สรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย

ปี พ.ศ. 2554 

ในประเทศไทย	ตัง้แต่นครสวรรค์	ลงมาจนถงึอยธุยา	รวมถงึ
เขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยรอบนั้น	 นอกจากจะส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจของไทยรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์	เริ่ม
ชะลอตัวต้ังแต่เดือนตุลาคม	 เป็นต้นไปแล้ว	 มหาอุทกภัย
ครั้งนี้	 ยังส่งผลเสียหายต่อนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่ส�าคัญหลายแห่งของประเทศอีกด้วย	 ซ่ึงจ�านวนโรงงาน	
ที่ ได ้รับผลกระทบโดยตรงมีมากกว ่า	9,000	โรงงาน
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า	200,000	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	
อุตสาหกรรมยานยนต์นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด	 จากการที่โรงงานผู้ประกอบยานยนต์
ฮอนด้าได้รับความเสียหาย	 ท�าให้ก�าลังการผลิตรถยนต์
หายไปจากระบบประมาณเดือนละ	20,000	คัน	
	 นอกจากนี้	โรงงานผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิคส์จ�านวนมากก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน	
และจากลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มี
จ�านวนห่วงโซ่อุปทานค่อนข้างมากและซับซ้อน	 ท�าให้
สภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนชิ้นส่วน
ในสายการผลิตยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ท�าให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในป	ี 2554	 มี
ปริมาณการผลิตรวม	1.46	 ล้านคัน	 ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	11	 แบ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศประมาณ	
722,168	 คัน	 ลดลงร้อยละ	4	 และการผลิตเพื่อการส่งออก
ประมาณ	735,627	คัน	ลดลงร้อยละ	18

	 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่น	และในประเทศไทย	ในช่วงปี	2554	นั้น	ถือว่าเป็น
ตัวแปรส�าคญัทีส่่งผลให้การเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์
ไทยเกิดการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด	นับจากการเกิดสึนามิ
ท่ีจัดว่าร้ายแรงที่สุดเมื่อเดือนมีนาคม	 ในประเทศญี่ปุ ่น	
ส่งผลให้	 ช่วงเวลาต่อมาในเดือนเมษายน-พฤษภาคม	 ปี	
พ.ศ.	2554	อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องลดก�าลังการผลิต
ลง	 50%	 คดิเป็นปริมาณการผลติทีสู่ญเสยีจากการขาดแคลน
ชิ้นส ่วนยานยนต์ประมาณ	100,000	คัน	ทั้งนี้ เพราะ
ชิ้นส่วนยานยนต์ส�าคัญที่ไทยยังต้องน�าเข้าจากญี่ปุ ่นนั้น
ส่วนใหญ่เป็นชิน้ส่วนทีม่เีทคโนโลยขีัน้สงู	 ได้แก่	 กระปกุเกียร์	
ระบบส่งก�าลงั	 และชิน้ส่วนอเิลค็ทรอนคิส์ทีม่มีลูค่าเพิม่สงู	 ซึง่
ประเภทรถยนต์ทีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุ	ได้แก่	รถยนต์นัง่
ที่เป็น	Model	 ใหม่	 รวมถึงรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ที่มีการใช้
ชิน้ส่วนอเิลค็ทรอนคิส์ทีม่มีลูค่าเพิม่สงู	 โดยเป็นการผลติเพือ่
การส่งออกเป็นส่วนใหญ	่ดังนั้น	ผู้ประกอบยานยนต์จึงต้อง
มีการปรับสายการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับการขาดแคลน
ชิ้นส่วนฯ	ดังกล่าว		
	 อย่างไรกด็	ีผลกระทบดงักล่าว	เกดิข้ึนกบัอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไทยในระยะสั้นเท่านั้น	 โดยภายในเดือนมิถุนายน	
ปีเดียวกัน	ก็สามารถกลับมาใช้ก�าลังการผลิตได้อย่างเต็มที่
มีการผลิตที่ระดับ	150,000	คัน	และในเดือนกันยายน	
สามารถท�าสถิติการผลิตสูงสุดที่ระดับ	174,000	คัน	แต่ทว่า	
ในเดอืนกนัยายนนีเ้อง	 สถานการณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่ทีเ่กิดขึน้
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137,403

	 เมื่อพิจารณายอดขายรถยนต์ในประเทศแบ่งตาม
ประเภทรถยนต์	พบว่า	ยอดขายรถกระบะมีปริมาณลดลง
ร้อยละ	6	ส่วนรถยนต์นัง่และรถเพือ่การพาณชิย์อืน่มยีอดขาย
เพิม่ขึน้	 ร้อยละ	4	และร้อยละ	6	ตามล�าดับ	โดยรถยนต์น่ัง
ขนาดเลก็ทีม่ขีนาดเครือ่งยนต์ไม่เกนิ	1,500	ซซี	ีถือเป็นตลาด
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	มียอดขายประมาณ	200,000	คัน	
เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีทีผ่่านมา	 โดยรถยนต์นัง่ขนาดมากกว่า	
3,000	 ซีซี	มียอดขายลดลงอย่างมากถึงร้อยละ	49	 และ
เมือ่พจิารณายอดขายรถบรรทกุจ�าแนกตามขนาดบรรทกุนัน้	
พบว่า	รถบรรทุกขนาดเล็ก	และรถบรรทุกขนาดใหญ่	มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ	71	และ	ร้อยละ	7	ตามล�าดับ	โดยที่
รถบรรทุกขนาดกลางนั้นมียอดขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	
(ภาพที่	2)

	 อย่างไรก็ดี	 สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยนัน้	 นับว่าเป็นผลกระทบทีม่าจากด้านซพัพลาย	
(Supply)	 หรือด้านผูผ้ลติ	 (Producer)	 แต่หากพจิารณาใน
ด้านความต้องการของตลาด	(Demand)	 หรือผู้บริโภค	
(Consumer)	แล้ว	กลับพบว่า	ยงัมปีรมิาณความต้องการซ้ือ
รถยนต์อกีเป็นจ�านวนมาก	 พิจารณาได้จากปรมิาณยอดขาย
รถยนต์ในประเทศ	ที่มีจ�านวน	794,081	คัน	ซึ่งเป็นปริมาณ
ที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาจากยอด
จองรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ในช่วงเดือนธันวาคมนั้น	 ยัง
พบว่า	 แม้ค่ายรถยนต์บางค่ายจะยังไม่เปิดให้มีการจองซื้อ
รถยนต์	 อันเนือ่งมาจากไม่สามารถด�าเนนิการผลติได้ก็ตาม	
แต่ปริมาณการจองซื้อรถยนต์ตลอดงานก็มีจ�านวนกว่า	
20,000	คัน	

ภาพที่	1	แสดงภาวการณ์ผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในรอบป	ีพ.ศ.	2554

ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยปี	พ.ศ.	2554
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	 ด้านการส่งออกรถยนต์ของไทยมีการส่งออกรถยนต์
ลดลงร้อยละ	18	 โดยที่ตลาดส่งออกหลักของไทยยังคงเป็น
ตลาดเอเชีย	(โดยเฉพาะอาเซียน	และญี่ปุ่น)	คิดเป็นสดัส่วน
ตลาดร้อยละ	32	ทั้งนี้	รถยนต์ที่ส่งออกไปส่วนใหญ่เป็น
รถยนต์นั่งขนาดเล็กไม่เกิน	1,500	 ซีซี	 และในปีที่ผ่านมามี
การส่งออกไปตลาดเอเชียลดลงร้อยละ	12	ส่วนตลาดรองลง
มาคือ	ตลาดตะวันออกกลาง	และตลาดโอเชียเนีย	ซึ่งทั้ง
สองตลาดเป็นตลาดส่งออกรถกระบะ	 และอนุพนัธ์ของรถกระบะ
หรอืรถยนต์นัง่กึง่บรรทกุ	(Pick-up	Passenger	Vehicle	:	PPV)
มสีดัส่วนตลาดใกล้เคยีงกนัคอื	ร้อยละ	21	และในปีทีผ่่านมา
ไทยมกีารส่งออกไปตลาดตะวนัออกกลาง	และตลาดโอเชยีเนยี	
ลดลงร้อยละ	13	และร้อยละ	27	ตามล�าดับ	ส่วนตลาดอื่น
ไม่ว่าจะเป็น	ตลาดยุโรป	ตลาดอเมริกากลางและใต้	และ
ตลาดแอฟริกา	นั้น	ต่างมีอัตราลดลงไม่ต�่ากว่าร้อยละ	15	
ทัง้นี	้ ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีอ่ยูใ่นช่วง
ชะลอตัว	 เนื่องจากประเทศเศรษฐกิจโลกอย่างญี่ปุ่นยังไม่
ฟื้นตัวจากภัยพิบัติในช่วงต้นปี	 ปัญหาวิกฤตการณ์การเงิน
ของประเทศยุโรป	รวมถึงผลกระทบจากอุทกภัยภายใน
ประเทศ

ภาพที	่2	แสดงปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศปี	พ.ศ.	2554	

ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยป	ีพ.ศ.	2554
จ�าแนกตามประเภท



Annual Report 2011   Thailand Automotive Institute12

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
Asia Oceania Middle East Africa Europe Central &

South America

Jan-Dec’10

G
ro

w
th

U
n

it
s

Jan-Dec’11

Growth (%)

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-12%

-27%

-13%

-22%

-15%

-24%

ตลาดญี่ปุ่นมูลค่า	 2,701.49	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 33	
ส่วนการส่งออกชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์รถจักรยานยนต์	 มี
ตลาดหลัก	 คือ	 ประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยที่ไทยมีการ
ส่งออกไปอินโดนีเซีย	มูลค่า	1,436	ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจาก
ปี	พ.ศ.	2553	ทีม่มีลูค่าส่งออกเพยีง	181	ล้านบาท	ถงึร้อยละ
693	รองลงมาคือ	ฟิลปิปินส์	มมีลูค่าส่งออก	902.50	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	491

	 ด้านอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของไทยในปี	พ.ศ.	
2554	มีปริมาณการผลิต	2,043,039	คัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1
ส ่วนยอดขายรถจักรยานยนต ์ของไทยนั้นมีปริมาณ	
2,007,384	คัน	เพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	9	ส่วนปริมาณการส่งออก
รถจักรยานยนต์	 (รวมช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์)	 มีปริมาณ	
1,133,002	 คัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	39	 โดยที่ตลาดส่งออกหลัก
ส�าหรับรถจักรยานยนต์ของไทย	 คือ	 สหรัฐอเมริกา	 และ
ยุโรป	 ท้ังนี้	 ตลาดส่งออกดังกล่าวเป็นตลาดส่งออกรถ
จกัรยานยนต์ขนาดใหญ่	(ขนาดเคร่ืองยนต์มากกว่า	500	ซีซี)
ซึง่แม้จะมปีรมิาณการส่งออกไม่มากนกั		แต่กมี็มูลค่าสงู		โดย
ในปีท่ีผ่านมาไทยมีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐอเมริกา		3,333	
ล้านบาท	เพ่ิมขึน้	ร้อยละ	72	รองลงมาคือ	สหราชอาณาจักร	
มูลค่า	3,258.21	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	2	และการส่งออกไป

ภาพที่	3 แสดงปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยป	ีพ.ศ.	2554	จ�าแนกตามตลาดส่งออก

ปริมาณการส่งออกรถยนต์ในประเทศไทยป	ีพ.ศ.	2554
จ�าแนกตามตลาดส่งออก
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	 เม่ือพิจารณาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของไทย
ในปี	พ.ศ.	2554	พบว่า	มีการส่งออกมูลค่า	413,265
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	14	 โดยชิ้นส่วนส�าคัญได้แก	่
ยานพาหนะ	มีมูลค่า	114,300	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	35	
เครื่องยนต์เบนซิน	มูลค่า	29,898	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
20	เครือ่งยนต์ดเีซล	มูลค่า	23,113	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	
5	ชุดสายไฟ	มูลค่า	13,206	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	2
หม้อแบตและส่วนประกอบ	มูลค่า	8,477	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	5	
	 ในขณะที่การน�าเข้าช้ินส่วนรถยนต์ของไทยนั้น	 มี
มูลค่ารวม	341,603	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6	โดยชิ้นส่วน
ส�าคัญที่ไทยน�าเข้าได้แก	่ ชิ้นส่วนหลักในเครื่องยนต	์ มูลค่า	
54,072	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	17	ระบบส่งก�าลัง	มูลค่า	
27,927	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	16	เครื่องยนต์ดีเซล	มูลค่า	
21,606	ล้านบาท	ลดลง	 ร้อยละ	9	และเครื่องยนต์เบนซิน	
มูลค่า	13,221	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7

ภาพที่	4 แสดงปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทยปี	พ.ศ.	2554		

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ป	ีพ.ศ.	2554
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	 ด้านตลาดยุโรป	 เมื่อพิจารณาในตลาดรถยนต์นั่ง		
พบว่า	 มีปริมาณยอดรถที่จดทะเบียนใหม่	 ปี	 พ.ศ.	2554	
จ�านวน	13.6	ล้านคัน	ลดลงร้อยละ	1.4	โดยประเทศที่เป็น
ผู้ผลิตยานยนต์หลักของโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ดังนี	้ เยอรมนี	 จ�านวน	3,173,634	 ล้านคัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
8.8	ฝรั่งเศส	จ�านวน	2,204,229	ล้านคัน	ลดลงร้อยละ	2.1	
สหราชอาณาจักร	จ�านวน	1,941,253	ล้านคัน	ลดลงร้อยละ	
4.4	อิตาลี	 จ�านวน	1,748,143	ล้านคัน	ลดลงร้อยละ	10.9	
และสเปน	จ�านวน	808,059	คัน	ลดลงร้อยละ	17.7	และเมื่อ
พิจารณาตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ในตลาดยุโรป	พบว่า
มียอดรถจดทะเบียนรวม	2.0	ล้านคัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.3	
โดยประเทศทีส่�าคญัมกีารเปลีย่นแปลง	ดังนี	้ฝรัง่เศส	จ�านวน	
482,823	คัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.6	เยอรมน	ีจ�านวน	334,822	
คัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.7	สหราชอาณาจักร	จ�านวน	306,488	
คนั	เพิม่ขึน้	ร้อยละ	17.6	อติาล	ีจ�านวน	197,289	คนั	ลดลง
ร้อยละ	3.4	และสเปน	จ�านวน	123,353	คนั	ลดลงร้อยละ	6.6	
	 ส�าหรับตลาดเกิดใหม่อื่นๆ	อย่างบราซิล	มียอดขาย
รถยนต์รวม	3.43	ล้านคัน	 เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.9	ส่วนตลาด
รัสเซีย	 มียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก	 โดยมีจ�านวน	
2.65	ล้านคัน	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	38.7	และตลาดอินเดีย	มี
ยอดขายประมาณ	3.4	ล้านคัน	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	สรุปภาพ
รวมของตลาดรถยนต์โลกในป	ีพ.ศ.	2554	นั้น	มีการขยาย
ตัวเลก็น้อย	โดยยอดขายรถยนต์โลกมปีระมาณ	70.7	ล้านคัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.8	โดยที่ตลาดที่ขยายตัวได้ด	ีได้แก	่ตลาด
ในประเทศท่ีก�าลงัพฒันา	และตลาดทีอ่ยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั	อย่าง	
สหรัฐอเมริกา	รัสเซีย	และอินเดีย

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์โลกปี 2554

   

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในปี	พ.ศ.	2554	
นั้น	 ประเทศที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคหลักของโลกนั้น	 ต่าง
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างทรงตัว	
อันเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป	 รวมถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ในประเทศญี่ปุ่น	 ท�าให้ประเทศผู้บริโภคหลักอย่างจีน	 มี
ปริมาณการผลิตรถยนต์รวม	18.4	ล้านคัน	ซึ่งเป็นปริมาณที่
ใกล้เคียงกับป	ีพ.ศ.	2553	ในขณะที่ยอดขายในประเทศจีน
มีจ�านวน	18.51	 ล้านคัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.5	 โดยแบ่งเป็น
รถยนต์นั่ง	จ�านวน	14,472,400	ล้านคัน		เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.2		
รถเพ่ือการพาณชิย์	จ�านวน	4,032,700	คนั	ลดลง	ร้อยละ	6.3
ด้านตลาดสหรัฐอเมริกา	 ก�าลังฟื้นตัวจากผลกระทบของ
วกิฤตการณ์ทางการเงนิในประเทศ	 โดยมยีอดขายรถยนต์รวม	
13.5	ล้านคัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.2	ตลาดญี่ปุ่นนั้น	ยอดขาย
รถยนต์ภายในประเทศลดลงถึงร้อยละ	16.7	โดยมีจ�านวน	
2.69	ล้านคัน	นับว่าเป็นปริมาณที่ต�่าที่สุดในรอบ	40	ปี	



การปรับโครงสร้างการผลิต
และวางรากฐานอุตสาหกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



Annual Report 2011   Thailand Automotive Institute16

การดำาเนินกิจกรรมในโครงการสารสนเทศยานยนต์ 

ยุทธศาสตร์สำาคัญในการปรับโครงสร้างการผลิต

และวางรากฐานอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รถยนต์ตดิอนัดับ 1 ใน 20 ของผูผ้ลติรถยนต์ชัน้น�ำของโลก 
โดยในปี ค.ศ. 2009 ประเทศตุรกีติดอันดับผู้ผลิตรถยนต์
ล�ำดบัที ่17 ของโลก1 มปีรมิำณกำรผลติ 8.6 แสนคนั ขณะท่ี
ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 14 ของโลก มียอดรวมกำรผลิต
จ�ำนวน 9.9 แสนคนั แบ่งเป็น กำรผลติรถยนต์นัง่จ�ำนวน 5.1 
แสนคนั และรถเพื่อกำรพำณิชย์จ�ำนวน 3.5 แสนคัน จำก
ผู้ผลิตรถยนต์จ�ำนวน 12 รำย และมีผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
ประมำณ 2,335 รำย ประกอบด้วย Teir1 635 รำย Teir2

