อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมระดับต้นที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้าง มูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านเทคโนโลยี่ด้านยานยนต์ โดยประเทศไทย มีนโยบายใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2504 จากการนาชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท Complete
Knock Down จากยุโรปและญี่ปุ่น เข้ามาประกอบเป็นรถยนต์ 1/ ในปี พ.ศ.2514 รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการ
ผลิตและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเพื่อต้องการทดแทนการนาเข้า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจึงเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี พ .ศ.2540 ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมอื่น กล่าวคือต้องลดจานวนแรงงาน ลดกาลังการผลิต และปิดกิจการไปบางส่วน แต่อุตสาหกรรม
ยานยนต์สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและนักลงทุน
มีความเชื่อมั่น ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวและมีความสามารถในการแข็งขันมากขึ้น จนกระทั่งเกิด
อุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี2554 ซึ่งสงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วน
ข้อมูลที่นาเสนอ ในบทความนี้ เป็นผลจากการทาสามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ
.ศ.2555 :
อุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ซึง่ ประกอบด้วย การผลิตยานยนต์ การผลิต ตัวถัง
ยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง และการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์
ในปี 2554 มีจานวนสถานประกอบการ การผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งสิ้นประมาณ 3,035 แห่ง
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ จานวน 2,658 แห่ง หรือ ร้อยละ
87.6 ในจานวนนี้เป็นการผลิตที่นั่งภายในรถยนต์มากที่สุด จานวน 1,542 แห่ง (ร้อยละ 50.8) เป็นการผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์เสริม 1,064 แห่ง (ร้อยละ35.1) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า52 แห่ง (ร้อยละ 1.7)
สาหรับการผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง มีจานวน 286 แห่ง หรือร้อยละ 9.4
ในจานวนนี้เป็นการผลิตตัวถังยานยนต์มากที่สุดมีจานวน 255 แห่ง (ร้อยละ 8.4) เป็นการผลิตตู้คอนเทนเนอร์และ
การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง คิดเป็นร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.3 ตามลาดับ
ส่วนการผลิตยานยนต์ มีจานวน 91 แห่งหรือร้อยละ 3.0 ได้แก่ การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล 28
แห่ง การผลิตรถกระบะ 1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.1 รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะและรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก การผลิตรถ
อื่นที่ใช้เพื่อการโดยสาร(รถตู้ รถบัสและรถโค้ช ) มีจานวน 36 แห่ง (ร้อยละ 1.2) และเป็นการผลิตยานยนต์อื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น จานวน 23 แห่ง ร้อยละ 0.8 เช่น การผลิต รถกระบะมากกว่า 1ตัน รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อ รถที่ใช้ในสนามกอล์ฟ รถดับเพลิง รถกวาดถนน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ รถหุ้มเกราะ รถผสมปู น/
คอนกรีต รถเครนหรือรถบรรทุกติดปั้นจั่น รถแทรกเตอร์ที่ใช้วิ่งถนนสาหรับลากรถกึ่งพ่วง รถเอที วี(ATV) รถโกคาร์ ท
และรถทีค่ ล้ายกันรวมถึงรถแข่ง (แผนภูมิ 1)

1/

แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม
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แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถานประกอบการการผลิตยานยนต์ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การผลิตที่นงั่ ภายในยานยนต์
1.2%

3.0%
9.4%

การผลิตชิ ้นส่วนและอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ
สาหรับยานยนต์
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับยานยนต์

0.8%
87.6%

0.3%
8.4%

0.9%

0.7%

0.1%

การผลิตตัวถังยานยนต์

1.7%

3,035

3,035
แห่ ง

แห่ง

การผลิตตู้คอนเทนเนอร์
50.8%

35.1%

การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
การผลิตยานยนต์อื่นๆซึง่ มิได้ จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น
การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้ เพื่อการโดยสาร

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริ มสาหรับ
ยานยนต์ 2,658 แห่ง
การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วง
และรถกึ่งพ่วง 286 แห่ง
การผลิตยานยนต์ 91 แห่ง

