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02 เคล็ดไม่ลับจาก สยย. 07 สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ 
	 ขับขี่รถอย่างไรให้ปลอดภัย..ในหน้าฝน	 	 :	เดือนมีนาคม	2555		 	 	

03 เปิดตัวผอ.สยย. คนใหม ่ 10 การทดสอบล้อแม็ก
 เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    

04 วิสัยทัศน์ และแนวคิด 11 70 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม
 ในการบริหารสถาบันยานยนต์ในอนาคต  

06 ผู้แทน สกท.นำาส่ือมวลชนจากอเมริกาเหนือเข้าพบ  12 Bangkok International Auto Salon 2012
	 ผอ.สยย.	เปิดโอกาสการลงทุนอุตฯ	ยานยนต์ในไทย

www.thaiauto.or.th

Driving Thailand 
Automotive Industry towards

ASEAN
Economic Community

วารสารรายเดือน	ปีท่ี	11	ฉบับท่ี	98	พฤษภาคม	2555
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บรรณาธิการ  
ชั้น	4	อาคารส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา	(สพข.)	ซ.ตรีมิตร	กล้วยน�้าไท	ถนนพระราม	4	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10100  
โทรศัพท์	:	0	2712	2414				โทรสาร	:	0	2712	2415				E-mail	:	pr@thaiauto.or.th,	kanamas@thaiauto.or.th				Website	:	www.thaiauto.or.th

บรรณาธิการผู้อำานวยการ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ จัดทำาโดย
ดร.ปฏิมา	จีระแพทย์		 ทัศนา	พิริยพฤทธิ์,	จุรีรัตน์	สุวรรณวิทยา	 วิศนี	วัจนะพุกกะ,	วรณัน	บูรณะภักดี,	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	บ.ี	เอน็.	เอส.	แอดวานซ์
     ฆนมาศ	วงษ์สวัสดิ์,	นุชจรี	ชาติสุทธิผล	 โทรศัพท์	:	0	2707	0278

บทความและรูปภาพทั้งหมดในยานยนต์สารนี้	 สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย	 หากต้องการน�าไปเผยแพร่ซ�้า	 ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด	 ต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาใน
เอกสารเผยแพร่ของท่านด้วย	ทั้งนี้	ท่านสามารถดาวน์โหลดยานยนต์สารได้ทุกเดือนทางเว็บไซต์	www.thaiauto.or.th	

 สวสัดคีรบั ท่านสมาชกิยานยนต์สาร	ผูอ่้าน	และครอบครวัสถาบนั
ยานยนต์ทกุท่าน	 ในฐานะทีไ่ด้รบัโอกาสให้เข้ามารบัผดิชอบงานในสถาบนั
ยานยนต์	ผมรูส้กึดใีจและตัง้ใจว่า	จะพฒันาให้สถาบนัยานยนต์ของประเทศไทย
เป็นสถาบนัยานยนต์แห่งอาเซยีน		เป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมยานยนต์	
ศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์	 การผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้	
	 ผมได้มกีารวางแผนการบรหิารจดัการสถาบนัฯ	ในวาระ	4	ปี	(พ.ศ.	
2555-2559)	ไว้	โดยจดัเป็นแผนเร่งด่วนระยะสัน้	และแผนระยะยาวต่อเนือ่ง			
	 ส�าหรับภารกิจเร่งด่วนภายในเดือนสิงหาคมนี้	คือ	การจัดท�าแผน	
แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2555-2559)	
ให้เสร็จสิ้น	นอกจากนั้น	สถาบันฯ	จะต้องเร่งด�าเนินการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผูป้ระกอบการยานยนต์ขนาดกลางและขนาดย่อม	 ในการจดัท�าแผน
ด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	(Business	Continuity	Plan)	ในกรณทีีอ่าจเกดิ
อุทกภัยและภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกในอนาคต
	 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานระยะยาวต่อเนื่องนั้น	 จะเริ่มจากการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์	 ซึ่ง
บุคลากรที่ว่านี้	รวมตั้งแต่บุคลากรของสถาบันยานยนต์เอง	บุคลากรของ
บรษิทัผูผ้ลติยานยนต์	 และผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์	 บรษิทัในห่วงโซ่อปุทาน
ของการผลิตทุกระดับ	ที่รวมทั้งผู้บริหาร	วิศวกร	ช่างเทคนิคและแรงงาน
ทักษะ	 ซึ่งภารกิจส�าคัญนี้	 สถาบันฯ	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวง
อตุสาหกรรม	ให้เป็นผูป้ระสานงานด�าเนนิการ	และได้ประสานงานร่วมกบั
ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของประเทศไทย	ในการวางแผนร่วมกนักบัตวัแทน
ของ	METI	(Ministry	of	Economy,	Trade	and	Industry)	และ	JETRO	
(Japan	External	Trade	Organization)	ของประเทศญี่ปุ่น	เพื่อจัดตั้ง
โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์	 (Automotive	Human	
Resource	Development	Institute	Project)	ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายใน
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกภาคส่วน
ขอให้ท่านจับตาดูโครงการนี้	อีกไม่นานแน่ครับ
	 อย่างไรก็ตาม	แผนงานและภารกิจทั้งหมดจะสามารถด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จได้	 ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือ	 การท�างานเป็นน�้าหนึ่ง
ใจเดียวกันของบุคลากรทั้งหมดของสถาบันยานยนต์	 และผู ้ที่อยู ่ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์	ซึ่งผมมั่นใจว่า	จะได้รับความร่วมมือจากทุกคน
	 ส�าหรับ	“ยานยนต์สาร”	นั้น	ท่านจะได้พบกับรูปโฉมใหม่ที่
กองบรรณาธกิาร	จะพฒันาให้มรีปูแบบทีท่นัสมยั	เพิม่เนือ้หาและคอลมัน์
ที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	 รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆ	 ที่
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านให้มากยิง่ขึน้	ขอให้ท่านคอยตดิตามกนัไว้ในเรว็ๆ	นี้	
แล้วพบกันใหม่	สวัสดีครับ

