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กว่าห้าทศวรรษของการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมยายนต์ของรัฐบาลไทยมีผลให้อุตสาหกรรมนี้ มีความแข็งแกร่ ง
จนเป็ นเศรษฐกิจสาขาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อ เนื่ อ งทั้ง แบบเชื่ อ มต่ อ ไปข้า งหน้า และข้า งหลัง การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทของการแข่ ง ขัน และเทคโนโลยีที่ ไ ด้
ประโยชน์จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าและการลงทุนแม้จะมีผปู้ ระกอบการรายใหม่นอกเหนื อจากค่ายญี่ปุ่นซึ่ งครอง
ตลาดมาตั้งแต่ตน้ เข้าสู่ อุตสาหกรรมนี้ ในประเทศไทย แต่ก็ไม่ทาํ ให้การแข่งขันเป็ นเสรี มากขึ้นนัก การรวมเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคเพื่อเปิ ดเสรี ทางการค้าการลงทุนจะทําให้อุตสาหกรรมสนับสนุนเช่นชิ้นส่ วนยานยนต์ในประเทศไทยได้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นและพัฒนาไปเป็ นฐานการผลิตในระดับภูมิภาค (Hub) หรื อไม่เป็ นประเด็นสําคัญที่ยงั ขาดการวิจยั
อย่างเป็ นระบบ การวิจยั เชิ งคุณภาพที่ อาศัยข้อมูลทุติยะภูมิจากงานวิจยั แหล่งราชการและสมาคมที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลปฐมภูมิจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่อยูใ่ นราชการ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ และตัวแทนค่ายยานยนต์ทาํ
ให้เห็นพัฒนาการในการบริ หารอุตสาหกรรมและชิ้นส่ วนที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กบั การเปิ ดฐานการผลิตใหม่จาก
ประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่น
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ยงั คงเป็ นหัวใจสําคัญของ “ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์” ที่ตอ้ งมีราคาตํ่า คุณภาพ
ตรงตามต้องการ จัดส่ งตรงเวลา อยูใ่ กล้กบั โรงงานประกอบยานยนต์ ซึ่ งผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ที่เปิ ดดําเนินการอยูใ่ น
ประเทศไทยสามารถตอบสนองได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ดีการลงทุ นในอุ ตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์มี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างผูป้ ระกอบยานยนต์กบั ทุนท้องถิ่นของไทยมาเป็ นการลงทุน
แบบทางตรงโดยผูป้ ระกอบยานยนต์มากขึ้นเรื่ อยๆอาจจะทําให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตมาสู่ ผปู้ ระกอบการ
ท้องถิ่นไม่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่จะเกิดตามมาแก่ทุนไทยนอกจากจะน้อยลงในทางตรงแล้ว การเป็ นฐานการผลิต
ชิ้นส่ วนยานยนต์ที่สาํ คัญของภูมิภาคอาเซี ยนและการจัดเก็บภาษีให้ประเทศอาจจะลดสัดส่ วนลงได้ ผูป้ ระกอบกิจการ
ที่เป็ นทุนท้องถิ่นของไทยจะลดลงเพราะการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ในอนาคตต้องใช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง และใช้เงินทุน
สู ง การทําชิ้นส่ วนย่อยเองของบรรษัทข้ามชาติท้ งั ในประเทศไทยและการขยายฐานประกอบยานยนต์จะลดโอกาส
ของทุนไทยให้มีบทบาทในระดับภูมิภาค นอกจากจะมีแนวนโยบายรัฐที่เอื้อต่อการร่ วมรักษาผลประโยชน์ที่ไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ในภาพรวมของทุนต่างชาติ
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Abstract
Over five decades has the support of the automotive industry from Thai government been so strong,
resulting in the economy’s main branch in propelling the economy, job creation, technology- passing on and
continuous development in the industrial aspect, including both forward and backward connection. The evolution in
the context of competition and beneficial technology from the arising of free trade and investment has occurred,
although new entrepreneurs aside from the Japan party which has been governing the market in the first place had
entered this industry in Thailand but did not liberate the competition much. Whether the assembling of the economy
in the regional level in order to liberate trade and investment will contribute more benefit to supportive industries
such as Thailand’s automotive component industry and develop to a hub in regional production or not, are the main
issues that still lack systematic research. Qualitative research that requires secondary data from researches,
governmental sources and related associations, and primary data from main informants in government service,
automotive component industry and agents of the automotive party, visualizes the development in managing
changeable industries and components alongside with the initiation of the new production base from Thailand to
other countries simultaneously.
Automotive component industry still remains as the heart of the “automotive supply chain” that has low
prices, timely deliveries and being near automobile assembling factories which Thailand’s active automotive
component producers are able to respond properly. Nevertheless, automotive component investment has
transformed from the past joint venture of automobile assemblers and local Thai capital to an increasing in direct
investment by the automobile assemblers. This might lead to a halt in passing on future technology to local
entrepreneurs. Benefits following Thai capital apart from the decrease in direct way, being the important
automotive component production base of ASEAN and collecting taxation for the country might lessen the
proportion. Local capital entrepreneurs of Thailand will be reduced because of the future automotive component
production which uses a higher level of technology and a high amount of investment. Producing component pieces
of the Multinational Corporation, both in Thailand and the expansion of automobile assembling base, will diminish
Thai capital probability of having a role in the regional level unless there are policies from the government that
favors participation in protecting the benefits that do not affect the overall image of foreign capital.
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