การผลิตรถยนต์สว่ นบุคคล
การผลิตรถกระบะ 1 ตัน

แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถานประกอบการการผลิตยานยนต์ จาแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2549 กับ
ปี 2554
%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

78.9%

87.6%

15.0%
6.1%

9.4%
3.0%

2549

2554

การผลิตชิ ้นส่วนและอุปกรณ์เสริ มสาหรับยาน
ยนต์
การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถ
กึ่งพ่วง

ปี

9.4%

การผลิตยานยนต์

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อเปรียบเทียบสถานประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2549 และปี 2554 พบว่า
ส่วนใหญ่%เป็นสถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ เพิ่ มขึ้นจากร้อยละ 78.9 ในปี 2549
เป็นร้อยละ 87.6 ในปี 2554

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิ 3 จานวนคนทางานและลูกจ้าง ในสถานประกอบการผลิตยานยนต์ จาแนกตาม
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
คนทางานทังหมด
้

ลูกจ้ างในกรรมวิธีการผลิต

ลูกจ้ างอื่นๆ

ประเภท

คนทางานที่ไม่ได้ รับเงินเดือน

จานวน (คน)
247,240
250,000

214,394

213,241

183,877

200,000
150,000
100,000
26,757
31,074

50,000

2,925

24,365
2,361

6,089

27,956

4,999
31

757

2,561

333

-

รวม

การผลิตยานยนต์

การผลิตตัวถังยานยนต์
การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง

การผลิตชิ ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริ ม
สาหรับยานยนต์

ประเภท
อุตสาหกรรม

ในปี 2554 พบว่า สถานประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมการยานยนต์มีจานวนคนทางาน
ทั้งหมด 247,240 คน เป็นลูกจ้างในกรรมวิธีการผลิตจานวน 213,241 คน ลูกจ้างอื่นๆจานวน 31,074 คนและ
คนทางานที่ไม่ได้รับเงินเดือน จานวน 2,925 คน คนทางานส่วนใหญ่ร้อยละ 86.7 ทางานในสถานประกอบการ การ
ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ (ได้แก่ การผลิต ที่นั่งภายในยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับ
ยานยนต์และการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอี่นๆสาหรับยานยนต์ ในจานวนนี้เป็นลูกจ้างในกรรมวิธี การผลิตมี
มากที่สุด สถานประกอบการทีผ่ ลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอี่นๆสาหรับยานยนต์ (ได้แก่ การผลิตเข็มขัดนิรภัย ถุง
ลมนิรภัย ประตู กันชน เบรก กระปุกเกียร์ เพลา ครัตช์ ล้อ โช๊คอัพของระบบกันสะเทือน หม้อน้า หม้อพัก ท่อไอเสีย
เครื่องกรองไอเสีย พวงมาลัย แกนพวงมาลัยและกระปุกเกียร์พวงมาลัย ฯลฯ
)
สาหรับค่าตอบแทนแรงงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน สถานประกอบการการผลิต ยานยนต์ ได้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานรวมทั้งสิ้น 38,175.6 ล้านบาท หรือ เฉลี่ยประมาณ 156,256 บาทต่อคนต่อปี โดยลูกจ้าง ที่
ทางานเกี่ยวกับ การประกอบ/ผลิต รถกระบะ 1 ตัน (รวมถึงรถยนต์นั่งที่มีกระบะ และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก ) ได้รับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด ประมาณ 191,739 บาท รองลงมา ได้แก่ ลูกจ้างที่ผลิตเกี่ยวกับ
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับรถยนต์และการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล ประมาณ 162,319 บาทและ 159,638 บาท
ตามลาดับ ในขณะที่ ลูกจ้างที่ทางาน การผลิตยานยนต์อื่นๆ ที่ใช้เพี่อการโดยสาร มีค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคน
ต่อปีน้อยที่สุด ประมาณ 83,401 บาท
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิ 4 ค่าตอบแทนแรงงาน และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่อคนต่อปี ในปี 2549 และปี 2554
ล้ านบาท

