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บทคัดยอ
กวาหาทศวรรษของการสงเสริมอุตสาหกรรมยายนตของรัฐบาลไทยมีผลใหอุตสาหกรรมนี้มีความแข็งแกรง
จนเปนเศรษฐกิจสาขาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางงาน ถายทอดเทคโนโลยีและ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอ เนื่อ งทั้ง แบบเชื่ อมต อไปขา งหน า และข างหลัง การเปลี่ ย นแปลงบริบ ทของการแขง ขั นและเทคโนโลยี ที่ ไ ด
ประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนแมจะมีผูประกอบการรายใหมนอกเหนือจากคายญี่ปุนซึ่งครอง
ตลาดมาตั้งแตตนเขาสูอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย แตก็ไมทําใหการแขงขันเปนเสรีมากขึ้นนัก การรวมเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคเพื่อเปดเสรีทางการคาการลงทุนจะทําใหอุตสาหกรรมสนับสนุนเชนชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยได
ประโยชนเพิ่มขึ้นและพัฒนาไปเปนฐานการผลิตในระดับภูมิภาค (Hub) หรือไมเปนประเด็นสําคัญที่ยังขาดการวิจัย
อยางเปนระบบ การวิจัยเชิงคุณภาพที่อาศัยขอมูลทุติยะภูมิจากงานวิจัย แหลงราชการและสมาคมที่เกี่ยวของ และ
ขอมูลปฐมภูมิจากผูใหขอมูลหลักที่อยูในราชการ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต และตัวแทนคายยานยนตทํา
ใหเห็นพัฒนาการในการบริหารอุตสาหกรรมและชิ้นสวนที่เปลี่ยนแปลงไปควบคูกับการเปดฐานการผลิตใหมจาก
ประเทศไทยไปสูประเทศอื่น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตยังคงเปนหัวใจสําคัญของ “หวงโซอุปทานยานยนต” ที่ตองมีราคาต่ํา คุณภาพ
ตรงตามตองการ จัดสงตรงเวลา อยูใกลกับโรงงานประกอบยานยนต ซึ่งผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เปดดําเนินการอยูใน
ประเทศไทยสามารถตอบสนองได เ ป น อย า งดี อย า งไรก็ ดี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยเปนการรวมทุนระหวางผูประกอบยานยนตกับทุนทองถิ่นของไทยมาเปนการลงทุน
แบบทางตรงโดยผูประกอบยานยนตมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทําใหการถายทอดเทคโนโลยีในอนาคตมาสูผูประกอบการ
ทองถิ่นไมเกิดขึ้น ผลประโยชนที่จะเกิดตามมาแกทุนไทยนอกจากจะนอยลงในทางตรงแลว การเปนฐานการผลิต
ชิ้นสวนยานยนตที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียนและการจัดเก็บภาษีใหประเทศอาจจะลดสัดสวนลงได ผูประกอบกิจการ
ที่เปนทุนทองถิ่นของไทยจะลดลงเพราะการผลิตชิ้นสวนยานยนตในอนาคตตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง และใชเงินทุน
สูง การทําชิ้นสวนยอยเองของบรรษัทขามชาติทั้งในประเทศไทยและการขยายฐานประกอบยานยนตจะลดโอกาส
ของทุนไทยใหมีบทบาทในระดับภูมิภาค นอกจากจะมีแนวนโยบายรัฐที่เอื้อตอการรวมรักษาผลประโยชนที่ไม
กระทบตอผลประโยชนในภาพรวมของทุนตางชาติ
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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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