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ต่อไป โครงการการศึกษาผลกระทบของการเปลีย่ นไป
ใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์: ข้อเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
ที่เป็นธรรมในประเทศไทยนี้ ได้ท�ำการศึกษาแนวโน้ม
การเกิ ด ขึ้ น ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ผลกระทบต่ อ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ใ น
ประเทศไทย ผลกระทบต่อแรงงานในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม ซึ่งงาน
ศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การเข้าร่วมการสัมมนา
เอกสาร และวรรณกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้
ส่วนยานยนต์ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ผูป้ ระกอบการและ
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้

การเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ถยนต์ไฟฟ้าเป็นการเปลีย่ นแปลง
ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
และแรงงานในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ แ ละ
อุตสาหกรรมสนับสนุน เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าใช้ชิ้น
ส่วนลดลงอย่างมากจาก 30,000 ชิน้ เหลือเพียง 1,5003,000 ชิ้น ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความเสี่ยงจะได้รับผล
กระทบ ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย
หม้อน�้ำ  ถังน�้ำมัน เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลของสมาคม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย มีจ�ำนวนประมาณ 816
แห่งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมด 2,500 แห่ง
โดยบริษัท 816 แห่งนี้จ้างแรงงานอยู่จ�ำนวน 326,400
คน คิดเป็นร้อยละ 47 ของแรงงานทั้งหมดที่ผลิตและ
ประกอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
สนับสนุนที่จะได้รับผลกระทบมีอีกจ�ำนวน 183 แห่ง
อย่างไรก็ดี สถานประกอบการขนาดใหญ่มักจะผลิต
ชิ้นส่วนในหลากหลายกลุ่มจึงสามารถปรับตัว และ
จะได้รับผลกระทบน้อยกว่าสถานประกอบการ SMEs
ที่ มั ก จะผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเพี ย งกลุ ่ ม เดี ย ว นอกจากนี้
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าท�ำให้การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงลดลง
ส่ ง ผลต่ อ แรงงานในอุ ต สาหกรรมกลั่ น น�้ ำ มั น และ
สถานีบริการน�้ำมันอีกด้วย
หากพิจารณาข้อมูลจากแบบส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ประชากรทัว่ ราชอาณาจักรของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่า ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 525,958 คน ในจ�ำนวน
นี้มีผู้มีงานท�ำในภาคการผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และ
ภาคการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นภาค
การผลิตที่จะได้รับผลกระทบเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้
จะไม่ถูกใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า จ�ำนวน 14,917 คน และ
2,194 คน ตามล�ำดับ รวมจ�ำนวน 17,111 คน ซึ่ง
แรงงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่
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อาชีพช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ช่างเหล็ก ช่างเครือ่ ง ช่างไฟฟ้า และผูค้ ดั คุณภาพ รวม
จ�ำนวน 2,513 คน และอาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักร
โรงงานและเครือ่ งจักร และท�ำงานในอาชีพผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการประกอบ แบ่งเป็น ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรโรงงาน
แปรรูปโลหะ ตกแต่ง ชุบ และเคลือบโลหะ ผู้ประกอบ
เครื่องจักรกล และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบอื่นๆ
รวมจ�ำนวน 8,940 คน โดยแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีอายุต�่ำกว่า 39 ปี (ร้อยละ 80) จบการศึกษาระดับ
ปวช.-ปวส. (ร้อยละ 46) และมีรายได้ไม่เกิน 15,000
บาท (ร้อยละ 70)
อย่ า งไรก็ ดี การผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า จะมี ผ ลกระทบ
ด้านบวกต่อตลาดแรงงานด้วย กล่าวคือ จะมีต�ำแหน่ง
งานใหม่เกิดขึ้น โดยการผลิตชิ้นส่วนประเภทใหม่ที่ใช้
รถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ วัสดุน�้ำหนักเบา และ
สถานีอดั ประจุไฟฟ้า เป็นต้น ผลสุทธิจงึ ไม่ชดั เจนว่าจะ
น� ำ มาซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของต� ำ แหน่ ง งาน
อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมใหม่ๆ มีแนวโน้มใช้แรงงาน
เข้ ม ข้ น น้ อ ยลงและมี ทั ก ษะสู ง ขึ้ น ซึ่ ง แรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ทักษะได้ในทันที ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ อีกทั้งแรงงานบางส่วนประสบปัญหาไม่สามารถ
ปรั บ ตั ว ได้ โ ดยเฉพาะแรงงานที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 45 ปี
ขึ้ น ไป แม้ จ ะได้ รั บ การฝึ ก อบรมแล้ ว ก็ ต าม ดั ง นั้ น
ในช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า นนี้ จะมี แ รงงานจ� ำ นวนหนึ่ ง
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางลบต่ อ การจ้ า งงาน โดยผล
กระทบจะเกิดขึ้นก่อนในภาคการผลิตเพื่อการส่งออก
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบต่อแรงงานในอีก 10 ปี
ข้ า งหน้ า นี้ หลั ง จากนั้ น จึ ง จะกระทบการผลิ ต เพื่ อ
ขายภายในประเทศ เนื่ อ งจากตลาดต่ า งประเทศ
มี ก ฎระเบี ย บด้ า นการขนส่ ง ที่ เ ข้ ม งวดในเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้อมมากกว่า นอกจากนี้ งานใหม่ที่จะเกิดขึ้น
อาจเป็นงานที่ไม่ม่ันคง และสวัสดิการน้อยลง เช่น

สัญญาการจ้างงานระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลน้อยลง
เป็นต้น
แม้ ผ ลกระทบในด้ า นการเปลี่ ย นแปลงผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไปสู ่ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า ยั ง ไม่ ชั ด เจนในปั จ จุ บั น แต่ ก าร
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต (Process) ได้เห็น
ผลกระทบที่ชัดเจนอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากการน�ำ
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต
ส่งผลให้แรงงานบางส่วนถูกทดแทนโดยเฉพาะแรงงาน
ระดับปฏิบัติการ แรงงานต้องปรับทักษะให้สามารถ
ท�ำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ได้ โดยสถานประกอบ
การในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ได้ มี ก ารปรั บ ลดจ� ำ นวนพนั ก งานลงด้ ว ยการไม่ รั บ
คนงานระดั บปฏิ บัติ การเพิ่ม เติ ม ทดแทนแรงงานที่
เกษียณอายุไป การเลิกจ้างพนักงานชั่วคราวหรือ
ซับคอนแทรค (Sub-Contract) โครงการเกษียณอายุ
ก่อนก�ำหนดหรือโครงการสมัครใจลาออก โครงการ
ป่วยรักษาตัว โครงการอาชีพทางเลือก การปรับลดการ
ท�ำงานล่วงเวลาลง การปรับลดวันท�ำงานลง บางบริษทั
ประกาศปิดกิจการ บางบริษัทย้ายฐานการผลิตกลับ
ประเทศตนเอง หรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ที่ มี ค ่ า จ้ า งต�่ ำ กว่ า ประเทศไทย โดยผลกระทบต่ อ
แรงงานสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. แรงงานซั บ คอนแทรคหรื อ แรงงานสั ญ ญาจ้ า ง
เป็นแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง
ก่อนแรงงานประจ�ำ  กลุ่มนี้จึงควรเร่งรัดจัดหา
งานใหม่และพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น
2. แรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นแรงงานที่มีอายุมาก (ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป)
และการศึกษาน้อย จึงมีข้อจ�ำกัดในการพัฒนา
ทักษะหรือเรียนรู้ทักษะการท�ำงานใหม่ๆ หรือ
เปลี่ยนอาชีพ ซึ่งสถานประกอบการโดยเฉพาะ
บริษัทขนาดใหญ่ อาจใช้วิธีให้เงินชดเชยภายใต้
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โครงการเกษี ย ณอายุ ก ่ อ นก� ำ หนด หรื อ อาจ
โยกย้ายให้ไปท�ำงานในสายงานอื่น
3. แรงงานที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ กลุ ่ ม นี้ อ ยู ่ ใ นวั ย
ท�ำงานอายุไม่เกิน 45 ปี ควรได้รับการฝึกอบรม
ฝีมือใหม่หรือยกระดับให้สูงขึ้น ตลอดจนให้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มทักษะการ
ประเมินความเสี่ยงและวางแผนรับมือกับความ
เสี่ยง ทั้งด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต เพื่อ
จะได้เตรียมตัวรับมือได้อย่างเหมาะสม
4. แรงงานใหม่ ต้องได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ
จ้างแรงงานระดับปฏิบตั กิ าร (จบ ม.3 หรือต�ำ่ กว่า)
ลดลง และจ้างช่างเทคนิคและวิศวกรมากขึ้น
จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่
รถยนต์ไฟฟ้า ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอ
แนะต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง สนับสนุนให้มีการจัดท�ำ
แผนงาน/โครงการพัฒนาก�ำลังคนและเทคโนโลยี
ร่ ว มกั บ สหภาพแรงงาน ทั้ ง การยกระดั บ ฝี มื อ
แรงงาน และการสร้างทักษะใหม่ รวมทัง้ สนับสนุน
ด้านงบประมาณ การอนุญาตให้แรงงานใช้เวลา
ท�ำงานในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเสนอแนะ
ให้ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนไทยขนาดกลางและเล็ก (SMEs)
จ�ำเป็นต้องพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์และ
ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในยานยนต์อนาคต โดยหา
ความรู้เพิ่มเติมและท�ำงานร่วมกับภาครัฐ
2. ข้อเสนอแนะต่อสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยาน
ยนต์แห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานต่างๆ
จัดท�ำศูนย์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้จาก
งานวิจัยให้แก่ผู้ใช้แรงงาน มีการจัดท�ำแผนการ
ท�ำงานและตั้งคณะท�ำงานท�ำหน้าที่รับผิดชอบ

เพือ่ น�ำข้อมูลความคืบหน้ามารายงานต่อทีป่ ระชุม
ใหญ่ทกุ เดือน การปรึกษาหารือกับนายจ้างในการ
จั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานแก่ ส มาชิ ก
ทั้ ง การยกระดั บ ฝี มื อ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการ
สร้างทักษะใหม่ โดยอาจจัดท�ำโครงการน�ำร่อง
ในสถานประกอบการ ใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่
ขยายผลต่ อ ไป การจั ด เวที ป รึ ก ษาหารื อ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นระยะ และ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละบทเรี ย นกั บ
สหภาพแรงงานต่างประเทศ
3. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เสนอให้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมิน
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างจาก
เทคโนโลยีและปัญหาโลกร้อน และให้ขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งประกอบ
ด้วยหลายภาคส่วน (นายจ้าง แรงงาน ภาครัฐ
นักวิชาการ และภาคประชาสังคม) การจัดตั้ง
หน่ ว ยงานพิ เ ศษท� ำ งานเชิ ง รุ ก แบบมื อ อาชี พ
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและฝึกทักษะใหม่
ให้แก่แรงงาน ตลอดจนจัดระบบการเลิกจ้างงาน
และกระจายงานสู ่ ภ าคส่ ว นใหม่ ๆ เสนอให้
กระทรวงแรงงานพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ และแรงงานชัว่ คราว เนือ่ งจากแรงงาน
2 กลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันการ
คุ ้ ม ครองยั ง ไม่ เ พี ย งพอ และการสนั บ สนุ น ให้
สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด
เพื่อผลิตแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้
เศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
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Executive Summary
A changing trend in the automotive industry from the
internal combustion engine to the electric vehicle is
unavoidable as many countries become increasingly
concerned about global warming. The Thai automotive
industry, therefore, needs to adapt to these changes in
order to stay competitive in the global market. This
research studies trends of the electric vehicle, its impacts
on Thailand’s automotive and automotive parts industries,
and on the workforce in the automotive parts industry,
and provides policy recommendations to ensure a just
transition. This study utilizes qualitative data gathered
from interviews, group conversations, several seminars
and papers. Observations are sourced from entrepreneurs,
workers, and related agencies within the automotive and
automotive parts industries, and government agencies.
Transitioning to electric cars is a product change that will
substantially affect entrepreneurs and workers in the
automotive and automotive parts industries because
an electric car uses only 1,500-3,000 parts compared to
the 30,000 parts used in a combustion engine car.
Manufacturers of combustion engine parts, exhaust
pipes, radiators, gas tanks, and so forth are highly
vulnerable to the change. Based on the data from the
Thai Autoparts Manufacturers Association, these
manufacturers amount to 816 out of the 2,500 Thai
auto-parts manufacturers hiring 326,400 workers,
representing 47 percent of the total workforce in the
manufacturing of vehicles and parts. Other 183
companies in the supporting industries will also be
affected. Both large and small -sized manufacturers will
be put at risk, but large companies producing various
parts to different markets are more resilient than small
and medium -sized manufacturers. Moreover an increase
in the use of electric cars will reduce the demands for oil
and gas, which will affect workers in the refining industry
as well as those employed in for instance, gas stations.
The labor force survey conducted nationwide by the
National Statistic Organization in 2018 during July –
September found that there are 525,958 workers
employed in the automotive industry, of which 14,917
are manufacturing bearing and gears, and 2,194 are
producing combustion engines. These 17,111 workers
are at high risk of unemployment since these parts

would not be used in electric vehicles. Worker groups
who are more at risk than others include ironworkers,
mechanics, electricians and quality inspectors with a total
workforce of 2,513. Likewise, 8,940 workers who
monitor machines in the factory, assemble machines, and
other assembly jobs will also be affected. Most of the
workers in these two groups are under 39 years old
(80%), with vocational education (46%), and have less
than 15,000 Baht of monthly income (70%).
Meanwhile, electric vehicle production still has a positive
impact to the labor market, i.e., it will create new jobs for
those who manufacture parts utilized in electric vehicles
such as batteries, lightweight materials, and charging
stations. Hence it remains to be seen whether or not the
transition leads to more or less workers in the industry
overall. New innovative industries tend to be less labor
intensive and require more skilled workers. However,
workers cannot immediately learn and adopt new skills.
Those in the 45+ age bracket are particularly at risk of
being unable to adapt, even after receiving training. As a
result, some workers will face negative impacts during
the transition. The impact will occur first in the export-led
production, which is expected to happen in the next 10
years. Domestic production will be similarly affected due
to stricter environmental regulations on the global
transportation market. Moreover, newly created jobs may
be characterized by lower job security and benefits, for
instance short-term contracts or reduced health benefits.
Although the impact of the end products remains unclear,
changes in the production process have been obvious.
Automated systems and robots are being employed in
the production process instead of human workers,
especially those in the low-level operation jobs.
Meanwhile, existing workers need to adjust their skills to
be able to work with new technologies. Automotive and
auto parts industries have recently been reducing the
number of employees by refraining from hiring new
workers in low level jobs to replace retired workers,
terminating temporary and subcontract employees,
offering early retirement programs or voluntary
resignation, leave for sickness programs, alternative
career options, and reducing overtime and working days.
Some companies closed their businesses, while others
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moved back or out to other countries with lower wages
than Thailand. Four groups of workers involved in the
transition are classified as follows:
1.

Subcontract or contract workers. This group will be
put at risk earlier than permanent workers. Thus,
government should assist in upskilling or obtaining
other jobs.

2.

Non-adaptable workers. Most of workers in this
group are over 45 years old and less educated so
they cannot easily learn new skills or change jobs. In
a large enterprise, workers may receive compensation
under an early retirement program or be relocated
to another production line.

3.

Adaptable workers. Workers in this group are under
45 years old. Government should provide skills
training or upskilling, establish a career information
center, and develop risk assessment and management
skills in order to personally and professionally
prepare them for the change.

4.

Newcomers. The education system needs to prepare
young population in order to meet job market
demand as employers tend to hire less low-level
operation workers and more technicians and
engineers.

As a result of the transition on workers, we have some
recommendations toward employers, Thai labor unions,
and government as follows:
1. Employers should collaborate with labor unions to
develop a human resource and technology
development plan or project, including upskilling
and reskilling. Workers should be allowed to develop
work-related skills during the work hours. Lastly,
small and medium -sized manufacturers should
acquire more knowledge and work closely with the
government to develop motors and parts in the
vehicles of the future.

2. The Automobile Labour Congress of Thailand
(ALCT) and other labor unions should set up
information centers to make research projects
available to workers. The ALCT and unions should
jointly initiate working plans, form a committee, and
report the progress every month. Unions should
work with employers to provide capacity
development programs, upskilling, and reskilling to
all union members. A pilot project in a selected
company could be a model for development.
Moreover, all parties should meet frequently and be
in contact with the community of labor unions from
other countries to exchange ideas and lessons
learned.
3. The Government should establish a committee
tasked with monitoring and assessing the effect of
technology and climate change on structural change
and provide some policy recommendations.
Committee members should include representatives
from all stakeholders such as employees, workers,
government agencies, academics, and civil society
groups. A special working group on skill development
should be set up and, also, able to help workers
relocate jobs and support the lay-off system. The
Ministry of Labour should develop the support
system for temporary workers and workers in
informal sectors as the number of workers in these
two groups is likely to rise. Finally, government
should encourage academic institutions to tailor
their curriculums such that young would graduate
with skills that match the job market demand in
our changing economy.
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ที่มาและความส�ำคัญ
ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศเป็นประเด็นความท้าทายที่ส�ำคัญของ
ทุกประเทศทั่วโลก นานาประเทศต่างเห็นพ้อง
กันว่าจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกร้อน
โดยได้กำ� หนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติปี 2558 และ
ข้อตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ ปี 2558
ในส่วนของประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนข้อ
ตกลงทั้งสอง และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) และ
12 (2560-2564)
ในการประชุ ม ภาคี แ ห่ ง สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 หรือ 24th
Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(COP24) ในเดือนธันวาคม 2561 ที่เมืองคาโตวีตเซ
ประเทศโปแลนด์ มีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจ้างงาน
หลายประการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การยอมรับร่างปฏิญญา
ส่งเสริมการขนส่งทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้า (Driving Change
Together - Katowice Partnership for E-mobility)
และร่ า งปฏิ ญ ญาซิ เ ลเซี ย ว่ า ด้ ว ยความเป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกันและการเปลีย่ นผ่านทีเ่ ป็นธรรม (Solidarity
and Just Transition Silesia Declaration) โดยผู้แทน
รัฐบาลไทยให้การรับรองปฏิญญาซิเลเซียด้วยแล้ว

การพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น
มีการประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาด
แรงงานและการจ้ า งงานทั้ ง ด้ า นบวกและด้ า นลบ
กล่าวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทใี่ ช้คาร์บอนต�ำ่ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะท�ำให้เกิดตลาด
แรงงานใหม่ๆ และเป็นโอกาสส�ำหรับการจ้างงาน แต่
ในอีกด้าน อุตสาหกรรมดัง้ เดิมทีใ่ ช้เทคโนโลยีคาร์บอน
เข้ ม ข้ น และเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานของแรงงานไร้ ฝ ี มื อ
จ�ำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ท�ำให้
แรงงานว่างงานมากขึ้น ขบวนการแรงงานในระดับ
สากลเห็นด้วยกับการลดภาวะโลกร้อน แต่ก็มีความ
กังวลว่าการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน จึงได้
ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดการเปลีย่ นผ่านทีเ่ ป็นธรรม
ต่อแรงงาน หรือ Just Transition และประสบความ
ส�ำเร็จในการรณรงค์ให้ขอ้ ตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิ
อากาศ ปี 2558 ยอมรับว่า จะต้องค�ำนึงถึงประเด็นนี้
รวมทั้งการสร้างงานที่มีคุณค่าและงานที่มีคุณภาพ

ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

2

·

บทนำ�

ข้อมูลของส�ำนักงานพลังงานสากล (International
Energy Agency : IEA) ระบุว่า ภาคขนส่งทางถนน
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกในสัดส่วน
ร้อยละ 17 เป็นอันดับ 3 รองจากภาคการผลิตไฟฟ้า
และความร้อน (ร้อยละ 42) และการผลิต (ร้อยละ 19)
อุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงสูง และมีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกออกมาเป็นจ�ำนวนมากและส่งผลต่อปัญหา
โลกร้อน จึงมีการส่งเสริมการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทยทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในในการขับ
เคลื่อน และมีสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ 5.81 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย
และมี ก ารจ้ า งงานกว่ า 890,000 คน 2 นอกจากนี้
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ห่ ง อนาคตยั ง เป็ น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดย
ได้เร่งส่งเสริมและดึงดูดผูผ้ ลิตต่างประเทศให้มาลงทุน
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมาย
ทีจ่ ะเพิ่มจ�ำนวนรถยนต์ไฟฟ้าเป็น 1.2 ล้านคัน ภายใน
ปี พ.ศ. 2579 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ในประเทศไทยอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
รถยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยชิ้นส่วนจ�ำนวนน้อยกว่า
รถยนต์สันดาปภายในเป็นอย่างมาก ชิ้นส่วนจ�ำนวน
มาก เช่น กระปุกเกียร์ หม้อน�้ำ หัวฉีด ถังน�้ำมัน ระบบ
เชือ้ เพลิง ระบบจุดระเบิด หรือท่อไอเสีย จะไม่ถกู ใช้ใน
รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ามีความซับซ้อนน้อยกว่า
เครื่องยนต์สันดาป ระบบส่งก�ำลังของรถยนต์ไฟฟ้าใช้
ชิ้นส่วนเพียง 1 ใน 6 ของระบบส่งก�ำลังของรถยนต์ที่
ใช้น�้ำมัน การผลิตแบตเตอรี่ใช้แรงงานเพียง 1 ใน 5
1  ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2  ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ภาพที่ 2
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เมื่ อ เที ย บกั บ การผลิ ต เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายใน
รถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาประกอบเพียงร้อยละ 30 ของเวลา
ที่ใช้ประกอบรถยนต์ที่ใช้น�้ำมัน นอกจากนี้ รถยนต์
ไฟฟ้ายังต้องการการบ�ำรุงรักษาที่น้อยกว่า อายุการ
ใช้ ง านยาวกว่ า อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ น ้ อ ยกว่ า
สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
จะต้องการชิ้นส่วนน้อยลง ส่งผลให้การใช้แรงงาน
มี จ� ำ นวนน้ อ ยลงอย่ า งมากในการผลิ ต รถยนต์ แ ละ
ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กรณีผ้าเบรก รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้
ระบบไฟฟ้าในการชะลอความเร็วของรถท�ำให้ช่วย
ยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรก จากเดิมที่มีอายุการใช้
งาน 4 หมื่นกิโลเมตรเป็น 1 แสนกิโลเมตร เป็นต้น
การห้ามใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยน�้ำมันในปี ค.ศ. 2030
ในประเทศเยอรมนี3 คาดการณ์ว่าจะกระทบต�ำแหน่ง
งานจ�ำนวน 420,000 ต�ำแหน่ง จากต�ำแหน่งงานใน
ภาคยานยนต์ทั้งหมด 840,000 งาน และในจ�ำนวนนี้
210,000 ต�ำแหน่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ระบบส่งก�ำลังเครื่องยนต์ และ 130,000 ต�ำแหน่งเป็น
งานในบริ ษั ท ขนาดเล็ ก และขนาดกลางในสหราช
อาณาจักร4 สหภาพแรงงานมีความเห็นว่า การเปลีย่ น
จากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะ
ส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนรถยนต์จ�ำนวน 30,000 ชิ้น
และกระทบกับพนักงานประมาณ 78,000 คน โดย
ส่วนใหญ่ท�ำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนเกียร์
ที่จะเปลี่ยนไปเมื่อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่

3  “Switch to electric cars threatens 75,000 German auto industry

jobs,” Reuters, https://www.reuters.com/article/us-germany-electromobility-jobs/switch-to-electric-cars-threatens-75000-german-autoindustry-jobs-idUSKCN1J115L
4  “Union warns of jobs risk in shift to electric cars,” Financial
Times, https://www.ft.com/content/0a0fab3a-26b4-11e8-b27e-cc62a39d57a0
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ในประเทศอินเดีย5 มีการคาดการณ์วา่ การเปลีย่ นแปลง
อย่างกะทันหันไปสู่ยานพาหนะไฟฟ้าอาจน�ำไปสู่การ
สูญเสียต�ำแหน่งงานจ�ำนวนมากกว่า 1.5 ล้านต�ำแหน่ง
ตัวแทนแรงงานจึงเรียกร้องให้รัฐบาลน�ำเอารถยนต์
ไฟฟ้ามาใช้ในประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลด
ผลกระทบต่อการสูญเสียงานลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การเตรียมพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงของภาค
ยานยนต์ในอนาคตเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปใน
ลักษณะที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และเป็นตัวอย่าง
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอื่น ๆ

การเปลี่ ย นไปใช้ แ ละผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า เป็ น สิ่ ง ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้อย่างชัดเจนภายใต้ปญ
ั หาโลกร้อน และ
เพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทยในตลาดโลก หรื อ เพื่ อ
หลี ก เลี่ ย ง “ช่ ว งเวลาโกดั ก (Kodak Moment)”
การเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ จ ะส่ ง
ผลกระทบต่อตลาด สร้างความไม่แน่นอน เกิดรูปแบบ
การกระจายอ�ำนาจและผลประโยชน์ใหม่ ซึง่ กระทบต่อ
ทัง้ ผูผ้ ลิตและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง แม้อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย
หนึ่งทศวรรษในการที่ภาคยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาแนวโน้มการเกิดขึน้ ของยานยนต์ไฟฟ้าและ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ในประเทศไทย
2. ประเมิ น ผลกระทบของการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู ่
ยานยนต์ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วน
ยานยนต์
3. เสนอแนวทางเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปใน
ลักษณะที่เป็นธรรม
5  “Auto

parts makers warn of job losses in sudden EV shift,”
livemint, https://www.livemint.com/Industry/Oolat5t2pZ9FsAfj23kcoJ/Auto-parts-makers-warn-of-job-losses-in-sudden-EV-shift.html
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมปริทัศน์
ในบทนี้ จะกล่าวถึงแนวคิดทางทฤษฎีต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า ไม่วา่
จะเป็นเรื่องตลาดล้มเหลว หลักการชดเชย การ
เปลีย่ นผ่านที่เป็นธรรม บทเรียนของการเปลีย่ น
ผ่ า นที่ เ ป็ น ธรรมด้ า นพลั ง งานของประเทศ
เยอรมนี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามกฎหมายกรณี
ว่างงาน และวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทางทฤษฎี
2.1.1 ยานยนต์ไฟฟ้ากับตลาดล้มเหลว
ในทางเศรษฐศาสตร์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าก่อให้เกิด
ผลกระทบภายนอกทางบวก (Positive Externality)
กล่ า วคื อ หากเปรี ย บเที ย บกั บ รถยนต์ เ ครื่ อ งยนต์
สั น ดาปภายในขนาดใกล้ เ คี ย งกั น รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
ไม่ ป ล่ อ ยไอเสี ย หรื อ ถ้ า ปล่ อ ยไอเสี ย ก็ ใ นปริ ม าณ
น้อยกว่า ส่งผลให้การขับขีเ่ กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ลดน้อยลงน�ำไปสู่การช่วยลดภาวะโลกร้อน และ
ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจ และมีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรคมะเร็งอีกด้วย
ประโยชน์ของการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับ
เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น หากแต่เกิดกับผู้คนอื่นๆ
ที่อาศัยอยู่ในสังคมด้วย
ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของภูรี สิรสุนทร (2561)
ประเมินว่า หากประเทศไทยมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 1.2 ล้านคันภายในปี
พ.ศ. 2579 จะท�ำให้ความต้องการน�้ำมันเบนซินลดลง
600 ล้านลิตร ดีเซลลดลง 313.9 ล้านลิตร และ LPG
ลดลง 174.7 ล้านลิตร ในขณะทีค่ วามต้องการไฟฟ้าจะ
สูงขึ้นเฉลี่ย 2,994 GWh โดยจะประหยัดต้นทุนเชื้อ
เพลิงได้ถึง 11,936 ล้านบาท ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้สูงถึง 650,059 พัน kgCO2e6 และลดมูลค่า
ต้นทุนทางสังคมได้ 70,279 ล้านบาท

6  CO2e หมายถึง ก๊าซเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide
equivalents)
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ในทางเศรษฐศาสตร์ กรณีที่เกิดผลกระทบภายนอก
ทางบวก ตลาดจะมีการซื้อขายสินค้านี้น้อยเกินไป
ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ
สภาวะเช่นนี้ถือเป็นความล้มเหลวของตลาด รัฐบาล
จึงมีบทบาทเข้าไปแทรกแซงให้มีการใช้สินค้าชนิดนี้
เพิม่ สูงขึน้ โดยใช้มาตรการให้เงินอุดหนุน หรือลดภาษี
เป็นต้น แม้ในปัจจุบันจะมีความตระหนักในปัญหา
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นในสังคมไทย แต่การใช้รถยนต์
ไฟฟ้ายังมีจ�ำนวนน้อยมาก มาตรการส่งเสริมผ่านเงิน
อุดหนุน การลดภาษี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จาก
ภาครัฐเฉกเช่นที่หลายประเทศได้ท�ำจะช่วยเพิ่มแรง
จู ง ใจในการซื้ อ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ผ่ า นต้ น ทุ น และราคา
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ ต�่ ำ ลง อย่ า งไรก็ ดี ปั ญ หาของการ
สนับสนุนของภาครัฐมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของงบประมาณ
และไม่สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืนได้ ดังที่เริ่มจะเห็นว่า
หลายประเทศมีแนวโน้มเริ่มลดความช่วยเหลื อ ลง
เช่น จีน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร โดยปล่อย
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องแข่งขันกัน
ลดต้นทุนการผลิตลง
งานศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดย Lesser (2018) พบว่า
ผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ที่มีรายได้สูง ดังนั้น เงิน
อุดหนุนของภาครัฐที่มีให้กับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั้น
เป็นการอุดหนุนผู้มีรายได้สูงบนต้นทุนของผู้มีรายได้
ต�่ำที่ไม่สามารถซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ และเป็นผู้รับ
ภาระจ่ า ยภาษี น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ น� ำ มาใช้ ใ นการ
ซ่อมบ�ำรุงถนนหนทางเพื่อการคมนาคมของประเทศ
นอกจากนี้ Xing, Lerd and Li (2019) ได้ท�ำการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา พบว่า เงินภาษีร้อยละ
70 ที่รัฐบาลลดหย่อนให้ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า
เป็นการลดหย่อนให้กบั ผูบ้ ริโภคทีซ่ อื้ รถยนต์ไฟฟ้าอยู่
แล้วแม้จะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีก็ตาม นอกจากนี้
ปริมาณการใช้น�้ำมันที่ลดลงหากเปลี่ยนไปใช้รถยนต์
ไฟฟ้า จะท�ำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

น�้ำมันเชื้อเพลิงไปอย่างมาก จึงจ�ำเป็นต้องหาแหล่ง
รายได้ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
2.1.2 หลักการชดเชย (Compensation Principle)
ในเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare Economics)
หลั ก การชดเชย เป็ น กฎการตั ด สิ น ใจในการเลื อ ก
ระหว่างสองสภาวะ โดยสภาวะหนึ่งเป็นสภาวะตั้งต้น
และหากอีกสภาวะหนึง่ มีการปรับปรุงให้ฝา่ ยหนึง่ ดีขนึ้
แต่ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง แย่ ล ง สภาวะดั ง กล่ า วจะถู ก เลื อ ก
ก็ต่อเมื่อผู้ได้ประโยชน์สามารถที่จะชดเชยให้กับผู้เสีย
ประโยชน์ จ นกระทั่ ง ทั้ ง สองฝ่ า ยอย่ า งน้ อ ยดี เ ที ย บ
เท่ากับสภาวะตั้งต้น และจะไม่มีใครสูญเสียประโยชน์
ตัวอย่างเช่น การสร้างทางด่วนมีผู้ได้รับผลกระทบ
ที่เป็นบวกคือผู้ใช้รถ แต่ผู้เสียหายคือเจ้าของที่ดิน
ที่ถูกเวนคืน ดังนั้น จึงเกิดการชดเชยขึ้น โดยผู้ที่
ถูกเวนคืนที่จะได้รับเงินชดเชย ส่วนผู้ใช้ทางด่วนเป็น
ผู ้ เ สี ย ค่ า บริ ก าร ส่ ว นในกรณี ก ารเปลี่ ย นไปใช้
รถยนต์ไฟฟ้า จะมีผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้ที่เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่
มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
เสียประโยชน์ ได้แก่ ผูท้ ผี่ ลิตรถยนต์เครือ่ งยนต์สนั ดาป
ภายใน โดยเฉพาะชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ไอเสีย เป็นต้น
การชดเชยให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปภายใน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางลบจากภาครัฐเนือ่ งจากสังคมได้
รับประโยชน์จากคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี นึ้ จึงสามารถ
ช่วยให้ทุกคนดีขึ้นหรืออย่างน้อยไม่แย่ลงได้
2.1.3 การเปลีย่ นผ่านทีเ่ ป็นธรรม (Just Transition)
การเปลีย่ นผ่านทีเ่ ป็นธรรม คือ ข้อเรียกร้องส�ำคัญของ
ขบวนการแรงงานสากลที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงปารีส
ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและสังคม และได้
รับค�ำจ�ำกัดความเพิ่มเติมในแนวปฏิบัติแรงงานสากล
โดยองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
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จาก นิรมล สุธรรมกิจ และ กิรยิ า กุลกลการ (2560) การ
เปลี่ยนผ่าน (Transition) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ า ง (Structural Change) ทางเศรษฐกิ จ
และสังคม จากโครงสร้างปัจจุบันไปสู่โครงสร้างใหม่
โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือจากนโยบายของภาครัฐ เช่น การค้นพบ
แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นประเทศเนเธอร์ แ ลนด์
เมื่อปี พ.ศ. 2502 ส่งผลให้ภาคพลังงานขยายตัว ใน
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ได้หดตัวลง
อย่างมาก การเปลีย่ นผ่านจากประเทศเกษตรกรรมไป
เป็นประเทศอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐ หรือ
นโยบายเปิดเสรีทางการค้าหรือโลกาภิวัตน์ท�ำให้การ
ค้าขายระหว่างประเทศง่ายขึ้น การน�ำเข้าส่งออก
ระหว่างประเทศส่งผลให้ภาคการผลิตที่สามารถผลิต
สินค้าได้ถกู กว่าคูแ่ ข่งต่างชาติสามารถขยายขนาดการ
ผลิต ในขณะที่ภาคการผลิตที่มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งต่างชาติมีขนาดเล็กลง
โดยการเปลี่ ย นผ่า นในงานศึกษานี้ หมายถึ ง การ
เปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนเข้ม
ข้นมาเป็นคาร์บอนต�ำ 
่ หรือการเปลีย่ นผ่านสูเ่ ศรษฐกิจ
สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน สืบเนื่องมาจากการ
ตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของ
นานาประเทศส่ ง ผลให้ ป ระเทศต่ า งๆ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผล
กระทบของการผลิตและการบริโภคต่อสิ่งแวดล้อม
และก�ำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นในสินค้าที่ถูกผลิต
และส่งออก น�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลงทางอุตสาหกรรม
ครั้งใหญ่ที่มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับทุกภาคส่วน
วิธกี ารเปลีย่ นผ่านเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม ได้แก่ การลด
การพึ่งพิงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์
มาเป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานน�้ำ  พลังงาน
ลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้
เหมืองและโรงงานไฟฟ้าถ่านหินต้องปิดตัวลง แรงงาน