บาท

50,000.0
40,000.0

200,000.0
156,256
150,000.0

155,279

30,000.0
20,000.0

38,175.6

100,000.0

28,850.2

50,000.0

10,000.0
-

2549

2554

ค่ าตอบแทนแรงงาน (ล้ านบาท)

ค่ าตอบแทนแรงงานเฉลี่ยต่ อคนต่ อปี (บาท)

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อ พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนแรงงาน และค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย ในปี 2549 และ
ปี 2554 พบว่า ค่าตอบแทนแรงงานที่ลูกจ้างปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้รับเพิ่มขึ้น
32.3% สาหรับ
ค่าตอบแทนแรงงานเฉลี่ย ต่อคนต่อปีก็ เช่นเดียวกันจากในปี พ .ศ. 2549 จานวน 155,279 บาท เพิ่มขึ้นเป็น จานวน
156,256 บาท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.1) ไม่มีต่างประเทศร่วม
ลงทุนหรือถือหุ้น และ สถานประกอบการ ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการมีอยู่เพียงร้อยละ 8.9
ในจานวนนี้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.1) มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น มากกว่า 50%
สถานประกอบการ
ร้อยละ 33.7 มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 10 - 50% และสถานประกอบการ ประมาณ ร้อยละ 2.2
มีการลงทุนจากต่างประเทศน้อยกว่า 10%
แผนภูมิ 5 จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ จาแนกตามการมีต่างประเทศร่วมลงทุน
หรือถือหุ้น
การมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือ
ถือหุ้น
ไม่ มี
91.1%

สัดส่วนการลงทุนของต่างประเทศ
64.1 %

3,035 แห่ ง

> 50%

มี 8.9%

10 50%

33.7%

< 10%

2.2%

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ จาแนกตามการมีต่างประเทศร่วม
ลงทุนหรือถือหุ้น ในปี 2549 และปี 2554
%
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

69.0

64.1

<10%

33.7

29.1

10 - 50%
>50%

2.2

1.9
ปี 2549

ปี 2554

ปี

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อเปรียบเทียบสถานประกอบการที่ มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น ในปี 2549 และปี 2554
มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 10 - 50% เพิ่ม ขึ้ น มากที่สุด จากร้อยละ 29.1 เป็นร้อยละ 33.7 และที่มี
ต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นน้อยกว่า 10% เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.2
การส่งอุตสาหกรรมยานยนต์ออกไปจาหน่ายต่างประเท
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ที่มีการส่ง ผลผลิต ไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
มีจานวน 328 แห่งหรือร้อยละ 10.8 ในจานวนนี้ร้อยละ 41.8 มีมูลค่าส่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ระหว่าง 20 –
49% ของมูลค่าขายผลผลิต และร้อยละ 33.2 มีการส่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศ มากกว่า 50% ที่เหลืออีกประมาณ
ร้อยละ 25.0 มีการส่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศน้อยกว่า 20%
แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ จาแนกตามการส่งผลผลิตออกไป
จาหน่ายต่างประเทศ
การส่ งออกไปจาหน่ ายต่ างประเทศ

สัดส่ วนการส่ งออก
ของ
33.2 %

89.2%

3,035
แห่ ง

10.8%

ไม่ มี
มี

≥50%

41.8 %

20 - 49%

25.0 %

<20%

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิ 8 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ จาแนกตาม การส่งผลผลิตไปจาหน่าย
ต่างประเทศ ในปี 2549 และปี 2554