 หลังจากที่ผ่านช่วงฤดูร้อนที่ร้อนสุดๆ	 กันมาแล้ว	 ขณะนี้
ประเทศไทยกก็�าลงัย่างเข้าสูฤ่ดฝูน	ซึง่เป็นฤดกูาลทีม่คีวามเสีย่งต่อการ
เกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนมากกว่าปกต	ิเนือ่งจากฝนตก	ท�าให้ถนนลืน่	
และส่งผลให้ทศันวสิยัในการมองเหน็ลดลง	เคลด็ไม่ลบัจาก	สยย.	ฉบบันี้	
จึงขอน�าเสนอวิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในหน้าฝน	 เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ	และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ	ใช้ถนน	ทุกท่านค่ะ
	 อันดับแรกผู้ขับขี่รถควรจะประเมินสภาวะฝนว่า	 ฝนตกหนัก
หรอืเบามากน้อยเพยีงใด	 เพือ่ทีจ่ะใช้เครือ่งมอืช่วยในการขบัขีร่ถยนต์
ให้ปลอดภัยได้	 เช่น	 ในกรณีที่ฝนตกหนักมาก	 ก็ควรเปิดไฟหรี่และ
ไฟหน้าตามล�าดับ	 เพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่
ให้ชดัเจนมากขึน้	จากนัน้	ให้ส�ารวจสภาวะการมองเหน็ของท่าน	หาก
พบว่ากระจกหลังเริ่มเป็นฝ้าให้กดปุ่มไล่ฝ้าตรงบริเวณแอร์รถยนต์	
พร้อมกับตรวจสอบสภาวะฝนอีกครั้ง	 เพื่อจะได้จัดการปรับอุปกรณ์
ต่างๆ	 ให้เหมาะสม	 เพราะถนนอาจลื่นจากฝนที่ตกลงมา	 และท่าน
ควรปรับระยะห่างระหว่างการหยุดรถของท่านกับรถคันข้างหน้าให้มี
ระยะห่างมากกว่าปกติ	 เพื่อป้องกันการลื่นไหลของรถ	 และที่ส�าคัญ
ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินไม่ว่ากรณีใดๆ
	 สิ่งหนึ่งที่ควรจ�าเป็นอย่างยิ่งในการขับรถท่ามกลางสายฝน	
คือ	ไม่ควรเบรกหรือหักหลบกะทันหัน	เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้	
การเบรกกะทันหันในที่ที่พื้นถนนเปียกน�้าอาจท�าให้รถเสียการทรงตัว
ได้ง่าย	 โดยเฉพาะรถกระบะอาจหมุนได้โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ทันรู้ตัว	 และ
การเบรกกะทันหันนี้	 ให้ผลเช่นเดียวกับการหักหลบกะทันหัน	 จึง
อาจน�ามาซึ่งอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้	ดังนั้น	หากจ�าเป็นต้อง
เบี่ยงรถ	 ควรเปิดไฟสัญญาณเลี้ยว	 และมองจังหวะที่เหมาะสม	
แล้วจึงค่อยออกรถไป
	 อกีหนึง่ปัญหาทีต่ามมาหลงัจากฝนตกแล้ว	คอื	ปัญหาน�า้ท่วม
และน�้าขัง	 ซึ่งหากพบว่ามีน�้าขังอยู่บนถนน	 ให้ชะลอความเร็วลงและ
เคลือ่นรถเข้าสูพ่ืน้ทีน่�า้ขงัอย่างช้าๆ	 ในกรณทีีม่นี�า้ท่วมขงันัน้	 ให้สงัเกต
ระดับของน�้าว่ามีระดับเท่าใด	หากพบว่า	มีระดับน�้าเกินครึ่งล้อรถ
ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว	แต่หากมีระดับต�่ากว่าครึ่งล้อรถ
ก็สามารถผ่านได้	 โดยใช้ความระมัดระวัง	 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
เครื่องยนต์ดับกลางทาง	 ซึ่งมักเกิดจากคลื่นน�้าของรถยนต์คันอื่นๆ	
เข้ามาภายในเครื่องยนต์	
	 การขบัรถหน้าฝนนัน้	ไม่ใช่เรือ่งยากอย่างทีค่ดิ	เพยีงแค่ตัง้สติ	
และอยูใ่นความไม่ประมาท	ขบัขีร่ถด้วยความระมดัระวงั	กจ็ะสามารถ
ขับขี่รถในหน้าฝนได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล	:	http://auto.sanook.com

เคล็ดไม่ลับจาก สยย.
ขับขี่รถอย่างไรให้

ปลอดภัย..ในหน้าฝน  

สารจากผู้อำานวยการ
สถาบันยานยนต์

ดร.ปฏิมา จีระแพทย์
ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
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ผู้ผลิตนานาชาติได้ทั่วโลก	รวมถึงการพัฒนาสถาบันยานยนต์	ให้เป็น
สถาบันยานยนต์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดย
มีนโยบายที่จะประสานความร่วมมือกับนานาประเทศต่อไป
	 ดร.ปฏมิา	ได้แสดงแนวคดิในการบรหิารจดัการสถาบนัยานยนต์
ใน	4	ปีที่ด�ารงต�าแหน่ง	โดยมีแผนระยะเร่งด่วนใน	3	เดือนแรก	คือ	
การจดัท�าแผนแม่บทอตุสาหกรรมยานยนต์	พ.ศ.	2555-2559	รวมถงึ
การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์	 เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได	้

เปิดตัวผอ.สยย. คนใหม่ 
เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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	 เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2555	สถาบันยานยนต์	ได้จัดงาน
แถลงข่าว	“เปิดตวัผอ.สยย.	คนใหม่	เพือ่ก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”	
ณ	ห้องประชุม	301	ชั้น	2	สถาบันยานยนต์	ส�านักงานกล้วยน�้าไท	
	 สืบเนื่องจากการครบวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์คนเดิม	คณะกรรมการสถาบันยานยนต์	จึงได้สรรหา
และคดัเลอืก	ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์คนใหม่ทีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง	
และได้มีประกาศแต่งตั้งจากคณะกรรมการสถาบันยานยนต์	อย่างเป็น
ทางการแล้ว	
	 ดร.ปฏิมา	 จีระแพทย์	 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
สถาบันยานยนต์	ให้เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์
คนต่อไป	และเข้ารบัต�าแหน่งตัง้แต่วนัที	่4	พฤษภาคม	2555	เป็นต้นมา	
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งในรอบแรกน้ีเป็นเวลา	4	ปี	ในโอกาสนี้	
สถาบันยานยนต์	จงึจดัให้มีการแถลงข่าว	เพ่ือเป็นการเปิดตวัผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์คนใหม่อย่างเป็นทางการ	พร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์	
โดยมีภารกิจหลักในการรักษาสถานะความเป็นผู้น�าด้านยานยนต์ของ
อาเซยีน	พฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูย์การวจิยัและพฒันาด้านยานยนต์
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการ
พฒันาบุคลากรให้มคีวามรู	้ ความเชีย่วชาญด้านยานยนต์	การออกแบบ
ยานยนต์	 เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานให้สามารถเข้าร่วมงานกับ
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	 คือ	วิสัยทัศน์	ที่	ดร.ปฏิมา	จีระแพทย์	ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการสถาบนัยานยนต์	 ให้เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์คนต่อไป	และได้เข้ารับต�าแหน่งแล้วตั้งแต่วันที่	4	
พฤษภาคม	2555	เป็นต้นมา	โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งในรอบแรกนี้
เป็นระยะเวลา	4	ปี

 นอกจากนั้น	 ดร.ปฏิมา	 จีระแพทย์	 ยังมีแนวคิดในการบริหาร
จดัการสถาบนัยานยนต์	ทีแ่บ่งออกเป็น	ระยะเร่งด่วน	หรอืภายใน	3	เดอืน	
และระยะยาว	(พ.ศ.2555-2559)	เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย	 รวมท้ังเพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ

	 ในโอกาสของการเข้ามารับต�าแหน่ง	 ผู ้อ�านวยการ
สถาบันยานยนต์คนใหม่	ดร.ปฎิมา	จีระแพทย์	ได้แสดง	
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถาบันยานยนต์ใน	
4	ปีข้างหน้า	(พ.ศ.	2555-2559)	คือ	การเป็นศูนย์องค์กร
แห่งความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาไทย	 ให้เป็นผู้น�า
อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก	ในปี	2020	โดยมุ่งเน้นใน	4	
ภารกิจหลักในการบริหารสถาบันฯ	ได้แก่	
  การรักษาสถานะความเป็นผู้น�าด้านยานยนต์ของ
อาเซียน	
  การพัฒนาประเทศไทยให ้เป ็นศูนย ์วิจัยและพัฒนา	
(Research	&	Development)	ด้านยานยนต์	การทดสอบความ
แขง็แกร่ง	การทดสอบความปลอดภยั	(ชิน้ส่วนประกอบยานยนต์และ
รถยนต์)	ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	และของโลก
ในปี	2563
	 	 การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต	์
การออกแบบยานยนต์	โดยจะวางแผนการพฒันาให้ถงึขัน้ทีส่ามารถ
ส่งบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ	ดงักล่าว	ไปท�างานกบับรษิทัผูผ้ลติรถยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศต่างๆ	ทั้งในอาเซียนและนานาประเทศ
ทั่วโลก	(Export	R&D	Experts)	
	 	 การพัฒนาให้สถาบันยานยนต์ของไทย	เป็นสถาบันยานยนต์		
ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยร่วมมือกับนานา
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย	อีกด้วย	 (Changing	 from	Thailand	Auto-
motive	Institute	to	ASEAN	Regional	Automotive	Institute)

“ “เป็นศูนย์องค์กรแห่งความรู้
และความเชี่ยวชาญ

เพื่อพัฒนาไทยให้เป็นผู้นำา

อุตสาหกรรมยานยนต์โลก
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แนวคดิการบรหิารสถาบนัฯ ในระยะเร่งด่วน ได้แก่

 	 เร่งรดัการจดัท�าแผนแม่บทอตุสาหกรรมยานยนต์	(พ.ศ.	2555-
2559)	 ให้สามารถน�าเสนอต่อภาครฐัทีเ่กีย่วข้องได้ภายในปีงบประมาณ	
นี้	(กันยายน	2555)
	 	 ท�าการศกึษาและวเิคราะห์	แนวทางการแก้ไขปัญหาอตุสาหกรรม
ยานยนต์ไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากมหาอทุกภัย	 ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน	 เพื่อช่วยให้บริษัทผู้ผลิตยานยนต์	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
และบริษัทในห่วงโซ่อุปทานการผลิต	สามารถเดินสายการผลิตได้อย่าง
เต็มที่โดยเร็วยิ่งขึ้น	
	 	 การร่วมมอืกบัรฐับาล	หน่วยงานในกระทรวงอตุสาหกรรม	เช่น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	ในการสร้างความเช่ือม่ัน
แก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทย	โดยมีความเชื่อม่ันว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ในปี	2558	
	 	 สถาบนัฯ	จะมุง่ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการยานยนต์
ขนาดกลางและขนาดย่อม	ในการจัดท�าแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	
(Business	Continuity	Plan)	ในกรณท่ีีเกดิอทุกภัยและภัยธรรมชาต	ิหรอื
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีกในอนาคต	
	 	 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะมีข้ึนในอีก	3	ปี	ข้างหน้า	
และตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรท้ังของสถาบันฯ	 ผู้ผลิตยานยนต	์
ผู้ประกอบการ	และทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ	โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	เป็นที่ตั้ง	
	 	 การปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติยานยนต์	 และข้อมูลองค์ความรู้	
ให้ทันสมัย

ส�าหรับแนวคิดการบริหารจัดการสถาบันฯ
ในระยะยาว (พ.ศ.2555-2559) ได้แก่ 
	 การสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย	ทั้งผู้ผลิตยานยนต์	และผู้ผลิต	
ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์	โดยยึดตามหลัก
ยทุธศาสตร์ยานยนต์ไทย	4	ด้าน	ที่วางไว้	คือ	
การสนบัสนนุการสร้างสภาวะแวดล้อมทีด่ใีห้กบั
ธุรกิจยานยนต์ไทย		การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลติภาพให้กบัอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ไทย	
การสร้างฐานความรูด้้านวศิวกรรมและการทดสอบ	
และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 ให้
มีคุณภาพ	แต่จะมีการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย		
				การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนต์	 โดยการพัฒนาบุคลากร

ท่ีรวมท้ัง	บุคลากรภายในสถาบันฯ	และบุคลากรภายนอก	
เช่น	บริษัทผู้ผลิตยานยนต์	ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	และบริษัท
ในห่วงโซ่อุปทานการผลิต	ในทุกระดับ	ตั้งแต่ผู้บริหาร	วิศวกร	
ช่างเทคนิค	และแรงงานทักษะฝีมือ	ให้มีคุณภาพ	สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล	
		 ก�าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ส�าหรับ
ทศวรรษใหม่	และสร้างโอกาสให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	โดย	

การส่งเสริม	สนับสนุน	และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยานยนต์ประหยัดพลังงาน	และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน	
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยประเภทอื่นๆ	 ที่สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก	พร้อมด้วยการก�าหนดแนวทางการท�างานร่วมกัน	ในการ	
เตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์	การประสาน
ความร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆ	 ของญี่ปุ่น	 ในการจัดท�าหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนต์ให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ของไทย	
	 	 การพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศนูย์วจิยัและพฒันา	(Research	
&	Development)	ด้านยานยนต์ของโลก	โดยการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรม	ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความพร้อมของกระบวนการทดสอบคุณภาพมาตรฐานยานยนต์และ
ชิน้ส่วน	รวมถงึการวางแผนการพฒันาสนามทดสอบยานยนต์ให้มคีวาม
ทันสมัย	และมีประสิทธิภาพ	
	 	 การปรับปรุงและพัฒนา	การประสานงาน	และการสนับสนุน			
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของทัง้ภาครฐัและเอกชน	 ให้เกดิประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
	 	 เสรมิสร้างศกัยภาพของคนไทยให้สามารถพฒันาจาก	Tier	3	
เป็น	Tier2	และ	Tier1	ได้โดยเร็ว
	 ภายใต้วสิยัทศัน์และแนวคดิในการบรหิารจดัการของผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์คนใหม่	 เชื่อว่า	สถาบันยานยนต์จะพร้อมส�าหรับการ
ก้าวเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มความภาคภูมิ	
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 “งานแสดงสนิค้ายานยนต์	ชิน้ส่วน	อะไหล่ยานยนต์	และอปุกรณ์
ตกแต่ง	2555”	หรือ	“TAPA	2012”	สุดยอดงานแสดงสินค้ายานยนต์
และอุปกรณ์ตกแต่งแห่งอาเซียน	ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรม
ส่งเสรมิการส่งออก	 กระทรวงพาณชิย์	 และสมาคมผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์
ไทย	ภายใต้แนวคดิ	“นวตักรรมเทคโนโลยยีานยนต์เพือ่สิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนื”
ซึง่จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี	26-29	เมษายน	2555	เวลา	10.00-18.00	น.	ณ	
ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา	โดยม	ีนายภมู	ิสาระผล	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 ฯพณฯ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	มรว.	พงษ์สวัสดิ์	
สวัสดิวัตน์	พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวง
อุตสาหกรรม	อาทิ	ดร.	วีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ดร.	อรรชกา	สีบุญเรือง	เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ	และนายวลัลภ	เตยีศริ	ิจากสถาบนัยานยนต์	เข้าร่วม
ในพธิเีปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ	ของบรษิทั	ฟอร์ด	มอเตอร์	คมัปะนี
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด	
จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2555