และ Teir3 1,700 รำย นอกจำกนีใ้นปี ค.ศ. 2015 อตุสำหกรรม
ยำนยนต์ของประเทศตรุก ียงัตัง้เป้ำหมำยไว้ว่ำ จะเป็นประเทศ
ผู้ผลิตรถยนต์ขนำดใหญ่ล�ำดับสำมของสหภำพยุโรป และ
ล�ำดับสิบของโลกอีกด้วย
 ในด้ำนอุปสงค์ ประเทศตุรกีเป็นตลำดรถบรรทุก
ขนำดเลก็  (Light Commercial Vehicles)2 ทีใ่หญ่เป็นล�ำดับ
สำมในยโุรป รองจำกประเทศฝรัง่เศส และสหรำชอำณำจกัร
ตำมล�ำดับ โดยมีปริมำณกำรจ�ำหนำ่ยในปี ค.ศ. 20093 ดังนี้ 
ประเทศฝรั่งเศสจ�ำนวน 372,592 คัน สหรำชอำณำจักร
จ�ำนวน 188,477 คัน และตุรกี จ�ำนวน 184,484 คัน 
 ในปัจจุบันอุตสำหกรรมยำนยนต์ของตุรกี มีบริษัท
ผูป้ระกอบรถยนต์จ�ำนวน 15 รำย และมผีูผ้ลติชิน้ส่วนยำนยนต์ 
ประมำณ 1,300 รำย ส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดเล็ก โดย
มีโรงงำนขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนจ�ำนวน 360 โรงงำน ซึ่ง
มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 80 ของกำรผลิตทั้งหมด โดย
อตุสำหกรรมผลติชิน้ส่วนยำนยนต์ เป็นอตุสำหกรรมทีไ่ด้รบักำร
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกรัฐบำล ท�ำให้มีบริษัทต่ำงชำติลงทุน
ประมำณ 100 รำย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มำจำกประเทศ
เยอรมนีและประเทศอิตำลี ทั้งนี้ โครงสร้ำงของอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ตุรกี มีควำมคล้ำยคลึงกับประเทศไทย คือ บริษัท
ผูป้ระกอบรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุจำกบริษทัระดับโลก 
แต่กย็งัมส่ีวนทีแ่ตกต่ำงจำกประเทศไทย คอื ผูป้ระกอบรถยนต์

 จำกกำรด�ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรสำรสนเทศ
ยำนยนต์ เพือ่สนบัสนนุยทุธศำสตร์ส�ำคญัในกำรปรบัโครงสร้ำง
กำรผลติและวำงรำกฐำนอตุสำหกรรม เพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื 
ในปี 2554 สถำบันยำนยนต์ได้มกีำรจดัท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมยำนยนต์เพ่ือรำยงำนสภำวะ
อุตสำหกรรมและวิเครำะห์ทิศทำงของสภำวะอุตสำหกรรม
ในอนำคต กำรศึกษำวิเครำะห์ จัดท�ำข้อมูลสนับสนุนเร่ือง
ต่ำงๆ กับกำรจัดท�ำกำรพัฒนำระบบส่งสัญญำณเตือนภัย
ล่วงหน้ำ เพ่ือเตือนภยัภำคอตุสำหกรรมยำนยนต์ไทย รวมทัง้
กำรด�ำเนนิกิจกรรมต่ำงๆ เพือ่กำรพฒันำฐำนข้อมลูสำรสนเทศ 
หรือ AIU (Automotive Intelligence Unit) ในส่วนรำยงำน
กำรวิเครำะห์  โดยสถำบันยำนยนต์ได้จัดท�ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม รวม 2 เรื่อง ได้แก่ 
เรื่องกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเทศตุรกีกับประเทศไทยและเรื่อง
ศักยภำพสินค้ำยำนยนต์ไทยภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน 

     การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน

     ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่าง

    ประเทศตุรกีกับประเทศไทย

 กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมยำนยนต์ระหว่ำงประเทศตุรกีกับ
ประเทศไทย เนื่องมำจำก ประเทศตุรกีมีแนวโน้มที่จะเป็น
ประเทศคู่แข่งของไทยในด้ำนกำรเป็นฐำนกำรผลิตที่ส�ำคัญ
เพื่อกำรส่งออกไปยังประเทศในทวีปยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งใน
ตลำดส่งออกรถยนต์ที่ส�ำคัญของไทย  
 จำกกำรศกึษำและพิจำรณำข้อมูลอุตสำหกรรมยำนยนต์
ของประเทศตุรกี พบว่ำ ประเทศตุรกีเป็นประเทศผู้ผลิต

1

1 ที่มำ : International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, www.oica.net 
2 หมำยถึงรถบรรทุกและรถโดยสำรขนำดไม่เกิน 3.5 ตัน
3 ที่มำ : European Automobile Manufacturers Association, www.acea.be และ Turkey Automotive Manufacturers Association,  
 www.osd.org.tr 
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 จำกโครงสร้ำงของอตุสำหกรรมปลำยน�ำ้ข้ำงต้น ส่งผล
ให้โครงสร้ำงของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศตุรกี มีสัดส่วน
กำรผลติเพือ่กำรส่งออกในปริมำณมำก และจำกนโยบำยของ
รัฐบำล “ตุรกีเกตเวย์แห่งใหม่ของอุตสำหกรรมยำนยนต์โลก” นัน้
หมำยรวมถึง กำรส่งออกรถยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU) และ
ชิน้ส่วนยำนยนต์ (CKD) เพรำะตรุกีมลีกัษณะทำงภูมศิำสตร์
ทีเ่ชือ่มโยงทัง้ทวีปยโุรปและเอเชยี  รัฐบำลจงึให้กำรสนบัสนนุ
ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมแบบเชื่อมโยง
ตั้งแต่ สถำนศึกษำ ไปยังสถำนประกอบกำร รวมทั้งมีกำร
ออกกฎหมำยวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับผู้ประกอบกำรภำค
อตุสำหกรรม มสีทิธพิเิศษทีจ่งูใจให้เกดิกำรลงทนุ นอกจำกนี้ 
ยังมีโครงกำรวิจัยและพัฒนำต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ประกอบกำร
ทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่สำมำรถเข้ำถึงได้   รวมไปถึง
ผู้ประกอบกำรชิ้นส่วนที่เป็น SMEs ของประเทศตุรกี ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นธุรกิจแบบครอบครัวมีกำรลงทุนด้ำนวิจัยและ
พัฒนำ  เพื่อสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดส่งออก  เช่น  ยโุรป 
เป็นส่วนใหญ่ ถงึแม้ว่ำจะยงัพบอปุสรรคด้ำนมำตรฐำนยำนยนต์
อยู่บ้ำง
 เป้ำหมำยต่อไปของอุตสำหกรรมยำนยนต์ประเทศ
ตุรกีคือ กำรเป็น “Center of excellent” ไม่ใช่เป็นเพียง 
“Perfect manufacturing base” โดยก�ำหนดปริมำณกำร
ผลติจ�ำนวน 2 ล้ำนคนั และส่งออก 1.5 ล้ำนคนั ซึง่มกีลยทุธ์
กำรด�ำเนินงำนหลำยด้ำน ได้แก่ กำรใช้ก�ำลังกำรผลิตที่
เหมำะสม กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในด้ำน
ต้นทุน นวัตกรรม และกำรบริหำร Supply Chain ตลอดจน
กำรเพิ่มควำมแข็งแกร่งของผู้ประกอบยำนยนต์ กำรเป็นหุ้น
ส่วนกลยทุธ์ของ Supplier ซ่ึงทัง้สองฝ่ำยจะต้องสร้ำงควำม
สัมพันธ์ที่ดีในระยะยำว และกำรร่วมบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
 จำกเปำ้หมำย “Center of excellent” เมื่อพิจำรณำ
ถึงองค์ประกอบในปัจจุบันที่ท�ำให้อุตสำหกรรมยำนยนต์
ตุรกีบรรลุเปำ้หมำยได้ มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้

 1. ตลำดภำยในประเทศที่มีศักยภำพ 
 2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่แข็งแกร่ง
 3. ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์ ท�ำวิจัยและ  
  พัฒนำ (R&D) ร่วมกัน 
 4. นโยบำยภำครัฐที่ส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์

ที่ส�ำคัญ จะร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทในท้องถิ่น ได้แก่ FIAT,   
Mercedes Benz, Renault, Ford, Isuzu และ Hyundai โดย
ผูป้ระกอบกำรท้องถิน่ เป็นกลุม่ทนุขนำดใหญ่ และมเีครอืข่ำย
ธุรกิจจ�ำนวนมำก เช่น Anadolu หรือ Koc เป็นต้น ส่วน
ผู้ประกอบกำรที่มีกำรลงทุนโดยต่ำงชำติร้อยละ 100 มีเพียง 
Toyota และ Honda เทำ่นั้น ซึ่งทั้งสองรำยนี้ มีสัดส่วนกำร
ตลำดของรถยนต์นั่ง ที่ร้อยละ 14 และ 3 อยู่ในอันดับที่ 3 
และ 5 จำกจ�ำนวนผูป้ระกอบรถยนต์ทัง้สิน้ 5 รำย ในขณะที่
ผู ้ประกอบกำรหลักในตลำดรถยนต์นั่ง ได้แก่ Renault 
มีสัดส่วนกำรผลิตถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรที่มี
กำรร่วมทุนกับบริษัทกลุ่มทุนในตุรกี จะมีควำมได้เปรียบใน
ด้ำนเครือข่ำยธุรกิจ พิจำรณำได้จำก จ�ำนวน Supplier ของ 
Ford ที่มีจ�ำนวนเกือบ 200 รำย ในขณะที่ Supplier ของ 
Toyota มีจ�ำนวนไม่ถึง 100 รำย 
 ในด้ำนโครงสร้ำงตลำดรถยนต์ เมื่อพิจำรณำสัดส่วน
กำรผลิตโดยจ�ำแนกตำมประเภทรถยนต์ พบว่ำ เป็นกำร
ผลิตรถยนต์นั่งคิดเป็นร้อยละ 55 และรถเพ่ือกำรพำณิชย์
ร้อยละ 45 นอกจำกนี้ ด้ำนกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมมี
ควำมคล้ำยคลึงกับอุตสำหกรรมยำนยนต์ประเทศเกำหลีใต้ 
นั่นคือ กำรขับเคลื่อนด้วยกำรส่งออก โดยประเทศตุรกีมี
กำรผลิตเพื่อส่งออกถึงร้อยละ 75 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งร้อยละ 
58 และรถเพือ่กำรพำณชิย์ร้อยละ 42 โดยในสดัส่วนของรถ
เพื่อกำรพำณิชย์ประกอบด้วย รถตู้และรถกระบะมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 41 โดยมีตลำดส่งออกหลักคือ สหภำพยุโรป
 อย่ำงไรกต็ำม แม้อตุสำหกรรมรถยนต์นัง่ของประเทศ
ตรุก ี จะเป็นฐำนกำรผลติทีส่�ำคญัของยโุรป แต่ตลำดรถยนต์นั่ง
ภำยในประเทศ กลับต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำเป็นส่วนใหญ่ 
โดยในปี ค.ศ. 2010 มกีำรน�ำเข้ำรถยนต์นัง่เกอืบร้อยละ 60  
ซึง่กำรผลิตรถยนต์นั่งในตุรกีนั้น ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่งใน 
Segment B เนือ่งจำก นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงภำษสีรรพสำมติ
ส�ำหรบัรถยนต์นัง่ในประเทศตรุกมีอีตัรำสงูมำก  เมือ่รวมกับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่มของกำรซื้อรถยนต์ที่ปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 18 
ส�ำหรบักำรซือ้รถยนต์นัง่ทีม่ขีนำดเครือ่งยนต์มำกกว่ำ 2,000 
ซซี ี ท่ีผลติภำยในประเทศ  ผูบ้รโิภคจะต้องเสยีภำษรีวมทัง้สิน้
ถึงร้อยละ 117 ดังนั้น ผู้บริโภคในประเทศจึงนิยมซื้อรถยนต์
น�ำเข้ำมำกกวำ่   
 ตลำดรถเพื่อกำรพำณิชย์ ถือเป็นตลำดที่มีศักยภำพ
มำกในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของตรุก ีโดยเฉพำะรถตู ้ถอืเป็น 
Product Champion ของตุรกี และปริมำณกำรผลิตยังเป็น
อันดับ 1 ในทวีปยุโรป ในขณะที่รถโดยสำรของตุรกีถือเป็น
สินค้ำที่โดดเด่นรองลงมำที่มีควำมแข็งแกร่งมำก เนื่องจำก 
มีกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบ  ร่วมกับกำรวิจัยและ
พัฒนำลักษณะสินค้ำจึงเป็นสินค้ำที่อยู่ในระดับ  High-end
โดยมีกลุ ่มเป้ำหมำยตลำดที่แตกต่ำงกับรถโดยสำรของ
ประเทศจีน ซึ่งเป็นระดับ Mass และกระบวนกำรผลิต
เน้นไปที่ควำมประหยัดต่อขนำด 
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 เม่ือเปรียบเทียบขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ระหว่ำงอุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยกับตุรกี โดยใช้ดัชนี
ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏ (Revealed 
Comparative Advantage : RCA) เพือ่เปรยีบเทยีบควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันระหว่ำงอุตสำหกรรมยำนยนต์
ประเทศไทยกับประเทศตุรกีในตลำดสหภำพยุโรป พบว่ำ 
ในปี ค.ศ. 2005-2010 ประเทศตุรกีและไทยต่ำงมีควำม
ได้เปรียบเม่ือเปรียบเทียบจำกกลุ่มสินค้ำรถบรรทุกขนำด
เล็กของทั้ง 2 ประเทศ แต่เม่ือเปรียบเทียบจำกกลุ่มสินค้ำ
รถยนต์นั่ง และชิ้นส่วนยำนยนต์ กลับพบว่ำประเทศตุรกี
มีควำมได้เปรียบอยู่มำกในตลำดสหภำพยุโรปด้วย
 ขณะท่ีวเิครำะห์โดยใช้เครือ่งมอื Porter’s Model และ 
SWOT Analysis พบว่ำ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเทศตุรกีมีจุดแข็งในด้ำนกระบวน 
กำรผลิตที่มีผลิตภำพสูง แรงงำนมีศักยภำพด้ำนวิศวกรรม 
รัฐบำลสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งประเทศตุรกีมี
สำธำรณปูโภคทีค่รอบคลมุ  และมรีะบบขนส่งทีเ่ชือ่มโยงกัน
แต่อย่ำงไรกต็ำม อตุสำหกรรมยำนยนต์ตรุกกีย็งัคงมจีดุอ่อน 
ด้ำนโครงสร้ำงภำษีเกี่ยวกับยำนยนต์ที่ค่อนขำ้งซับซ้อน และ
ยังต้องพึ่งพิงตลำดยุโรปอยู่มำก นอกจำกนี้ ยังมีต้นทุนดำ้น
แรงงำนสูงกว่ำประเทศในกลุ่ม CEE (Central and Eastern 
Europe) อีกด้วย

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและผู้ประกอบการ

 จำกกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมยำนยนต์ประเทศตรุก ี พบว่ำ 
ถงึแม้ว่ำ อตุสำหกรรมยำนยนต์ประเทศตรุกแีละประเทศไทย 
ต่ำงก็มีควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในสินค้ำรถบรรทุก
ขนำดเล็กในตลำดสหภำพยุโรป แต่ก็มิได้เป็นคู่แข่งกัน
ในตลำดสหภำพยุโรป เนื่องจำก ผลิตภัณฑ์หลักและตลำด
ส่งออกหลกัของทัง้สองประเทศมคีวำมแตกต่ำงกนัโดยสิน้เชงิ
กล่ำวคือ  ประเทศตุรกีมีสินคำ้ส่งออกหลัก  คือ  รถยนต์นั่ง 
และรถตูก้ึง่บรรทกุโดยมตีลำดส่งออกหลกัคอื ประเทศทีเ่ป็น
สมำชิกในสหภำพยุโรป ในขณะที่ประเทศไทย มีสินค้ำ
ส่งออกหลัก คือ รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ์ โดยมีตลำด   
ส่งออกหลกั คอื อำเซียน โอเชียเนยี และประเทศตะวันออกกลำง 
ส่วนยโุรปนัน้ ถอืว่ำเป็นตลำดรองของไทย เพรำะในแต่ละปี 
มีปริมำณกำรส่งออกไม่มำกนัก
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ผลกำรศึกษำที่ได้จะสำมำรถสรุป
ได้ว่ำ ประเทศตุรกีและประเทศไทยไม่ได้เป็นทั้งคู่ค้ำและ
คู ่แข่งขันในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์
ก็ตำม แต่สิง่ส�ำคญัทีไ่ด้จำกผลกำรศึกษำ คือ แนวทำงในกำร
ก�ำหนดนโยบำยของอุตสำหกรรมในประเทศของตุรกี ซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงจำกประเทศไทยค่อนข้ำงมำก  กล่ำวคือ  
ประเทศตุรกีนั้น มีนโยบำยสนับสนุนรถยนต์บำงประเภท