สัดส่ วนการส่ งออก
100%

33.2

38.5

80%

≥ 50%

24.6

60%

41.8

20 - 49%

40%

< 20%

25.0

36.9

20%
0%
ปี 2549

ปี 2554

ปี

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อเปรียบ เทียบ สถถานประกอบการ ในปี 2549 และปี 2554 พบว่า มีมูลค่าส่งไปจาหน่าย
ยังต่างประเทศระหว่าง 20 – 49% ของมูลค่าขายผลผลิตเพิ่มชึ้นมากที่สุด จากร้อยละ 24.6 ในปี 2549 เป็นร้อยละ
41.8 ในปี 2554
การใช้วัตถุดิบหรือวัสดุประกอบการผลิตจากต่างประเทศ
สถานประกอบการสถานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์มีการใช้วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ
ประมาณ 346 แห่งหรือร้อยละ 11.4 ในจานวนนี้ (ร้อยละ36.4) มีการใช้วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศมากกว่าหรือ
เท่ากับ 50% ประมาณร้อยละ 35.0 มีการใช้วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ ระหว่าง 20-40% และร้อยละ 28.6
มีการใช้วัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ น้อยกว่า 20%
แผนภูมิ 9 ร้อยละสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ จาแนกตามการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุ
ประกอบการผลิตจากต่างประเทศ

88.6% 3,035 แห่ ง 11.4%
มี
ไม่มี

36.4%

≥ 50%

35.0%

20 - 49%

28.6%

< 20%

สัดส่ วนการใช้ วัตถุดิบหรือวัสดุประกอบการผลิตจากต่ างประเทศ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิ 10 ร้อยละสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ จาแนกตามการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุ
ประกอบการผลิตจากต่างประเทศ ในปี 2549 และปี 2554
สัดส่ วนการใช้ วัตถุดิบหรือวัสดุประกอบการผลิตจากต่ างประเทศ
%
100%

50%

34.8

36.4

36.5

35.0

28.7

28.6

0%
ปี 2549

ปี 2554

≥ 50%
20 - 49%
< 20%

ปี

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อเปรียบเทียบในปี 2549 และปี 2554 พบว่า สัดส่วนของสถานประกอบการที่ มีการใช้วัตถุดิบ
นาเข้าจากต่างประเทศมากกว่าหรือเท่ากับ 50% เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.8 เป็นร้อยละ 36.4
อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ย
ในปี 2554 สถานประกอบการสถานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ มีอัตราการใช้กาลังการผลิต
โดยเฉลี่ยประมาณ 80.4% พบว่า สถานประกอบการร้อยละ65.9 มีอัตราการใช้กาลังการผลิตมากกว่า80% ร้อยละ
29.8 มีอัตราการผลิตระหว่าง 50 – 79% และที่มีอัตราการใช้กาลังการผลิตต่ากว่า50% มีประมาณร้อยละ 4.3
แผนภูมิ 11 ร้อยละของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ จาแนกตามอัตราการใช้กาลังการผลิต
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการ

100%
80%

80.4

79.9

79.7

80.5

50 - 79%

60%
40%
20%
0%

≥ 80%

65.9

63.3

29.8
4.3

23.9
6.8

รวม

68.0

65.5

24.0
8.0

30.6
3.9

< 50%

สถานประกอบการ

การผลิตยานยนต์ การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตชินส่ วน
และอุปกรณ์ เสริม
การผลิตรถพ่ วง
สาหรั บยานยนต์
และรถกึ่งพ่ วง

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิ 12 ร้อยละสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ จาแนกตามอัตราการใช้กาลังการผลิต
ในปี 2549 และปี 2554
ร้ อยละ
65.9
29.8

50

40.0

4.3

2549
2554

52.0

ปี

8.0

2554

0

2549

<50%
50-79%
≥80%

อัตราการใช้ กาลังการผลิต

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อเปรียบเทียบ ในปี 2549 และปี 2554 พบว่า สถานประกอบการที่มี อัตราการใช้กาลังการผลิต
มากกว่า 80% เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.0 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 65.9 ในปี 2554
รายได้ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าเพิ่ม
สถาน ประกอบการสถานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ในปี 2554 มี รายได้ (มูลค่าผลผลิต )
รวมทั้งสิ้นประมาณ1,228.8 พันล้านบาท เป็นรายจ่าย(ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง)ประมาณ 945.3 พันล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม
ประมาณ 283.5 พันล้านบาท โดยมีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มต่อมูลค่าผลผลิตประมาณร้อยละ 23.1
แผนภูมิ 13 รายได้ รายจ่าย และมูลค่าเพิ่ม
พันล้ านบาท
1,400.0