TAPA 2012
 สุดยอดงานแสดงสินค้ายานยนต์และ
 อุปกรณ์ตกแต่งแห่งอาเซียน 2012

ผู้แทน สกท.น�ำสื่อมวลชนจำกอเมริกำเหนือเข้ำพบ

ผอ.สยย. เปิดโอกาส
การลงทุนอุตฯ ยานยนต์ในไทย

ฟอร์ดเปิดโรงงานใหม่  มูลค่า 1.4 ล้านบาท
พร้อมให้ไทยเป็นฐำนกำรผลิต

 เมือ่วนัที	่14	พฤษภาคม	2555	ดร.ปฎมิา	จรีะแพทย์	ผูอ้�านวยการ
สถาบันยานยนต์	มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากอเมริกาเหนือ	ที่	
สกท.	ประสานงานขอเข้าพบ	ขอข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์	
เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนในประเทศไทย
	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	(สกท.)	ซึง่ประสานงาน
กบัส�านกัเศรษฐกิจการลงทนุ	ณ	นครนวิยอร์ก	จดักจิกรรมน�าสือ่มวลชน
ในอตุสาหกรรมยานยนต์จากภมูภิาคอเมรกิาเหนอื	จ�านวน	5	ราย	ได้แก่
Ms.	Beth	Marie	Clute	จากนิตยสาร	Automotive	Design	&	Production,
Mr.	Steven	Robert	Finlay	จากนติยสารออนไลน์	Wards	Auto	World,	
Mr.	John	William	Gross	จากนิตยสาร	Manufacturing	News,	
Mr.	Quang	Tran	จากนิตยสาร	Automotive	Industries,	Mr.	James	
Albert	Paul	Barnes	จากนิตยสาร	Shop	Metalworking	Technology	
(จากประเทศแคนาดา)	เดนิทางเยอืนประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่14-18
พฤษภาคม	2555	โดยในวนัแรกของการเยอืนประเทศไทย	คณะสือ่มวลชน
ได้เดินทางเข้าพบ	ผู้อ�านวยการสถาบันยานยนต์	คนใหม่	ดร.ปฎิมา	
จรีะแพทย์	เพ่ือร่วมแสดงความยนิดใีนโอกาสของการเข้ารบัต�าแหน่งใหม่
และขอรบัทราบข้อมลูของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย	เช่น	ภาพรวมของ
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย	และข้อมูลอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการน�าข้อมลูไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตามวารสารต่างๆ	
ภายในภูมิภาค	 เป็นการเชิญชวนให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและที่
เกีย่วข้องในประเทศไทย	เพือ่เปิดโอกาสการลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์
ไทยให้มากยิ่งขึ้น
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ 
: เดือนมีนาคม 2555 

ควำมเคลื่อนไหวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย*

มิตซูบิชิ	มอเตอร์สคอร์ปอเรชั่น	(เอ็มเอ็มซี)	เริ่มผลิตรถยนต์มิตซูบิชิ
มริาจใหม่	อย่างเป็นทางการ	ทีโ่รงงานแหลมฉบงั	ของมติซบูชิ	ิมอเตอร์ส	
ประเทศไทย	มิราจ	จะถูกผลิตขึ้นจากโรงงานใหม่แห่งที่	3	ของมิตซูบิชิ	
ซึ่งถือเป็นฐานการผลิต	และส่งออกใหญ่ท่ีสุดของบริษัทฯ	ที่อยู่นอก
ประเทศญี่ปุ่น	มิราจ	เปิดขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย	ตั้งแต่
วันที่	28	มีนาคมที่ผ่านมา	ก่อนจะส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ	
ทั้งในภูมิภาคอาเซียน	ญี่ปุ่น	รวมไปถึงภูมิภาคยุโรป	และขยายไปยัง
ประเทศอืน่ๆ	ต่อไป	ท้ังนีบ้รษิทัฯ	มแีผนเปิดตวัรถยนต์	มริาจ	ในประเทศ
ญี่ปุ่น	ประมาณเดือนกรกฎาคม
(ทีม่า	:	ศนูย์สารสนเทศยานยนต์	โดยหนังสอืพมิพ์บ้านเมอืง	วันที	่28	เมษายน	2555)

“ฟอร์ด”	เปิดโรงงานแห่งใหม่ในไทย	มลูค่า	1.4	หมืน่ล้านบาท	ภายใต้
ช่ือฟอร์ดไทยแลนด์	แมนูแฟคเจอริ่ง	(FTM)	โดยโรงงานแห่งใหม่นี้
จะเริ่มผลิตรถยนต์นั่งฟอร์ดโฟกัสเป็นโมเดลแรกสร้างเม็ดเงินจากการ
ซื้อชิ้นส่วนไทยปีละ	2.5	หมื่นล้านบาท	มั่นใจฟื้นการผลิตปิกอัพจาก
ปัญหาน�้าท่วม	และเปิดโรงงานใหม่ช่วยดันฟอร์ด	มอเตอร์	คัมปะนี	
ในภูมิภาคเอเชียกลับมามีก�าไรได้ภายในสิ้นปีนี้		
(ทีม่า	:	ศนูย์สารสนเทศยานยนต์	โดยหนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการรายวนั	วนัที	่4	พฤษภาคม)

บรษิทั	ฟโูซ่	ทรคั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เปิดเผยว่า	ในช่วงไตรมาสแรก
ของปี	2555	สามารถท�ายอดขายได้	400	คัน	ซึ่งถือว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้	 โดยคาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะสามารถท�ายอดขายได	้
1,800	คัน	 เติบโตจากปีที่ผ่านมาที่ท�าได้	622	คัน	ด้านตลาดรวมรถ
บรรทุกในปีนี้คาดว่าจะมีตัวเลข	28,000-30,000	คัน	 เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาที่มียอดขาย	22,571	คัน	ส�าหรับแผนงานในปีนี้ของฟูโซ่	จะมี
การเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่	ขนาด	380	แรงม้า	ขนาด	10-12	ตัน	
ขณะทีแ่ผนงานด้านการผลติจะเพิม่ก�าลงัการผลติจาก	120	คนัต่อเดอืน	
เป็น	300	คัน	ภายในสิ้นปีน้ี	ส่วนการลงทุนด้านอ่ืนๆ	คาดว่าจะ
ได้เห็นในช่วงปลายป	ี	
(ทีม่า	:	ศนูย์สารสนเทศยานยนต์	โดยหนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกจิ	วนัที	่15	เมษายน	2555)