เท่ำนัน้  และกำรเลอืกประเภทรถยนต์ทีจ่ะให้กำรสนบัสนนุนัน้  
ต้องเป็นประเภททีต่รุกมีศีกัยภำพในกำรแข่งขนั  ส่วนประเภท
รถยนต์ที่รัฐบำลไม่มีนโยบำยสนับสนุนจะมีแหล่งน�ำเข้ำที่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในประเทศได้  
โดยไม่ได้มีมำตรกำรกีดกันกำรน�ำเขำ้แต่อย่ำงใด ถือวำ่เป็น
หลักกำรเลือกส่วนตลำดที่ตนเองมีศักยภำพเท่ำนั้น ส่วน
ประเทศไทย มีนโยบำยสนับสนุนในรถกระบะ 1 ตัน ที่มี
ควำมชดัเจน ท�ำให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวขึน้มำเป็นผูผ้ลติ
รถกระบะ 1 ตนั รำยใหญ่ทีส่ดุของโลก นอกจำกนี ้ยงัมนีโยบำย
สนบัสนนุรถยนต์นัง่ขนำดเลก็ โดยเฉพำะรถยนต์นัง่ประหยดั
พลงังำนมำตรฐำนสำกล (Eco car) และรถยนต์ทีใ่ช้พลงังำน
ทำงเลือก อีกด้วย
 นอกจำกนโยบำยสนบัสนนุอตุสำหกรรมของประเทศ
ตรุก ี ทีม่คีวำมชดัเจนในด้ำนของผลติภณัฑ์และกำรตลำดแล้ว   
ตรุกยีงัมมีำตรกำรสนบัสนนุอืน่ๆ ส�ำหรบั Supply Chain ที่
เกีย่วข้องอกีด้วย โดยพจิำรณำจำก นโยบำยสนบัสนนุผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยำนยนต์ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำด
ส่งออก ผ่ำนมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย
และพฒันำ และนโยบำยสนบัสนนุให้เป็นศนูย์กลำงกำรส่งออก
สินค้ำยำนยนต์ ผ่ำนมำตรกำรส่งเสริมกำรส่งออกโดยกำร
จัดงำนแสดงสินค้ำยำนยนต์ปีละมำกกว่ำ 20 ครั้ง2 โดยมี  
กำรจัดงำนขึ้นทั้งในเมืองหลวงและจังหวัดที่เป็นศูนย์กลำง
สนิค้ำยำนยนต์อืน่ๆ เช่น Istanbul, Bursa, Adana, Kocaeli,
Antalya, Trabzon และ Konya เป็นต้น รวมถึงนโยบำย
สนับสนุนตลำดแรงงำนในอุตสำหกรรมยำนยนต์  ผ่ำน
โครงกำรศึกษำวิจัยร่วมระหว่ำงผู ้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
และมหำวิทยำลัยผู้ผลิตวิศวกรให้กับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
และนโยบำยสนับสนุนควำมสำมำรถด้ำน Logistics ผ่ำน
โครงกำรขยำยเส้นทำงคมนำคมร่วมระหว่ำงประเทศ 
เป็นต้น
 นอกจำกนี้  ในด้ำนของควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของตุรกีนับว่ำเป็นปัจจัยที่มีควำม
ส�ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศ  โดย
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมให้ควำมร่วมมือกับสมำคม
ยำนยนต์ที่เกี่ยวข้องเป็นอยำ่งดี รวมทั้ง กำรมีควำมสัมพันธ์
อนัดต่ีอกนัในกำรท�ำงำนร่วมกนัของทัง้สองสมำคม ซึง่ส่งผล
ให้ภำคอุตสำหกรรมมีเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมไปในทิศทำงเดียวกันอยำ่งชัดเจน และเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และอำจกล่ำวได้ว่ำ ตุรกีมีนโยบำยใน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ค�ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำนของอุตสำหกรรมในประเทศอยำ่งครอบคลุม
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ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ อย่ำงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ หรือ
เวยีดนำม ยงัอยูใ่นช่วงพฒันำอตุสำหกรรมในขัน้ต้น ดงันัน้ 
เมือ่ดปัูจจยัด้ำนวตัถดุบิและอตุสำหกรรมสนบัสนนุทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ประเทศไทยยังนับว่ำมีควำมได้เปรียบกว่ำประเทศอื่นๆ 
อยู่มำก
 โครงสร้ำงอตุสำหกรรมยำนยนต์ และสภำพกำรแข่งขนั
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ในภูมิภำคอำเซียน  อำจกล่ำว
ได้ว่ำ สภำพกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมยำนยนต์ในภมูภิำค
อำเ ซียนถูกครอบง� ำและได ้ รับอิท ธิพลจำกบริษัทผู ้
ประกอบยำนยนต์ประเทศญ่ีปุ่น มีเพียงประเทศมำเลเซีย  
ที่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตนเอง และยังสำมำรถรักษำ
สัดส่วนตลำดภำยในประเทศเอำไว้ได้  หำกว่ำในอนำคต 
มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำทั้งที่เป็นมำตรกำรด้ำนภำษี  
และมิใช่ภำษีหมดไป กำรรักษำสัดส่วนตลำดของแบรนด์
ยำนยนต์แห่งชำติมำเลเซียอำจเป็นเร่ืองยำก ในขณะที่
อุตสำหกรรมประเทศเวียดนำมได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จำก
ประเทศจีน ท�ำให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภทขนส่ง
มวลชน  และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ขนำดใหญ่  รวมไปถึง
อุตสำหกรรมรถจักรยำนยนต์ค่อนข้ำงมีควำมแข็งแกร่ง   

2
     รายงานการวิเคราะห์เรื่อง ศักยภาพสินค้า

     ยานยนต์ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 กำรศึกษำศักยภำพสินค้ำยำนยนต์ไทยภำยใต้
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เป็นกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบ
ปัจจัยควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันของอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน โดยปัจจุบันประเทศที่
มฐีำนกำรผลติรถยนต์ในอำเซยีนได้แก่ อินโดนเีซยี ฟิลปิปินส์  
มำเลเซีย เวียดนำม และประเทศไทย ซึ่งปัจจัยที่น�ำมำ
พิจำรณำ ประกอบด้วย  
 1. สภำวะปัจจัยกำรผลิตในประเทศ (Factor Con-
ditions) 
 2. อุปสงค์ในประเทศ (Domestic Demand)
 3. อุตสำหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ 
(Supporting and Related Industries) 
 4. โครงสร้ำงและสภำพกำรแข่งขันของบริษัทใน
ประเทศ (Company Strategy Structure and Rivalry) 
 5. นโยบำยรฐับำล และกำรศกึษำควำมได้เปรยีบเชงิ
เปรียบเทียบของสินค้ำยำนยนต์ไทยและประเทศสมำชิกอื่น
ในตลำดโลก โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้

 เมือ่พจิำรณำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของแต่ละประเทศ
พบว่ำ ประเทศไทยมคีวำมได้เปรยีบในปัจจยัด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน แม้ว่ำโดยภำพรวมของปัจจัยด้ำนสำธำรณูปโภค
จะยังไม่ทันสมัยเท่ำกับประเทศมำเลเซีย  เพรำะมำเลเซีย
มีขนำดพ้ืนที่ เล็กกว ่ำและมีจ�ำนวนประชำกรน้อยกว่ำ
ประเทศไทยค่อนข้ำงมำก โดยประเทศมำเลเซียมีจ�ำนวน
ประชำกรคิดเป็น 40% ของประเทศไทย ดังนั้น ถ้ำพิจำรณำ
ถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรม
ที่ต้องใช้มูลค่ำลงทุนจ�ำนวนมำกแล้ว  ประเทศไทยจัดได้ว่ำ
มีปัจจัยโดยรวมที่ดึงดูดนักลงทุนมำกกว่ำ ในขณะที่ ปัจจัย
ด้ำนแรงงำนท่ีจัดว่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญของอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
นั้น แม้ประเทศไทยจะมีค่ำแรงสูงเป็นอันดับ 2 รองจำก
มำเลเซีย แต่ในด้ำนของคุณภำพฝีมือแรงงำนของไทยยังมี
ควำมได้เปรียบ
 เมื่อพิจำรณำถึงปัจจัยด้ำนวัตถุดิบและอุตสำหกรรม
สนบัสนนุทีเ่กีย่วเนือ่งพบว่ำประเทศสมำชกิส่วนใหญ่ มวัีตถุดิบ
ค่อนข้ำงคล้ำยคลงึกนัคือ มวัีตถดุบิยำงพำรำ และผลติภณัฑ์
จำกปิโตรเคมี นอกจำกนี้ ยังมีอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ
อิเล็คทรอนิคส์ ที่ทั้งประเทศไทยและมำเลเซียต่ำงเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตสินคำ้ประเภท ดังกล่ำว ทั้งนี้ ภำพรวม
ของอุตสำหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องนั้น ส่วนใหญ่
ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับภูมิภำค 
หรือบำงอุตสำหกรรมมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันถึง
ระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมเหล็ก อุตสำหกรรม
ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ  หรืออุตสำหกรรมแก้วกระจก
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 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำสภำพโครงสร้ำงของอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ในด้ำนผู้ประกอบยำนยนต์จะมีควำมคล้ำยคลึงกัน
ทัง้ภมิูภำค แต่ในด้ำนของประเภทยำนยนต์ทีแ่ต่ละประเทศ
ท�ำกำรผลิตนั้น ต่ำงมีกำรแบ่งส่วนตลำด (Allocate) อยำ่ง
ชดัเจน กล่ำวคอื ประเทศไทยมส่ีวนแบ่งเป็นตลำดรถกระบะ 
1 ตัน รวมถึงอนุพันธ์ของรถกระบะเป็นหลัก และปัจจุบัน
ก�ำลังอยู่ในช่วงกำรเร่ิมต้นของกำรเป็นฐำนกำรผลิตรถยนต์
นั่งขนำดเล็กหรือรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล 
อีกด้วย ส่วนประเทศมำเลเซีย เป็นตลำดที่มีควำมชัดเจนใน
สัดส่วนตลำดของประเภทรถยนต์นั่ง โดยรถยนต์นั่งประเภท
ซีดำนถือเป็นตลำดที่มีสัดส่วนทั้งปริมำณและมูลค่ำสูงสุด  
แม้วำ่ในปีที่ผ่ำนมำ ตลำดรถยนต์ในประเทศมำเลเซียเริ่มมี
สัญญำณของกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภค  
คือ มีกำรเพิ่มสัดส่วนตลำดของรถยนต์ประเภท MPV และ 

SUV อย่ำงมีนัยส�ำคัญ แต่เมื่อพิจำรณำสำเหตุของกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว พบว่ำ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมำจำก ควำมอิ่มตัวในตลำดรถยนต์นั่งประเภทซีดำน  
หรือถ้ำมองในด้ำนของอปุสงค์นัน้ จะเหน็ได้ว่ำ สดัส่วนตลำด
ของรถยนต์ประเภท MPV และ SUV ทีเ่พิม่ข้ึน เป็นผลมำจำกกำร
ยกระดับอ�ำนำจกำรซื้อของผู้บริโภคที่มีรำยได้ในระดับสูง 
จนกระท่ังสำมำรถบรโิภครถยนต์ประเภท  MPV และ  SUV ได้
เพิ่มขึ้น  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตลำดรถยนต์ในอินโดนีเซีย
สดัส่วนกำรบรโิภครถยนต์นัง่ประเภท MPV และ SUV ทีเ่ป็น
ตลำดใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นผลมำจำกโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงสังคม และภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ ซึ่งเป็น
ครอบครัวขนำดใหญ่ และยังมีกำรด�ำเนินธุรกิจในลักษณะ
ครอบครัวอยู่ ดังนั้น กำรบริโภครถยนต์คันแรกจึงต้อง
พิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน นอกจำกรถยนต์นั่ง
ประเภท MPV และ SUV จะเป็นตลำดที่มีสัดส่วนสูงสุดใน
อินโดนีเซียแล้ว รถเพื่อกำรพำณิชย์ประเภทรถบรรทุกขนำด
ใหญ่ของอินโดนีเซีย ก็เป็นตลำดที่มีควำมส�ำคัญรองลงมำ 
เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศของอินโดนีเซียมีพื้นที่ขนำดใหญ่ 
และส่วนใหญ่ยังขำดกำรพัฒนำ ประกอบกับนโยบำยของ
รัฐบำลที่ส่งเสริมกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ จึงท�ำให้

อินโดนีเซียเป็นตลำดรถบรรทุกขนำดใหญ่และมีฐำนกำร
ผลิตรถประเภทดังกลำ่วในภูมิภำค   
 ด้ำนประเทศฟิลปิปินส์ จดัเป็นประเทศผูบ้รโิภครถยนต์
ในฐำนะที่เป็นผู ้น�ำเข้ำในภูมิภำค ทั้งนี้เนื่องจำกสภำพ
ภูมิศำสตร์ที่มีลักษณะเป็นเกำะขนำดเล็กเสียเป็นส่วนใหญ่  
จึงเป็นข้อจ�ำกัดในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์  แต่
อยำ่งไรก็ตำม ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นประเทศที่มีกำรลงทุนใน
ชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงคือ เกียร์และส่วนประกอบ  
ท�ำให้ฟิลิปปินส์เป็น Supplier ในภูมิภำคอำเซียน   
 เมื่อพิจำรณำแนวโน้มกำรเติบโตของตลำดรถยนต์
ในแต่ประเทศ  พบวำ่  ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทย
ยังมศัีกยภำพและแนวโน้มกำรเติบโตของตลำดรถยนต์สงูกว่ำ
ประเทศอ่ืนๆ เพรำะนอกจำกสภำพเศรษฐกิจโดยรวมจะ
สำมำรถขยำยตัวได้ดีแล้ว ยังมีควำมแตกต่ำงของกำร

กระจำยรำยได้ของประชำกรอีกมำก ส่งผลต่อโอกำสในกำร
เติบโตของอุตสำหกรรม ส�ำหรับประเทศอินโดนีเซีย และ
เวียดนำม แนวโน้มกำรเติบโตในช่วงนี ้จะเกิดขึน้กับอุตสำหกรรม
รถจักรยำนยนต์มำกกว่ำอุตสำหกรรมรถยนต์  เนื่องจำก
รำยได้ของประชำกรยังอยู่ในระดับต�่ำ กำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตประชำกรของทั้ง 2 ประเทศ ท�ำให้มีปริมำณกำรบริโภค
รถจักรยำนยนต์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่ำงมำก  
 ด้ำนนโยบำยรัฐบำลในแต่ละประเทศนั้นมีควำม
แตกต่ำงกัน ส�ำหรบัประเทศไทยมคีวำมโดดเด่นในด้ำนของ
โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิต โดยในภำพรวมประเทศไทยมี
อัตรำภำษีต�่ำกว่ำประเทศอ่ืน จึงสำมำรถดึงดูดกำรลงทุน
ของผู้ประกอบยำนยนต์ต่ำงชำติให้มำลงทุนในประเทศได้
ส่วนประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีโครงสร้ำงภำษีต�่ำ
รองจำกประเทศไทย ในขณะที่ประเทศมำเลเซียนั้น  
นอกจำกจะมีโครงสร้ำงภำษีในระดับสูงแล้ว  ยังมีมำตรกำร
ทีเ่ป็นอปุสรรคทำงกำรค้ำอกีมำก โดยได้ออกมำตรกำรปกป้อง
ยำนยนต์แห่งชำต ิ รวมถงึผูผ้ลติชิน้ส่วนท้องถิน่ ส่วนนโยบำย
อื่นๆ เช่น นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนนั้น ปัจจุบัน ถือว่ำ
แต่ละประเทศมีทิศทำงกำรส่งเสริมกำรลงทุนไปในทำง
เดียวกัน คือ ส่งเสริมกำรลงทุนในประเภทยำนยนต์ที่ใช้
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 สถำบันยำนยนต์ได้ร่วมมือกับส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม จดัท�ำ “ระบบส่งสญัญำณ
เตือนภยัล่วงหน้ำเพือ่เตอืนภยัภำคอตุสำหกรรมยำนยนต์ไทย” 
ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งส�ำหรับชี้น�ำ
ภำวะเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย โดยใช้แบบ
จ�ำลองโลจิท (Logit Model) ส�ำหรับเตือนภัยว่ำ ในอนำคต
ข้ำงหน้ำ ภำวะเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมยำนยนต์จะอยู่
ในภำวะปกติหรือไม่ แต่อย่ำงไรก็ดี แบบจ�ำลองดังกล่ำวมี
ข้อจ�ำกัดกำรเตอืนภยั  คือไม่สำมำรถบอกทศิทำงหรอืขนำด
ของควำมปกต ิไม่ปกติได้ ด้วยเหตุนี ้ในปี พ.ศ. 2554 สถำบนัฯ 
จึงเพ่ิมเติมเครื่องมือกำรเตือนภัยอีกประเภทหนึ่ง ภำยใต้

เทคโนโลยขีัน้สงู หำกแต่ประเทศไทยมนีโยบำยท่ีค่อนข้ำงจะ
มีควำมเฉพำะเจำะจงมำกกว่ำ กล่ำวคือ นอกจำกส่งเสริม
กำรลงทุนรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้ว ยังมีกำรส่งเสริม   
กำรลงทุนในรถยนต์โมเดลใหม่ และกำรลงทุนในชิ้นส่วน
ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงอีกด้วย ส่วนประเทศอินโดนีเซียมีควำม
แตกต่ำงของนโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน เพรำะมุ่งเน้น
รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ที่มีขนำดบรรทุกมำกกว่ำ 24 ตัน      
 ผลสรปุ ปัจจยัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนต่ำงๆ
ของอตุสำหกรรมยำนยนต์ของไทย พบว่ำ ยงัมคีวำมได้เปรยีบ
และยังมศีกัยภำพสงูสดุในภมูภิำค  และเมือ่พจิำรณำถงึควำม
เชื่อมโยงของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ทั้งด้ำนอุปสงค์ และ
อุปทำนในระดับภูมิภำค สำมำรถสรุปได้ว่ำ ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลำงของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในภูมิภำคอย่ำง
สมบูรณ์ ดงันัน้ กำรรวมตวัเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนใน
อนำคตทีจ่ะเกดิขึน้นี ้ ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่ออตุสำหกรรม
ยำนยนต์ไทย มคีวำมเป็นไปได้ว่ำ จะเกดิผลดมีำกกว่ำผลเสยี 
เนื่องจำก เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์และควำมเป็นไปได้ที่จะ
เกิดขึ้นจำกกำรย้ำยฐำนกำรผลิตรถยนต์จำกประเทศไทยไป
ประเทศอืน่ๆ นัน้ ต้องประกอบไปด้วยปัจจยัทีส่อดคล้องกัน 
3 เหตุกำรณ์ คือ 

 1. ประเทศสมำชิกอื่นที่มีศักยภำพ (อินโดนีเซีย และ
เวียดนำม) มีกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจอยำ่งรวดเร็วและ
กำรกระจำยรำยได้ของประชำชนไม่แตกต่ำงกันมำกนัก  
 2. ประเทศสมำชิกอันมีศักยภำพมีกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำงรวดเร็วจนอยู่ในระดับเดียวกับ
ประเทศไทย  
 3. ประเทศไทยไม่มีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรม   
 ในทำงตรงกันข้ำมเมื่อเกิดกำรรวมตัวเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยน่ำจะได้

แนวคิดดัชนีชี้น�ำผสม (Composite Leading Indicator : 
CLI) ขึ้น
 ดชันชีีน้�ำผสมเป็นตวัชีว้ดัส�ำหรบักำรท�ำนำยจดุวกกลบั 
(Turning Point) ของวฏัจกัรธรุกจิ (Business Cycle) ประเภท
หนึง่ทีไ่ด้รบัควำมนยิมอย่ำงกว้ำงขวำง เนือ่งจำกดชันชีีน้�ำผสม
สำมำรถส่งสญัญำณให้ผูเ้กีย่วข้องในเศรษฐกจิทัง้ภำครฐัและ
เอกชนได้ทรำบว่ำ เมือ่ใดเศรษฐกจิจะเปลีย่นแปลงไปในทศิทำง
ที่ดีขึ้นหรือแย่ลง กล่ำวคือ ดัชนีชี้น�ำผสมจะแสดงให้เห็นจุด
สูงสุด (Peak) หรือจุดต�่ำสุด (Trough) ของวัฎจักรเศรษฐกิจ 
และเมื่อวัฏจักรของดัชนีชี้น�ำผสมมีจุดวกกลับจำกจุดสูงสุด 
จะส่งสญัญำณว่ำ  ภำวะเศรษฐกจิก�ำลงัจะเปลีย่นไปในทศิทำง

รับประโยชน์จำกกำรรวมตลำด ทั้งนี้เพรำะ ยังมีช่องว่ำง
ของควำมได้เปรียบในอุตสำหกรรม โดยผลที่เกิดข้ึนนั้น       
มีควำมเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทยที่มีศักยภำพ
จะมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งปัจจัย
ส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดผลดังกล่ำว คือ กำรพัฒนำด้ำนฝีมือ
แรงงำน รวมทั้ง กำรพัฒนำดำ้นมำตรฐำนและคุณภำพของ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย ตลอดจนมำตรกำรสนับสนุน
กำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศของรัฐบำล

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและผู้ประกอบการ

 จำกผลกำรศึกษำศักยภำพสินค้ำยำนยนต์ไทยใน
ภูมิภำคอำเซียนนั้น สรุปได้วำ่ ปัจจุบันประเทศไทยมีควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขันต่อประเทศสมำชิกอื่นค่อนข้ำงมำก  
ในขณะที่ประเทศสมำชิกอ่ืนยังอยู่ในขั้นตอนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่มีเป้ำหมำยในกำรผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ  
แต่ส�ำหรับประเทศไทยได้ผ่ำนจุดดังกล่ำว จนสำมำรถก้ำว
ขึ้นมำเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 12 ของโลก โดยมีรถกระบะ 
1 ตัน ที่ไทยมีศักยภำพสูงสุด  ดังนั้น กำรจะรักษำและยก
ระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในภูมิภำคนั้น มีปัจจัย
ส�ำคัญที่ควรพิจำรณำ ดังนี้

 1. กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิต
ของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำงต่อเนื่อง
 2. กำรสร้ำงแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม และเพิ่มควำมสำมำรถ
ในด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
 3. ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรที่มีบทบำทและ
หนำ้ที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์
 4. นโยบำยภำครัฐที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยมี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในด้ำนตำ่งๆ

การพัฒนาระบบส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

เพื่อเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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ที่แย่ลง และในทำงกลับกัน หำกจุดวกกลับของดัชนีชี้น�ำผสมมีจุดวกกลับจำกจุดต�่ำสุด จะส่งสัญญำณว่ำภำวะเศรษฐกิจ
ก�ำลงัจะเปลีย่นไปในทศิทำงทีด่ข้ึีน ซึง่กำรส่งสญัญำณดงักล่ำว จะช่วยให้ภำครฐัก�ำหนดนโยบำยเศรษฐกจิมหภำคได้เหมำะสม   
ในขณะทีภ่ำคธรุกจิสำมำรถปรับกลยุทธ์กำรผลติ กำรขำยหรอืกำรลงทนุได้ทนัท่วงท ีรวมทัง้ นกัลงทนุสำมำรถจดัสรรสนิทรพัย์ 
เพื่อเลือกกำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพที่สุดได้
 ผลกำรจัดท�ำระบบเตอืนภยั โดยมดีชันผีลผลติอตุสำหกรรม (ถ่วงน�ำ้หนกัมลูค่ำเพิม่) ภำคยำนยนต์ (MPI : ISIC 3410) 
เป็นตัวแปรอ้ำงอิง (Reference Series) พบวำ่ ระบบมีองค์ประกอบกำรเตือนภัย 6 ตัวแปร คือ ดัชนีควำมเชื่อมั่นธุรกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศสหรำชอำณำจักร ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ดัชนีช้ีน�ำผสมของประเทศเอเชียหลัก 5 ประเทศ ดัชนีชี้น�ำผสมของประเทศสหรำชอำณำจักร และดัชนี
มูลค่ำค้ำปลีกทั่วประเทศของประเทศไทย
 นอกจำกนี้ ระบบมีควำมสำมำรถเตือนภัยล่วงหน้ำเฉลี่ย 1-4 เดือน และเนื่องจำกค่ำดัชนีผสมจะมีค่ำเฉลี่ย (Long 
Term Average) เป็น 100 และมีค่ำแกว่งรอบคำ่ 100 ดังนั้น กำรเตือนภัยจะแบ่งเป็น 4 เกณฑ์ ดังนี้ 
 • ภำวกำรณ์ขยำยตัว (Expansion)  ดัชนีชี้น�ำผสมมีค่ำมำกกวำ่ 100  และมีค่ำเพิ่มขึ้น
 • ภำวกำรณ์ชะลอตัว (Downturn)  ดัชนีชี้น�ำผสมมีค่ำมำกกวำ่ 100  และมีค่ำลดลง
 • ภำวกำรณ์หดตัว (Slowdown)  ดัชนีชี้น�ำผสมมีค่ำน้อยกวำ่ 100  และมีค่ำลดลง
 • ภำวกำรณ์ฟื้นตัว (Recovery)  ดัชนีชี้น�ำผสมมีค่ำน้อยกวำ่ 100  และมีค่ำเพิ่มขึ้น
แสดงดังภำพด้ำนล่ำง

Expansion

   Expansion Downturn

      Slowdown  Recovery

รูปแสดงกำรอ่ำนค่ำดัชนีชี้น�ำผสม

 ผลการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

 ข้อมูลลำ่สุดเดือนกันยำยน 2554 ส่งสัญญำณว่ำ เศรษฐกิจอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยในอีก 4 เดือนขำ้งหน้ำ (ตุลำคม 
2554-มกรำคม 2555) จะอยูใ่นภำวะหดตวั (Slowdown) ซึง่เป็นเพรำะปัจจยั 4 ปัจจยั อนัได้แก่ ดชันคีวำมเชือ่มัน่ธรุกจิของ
สหรัฐอเมริกำ ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรำชอำณำจักร ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกำ และดัชนีชี้น�ำ
ผสมของสหรำชอำณำจักร อยู่ในภำวะหดตัว (Slowdown) แม้ว่ำ ปัจจัยที่เหลืออีก 2 ปัจจัย คือ ดัชนีชี้น�ำผสมของประเทศ
เอเชีย 5 ประเทศ และดัชนีมูลคำ่คำ้ปลีกทั่วประเทศของไทย จะอยู่ในภำวะขยำยตัว (Expansion) ก็ตำม

 เช่นเดียวกับระบบเตือนภัยอื่นๆ ที่ผู้น�ำไปใช้งำน ต้องตระหนักวำ่ ระบบเตือนภัยเป็นเพียงเครื่องมือหรือข้อมูลหนึ่ง
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจเท่ำนั้น ผู้ใช้ยังคงต้องพิจำรณำสภำวกำรณ์ของอุตสำหกรรมยำนยนต์จำกข้อมูลอื่นๆ ประกอบ 
เพื่อให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงถูกต้องมำกที่สุดด้วย



การส่งเสริมการลงทุนและ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ

ประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
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บริการตรวจรับรองการผ่านกระบวนการผลิต

ในประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการ

ในเขตปลอดอากร (Free Zone)

 เขตปลอดอากร หมายถึง เขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้
ส�าหรบัการประกอบอตุสาหกรรม พาณชิยกรรม หรอืกิจการ
อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่น�า
เข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่
กฎหมายบัญญัติ
 กรมศุลกากรได้มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ ท�า
หน้าที่ให้การตรวจสอบและรับรองชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อน�า
ไปย่ืนขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว ้นอากรส�าหรับ
การจ�าหน่าย และการบรโิภคภายในประเทศ โดยวัตถดุบิหรอื
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่จะน�าเข้าไป ผสม บรรจุ หรือประกอบ
ในเขตปลอดอากรของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ต้องผ่าน
กระบวนการผลติในประเทศไทยก่อน และกระบวนการผลติ   
นั้น ต้องไม่เป็นกระบวนการผลิตอย่างง่ายตามหลักเกณฑ์ที่
กรมศลุกากรก�าหนดตามประกาศที ่72/2550 ซึง่กระบวนการ
ผลติชิน้ส่วนยานยนต์ทีย่ืน่ขอการรบัรองนัน้ จะต้องมกีารใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร แม่พิมพ์ และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทัง้ 
ยงัต้องมีการลงทุนเพื่อการผลิต และใช้ทักษะฝีมือแรงงาน

ตารางการเปรียบเทียบจ�านวนรุ่นที่ยื่นขอการรับรองฯ ปี 2553 - 2554

ภาพกิจกรรมการตรวจรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย
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บริการตรวจรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย

ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ยุทธศาสตร์สำาคัญเพื่อ

การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม

เฉพาะด้าน ท�าการผลิตอีกด้วย จึงจะสามารถยื่นขอรับ
การตรวจสอบและผ่านการรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าใน
ประเทศไทยได้ โดยในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา มี
ผูป้ระกอบการในเขตปลอดอากรย่ืนค�าขอต่อสถาบนัยานยนต์
ให้ท�าการตรวจรับรองการผ ่านกระบวนการผลิตใน
ประเทศไทยจ�านวนทัง้หมด 11 บรษิทั จ�านวน 27 รุน่ ชิน้ส่วน
ยานยนต์ที่ได้รับการตรวจรวมจ�านวน 12,297 ชิ้นส่วน ซึ่งมี
จ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีผู้ประกอบการยื่นค�าขอเพียง 
6 บริษัท จ�านวน 15 รุ่น ดังตารางการเปรียบเทียบระหว่าง
จ�านวนรุ่นที่ขอการรับรอง ที่แสดงไว้ท้ายนี้
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เชิงวิวัฒนาการที่จะต้องเสริมสร้างองค์ประกอบที่จ�าเป็น
ต่างๆ ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการด้านการทดสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้แก่ภาค
อุตสาหกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในรอบปีที่ผ่านมา 
สถาบันยานยนต์ได้ด�าเนินกิจกรรมการให้บริการทดสอบ
และการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือการทดสอบ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการใน
การเพิ่มศักยภาพส�าหรับการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนได้ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบ
การด้านค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไป
ทดสอบต่างประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถใช้ศูนย์
ทดสอบเป็น One stop service ในการทดสอบคุณภาพ
และพฒันาผลติภัณฑ์ไห้ได้คณุภาพตามมาตรฐานทีต้่องการ
และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล โดยในปี 2554 ได้ให้บรกิาร
ทดสอบจ�านวนรวมทัง้สิน้ 33,119 รายการทดสอบซึง่จ�าแนก
ตามกลุม่งานทดสอบ ดงันี้ 
 กลุม่งานทดสอบมลพษิไอเสยี 6,382 รายการทดสอบ 
 กลุ่มงานทดสอบทางกล 11,202 รายการทดสอบ
 กลุม่งานทดสอบสภาวะแวดล้อม 13,443 รายการทดสอบ
 กลุม่งานทดสอบมติแิละสอบเทยีบ 1,144 รายการทดสอบ
 กลุ่มงานทดสอบเคมี 948 รายการทดสอบ

 สถาบันยานยนต์ท�าหน้าที่ให้บริการงานทดสอบ 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามมาตรฐาน
สากลอ่ืนๆ ตามทีล่กูค้าต้องการ เป็นหนึง่หน่วยงานทีท่�าการ
ทดสอบเพื่อการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
โดยให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
และพัฒนาผลติภณัฑ์ต่างๆ  ในอตุสาหกรรมยานยนต์  ทีร่วมถึง
การผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีการใช้เทคโนโลยีการ
ทดสอบยานยนต์ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู ้  
ตลอดจนเสริมสร้างพื้นฐานการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี และ
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถสร้างศักยภาพ
การแข่งขันที่ดีได้ในตลาดโลก ด้วยการปฏิบัติงานด้าน
การทดสอบอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 การด�าเนินงานสถาบันยานยนต์ตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมา เป็นการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบเชิงกลยุทธ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะสอดรับกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมแล้ว ยังเอื้อต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค ์กร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และประชาชน 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย  โดยการเพิ่มขีดความ
สามารถในการทดสอบเฉพาะด้าน  ซึ่งจัดเป็นการพัฒนาใน

การสร้างฐานความรู้ด้านวิศวกรรมและการทดสอบ :

ยุทธศาสตร์สำาคัญ ที่พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ

ต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
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 1. การทดสอบมลพิษไอเสียจากยานยนต์

 โดยความร่วมมือกบักรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ในการตรวจวดัมลพษิทางอากาศจากรถยนต์ทีใ่ช้แก๊สโซฮอล์ 
จากการทดสอบรถยนต์เพ่ือวัดไอระเหยจากน�้ามันเช้ือเพลิง 
ตามมาตรฐาน มอก. 2160-2546 ระดบัที ่7 ตรวจวัดไอระเหย
น�้ามันเชื้อเพลิง (THC) จากรถยนต์เก่าใช้แล้ว และตรวจ
สารมลพิษประเภท Air Toxics ที่ตรวจวัดประกอบด้วยสาร 
2 กลุม่ คอืสารกลุม่ BTEX ประกอบด้วย Benzene, Toluene, 
Ethyl benzene, Xylene และ 1,3 Butadiene และ สารกลุม่ 
Carbonyl compounds ประกอบด้วย Formaldehyde และ  
Acetaldehyde ซึ่งน�าไปสู่การประเมินผลกระทบที่เกิด
กับคุณภาพอากาศจากการระบายสารมลพิษไอระเหยใน
ระบบน�้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์เก่าใช้แล้ว ที่ใช้น�้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เป็นเช้ือเพลงิ และสามารถน�าข้อมลู
พื้นฐานไปประกอบการก�าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้
น�้ามันแก๊สโซฮอล์ในอนาคตและการดูแลรักษารถยนต์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ท�าหน้าที่ในการดูดซับไอระเหย
น�้ามันได้อย่างเหมาะสม

ภาพแสดงการทดสอบตรวจวัดไอระเหยน�้ามันเชื้อเพลิงจากรถยนต์

 2. การทดสอบทางกล

 2. การทดสอบทางกล

 ได้มีการประยุกต์ น�าเครื่องทดสอบความคงทน
ยางรถยนต์มาใช้ทดสอบความคงทนของวงล้ออลูมิเนียม
อัลลอย การทดสอบนี้ เป ็นการทดสอบเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพแสดงการทดสอบความคงทนของวงล้อรถยนต์ ที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอย 



รายงานประจำาปี 2554   สถาบันยานยนต์ 27

 3. การทดสอบด้านความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อม

 เป็นการทดสอบท่ีให้การสนับสนุนผู ้ประกอบการ
เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ โดยความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ
รถยนต์หลายราย ร่วมกันวิเคราะห์ความเค้นในชิ้นงาน 
Manifold Cover ภายใต้การทดสอบความทนต่อการสัน่สะเทอืน 
(Stress analyzed by Vibration test) 

ภาพแสดงการวิเคราะห์ความเค้นในชิ้นงาน Manifold Cover
ภายใต้การทดสอบการทนต่อการสั่นสะเทือน

 

 4. การทดสอบมิติ

 ด้วยเครื่องวัดสแกนชิ้นงาน 3 มิติ ที่ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิตใช้กับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน หรือ
มีรูปทรงเฉพาะที่ไม่สามารถขึ้นแบบได้ด้วยการเขียนแบบ 
CAD ปกต ิเช่น ชิน้ส่วนยานยนต์ กนัชนหน้า และกนัชนหลงั
ของรถยนต์ ที่ท�าการทดสอบเพื่อตรวจสอบขนาดชิ้นงาน
เทียบกับค่าพิกัดความเผื่อที่ก�าหนดตามการออกแบบ

ภาพแสดงผลการสแกน กันชนหน้า กันชนหลัง และเครื่อง 3D scan 
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 5. การทดสอบทางเคมี 

วิเคราะห์ VOC ด้วยเครื่อง
GCMS+Thermal Desorption

ภาพแสดงชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร (ถุงลมนิรภัยส�าหรับรถยนต์) และเครื่องวิเคราะห์สารไอระเหย VOCs 

จะถูกติดตั้งอยู่ภายในแผงด้านหน้าเบาะนั่งตอนหน้าของ  
ผู้โดยสาร ซึ่งจะประกอบติดตั้งมากับรถยนต์แต่แรกแล้วนั้น
อาจจะปลดปล่อยสาร VOCs ดังกล่าวออกมาได้ จึงต้องมี
การทดสอบสารดังกล่าวตามมาตรฐานผู้ประกอบรถยนต์ 
โดยผลการทดสอบต้องอยู ่ในเกณฑ์การยอมรับตามที่
มาตรฐานก�าหนดไว้

 เป็นการทดสอบวิเคราะห์หาสารมลพิษประเภท Air 
Toxics โดยวิเคราะห์หาสารประกอบอินทรีย์หรือที่เรียก
กันว่าสาร VOCs (Volatile organic Compounds) ของ
อุปกรณ์ถุงลมนิรภัยส�าหรับรถยนต์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
ไม่ให้ผู้โดยสารได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ 
ต�าแหน่งที่ติดตั้งของถุงลมนิรภัยส�าหรับผู้ขับขี่จะถูกติดต้ัง
อยู่ภายในฝาครอบของพวงมาลยั ส่วนของผูโ้ดยสารตอนหน้า
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กลยุทธ์การดำาเนินงานของศูนย์ทดสอบ 

ยุทธศาสตร์สำาคัญ เพื่อการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา

ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม

น่าเชื่อถือ โดยการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” เป็นนโยบายคุณภาพของ
ระบบ ISO/IEC 17025 ที่สถาบันฯ ปฎิบัติอยู่เสมอมา ตั้งแต่
ปี 2543 ที่สถาบันยานยนต์ได้รับการรับรองเป็นครั้งแรก 
จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี แล้วที่ยังคงมุ่งม่ันเพ่ือ
พัฒนาห้องปฎิบัติการ อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรภายใน
ระบบคุณภาพให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจุบันสถาบันยานยนต์ ได้รับการรับรองความ
สามารถของห้องปฎิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ทั้งหมด 36 ขอบข่าย รายละเอียดดังนี้

การขอรับรองความสามารถของห้องปฎิบัติการ

 กลยุทธ์การด�าเนินงานของศูนย์ทดสอบ สถาบัน
ยานยนต์เพื่อให้สามารถสนองตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักอีก
ประการหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนั้น “การขอรับ
การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ” จึง
เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่สถาบันยานยนต์มุ่งมั่นและด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง 
 “สถาบนัยานยนต์ มุง่มัน่ให้บรกิารทดสอบ/สอบเทยีบ 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

 Item	 ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/	 มาตรฐาน	 ประเภทอุตสาหกรรม		

	 	 รายการทดสอบ	 	 ที่ได้รับการรับรอง

 1 มลพิษจากรถยนต์ที่ใช ้ มอก.2160-2546, ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
  เครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 7 ECE R 83 EU Directive 70/220 
    (EURO III,EURO IV) 

 2 มลพิษจากรถจักรยานยนต์ มอก.2350-2551 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
  ระดับ 5 

 3 มลพิษจากรถยนต์ที่ใช้ มอก.2155-2546 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
  เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ระดับ 6 ECE R 83 EU Directive 70/
   220 (EURO III,EURO IV)  

 4 ยางนอกรถยนต์ มอก.367-2532 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

 5 ยางนอกรถจักรยานยนต์ มอก.682-2540 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์

 6 ผ้าเบรครถยนต์และ มอก.97-2536 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
  รถจักรยานยนต์ 

 7 ยางในรถจักรยานยนต ์ มอก.683-2530 ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
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 Item	 ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/	 มาตรฐาน	 ประเภทอุตสาหกรรม		

	 	 รายการทดสอบ	 	 ที่ได้รับการรับรอง

 8 กระจกนิรภัยส�าหรับรถยนต์ ; มอก.196-2536 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  กระจกหลายชั้น 