ในเหมือง โรงงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งต้อง
ตกงานหรือหางานท�ำใหม่ ในขณะเดียวกันก็จะเกิด
โอกาสทางธุรกิจและการจ้างงานขึ้นในภาคพลังงาน
หมุนเวียน หรือการเปลี่ยนแปลงในภาคการคมนาคม
ขนส่งมวลชนและรถยนต์ส่วนบุคคลจากที่ใช้น�้ำมัน
มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ง
ผลต่อผูผ้ ลิตและแรงงานทีผ่ ลิตรถยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มัน แต่ก็
เป็นโอกาสของธุรกิจและการจ้างงานในอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้า
จะเห็นว่า การเปลีย่ นผ่านจากเศรษฐกิจทีใ่ ช้เทคโนโลยี
คาร์บอนเข้มข้นมาเป็นคาร์บอนต�่ำเพื่อแก้ไขปัญหา
โลกร้อนดังกล่าว มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วย
แก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ แต่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมเกิดขึน้ ด้วย โดยจะมีผเู้ สียประโยชน์และผูไ้ ด้
รับประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ซึง่ ส่งผลต่อ
การกระจายรายได้ ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิตของคนในสังคม การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ใน
ด้านหนึ่งจึงส่งผลดีในแง่สิ่งแวดล้อม เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ และเป็นโอกาสส�ำหรับการจ้างงาน แต่ใน
อีกด้านหนึง่ ก็สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมจ�ำนวนมาก
ที่ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนเข้มข้น และเป็นแหล่งจ้างงาน
ของแรงงานจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการ
ขนาดเล็กและกลาง และแรงงานที่ยังไม่มีความพร้อม
ในด้านทักษะแรงงานและการเงินในการพัฒนาไปสูก่ าร
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีความเสี่ยงที่จะ
ว่างงานหรือมีรายได้น้อยลง
ส�ำหรับ ความเป็นธรรม (Justice) นั้น อมาตยา เซน
(2011) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี
พ.ศ. 2541 กล่าวว่า การค้นหาความเป็นธรรมที่
สมบูรณ์เป็นเรื่องล�ำบาก ความไม่เป็นธรรมเป็นสิ่งที่
ชัดเจนกว่า เราจึงควรค้นหาความไม่เป็นธรรมทีร่ นุ แรง
แล้วไปแก้ไขเสีย  
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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คึกฤทธิ์ ปราโมช7 กล่าวว่า ความเป็นธรรมนั้นเกิดขึ้น
ได้ยาก หรือเกิดขึน้ ไม่ได้เลย เพราะความเป็นธรรมเป็น
ความเห็นในเรื่องประโยชน์ของตนเอง เป็นประโยชน์
ที่เห็นว่าตนพึงมีพึงได้ ซึ่งไม่ตรงกับของคนอื่น เพราะ
คนอื่ น ก็ ย ่ อ มมี ค วามเห็ น ในเรื่ อ งประโยชน์ ข องเขา
และเมื่อเกิดความเป็นธรรมส�ำหรับคนใดคนหนึ่งแล้ว
คนอื่นก็อาจต้องเสียประโยชน์ จึงไม่เป็นธรรมส�ำหรับ
คนอื่น เมื่อคนมารวมกันอยู่เป็นสังคม และต่างคน
ต่างถือเอาประโยชน์ของตนเป็นมาตรวัดความเที่ยง
ธรรมแล้ว ก็จะเกิดกรณีพิพาทระหว่างบุคคล หรือ
ระหว่างกลุ่มขึ้นเสมอ ไม่มีทางจะตกลงกันได้ เช่น
นายจ้างก็มีความเห็นอย่างหนึ่ง ลูกจ้างก็มีความเห็น
อีกอย่างหนึ่ง จึงต้องหาทางระงับหรือยุติข้อพิพาทให้
ได้ จึงเกิดยุติธรรมขึ้น ซึ่งเป็นความเป็นธรรมที่ท�ำให้
ยุตกิ รณีพพิ าท ไม่ใช่ความเป็นธรรมดัง่ ตราชัง่ ด้วยเหตุ
นีค้ วามยุตธิ รรมจึงไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ใจแต่ละคน แต่ขนึ้ อยู่
กับตัวบทกฎหมายทั้งปวงที่ก�ำหนดประโยชน์ที่แต่ละ
คนพึงมีพึงได้
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม8 กล่าวว่า ความเป็นธรรมที่แท้
จริงไม่มีในโลกนี้ ความเป็นธรรมเป็นนามธรรม ส่วน
ความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่มีใครตอบได้ สิ่งที่
ตอบได้เป็นความเห็นของคนคนหนึง่ ซึง่ มีความเป็นไป
ได้สูงมากที่จะไม่ตรงกับความเห็นของคนอื่น ฉะนั้น
ความเป็นธรรมจึงเป็นความเห็น ไม่ใช่ความจริง การ
ค้นหาความเป็นธรรมนั้นยากมาก เช่น ค่าจ้างขั้นต�่ำ 
300 บาททั่วประเทศมีความเป็นธรรมหรือไม่ ลูกจ้าง
อาจจะเห็ น ว่ า ต�่ ำ ไปไม่ พ อกั บ การยั ง ชี พ ในขณะที่
นายจ้างอาจจะเห็นว่าหากสูงกว่านี้ จะมีกำ� ไรลดลงและ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งไม่ได้ ซึง่ ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม มองว่า
7  วิวาทะระหว่าง พุทธทาสภิกขุ และ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรียบเรียง
โดย วรทัศน์ วัชรวสี ในหนังสือ คึกฤทธิ์ กับ ศาสนา (2012)
8    งานสั ม มนาประจ� ำ ปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ความเป็นธรรมหากเกิดขึ้นได้มีหนทางเดียว คือ ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจา
หารือ ศึกษาพิจารณาร่วมกัน ในรูปแบบของการสาน
เสวนา (Dialogue) ซึ่งถือเป็นส่วนส�ำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง ร่วมคิด ร่วมท�ำ 
ร่วมจัดการ หากคนทีเ่ กีย่ วข้องได้เข้ามาศึกษาพิจารณา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน จนได้ความ
คิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ในการก� ำ หนดทิ ศ ทาง นโยบาย
มาตรการ วิธีการ ระยะเวลา และกลไกก�ำกับดูแลเพื่อ
ให้เกิดผลจริง จึงจะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมที่สุด
เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมทั่วถึง ทุกภาคส่วนเห็นว่าท�ำแบบนี้จึงจะดี ซึ่ง
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เห็นว่า นอกจากเศรษฐกิจแล้ว
ยังมีเรื่องของสังคม เช่น วัฒนธรรม ความเมตตา
เ อื้ อ เ ฟ ื ้ อ เ ผื่ อ แ ผ ่ แ ล ะ เ รื่ อ ง สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยการมีส่วนร่วมต้องมี
เทคนิค มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล จึงจะสามารถ
หาความเห็ น ร่ ว มกั น ได้ ว ่ า ประเทศที่ พึ ง ปรารถนา
ควรเป็นอย่างไร แล้วจึงมาร่วมกันคิดว่ายุทธศาสตร์
อันจะน�ำไปสู่ประเทศที่พึงปรารถนาจะเป็นอย่างไร
กล่าวโดยสรุป การเปลีย่ นผ่านทีเ่ ป็นธรรม จึงหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีความเจริญรุ่งเรือง และปราศจาก
ความยากจน ที่ทุกฝ่าย ทั้งนายจ้าง แรงงาน ผู้บริโภค
ประชาชนทัว่ ไป และภาครัฐ ได้มสี ว่ นร่วมในการคัดสรร
เทคโนโลยี และเจรจาจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ซึ่งใน
กรณีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้น
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึงผู้ประกอบการและ
แรงงานในอุตสาหกรรมว่ามีความพร้อมและศักยภาพ
ในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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2.1.4 บทเรียนของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
ของประเทศเยอรมนี
เมื่อ 5-6 ปีก่อนปี 2019 ประเด็นการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงานได้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากว่า
จะท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในเรื่องราคา
พลังงานที่จะเพิ่มสูงขึ้น พลังงานจะมีไม่เพียงพอและ
ไม่เสถียร และการจ้างงานจะลดลง แต่ปัจจุบันความ
กังวลดังกล่าวได้คลี่คลายลงไปอย่างมาก ประเทศ
เยอรมนีสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้
ร้อยละ 28 จากเป้าทีต่ งั้ ไว้รอ้ ยละ 50-95 ภายในปี ค.ศ.
2050 ในขณะที่ ต ้ น ทุ น ค่ า พลั ง งานไม่ ไ ด้ แ พงขึ้ น
เยอรมนีสามารถผลิตพลังงานไว้ใช้ในประเทศได้เพียง
พอ และมีเหลือส�ำหรับส่งออกด้วย จากเดิมที่เคยเป็น
ประเทศผู้น�ำเข้า นอกจากนี้ ได้แก้ไขปัญหาความ
ไม่สม�่ำเสมอของพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ด้วยการ
ใช้แบตเตอรี่เก็บกักพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแม้แบตเตอรี่
จะมีราคาแพง แต่ก็มีความคุ้มค่า การจ้างงานในภาค
พลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 330,000 งาน
ในปี ค.ศ. 2015 ยกเว้นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
ที่ยังไม่สามารถแข่งขันราคากับต่างประเทศได้ โดย
เฉพาะประเทศจีน นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียน
ยั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม และท� ำ ให้ จ� ำ นวนการจด
สิทธิบัตรของเยอรมนีเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
ภาคพลังงานถ่านหินได้มีบทบาทน้อยลงในภาพรวม
ระดับประเทศ ทั้งในแง่การเป็นแหล่งรายได้และการ
จ้างงานของประเทศเยอรมนี กล่าวคือ แรงงานที่
ท�ำงานอยู่ในโรงงานไฟฟ้าถ่านหินมีจ�ำนวนประมาณ
20,000 คน และในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ
36,000 คน รวมเป็น 56,000 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ
0.2 ของผู้มีงานท�ำและอยู่ในระบบประกันสังคม แต่
อุตสาหกรรมนี้มีความส�ำคัญกับภูมิภาคที่เป็นแหล่ง
ผลิ ต อยู ่ ม ากพอควร เพราะเหมื อ งถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์
ในประเทศเยอรมนีกระจุกตัวอยู่ใน 3 ภูมิภาคเท่านั้น

ได้แก่ เลาซิทซ์ (Lausitz) ซึ่งมีแรงงานอยู่ในโรงงาน
ไฟฟ้าถ่านหิน 8,300 คน และในกิจกรรมเกี่ยวข้อง
13,000 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของผู้มีงานท�ำใน
อุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำไรน์ ซึ่งมี
แรงงานอยู่ในโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 9,300 คน และใน
กิจกรรมเกีย่ วข้อง 14,000 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 10.2
ของผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาค
และ โคโลญจน์ ซึง่ มีแรงงานอยูใ่ นโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน
2,400 คน และในกิ จ กรรมเกี่ ย วข้ อ ง 4,000 คน
รวมคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรม
การผลิตของภูมภิ าค นอกจากนี้ ภูมภิ าคทีผ่ ลิตถ่านหิน
3 แห่งนี้ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ไม่เหมือนกัน เช่น บางภูมิภาคอาจสามารถปรับตัวได้
ง่ายกว่า เพราะมีภาคการผลิตอื่นรองรับ หรืออยู่ใกล้
กับเมืองใหญ่ จึงจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเยอรมนีที่
ผ่านมาได้ค่อยๆ เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากเหตุผลอื่นที่
ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หาโลกร้ อ น และเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งที่
เศรษฐกิจของเยอรมนีเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนปรับ
ตั ว ได้ ง ่ า ยขึ้ นและมี ร ะยะเวลาเพี ยงพอ อย่ างไรก็ ดี
ส�ำหรับการเปลี่ยนผ่านด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมนี้
แม้ว่าประชาชนเกือบทั้งประเทศจะเห็นพ้องต้องกัน
แล้วว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นสิง่ จ�ำเป็น และแม้ไม่มผี ล
ต่อการจ้างงานในเชิงปริมาณ แต่มผี ลเชิงคุณภาพของ
การจ้างงาน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่
ตั้ ง ไว้ สู ง มาก การเปลี่ ย นผ่ า นจะต้ อ งครอบคลุ ม ใน
ทุกส่วน ทั้งการคมนาคมขนส่ง การเกษตร และการ
ก่อสร้าง ซึง่ จะกระทบคนจ�ำนวนมาก เช่น หากเปลีย่ น
จากรถยนต์ที่ใช้น�้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า จะกระทบ
แรงงานจ�ำนวน 1 ใน 7 ของแรงงานทั้งประเทศ การ
เปลีย่ นผ่านนีจ้ ำ� เป็นต้องน�ำเรือ่ งความยุตธิ รรม ทัง้ ทาง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วม
พิจารณาด้วย ซึ่งเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้เพื่อได้มาซึ่ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ความเป็ น ธรรมคื อ ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ถกเถียงแสดงความคิดเห็นกัน ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องยาก
ที่จะเอาทุกฝ่ายมาพูดคุยและหาทางออกร่วมกัน แต่
จ�ำเป็นต้องท�ำ  เพราะถ้าหากไม่ท�ำอะไรเลย จะเกิด
หายนะขึ้ น กั บ โลกได้ และไม่ ว ่ า จะสามารถคิ ด หา
นโยบายที่ดีมากเพียงไรก็ตาม ย่อมต้องมีผู้ที่ถูกทิ้งไว้
ข้างหลัง จึงจ�ำเป็นต้องมีสวัสดิการมารองรับ
ประเทศเยอรมนีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วย
การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน (Growth, Structural Change and
Employment) หรือทีเ่ รียกกันว่าคณะกรรมการถ่านหิน
ประกอบด้วย กรรมการจากหลายๆ ฝ่ายจ�ำนวน 28
คน ในจ�ำนวนนี้มีตัวแทนจาก 4 กระทรวง ได้แก่
กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน กระทรวงสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม นักวิชาการด้านต่างๆ และตัวแทน
สหภาพแรงงาน 3 คน เป็นคณะกรรมการที่เป็นอิสระ
จากรัฐบาล มีการถกเถียงกันในประเด็นเรือ่ งเป้าหมาย
ที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในแต่ละปี ราคา
พลังงานทีเ่ หมาะสม ลักษณะของภาคเศรษฐกิจใหม่ใน
แต่ภูมิภาค ผลกระทบต่อประชาชน มาตรการหรือ
สวั ส ดิ ก ารชดเชยผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางลบและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มท�ำงานตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2018 และได้ข้อสรุปภายใน
สิ้นเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2018 นี้ นอกจากการจัดตั้ง
คณะกรรมการถ่านหินแล้ว ยังมีการรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคมด้านภูมิอากาศ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูข้ อ้ มูลข่าวสารความคิดเห็น และ
ตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐ และมีองค์กรคลัง
สมองหลายแห่งมาช่วยกันศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้
ข้อมูลและข้อเท็จจริงอีกด้วย
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ส�ำหรับสวัสดิการรองรับกรณีว่างงานเนื่องจากการ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนั้น ประกอบด้วย เงินจาก
ประกันการว่างงานทีจ่ า่ ยร้อยละ 80 ของเงินเดือนทีเ่ คย
ได้รับเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากระบบ
ประกันสังคม หลังจาก 1 ปีจะได้รับเงินสงเคราะห์
ค่าครองชีพ นอกจากนี้ ยังมีเงินจากกองทุนทีไ่ ด้รบั จาก
สหภาพยุโรป (EU) เงินช่วยเหลือจากภาครัฐกรณี
ปิดกิจการที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท
และลูกจ้าง และเงินชดเชยกรณีถกู ลดชัว่ โมงท�ำงานลง
โดยต้องเพิม่ ชัว่ โมงฝึกอบรมทดแทน ซึง่ จะมีการจัดตัง้
กองทุนใหม่เพื่อใช้ส�ำหรับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะต่อไป
นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวคิ ด จะแจกเงิ น 20,000 ยู โ ร
ให้ประชาชนทุกคนได้เอาไปใช้ปรับทักษะและคุณวุฒิ
ด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นผ่ า นเชิ ง
โครงสร้างอีกด้วย

2.2 สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกรณีวา่ งงาน
2.2.1 เงินชดเชย
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำ� หนด
หน้าที่ของนายจ้างและสิทธิ์ของลูกจ้างกรณีเลิกจ้าง
ทัง้ นี้ โดยอาศัยหลักการตามอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 158 ทีก่ ำ� หนดเรือ่ งการเลิกจ้าง
ภายใต้แนวคิดของการคุ้มครองแรงงาน การท�ำงาน
ของลูกจ้างย่อมสร้างผลประโยชน์ให้กบั นายจ้างไม่มาก
ก็นอ้ ย ดังนัน้ ไม่วา่ จะเป็นเหตุผลใดก็ตาม หากนายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ปรากฏว่าลูกจ้างท�ำความผิด
ร้ายแรง นายจ้างก็ควรให้เงินค่าตอบแทนจ�ำนวนหนึ่ง
เพื่อใช้สอยเลี้ยงชีพและถือเป็นการตอบแทนลูกจ้าง
ตลอดระยะเวลาที่ เ คยท� ำ งานให้ ด ้ ว ย บทบั ญ ญั ติ
เกี่ ย วกั บ การเลิ ก จ้ า งอยู ่ ใ นหมวด 11 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
ค่าชดเชย มีมาตราทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ 5 มาตรา คือ มาตรา
118-122 ซึ่งค่าชดเชยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
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1. ค่าชดเชยปกติ มีหลักเกณฑ์การจ่ายตามมาตรา
118 โดยมีนิยามตามมาตรา 5 คือ เงินที่นายจ้าง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนือจากเงิน
ประเภทอื่น ซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี
2562 ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตาม
มาตรฐานสากล 6 อัตรา ดังนี้
ตารางที่ 1 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ระยะเวลาทำ�งาน

ค่าชดเชย (วัน)

120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี
1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี
6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี
20 ปีขึ้นไป

30
90
180
240
300
400

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

2. ค่าชดเชยพิเศษ มีนิยามตามมาตรา 5 คือ เงินที่
นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
เพราะมีเหตุกรณีพิเศษ 2 กรณี คือ นายจ้าง
ย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 และ
นายจ้างปรับปรุงหน่วยงานหรือกระบวนการผลิต
ตามมาตรา 121 และ 122
โดยลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยต้องมีคุณสมบัติ
3 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ถูกนายจ้างเลิกจ้าง การเลิกจ้าง มีนิยามเพิ่มเติม
ตามมาตรา 118 วรรคสอง คือ การกระท�ำใดๆ
ที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท�ำงานต่อไป และไม่จ่าย

ค่าจ้างให้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ นอกจากนี้ รวมถึง
กรณี ลู ก จ้ า งไม่ ไ ด้ ท� ำ งาน และไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง
เพราะเหตุนายจ้างไม่อาจประกอบกิจการต่อไปได้
ด้วย ดังนั้น ย่อมไม่รวมถึงการตาย หรือลาออก
2. ไม่เป็นลูกจ้างโครงการพิเศษ ซึ่งหมายถึงลูกจ้าง
ที่มีลักษณะตามมาตรา 118 วรรคสามและวรรค
ท้าย โดยลูกจ้างโครงการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชย มีองค์ประกอบดังนี้
2.1 มีก�ำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และ
เลิกจ้างตามก�ำหนดระยะเวลานั้น
2.2 เป็นการจ้างงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ต่อไปนี้ คือ งานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งาน
ปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึง่ ต้อง
มี ร ะยะเวลาเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ของงานที่
แน่นอน งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มี
ก�ำหนดการสิ้นสุดหรือความส�ำเร็จของงาน
งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วง
เวลาของฤดูกาลนั้น
2.3 งานตาม 2.2 นัน้ จะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา
ไม่เกินสองปี
2.4 นายจ้างและลูกจ้างได้ท�ำสัญญาเป็นหนังสือ
ไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง
3. ไม่ได้ถูกเลิกจ้างเพราะเหตุตามมาตรา 119 ซึ่ง
นายจ้างได้แจ้งความผิดให้ลูกจ้างทราบขณะบอก
เลิกจ้างแล้ว ได้แก่ ทุจริต ท�ำผิดอาญาโดยเจตนา
จงใจท�ำให้นายจ้างเสียหาย ประมาทเลินเล่อท�ำให้
นายจ้างเสียหายร้ายแรง ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
อันชอบด้วยกฎหมาย หยุดงาน 3 วันติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และรับโทษจ�ำคุกตาม
ค�ำสั่งศาล
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ค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานหรือ
กระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ธุ ร กิ จ หลายๆ ประเภทได้ น� ำ เครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย
มาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต จ�ำหน่าย หรือให้บริการ ซึ่งบางครั้งเครื่องจักรที่
น�ำเข้ามาก็กลายเป็นการแทนที่แรงงานคน ส่งผลให้
แรงงานที่เคยท�ำหน้าที่ดังกล่าวอยู่แต่เดิมอาจต้อง
เปลีย่ นหน้าทีก่ ารงานไป หรืออาจถูกเลิกจ้าง ด้วยเหตุ
นี้ ภายใต้แนวคิดของการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายจึง
ก�ำหนดแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างเอาไว้ดงั นี้ มาตรา
121 วรรคหนึง่ ก�ำหนดว่า นายจ้างต้องแจ้งวันทีจ่ ะเลิก
จ้ า ง เหตุ ผ ลของการเลิกจ้าง และรายชื่อลูกจ้างต่อ
พนักงานตรวจแรงงาน และลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง การ
เลิกจ้างในกรณีนี้ “ไม่น�ำมาตรา 17 วรรคสองมาใช้
บังคับ” หมายความว่า ไม่ต้องใช้วิธีการบอกเลิกจ้าง
ล่ ว งหน้ า แบบทั่ ว ไป ซึ่ ง ต้ อ งบอกก่ อ นหรื อ เมื่ อ ถึ ง
ก�ำหนดจ่ายสินจ้างคราวหนึ่ง และมีผลเลิกจ้างเมื่อถึง
คราวจ่ายสินจ้างคราวถัดไป ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 นั่นเอง (มาตรา 121
วรรคหนึง่ ) ถ้านายจ้างได้ปฏิบตั ติ ามมาตรา 121 วรรค
หนึ่งอย่างถูกต้องแล้ว นายจ้างเพียงแต่ต้องจ่ายค่า
ชดเชยปกติเท่านั้น ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย อย่างไรก็ดี ถ้านายจ้างไม่
ปฏิบัติตามหลักข้างต้นแล้ว มาตรา 121 วรรคสอง
ก�ำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินดังต่อไปนี้
1. ค่าชดเชยปกติตามมาตรา 118 (เพราะเป็นกรณี
นายจ้างบอกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด)
2. ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน โดยค่าชดเชยพิเศษนี้
มาตรา 121 วรรคท้ายให้ถอื ว่าเป็นสินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ด้วย เนื่องจากการเลิกจ้างตามมาตรานี้
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ไม่ได้ใช้วิธีการบอกเลิกจ้างล่วงหน้าตามปกติ อีก
ทัง้ ค่าชดเชยพิเศษข้างต้นเป็นการลงโทษนายจ้าง
ที่ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่ให้ลูกจ้าง
ไปเรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าซ�้ำอีก
3. ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างตามมาตรา 121
ท�ำงานติดต่อกันเกิน 6 ปีขึ้นไป ลูกจ้างนั้นมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยพิเศษต่างหากจากค่าชดเชยที่มี
สิทธิได้รับด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา 122
วรรคหนึ่ง ดังนี้ จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 15 วัน ต่อการท�ำงานครบ 1 ปี ทั้งนี้
ในการนับระยะเวลา มาตรา 122 วรรคสองก�ำหนด
ว่า ถ้าระยะเวลาท�ำงานไม่ครบหนึง่ ปี และเศษของ
ระยะเวลาท�ำงานมากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการ
ท�ำงานครบ 1 ปี แต่รวมกับค่าชดเชยปกติและ
ค่ า ชดเชยพิ เ ศษแทนการบอกกล่ า วล่ ว งหน้ า
(ถ้ามี) ต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน
นอกจากนี้ ถ้านายจ้างมีการย้ายสถานประกอบกิจการ
ไปตัง้ ทีอ่ นื่ ซึง่ มีผลกระทบต่อการด�ำรงชีพตามปกติของ
ลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้าย ถ้าลูกจ้าง
ไม่ประสงค์จะไปท�ำงานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างได้โดยได้รบั ค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของอัตราชดเชยปกติ ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
2.2.2 เงินสงเคราะห์
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก�ำหนด
ให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานเพือ่ สงเคราะห์ลกู จ้าง กรณีออกจากงาน
หรือตาย หรือในกรณีอื่นที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
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1. เงินสงเคราะห์ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย
ให้ตามกฎหมาย โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้
บางส่วน หรือไม่เต็มสิทธิตามที่กฎหมายก�ำหนด
คือจ่ายให้ลูกจ้างผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
1.1 สามสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำรายวันที่
ลู ก จ้ า งพึงได้รับ ส�ำหรับลูกจ้า งซึ่ ง ท� ำ งาน
ติ ด ต่ อ กั น ครบหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น แต่ ไ ม่ ค รบ
หกปี
1.2 หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำรายวันที่
ลู ก จ้ า งพึงได้รับ ส�ำหรับลูกจ้า งซึ่ ง ท� ำ งาน
ติดต่อกันครบหกปีขึ้นไป
2. เงินสงเคราะห์ในกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เช่น
ค่าจ้างค้างจ่าย ฯลฯ จะให้การสงเคราะห์เมือ่ ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง ส�ำหรับอัตราเงินที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้าง จะ
จ่ายในอัตราไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับ
2.2.3 เงินทดแทน
กรณีว่างงาน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์จากประกัน
สังคมภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา
15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
หรือกรณีผปู้ ระกันตนว่างงานเนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั
2. มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th)
ของส�ำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญา
จ้ า งจึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี
ว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
4. ต้ อ งรายงานตั ว ตามก� ำ หนดนั ด ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th)