เมอร์เซเดสเบนซ์	ประสบความส�าเร็จอย่างสูงกับการจัดแสดงสุดยอด
ยนตรกรรม	กว่า	22	คนั	ในงานบางกอก	อนิเตอร์เนชัน่แนล	มอเตอร์โชว์
ครั้งที่	33	ที่เพิ่งปิดฉากลงด้วยยอดจองรถยนต์รวมทุกรุ่นภายในงานสูง
ถึง	1,271	คัน	โดยรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ	C-Class	และ	E-
Class	โดยเฉพาะรุน่	E	200	NGT	ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้ทกุกลุม่		อกีทัง้ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึความไว้วางใจของลกูค้า
ที่เห็นถึงข้อได้เปรียบจากการซ้ือรถยนต์จากผู ้จ�าหน่ายอย่างเป็น
ทางการโดยเฉพาะเรือ่ง	“ความคุม้ค่า”	ตลอดอายกุารใช้งานในระยะยาว	
(ทีม่า	:	ศนูย์สารสนเทศยานยนต์	โดยหนังสอืพมิพ์แนวหน้า	วันที	่16	เมษายน	2555)

• ฟอร์ดเล็งรง.ใหม่ฟื้นขาดทุน-ซื้อชิ้นส่วนพุ่ง

• ‘ฟูโซ่’ กางแผนปี 55 ลุยตลาดรถบรรทุก• เบนซ์ฯ ยอดจองมอเตอร์โชว์พุ่ง 
  ตะลึง!!!	สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ความเคลือ่นไหวของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

1. ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

• มิตซูบิชิ เปิดสายพานผลิต ‘มิราจ’ 

โดย	แผนกวเิคราะห์ธรุกจิ	สถาบนัยานยนต์
วนัที	่4	พฤษภาคม	2555

สมอ.เร่งท�ามาตรฐานรถยนต์ยูโร	4	คาดเสร็จภายใน	3-4	เดือน	ด้าน
ค่ายรถยนต์พร้อมรับมาตรฐานใหม่	นายชัยยง	กฤตผลชัย	เลขาธิการ
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	เปิดเผยว่า	การ

จดัท�ามาตรฐานรถยนต์ทีใ่ช้น�า้มนัมาตรฐานยโูร	4	ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	แล้ว	และอยู่ระหว่างส่งให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจสอบ	เพื่อส่งกลับให้	ครม.ทูลเกล้าฯ	ถวายและประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา	 ซึ่งขั้นตอนต่างๆ	 น่าจะแล้วเสร็จภายใน	
3-4	เดือน	และจะถือเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แน่นอน

(ที่มา	:	หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2555)

• สมอ. เร่งมาตรฐานรถยูโรคาด 4 เดือนเสร็จได้ใช้แน่

ความเคลือ่นไหวนโยบายในอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
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นายปฏมิา	จีระแพทย์	ผูอ้�านวยการสถาบนัยานยนต์เปิดเผยว่า	สถาบนั
ยานยนต์จะเร่งจัดท�าแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์	 5	ปี	
ฉบับที่	3	(55-59)	โดยจะสร้างโปรดักซ์	แชมเปี้ยนใหม่	ตัวที่	3	เน้น
รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน	พลังงานในทางเลือก	และ
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ของรัฐบาล	หลังจากในช่วงที่

ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประสบความส�าเร็จในการส่งเสริม
การพัฒนารถปิกอัพ	และรถยนต์อีโคคาร์มาแล้ว	ทั้งน้ีแผนแม่บทฯ	
ฉบับที่	3	จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตรถยนต์ไทยเพิ่มจาก	2	ล้านคัน	
เป็น	3	ล้านคัน	และจะผลักดันให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ	8	ของโลก	
ภายในช่วง	2-3	ปี	จากปัจจุบันที่อยู่อันดับ	15	ของโลก

(ที่มา	:	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2555)

• ดันไทยผลิตรถอันดับ 8 ของโลก  

 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำาเดือนมีนาคม และ
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 : 
	 นายสมชัย	สัจจพงษ์	ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	
เปิดเผยว่า	“เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม	2555	บ่งชี้ว่า	
เศรษฐกิจยังคงมีทิศทางฟื้นตัวจากวิกฤติอุทกภัยได้ดีต่อเนื่องจากเดือน
กุมภาพันธ์	โดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนสะท้อน
จากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม	ณ	ราคาคงท่ี	ท่ีขยายตัว	ร้อยละ
11.3	ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า	เช่นเดียวกับปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์
นั่งที่มีการหดตัวลดลงเหลือร้อยละ	-3.3	ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากเดือน
ที่แล้ว	ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเช่นกัน	สะท้อน
จากปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ	
36.7	ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่	 3	ติดต่อกัน	ส�าหรับเครื่องช้ีด้าน
การผลิต	พบว่า	ดัชนคีวามเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมเดอืนมนีาคม	2555	
อยู่ที่ระดับ	102.1	ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าท่ีอยู่ท่ีระดับ	100.9	
ซึ่งเป็นการปรับตัวเพ่ิมข้ึนติดต่อกันเป็นเดือนท่ี	4	ขณะท่ีภาคบริการ
ทีส่ะท้อนจากจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตกิป็รบัตวัดขีึน้ในเดอืนมนีาคม	
2555	โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย
จ�านวนทั้งสิ้น	1.91	ล้านคน	ขยายตัวร้อยละ	12.0”
	 นอกจากนี้	 ในด้านการลงทุนภาคเอกชนเมื่อพิจารณาภาษีจาก
การท�าธรุกรรมอสงัหารมิทรพัย์ในเดอืนมนีาคม	2555	ขยายตวัร้อยละ
9.8	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัวร้อยละ	12.0	ท�าให้ทั้งไตรมาสขยายตัวร้อยละ	2.5	โดยได้รับ
ปัจจยัหลกัมาจากความเชือ่มัน่ของผูซ้ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้		ประกอบกบั
การโอนกรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจากนโยบายโครงการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บ้านหลังแรก	 และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ที่เริ่มกลับมาดีอีกครั้งสะท้อนจากดัชนีความเชื่อม่ันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในไตรมาสที่	1	ของปี	2555	โดยค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน	(Current	Situation	Index)	มีค่าเท่ากับ	54.3	
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่	4	ของปี	2554	ที่มีค่าเท่ากับ	37.2	สะท้อนถึง
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น
(ทีม่า	:	รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงัประจ�าเดือนมนีาคม	และไตรมาสที	่1	ของปี	2555,

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	วันที่	27	เมษายน	2555)

 2.1 อัตราแลกเปลี่ยน

 ภาวะค่าเงินบาทในรอบเดือน	ก.พ.-เม.ย.	2555	พบว่า	ค่าเงิน
ของประเทศเศรษฐกิจส�าคัญของโลกฝั่งตะวันตก	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	
สหราชอาณาจกัร	สหภาพยโุรป	มค่ีาเงนิแขง็ขึน้	ด้านประเทศเศรษฐกจิ
ฝั่งตะวันออก	มีเพียงประเทศญี่ปุ่น	ส่วนประเทศอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็น	จีน	
และสิงคโปร์มีค่าเงินแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย	 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและ
ความเชื่อมโยงของภาวะเศรษฐกิจประเทศที่ส�าคัญของโลก	ซ่ึงใน
ภาพรวมของเศรษฐกจิโลกในปัจจบุนัมแีนวโน้มทีด่ขีึน้	 และเมือ่พจิารณา
อตัราแลกเปลีย่นเดอืนเมษายน	2555	พบว่า	มอีตัราแลกเปลีย่นอ้างอิง
เฉลี่ยอยู่ที่	30.89	บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ	 