  9 กระจกนิรภัยส�าหรับรถยนต์ ; มอก.197-2536 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  กระจกเทมเปอร์ 

 10 กระจกนิรภัยส�าหรับรถยนต์ ; มอก.198-2536 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  กระจกโซนเทมเปอร์ 

 11 การทดสอบลุกลามไฟ FMV SS No.302-1998 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

 12 การทดสอบหาส่วนประกอบ ASTM E 415-2008 เหล็ก
  ทางเคมีในเหล็ก 

 13 การทดสอบความต้านแรงดึงเหล็ก JIS Z 2241-1998 เหล็ก

 14 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ; มอก. 24-2548 เหล็ก
  เหล็กข้ออ้อย 

 15 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ; มอก. 20-2548 เหล็ก
  เหล็กเส้นกลม 

 16 ก๊อกน�า้ส�าหรบัเครือ่งสขุภณัฑ์เฉพาะ มอก. 2067-2552 สุขภัณฑ์
  ด้านสิ่งแวดล้อม ; การประหยัดน�้า 

 17 ฝักบัวอาบน�า้ เฉพาะด้าน มอก. 2066-2552 สุขภัณฑ์
  สิ่งแวดล้อม; การประหยัดน�า้ 

 18 ก๊อกน�้าปิดอัตโนมัติส�าหรับ มอก. 1377-2547 สุขภัณฑ์
  อ่างล้างหน้า-ล้างมือ 

 19 ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ มอก. 1278-2542 สุขภัณฑ์

 20 ก๊อกน�้าส�าหรับอ่างล้างชาม มอก. 1277-2547 สุขภัณฑ์

 21 ฝักบัวอาบน�า้ มอก. 1187-2542 สุขภัณฑ์

 22 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 1999-2543 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  แผ่นแถบ และแผ่นหนา
  ส�าหรับงานโครงสร้างรถยนต์ 

 23 เหลก็กล้ารดีเยน็แผ่นม้วน แผ่นแถบ มอก. 2140-2546 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  และแผ่นตัด ส�าหรับงานรถยนต์ 
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 Item	 ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ/	 มาตรฐาน	 ประเภทอุตสาหกรรม		

	 	 รายการทดสอบ	 	 ที่ได้รับการรับรอง

 24 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูง มอก. 1884-2542 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา
  และแผ่นบางทีป่รบัสมบตักิารข้ึนรปู
  ส�าหรับงานโครงสร้างรถยนต์  

 25 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน มอก. 2012-2543 เหล็ก
  แผ่นแถบ และแผ่นตัด ส�าหรับ
  งานทั่วไปและงานขึ้นรูป 

 26 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 1501-2541 เหล็ก
  แผ่นแถบ และแผ่นหนา
  ส�าหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล 

 27 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 1479-2541 เหล็ก
  แผ่นแถบ และแผ่นหนา
  ส�าหรับงานโครงสร้างทั่วไป 

 28 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 1735-2542 เหล็ก
  แผ่นแถบ ส�าหรับงานท่อ 

  29 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 1499-2541 เหล็ก
  แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง
  ส�าหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ

 30 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน มอก. 1390-2539 เหล็ก

 31 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 2060-2543 เหล็ก
  แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง
  ส�าหรับงานถังก๊าซ 

 32 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 2011-2543 เหล็ก
  แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง
  ทีต้่านการกดักร่อนได้ดใีนบรรยากาศ 

 33 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มอก. 1227-2539 เหล็ก

 34 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน มอก. 528-2540 เหล็ก
  แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง
  ส�าหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป 

 35 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง มอก. 107-2533 เหล็ก

 36 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น มอก. 1228-2549 เหล็ก
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กราฟเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า (ก่อน-หลัง) ปี 54 (ร้อยละ) 

หัวข้อประเมิน

พิธีรับมอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ มอก.17025-2548 : วันที่ 10 กันยายน 2554

ที่อาจมี โดยในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันยานยนต์ได้จัดท�า
แบบประเมิน เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งได้
รับการตอบกลับมารวมทั้งสิ้น 365 ฉบับ จากที่จัดส่ง 1,000 
ฉบับ โดยผลการประเมินในภาพรวม พบว่าบริการทดสอบ
ของสถาบันยานยนต์มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นสูงมาก
อย่างไรก็ตาม การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
และความเอาใจใส่ต ่อลูกค้ากลับลดลง ซึ่งประเด็นนี้ 
สถาบันยานยนต์ต้องน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพให้บริการ
ให้ดีขึ้นต่อไป

ผลการสำารวจความพอใจของลูกค้า

 ภายใต้การด�าเนนิงาน  เพือ่ให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการ
ในเรือ่งของการทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
และตามมาตรฐานสากลต่างๆ รวมทั้งการทดสอบเพื่อ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นอีกหนึง่ช่องทางทีศู่นย์ทดสอบได้น�ามาใช้ในการปรบัปรงุ
ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันยานยนต์ 
ปี 2554 โดยการน�าข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินฯ 
จะถกูน�ามาปรบัใช้ในการแก้ไขข้อปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ 



การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขัน

ได้ทุกระดับ 
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การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

ยุทธศาสตร์สำาคัญเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ 

 1.	ด้าน Software	โดยการพฒันาระบบการผลติ	รวม
ไปถึง	 เทคนิคการลดความสูญเปล่า	 และการแก้ไขปัญหา
หน้างาน	เพื่อใช้เวลาในการผลิตน้อยที่สุด	คุณภาพสินค้า
เป็นไปตามมาตรฐาน	ไม่มีของเสียเกิดขึ้น	และสามารถ
จัดส่งสินค้าได้ทันตามเวลาที่ก�าหนด	

 2.	ด้าน	Hardware	ด�าเนนิการพฒันาเครือ่งจกัรอปุกรณ์	
และเครื่องมือวัดต่างๆ	 เพื่อเพิ่มความแม่นย�าในการท�างาน
ให้สามารถก�าหนดค่าพิกัดได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น	 ช่วยลด
ความผิดพลาดที่เกิดจากการท�างานของมนุษย์

 3.	ด้าน People ware เป็นการพัฒนาองค์กร	โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู ้	 และเทคโนโลยีที่จ�าเป็นให้แก่
บุคลากร	 เพื่อให้บุคลากรมีความรู	้ ความเข้าใจ	และทักษะ
ฝีมือ	ที่สามารถน�าไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป

 4.	ด้าน	Info ware เพือ่ส่งเสรมิ	พฒันาการรบัรูส้ถานะ
ของข้อมูลให้เป็นไปอย่างทันท่วงที	 ด้วยแนวทางปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	โดยใช้การบ่งชี้ถึงสถานการณ์
ท�างานของเครื่องจักร/สายการผลิต	

	 บทบาทส�าคัญของสถาบันยานยนต์ในการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้สามารถ
แข่งขนัได้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	 เป็นอีกหนึง่ใน
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์	 ที่มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	 โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ทุกระดับ	
	 การด�าเนินกิจกรรมในด้านนี้ของสถาบันยานยนต์	
ในปี	 2554	 เป็นการพัฒนาองค์กรในภาคอุตสาหกรรม
บนพื้นฐานความรู้	 และเครือข่ายความร่วมมือ	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพให้สามารถแข่งขันได้ในเชิง
ธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 ภายใต้กิจกรรม/
โครงการ	แบบเครือข่ายวสิาหกจิ	(Cluster)	และแบบโซ่อปุทาน	
(Supply	Chain)	ในรูปแบบรายกจิการ	รายกลุ่มกจิการ	และ
รายหัวข้อ	ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในทุกระดับ	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ	ดังนี้
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1. กิจกรรม IQA Kit-Best Practice 

	 ด้วยวธิกีารเสาะหาโรงงานทีม่แีนวคดิ	วธิแีละผลปฏบิตัิ
ท่ีเป็นเลิศ	(Best	Practice)	 เพื่อน�ามาเป็นตัวอย่างและ		
ต่อยอดแนวความคิดให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์รายอื่น
ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรม	โดยในช่วงปีที่ผ่านมา	จากปัญหาการ
เรยีกคนืรถยนต์	เพ่ือน�าไปปรับและติดต้ังช้ินส่วนทีม่ข้ีอบกพร่อง
ทดแทน	 เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง	 จึงท�าให้สิ่งเหล่านี้	 ได้กลายเป็น
เรื่องท้าทายส�าหรับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกในปัจจุบันเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขต่อไป	 ปัญหาส่วนมากจะเป็นการกล่าวโทษ
พนักงานว่า	ขาดทักษะฝีมือในการท�างานโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน	 ด้วยเหตนุีผู้ป้ระกอบการรายย่อย
คนไทย	(SMEs)	จึงได้ค้นหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจ
ท�าให้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหลุดรอดไปสู่ลูกค้า	 ด้วยการ
พัฒนาชุดต ้นแบบอุปกรณ์เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงานอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ	 ที่สามารถแสดง
สถานะและรับประกันคุณภาพช้ินงานได้	100%	 ซึ่งท�าให้
ผู ้ประกอบการสามารถสร้างก�าไรจากการผลิตชิ้นงานได	้	
แม้ว่าอาจจะมสีถานการณ์ทีล่กูค้า		เรยีกร้องให้ลดราคาต้นทนุ
สนิค้าลงในช่วงทีว่ตัถดุบิมรีาคาแพง	 รวมทัง้ไม่หวาดหว่ันต่อ
การแข่งขันกับผู้ผลิตช้ินส่วนประเทศจีนที่มีความได้เปรียบ
ในด้านต้นทุนวัตถุดิบและแรงงาน	 จนได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้าชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 พร้อมกันนี้
ผูบ้รหิารของบรษิทั	 ซึง่เป็นผูค้ดิค้นนวตักรรมดงักล่าวยงัมุง่หวงั
ท่ีจะช่วยยกระดบัขีดความสามารถของผูผ้ลติช้ินส่วนยานยนต์
ไทยด้วยกัน		จงึได้เข้าร่วมกจิกรรมกบัสถาบนัยานยนต์เผยแพร่
แนวความคดิของตน	และเปิดโอกาสให้ผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์
รายอื่น	 ไปเยี่ยมชมสายการผลิตและชุดอุปกรณ์ต้นแบบ	
รบัประกนัคณุภาพอัจฉริยะ	(Intelligence	Quality	Assurance	
Kit;	IQA	Kit)	เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน	
ซึ่งถือเป็น	Best	Practice	ในการรับประกันคุณภาพชิ้นงาน	
ท่ีออกจากโรงงานของตนได้	100%	โดยมีข้อมูลคุณภาพของ
ชิ้นงานทุกชิ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า	 โดยบริษัทที่
มีนวัตกรรมข้างต้น	คือ	บริษัท	KMF	จ�ากัด	จังหวัดชลบุรี	
และจากการที่		บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ไปเยี่ยมชม
ชุดอุปกรณ์ต้นแบบ	IQA	Kit	ณ	บริษัท	KMF	จ�ากัด	ส่งผลให้
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายรายให้ความสนใจในการน�า
ชดุต้นแบบไปประยกุต์ใช้ในโรงงานของตน		แต่ด้วยขีดความ
สามารถบุคลากรของผู้ผลิตแต่ละแห่งยังไม่เท่าเทียมกัน	
สถาบันยานยนต์จึงต้องท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการ
ประสานกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครื่องมือวัดจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น	 และมีส�านักพัฒนาอุตสาหกรรม

รูปแบบการพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของ

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภาคอุตสาหกรรม

สนับสนุน	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานให้การ
สนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ	 ในการฝึกอบรมบุคลากร
ภาคทฤษฎแีละชีแ้นะ	ณ	สถานประกอบการ	ภายใต้โครงการ	
TCIP	โดยมีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในโครงการท�าหน้าที่
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าอย่างละเอียด	 ตั้งแต่การออกแบบและ
การสร้างอุปกรณ์การจับยึด	(Jig	&	Fixture)	การเลือกใช้
เครือ่งมอืวดั	 (Measurement	 Tools)	 รวมถึงหลกัการเขยีน
โปรแกรมให้เหมาะสมตามคุณลักษณะจุดที่ต้องการตรวจ
วัดและค่าความละเอียดที่ใช้ตามชิ้นงาน	 จนถึงขั้นตอนการ
เชื่อมต่อและติดตั้งอุปกรณ์การจับยึด	เครื่องมือวัด	และ
โปรแกรมเข้าเป็นชุดอุปกรณ์		IQA		Kit		ที่พร้อมใช้งานจริง
โดยมีบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมโครงการฯ	 เป็น
เครือค่ายวิสาหกิจด้าน	IQA	Kit	จ�านวน	10	โรงงาน	สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้เฉลี่ย	258,757	บาท	ต่อปี	ต่อโรงงาน	
นอกจากนี	้ ยงัได้รบัประโยชน์ทางอ้อมของการใช้ชดุอปุกรณ์
ท�างาน	ท�าให้พนักงานสามารถลดเวลาที่ใช้ในการจดบันทึก
ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ	 โดยโปรแกรมจะท�าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลชิ้นงานทุกชิ้นที่ผ่านการตรวจสอบลงในชุด
อุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ	 สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
ทันทีที่ต้องการ	 สร้างความเชื่อถือด้านคุณภาพของช้ินงาน
ต่อลูกค้าได้คิดเป็น	100%
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	 3.	งานมาตรฐาน	(Standardized	Work)
	 	 เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพด้าน
แรงงานในการท�างานของพนักงานแต่ละคนให้สูงขึ้น	
ด้วยการลดความสูญเปล่าในการท�างานให้เหลือน้อยที่สุด	
โดยการศึกษาถึงเวลาการท�างานแต่ละขั้นตอนการผลิตของ
พนกังานแต่ละคนในแต่ละกระบวนการ	หรอืทีเ่รยีกว่า	ไซเคิล้ไทม์
(Cycle	Time)	เปรยีบเทยีบกบัเวลาความต้องการสนิค้าแต่ละชิน้
ของลกูค้า	หรือทีเ่รยีกว่า	แทค็ไทม์	(Takt	Time)	เพือ่จดัสมดลุ
เวลาท�างานของพนักงานแต่ละคนในสายการผลิต	(Line	
Balance)	ให้ใกล้เคียงกับแทค็ไทม์	และใช้พนักงานน้อยทีส่ดุ
โดยค�านงึถงึความปลอดภยัในการท�างานและคณุภาพสนิค้า	
ซ่ึงท�าให้สามารถปรับจ�านวนพนักงานให้เหมาะสมตาม			
ค�าสั่งซื้อแต่ละช่วงเวลา	และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน	(Labour
Productivity)	ให้สูงขึ้น
 4.	ระบบดงึ	(Pull	System)
	 	 เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสั่งผลิต	
จากเดิมที่ส่วนใหญ่จะสั่งผลิตตามแผน	ที่ก�าหนดไว้	โดย
ไม่ค�านงึถึงความต้องการของลกูค้าทีอ่าจมกีารเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา	หรือที่เรียกว่า	ระบบผลัก	(Push	System)	ซึ่ง
ท�าให้ต้องเก็บสินค้าคงคลังส่วนที่เหลือจากการขายสินค้า
ไว้ในโกดังสินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จนบางแห่งจ�าเป็นต้องสร้าง	
โรงงานหรือโกดังเพิ่มเติม	เพื่อจัดเก็บสินค้าส�าเร็จรูปเพียง
อย่างเดียว	แต่เมือ่เวลาผ่านไปสนิค้าประเภทนัน้มคีวามต้องการ
ซ้ือน้อยลง	จนไม่มีความต้องการสัง่ซ้ือแล้วกต็าม	สนิค้ากจ็ะ
ยังคงถูกเก็บไว้ในโกดังจนกลายเป็นสินค้าไม่เคลื่อนไหว	
(Dead	Stock)	ด้วยเหตุนี	้รปูแบบและวธิใีนการสัง่ผลติ	จึงควร
ค�านงึถงึความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั	โดยผลติตามปรมิาณ	
ชิ้นงานที่ถูกน�าไปใช้เพื่อเติมเต็มสินค้า	(Fill	up	System)	
ให้เป็นไปตามปรมิาณสนิค้าคงคลงัทีค่�านวณไว้	 โดยสามารถ
ใช้ได้ทั้งสินค้าคงคลังแบบส�าเร็จรูป	สินค้าอยู่ในช่วงระหว่าง
การผลิต	และวัตถุดิบ	ส่วนวิธีในการสั่งผลิตจะน�าเอาวิธีการ
ของคัมบัง	(Kanban)	ซ่ึงเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกถึง
ขดีความสามารถการผลติ	 ในช่วงเวลานัน้ๆ	 ว่าสามารถผลติ
ได้ตามปกติ	ล่าช้ากว่าก�าหนด	หรือผิดปกติ	และบ่งบอก
ถึงปริมาณสินค้าที่ถูกดึงไปใช้งานที่เราเรียกว่าระบบดึง	(Pull	
System)	เริม่จากการวเิคราะห์การไหลของชิน้งานและข้อมลู
เพือ่หาความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้จากการผลติ	ก่อนการปรบัปรงุ
และด�าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามหลักการของระบบดงึ	
ท�าให้สามารถลดเวลาน�ารวม	(Total	Lead	Time)	และสินค้า
คงคลัง	(Inventory)	ที่เกินความต้องการได้และจากการ
ด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	ภายใต้การด�าเนินงานของ
สถาบนัยานยนต์		สามารถพฒันาขดีความสามารถของผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์		ซ่ึงสามารถเหน็การเปลีย่นแปลงและวดัผล		
การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพได	้โดยในปีงบประมาณ	
2554	มีโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	50	โรงงาน	

2. กิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) 