ของส� ำ นั ก งานจั ด หางานไม่ น ้ อ ยกว่ า เดื อ นละ
1 ครั้ง
5. เป็นผู้มีความสามารถในการท�ำงาน และพร้อมที่
จะท�ำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
6. ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
7. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ดังนี้
1. ทุจริตต่อหน้าที่กระท�ำผิดอาญาโดยเจตนา
แก่นายจ้าง
2. จงใจท�ำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
3. ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
ท�ำงาน หรือค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายใน
กรณีร้ายแรง
4. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันท�ำงานติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุอันควร
5. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
6. ได้รับโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา
7. ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนใน
กรณีชราภาพ
เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังนี้
1. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการ
ว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50
ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยค�ำนวณจากฐานเงินสมทบ
ขั้นต�่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบ
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น  ผูป้ ระกัน
ตนมี เ งิ น เดื อ นเฉลี่ ย 10,000 บาท จะได้ รั บ
เดือนละ 5,000 บาท
2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามก�ำหนด
ระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงาน
ปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง
เฉลี่ ย โดยค� ำ นวณจากฐานเงิ น สมทบขั้ น ต�่ ำ
เดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุด
ไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตน
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ
3,000 บาท
3. ในกรณี ยื่ น ค� ำ ขอรั บ เงิ น ทดแทนกรณี ว ่ า งงาน
เพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและ
ลาออกหรื อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า งเกิ น กว่ า 1 ครั้ ง
ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่น
ขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีวา่ งงานเพราะเหตุ
ลาออกหรื อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้ า งเกิ น กว่ า 1 ครั้ ง
ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
รวมกันไม่เกิน 90 วัน  

2.3 วรรณกรรมปริทัศน์
วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า
แบ่งได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ แนวโน้มตลาดยานยนต์ไฟฟ้า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของภาครัฐ ความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการไทย การตอบรับของผูบ้ ริโภค
ในประเทศไทย และผลกระทบต่อแรงงาน ซึง่ จะเห็นได้
ว่ายังไม่มีงานที่ศึกษาหรือเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบที่
มีตอ่ แรงงานในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ในส่วนนีจ้ ะได้
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของ
แรงงานในประเทศไทยในกรณีทมี่ กี ารปรับเปลีย่ นด้าน
การประกอบอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึง
ผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.3.1 แนวโน้มตลาดยานยนต์ไฟฟ้า
ขวัญใจ เตชเสนสกุล (2561) มองว่า รถยนต์ไฟฟ้าจะ
เป็นจุดพลิกผันในอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลก โดยมี
กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแรงผลักดัน นอกจากนี้
ประเทศผู้น�ำรอบโลกมีการตั้งเป้าหมายที่จะเลิกใช้
รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปอย่างชัดเจน ในระยะอีก
เพียง 25 ปีหลังจากนี้ คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยน
ขั้วของประเทศผู้น�ำพลังงานจากกลุ่มผู้ส่งออกน�้ำมัน
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รายใหญ่ของโลกหรือโอเปก (OPEC) มาเป็นกลุ่ม
ประเทศที่ มี วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต แบตเตอรี่ ส� ำ หรั บ
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ได้ แ ก่ ประเทศออสเตรเลี ย ชิ ลี
อาร์เจนตินา (แร่ลเิ ทียม) และคองโก (แร่โคบอลต์) การ
ที่ จี น จะขึ้ น มามี บ ทบาทแซงหน้ า กลุ ่ ม ประเทศ G3
(สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น) ในการผลิตรถยนต์ใน
อนาคต รวมไปถึ ง การเปลี่ ย นแนวทางการจั ด การ
โลกร้อนจากการท�ำข้อตกลงปารีส ที่จะร่วมกันลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยรถยนต์
ไฟฟ้า (EV) จะมีการปล่อยก๊าซ CO2 และของเสียหรือ
สารตกค้างในการดูแลรักษารถยนต์นอ้ ยกว่าในรถยนต์
เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน อีกทัง้ การเปลีย่ นขัว้ ในตลาด
ทุนด้วย กล่าวคือ กลุ่มบริษัทไอทีและซอฟต์แวร์ต่างๆ
มีการปรับตัวเข้ากับกระแสรถยนต์ EV ดีกว่าบริษัท
พลังงานเดิมในตลาดทุน เช่น การร่วมทุนกับบริษัท
รถยนต์ นอกจากนี้ในหลายประเทศอาจต้องเผชิญ
ความเสี่ยงทางการคลัง เนื่องจากในระยะเริ่มแรกทุก
ประเทศจะพยายามลดต้นทุนให้กบั รถยนต์ EV ทัง้ การ
ให้สทิ ธิประโยชน์ทางทัง้ การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
และการอุดหนุนค่าไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ EV
สเตฟาน อิสซิ่ง (2561) ในฐานะผู้อ�ำนวยการด้าน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ โ ลกของบริ ษั ท ไอเอฟเอส
คาดการณ์ว่า รายได้จากบริการในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งบริการ
ใหม่นจี้ ะขับเคลือ่ นด้วยข้อมูล ดังจะเห็นได้จากการปรับ
ตัวที่เกิดขึ้นในบริษัทยานยนต์ บริษัทชิ้นส่วนฯ และ
ซับพลายเออร์รายใหญ่ทั่วโลก ทั้งการทยอยเปิดตัว
กลยุทธ์ดา้ นดิจติ อลในยานยนต์บริษทั การร่วมงานและ
เข้าซื้อบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้
วัสดุที่มีน�้ำหนักเบากว่าเดิมและแข็งแรงยิ่งขึ้น เช่น
พลาสติกชนิดเสริมแรงด้วยคาร์บอน CFRP จะเป็น
สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ของอุ ต สาหกรรม
เพราะช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมปริทัศน์ · 15

และให้ ค วามปลอดภั ย มากขึ้ น อะลู มิ เ นี ย มและ
เหล็กกล้าทนแรงดึงสูงจะกลายเป็นมาตรฐานของตลาด
ในที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต าม วั ส ดุ ใ หม่ ย ่ อ มมี ร าคาแพง
ปัจจุบัน CFRP มีราคาแพงกว่าเหล็กกล้าปกติถึง
40 เท่าเมื่อเทียบกันที่ระดับต่อกิโลกรัม นอกจากนี้
ยังจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์เฉพาะทางในการ
ผลิตด้วย ซึ่งการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในด้าน
CFRP  จะท�ำให้ต้นทุนลดต�่ำลงได้ โดย 1 ใน 4 ของ
รถยนต์คันใหม่จะเป็นรถไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2565
และจะเป็นรถไฟฟ้าทัง้ หมดภายในปี พ.ศ. 2570 กล่าว
คือ โครงสร้างพื้นฐานจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ส�ำหรับยานพาหนะไฟฟ้า แต่กย็ งั มีอปุ สรรคส�ำคัญสอง
ประการคื อ การขาดสถานีชาร์จกระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้
มาตรฐานและความจุของแบตเตอรี่
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี แ ละ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (2558) ศึกษา
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าและผลกระทบจากการขยายตัวของเทคโนโลยี
ดังกล่าวในภาคขนส่งของประเทศไทย โดยเน้นไปที่
ภาคส่วนของรถจักรยานยนต์และรถยนต์สว่ นบุคคลที่
จะเกิดขึน้ กับประเทศไทยใน ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
โดยการวิจัยได้ท�ำการประเมินภาพรวมเทคโนโลยีที่
เกีย่ วข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า พบว่า เทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตต้องมีระยะทางวิง่
ต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครัง้ ใกล้เคียงกับระยะทางของการ
เติมเชือ้ เพลิงในเทคโนโลยียานยนต์เครือ่ งยนต์ รวมทัง้
มีต้นทุนในการครอบครองยานยนต์ไฟฟ้าไม่แตกต่าง
กัน ดังนั้น เทคโนโลยีแบตเตอรี่จะเป็นตัวแปรหลักที่
ส�ำคัญ ซึ่งราคา ขนาด และน�้ำหนัก รวมถึงอายุการใช้
งานของแบตเตอรี่ยังเป็นข้อจ�ำกัด ส�ำหรับโครงสร้าง
พื้นฐานการชาร์จไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยให้
ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเกิดความมั่นใจในการชาร์จไฟฟ้า
ในทีส่ าธารณะ ส่วนทีส่ องได้ทำ� การส�ำรวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน
ระดับโลก ภูมภิ าคอาเซียนและประเทศไทย ซึง่ ทัง้ ภาค
รัฐและเอกชนเห็นตรงกันในเรือ่ งของการขยายตัวของ
ยานยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ช้า เนื่องจากเป็นช่วงเริ่ม
ต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี ส�ำหรับความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย
ส่ ว นใหญ่ ม องเห็ น ตรงกั น ว่ า ผลกระทบต่ อ ผู ้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยจะไม่มากนักในช่วง
ประมาณ 20 ปีต่อจากนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัว
ของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างช้าๆ และการเพิ่มขึ้น
จะเห็นได้จากรถเฉพาะกลุ่มเท่านั้น คือ รถยนต์นั่ง
เป็นหลัก และส่วนที่สาม ได้ท�ำการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และระบบการผลิต
ไฟฟ้า โดยสร้างแบบจ�ำลองท�ำนายความต้องการ
พลังงานส�ำหรับภาคการขนส่งทางถนน เพื่อประเมิน
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ในกลุ่มเป้า
หมาย สรุปโดยสังเขปได้ว่า ในกรณีที่มีการขยายตัว
ของยานยนต์ไฟฟ้าสูงสุด (extreme case) ความ
ต้องการไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) จะเพิ่มขึ้น
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมด และภาระทางไฟฟ้าสูงสุดที่เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 17.2 เมือ่ เทียบกับศักยภาพการผลิตไฟฟ้า
ดั ง นั้ น การขยายตั ว ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า จะไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ ส�ำหรับ
ในกรณี ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ จ ริ ง (probable case)
พบว่ า การส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า จะ
สามารถลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 2,090
ktoe หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 12.9 ของศั กยภาพการ
ประหยั ด พลั ง งานในภาคขนส่ ง ตามแผนอนุ รั ก ษ์
พลังงาน (EEDP) และสามารถช่วยลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับก๊าคาร์บอนไดออกไซด์
6.13 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง
ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2008 นอกจากนี้ จากการ
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน สรุปได้ว่า
การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง
พ.ศ. 2573 จะช่วยให้ประเทศลดการน�ำเข้าน�้ำมัน
เชื้ อ เพลิ ง คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ เ ฉลี่ ย
12,893 ล้านบาท/ปี และช่วยลดมลพิษทางอากาศ
ซึง่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้เฉลีย่ 67,437 ล้าน
บาท/ปี ดั ง นั้ น จึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายของ
ประเทศไทยที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก 6 ประการ
ของทางส�ำนักงานพลังงานสากล (IEA) โดยในอันดับ
แรกคือ ต้องมีการตั้งเป้าหมายจ�ำนวนยานยนต์ไฟฟ้า
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนงานวิจัยด้าน
แบตเตอรี่และการพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างภาค
รัฐและภาคเอกชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
ประพันธ์ พิกุลทอง และคณะ (2018) ใช้ระบบควบคุม
เชิ ง ตรรกศาสตร์ ใ นการศึ ก ษาการใช้ ร ะบบสะสม
พลังงานในบ้านพักอาศัย เพื่อรองรับการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าส่วนบุคคลส�ำหรับภาคครัวเรือน พบว่า การ
ติดตั้งระบบสะสมพลังงานสามารถช่วยลดค่าพลังงาน
ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 71 และไม่ท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านเมื่อมีความต้องการก�ำลัง
ไฟฟ้าสูง งานวิจัยชิ้นนี้จึงส่งเสริมการใช้ระบบสะสม
พลังงานเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของครัวเรือน
2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Holmberg and Erdemir (2019) ศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของระบบ
ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต และที่อยู่อาศัย พบว่า
รถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานลดลง 3.4 เท่า เมื่อเทียบกับ
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ นอกจากนี้ รถยนต์
เครื่องยนต์เผาไหม้ยังปล่อย CO2 สูงขึ้น 4.5 เท่า
เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่พลังงานไฟฟ้ามาจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยการย้ายจากฟอสซิล
ไปเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนอาจลดการสูญเสีย
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

พลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานในการผลิตพลังงาน
ลดลงมากกว่าร้อยละ 60 อธิวฒ
ั น์ ศรีวไิ ล (2558) ศึกษา
ผลกระทบของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์ต่อการ
ใช้พลังงานของประเทศไทยด้วยวิธกี ารวิเคราะห์พนื้ ผิว
แบบจ� ำ ลองด้ ว ยโครงข่ า ยประสาทเที ยมแบบฟั ซ ซี
(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: ANFIS)
ตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน ผลการวิจยั พบว่า ทัง้ รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลและรถบริการสาธารณะเมื่อแทนที่ด้วย
รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์บริการสาธารณะไฟฟ้าตาม
ล� ำ ดั บ สามารถประหยั ด พลั ง งานได้ แ ละลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศได้
ภูรี สิระสุนทร และคณะ (2561) ได้วเิ คราะห์การตัดสิน
ใจของผู ้ บ ริ โ ภคที่ จ ะหั น มาใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
ทดแทนยานยนต์ทใี่ ช้เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน (ICE)
พบว่า ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of
Ownership: TCO) ของ EV ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาด
เล็กกะทัดรัดและอีโคคาร์ และกลุ่มรถยนต์ขนาดใหญ่
ต�่ำกว่า TCO ของยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ICE ในขณะกลุ ่ ม รถยนต์ นั่ ง ขนาดเล็ ก นั้ น สู ง กว่ า
โดยปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ TCO คือราคาซื้อของ EV
ดังนั้น มาตรการส่งเสริมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น
มาตรการภาษี โดยเฉพาะการไม่เก็บภาษีศุลกากรใน
การนําเข้า EV หรือมาตรการให้เงินอุดหนุนที่ส่งผล
โดยตรงต่อราคาซื้อ EV อีกทั้งมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนและผลิต EV ภายในประเทศเพือ่ ทดแทนการนาํ
เข้าจะทําให้ราคาซื้อ EV โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่ง
ขนาดเล็กลดลงอย่างมีประสิทธิผล และจะส่งผลให้
TCO ลดลงจนสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้กบั ยาน
ยนต์ ICE ทั้งนี้ อัตราการยอมรับ (Adoption rate) EV
ของผูบ้ ริโภคในกลุม่ ตัวอย่างอยูท่ รี่ อ้ ยละ 60 ปัจจัยทีส่ ง่
ผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อ EV ประกอบด้วย
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ราคา EV ค่ายรถยนต์ที่ผลิต EV
สมรรถนะเครื่องยนต์หรือ ความเร็ว-ความเร่งของรถ
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ระยะเวลาทีใ่ ช้ประจุไฟฟ้า และการบาํ รุงรักษาและดูแล
อื่นๆ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ บริการหลังการขาย
และการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ นอกจากนีล้ กั ษณะ
ของผู้บริโภค ได้แก่ ระดับการศึกษาและรายได้ก็เป็น
ลักษณะของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ EV
เช่นกัน การส่งเสริมการใช้ EV ยังส่งผลกระทบทาง
ด้านการใช้พลังงานในภาคขนส่งโดยตรง โดยหาก
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 100% ตาม
แผนการขับเคลื่อนฯ ในปี พ.ศ. 2579 โดยสุทธิแล้ว
ประเทศไทยจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้คิดเป็น
มูลค่า 19,894 ล้านบาท และสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นปริมาณ 1,083,431 ตัน CO2e
และลดต้นทุนทางสังคมเป็นมูลค่า 117,132 ล้านบาท
และในกรณี ที่ ป ระเทศไทยประสบผลส� ำ เร็ จ ในการ
ส่งเสริมการใช้ EV เกินกว่าเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้คดิ เป็น
140% ของเป้าหมาย จะพบว่าโดยสุทธิแล้ว ในปี
พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิง
ได้คดิ เป็นมูลค่า 27,852 ล้านบาท และสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 1,516,804 ตัน CO2e
และลดต้นทุนทางสังคมที่สามารถประหยัดได้สูงถึง
163,985 ล้านบาท
2.3.3 นโยบายของภาครัฐ
กัญจน์ชนก ธรรมวโร (2018) พบว่า ประเทศไทยมี
นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้า แต่ยงั ขาดความเหมาะสมและไม่มปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ ท�ำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูง อีกทั้ง
สถานีอัดประจุไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศอย่าง
เพี ย งพอ นอกจากนี้ ม าตรการทางภาษี ศุ ล กากร
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การผู ้ ก ่ อ มลพิ ษ เป็ น ผู ้ จ ่ า ย
(Polluter Pays Principle) เนือ่ งจากอัตราภาษีศลุ กากร
ของรถยนต์ทุกประเภทอยู่ในอัตราเดียวกัน อีกทั้ง
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการลงทุนยังมี
อุ ป สรรค เนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ก ารก� ำ หนดกิ จ การอั น