1,228.8

รายได้

1,200.0
1,000.0

มูลค่ าเพิ่ม

945.2

800.0

626.0

582.7

484.6

600.0
400.0

ค่ าใช้ จ่าย

451.5

283.5
141.5

200.0

131.2
20.0

-

9.2

10.8

สถานประกอบการ
29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง รถกึง่ พ่วง

292 การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึง่ พ่วง

291 การผลิตยานยนต์

้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์
293 การผลิตชิน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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แผนภูมิ 14 รายได้ รายจ่าย และมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ใน ปี 2549
และ ปี 2554
พันล้ านบาท
1,500.0

1,228.8

1,200.0
900.0

945.3

846.1
622.3

600.0

283.5

223.8

300.0
0.0

ปี 2549
รายได้

ปี

ปี 2554
ค่าใช้ จา่ ย

มูลค่าเพิ่ม

ที่มา :สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 และสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อเปรียบเทียบ รายได้ (มูลค่าผลผลิต ) รายจ่าย (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง) และมูลค่าเพิ่ม ในปี 2549
และปี 2554 พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เมี่อ พิจารณาสถานประกอบการ การผลิต ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ในปี 2554 พบว่า
มีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการ โดยรวมประมาณ 93.4 ล้านบาท สถานประการผลิตยานยนต์ มีมูลค่าเพิ่ม
เฉลี่ยต่อสถานประกอบการมากที่สุดประมาณ 1,554.6 ล้านบาท รองลงมา คือ สถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์ และสถานประกอบการผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ประมาณ
49.4 และ 37.9 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับมูลค่าเพิ่มต่อคนทางานของ สถานประกอบการ การผลิต ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
โดยรวม ประมาณ 1.1 ล้านบาท สถานประกอบการผลิตผลิตยานยนต์ มีมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อ คนทางาน มากที่สุด
ประมาณ 5.3 ล้านบาท รองลงมา คือ สถานประกอบการผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงแ ละรถกึ่งพ่วงและ
สถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์มีประมาณ 1.8 และ 0.6 ล้านบาท ตามลาดับ
แผนภูมิ 15 มูลค่าเพิ่มเฉลี่ยต่อสถานประกอบการและต่อคนทางาน จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์
มูลค่ าเพิ่มเฉลี่ยต่ อสถานประกอบการ
(ล้ านบาท)

มูลค่ าเพิ่มเฉลี่ยต่ อคนทางาน
(ล้ านบาท)