  เป็นหน่ึงในกิจกรรมของโครงการพัฒนาบุคลากร
ในอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย	 ภายใต้ข้อตกลงความเป็นหุน้ส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	 (Japan-Thailand	Economic	Part-
nership	Agreement-JTEPA)	ทีมุ่ง่เน้นพฒันาระบบการผลติ
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้ังแต่ระดับ	Tier	2	 ของห่วงโซ่
อุปทานในอตุสาหกรรมยานยนต์ลงไปให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
และสามารถน�าเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติได้จริง	 เพื่อ
ให้มีศักยภาพการผลิตทัดเทียมกับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ระดบั	1st	Tier	ทัง้นี	้ผูท้ีเ่ข้าร่วมโครงการจะได้รบัการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎ	ี ด้วยเนือ้หาทีป่รบัปรงุให้เหมาะสมกบั	SMEs	ไทย	
รวมถึงการสาธิตการผลิต	 และการปฏิบัติร่วมกับผู ้สอน	
(Trainer)	ทีมี่ประสบการณ์ท�างานโดยตรงจากบรษิทั	โตโยต้า	
ซึ่งประกอบไปด้วย	4	กิจกรรมย่อยดังนี้
	 1.	การควบคุมสภาพท�างาน	(Work	Site	Control)
	 	 เป็นการปรับปรุงสภาพการท�างานของพนักงาน
ให้สามารถควบคุมได้ด้วยสายตา	(Visual	Control)	ท�าให้
พนักงานทุกคนไม่ว ่าจะเป็นพนักงานที่ท�างานโดยตรง	
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงระดับผู้บังคับบัญชาสามารถ
ทราบได้ว่า	สถานะการผลิต	ณ	ปัจจบุนั	เป็นไปตามทีก่�าหนด
ไว้หรอืไม่	ด้วยการควบคมุทัง้	7	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้าน	2	ส.
(สะสาง-สะดวก)	ด้านความปลอดภยั	ด้านการสร้างคณุภาพ
ในการท�างาน	ด้านเงื่อนไขการท�างานอุปกรณ์/เคร่ืองจักร	
ด้านการผลิต	ด้านการจัดส่ง	และด้านก�าลังคน
	 2.	การไหลอย่างต่อเนือ่ง	(Continuous	Flow)
	 	 เป็นการสร้างกระบวนการผลิตของช้ินงานให้
สามารถไหลอย่างสมดุล	(Smooth	Flow)	ได้ด้วยความเร็ว
เท่ากันของชิ้นงานที่ออกมาจากแต่ละกระบวนการต่อเนื่อง	
ตัง้แต่กระบวนการแรกไปจนกระบวนการสดุท้ายของการผลิต
สินค้า	ซึ่งจะปรับเปลี่ยนการจัดวางอุปกรณ์และเครื่องจักร	
(Equipment/Machine	Lay-out)	ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ที่ต่อเนื่องกัน	ให้อยู่ใกล้กันมากที่สุด	เพื่อลดระยะทางใน
การเคลื่อนไหว	ต่อจากนั้นจึงปรับให้การส่งชิ้นงานไปยัง
กระบวนการถัดไปสามารถไหลทีละชิ้น	(One	Piece	Flow)	
ท�าให้สามารถลดเวลาน�าการผลติ	(Production	Lead	time)	
และจ�านวนชิน้งานระหว่างกระบวนการผลติ		(Work	in	Process)
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โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลส�าเร็จอย่างดียิ่ง	สามารถสรุปได้	ดังนี้
	 ผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย	ร้อยละ	43
	 เวลาน�าการผลิตลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	51	ชิ้นงาน
	 ชิ้นงานระหว่างกระบวนการลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	63		
	 พ้ืนที่การท�างานลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	43			
	 การเคลื่อนไหวของพนักงานลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	49			
	 จ�านวนพนักงานลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	30		
	 สินค้าคงคลังลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	44			
	 เวลาน�ารวมลดลงเฉลี่ย	ร้อยละ	40

ผลิตภาพแรงงาน

ชิ้นงานระหวางกระบวนการ

เวลานำการผลิต

การเคล�อนไหวของพนักงาน

สินคาคงคลัง

พื้นที่การทำงาน

เวลานำรวม

จำนวนพนักงาน

 -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

ลดลง เพิ่มขึ้น
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และวิธีด�าเนินการมาจากการประชุมพนักงานที่เกี่ยวข้อง	
ทั้งนี้	 เพราะพนักงานส่วนใหญ่จะคาดเดาสาเหตุต่างๆ	ของ
ปัญหา	 รวมทั้งสาเหตุรากเหง้าของปัญหาจากประสบการณ์
ที่ตนท�างานมา	 โดยขาดข้อมูลที่ได้จากการผลิตจริงเป็น
เครื่องมือในการยืนยัน	 ท�าให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น
เพียงการบรรเทาไม่ให้เกิดของเสียขึ้นเพียงช่วงระยะเวลา
หนึ่งเท่านั้น	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	อาการปัญหาของของเสีย
เหล่านั้นอาจกลับมาเกิดขึ้นซ�้าอีกเป็นวัฎจักรเดิม		รูปแบบ
การด�าเนินกิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมให้ความรู้
เป็นหลัก	เสริมด้วยการให้ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�าในการแก้ไข
ปัญหา	และให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยบุคลากรในองค์กร	 ซ่ึง
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว	ทั้ง	20	บริษัท	ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร	 จะมีการคัดเลือกโรงงาน
ที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศเพื่อเป็นต้นแบบของกิจกรรม	 และ
ประกาศผลการคัดเลือกในเดือนมีนาคม	2555	ต่อไป

 3. กิจกรรม In-house Defect Reduction
  ภายใต้โครงการ Loss Reduction  

  สถาบันยานยนต์ร่วมกับคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วน
อีซูซุ	 (ISG)	 จัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของการ
ผลิตประจ�าปี	2554	 ส�าหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ระดับ	1st	Tier	 ในกลุ ่มสมาชิก	ซึ่งจากสถานการณ์ของ
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ	หรือกรณีการเรียกคืนรถยนต์
ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก	ดงันัน้	จงึมกีารพจิารณาหวัข้อทีจ่ะด�าเนนิการ
ประจ�าปี	 โดยมุง่เน้นโครงการทีช่่วยลดความสญูเปล่า	 (Loss	
Reduction)	 ให้กับองค์กร	 แต่เมื่อพิจารณาประเภทของ
ความสูญเปล่าทั้งหมดที่มีแล้ว	พบว่า	สามารถจ�าแนกได้ถึง
16	ประเภท	จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องสรปุหวัข้อกจิกรรมให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด	 ซึ่งได้แก่	 กิจกรรม
การลดของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน	(In-house	Defect	
Reduction)	โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิต
ชิน้ส่วนยานยนต์อีซซู	ุสมคัรเข้าร่วมกจิกรรม	จ�านวน	20	บรษิทั	
	 แนวคิดที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมนี้	คือ	“การรู้ตน
ทุกชั่วขณะของการผลิต”	โดยน�าข้อมูลของชิ้นงานและ
กระบวนการผลิตมาเป็นตัวบ่งบอกศักยภาพการผลิต	 และ
เป็นเครื่องมือช่วยในการสรุปสาเหตุรากเหง้า	(Root	Cause)	
ของอาการปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดข้ึน	 เพ่ือวิเคราะห์หา
แนวทางการแก้ไขปัญหา	ซึง่แตกต่างจากกจิกรรม	QCC	ทัว่ไป	
ตรงที่การเสาะหาและก�าหนดสาเหตุรากเหง้าของปัญหา	
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4. การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้

 การถ่ายทอดองค์ความรู้		และเทคโนโลยีที่ผ่านการ
สะสมความรู้จากแหล่งต่างๆ	 ที่ทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการของผู ้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ตามสถานการณ์	ณ
ปัจจบัุนของภาคอตุสาหกรรมให้กบับคุลากรในอตุสาหกรรม	
ได้จุดประกายแนวความคิดของตน	และน�าไปปรับใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถของสถานที่ท�างานของตนให้สูงขึ้น
เป็นอีกหนึ่งบทบาทของสถาบันยานยนต์ในการเสาะหา	
รวบรวม	และสะสมความรูต่้างๆ	โดยได้รับความร่วมมอืจาก
หน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		
ในการจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	2554	
สถาบันยานยนต์ร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา	และองค์กร
ช้ันน�าระดับประเทศจัดสัมมนาภายในงานจัดแสดงสินค้า
และนิทรรศการประจ�าปี	ดังนี้	
	 1.	งาน	Subcon	Thailand	2011	จัดสัมมนาภายใต้
หัวข้อ	“เจาะลกึ	IQA	Kit	นวตักรรมเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลิต
ชิน้ส่วน	ด้าน	Soft	Ware	(LabVIEW)”	เมือ่วนัที	่20	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2554	ณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา	
โดยได้รับเกยีรตจิากผูบ้รหิารฝ่ายจดัซือ้ของบรษิทัผูป้ระกอบ
รถยนต์ชั้นน�าของประเทศและผู้เช่ียวชาญด้านระบบเครื่อง
มือวดัมาเป็นวทิยากรร่วมภายในงาน	 ซึง่มจี�านวนบรษิทัผูผ้ลติ
ชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	7	บริษัท
	 2.	จัดสัมมนาในงาน	Thailand	Automotive	2011	
ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	ในหัวข้อ
	 	 -	หวัข้อ	“Low		Cost		IQA		Kit	ยทุธศาสตร์ทางรอด
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)”	จัดขึ้นเมื่อ																																																										
วันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร
ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ช้ันน�าของประเทศ
และผู ้เชี่ยวชาญด้านระบบเคร่ืองมือวัดมาเป็นวิทยากร
ร่วมกนัภายในงาน	 ซึง่มบีรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์เข้าร่วม
กิจกรรม	จ�านวน	21	บริษัท
	 	 -	หัวข้อ	 “การประยุกต์ใช้	LabVIEW	 เชื่อมต่อ
เครื่องมือวัด	 ส�าหรับงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม”	 จัดขึ้น
เมื่อวันที่	25	 มิถุนายน	พ.ศ.	2554	 โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้โปรแกรม	 LabVIEW	 มาเป็น
วิทยากรภายในงาน	 ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์เข้า
ร่วมกิจกรรม	15	บริษัท
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Trainer, 62,

61.39%

Examiner, 39,

38.61%

กิจกรรมที่ 1
การสร้างและพัฒนาบุคลากรระดับวิทยากร (Trainer) 

และผู้ตรวจประเมิน (Examiner)

 มีการพัฒนาบุคลากรระดับครูผู้สอน	(Trainer)	 และ
ผู้ตรวจประเมิน	(Examiner)	รวม	101	คน	ดังนี้

	 การพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์		เป็นหนึง่
ในยทุธศาสตร์ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์		ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทย	 โดยมุง่เน้นไปทีก่ารเสรมิสร้างขีดความสามารถ
ของภาคอตุสาหกรรมให้แข่งขนัได้ทกุระดบั	 มีเป้าหมายหลกั
ในการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ	ซึ่งในรอบปี
ทีผ่่านมา	แผนกพฒันาบคุลากร	สถาบนัยานยนต์	ได้ด�าเนนิ
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ส่วนฯ		โดยได้รบัความร่วมมอืและการสนบัสนนุจากภาครฐั
และภาคเอกชนทัง้ไทยและญีปุ่น่ในการท�างานร่วมกนัถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาสู่ไทย	 มีการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน
โดยการสร้างวิทยากรที่เป็นคนไทย	 การสร้างหลักสูตร
การเรียนการสอน	 และการขยายองค์ความรู้ต่างๆ	 ให้กับ
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ	 เพื่อ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมฯ	 ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
	 ในรอบปี	2554	(1	ตลุาคม	2553	-	30	กนัยายน	2554)	
ได้มกีารพัฒนาบุคลากร	ผ่านกจิกรรมในโครงการและกจิกรรม
การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ	สรุปได้ดังนี้

 1.	ระบบรบัรองความสามารถบคุลากรในอตุสาหกรรม	
ยานยนต์	(Skill	Certification	System	for	Automotive	
Industry)	 เป็นการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอย่างมีระบบ	 ทั้งภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือจริง		และมีการวัดความสามารถของ
บคุลากรเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของอตุสาหกรรม
และเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ประกอบการและชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่ง
ปัจจุบันมี	16	สาขา	51	ระดับการทดสอบ	
	 ในปีงบประมาณ	 2554	 มีการพัฒนาบุคลากรระดับ
ครผููส้อน	(Trainer)	และผูต้รวจประเมนิ	(Examiner)	จ�านวน	
69	คน	โดยมคีณะผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศญีปุ่น่และคณาจารย์
ชาวไทยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู	้ใน	6	สาขาการทดสอบได้แก่
	 (1)	สาขางานเขียนแบบเครื่องกลด้วย	CAD	 	
	 (2)	สาขางานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	
	 (3)	สาขางานออกแบบและประกอบวงจรนิวแมติก
	 (4)	สาขางานปรับแต่งระบบไฮดรอลิก
	 (5)	สาขางานซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรกล
	 (6)	สาขางานซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า

	 2.	ระบบการผลติแบบโตโยต้า	(Toyota	Production	
System)	เป็นการพฒันาบคุลากร	โดยการด�าเนนิการฝึกอบรม
บุคลากรของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต	์ เพื่อให้มีความรู้และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความ
รู้ในระดับครผููส้อนหรอืวทิยากรจ�านวน	19	คน

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน์

ยุทธศาสตร์สำาคัญเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ 
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Toyota Production System, 468,

34%

Skill Certification

System, 77,

5%

Mind Management &

Manufacturing Skill, 841,

61%

Phase 15

(ก.ย.-ธ.ค.54)

84, 18%

Phase 14

(มิ.ย.-ก.พ.54)

113, 24%

Phase 12

(ต.ค.-ธ.ค.53)

173, 37%

Phase 13

(ก.พ.-พ.ค.54)

98, 21%

โดยเป็นการวดัระดบัความสามารถบคุลากรในสาขางานต่างๆ
ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัการทดสอบระดับความสามารถ
บคุลากรในประเทศญ่ีปุน่	ณ	ปัจจุบนั	และในรอบปีทีผ่่านมา	
มีผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	77	คน

 3.	ระบบการผลิตแบบโตโยต้า	(Toyota	Production	
System)	TPS	เป็นระบบการผลติทีมุ่ง่เน้นการก�าจดัความสญูเปล่า
ในกระบวนการผลิตโดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า
เป็นส�าคัญการท�ากิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างสภาพการท�างาน
ทีส่อดคล้องกับแนวคดิในเรือ่งของการผลติแบบทนัเวลาพอดี	
(Just	In	Time)	และกระบวนการผลิตที่หยุดได้เองเมื่อพบ
ของเสีย	(Jidoka)	ซึ่งการท�า	TPS	จะท�าให้การท�างานมี
Lead	time	ทีส่ัน้ลงลดความแปรปรวนจากปัญหาด้านคณุภาพ	
น�าไปสูต้่นทนุการผลติทีล่ดลงขององค์กร	และในรอบปีท่ีผ่านมา	
มีการอบรมในหัวข้อเรื่อง	 TPS	Concept,	Worksite	Con-
trol,	Continuous	Flow,	Standardized	Work	รวมทั้งหัวข้อ	
Pull	System	โดยมี	Master	Trainer	จากบริษัทโตโยต้า	และ	
Trainer	ในโครงการเป็นผู้ฝึกสอน	ในหัวข้อกิจกรรมดังกล่าว	
มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น	468	คน

กิจกรรมที่ 2 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรระดับบุคลากร

ระดับปฏิบัติการ (Trainee)

 สถาบนัยานยนต์	 ได้มีการพฒันาบคุลากรและฝึกอบรม
ระดับผู้ปฏิบัติงาน	Trainee	ในหลักสูตรต่างๆ	ทั้งรูปแบบ
การสัมมนาและอบรมทั่วไป	(Seminar	&	Public	training)		
และการอบรมภายในสถานประกอบการ	(In-house	Training)	
การขยายผลถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรที่ผ่านการอบรม
ในระดับครูผู้สอน	หรือวิทยากรมีจ�านวนทั้งหมด	9,542	คน
ประกอบด้วย

 2.1 การพัฒนาบุคลากรระดับบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ (Trainee)

 สถาบนัยานยนต์	ได้จดัอบรมความรูใ้นกลุม่หลกัสตูร
ต่างๆ	จ�านวนทั้งหมด	1,386	คน	ดังนี้

 1.	การสร้างจิตส�านึกด้านการบริหารจัดการและ
การสร้างจิตส�านึกด้านทักษะการท�างานในโรงงาน	(Mind	
Management	&	Manufacturing	Skill)	เป็นกลุ่มหลักสูตร
ทีเ่หมาะกบับคุลากรระดบัต่างๆ	 ท้ังในสายงานการผลติและ
บุคลากรในสายงานบริหารจัดการทั่วไป	 โดยมีวัตถุประสงค	์
เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการท�างาน	
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานจริงได	้ โดยในปี	
2554	 ได้มีการจัดอบรม	ณ	 สถาบันยานยนต์	 ส�านักงานฯ	
กล้วยน�้าไท	จ�านวน	841	คน

 2. ระบบรับรองความสามารถบคุลากรในอตุสาหกรรม
ยานยนต์	(Skill	Certification	System	for	Automotive	
Industry)	เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติงานทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต	ิ
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 2.2 การฝึกอบรมทั่วไป (Public Training) อบรม
ภายในสถานประกอบการ (In-house Training)

 ด้านการฝึกอบรมทั่วไปของสถาบันยานยนต์	 ได้
ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม	
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการชิ้นส่วน
ยานยนต์	แบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	Public	Training	และ
In-house	Training	 ซึง่ประกอบด้วยกลุม่หลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง
กับระบบคุณภาพ	 อาทิ	ISO/TS	16949	 และกลุ่มหลักสูตร
ด้านพ้ืนฐานการท�างาน	การบริหารจดัการ	และการปฏิบตังิาน	
เป็นต้น	รวมถึงการจัดงานสัมมนา	และเย่ียมชมโรงงาน	
โดยมีสถานประกอบการส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ	
รวม	จ�านวน	3,987	คน	แบ่งเป็น

	 1.	กิจกรรมการฝึกอบรม	ทั้ง	Public	&	In-house	
Training	จ�านวน	54	ครัง้	มผีูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน	1,846	คน
	 2.	กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและสายการผลิตจ�านวน	
12	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	1,311	คน
	 3.	กิจกรรมการจัดสัมมนา	จ�านวน	10	ครั้ง	มีผู้เข้า
ร่วมสัมมนาจ�านวน	830	คน

 2.3 การตรวจติดตามบุคลากรที่วิทยากรกลับไปสอน
เพื่อขยายผลที่โรงงานและ/หรือ Supplier

 ภายใต้การด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ	 อีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญ
ที่จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	และขยายผล
ได้แก่	 การตรวจติดตามบุคลากรที่ผ ่านการอบรมเป็น	
Examiner/Trainer	 และกลับไปสอนเพื่อการขยายผลใน
โรงงาน	 หรือสถานประกอบการ	 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา	 มี
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและด�าเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ได้	
รวมจ�านวน	5,022	คน	จากแผนการด�าเนินงาน	5,000	คน	
และมีการขยายผลโดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
จ่าอากาศจ�านวน	65	คน	และนักศึกษาจ�านวน	727	คน

กิจกรรมที่ 3 
หลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นจ�านวน 10 หลักสูตร 

	 ในปี	2554	 สถาบันยานยนต์ได้จัดให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน		ที่ใช้ในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์อย่างมีนัยส�าคัญ	รวม	10	หลักสูตรได้แก่
	 1.	หลักสูตร	Pneumatic	Circuits	and	Apparatus	
Devices	Assembly	ระดับ	2
	 2.	หลักสูตร	Pneumatic	Circuits	and	Apparatus	
Devices	Assembly	ระดับ	1
	 3.	หลกัสตูร	Hydraulic	System	Adjustment	ระดบั	2
	 4.	หลกัสตูร	Hydraulic	System	Adjustment	ระดบั	1
	 5.	หลักสูตร	Mechanical	Maintenance	ระดับ	3
	 6.	หลักสูตร	Mechanical	Maintenance	ระดับ	2
	 7.	หลักสูตร	Mechanical	Maintenance	ระดับ	1
	 8.	หลักสูตร	Electrical	Maintenance	ระดับ	3
	 9.	หลักสูตร	Electrical	Maintenance	ระดับ	2
	 10.หลักสูตร	Electrical	Maintenance	ระดับ	1