 2.2 ราคานำ้ามัน

 ราคาขายปลกีน�า้มนัเชือ้เพลงิของไทยในช่วงเดอืน	ก.พ.-ม.ีค.	ปี
2555	 ราคาน�า้มนัยงัคงมกีารปรบัราคาเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในทกุชนดิ
ของเชือ้เพลงิ	โดยปัจจบุนั	ราคาขายปลกีน�า้มนัดเีซลทีเ่กีย่วข้องกบัภาค
การขนส่งและระบบเศรษฐกิจในประเทศ	มีราคาเฉล่ียที่	32.12	บาท
ต่อลิตร	และส�าหรับราคาเช้ือเพลิงขายปลีกน�้ามันเบนซิน	91	มีราคา
เฉลีย่ที	่41.85	บาทต่อลติร	นอกจากนี	้ราคาน�า้มนัแก๊สโซฮอล์ในเดอืน
มีนาคมน้ียังมีการปรับราคาข้ึนอย่างมาก	โดยเฉพาะเบนซิน	ผสม
เอทานอลชนิด	20	เปอร์เซ็นต์	มีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	11 

 2.3 ราคาวัตถุดิบ

 1) ราคายางพารา
	 	 สถานการณ์ราคายางพารา	ณ	วันที่	2	พฤษภาคม	2555	
พบว่า	ราคายางแผ่นดบิ	และยางแผ่นรมควนัตลาดกลางยางพาราสงขลา
ปรบัตวัสงูขึน้กโิลกรมัละ	0.94	บาท	และ	1.39	บาท	แตะระดบั	109.73
บาท/กก.	และ	114.98	บาท/กก.	เนื่องจากปัจจัยภายนอกเอื้อต่อตลาด
และราคายาง	โดยเฉพาะราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียวปรับตัวสูงขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดในรอบ	3	สัปดาห์	ตามตลาดหุ้นและราคาน�้ามัน	เพราะ
นกัลงทนุขานรบัข้อมลูเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งของสหรฐัฯ	 รวมถงึดชันภีาค
การผลิตเดือนเมษายนขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ	 10	 เดือน	 ช่วยให้
นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก	ประกอบกับ
มีรายงานว่าเดือนเมษายนยอดจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่ในสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	2.3	ชี้ให้เห็นว่าความต้องการใช้ยางยังคงแข็งแกร่ง	นอกจากนี้
ราคายางยงัมแีรงสนบัสนนุจากอปุทานยางออกสูต่ลาดน้อย	 เพราะภาคใต้
ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

(ที่มา	:	สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร,	2	พฤษภาคม	2555)

2. ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย 
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	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนมกราคม-มีนาคม	
2555	มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม	จ�านวน	499,560	คัน	เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2554	เพ่ิมข้ึนร้อยละ	7	ปริมาณ
การจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศรวมจ�านวน	279,321	คนั	เม่ือเปรยีบเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปี	2554	มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ	17	โดยรถยนต์
ประเภทรถกระบะและอนุพันธ์	 ที่มีสัดส่วนตลาดมากที่สุด	 มีปริมาณ
การผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	38	ส่วนภาวะตลาดส่งออก	มีปริมาณการ
ส่งออกรถยนต์รวมจ�านวน	220,721	คัน	เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี	 2554	 ลดลงร้อยละ	 6	 ส�าหรับตลาดรถจักรยานยนต์		
มีการผลิตรถจักรยานยนต์ส�าเร็จรูป	(CBU)	จ�านวน	685,022	คัน
เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	19	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2554	การจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ในประเทศรวม	519,597	คัน	เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดยีวกันของปี	2554	ลดลงร้อยละ	0.3	ยอดส่งออกรถจกัรยานยนต์
รวมทั้ง	CBU	และ	CKD	มีจ�านวนทั้งสิ้น	228,380	คัน	ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี	2554	ร้อยละ	12	โดยแบ่งเป็น	CBU	จ�านวน	89,892	
คัน	และ	CKD	จ�านวน	138,488	ชุด

 2) ราคาเหล็ก 
	 	 ผู้ผลิตเหล็กไต้หวันจะปรับข้ึนราคาเหล็ก	H	beam	400	
ดอลลาร์ไต้หวนัต่อตนั	มกีารรายงานว่าผูผ้ลติเหลก็รายใหญ่ของไต้หวนั
มีแผนที่จะปรับขึ้นราคาเหล็ก	H	beams	จ�านวน	400	ดอลลาร์ไต้หวัน
ต่อตนั	(ประมาณ	7	ดอลลาร์สหรฐัฯ	ต่อตนั)	เนือ่งจากต้นทนุการผลติที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนทางด้านพลังงาน	ทั้งนี้	ผู้ผลิตเหล็กในไต้หวัน
ประมาณการว่า	ต้นทุนวตัถดุบิในการผลติเหลก็ก่อสร้างได้ปรบัตวัเพิม่ขึน้
ประมาณ	600-800	ดอลลาร์ไต้หวนั	(ประมาณ	21-27	ดอลลาร์สหรฐัฯ	
ต่อตัน)	 อันเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน�้ามันและพลังงาน	

ดงันัน้	 จงึต้องปรบัราคาเหลก็เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของต้นทนุ
ในเดือนที่ผ่านมาราคาเหล็กเส้นในไต้หวันได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น	700-800	
ดอลลาร์ไต้หวันต่อตัน	(ประมาณ	24-27	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อตัน)	
อยูท่ีร่ะดบั	20,700-20,800	ดอลลาร์ไต้หวนัต่อตนั	(ประมาณ	711-714	
ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อตัน)	อย่างไรก็ตาม	ราคาเหล็ก	H	beams	ได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง	400	ดอลลาร์ไต้หวันต่อตันเท่านั้นเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึง	800-900	ดอลลาร์ไต้หวัน	โดยหลังจากการปรับขึ้น
ราคาแล้ว	ราคาเหล็ก	H	beams	ในไต้หวันจะอยู่ที่	26,300-27,800	
ดอลลาร์ไต้หวันต่อตัน	(ประมาณ	903-954	ดอลลาร์สหรัฐฯ	ต่อตัน)

(ที่มา	:	สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย;	วันที่	2	พฤษภาคม	2555)

มลูค่าการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์ เดอืนมนีาคม 2555 (ล้านบาท)

 มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของผู ้ประกอบยานยนต์
เดือนมีนาคม	2555	มูลค่าทั้งสิ้น	19,789	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	4
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	มูลค่าการส่งออกดังกล่าวนี้	
แบ่งเป็นชิน้ส่วนรถยนต์	18,622	ล้านบาท	และชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์		
1,167	 ล้านบาท	ส�าหรบัชิน้ส่วนรถยนต์มกีารส่งออกใกล้เคยีงกบัปีทีผ่่านมา	
โดยแบ่งเป็นการส่งออกเครื่องยนต์	2,435	ล้านบาท	ช้ินส่วนอะไหล่
1,511	ล้านบาท	แม่พมิพ์และอปุกรณ์ยดึจบัชิน้งาน	176	ล้านบาท	ชิน้ส่วน
ประกอบและอปุกรณ์	14,245	ล้านบาท	และชิน้ส่วนอืน่ๆ	255	ล้านบาท	
เมือ่พจิารณาการส่งออกชิน้ส่วนรถจกัรยานยนต์มมีลูค่า	1,167	ล้านบาท
เพิม่ขึน้ร้อยละ	22	โดยแบ่งเป็นการส่งออกชิน้ส่วนประกอบและอปุกรณ์
จักรยานยนต์	996	ล้านบาท	และชิ้นส่วนอะไหล่	171	ล้านบาท