37.9 49.4 93.4

0.6
29
291

1,554.6

292

1.1
29

1.8

291
5.3

292

293

293

29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง รถกึง่ พ่วง

292 การผลิตตัวถังยานยนต์ การผลิตรถพ่วงและรถกึง่ พ่วง

291 การผลิตยานยนต์

้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมสาหรับยานยนต์
293 การผลิตชิน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สามะโนธุรกิจอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ทั่วราชอาณาจักร
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การดาเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาจากปี 2549 - 2554
พบว่า สถานประกอบการสถานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ
108.2 จานวนคนทางานเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 ส่วนจานวนคนทางานเฉลี่ยต่อสถานประกอบการลดลง 25.6
ด้านการจ้างงาน พบว่า มีจานวนลูกจ้างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 54.1 ส่วนค่าตอบแทนแรงงานที่ได้รับ
พบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
สาหรับ มูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม ในการดาเนินกิจการ มีมูลค่า เพิ่มขึ้นร้อยละ
50.4 57.4 และ 31.4 ตามลาดับ
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574
ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาห กรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มา กว่า 40 ปีและได้รับ
การยอมรับให้เป็นประเทศฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สาคัญของภูมิภาคอาเซียน
และ เป็นประเทศฐานการผลิตรถปิกอัพไม่เกิน 1 ตันเป็นอันดับ 1 ของโลก เพื่อรักษาศัก ยภาพในการแข่งขันและ
สร้าง จุดยืนที่มั่นคงของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ได้กาหนดเป้าหมาย
ในการ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไว้ดังนี้ “ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์
แห่งเอเชีย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศโดยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่มีความเข้มแข็ง ” โดยผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ ผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของประเทศไทยให้มากที่สุด เพื่อรักษาจุดยืนของประเทศไทย
ในการเป็น ประเทศฐานการผลิตหลักของเอเชียแปซิฟิค แนวโน้มของการพัฒนาสินค้ายานยนต์นั้น ประเทศไทย
จะต้องมุ่งเน้นไปที่สินค้าหลัก 4 ชนิด คือ
- รถปิกอัพไม เกิน 1 ตัน และรถปิกอัพ ดัดแปลง
- รถยนต์นั่ง ขนาดเล็ก คุณภาพสูง
- จักรยานยนต์
- อะไหล่ยาน ยนต์และ ชิ้นส่วน ตกแต่ง
ประเทศไทยควรจะขยายบทบาทจากการเป็นฐานการประกอบยานยนต์ไปสู่การมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ และระบบสาเร็จรูปที่สาคัญสาหรับยานยนต์ในอนาคต คือ รถไฮบริด รถไฟฟ้า และ
รถ fuel cell อีกด้วย ซึ่งระบบ และอุปกรณ์ของยานยนต์ในอนาคตเหล่านี้จะมีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตเป็น อย่างมาก ประเทศไทยควรส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิต ชิ้นส่วน
ระดับโลกให้สร้างฐานการผลิตอุปกรณ์
และระบบที่สาคัญในประเทศไทย และมุ่งให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการไทยเพื่อ
สร้างฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศไทย แนวทางในการพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่
การเป็นฐานการผลิตแห่งเอเชียได้นั้นจ ะ ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก โดยจะมีการวางแนวทางการพัฒนา
ที่ครอบคลุมทั้งกับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต และรองรับเทคโนโลยี ในอนาคต
- พัฒนาฝีมือ แรงงานทั้ง ปริมาณและ คุณภาพ
- พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และ กระบวนการผลิตเพื่อ พัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของประเทศ และสร้าง
การพึ่งพา เทคโนโลยี ภายในประเทศ
- พัฒนา ผลิตภัณฑ์
- ยกระดับ กระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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3. เชื่อมโยงอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงทาง วัตถุดิบต้นน้าเพื่อ สนับสนุนการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์
- เชื่อมโยง อุตสาหกรรม วัตถุดิบต้นน้า
- สร้างความ เชื่อมั่นแกภาคประชาชน
4. ยกระดับโครงสร้าง สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
- สร้างนโยบาย ส่งเสริมการลงทุน ที่ชัดเจน และเป็นธรรม
การสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านที่มีความสามารถสูงสุด (Focus on Specialized Core
Competency) โดยการปรับเปลี่ยนจากการจ้างผลิตที่ขึ้นอยู่กับกาลังการผลิตของผู้ประกอบการแต่ละรายไปสู่
การจ้างผลิตที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการเป็นสาคัญ ดังนั้นความได้ เปรียบในการแข่งขัน จึง
ขึ้นอยู่ กับความสามารถในการปรับตัว (Economic for flexibility) และการกาหนดมาตรฐานการผลิตจะขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะสาคัญของรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เช่น
- การจ้างผลิตโดยพิจารณาจากทักษะความ ชานาญของผู้รับจ้างผลิต
- ความได้เปรียบขึ้นอยู่กับความสามารถใน การปรับตัว (Economic for flexibility)
- ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล
ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้ นส่วนยานยนต์ ไทยตามแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย เพื่อยกระดับศักยภาพของ อุตสาหกรรมและนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
ในอนาคตได้ มี 3 แนวทาง คือ
1. ประเทศไทยจะเป นฐานการผลิตยานยนต ระดับคุณภาพที่สาคัญของเอเชีย แปซิฟ ค สามารถ
ผลิตยานยนตคุณภาพสูงสงออกไดทั่วโลกโดย
- ระยะสั้น มุงเนนการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
- ระยะกลาง มุงเนนในการ วิจัยและพัฒนาชิ้นส วนยานยนตและระบบสาเร็จรูป รวมถึงตลาด
อะไหลและ ชิ้นสวนตกแตงเพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาไทยใหมากที่สุด
- ระยะยาวเป นผู นา ในการผลิตการวิจัยและพัฒ นาดานเมคคาโทรนิกส ของเอเชียแปซิฟ ค
มี มาตรการสิ่งแวดลอมที่เขมงวดเทียบเทามาตรฐานยุโรป
2. สินคายานยนต์ที่ประเทศไทยควรให้ความสาคัญคือรถปกอัพไมเกิน 1 ตันและรถปกอัพดัดแปลง
รถยนต์นั่งขนาดเล็กคุณภาพสูง จักรยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์และชิ้นส่วนตกแต่ง
3. ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องจักรระดับ semi-automation เพื่อทดแทน การนาเขา
เครื่องจักรจากต่ างประเทศและชดเชยการขาดแคลนแรงงาน (ที่ : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม)
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4. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และ www.aseansec.org
5. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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นิยาม