กิจกรรมที่ 4 
เครือข่ายความร่วมมือ

	 สถาบนัยานยนต์มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ	และเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลให้
แก่หน่วยงาน	 ทั้งนี้	 สถาบันยายนต์ได้ให้การสนับสนุนเพื่อ
เสริมความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท	พัฒนาเครื่อง
มอือปุกรณ์ในการอบรมหลกัสตูร	Toyota	Production	System
พัฒนาวิทยากรและจัดอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัท	
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ	 โดยสถาบันยานยนต์มีความร่วมมือ
กับ	4	หน่วยงานคือ	

 -	บริษัท	ชัยวัฒนา	แทนเนอรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 -	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
	 -	บริษัท	สยามฮิตาช	ิออโตโมทีฟโปรดักส์	จ�ากัด
	 -	บริษัท	โอกิฮาร่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Seminar, 830,

21%

Plant Visit 1311,

33%

Public & Inhouse Training, 1846,

46%

ภาคการศึกษา, 792,

14%

ภาคอุตสาหกรรม, 5022, 

86%



พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กร
เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ประกอบการ และประชาชน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร  

ยุทธศาสตร์สำาคัญ ที่พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กร

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และประชาชน  

 1.	มีทัศนคติในการให้ความร่วมมือ

  มุง่เน้นให้พนกังานร่วมแรงร่วมใจกนั	สร้างแรงจงูใจ
ไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท�างานเป็นทีม		เพื่อ
สร้างบรรยากาศ	 และความสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง	 ส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมซึ่งกันและกัน

 2.	ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก

  มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย	และให้ความส�าคัญกับการให้บริการ	การสร้าง
ความสมัพนัธ์ต่อบคุคล	และการสร้างความสัมพนัธ์ในเครอืข่าย

 3.	มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ

 ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

	 4.	เป็นผู้มีคุณธรรม

  สร้างจิตส�านึกให้พนักงานมีความซื่อสัตย์	 มุ่งมั่น	
และปฏิบัติตามข้อตกลงในกฎระเบียบของสถาบันยานยนต์

 5.	เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รอบรู้

  สร้างบรรยากาศให้พนักงานมีความรอบรู ้ใน
อตุสาหกรรมยานยนต์และทีเ่กีย่วข้อง	 มกีารแลกเปล่ียนข้อมลู	
และการบริหารจัดการองค์ความรู	้ เพื่อพัฒนาให้พนักงานมี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในการท�างาน

ภายใต้การด�าเนนิการ	 สถาบันยานยนต์ก�าหนดสมรรถนะหลกั	
และสมรรถนะผู้น�า	 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน	
ปฏิบัติงาน	 ให้สอดคล้อง	 และสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะของสถาบันยานยนต์แบบองค์รวม
ได้ดียิง่ขึน้	ประกอบด้วย	สมรรถนะหลกั	และสมรรถนะผูน้�า	
ดังนี้

	 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภายในองค์กร	
เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ส�าคญัทีส่ถาบนัยานยนต์ได้ด�าเนนิการ	
ในการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กร	 เพ่ือตอบ
สนองความต้องการของผูป้ระกอบการ	 และประชาชน	 โดยมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญ	 คือ	 เพ่ือให้การด�าเนินกิจกรรมของ
สถาบันยานยนต์บรรลุวิสัยทัศน์	“การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูแ้ละเชีย่วชาญ		เพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย”	

สมรรถนะหลัก 5 ข้อ 
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 4.	การเป็นผู้น�าที่สร้างแรงบันดาลใจ

  เสริมสร้างให้เกิดแรงกระตุ้น	และการให้ก�าลังใจ
แก่ทมีงานเพือ่ให้เกดิความตัง้ใจท�างานอย่างเตม็ความสามารถ	
ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการท�างานอย่างเต็มที่
ให้สามารถด�าเนินภารกิจให้บรรลุผลส�าเร็จ	 พร้อมส่งเสริม
บรรยากาศของความร่วมมือในการท�างานเป็นทีม	 	

 5.	การสร้างโอกาสใหม่

  สร้างความกระตือรือร้นให้แก่พนักงาน	 ในการ
แสวงหาและสร้างโอกาสใหม่ๆ	ให้กับแผนกหรือสถาบนัยานยนต์
อยู่เสมอ	สนับสนุนให้สถาบันยานยนต์เป็นที่รู้จักต่อสังคม
ภายนอก	พร้อมแสวงหาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง	 หรือ
การเปลี่ยนแปลงสถาบันยานยนต์ให้ดีขึ้น

	 1.	การมีวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์

  มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ	 มี

ความรูค้วามเข้าใจถงึทศิทาง	 แนวโน้ม	 และความเคลือ่นไหว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 2.	การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

  สนับสนุนแนวคิดการแสวงหาข้อมูล	 เพื่อให้
สามารถระบุต้นเหตุของปัญหา	 และค้นหาทางเลือกที่เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อสถาบนัยานยนต์	 รวมถงึการตดัสนิใจโดย
พิจารณาถึงผลกระทบและความเสี่ยง	 พร้อมแสดงถึงความ
มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาให้บรรลุผลส�าเร็จ

 3.	การประสานงานและการสื่อสาร

  เสริมสร้างจิตส�านึกของการมีความรับผิดชอบ	
การใส่ใจต่อความต้องการและข้อกังวลใจของผู้อื่น	 มีความ
กระตือรอืร้นในการสร้างความเข้าใจ	 และความเหน็พ้องของ
ฝ่ายต่างๆ	 ส่ือสารแนวความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิผล	 รวมทั้งใส่ใจในการรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ามาแก้ไขและปรับปรุงตนเองต่อไป

สมรรถนะผู้นำา 5 ข้อ 

สมรรถนะหลักสำาหรับสถาบันยานยนต์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

“เรามุงมั่นที่จะทำความเขาใจความตองการที่ 
แทจริงของผูมีสวนไดเสีย แสวงหาโอกาสใหมๆ 
สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตของ 
ประเทศ และใชความเขาใจอยางถองแท และ 
ประสบการณเพ่ือสนับสนุนผูมีสวนไดเสียในเชิงรุก”

“เราเช่ือมโยง สรางความรวมมือ และการประสาน 
ประโยชนในอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ
ไทยเพื่อใหแนใจวาเกิดผลลัพธที่เปนที่พึงพอใจ
และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายใน 
อุตสาหกรรม”

“เราพัฒนาอยางตอเน่ือง ปรับวิธีการทำงานของเรา 
เพื่อชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทย
ใหสามารถปรับเปลี่ยนและแขงขันดวยบริการ 
ที่ครบวงจรอยางมืออาชีพ”

รอบรู+เชี่ยวชาญ

resourceful

Integrator         Facilitator

ที่มีพัฒนาการอยางยั่งยืน

“ลึก” “กวาง”

 ประสานประโยชน ความเขาใจอยางถองแท นักพัฒนาอยางตอเน�อง

 Synergistic Insightful Continuous Developer

มีเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน
สรางบรรยากาศและความสัมพันธที่เปดกวาง
ใหความรวมมือและการสนับสนุน

เขาใจในผูมีสวนไดเสียอยางถองแท
ใหความสำคัญกับการใหบริการ
สรางความสัมพันธและเครือขาย

ผลักดันใหเกิดผลลัพธ
มุงเนนการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

มีทัศนคติในการใหความรวมมือ
Collaborative Mindset

คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก
Stakeholder First

เปนผูมีคุณธรรม
Honorable

เปนผูเชี่ยวชาญที่รอบรู
Well Rounded Specialist

มุงมั่นที่เปนเลิศ
Committed to Excellence

มีคุณธรรมและความซื่อสัตย
มุงมั่นและการปฏิบัติตาม
ขอตกลง

มีความรอบรูในอุตสาหกรรม
แลกเปล่ียนขอมูลอยางมีประสิทธิผล
บริหารจัดการองคความรู
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สมรรถนะผูนำ

การมีวิสัยทัศน

และการวางแผน

กลยุทธ

การสราง

โอกาสใหมๆ

การเปนผูนำ

ที่สรางแรง

บันดาลใจ

การประสานงาน

และการส�อสาร

การแกปญหา

และการตัดสินใจ

ทั้งสถาบันฯ	 เพื่อให้เกิดบรรยากาศและสัมพันธภาพที่
เปิดกว้างระหว่างกัน	 โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในรูปแบบของการอาสา	ภายใต้โครงการ	“สื่อสารอาสา	
พัฒนาสถาบันฯ”	อีกด้วย

	 นอกจากนี	้ สถาบันยานยนต์ได้ส่งเสริมจิตส�านึกของ
ความต้องการในการเข้าไปช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม	
ด้วยการเสนอตัวเข้าท�างานด้วยความสมัครใจ	 บนพ้ืนฐาน
ของการไว้วางใจและร่วมแรงร่วมใจ	ผ่านการสื่อสารจากตัว
บุคคลไปสู่กลุ่ม	จากกลุ่มไปสู่แผนก	และจากแผนกไปท่ัว

	 ทั้งนี้	สถาบันยานยนต์	ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็น	3	ระยะ	ส�าหรับการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวม	
เพื่อให้สอดรับกับการเสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้น�า	ดังนี้สมรรถนะหลัก 5 ข้อ

เส้นทางการพัฒนาในภาพรวม

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดมุ่งเน้นและเส้นทางการพัฒนาองค์กรส�าหรับสถาบันยานยนต์

การสรางความสัมพันธและรูปแบบการทำงาน
รวมกันที่ดี ระหวางผูบริหาร
การพัฒนาทักษะการนำ และการจัดการ

พัฒนาผูนำ

กระบวนการปฏิบัติการหลัก
การเชื่อมโยงและประสานงานระหวางกัน
รูปแบบและวิธีการการสื่อสาร
ในองคกร

ทบทวนรูปแบบ 

และกระบวนการทำงาน

ระบบฐานขอมูล
การจัดเก็บองคความรู
ชองทางในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูล
ทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ทบทวนและจัดเตรียมระบบ

สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

โครงสรางการบริหาร
โครงสรางงาน และโครงสรางตำแหนงงาน
บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจ
เสนทางการเติบโตสายอาชีพ

ปรับโครงสรางองคกร

ระยะกลาง

(Medium Term Win)

ระยะสั้น (Quick Win)

ระยะยาว (Long Term Win)

การบริหารผลการปฏิบัติงานระดับองคกร
(กำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และวางแผนการดำเนินงานระดับแผนกที่สอดคลอง)
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานระดับบุคลากร
(การวางแผน พัฒนา และติดตามการดำเนินงานของบุคลากร)

นำแนวทางการพัฒนาบางสวน

มาเริ่มดำเนินการ 

ทบทวน และส�อสาร

บทบาท จุดมุงเนน 

และเจตนารมณเชิงกลยุทธ 

เพ�อกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงานที่ชัดเจน 

และสรางการมีสวนรวม

ใหมีใหมีศักยภาพ และมีพฤติกรรมที่สอดรับ 
และสนับสนุนภาพการดำเนินงานที่คาดหวัง

พัฒนาบุคลากร



ประมวลภาพกิจกรรม
สถาบันยานยนต์ปี 2554
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 • วันที่ 20 ตุลาคม 2553

บางจากฯ จัดงานแต่งสุดแหวกให้คู่แท้หัวใจสีเขียว

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
ร่วมเป็นประธานในงานแต่งงานสุดแหวกแนว ของบริษัท
บางจากปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) รณรงค์ผูใ้ช้รถยนต์ E 20
เติมน�า้มัน E 20 จัดงานแต่งงานให้คู่แท้หวัใจสเีขยีว “บางจาก 
E 20 กบัรถยนต์ E 20” เพือ่สร้างความมัน่ใจให้เลอืกใช้น�า้มนั
ตรงกบัสมรรถนะรถ ด้วยราคาทีป่ระหยดักว่าและเป็นผลดต่ีอ
สิง่แวดล้อม ณ สถานบีรกิารน�า้มนับางจากสาขาถนนคูข่นาน
ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา 4

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2553

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในพิธีปฐมนิเทศกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร “The 
Program on Research and Development Managment
for the Thai Automobile Industry “[THAI] โดย แผนก
เทคโนโลยกีารผลติ สถาบนัยานยนต์ จดัขึน้ ณ ห้องประชมุ 
ชั้น 3 สถาบันยานยนต์ ส�านักงานอาคารส�านักพัฒนา
อุตสาหกรรมราย เพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัผูเ้ข้าฝึกอบรม
ซึ่งเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อนเริ่มกิจกรรม
การฝึกอบรมและดูงานที่ประเทศญี่ปุ ่น  ซึ่งมีผู ้ผ่านการ
คัดเลือก 25 คน จาก 18 บริษัท

 • วันที่ 1 ธันวาคม 2553

น�้าหนึ่งใจเดียว...สร้างสรรค์ยานยนต์รักโลก

 สถาบันยานยนต์ ร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 27 เพื่อน�าเสนอ 
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ยั่งยืน และ
ทิศทางการพัฒนารถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม ไว้ภายในบริเวณบธู ของสถาบนัเพ่ือเผยแพร่ 

 • วันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2553

ชักจูงนักลงทุน

 นายวัลลภ เตียศิริ ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ เดินทาง
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน จัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ณ สาธารณรฐัฝรัง่เศสและ
สหพันรัฐเยอรมนี  เพื่อร่วมพบปะหารือกับนักธุรกิจและ
นักลงทุนที่มีศักยภาพในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 
และร่วมเข้าพบผูบ้รหิารบรษิทัรถยนต์ อาทเิช่น Mercedes-
Benz และ BMW โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นหวัหน้าคณะเดินทาง

 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

การสร้างระบบเตือนภัยและเข็มทิศ
น�าทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

 สถาบันยานยนต์ จบัมอืส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
จัดสัมมนาในหัวข้อ “การสร้างระบบเตือนภัยและเข็มทิศ
น�าทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” เพื่อเผยแพร่ และ
แนะน�าการใช้ประโยชน์จากศูนย์สารสนเทศยานยนต์ ที่
สถาบันยานยนต์ได้ด�าเนินการมาจนได้ผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์
ของโครงการฯ ทีเ่ข้าถงึได้สะดวก มข้ีอมลูรายงานทีม่รีปูแบบ
เข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้งาน โดยได้รบัเกยีรติ
จาก คุณอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานสัมมนา ดังกล่าว

ความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมถงึผูเ้ข้าร่วมงาน และประชาชนทัว่ไป 
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 • วันที่ 11-20 ธันวาคม 2553

ชักจูงนักลงทุนสหรัฐอเมริกา

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
เดินทางร่วมกิจกรรมส่งเสริมและชักจูงการลงทุน จัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เพือ่ร่วมพบปะหารอืกบันกัธรุกจิและนกัลงทนุ
ที่มีศักยภาพในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เย่ียมชม
โรงงานอตุสาหกรรมเป้าหมาย  และร่วมเข้าพบผูบ้รหิารบรษิทั
รถยนต์ อาทิเช่น General Motor และ Ford Motor โดยมี
นายชยัวฒุ ิบรรณวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

 • วันที่ 23-26 มกราคม 2554

International Patent Licensing Seminar 2011

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์  
รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา (Panelist) หัวข้อ Auto-
motive Industry in Thailand ในงาน International Patent
Licensing Seminar 2011 จัดโดย National Center for 
Industrial Property Information and Training ณ         
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

เถ้าแก่ SME

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้
แสดงวิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ของสถาบันยานยนต์ในการ
สนบัสนนุเอสเอ็มอด้ีานนวตักรรม ให้แก่นกัลงทนุ ภายในงาน
“เถ้าแก่เอสเอ็มอกีบันวตักรรม” ณ ห้องประชมุชัน้ 30 ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากัด ซึ่งจัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
และสถาบันยานยนต์ 

 • วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2554

ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ Eco-Car

 สถาบันยานยนต์ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จัดคณะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การ
ทดสอบรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (Eco-Car)
และส�ารวจข้อมลูเทคโนโลยียานยนต์ ณ ประเทศญ่ีปุน่ โดยมี
นายชยัวฒุ ิบรรณวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
และนายวฑิรูย์ สมิะโชคด ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจาก ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
และสถาบันยานยนต์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การ ครั้งนี้ด้วย  

 • วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2011 

Thailand Industrial Fair 2011 

 สถาบันยานยนต์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand 
Industrial Fair 2011 & Food Pack 2011 ซึ่งเป็นงานแสดง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ที่
กระทรวงพาณชิย์ จดัขึน้ ระหว่าง ณ ศูนย์การประชมุไบเทค  
เพื่อให้ค�าแนะน�า ในเรื่องการสอบเทียบ
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 • วันที่ 2-5 มีนาคม 2554 

ชักจูงการลงทุนเกาหลี

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
เดนิทางร่วมกจิกรรมส่งเสรมิและชักจงูการลงทนุ ณ ประเทศ
เกาหล ีระหว่าง เพ่ือร่วมการเข้าพบผูบ้รหิารบรษิทั Hyundai /
Kia เพ่ือชักจูงบริษัทเข้ามาลงทุน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง

 • วันที่ 30 มีนาคม 2554

สถาบันยานยนต์ จับมือ สคบ. ร่วมลงนาม MOU

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์  
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการเฝ้าระวังสินค้าที่
ไม่ปลอดภยั และบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการทดสอบ
สนิค้า ระหว่าง ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ ในการเฝ้า
ระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

 • วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554

สยย. ร่วม 2 งานใหญ่ระดับอาเซียน
“อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2011”

ดันชิ้นส่วนไทยสู่เวทีโลก

 สถาบันยานยนต์ เข้าร่วมงานออกนทิรรศการเผยแพร่
ความรู้ พร้อมจัดการสัมมนา ในหัวข้อ เจาะลึก IQA Kit 
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตชิ้นส่วนด้าน Software 
(LabVIEW) ในงาน “อินเตอร์แมค และซับคอนไทยแลนด์ 
2011” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
โดย ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
ร่วมมอืกบับรษิทั ยูบเีอม็ (ประเทศไทย) เพือ่เพิม่ความมัน่ใจ   
เพิ่มศักยภาพการผลิต รองรับทิศทางการย้ายฐานการผลิต
นักลงทุนต่างประเทศมาไทยในระยะยาว 

 • วันที่ 22 เมษายน 2554

ก.อุตฯ เร่งประเมินผลกระทบยานยนต์ไทย

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบนัยานยนต์  พร้อมด้วย
นายวลัลภ เตยีศริ ิผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ ร่วมประชุม
หารอืกบัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้ส่วน
ยานยนต์ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรม
ยานยนต์  อนัเนือ่งมาจากผลกระทบจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว
และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร
ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 • วันที่ 27 เมษายน 2554

สยย. ร่วมงาน ชี้แจงการถ่ายโอนงานให้
หน่วยตรวจสอบรับรองของ สมอ.   