เกีย่ วกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทีค่ รอบคลุมทุกประเภท
อย่างเหมาะสม อีกประเด็นทีส่ ำ� คัญคือพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการก�ำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้า
ที่สามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกได้ จะต้อง
ใช้มอเตอร์ที่มีก�ำลังมากกว่า 15 กิโลวัตต์ และต้องวิ่ง
ได้เร็วกว่า 45 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ก�ำลังของมอเตอร์
ไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ จะใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าที่ให้ก�ำลังน้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ แต่รถสามารถ
วิ่งได้ระยะไกลถึง 40-60 กิโลเมตร อีกทั้งพระราช
บั ญ ญั ติ นี้ ไ ด้ ว างหลั ก เกณฑ์ ก ารเก็ บ ภาษี ส� ำ หรั บ
รถยนต์ไฟฟ้าในอัตราการจัดเก็บรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
เกิน 7 คนหรือรถยนต์กระบะ ซึ่งจะจัดเก็บภาษีตาม
น�ำ้ หนัก แทนทีผ่ ทู้ ใี่ ช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทจะได้รบั
การลดอั ต ราภาษี และค่ า ธรรมเนี ย มในการขอจด
ทะเบียนรถยนต์ และมาตรการของประเทศไทยยังมี
การลดหย่อนภาษีส�ำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน
มานานกว่า 5 ปี เพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้รถยนต์เก่า
ส่งผลให้รถยนต์เก่าเสียภาษีน้อย ซึ่งไม่เหมาะสม
เนือ่ งจากรถยนต์ประเภทสันดาปภายในยิง่ ผ่านการใช้
งานมามากยิง่ มีอตั ราการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์
สู ่ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น เท่ า นั้ น ประการสุ ด ท้ า ย
ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ม าตรการควบคุ ม สถานี อั ด
ประจุไฟฟ้า มีเพียงนโยบายมอบเงินสนับสนุนการ
ลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าจ�ำนวน 100 สถานีเท่านั้น
ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
2.3.4 ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
พีรภพ จอมทอง และคณะ (2018) ได้ศึกษาความรู้
ความเข้าใจ และความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการ
ของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า กรณีผผู้ ลิตชิน้ ส่วนระบบช่วงล่าง โดยใช้
แบบสอบถามจ� ำ นวน 80 ราย พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกระแส
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ของรถยนต์ ไ ฟฟ้า เป็น ปัจจัย ที่ท�ำให้ผู้ผ ลิตชิ้ นส่ ว น
ยานยนต์สนใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า
ด้านทัศนคติของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
พบว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเห็นด้วยมากที่สุด
ในด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และมองว่า
ด้านที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือด้านการศึกษาความ
เป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้า

รู้ถึงรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ๊กซ์มี 5 ปัจจัยตามล�ำดับ
ดังนี้ ประโยชน์ทางด้านการเงิน การตระหนักรู้ถึง
รถยนต์ ไ ฟฟ้ า และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ภาพลั ก ษณ์ /
อิทธิพลทางสังคม นโยบายภาครัฐ และการคล้อยตาม
กลุม่ อ้างอิง โดยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองเจเนอเรชัน่ มีความ
พร้อมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่แล้ว

2.3.5 การตอบรับของผู้บริโภค
มีงานศึกษาจ�ำนวนหลายชิ้น ได้แก่ สิริพัฒน์ ดีข�ำ 
(2560) เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 38 ระหว่าง วันที่ 29
มีนาคม – 9 เมษายน 2560 จ�ำนวน 245 ชุด และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ว่ า รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
แบตเตอรี่ BEV เหมาะสมต่อการใช้งานในเมืองใหญ่
และราคารถยนต์ไฟฟ้าควรอยู่ที่ 500,001 – 700,000
บาท ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความตั้งใจที่จะ
ซื้อรถยนต์ BEV คือ กลุ่มอ้างอิง และความคุ้มค่าของ
ราคา กานต์ ภักดีสุข (2560) ใช้แบบสอบถามจ�ำนวน
400 ตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริโภคค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ในการใช้ ง านเป็ น หลั ก และสถานี ช าร์ จ ไฟฟ้ า ที่
ครอบคลุมต้องเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ทัศนคติ ส่วน
ประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีมี
อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิศรุต ทั่งเพชร (2560) ศึกษาและเปรียบเทียบความ
สัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์
ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรีข่ องผูบ้ ริโภคในกลุม่ คนเจเนอ
เรชั่ น เอ๊ ก ซ์ แ ละเจเนอเรชั่ น วายในกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลในกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย
มี 5 ปัจจัยตามล�ำดับ ดังนี้ นโยบายภาครัฐ ระยะทาง
ที่เหมาะสมและการชาร์จไฟฟ้า ประโยชน์ทางด้าน
การเงิน การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการตระหนัก

พิทยาภรณ์ วงษ์กิตติวัฒน์ (2560) พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จะตัดสินใจซือ้ รถยนต์ราคาต�ำ่ กว่า 1,000,000
บาท และเลือกใช้รถยนต์ตราสินค้า โตโยต้า ช่องทาง
การรั บข้ อ มู ลจะรั บข้ อ มู ลมาจากอิ นเทอร์ เ น็ ต และ
พบว่าส่วนประสมการตลาด การรับรู้ข่าวสาร และ
คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
Tonpradit et al.  (2017)  พบว่า ความมีนวัตกรรม
ของผูบ้ ริโภคเป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
ในประเทศไทย อารดา ทางตะคุ (2559) ศึ ก ษา
ความเต็ ม ใจจ่ า ยและวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อความเต็มใจจ่ายส�ำหรับซื้อรถยนต์ไฟฟ้า พบว่า
ค่าเฉลีย่ ของความเต็มใจจ่ายสูงสุดเท่ากับ 307,341.66
บาท และมี ค ่ า มั ธ ยฐานของความเต็ ม ใจจ่ า ยสู ง สุ ด
เท่ากับ 148,093.63 บาท ส�ำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อค่าความเต็มใจจ่ายอย่างมีนัยส�ำคัญ ได้แก่ รายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม และ
ระดับการรับรูเ้ กีย่ วกับรถยนต์ไฟฟ้า โดยทัง้ สามปัจจัย
มี ผ ลในทางบวกต่ อ ความเต็ ม ใจจ่ า ย ส่ ว นจ� ำ นวน
สมาชิกในครัวเรือนมีผลในทางลบต่อความเต็มใจจ่าย

ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กรณัฐ ธรรมศิริ (2557) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้รถ
ยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์
เบนซิ น แยกตามประเภทเชื้ อ เพลิ ง รวมถึ ง ศึ ก ษา
มาตรการการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมปริทัศน์ · 19

และเยอรมนี พบว่า ในกรณีไม่มีการแทรกแซงด้าน
ราคาจากภาครัฐ พบว่า การเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทน
การใช้ ร ถยนต์ เ บนซิ น ที่ ใ ช้ แ ก๊ ส โซฮอล์ E85 เป็ น
เชื้อเพลิง ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด
เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดเท่ากับ 6 ปี 6
เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อมีอายุการใช้งานรถยนต์
ครบ 10 ปี เท่ากับ 175,031.18 บาท อัตราส่วน
ผลประโยชน์ตอ่ ต้นทุนมีคา่ เท่ากับ 1.50 เท่า และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 17.75
ต่อปี โดยมีอตั ราคิดลดทีแ่ ท้จริงร้อยละ 4.79 นอกจากนี้
ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากที่สุด 103.56 ตันต่อคัน หรือคิดเป็นมูลค่ารายรับ
จากการขายคาร์บอนเครดิตได้เท่ากับ 2,421.80 บาท
ต่อคัน ด้านผลการวิเคราะห์ทางการเงิน พบว่า รถยนต์
ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีความคุ้มค่าในการเลือก
ใช้งานทุกกรณีเมื่อเทียบกับรถยนต์เบนซิน ดังนั้น
หากภาครัฐต้องการให้มีการใช้รถยนต์ไฮบริดหรือ
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ควรจะก�ำหนดมาตรการทั้งด้าน
ราคาและไม่ราคาเพือ่ สนับสนุนให้ราคารถยนต์ไฮบริด
หรือรถยนต์ไฟฟ้าต�่ำลง และลดค่าใช้ค่าจ่ายในการ
บ�ำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
2.3.6 ผลกระทบต่อแรงงาน
งานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
ต่อการจ้างงานส่วนใหญ่ปรากฏในบริบทของประเทศ
ในสหภาพยุ โ รป ดั ง เช่ น คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป
(European Commission) (2017) ได้ประเมินผลกระ
ทบของนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกว่า ใน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV) จะใช้
แรงงานเข้มข้นขึ้น แต่ BEV จะใช้แรงงานเข้มข้น
น้อยลง ดังนั้น ผลกระทบต่อการจ้างงานจึงขึ้นอยู่กับ
ว่าการลดก๊าซเรือนกระจกจะน�ำไปสู่การผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าประเภท PHEV หรือ BEV งานศึกษาของ UBS
(2017) รายงานความแตกต่างระหว่าง ICE กับ BEV

ว่า BEV จะมีความซับซ้อนในเครื่องยนต์น้อยกว่า แต่
ความซับซ้อนในอิเล็กทรอนิกส์จะมากกว่า จะใช้อะไหล่
ลดลงถึงร้อยละ 60 และบ�ำรุงรักษาน้อยลงร้อยละ 60
โดยเริ่มเข้ารับบริการหลังการขายหลังจาก 240,000
กิ โ ลเมตร เมื่ อ เที ย บกั บ ICE ที่ เ ริ่ ม ต้ น ที่ 16,000
กิโลเมตร
FTI Consulting (2018) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
สัญชาติอเมริกัน อ้างถึงงานศึกษาของสถาบันวิจัย
เศรษฐกิ จ IFO ของประเทศเยอรมนี ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ UBS (2017) ที่พบว่า
การจ้ า งงานในภาคยานยนต์ ข องประเทศเยอรมนี
มีความเกี่ยวข้องกับยานยนต์ ICE สูงถึงร้อยละ 58
งานศึ ก ษายั ง พบอี ก ว่ า แม้ ว ่ า แบตเตอรี่ จ ะถู ก ผลิ ต
ในสหภาพยุโรป แต่จะเกิดการจ้างงานน้อย และไม่
สามารถชดเชยการจ้างงานที่สูญเสียไปได้ นอกจากนี้
ทักษะแรงงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการผลิตแบตเตอรี่
ยังแตกต่างไปจากที่ใช้ในการผลิต ICE มาก และ
แม้ จ ะสามารถชดเชยได้ ใ นบางส่ ว นก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
เพิ่มทักษะใหม่ (reskill) อย่างมาก โดยผลกระทบ
ทางลบจะเกิดขึน้ มากในบางภูมภิ าคของสหภาพยุโรป
ทีผ่ ลิตยานยนต์สนั ดาปภายในและผลิตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เข้มข้น ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีม่ กั ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
ที่ เ ฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ ง และแรงงานที่ มี
ทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการผลิต BEV อย่างแรงงาน
ไร้ฝีมือ
ส�ำหรับสหภาพยุโรป กิจการ SMEs ซึ่งจะได้รับผล
กระทบมากนั้น จากสถานประกอบการทั้งหมดกว่า
10,000 แห่ง เป็น SMEs อยู่กว่า 9,000 แห่ง จ้างงาน
อยู่ราวๆ 250,000 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ยังไม่รวม SMEs
ทีท่ ำ� งานซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ ในขณะทีป่ ระเทศ
เยอรมนี ร้อยละ 21 ของแรงงานที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับ
การผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในท�ำงานอยู่ในสถาน
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ประกอบ SMEs ส�ำหรับกรณีประเทศเยอรมนี ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนรายย่อยมีความเสี่ยงจะสูญเสียชิ้นส่วนที่ผลิต
ร้อยละ 38 ในขณะที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อการน�ำไปใช้
ประกอบยานยนต์ (OEM) มีความเสีย่ งจะสูญเสียร้อยละ
17 และร้อยละ 21 ของแรงงานที่ท�ำงานผลิต ICE
ทั้งทางตรงและทางอ้อมท�ำงานในสถานประกอบการ
SMEs ซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบทางลบมาก
นอกจากนี้ ผลกระทบต่องานยังขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนที่
ใช้ใน BEV ถูกผลิตภายในสหภาพยุโรปหรือไม่ ซึ่งถ้า
หากไม่ถูกผลิตในสหภาพยุโรปแต่น�ำเข้าจากประเทศ
อื่นแล้ว การจ้างงานย่อมไม่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ดี แม้การผลิตแบตเตอรี่จะเพิ่มการจ้างงาน
คณะกรรมาธิการยุโรปประเมินว่า จะท�ำให้เกิดการจ้าง
งานใหม่ไม่มาก โดยประเมินว่า จะสามารถสร้างงานได้
สูงสุดเพียง 51,000 ต�ำแหน่งเท่านั้น  ทั้งนี้ ยานยนต์
ไฟฟ้าต้องอาศัยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหม่ ซึ่งใน
ส่วนนี้จะมีผลกระทบทางบวกต่อการจ้างงาน
ส�ำหรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาคนั้น
การบังคับให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะท�ำให้ยอดซื้อรถยนต์
ในยุโรปลดลง เพราะรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพง ซึง่ จะส่ง
ผลกระทบโดยตรงท�ำให้การจ้างงานลดลง นอกจากนี้
ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการบริโภคสินค้าอื่นๆ
เพราะผู้บริโภคมีรายได้น้อยลง และการจ้างงานลดลง
ในวงกว้าง ในขณะที่ต้นทุนแปรผันในการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าต�่ำลง เนื่องจากค่าไฟฟ้าและค่าดูแลรักษารถ
ต�ำ่ ลง ซึง่ ส่งผลกระทบทางบวกต่อการจ้างงาน นอกจากนี้
ยังส่งผลกระทบให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ลดลง ในทางกลั บ กั น จะท� ำ ให้ ก าร
จ้างงานในภาคการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แต่คาดว่า
ไม่ ส ามารถชดเชยกั บ การจ้ า งงานที่ ล ดลงในภาค
การผลิตน�้ำมันได้  
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Daimler (2016) พบว่า การจ้างงานเพือ่ ผลิตเครือ่ งยนต์
สั น ดาปภายในจะน้ อ ยกว่ า การจ้ า งงานเพื่ อ ผลิ ต
เครื่องยนต์ไฟฟ้าถึงร้อยละ 80-90 สอดคล้องกับ UBS
(2017) รายงานว่า การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้านัน้ ง่าย ราคา
ถูก และใช้แรงงานน้อยกว่าการผลิตเครือ่ งยนต์สนั ดาป
ภายในอย่ า งมาก งานศึ ก ษาของสถาบั น IFO
ยังรายงานอีกว่า ในจ�ำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนีจ�ำนวน 800,000 คน
ในปี 2015 เป็นแรงงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการผลิต
เครื่องยนต์สันดาปภายในจ�ำนวน 426,000 คนและ
เกีย่ วข้องทางอ้อมอีกจ�ำนวน 44,000 คน (ร้อยละ 52.4
และ 5.5 ตามล�ำดับ) นอกจากนี้ ยังมีแรงงานอีกจ�ำนวน
70,190 คนหรือร้อยละ 10.7 ในอุตสาหกรรมโลหะที่
ท� ำ งานเกี่ ย วข้ อ งทางอ้ อ มกั บ การผลิ ต เครื่ อ งยนต์
สันดาปภายใน ซึ่งถ้ารวมทุกภาคการผลิตที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ประเทศเยอรมนีมแี รงงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 457,000 คนที่ท�ำงานเกี่ยวข้องโดยตรงในการ
ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ เ ฉพาะแต่ ก ารผลิ ต
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในเท่ า นั้ น และอี ก จ� ำ นวน
ประมาณ 163,000 คนทีเ่ กีย่ วข้องทางอ้อมและสามารถ
ผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนน้อยลงใน BEV ได้
Erich and Witteveen (2017) ได้พยากรณ์ว่า รถใหม่
ทุกคนทีข่ ายในยุโรปจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทัง้ หมดตัง้ แต่
ปี 2035 เป็นต้นไป เนื่องจากราคาแบตเตอรี่ลดลงและ
การประหยัดต่อขนาด ซึง่ สอดคล้องกับงานศึกษาอืน่ ๆ
ทีพ่ บว่า การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึน้ อย่างแน่นอนใน
ช่วงปี 2025-2040 โดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะใช้
แรงงานในการผลิตลดลง เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้า
มีชนิ้ ส่วนและความซับซ้อนน้อยกว่าเครือ่ งยนต์สนั ดาป
ภายในมาก และยังใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติทดแทน
แรงงานได้อีกด้วย โดย FES (2015) รายงานว่า
โรงงานของ Daimler แห่งหนึ่งผลิตเครื่องยนต์สันดาป
ภายในจ�ำนวน 700,000 เครือ่ ง ใช้แรงงานผลิตจ�ำนวน
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3,300 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นวิศวกร 3,300 คน นั่นคือ
เครื่องยนต์ 212 เครื่องต่อแรงงานหนึ่งคน ในขณะที่
โรงงานแห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง เบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมนี
แรงงานจ�ำนวน 1,200 คนผลิตเครื่องยนต์จ�ำนวน
200,000 เครือ่ ง คิดเป็นสัดส่วนเครือ่ งยนต์ 170 เครือ่ ง
ต่อแรงงานหนึ่งคน ในขณะที่โรงงานผลิตระบบขับ
เคลื่อนไฟฟ้าแห่งหนึ่งผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้า 60,000
เครื่องใช้แรงงานเพียง 40 คนคิดเป็นสัดส่วน 1,500
เครื่องต่อแรงงาน 1 คน
อย่างไรก็ดี Petit (2017) รายงานว่า การเปลี่ยนไปใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าของสหภาพยุโรปจะท�ำให้การจ้างงาน
สุทธิในระบบเศรษฐกิจจะเพิม่ สูงขึน้ 500,000-850,000
ต�ำแหน่ง โดยงานจะเกิดขึ้นในส่วนของการวิจัยและ
การพัฒนา การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
การบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นจากการประหยัดเชื้อเพลิงและ
ค่าดูแลรักษาของรถยนต์ไฟฟ้า ในส่วนของการจ้างงาน
ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ นั้ น ผลกระทบจะมี ค วาม
ไม่แน่นอนสูง แต่คาดว่าในช่วงปี 2030 จะยังไม่มี
ผลกระทบหรือถ้ามีก็จะน้อยมาก นอกจากนี้ รถยนต์
ไฟฟ้าท�ำให้ยุโรปน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไม่เข้มข้น โดยความเสี่ยงที่
ส�ำคัญคือ การที่ยุโรปเลือกเทคโนโลยีผิด โดยเลือก
เทคโนโลยีดเี ซลแทนไฟฟ้า ท�ำให้สญ
ู เสียความสามารถ
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้กับประเทศ
จีน Fraunhofer (2017) ทบทวนงานศึกษาต่างๆ
ได้ข้อสรุปว่า การเปลีย่ นผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและอาจส่งผลทางบวก
หากมีการลงทุนผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในยุโรป แม้จะมีการ
สูญเสียงานจ�ำนวนประมาณ 60,000 ต�ำแหน่งในการ
ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในในประเทศเยอรมนี แต่
จะมีงานเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นชดเชยแม้จ�ำเป็นต้องปรับ
ทักษะแรงงานให้สามารถท�ำงานใหม่ได้ก็ตาม