 ชิ้นส่วนรถยนต์ มี.ค. 54 มี.ค. 55 %
 เครื่องยนต์	 2,533.27	 2,435.27	 -3.87%

	ชิ้นส่วนอะไหล่	 1,395.81	 1,511.18	 8.27%

	แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน	 148.48	 175.50	 18.20%

	ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์	 13,968.25	 14,244.56	 1.98%

	ชิ้นส่วนอื่นๆ	 71.82	 255.21	 255.35%

 รวมส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 18,117.63 18,621.72 2.78%

 ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มี.ค. 54 มี.ค. 55 %
 ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์	 885.36	 996.33	 12.53%

	ชิ้นส่วนอะไหล่	 71.33	 171.08	 139.84%

 รวมส่งออกชิน้ส่วนรถจักรยานยนต์ 956.69 1,167.41 22.03%

 รวมส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 19,074.32 19,789.13 3.75%

                                     		ที่มา	:	ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

บทสรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์
ในเดือนมีนาคม 2555

 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์เดือน มี.ค. 2555

 การผลติรถจักรยานยนต์เดอืนมีนาคม	2555	มีจ�านวน	243,203	
คนั	เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีทีผ่่านมา	ร้อยละ	10	ในขณะทีป่รมิาณ
การจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนมีนาคม	2555	มีจ�านวน	190,944		

 ปริมาณการผลิตรถยนต์เดือน มี.ค. 2555

 การผลิตรถยนต์เดือนมีนาคม	 2555	 มีการผลิตจ�านวนทั้งสิ้น	
190,935	คัน	เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	11	โดย
ระดับการผลิตดังกล่าวเป็นระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ทั้งนี้	 เนื่องจากการเร่งผลิตเพ่ือตอบสนองค�าสั่งซ้ือเดิมท่ีเข้ามาในช่วง
เกิดอุทกภัย	 และเพื่อชดเชยวันท�างานในเดือนเมษายนที่มีวันหยุดยาว	
ด้านการจ�าหน่ายรถยนต์เดือนมีนาคมมีจ�านวน	110,928	คัน	เพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	19	 เมื่อพิจารณาการส่งออก
รถยนต์ในเดือนนี้	 มีปริมาณการส่งออก	 89,816	 คัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
5	ซ่ึงคดิเป็นมลูค่าการส่งออกรถยนต์รวม	37,735.72	ล้านบาท	ลดลง
ร้อยละ	1

คัน	ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	0.6	โดยที่สัดส่วน
ตลาดของรถจักรยานยนต์รายยี่ห้อ	3	อันดับแรก	เป็นดังต่อไปนี้
 1.	ฮอนด้า	70%					2.	ยามาฮ่า	23%					3.	ซูซูกิ	4%

 เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์	(CBU	และ	
CKD)	เดือนมีนาคม	2555	มีจ�านวน	68,250	คัน	ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ	10	โดยคิดเป็นมูลค่าส่งออก	2,518	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	16	ทั้งนี้	การส่งออกที่ลดลงนั้น	เป็นผลมาจาก
การปรับแผนการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งเมื่อ
พิจารณายอดผลิตรวม	พบว่า	มีการผลิตเพิ่มขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชิ้นส่วนยานยนต์
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การทดสอบ

ล้อแม็ก

โดย วฒุกิร ละออซุน่ไช้

แผนกทดสอบ สถาบนัยานยนต์

 3.	Degree	Impact	Test	
	 เพื่อทดสอบความแข็งแรงของก้านล้อ	
ด้วยการใส่ยางรบัแรงกระท�า	13	องศา	ด้วยการ		
ใช้น�้าหนักลงสู่แก้มยาง	 เพื่อดูความสามารถ	
ในการรับน�้าหนักของก้านล้อ	
 4 . Drum
	 เป็นการทดสอบความแข็งแรงของล้อแม็ก	 ในขณะที่ต้องใช้รถ
บรรทกุสิง่ของทีม่นี�า้หนกัมากๆ	หรอืวิง่ระยะทางไกลและวิง่เป็นเวลานาน	
ด้วยเครื่องทดสอบที่ชื่อว่า	Drum	 โดยจะทดสอบด้วยการน�าล้อมาใส่
ในเครื่องทดสอบ	จากนั้นใช้น�้าหนักกดลงบนล้อ	และเปิดให้ล้อหมุนที่
ความเร็ว	100,000	รอบ/นาที	แล้วจึงน�ามาตรวจหารอยร้าว
 5. ตรวจสอบสี
	 ท�าการทดสอบด้วยการน�าล้อไปแช่ในน�า้เกลอืทีม่คีวามเข้มข้นที่	
5	เปอร์เซ็นต์	เป็นเวลา	500	ชั่วโมง	แล้วจึงน�าขึ้นมาตรวจสอบการ
กัดกร่อนของสี	และผิวล้อที่ถูกกัดไป	
	 หลังจากที่ล้อแม็กได้รับการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วนัน้	ล้อแมก็แต่ละรุน่ทีผ่ลติครบ	1,000	วง	จะต้อง
ถูกสุ่มกลับมาทดสอบอีกครั้ง	เพื่อยืนยันถึงความคงที่ของคุณภาพ	และ
มาตรฐานการผลิต
	 อย่างไรก็ตาม	ผู้ซื้อก็ยังจ�าเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้น	 เพื่อที่จะ
สามารถเลอืกล้อแมก็ให้เหมาะสมกบัการใช้งานของตนเองได้	เช่น	ไม่ใช้
ล้อแม็กท่ีก้านเรียวเล็กกับรถท่ีต้องใช้บรรทุกหรือว่ิงในเส้นทางที่มี
สภาพถนนขรุขระ	เป็นหลุมบ่อ	เพราะอาจจะท�าให้ล้อนั้นเกิดการช�ารุด
เสียหายได้ง่าย	และน�ามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุ	ดังนั้น	จึงควรเลือกใช้
ล้อแมก็ทีเ่หมาะสม	เพือ่สร้างความปลอดภยัแก่ชวีติและทรพัย์สนิ	และ
สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้