 สถาบันยานยนต์ หนึง่ในหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย
เป็นหน่วยตรวจของ สมอ. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ ของสถาบัน 
ภายในงานสัมมนาชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนงานด้านการ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานไปยังภาคเอกชน เพื่อ
ให้บริการตรวจสอบรับรองแก่ผู้ประกอบการรวดเร็วขึ้น ซ่ึง 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็น
ผู ้จัดให้มีขึ้น ณ ห้องประชุม 104 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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 • วันที่ 8 มิถุนายน 2554

เปิดฉาก “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28” 

 นายวลัลภ เตยีศริ ิผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์ ได้
รบัเกยีรตเิชญิร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน “มหกรรมยานยนต์
ครัง้ท่ี 28” หรอื “The 28th Thailand International Motor 
Expo 2011” อย่างเป็นทางการ ที่บริษัทสื่อสากลจัดขึ้น เมื่อ 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี  

 • วันที่ 15 มิถุนายน 2554

ลีสซิ่งกสิกรไทย แลกเปลี่ยนหารือยานยนต์

 นายอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่ง
กสิกรไทย จ�ากัด ธนาคารกสิกรไทย ในนามสมาคมธุรกิจ
เช่าซือ้ไทย พร้อมคณะ เข้าพบ นายวลัลภ เตยีศริ ิผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์  เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ในเรื่องผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ของ
ประเทศญี่ปุ่น ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ของไทย รวมทั้ง สถานการณ์การลงทุนของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สภาพคล่องทางการตลาด การน�าเข้า ส่งออก และ
ทิศทางยานยนต์ในอนาคต 

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2554

Thai Automotive Industry Outlook

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
ได ้รับเกียรติเป ็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข ้อ “Thai 
Automotive Industry Outlook” ในงานสัมมนา แนวโน้ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย “Thai Automotive 
Day” ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ซึ่งจัดขึ้น
โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 

 • วันที่ 23 มิถุนายน 2554

เปิดม่าน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2011”

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์  
รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 
2011 พร้อมงาน “เนปคอน ไทยแลนด์ 2011” และ “Indee 
Bangkok 2011” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค 
บางนา โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  

 • วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

Kick off โครงการสือ่สารอาสา พฒันาสถาบันยานยนต์ 

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสื่อสารอาสา 
พัฒนาสถาบันฯ ”ของสถาบันยานยนต์ โดยมี นายวัลลภ  
เตียศิริ ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับ ณ  
ศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์ (ส�านักงานบางปู)
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 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 

ทิศทางเศรษฐกิจ หลังเลือกตั้ง 54

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ 
ให้เกียรติเป็นวทิยากร บรรยายในหวัข้อ “มองเศรษฐกจิไทย
กบัการก้าวไปของอุตสาหกรรมยานยนต์” ร่วมกบั ดร.ประสาน  
ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในงาน 
“THPA DINNER TALK” ประจ�าปี 2554 ที่สมาคมธุรกิจ
เช่าซื้อไทยจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม 
เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนายอิสระ วงศ์รุ่ง 
ประธานกรรมการสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ให้การต้อนรับ 

 • วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2554

การเดินทางส�ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ตุรกี

 สถาบันยานยนต์จัดคณะเดินทางศึกษาส�ารวจข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้โครงการสารสนเทศ
ยานยนต์ ปีงบประมาณ 2554 ณ ประเทศตุรกี เพื่อ
ประกอบการจัดท�า รายงานศึกษาการเปรียบเทียบความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศ
ตุรกีกับประเทศไทย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ 
รวมท้ังหารือกับสมาคมยานยนต์และสมาคมผู้ผลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ของประเทศตุรกี

 • วันที่ 26 สิงหาคม 2554

สถาบันยานยนต์ร่วมกิจกรรม TCIP จัดแสดง
ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอัจฉริยะ IQA Kit

 สถาบันยานยนต์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงชุด
สถาบันยานยนต์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงชุดอุปกรณ์
ตรวจวดัคณุภาพอัจฉรยิะ  IQA  Kit  ซึง่ส�านกัพฒันาอตุสาหกรรม
สนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 
402 ชั้น 4 อาคาร สพส.กสอ. เพ่ือน�าเสนอผลความส�าเร็จ
ของโรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรม TCIP 

 • วันที่ 26 กรกฎาคม  2554

ยานยนต์ไทย-จีน เดินหน้าประสาน
ความร่วมมือเพื่ออนาคต

 สถาบันยานยนต์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “จัด
แสดงสนิค้ายานยนต์ เครือ่งจกัรกล และชิน้ส่วนอาเซยีน-จนี 
(หลิว่โจว)” ทีร่ฐับาลประชาชนจนีประจ�าเมอืงหลิว่โจวจดัขึน้ 
เพือ่ประชาสมัพนัธ์การจดังานจรงิในช่วงปลายปีนี ้ณ โรงแรม
โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

 • วันที่ 24 สิงหาคม 2554

คณาจารย์จากประเทศจีน
เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันยานยนต์   

 คณาจารย ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติ พร้อมทัง้คณาจารย์จาก Management 
School มหาวทิยาลยัเจ๋อเจยีง ประเทศจนี เดินทางเข้าเยีย่มชม
สถาบนัยานยนต์ โดยม ีนางทศันา พริิยพฤทธ์ิ รองผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  การเดินทาง
มาเยือนสถาบันยานยนต์คร้ังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ท�าวิจัยร่วมกันระหว่างไทยกับจีน ได้รับเงินสนับสนุนจาก 
International Development Research Centre ของ
รฐับาลแคนาดา เรือ่งบทบาทขององค์กรกลาง (Intermediary 
Organization) ในการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ของบริษัทด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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• วันที่ 8 กันยายน 2554

OIE FORUM กระตุ้น อุตฯ ไทยเตรียมปรับตัว
รับการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเวทีระดมมุมมองและความคิดเห็นจาก
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ 
ภายใต้หัวข้อ “OIE FORUM : AEC 2015 ความท้าทายและ
โอกาสอุตสาหกรรมไทย” โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม น.พ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นองค์ปาฐก 
และกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ ภายในงานนอกจากจะ
มีการจัดบูธแสดงข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่าย
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่รวมถึงสถาบันยานยนต์ด้วยแล้ว 
ยังมีการจัดเวทีเสวนาในหวัข้อต่างๆ ซึง่ได้รบัความสนใจจาก
ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

 • วันที่ 9 กันยายน 2554
กระทรวงอตุสาหกรรม และ ส.ยานยนต์ ร่วมงาน จีเอม็ 
เปิดศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ยกระดับศักยภาพ

การผลิตในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
และ มร.ไมเคลิ แอล แมคก ีทีป่รกึษาฝ่ายการพาณชิย์จาก
สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย 
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงงานประกอบและผลิต
เครื่องยนต์ดีเซลแห่งใหม่ ของบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ในโอกาสเดยีวกนันี ้นายวลัลภ เตยีศิริ 
ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ ได้เดินทางไปร่วมงานพิธี 
เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ มร.มาร์ติน แอฟเฟล ประธาน
กรรมการประจ�าประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
บริษัท เจอเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 
บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 • วันที่ 12 กันยายน 2554 

พิธีรับมอบใบรับรองขีดความสามารถ
ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 

 สถาบันยานยนต์ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองขีดความ
สามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 15 รายการ ท�าให้ห้อง
ปฏิบัติการทดสอบของสถาบันยานยนต์ได้รับการรับรองขีด
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์และช้ิน
ส่วนยานยนต์แล้ว รวม 36 รายการ นอกจากนั้น สถาบัน
ยานยนต์ยงัได้รบัอนมุตักิารรบัรองระบบงานหน่วยตรวจตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17020 ด้วย โดยมีนายชัยยง กฤตผลชัย 
เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็น
ประธานในพธิดีงักล่าว และมนีางสทุธนิย์ี พูผ่กา ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กรรมการสถาบนัยานยนต์
เข้าร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยนางเพียงใจ แก้วสุวรรณ 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

• วันที่ 13-16 กันยายน 2554 

 สถาบนัยานยนต์ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมงาน Automotive 
testing expo งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
เครือ่งมอืทดสอบส�าหรบั วสัด ุชิน้ส่วนยานยนต์ และยานยนต์ 
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความแข็งแรง 
และความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมของวสัดุ  ชิน้ส่วนยานยนต์
และยานยนต์ โดยมีผู้ร่วมงานแสดงสินค้าจากแต่ละประเทศ
ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 120 ราย



Annual Report 2011   Thailand Automotive Institute  54

  พัฒนาพนักงาน
การจัดฝึกอบรมพนักงานสถาบันยานยนต์ 

ปีงบประมาณ 2554  

 สถาบันยานยนต์จัดการฝึกอบรมภายใน ให้แก่
พนกังาน เพือ่เพิม่พนูความรู ้และพฒันาทกัษะในด้านต่างๆ
ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สถาบัน
ยานยนต์ได้จัดฝึกอบรมในหลายหลักสูตร ได้แก่ การฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานส�าหรบัสถาบนัยานยนต์ ”การจดัฝึกอบรมภายใน 
หลกัสตูร “การบญัชสี�าหรบัผูไ้ม่จบสายบญัช”ี การจดัฝึกอบรม
ภายใน หลกัสตูร “การปฐมนเิทศพนกังานใหม่” การจดัสมัมนา
ประจ�าปี 2554 ในหลักสูตร “การสร้างสัมพันธภาพและ
การสือ่สาร” การจดัฝึกอบรมภายใน หลกัสตูร “เทคนคิการ
เขียนรายงานการประชุม” การจัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร 
“ทักษะการเป็นนักจัดอบรมและพิธีกรอย่างมืออาชีพ” 

  • วันที่ 26 กันยายน 2554 และวันที่ 29 กันยายน 2554

สถาบันยานยนต์จัด Focus Group สัญจร สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ

 สถาบันยานยนต์โดยการสนับสนุนของส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จดังานสมัมนา “Focus Group สญัจร 
การพฒันาคณุภาพคน เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพการผลิตอย่างยัง่ยนื“ 
ขึ้นเป็นครั้งท่ี 3 และ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จ.พระนครศรีอยุธยา และ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ทรี
สอร์ท จ.ชลบุรี ตามล�าดับ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ และความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร แก่
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยทั้ง 2 ครั้ง 
ได้รบัเกยีรติจาก นางจรุรีตัน์ สวุรรณวทิยา ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุส 
สถาบันยานยนต์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ สถาบันยานยนต์
ปีงบประมาณ 2554

 สถาบันยานยนต์เปิดให้บรษิทัผูป้ระกอบการยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้ง บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
สถาบนัการศกึษา เข้าเยีย่มชมศนูย์ทดสอบ โดยมเีจ้าหน้าที่
ของสถาบันยานยนต์ให้ความรู้ และค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ในปี 2554 มีบริษัทต่างๆ ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็น
จ�านวนมาก เช่น บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ากดั บรษิทั ช.ทรพัย์สนิไทย จ�ากดั การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขากรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
และ ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

”การจัดอบรมภายใน หลักสูตร “Introduction to ISO 9001:2008” การจัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “Internal Auditor ISO 
9001 : 2008” การจัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กร : Strategic Planning” การจัดฝึกอบรมภายใน 
หลักสูตร “การบริหารเวลา” การจัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน” นอกจากนี้ ยังมี
การจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างสมัพนัธไมตรทีีด่ต่ีอกนัในระหว่างพนกังานทกุระดับชัน้ เพือ่ให้มทีศันคติ และแนวคิดไปในทศิทาง
เดียวกัน ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรม กิจกรรม แข่งขันกีฬาสามัคคี ซอยตรีมิตร และกิจกรรม 
Kick-of cross function ในโครงการ “สื่อสารอาสา พัฒนาสถาบันยานยนต์” ในวันครบรอบ 13 ปี ของสถาบันยานยนต์



งบการเงิน
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 3.	การควบคุมภายใน

 ในด้านการควบคุมการท�างาน สถาบันยานยนต์ได้
ก�าหนดอ�านาจอนุมัติและระดับการอนุมัติไว้ชัดเจน เพื่อให้       
การด�าเนนิการและการเบกิจ่ายต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการสถาบันยานยนต์ อีกทั้งยังมีการ
ก�าหนดระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และการตรวจสอบ
ไว้อย่างชดัเจน เพือ่ให้มัน่ใจว่าสถาบนัยานยนต์ มกีารควบคมุ
และการตรวจสอบการท�างานที่เพียงพอ

 4.	การตรวจสอบการด�าเนินงาน	

 หน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของ
สถาบันยานยนต์ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ที่
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการสถาบนัยานยนต์ และมหีน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของอตุสาหกรรมพฒันามลูนธิ ิ เป็นผูท้�าการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี 
 นอกจากนี ้สถาบนัยานยนต์ ซึง่เป็นหน่วยงานทีไ่ด้รบั
เงินงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ จึงท�าให้สถาบัน
ยานยนต์ ต้องเป็นหน่วยผู้รับตรวจจากส�านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ด้วย

แนวปฏิบัติด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

 1.	ระเบียบการบริหารจัดการ

 คณะกรรมการสถาบันยานยนต์ได้ก�าหนดระเบียบ
สถาบนัยานยนต์ ในเรือ่งของการบรหิารงานบคุคล ข้อบงัคับ
ว่าด้วยการบรหิารการเงนิ และข้อบงัคับว่าด้วยการจดัหาและ
บริการทรัพย์สิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของ
สถาบันยานยนต์ โดยคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ได้มี
การประชุมเป็นประจ�าเพื่อติดตามการท�างานและสถานะ
การเงิน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่น�าเสนอ

 2.	การบัญชีและการตรวจสอบงบการเงิน 

 ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการสถาบนัยานยนต์ ว่าด้วย
การบริหารการเงิน พ.ศ. 2550 ก�าหนดให้สถาบันยานยนต์ 
ต้องจัดให้มีการท�าบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ไปและต้องจดัให้มีผูส้อบบญัชีรับอนญุาต ท�าการตรวจสอบ
และรับรองงบการเงินทุกรอบปีบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเป็นผู ้การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี
และก�าหนดอัตราค่าสอบบัญชี และ คณะกรรมการสถาบัน
ยานยนต์ให้การรับรอง



รายงานประจำาปี 2554   สถาบันยานยนต์ 57

  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ากัด 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 2554 และ 2553 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ 
ซึ่งผู้บริหารของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธกีารทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ ทัง้ทีเ่ป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ผลการด�าเนินงาน
และการเปลีย่นแปลงของเงนิกองทนุ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกันของแต่ละปี ของอตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิ สถาบนัยานยนต์ 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  

  บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ากัด
  

  (นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์)
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2554
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 งบดุล

 สถาบันยานยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

  หน่วย : บาท

    สินทรัพย์ หมายเหตุ 2554   2553 

 สินทรัพย์หมุนเวียน     

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 61,830,027.37 173,150,108.46  
  เงินลงทุนชั่วคราว 4 342,723,642.17 205,009,589.04
  ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 5 7,232,884.50 12,044,042.20 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  3,633,446.97 1,482,731.90
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  415,420,001.01 391,686,471.60  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน 6 612,900.00 545,300.00
  เงิินลงทุนระยะยาว 7         15,000,000.00 0.00
  อุปกรณ์-สุทธิ 8 78,128,644.22 112,771,507.18
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 9 2,800,238.83 4,967,101.30
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  568,262.61 17,867.29  
รวมสินทรัพยไม่หมุนเวียน  97,110,045.66 118,301,775.77

 รวมสินทรัพย์  512,530,046.67 509,988,247.37

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้     

 หน่วย : บาท

    หนี้สินและเงินกองทุน หมายเหตุ 2554   2553 

 หนี้สินหมุนเวียน     

  เจ้าหนี้การค้า   2,138,393.24 9,099,366.15
  รายได้รับล่วงหน้า 10 76,778,358.82 129,824,744.62
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  14,601,717.34 11,823,553.21
   รวมหนี้สินหมุนเวียน  93,518,469.40 150,747,663.98

 หนี้สินไม่หมุนเวียน     

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   117,311.95 650,777.24
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  117,311.95 650,777.24      

   รวมหนี้สิน  93,635,781.35 151,398,441.22

  เงินกองทุน                                                                                                
  เงินทุน 11 107,732,200.00 107,732,200.00
  รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย  311,162,065.32 250,857,606.15     
   รวมเงินกองทุน  418,894,265.32 358,589,806.15

 รวมหนี้สินและเงินกองทุน  512,530,046.67 509,988,247.37

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ

 

 (นายวัลลภ เตียศิริ) (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
 ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ รองผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สถาบันยานยนต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

     หน่วย : บาท

 หมายเหตุ 2554 2553

รายได้      

 รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 13,14 83,778,785.80 119,400,101.03

 รายได้จากการประกอบกิจการ 13,15 103,139,874.22 86,641,952.68

 รายได้อื่น 13,16 8,504,332.80 6,106,366.88

  รวมรายได้   195,422,992.82 212,148,420.59

ค่าใช้จ่าย      

 ค่าใช้จ่ายทางตรงจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 17 35,248,637.55 50,079,546.74

 ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการประกอบกิจการ 17 82,285,260.50 82,754,115.32      

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 18 8,790,917.95 9,870,260.05

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอ่ืนจากการประกอบกิจการ 18 8,793,717.65 10,000,251.18

  รวมค่าใช้จ่าย  135,118,533.65 152,704,173.29

รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่ายประจำาปี  60,304,459.17 59,444,247.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (นายวัลลภ เตียศิริ) (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
 ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ รองผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินกองทุน

สถาบันยานยนต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

 
 เงินทุน

 รายได้มากกว่า 
รวม

   (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่าย  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 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   

รายได้มากกว่า (น้อยกว่า) ค่าใช้จ่ายปี 2554  60,304,459.17 60,304,459.17

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 107,732,200.00 311,162,065.32 418,894,265.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

 (นายวัลลภ เตียศิริ) (นางทัศนา พิริยพฤทธิ์)
 ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ รองผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์



สำนักงานบางปู

655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู 2 ถนนสุขุมวิท กม. 34

ตำบลบางปูใหม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท : 0-2324-0710  โทรสาร : 0-2323-9598

สำนักงานกลวยน้ำไท  

ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท : 0-2712-2414  โทรสาร : 0-2712-2415
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