1. รายได้ หมายถึง มูลค่าขายผลผลิต รายรับจากการขายสินค้าที่ซื้อมาจาหน่ายในสภาพเดิม รายรับจาก
การรับจ้างเหมาทาการผลิตสินค้าให้สถานประกอบการอื่น โดยสถานประกอบการจัดหาวัสดุให้ รายรับจากการ
ให้บริการ บารุงรักษา ซ่อมแซม และติดตั้งให้แก่สถานประกอบการอื่น รายรับจากการให้เช่าอาคาร อาคารพร้อม
ที่ดิน ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ และรายรับอื่นๆ และส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงเหลือ
มูลค่าขายผลผลิต ได้แก่ มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สถานประกอบการผลิตขึ้นเองและ /หรือที่สถาน
ประกอบการอื่นผลิตให้ โดยสถานประกอบการเป็นผู้จ่ายค่าวัสดุ และวัสดุประกอบที่ ใช้ในการผลิตในระหว่างเดือน
มกราคม –เดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้ให้รวมมูลค่าผลผลิตที่สถานประกอบการผลิตเพื่อใช้เอง หรือให้คนทางาน
เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนแรงงาน ผลผลิตที่จัดส่งให้สานักงานใหญ่ สานักงานสาขา หรือสานักงานขาย
ของโรงงาน และรายรับจากการขายผลพลอยได้และเศษวัสดุ
2. ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง ) ได้แก่ รายจ่ายที่ใช้ในการดาเนินการในขบวนการผลิตของสถาน
ประกอบการในรอบปี 2554 ประกอบด้วย ค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุประกอบที่ใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต
(ค่าเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าที่ใ ช้ในการผลิต ค่าติดตั้งซ่อมแซมและบารุงรักษาสินค้าที่จาหน่ายให้ลูกค้า ค่าติดตั้ง
ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือฯ และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น)ๆค่าซื้อสินค้าที่ซื้อมาจาหน่ายในสภาพเดิม
ค่าจ้างเหมาจ่ายให้ สถานประกอบการอื่นผลิตสินค้าให้ โดยสถานประกอบการจัดหาวัสดุให้ ค่าธรรมเนียมที่จ่าย
สาหรับลูกจ้างเช่า (แรงงานเช่า ) ค่าใช้จ่ายในการขายของสถานประกอบการ (ค่าโฆษณา ค่าขนส่งสินค้าที่ขาย
ค่านายหน้า ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดาเนินงานของสถาน
ประกอบการ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดาเนินงานฯ หักด้วยค่าเช่าที่ดิน ค่าดอกเบี้ยจ่าย หนี้สูญ และขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนฯ) ส่วนเปลี่ยนแปลงมูลค่าวัตถุดิบและวัสดุประกอบฯ คงเหลือ
3. มูลค่าเพิ่ม คานวณโดย : รายได้ (มูลค่าผลผลิต) – ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง)
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