 ล้อแม็ก	(mag	wheel)	หรือ	ล้ออัลลอย	มีชื่อเรียกเต็มๆ	คือ	
ล้อแม็กนีเซียมอัลลอย	(magnesium	alloy	wheel)	แต่โดยทั่วไปนิยม
เรียกกันสั้นๆ	ว่า	ล้อแม็ก	(max	wheel)	เป็นล้อส�าหรับรถยนต์ที่ท�า
จากอัลลอย	เป็นวัสดุผสมจากแม็กนีเซียม	มีลักษณะเด่นต่างจากล้อ
รถยนต์เหลก็ท่ัวไป	คอื	มนี�า้หนกัเบากว่า	รวมถงึการน�าความร้อนดกีว่า	
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาเรื่องการเบรกไม่อยู่ได้ส่วนหน่ึงแล้ว	 ยังมี
ลักษณะตัวล้อที่สวยงาม	ต่างจากล้อทั่วไป	ไม่เป็นสนิม	และมีพื้นผิวที่
ง่ายต่อการท�าความสะอาดอีกด้วย
	 โดยปกต	ิล้อแมก็ทกุประเภททีถ่กูผลติจากโรงงานล้อแมก็ชัน้น�า	
จะต้องผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามมาตรฐานเพ่ือให้ได้คุณภาพ
ที่เหมาะสม	เพราะล้อแม็กที่มีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐาน	อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิต	และทรัพย์สินของผู้ใช้รถยนต์ได้	ท้ังนี้	หากล้อ
แม็กที่ผลิตได้ต�่ากว่ามาตรฐาน	นอกจากจะมีผลต่อความคงทนต�่า	เช่น	
ไม่สามารถรบัน�า้หนกัรถและแรงกระแทกได้แล้ว	ยงัอาจเกดิการแตกร้าว
ได้ง่ายขณะที่ใช้งานอีกด้วย

      มาตรฐานในการทดสอบ

  การผลิตล้อแม็ก	 จ�าเป็นต้องมีมาตรฐานในการผลิต	 เพราะ
เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย	ต่อชีวิต	และทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถยนต์	
ล้อที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน	อาจก่อให้เกิดความเสียหาย	เช่น	เกิดการ
แตกร้าว	เพราะทนต่อการรับน�้าหนักของรถไม่ไหว	รวมถึงแรงกระแทก
ในขณะขับขี่	หรือในขณะเกิดอุบัติเหตุได้		
	 ปัจจุบันจึงได้มีการจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานล้อแม็กหลาย
แห่ง	แต่ทีมีชื่อเสียงและถือว่าได้รับการยอมรับ	ได้แก่	
 1.	JWL-T	(Japan	Light	Alloy	Wheel	Truck	&	Bus)	เป็นสถาบนั
จากประเทศญี่ปุ่น	
 2.	AS	(Australian	Standard	1638)	เป็นสถาบันรับรองจาก
ประเทศออสเตรีย
 3.	KBA	(German	Government	Motor	Vehicle	Authority)	
เป็นสมาคมรับรองของสหรัฐอเมริกา

      รายการทดสอบมาตรฐานล้อแมก็ท่ีนยิมมากท่ีสดุ ได้แก่

 1. Cornering Fatigue Test 
		 คือ	การทดสอบความแข็งแรง	ด้วยการใส่ยาง	และเติมลมใน
ระดับมาตรฐาน	2	บาร์	ทิ้งไว้นาน	10	นาที	จากนั้น	จึงท�าการทดสอบ
ว่าลมยางยงัอยูใ่นระดบัใด	มกีารรัว่ซมึหรอืไม่	และน�าเข้าสูเ่ครือ่งทดสอบ	
เพื่อท�าการทดสอบหาความสามารถในการรับแรงกระแทกเช่น	การชน
ฟุตบาธ	หรือตกหลุมแรงๆ	ด้วยการปล่อยตุ้มน�้าหนักลงมากระแทกกับ
ขอบล้อ	แล้วท�าการวัดแรงดันลมยางอีกครั้งว่า	จะต้องไม่มีการรั่วซึม
ภายใน	1	นาที	ถอดยางออก	และตรวจหารอยแตกร้าว	
 2. Radial Load Fatigue Test 
		 เป็นการทดสอบความแขง็แรงของหน้าแปลนยดึดมุล้อ	ด้วยเครือ่ง	
Bending	หรือเครื่องเหวี่ยงยึดล้อ	ด้วยการน�าหน้าแปลนล้อมายึดติดที่
เครื่อง	และหมุนความเร็วที่	10,000	รอบ	-12,000	รอบ	/	นาที	แล้วจึง
น�ามาตรวจหารอยร้าว	 เป็นการทดสอบความสามารถในการรบัแรงหกัเลีย้ว	
ว่ารับรองการหักเลี้ยวได้มากเพียงใด
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ปี

เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2555	ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์	สวัสดิวัตน์		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธานเปิดงาน
วนัคล้ายวนัสถาปนากระทรวงอตุสาหกรรมครบรอบ	70	ปี	
โดยม	ีนายวฑิรูย์	สมิะโชคด	ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	
พร้อมทั้งผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม	
ข้าราชการ	พนกังานหน่วยงานในสงักดักระทรวงอตุสาหกรรม	
และสถาบนัในเครอืข่ายฯ	ท่ีเข้าร่วมงาน	ร่วมให้การต้อนรบัในงาน
ครั้งนี้	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	กรุงเทพฯ

ม.ร.ว.พงษ์สวสัดิ	์สวสัดวิตัน์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม	เปิดเผยถงึการด�าเนนิงาน ของกระทรวง
อุตสาหกรรมตลอด	70	ปีที่ผ่านมาว่า	“กระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม ไทยมกีารพฒันามาอย่าง
ต่อเนือ่ง	เหน็ได้จากสดัส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมในปัจจบุนัทีส่งูถงึร้อยละ	40	ของผลติภณัฑ์มวลรวมทัง้หมด	การสร้างความพร้อม
ให้ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ	ให้สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบันได้	โดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในปี	
2558	ที่ก�าลังจะมาถึง	ซึ่งภาคอุตสาหกรรมไทย	จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับกระแสการเคล่ือนย้ายเงินทุน	และแรงงานอย่างเสรี	โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	เช่น	อุตสาหกรรมยานยนต์	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	
อุตสาหกรรมการเกษตร	รวมถึงการสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างๆ	ให้กับอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ	โดยเฉพาะ	SMEs	และ	OTOP	ให้พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงนี้”

ภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ	“สุดท้าย	ปลายทางที่ผลิตภาพ”	โดย	7	สุดยอดผู้ประกอบ
การทีไ่ด้รบัรางวลัอตุสาหกรรมดเีด่น	7	ประเภท	น�าโดย	นายวฑิรูย์	สมิะโชคด	ีปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	แสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ร่วมกบั	7	ผูป้ระกอบการ	ได้แก่	การเพิม่ผลผลติ	การรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	การบรหิาร
ความปลอดภัย	การบริหารงานคุณภาพ	การจัดการพลังงาน	การบริหารอตุสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และการจดัการโลจสิตกิส์	ซึง่นอกจากการเสวนาฯ
ดงักล่าวแล้วยงัมพีธิมีอบรางวลัพร้อมใบประกาศเกยีรตคิณุให้แก่	ส�านกังานอตุสาหกรรม

ดเีด่น	โดย	นายวฑิรูย์	สมิะโชคด	ีปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นผูม้อบรางวลั	และยงัมี
การจดัแสดงนทิรรศการ	การแสดงสนิค้าและผลติภณัฑ์ของหน่วยงานต่างๆ	ในสงักดักระทรวง

																											อุตสาหกรรมอีกด้วย	

กระทรวงอุตสาหกรรม70
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