ในขณะที่ Cambridge Econometrics (2014) ประเมิน
ว่า ปริมาณงานจะเพิ่มขึ้นในปี 2030 ในช่วง 0.51-1.1
ล้านต�ำแหน่งงาน และในปี 2050 จะเพิ่มขึ้น 1.4-2.3
ล้านต�ำแหน่งงาน ซึง่ เกิดขึน้ จากการทีย่ โุ รปไม่ตอ้ งขาด
ดุลการค้าจากการน�ำเข้าน�้ำมัน และท�ำให้สามารถใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตในยุโรปได้
มากขึ้น ซึ่งสินค้าและบริการเหล่านี้ใช้แรงงานเข้มข้น
กว่าการผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการคาดการณ์นี้อยู่
ภายใต้ภูมิหลังของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
ยุโรปที่อยู่ในภาวะซบเซาและมีก�ำลังการผลิตเหลือ
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจึงจะช่วยปรับโครงสร้างการ
ผลิตและลดก�ำลังการผลิตที่เหลืออยู่ลงได้
2.3.7 การปรับตัวของแรงงานในด้านการประกอบ
อาชีพ
มนทกานต์ ฉิมมานี (2561) ได้แบ่งเส้นทางการท�ำงาน
จากในระบบสู่นอกระบบของลูกจ้างในระบบเอกชนที่
มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่ 1: กลุม่ แรงงานรับจ้าง แบ่งเป็น 1) กลุม่ แรงงาน
รับจ้างทั่วไป รับงานมาท�ำที่บ้าน และลูกจ้างท�ำงาน
บ้าน 2) กลุม่ แรงงานรับจ้างในภาคเกษตร ถือเป็นกลุม่
ที่เปราะบางที่สุดส�ำหรับการปรับตัวหลังจากออกมา
ท� ำ งานนอกระบบ และมี ร ะดั บ ความพร้ อ มในการ
เตรียมตัวสู่วัยเกษียณน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นกลุ่มมี
การศึกษาไม่สูงนัก ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา
ท�ำให้หลังจากออกจากงานในระบบแล้ว มีทางเลือก
ของอาชีพน้อย และงานใหม่ในตลาดแรงงานนอกระบบ
ยังคงเป็นงานที่ใช้ทักษะเดิม หรือเป็นงานที่ไม่ต้องใช้
ทักษะมากนัก กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีการวางแผน
ด้ า นอาชี พ หลั ง เกษี ย ณมาก่ อ น ประสบปั ญ หา
ความมั่นคงด้านรายได้ และไม่มีเงินออมหลังออกไป
ท�ำงานนอกระบบ
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กลุม่ ที่ 2: กลุม่ ประกอบอาชีพอิสระ (ไร้ทกั ษะและทักษะ
ต�ำ่ ) เป็นกลุม่ ทีอ่ อกมาท�ำงานของตัวเอง หรือประกอบ
ธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองแบบไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้ใช้
ทักษะมากนักในการท�ำงานในตลาดแรงงานนอกระบบ
เช่น คนขับรถแท็กซี่ หมอนวดอิสระ คนเปิดร้าน
ขายของ เป็นต้น มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มแรงงาน
รับจ้างคือ ไม่มีการวางแผนเปลี่ยนอาชีพหรือเตรียม
รับมือกับความไม่แน่นอนของงาน แต่เป็นกลุ่มที่พอมี
เงินทุน และมีทักษะที่จะน�ำไปต่อยอดประกอบอาชีพ
อิสระของตนต่อไปได้เมื่อออกจากงานในระบบแล้ว
กลุ่มที่ 3: กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ (กึ่งทักษะและ
ทักษะสูง) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มที่ยังคง
ใช้ทักษะเดิมจากงานในระบบ รวมถึงใช้ทุนทางสังคม
จากเครือข่ายคนรู้จักหรือเครือข่ายลูกค้าเดิม ท�ำให้
สามารถปรับตัวอยูใ่ นตลาดแรงงานนอกระบบได้อย่าง
ราบรื่น เช่น จากที่เคยเป็นอาจารย์หรือนักออกแบบ
กราฟฟิกทีม่ สี งั กัด ออกมาท�ำงานเป็นฟรีแลนซ์ ในขณะ
ทีอ่ กี กลุม่ ต้องเรียนรูท้ กั ษะใหม่เพือ่ เริม่ ประกอบอาชีพ
ที่ไม่เคยท�ำมาก่อน เช่น จากที่เคยท�ำงานบริษัทแล้ว
ออกมาเป็นเจ้าของสวนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
กลุ่มที่ 4: กลุ่มประกอบธุรกิจส่วนตัวแบบมีลูกจ้าง
เป็นกลุม่ ทีส่ ามารถปรับตัวได้ดที สี่ ดุ แม้จะออกจากงาน
ในระบบแบบไม่สมัครใจ กลุ่มนี้มีโอกาสได้เตรียมตัว
ท�ำงานนอกระบบ คือเคยประกอบธุรกิจส่วนตัวใน
ระหว่างท�ำงานประจ�ำไปด้วยมาก่อนเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้วก่อนออกจากงานในระบบ มีความเชื่อมั่นใน
ประสบการณ์และทักษะที่ตนมีจากการท�ำงานประจ�ำ 
และยังมีเครือข่ายทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ตอ่ กันมาตัง้ แต่ทำ� งาน
ประจ�ำเป็นรากฐานส�ำคัญในการประกอบธุรกิจส่วนตัว
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โดยการเปลี่ยนมาเป็นแรงงานนอกระบบต้องประสบ
กับความยากล�ำบากและต้องปรับตัวในช่วงแรกเนื่อง
มาจากปัญหา 4 ประการ ได้แก่ การสูญเสียสวัสดิการ
ทีเ่ คยได้รบั การขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน การ
ขาดความรูแ้ ละทักษะจ�ำเป็นหากออกมาท�ำงานทีไ่ ม่ได้
ใช้ทักษะเดิม และอุปสรรคด้านอายุและสุขภาพ ท�ำให้
ไม่สามารถท�ำงานทีใ่ ช้แรงกายหนักได้ โดยปัจจัยส�ำคัญ
4 ประการที่ช่วยให้การปรับตัวเป็นไปอย่างง่ายขึ้น
ได้แก่ 1) การมีทุนจากการออมก่อนออกนอกระบบ
หรือสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลังจากออกนอก
ระบบ เพื่อเป็นทุนส�ำหรับการลงทุนและส�ำรองไว้ใช้
จ่าย 2) การมีตาข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social
safety net) ช่วยลดความเสีย่ งในการหางานท�ำในภาค
นอกระบบ และคอยสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ จ� ำ เป็ น อื่ น ๆ
ในการท�ำงานภาคนอกระบบ 3) ข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับงานหรือธุรกิจที่ก�ำลังจะท�ำ  รวมถึงข้อมูลและ
ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการพืน้ ฐาน ระบบการท�ำ
บัญชี และการตลาด ในกรณีประกอบธุรกิจ และ 4)
ทักษะจ�ำเป็นในงานภาคนอกระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ การน�ำทักษะเดิมมาใช้เพื่อต่อยอดงาน การ
ประยุกต์ใช้ทักษะเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน และการเรียนรู้ทักษะใหม่เฉพาะอาชีพ ซึ่งมา
จากการฝึ ก อบรบเพิ่ ม เติ ม หรื อ การฝึ ก อบรมขณะ
ท�ำงาน (on the job training)
โดย มนทกานต์ ฉิ ม มานี (2561) มี ข ้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการ
การเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
แรงงานนอกระบบกลุ่มนี้สามารถก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย
อย่ า งกระปรี้ ก ระเปร่ า (Active and Productive
Ageing) 3 ส่วน ดังนี้
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1. การป้องกันการออกนอกระบบหรือยืดระยะเวลา
การอยู่ในระบบ ส�ำหรับกลุ่มที่ไม่สมัครใจ โดย
1) นโยบายส่งเสริม Work-Life balance เพื่อลด
ความตึงเครียด และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับชีวิต
การท�ำงานและชีวิตครอบครัว เช่น ให้สิทธิลา
แบบได้รับเงินเดือนกรณีผู้ที่อยู่ในความดูแลป่วย
2) การฝึกอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน และ
3) การเพิ่ ม ทั ก ษะการประเมิ น ความเสี่ ย งและ
วางแผนรับมือกับความเสี่ยง ทั้งด้านการท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวิต เพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือได้
อย่างเหมาะสม
2. การเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ ผู ้ ส มั ค รใจออก
นอกระบบ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการออม 2) การ
วางแผนการท�ำงานในภาคนอกระบบ ทดลองท�ำ
เป็นอาชีพเสริม เริ่มเรียนรู้ข้อมูลและทักษะต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่ 3) การสร้างทางเลือกใน
การท�ำงาน มีศนู ย์ขอ้ มูลหรือระบบจับคูง่ านเสมือน
ตลาดนัดแรงงานนอกระบบ 4) เตรียมความพร้อม
ด้านสุขภาพ
3. เพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมหลังออกนอกระบบ
เป็นข้อเสนอส�ำหรับทุกกลุ่มระดับฝีมือ ได้แก่ 1)
ส่ ง เสริ ม แรงงานทุ ก คนที่ อ อกนอกระบบให้ ท� ำ
ประกันสังคมต่อ (มาตรา 39) 2) ส่งเสริมการรวม
กลุม่ หรือเครือข่ายอาชีพในภาคนอกระบบ เพือ่ ให้
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ ทักษะจ�ำเป็น รวมถึงเป็น
ตาข่ายทางสังคม 3) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดย
จั ด เป็ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ส�ำหรับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะ

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า ตลาด
รถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่จะเกิดขึ้น
เมื่อไรนั้นยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
โดยเฉพาะนโยบายภาครัฐ โดยมีความเป็นไปได้ที่
รถยนต์ไฟฟ้าจะเริ่มมีบทบาทส�ำคัญในตลาดโลก ในปี
2030 เป็นต้นไป ส�ำหรับผลกระทบของรถยนต์ไฟฟ้า
ต่อแรงงานนั้นไม่ชัดเจน บางงานศึกษาพบว่าจะส่งผล
กระทบทางลบต่อการจ้างงาน บางงานศึกษาพบว่าไม่
ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบน้อย โดยคาดว่าจะส่ง
ผลกระทบทางบวก และแรงงานจ�ำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาและยกระดับทักษะ ส�ำหรับแรงงานทีไ่ ม่สามารถ
ท�ำงานต่อไปได้ มักจะออกไปท�ำงานนอกระบบ ซึ่งจะ
มีความมั่นคงและสวัสดิการน้อยลง
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บทนี้จะกล่าวถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน
ยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า และนโยบายภาครัฐ
และบทบาทของกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย

3.1 อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นทั้งแหล่งผลิต
การจ้างงาน และการส่งออกของประเทศ โดยมีมูลค่า
ถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมนีย้ งั เชือ่ มโยงไปยังอุตสาหกรรม
อืน่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
เหล็ก สถานีบริการน�้ำมัน และการเกษตร เป็นต้น
การผลิตรถยนต์ในปี 2561 มีจ�ำนวน 2,167,694 คัน
จากปริมาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 97 ล้านคันทั่ว
โลก การผลิตรถยนต์แบ่งเป็นรถยนต์ทั่วไป 877,015
คั น (ร้ อ ยละ 40) และยานยนต์ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์
1,290,694 คัน (ร้อยละ 60) ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่ง
ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเป็นอันดับที่
1 ของอาเซียน อันดับที่ 5 ของเอเชีย รองมาจาก
ประเทศจีน ประเทศญีป่ นุ่ ประเทศอินเดีย และประเทศ
เกาหลี และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ท่ามกลางประเทศ
ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�ำ  เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
เยอรมนี เกาหลีใต้ และอินเดีย ดังแสดงในภาพที่ 1

ตารางที่ 2 การผลิตรถยนต์ของไทย ปี 2557-2561 (คัน)
ประเภทรถยนต์

2557

2558

2559

2560

2561

∆(%)

รถยนต์ทั่วไป

743,258

772,250

805,033

818,440

877,015

7

รถยนต์พาณิชย์

1,137,329

1,143,170

1,139,384

1,170,383 1,290,679

10

รวม

1,880,587

1,915,420

1,944,417

1,988,823 2,167,694

9

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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ภาพที่ 1 สถิติการผลิตรถยนต์ของโลก ปี 2561

ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ส�ำคัญในระดับ
สากล 3 ประเภท ได้แก่ 1) รถกระบะขนาด 1 ตัน 2)
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-car)
และ 3) รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ปัจจุบัน
มีผปู้ ระกอบการข้ามชาติทใี่ ช้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิต 24 ราย เป็นรถยนต์ 17 ราย และรถจักรยานยนต์
7 ราย โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ส่วน
แบ่งการตลาด ร้อยละ 9.5 จ�ำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ
6.0 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 5.1 บริษัท ออโต้อัลลาย
แอนซ์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ร้อยละ 4.8 และ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 4.8 ตามล�ำดับ
(ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ฐานราก
ธนาคารออมสิน, 2561)
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การผลิตรถยนต์เพื่อขายภายในประเทศ 1,027,054
คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของปริมาณการผลิต
รถยนต์ทงั้ หมด แบ่งเป็นรถยนต์นงั่ ทัว่ ไป 456,756 คัน
คิดเป็นร้อยละ 44 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (กระบะ
ขนาด 1 ตัน และอืน่ ๆ) 570,298 คัน คิดเป็นร้อยละ 56
ของรถยนต์ทขี่ ายภายในประเทศ และการผลิตเพือ่ การ
ส่งออก 1,140,640 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของ
ปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมด แบ่งเป็นการผลิต
รถยนต์ทั่วไป 420,259 คัน คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 720,381 คัน คิดเป็นร้อยละ
63.2 ของรถยนต์ส่งออก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์
รายงานว่า ในปี 2561 รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เป็น
สิ น ค้ า ส่ ง ออกอั น ดั บ 1 ของไทย มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก
928,060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของมูลค่าการ
ส่งออกของไทยทั้งหมด โดยส่งออกไปยังประเทศ
ออสเตรเลีย (1.9 แสนล้านบาท) ฟิลิปปินส์ (8.5 หมื่น
ล้านบาท) ญี่ปุ่น (5.2 หมื่นล้านบาท) อินโดนีเซีย (4.9
หมื่นล้านบาท) เวียดนาม (4.7 หมื่นล้านบาท) และ
มาเลเซีย (4.3 หมื่นล้านบาท) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกของไทย ปี 2557 - 2561  (คัน)
ประเภทรถยนต์

2557

2558

2559

2560

2561

∆(%)

รถยนต์ทั่วไป
รถยนต์พาณิชย์

314,596
521,997
836,593

462,264
742,631
1,204,895

485,720
702,795
1,188,515

430,839
709,757
1,140,596

420,259
720,381
1,140,640

-2
1
0.004

รวม

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

3.2 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ เ ป็ น หนึ่ ง ในห่ ว งโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ปัจจุบันการ
ผลิ ต ยานยนต์ ใ นไทยมี ก ารใช้ ชิ้ น ส่ ว นฯ ที่ ผ ลิ ต ใน
ประเทศร้อยละ 80 ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ
ทั้งหมด โดยการผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยใช้ชิ้น
ส่วนฯ ในประเทศเกือบทัง้ หมด การผลิตรถยนต์นงั่ และ
รถปิกอัพในไทยใช้ชนิ้ ส่วนฯ ทีผ่ ลิตในประเทศประมาณ
ร้อยละ 60 – 80 ส่วนการผลิตรถ Eco-car ใช้ชิ้นส่วนฯ
ทีผ่ ลิตในไทยถึงร้อยละ 90 ศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย (2561)
รายงานว่า ตลาดภายในประเทศเป็นตลาดหลักของ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย คือมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 65-70 ของรายรับรวมในอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนฯ โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีตลาดใน
การจัดจ�ำหน่ายอยู่ 2 ตลาดหลัก ได้แก่
1. ตลาดชิ้ น ส่ ว นเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ป ระกอบยานยนต์
(Original Equipment Market: OEM) มีมูลค่า
ตลาดคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30-40 ของมู ล ค่ า ตลาด
ชิ้นส่วนฯ รวมในประเทศ โดยผู้ผลิตต้องผลิต
ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ป ้ อ นให้ กั บ ยานยนต์ ที่ ผ ลิ ต
ออกมาใหม่ส�ำหรับค่ายยานยนต์ที่เข้ามาตั้งฐาน
การผลิตในไทยเพือ่ ประกอบยานยนต์สง่ ออกและ
จ�ำหน่ายในประเทศ

2. ตลาดชิ้นส่วนทดแทน หรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) มีมูลค่า
ตลาดคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60-70 ของมู ล ค่ า ตลาด
ชิ้นส่วนฯ รวมภายในประเทศ เป็นตลาดชิ้นส่วน
อะไหล่เพื่อการทดแทนชิ้นส่วนเดิมที่เสีย หรือ
สึกหรอตามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตในกลุ่มนี้มี
ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ ก ท� ำ ให้ ชิ้ นส่ ว นที่ ผ ลิ ตได้ มีคุ ณ ภาพที่
หลากหลาย
การส่งออกชิ้นส่วนฯ มีสัดส่วนร้อยละ 30-35 ของ
รายรับรวมของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนฯ ใน
ประเทศไทย แบ่งเป็นการส่งออกเพือ่ ประกอบยานยนต์
(OEM) ร้อยละ 80-85 และเพือ่ ทดแทน (REM) ร้อยละ
15-20 ของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนฯ ชิ้นส่วนส่งออกหลัก
ของไทย ได้แก่ เครื่องยนต์ ชุดสายไฟ ตัวถัง กระจก
ชุดเกียร์ ยางรถยนต์ และชิ้นส่วนที่ผลิตจากยางพารา
ในปี 2560 ประเทศไทยเป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกชิ้ น ส่ ว นฯ
ทุกประเภทเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและอันดับที่ 14
ของโลก ส่ ง ออกชิ้ น ส่ ว นรถจั ก รยานยนต์ ไม่ ร วม
เครื่องยนต์และยางยานพาหนะ เป็นอันดับที่ 4 ของ
โลก ส่งออกยางยานพาหนะ เป็นอันดับที่ 5 ของโลก
ส่งออกเครื่องยนต์ เป็นอันดับที่ 11 ของโลก และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

28

·

อุตสาหกรรมและนโยบายยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทย

กลุ่มระบบส่งก�ำลัง (Powertrain) กลุ่มระบบช่วงล่าง
(Suspension) กลุ่มระบบไฟฟ้า (Electrical and
Electronic) กลุ่มตัวถัง (Body) และกลุ่มชิ้นส่วนอื่นๆ
(Other) ส�ำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ Tier-2 และ Tier-3
ส่วนใหญ่เป็น SMEs ไทย เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือ
ผลิตส่วนประกอบให้กบั ผูผ้ ลิต Tier-1 หรือผลิตชิน้ ส่วนฯ
ทดแทน (REM) ซึง่ ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการอยูม่ ากกว่า
1,700 ราย ท�ำการผลิตอะไหล่แท้ และอะไหล่เทียม

ส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ ไม่รวมเครื่องยนต์และยาง
ยานพาหนะ เป็นอันดับที่ 14 ของโลก โดยส่งออกไปยัง
ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ร้อยละ 28 ของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนฯ
รวมของไทย และไปยังสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 15 และ
ญี่ปุ่น ร้อยละ 8 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
ข้อมูลจากสถาบันยานยนต์ พบว่า ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบ
การในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยจ�ำนวน
มากกว่า 2,500 ราย เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนฯ Tier-1 จ�ำนวน
ประมาณ 720 ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ คุณภาพสูง
เพือ่ ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ (OEM) และบางส่วน
จ�ำหน่ายในตลาดชิ้นส่วนฯ ทดแทน (REM) เป็นทุน
ข้ามชาติ ร้อยละ 47 บริษัทร่วมทุน ร้อยละ 30 และ
ทุนไทย ร้อยละ 23 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งใน
จ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์
คิดเป็นร้อยละ 54 และแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน (Support
activities) 4 ประเภท ประกอบด้วย อุตสาหกรรมต้นน�ำ 
้
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต และจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ เช่ น เหล็ ก
พลาสติก ยาง อิเล็กทรอนิกส์ แก้ว กระจก สิ่งทอ
เครื่องหนัง เคมี ปิโตรเคมี สี และชุบผิว อุตสาหกรรม
สนับสนุน ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตและบริการด้านเครื่องจักร
อุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการด้านการ
น�ำส่ง ขาย และบริการหลังการขาย เช่น บริการ

ภาพที่ 2 โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ
จ�ำนวนผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบ
รถจักรยานยนต์
11 บริษัท

กลุ่มผู้ประกอบ

กลุ่ม Tier 1

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์
389 บริษัท

กลุ่ม Tier 2&3

ผู้ประกอบ
รถยนต์
21 บริษัท

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
130 บริษัท

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์
201 บริษัท

ผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็ก
มากกว่า 1,700 บริษัท

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จ�ำนวนบุคลากร

ผู้ผลิตและประกอบ
100,000 คน + ตัวแทน
จ�ำหน่าย 200,000 คน

250,000 คน

340,000 คน
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กระจายสิ น ค้ า บริ ก ารทางการเงิ น และประกั น ภั ย
บริการทดสอบ บริการให้ค�ำปรึกษา บริการขนส่ง
บริ ก ารหลั ง การขาย และกลุ ่ ม นโยบายและองค์ ก ร
สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานให้ ก ารสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมทั้งในเชิงนโยบาย เชิงเทคนิค และตลาด
เช่น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสมาคมและสถาบัน
เฉพาะทาง และกลุม่ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั
แนวโน้ ม การเติ บ โตของตลาดรถยนต์ BEV ใน
ประเทศไทย จะส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ เนื่องจาก
รถยนต์ BEV จะมี ค วามต้ อ งการชิ้ น ส่ ว นฯ ลดลง
อย่างมาก เฉพาะในระบบส่งก�ำลัง รถยนต์ BEV ใช้
ชิ้นส่วนเพียง 20 ชิ้น เทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์
สั น ดาปภายในที่ ใ ช้ ชิ้ น ส่ ว นระบบส่ ง ก�ำ ลั ง มากกว่ า
2,000 ชิ้ น แบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้ า และชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นชิ้นส่วนฯ หลักที่ส�ำคัญ
เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ

3.3 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ยานยนต์ไฟฟ้าโลก
รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพราะเคยมีการ
ผลิตแล้วตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 แต่รถยนต์สันดาป
ภายในมีราคาถูกกว่า รถยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ได้รับความ
นิยม เวลาผ่านมากว่าหนึง่ ร้อยปี เมือ่ เทคโนโลยีมคี วาม
เหมาะสม และปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความส�ำคัญขึ้น
รถยนต์ไฟฟ้าจึงได้รับการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน จาก
ข้อมูลส�ำนักงานพลังงานสากล (IEA) พบว่า ในปี 2561
รถยนต์ไฟฟ้ามีจ�ำนวนสะสม 5.1 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 2
ล้ า นคั น จากปี 2560 จี น เป็ น ประเทศที่ มี ป ริ ม าณ
จ�ำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามากทีส่ ดุ เกือบ 1.1 ล้านคัน และ
มีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าสะสมในประเทศจีนสูงถึง 2.3
ล้านคัน ซึง่ คิดเป็นเกือบครึง่ หนึง่ ของรถยนต์ไฟฟ้าทีม่ ี
สะสมอยู่ทั่วโลก ในขณะที่ยุโรปมีรถยนต์ไฟฟ้าสะสม
รวม 1.2 ล้านคัน และสหรัฐอเมริกา 1.1 ล้านคัน
ซึ่งเติบโตขึ้นจ�ำนวน 385,000 และ 361,000 คัน จาก
ปี 2560 ตามล�ำดับ ในประเทศนอร์เวย์ รถยนต์ไฟฟ้า
มีส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์ใหม่สูงที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 46 รองลงมาคือ ไอซ์แลนด์ ร้อยละ 17 และ
สวีเดน ร้อยละ 8 ดังแสดงในภาพที่ 3
ประเทศต่างๆ มีนโยบายเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ทั้งทางด้านอุปสงค์ดึง (Demand Pull) ด้วยมาตรการ
ที่เป็นแรงจูงใจทางการเงิน เช่น ลดภาษีสรรพสามิต
(จีน) ให้เงินคืน (ฝรั่งเศส, สวีเดน) ให้เงินอุดหนุน
(ญีป่ นุ่ , สหราชอาณาจักร) เครดิตภาษี (สหรัฐอเมริกา)
ยกเว้ น การจ่ า ยภาษี ท ะเบี ย นรถยนต์ ไ ฟฟ้ า และ
เรียกเก็บภาษีรถยนต์ตามระดับการปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซค์ (CO2) (เนเธอร์แลนด์, โปรตุเกส) ยกเว้น
ภาษีซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มรถยนต์ BEV (นอร์เวย์)
นอกจากนี้ หลายประเทศยั ง มี การใช้ ม าตรการอื่ น
ควบคูด่ ว้ ย เช่น เพิม่ ความเข้มงวดของระดับมาตรฐาน
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ภาพที่ 3 ยอดขายและส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2556-2561

ที่มา: IEA, Global EV Outlook 2019

มลพิษไอเสีย การยกเว้นภาษีการใช้ถนน การอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ซึ่งปกติเป็นข้อห้ามส�ำหรับรถยนต์ทั่วไป
เช่ น ช่ อ งรถประจ� ำ ทาง หรื อ ที่ ห ้ า มจอด เป็ น ต้ น
นอกจากการผลั ก ดั น ความต้ อ งการของตลาดต่ อ
รถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังมีการผลักดันทางเทคโนโลยี
(Technology Push) ทีต่ อ้ งแสดงถึงความพร้อมในด้าน
ต่างๆ ด้วยการมุ่งวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ รวมไปถึง
ส่ ว นก� ำ ลั ง ขั บ เคลื่ อ นและโครงสร้ า งน�้ ำ หนั ก เบา
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
อัดประจุ ระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การท�ำมาตรฐาน
และการสาธิตใช้งานยานยนต์สาธารณะ (ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) ปัจจุบัน
มีประเทศที่ประกาศห้ามรถใหม่เป็นรถยนต์สันดาป
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ภายแล้วจ�ำนวน 12 ประเทศ โดยประเทศที่จะมีการ
ยกเลิกเร็วทีส่ ดุ คือ นอร์เวย์ ในปีคศ. 2025 ตามมาด้วย
เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ อิสราเอล เนเธอแลนด์ และสวีเดน  
ในปีค.ศ. 2030 สกอตแลน์ ในปี 2032 สหราชอาณาจักร
ฝรัง่ เศส และศรีลงั กา ในปี 2040 คอสตาริกา ในปี 2050  
นอกจากนี้ ยังมีอีก 20 รัฐของประเทศต่างๆ ด้วย
เช่นกัน  เช่น ลอสแองเจิลลิส และซีแอทเทิล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2030 เป็นต้น
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ก็ดี หากพิจารณาสถิติข้อมูลการจดทะเบียนรถใหม่
พบว่า แนวโน้มของการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าและ
รถแบบผสมเพิม่ สูงขึน้ ดังแสดงในตารางที่ 5 ทีย่ อดการ
จดทะเบียนรถใหม่ได้เพิ่มขึ้นจาก 3.07 ล้านคันในปี
2560 เป็น 3.09 ล้านคันในปี 2561 ซึง่ เป็นยอดจ�ำนวน
จดทะเบียนรถแบบผสมจาก 11,945 คัน เป็นแบบ
เบนซิน-ไฟฟ้า 20,167 คัน และดีเซล-ไฟฟ้า 177 คัน
และรถยนต์ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จาก 165 คันเป็น 325 คัน ซึง่
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ทีน่ งั่ เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารใช้
เชื้อเพลิงแบบผสมมากที่สุด จ�ำนวน 19,790 และ 176
คัน และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นกลุ่มที่มีการใช้
เชื้อเพลิงแบบไฟฟ้ามากที่สุด จ�ำนวน 135 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นส�ำหรับ
ประเทศไทย รถยนต์ไฟฟ้ายังมีจำ� นวนน้อยเมือ่ เปรียบ
เทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน จากสถิติ
ข้อมูลการจดทะเบียนรถใหม่สะสมของกรมขนส่งทาง
บก โดยมีจ�ำนวนรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 จ�ำนวน 40,385,957 คัน เป็นยอด
จ�ำนวนการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 1,933 คัน และ
รถแบบผสม ได้แก่ เบนซิน-ไฟฟ้า 131,874 คัน ดีเซลไฟฟ้า 11,448 คัน และ LPG-เบนซิน-ไฟฟ้า 34 คัน
ดังแสดงในตารางที่ 4 สัดส่วนรถแบบผสมและรถยนต์
ไฟฟ้าจึงคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.005 เท่านั้น อย่างไร

ตารางที่ 4 จ�ำนวนรถจดทะเบียนสะสมจ�ำแนกตามเชื้อเพลิง ณ วันที่  30 ก.ย. 2562

ยอดการจดทะเบียน
รถยนต์สะสม
รวมทั้งสิ้น

รวม

เบนซิน-ไฟฟ้า

ดีเซล-ไฟฟ้า

LPG-เบนซิน-ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

40,385,957

131,874

11,448

34

1,933

ที่มา: กรมขนส่งทางบก, สถิติจ�ำนวนรถจดทะเบียนใหม่
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติของกรมขนส่งทางบกมิได้จ�ำแนกระหว่างรถแบบผสมประเภท HEV และ PHEV

ตารางที่ 5 จ�ำนวนรถจดทะเบียนใหม่จ�ำแนกตามเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561
ประเภทรถ

รวม

เบนซิน-ไฟฟ้า

ดีเซล-ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ยอดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่รวมทั้งสิ้น
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกโดยสารไม่เกิน 7 คน
ร.12 รถจักรยานยนต์
รถโดยสาร

3,093,791
698,743
14,844
1,942,494
12,820

20,167
19,790
25
287
0

177
176
0
0
1

325
57
50
135
38

ที่มา: กรมขนส่งทางบก, สถิติจ�ำนวนรถจดทะเบียนใหม่
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติของกรมขนส่งทางบกมิได้จ�ำแนกระหว่างรถแบบผสมประเภท HEV และ PHEV

ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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ตารางที่ 6 จ�ำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศไทย
หน่วยงาน

จำ�นวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (เป้าหมาย)

การไฟฟ้านครหลวง
บริษัทพลังงานบริสุทธิ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปตท.
บางจาก
ค่ายนิสสัน
ชาร์จนาว (ChargeNow) (BMW)
EQ (ค่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์)

10 (13)
300 (1,000)
11 (21)
5
21 (41)
2
1
50
50 (200)

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

จากการรวบรวมจ�ำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้า พบว่า มี
จ�ำนวนประมาณ 1,200 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 6 ซึ่ง
เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประมาณ 1,933 คัน ถือว่ามีจ�ำนวนมากพอ แต่หาก
นับรวมรถแบบผสมจ�ำนวน 143,356 คัน ถือว่ายังไม่
พอเพียงต่อความต้องการ นอกจากนี้ สถานีชาร์จ
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ยังไม่ครอบคลุม
ต่างจังหวัด
ในส่ ว นของการน� ำ เข้ า รถยนต์ ไ ฟฟ้ า มี ก ารน� ำ เข้ า
รถยนต์ BEV จ�ำนวน 5 ยีห่ อ้ ได้แก่ นิสสัน ของประเทศ
ญี่ปุ่น เกียและฮุนได ของประเทศเกาหลีใต้ และ BYD
และ MG ของประเทศจีน ซึง่ ใช้แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน
ใช้เวลาชาร์จไฟ 30 และ 40 นาที วิ่งได้ 337 และ 350
กิโลเมตร และขายในราคา 1.19 และ 1.89 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยการน�ำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าต้องเสียภาษี
ดังต่อไปนี้
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1. ภาษีศุลกากรขาเข้า ซึ่งจัดเก็บในอัตราที่แตกต่าง
กันตามประเทศน�ำเข้า ส�ำหรับประเทศจีนนั้น
มีข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี (FTA) ภาษี
น�ำเข้าจึงเป็นร้อยละ 0 ในขณะที่ไทยกับญี่ปุ่น
มีความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญีป่ นุ่
(JTEPA) ภาษีนำ� เข้าเป็นร้อยละ 20 ส่วนเกาหลีใต้
และประเทศอื่นๆ ที่ไม่มี FTA ภาษีน�ำเข้าจึงอยู่
ในอัตราร้อยละ 80
2. ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจัดเก็บปกติ
ในอัตราร้อยละ 8 ของราคาที่รวมภาษีศุลกากร
ขาเข้าแล้ว ซึ่งอยู่ในอัตราที่ต�่ำเพราะเป็นรถยนต์
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลภาวะ และหากผลิตหรือประกอบ
ในประเทศไทย นอกจากจะไม่ ต ้ อ งเสี ย ภาษี
ศุลกากรแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
บีโอไอ กล่าวคือ ภาษีสรรพสามิตลดลงเหลือ
ร้อยละ 2 อย่างไรก็ดี ในช่วง 2563-2565 ได้ปรับ
ลดลงเหลือร้อยละ 0 เพื่อแก้ปัญหามลภาวะจาก
ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก ในประเทศ หลั ง จากนั้ น
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ในช่วง 2566-2568 จะปรับขึ้นเป็นร้อยละ 2 และ
หลั ง จากปี 2568 จะปรั บ สู ง ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 8
ตามปกติ
3. ภาษีเพือ่ มหาดไทยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของ
ภาษีสรรพสามิต
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม อัตราร้อยละ 7 ของราคาที่รวม
ภาษีทั้งหมดข้างต้นแล้ว
ในส่ ว นของการผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในประเทศไทย
พบว่า มีบริษัทผู้ผลิตได้เริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่
บีเอ็มดับเบิลยู กรุป๊ ประเทศไทย และเมอร์เซเดสเบนซ์
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ซึ่งผลิตรถยนต์ PHEV
นอกจากนี้ บริษทั เอฟโอเอ็มเอ็ม (FOMM) ผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึง่ ผูผ้ ลิตกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่เน้นการผลิต
เพื่อส่งขายในตลาดต่างประเทศ ส่วนกลุ่มที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการผลิตเพื่อขายภายในประเทศไทย ได้แก่
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จ�ำกัด บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล
(จ�ำกัด) ที่ลงทุนผลิตรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด
(HEV) บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
จะผลิตรถยนต์ PHEV และ BEV และบริษัท นิสสัน
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ที่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษา
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม รวมมู ล ค่ า ลงทุ น ประมาณ
5.1 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีผปู้ ระกอบการให้ความสนใจลงทุนผลิต
ชิน้ ส่วนหรือส่วนประกอบส�ำคัญส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ดังนี้ (ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2560)
1. กลุม่ แบตเตอรี่ ได้แก่ บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริษัท จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่
โซลูชั่น จ�ำกัด

2. กลุ ่ ม ระบบประจุ ไ ฟฟ้ า ได้ แ ก่ บริ ษั ท ฟอร์ ท
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
3. กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัท เคซีอี
อีเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
4. กลุ ่ ม ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ได้ แ ก่ บริ ษั ท สมบู ร ณ์
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด บริษัท ที กรุงไทย
อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ฟอร์จูน
พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท
ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จ�ำกัด
และในส่ ว นของสถานี ช าร์ จ นั้ น มี ห ลายรายเข้ า มา
ลงทุน เช่น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ EA บริษัทชาร์จนาว (ChargeNow) และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็นต้น โดยบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์
จ�ำกัด ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน 1,092 ล้านบาท จะเห็นว่า
นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการขนาดใหญ่
บางรายมีความร่วมมือด้านการลงทุนกับต่างประเทศ
ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นด้วย
นอกจากนี้ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีข้อจ�ำกัด
ของการผลิต กล่าวคือ แบตเตอรี่ยังมีราคาแพงเมื่อ
เทียบกับอายุการใช้งานที่สั้นเพียงประมาณ 8 ปี โดย
เฉพาะประเทศไทยที่มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน
อุ ณ หภู มิโ ดยเฉลี่ ยอยู ่ ใ นระดั บ 28 องศาเซลเซี ย ส
จะยิ่งท�ำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงไปอีก
นอกจากนี้ ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สถานีชาร์จ และปริมาณ
ไฟฟ้าที่เพียงพออีกด้วย
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3.4 นโยบายยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ในประเทศไทย
พัฒนาการนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนั้น
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นช่วงทดแทน
การน�ำเข้า มีการก�ำหนดให้มีการใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประเทศ (Local Content) ในการประกอบรถยนต์ ระยะ
ที่สองได้มีการส่งเสริมการลงทุน การผลิต และการ
ส่งออกรถกระบะ ระยะที่สาม คือการเป็นฐานการผลิต
รถยนต์มาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 คลัสเตอร์
หลักๆ ได้แก่ รถกระบะ รถยนต์ราคาประหยัด (Eco
Car) และรถมอเตอร์ไซค์ ส่วนระยะที่สี่ คือ ยานยนต์
สมัยใหม่ หรือยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า
ราคาประหยัด (ECO EV) เป็นส่วนที่ภาครัฐไทย
ต้องการผลักดันตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
จากสมุดปกขาวของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (2560) ประเทศไทยเริม่ มีนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมใน
ปี 2558 โดยเริ่มต้นจากมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ที่เห็นชอบรายงานข้อเสนอโครงการปฏิรูปของคณะ
กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเรื่องการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย ทีเ่ สนอให้ภาครัฐก�ำหนดนโยบาย
ให้ชัดเจนในการสนับสนุนให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้
แบตเตอรี่ให้แพร่หลายในอนาคต โดยการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน
(ASEAN BEV Hub) ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ส�ำหรับการใช้บนถนนทั่วไปและบนถนนในท้องถิ่น
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง ประเภท
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง และย่อม โดยเน้น
ผู้ประกอบการไทย ส�ำหรับการใช้งานบนถนนทั่วไป
และบนถนนในท้องถิน่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนายาน
ยนต์ ไ ฟฟ้ า ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และสถานี
อัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งโปรแกรมควบคุมระบบ และ
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อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้และผลิตจริง
ในประเทศไทย และสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น และ
การลงทุนจากภาครัฐและเอกชน
หลายหน่ ว ยงานจึ ง มี ก ารจั ด ท� ำ แผนและแนวทาง
สอดรับต่อการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทย ส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงอุ ต สาหกรรม รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการผลิ ต
ตัวรถยนต์ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ดูแลเรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัท
รถยนต์ตงั้ โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิน้ ส่วนส�ำคัญ
คือแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน
รับผิดชอบเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า สถานี
ชาร์จ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รับผิดชอบงานวิจยั ด้านการผลิตชิน้ ส่วนและ
อุ ป กรณ์ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
กระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องภาษี ซึ่งต้องมีมาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า และผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เป็นต้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของ
ประเทศ (คพน.) ได้มมี ติเห็นชอบในหลักการต่อแผนที่
น�ำทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ของ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวั ต กรรม โดยส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
มีความสามารถในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ให้ได้ภายในปี 2562 ซึง่ แบ่งยานยนต์ไฟฟ้าเป็น 3 กลุม่
ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และ
รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยก�ำหนดเทคโนโลยีที่
จ�ำเป็นต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ แบตเตอรี่
มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน หัวจ่ายไฟฟ้า และสถานี
อัดประจุไฟฟ้า
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กระทรวงพลังงาน ซึ่งเล็งเห็นว่า โลกก�ำลังเปลี่ยน
ผ่านการใช้นำ�้ มันไปเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า จึงได้จัดท�ำแผนบูรณาการ
พลั ง งานระยะยาวของประเทศไทยขึ้ น ในปี 2015
(Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB 2015)
ทีเ่ ชือ่ มแผนงานต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ได้แก่ แผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) แผนอนุรักษ์พลังงาน
(EEP 2015) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (AEDP 2015) แผนบริหารจัดการน�ำ้ มันเชือ้
เพลิ ง (Oil plan 2015) และแผนบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซธรรมชาติ (Gas plan 2015)
ภายใต้ แ ผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (EEP 2015) นั้ น
ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท�ำ
แผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น จึงอาจกล่าวได้
ว่ า นโยบายเกี่ ย วกั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในประเทศไทย
เริม่ ต้นขึน้ ในปี 2015 ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ ประเทศไทย
จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ของโลกต้องสามารถตอบ
สนองตลาดในอนาคตได้ โดยประเทศไทยจะต้องเป็น
ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยวางเป้าหมายในการ
ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าประเภท
PHEV และ BEV รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน และสถานี
ชาร์จ 690 สถานีภายในปี 2036 ซึ่งตัวเลข 1.2 ล้าน
คั น คิ ด เป็ น 1% ของปริ ม าณรถยนต์ 22 ล้ า นคั น
ที่คาดการณ์ว่าจะมีในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแบ่งการ
ด�ำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2560) เตรียมความพร้อมการใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งเน้นการน�ำร่องการใช้งานกลุ่ม
รถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า รวมถึงเตรียมความพร้อม
ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สาธารณูปโภค การสนับสนุน
ด้านภาษี และการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่างๆ รวมถึงอัตราค่าบริการส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2563) ขยายผลในกลุ่มรถ
โดยสารสาธารณะ และเตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ
รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ การก� ำ หนดรู ป แบบและ
มาตรฐานสถานี อัดประจุไฟฟ้า การก�ำหนดมาตรการ
จูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน การทบทวนโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าและค่าบริการส�ำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564-2579) ขยายผลไปสูก่ ารส่งเสริม
รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยสนับสนุนการ พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบบริหาร
จั ด การการอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ (EV Smart
Charging) และพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
(Vehicle to Grid: V2G)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดย สวทช. ได้จัดท�ำแผนมุ่งเป้าด้านการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยมีแนวทางในการวิจยั พัฒนา สนับสนุนองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการใช้ช้ินส่วน
ภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการท�ำวิจัยชิ้นส่วน
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการน�ำเข้า
ใน 4 ด้านคือ แบตเตอรี่และระบบจัดการพลังงาน
มอเตอร์และระบบขับเคลือ่ น โครงสร้างน�ำ้ หนักเบาและ
การประกอบ และพัฒนานโยบาย มาตรการ และ
บุคลากร
โดยในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 (2560-2564)
ได้มีแผนการด�ำเนินงาน 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาการ
ออกแบบและผลิตระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาการ
ออกแบบและผลิตมอเตอร์และไดรฟ์ทเี่ หมาะสมกับการ
ใช้ ง าน การพั ฒ นาโครงสร้ า งน�้ ำ หนั ก เบาและการ
ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาโครงสร้าง
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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พื้นฐานส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ สวทช. ยัง
ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในด้านอืน่ ได้แก่ การให้บริการ
วิ เ คราะห์ ท ดสอบ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า ง
ความตระหนัก และการจัดแสดงเทคโนโลยี ตลอดจน
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการขออุตสาหกรรม
และผลักดันประเทศสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง
ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคต่อไป
สวทช. มีบทบาทในการพัฒนาก�ำลังคนเพือ่ รองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ดังนี้
พั ฒ นาหลั ก สู ต รภายใต้ ส ถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ขั้ น สู ง แห่ ง ประเทศไทยและสถาบั น
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว เป็นโครงการผลิตนักศึกษา
ปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. มหาวิทยาลัยโตเกียว
และมหาวิทยาลัยของไทยอีก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง สถาบั น
เทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเริ่มต้นโครงการ
ตั้งแต่ปี 2550 โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ จ�ำนวน 3
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ระบบ
สมองกลฝังตัว และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ขั้นสูงและยั่งยืน โดยการเรียนการสอนด้านยานยนต์
ไฟฟ้าอยู่ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มีการ
เรียนการสอนที่ สวทช. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้พื้นที่
เครื่องมือและอุปกรณ์วจิ ยั และท�ำงานร่วมกับนักวิจยั
ของ สวทช. นอกจากนี้ สวทช. ยังจัดฝึกอบรมด้าน
ยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้ชุดหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านมืออาชีพ ซึง่ ประกอบด้วย 4 หลักสูตรย่อย
คือ การสัมมนา Ready for EV Community การ
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สัมมนาเทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
และการใช้ ง านอย่ า งถู ก กฎหมาย หลั ก สู ต รรู ้ จ ริ ง
ทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน และหลักสูตร
ความรูเ้ พือ่ ให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า
กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอมาตรการสนับสนุน
การผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้านพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศไทย และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดด�ำเนินการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ น
ด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทาง 6 ด้าน ได้แก่ มาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน มาตรการกระตุ้นตลาด
ภายในประเทศ การเตรียมความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดท�ำมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า การบริหาร
จัดการแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว และมาตรการอื่นๆ เช่น
การพัฒนาระบบรับรองคุณภาพบุคลากร
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ก�ำหนดมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยใน 7
ด้าน ได้แก่ 1) เต้าเสียบและเต้ารับของยานยนต์ไฟฟ้า
2) ระบบการประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 3) ความ
เข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) 4) แบตเตอรี่
ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 5) ความปลอดภัยยานยนต์
ไฟฟ้า 6) สมรรถนะ และ 7) ระบบสือ่ สารของยานยนต์
ไฟฟ้า นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้
หน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ สามารถจั ด ซื้ อ
รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรีม่ าใช้งานได้ และให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการน�ำรถยนต์
ไฟฟ้า PHEV และ BEV มาใช้เป็นรถยนต์บริการใน
บางพื้นที่ เช่น สนามบิน หรือบริเวณที่ปลอดมลพิษ
อย่างเขตอุทยานประวัติศาสตร์ และกรมขนส่งทางบก
ได้ขยายการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าจากตัง้ แต่ 15 kw
ขึ้นไป เป็น 4kw ขึ้นไป

อุตสาหกรรมและนโยบายยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทย · 37

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส่งเสริมการ
ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 6 ประเภทกิจการ โดยต้องยืน่
ค�ำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2561 เพื่อได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
1. กิจการผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า HEV
และ PHEV 13 รายการ ได้แก่ แบตเตอรี่ Traction
Motor ระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าและชิ้นส่วน
ระบบบริ ก ารจั ด การแบตเตอรี่ (BMS) ระบบ
ควบคุมการขับขี่ (DCU) On Board Charger สาย
ชาร์จแบตเตอรี่พร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ DC/DC
Converter, Inverter, Portable Electric Vehicle
Charger, Electrical Circuit Breaker พัฒนา
ระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ คานหน้า-คานหลัง
ส�ำหรับรถโดยสารไฟฟ้า ได้รบั การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
และอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต
เพื่อส่งออก
2. กิจการผลิตรถยนต์ HEV และชิน้ ส่วน ได้รบั ยกเว้น
อากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นอากรขาเข้า
วัตถุดิบส�ำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
3. กิจการผลิตรถยนต์ PHEV และชิ้นส่วน ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของเงิ น ลงทุ น ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียน ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและ
อากรขาเข้าวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
ส� ำ หรั บ โครงการที่ มี ก ารผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นส� ำ คั ญ
มากกว่า 1 ชิ้น จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี
4. กิจการผลิตรถยนต์ BEV และชิน้ ส่วน ได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
(ยกเว้นบางกิจการที่ก�ำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้โดยไม่กำ� หนดวงเงินสูงสุด) ยกเว้นอากรขา

เข้าเครือ่ งจักรและอากรขาเข้าวัตถุดบิ ส�ำหรับการ
ผลิตเพื่อส่งออก และจะได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี 2 ปีและ 1 ปี ส�ำหรับ
โครงการที่ผลิตหรือใช้ช้ินส่วนส�ำคัญอย่างน้อย
1 ชิ้น ในปีที่ 3 ปีที่ 4 และปีที่ 5 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
โครงการที่ ผ ลิ ต หรื อ ใช้ ชิ้ น ส่ ว นส� ำ คั ญ มากกว่ า
1 ชิน้ จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้
ชิ้นละ 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 10 ปี โดยกรณี
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากกว่า
8 ปี ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ร ่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตามรูปแบบที่
คณะกรรมการก�ำหนด
5. กิ จ การผลิ ต รถโดยสารไฟฟ้ า แบบแบตเตอรี่
(Battery Electric Bus) และชิ้นส่วน ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ยกเว้นอากรขาเข้า เครื่องจักร และอากรขาเข้า
วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ การผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก ส� ำ หรั บ
โครงการทีม่ กี ารผลิตชิน้ ส่วนส�ำคัญมากกว่า 1 ชิน้
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลชิ้นละ
1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี
6. กิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์
ไฟฟ้า ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี เป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน (ยกเว้นบางกิจการทีก่ ำ� หนดให้
ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ โ ดยไม่ ก� ำ หนดวงเงิ น
สูงสุด) ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอากร
ขาเข้าวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
ส�ำหรับกิจการผลิตรถยนต์ HEV PHEV และ BEV และ
กิจการผลิตรถโดยสารแบบแบตเตอรี่ มีเงื่อนไขต้อง
เสนอเป็นแผนงานรวม ประกอบด้วย โครงการประกอบ
รถยนต์และ/หรือโครงการผลิตและใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ
แผนการน�ำเข้าเครื่องจักรและติดตั้ง แผนการผลิต
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รถยนต์ปที ี่ 1 – 3 แผนการผลิตหรือจัดหาชิน้ ส่วนอืน่ ๆ
แผนการจัดการแบตเตอรีใ่ ช้แล้ว และแผนพัฒนาผูผ้ ลิต
วัตถุดิบหรือใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ ที่มีผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีและการช่วยเหลือทางเทคนิค
นอกจากนี้ กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
และชิ้ น ส่ ว น สามารถขอรั บ ส่ ง เสริ ม ตามมาตรการ
เพิม่ ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี และในส่วนของกิจการ
ผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับรถยนต์ HEV PHEV และ BEV
ยังได้รบั สิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมจากการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับกิจการที่ตั้งในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก โดยให้ ไ ด้ รั บ การ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ ำ� หนดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผูป้ ระกอบการ Eco-car ทีไ่ ทยเป็นฐานการ
ผลิตหลักอยู่ในปัจจุบัน ภาครัฐไทยจึงได้เปิดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการได้มเี วลาปรับตัว โดยในระยะแรกได้ออก
มาตรการรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ด้ ว ยการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ยกเว้ น ภาษี น� ำ เข้ า ชิ้ น ส่ ว นหลั ก และลดหย่ อ นภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ HEV กับ PHEV อย่างไรก็ดี จาก
ข้อมูลพบว่า ร้อยละ 79.8 ของรถยนต์ทุกคันเป็นการ
ลงทุนผลิต HEV ที่ไม่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ จึงไม่เอื้อ
ให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนา
ไปสู่ BEV ในอนาคตได้ และกว่าร้อยละ 91.8 ของ
รถยนต์ที่ทุกบริษัทเสนอขอรับการสนับสนุนไม่มีการ
ลงทุนในเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) ของ EV
ในประเทศไทย โดยการลงทุนในไทยเป็นเพียงการ
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ประกอบขั้นปลายสุด คือ ประกอบตัวถังและทดสอบ
แบตเตอรี่ ทั้ ง นี้ จากการหารื อ กั บ บริ ษั ท รถยนต์
3 ยีห่ อ้ หลักในประเทศไทย ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า และ
นิสสัน พบว่า ผู้ประกอบการเสนอให้รอให้มาตรการ
รถยนต์ไฟฟ้ารอบแรกส�ำหรับรถยนต์ HEV กับ PHEV
สิ้นสุดลงก่อนในปี 2568 จึงจะออกมาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อไป
ต่ อ มาจึ ง ได้ มี ก ารผ่ อ นผั น โครงการลงทุ น ประกอบ
รถยนต์ไฟฟ้า BEV และชิ้นส่วนที่ได้ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
แบบผสม (HEV) และชิ้นส่วนในโครงการเดียวกันได้
โดยมีเงื่อนไขก�ำหนดเวลาการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์และ
การใช้หรือผลิตชิ้นส่วนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ต้องมีการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV ภายใน 3 ปี นับแต่วันออก
บัตรส่งเสริมโดยต้องมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ
ของรถยนต์ไฟฟ้า HEV อย่างน้อย 1 ชิน้ พร้อมกับการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV และอย่างน้อย 4 ชิ้นภายใน
3 ปี หลังจากเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV โดยชิ้นส่วน
4 ชิ้นดังกล่าวประกอบด้วย 2 ใน 4 ชิ้นส่วนส�ำคัญ และ
อีก 2 ใน 4 ชิ้น ในกิจการผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับรถยนต์
HEV, PHEV และ BEV และต้องมีการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า BEV ภายในปีที่ 3 หลังจากการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า HEV โดยต้องมีการผลิตหรือใช้ชิ้นส่วนส�ำคัญ
ของรถยนต์ไฟฟ้า BEV อย่างน้อย 1 ชิน้ พร้อมกับการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV โดยผู้ขอรับการส่งเสริมใน
กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV สามารถยื่นขอแก้ไข
โครงการเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้า HEV ภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2562
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กระทรวงการคลัง ลดภาษีสรรพสามิตส�ำหรับรถยนต์
4 ประเภท ดังนี้
1. รถยนต์นงั่ กึง่ บรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle:
PPV) ที่ มี ค วามจุ ก ระบอกสู บ ไม่ เ กิ น 3,250
ลูกบาศก์เซนติเมตร (ลบ.ซม.) และเป็นรถยนต์
แบบ HEV ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่เกิน 175 กรัมต่อกม. ได้รับการลดอัตราภาษี
สรรพสามิตลงเหลือร้อยละ 23
2. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ที่มีความจุ
กระบอกสู บ ไม่ เ กิ น 3,250 ลบ.ซม. และเป็ น
รถยนต์ แ บบ HEV ได้ รั บ การลดอั ต ราภาษี
สรรพสามิตลงเหลือร้อยละ 10
3. รถยนต์น่ัง HEV ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน
3,000 ลบ.ซม. ได้รบั การลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ลงกึง่ หนึง่ ของอัตราภาษีทไี่ ด้รบั การลดอัตราภาษี
สรรพสามิตตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการ
คลัง เรื่องลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต
(ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2534
ซึ่งจะเหลืออัตราภาษีสรรพสามิตในช่วงระหว่าง
ร้อยละ 5 – 15
4. รถยนต์นั่ง BEV ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพ
สามิตลงเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 - 31 ธันวาคม 2565 และปรับเป็นร้อยละ 2
ตามเดิมหลังจากนัน้ โดยผูท้ จี่ ะได้รบั การลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตดังกล่าว ต้องได้รับบัตรส่งเสริม
การลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิต
รถยนต์ทขี่ บั เคลือ่ นด้วยไฟฟ้าจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมไปถึงต้องยื่น
ความประสงค์ขอรับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ก่ อ นเริ่ ม ผลิ ต รถยนต์ แ บบผสมที่ ใ ช้ พ ลั ง งาน
เชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า และรถยนต์แบบ
พลังงานไฟฟ้า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2563 และตั้งแต่ปีที่ 5 นับแต่วันที่ท�ำข้อตกลงกับ

กรมสรรพสามิตจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2568 รถยนต์แบบผสมหรือรถยนต์ขบั เคลือ่ นด้วย
ไฟฟ้าที่ผลิตทุกคันต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือ
ประกอบจากผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ประเภทลิเทียมไอออน หรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์
หรือแบตเตอรี่ประเภทอื่นที่ให้พลังงานจ�ำเพาะ
โดยน�้ำหนัก (Wh/kg) ที่สูงกว่าประเภทลิเทียม
ไอออน หรือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์
จะเห็นได้ว่า ในขณะที่ประเทศไทยมีแผนสนับสนุน
การผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่านสิทธิประโยชน์
ด้ า นภาษี ใ ห้ กั บ ผู ้ น� ำ เข้ า และนั ก ลงทุ น แต่ มิ ไ ด้ มี
เป้าหมายว่าจะไม่มีรถยนต์น�้ำมันใช้ในประเทศอีก
ต่อไป ต่างจาก 11 ประเทศที่ประกาศยกเลิกการขาย
รถยนต์ ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น และดี เ ซล ได้ แ ก่
คอสตาริกา ภายในปี 2021 นอร์เวย์ ปี 2025 เดนมาร์ค
เยอรมนี ไอแลนด์ อิสราเอล เนเธอแลนด์ อินเดีย และ
สวีเดน ปี 2030 สกอตแลนด์ ปี 2032 สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส และจีน ปี 2040 นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยั ง ไม่ มี ก ารให้ แ รงจู ง ใจโดยตรงให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
ผ่านการอุดหนุนทางภาษีอย่างที่ท�ำแล้วในหลายๆ
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และจีน
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วิธีการศึกษา
4.1 รูปแบบวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูล
ปฐมภู มิ จ ากการสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ ่ ม
การฟังสัมมนา และการดูงาน และข้อมูลทุตยิ ภูมิ
จากเอกสารและวรรณกรรม วิเคราะห์โดยการ
พรรณนา และสรุปจากข้อเท็จจริงที่ได้รับและ
เสนอแนะข้อคิดเห็น โดยด�ำเนินงานวิจัยมีขั้น
ตอนส�ำคัญ ดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาสถิติ ข้อมูล งานวิจัยในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ และเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าว่ามีแนวโน้ม
อย่างไร การผลิตมีความแตกต่างจากรถยนต์สันดาป
ภายในอย่างไร และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นกับแรงงาน เป็นต้น
ข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าจาก 3 แหล่ง แหล่งแรกคือ ข้อมูลจาก
การส� ำ รวจภาวะการท� ำ งานของประชากรทั่ ว ราช
อาณาจักร (LFS) ของส�ำนักงานสถิติแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของแรงงานที่ท�ำงานในภาค
การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ทจี่ ะได้รบั ผลกระทบ แหล่งที่
สองคือ ข้อมูลจ�ำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แต่ละ
ประเภท และปริมาณการจ้างแรงงานของสมาคมผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และแหล่งที่สามคือ ข้อมูลที่
ปรากฏในเอกสารและสื่อต่างๆ
สัมมนาวิชาการที่ได้เข้าร่วม ได้แก่ สัมมนาเพิ่มขีด
ความสามารถผูป้ ระกอบการ SMEs “Future Automotive Forum” โดยมีวิทยากรจากส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมยานยนต์
ไฟฟ้าไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
(TAPMA) และงานสัมมนาน�ำเสนอร่างยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ขัน้ ที่ 2 สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้ได้ภาพของสถานการณ์
รถยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อแรงงาน รวมถึงข้อ
แนะน�ำในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก   
ขัน้ ที่ 3 จัดสนทนากลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ
แนะจากทุกภาคส่วน
ขั้นที่ 4 สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบ
ขั้นที่ 5 จัดสนทนากลุ่มเฉพาะแรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนที่
ได้รับผลกระทบจ�ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ สมุทรปราการ 2
ครั้ง และชลบุรี 1 ครั้ง โดยได้ประสานความร่วมมือกับ
ผู้น�ำแรงงานยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ช่วยนัด
หมายแรงงานรวมจ�ำนวน 40 คน
ขั้นที่ 6 ดูงานด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับตัวของแรงงานและ
การสนับสนุนของภาครัฐ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน
(TGI) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTech)
และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
ขัน้ ที่ 7 วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ ก็บรวบรวมได้ เพือ่ น�ำ
มาสู่การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
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4.2 กลุ่มเป้าหมาย
ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
ยานยนต์ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได้ แ ก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม (สถาบันยานยนต์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน กระทรวงการคลัง (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง) กระทรวงแรงงาน นักวิชาการ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งที่
ผลิตเพือ่ ใช้ในรถยนต์สนั ดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า
และแรงงาน
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4.3 เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
ค�ำถามส�ำหรับการสนทนากลุ่ม โดยเนื้อหาสามารถ
แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก ประกอบด้วย
ส่วนแรก ความเป็นไปได้ ความรวดเร็ว และความ
รุนแรงของผลกระทบจากการเกิดขึน้ ของรถยนต์ไฟฟ้า
ต่อธุรกิจและแรงงาน
ส่วนทีส่ อง การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของ
ธุรกิจ โดยเฉพาะในเรือ่ งเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์
ส่วนทีส่ าม ทักษะทีแ่ รงงานจ�ำเป็นต้องมีหรือควรได้รบั
การพัฒนา ความสามารถในการปรับทักษะ และโยก
ย้ายงานภายในบริษัท หรือนอกอุตสาหกรรม
ส่วนที่สี่ การเตรียมพร้อมของแรงงานทั้งในเรื่องการ
พัฒนาทักษะ เงินออม และอาชีพส�ำรอง
ส่วนที่ห้า นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะ
ต่อภาครัฐ
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บทที่ 5
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แนวโน้มการเกิดขึ้นของยานยนต์ ไฟฟ้าและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทย
บทนีจ้ ะกล่าวถึงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต
ประเภทของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า และแนวโน้ ม
โครงสร้างตลาดรถยนต์ในอนาคต ความแตกต่าง
ระหว่างชิน้ ส่วนรถยนต์สนั ดาปภายในกับรถยนต์
ไฟฟ้า และผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการยานยนต์
ในประเทศไทย
5.1 เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต
โลก 4.0 น�ำมาซึ่งเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่ท�ำให้
การเดินทางมีความสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่มีแนวโน้มส�ำคัญ 4 ประการ หรือที่
เรียกกันว่า CASE ดังนี้
1. ยานยนต์เชื่อมต่อ (Connected Vehicle) คือยาน
ยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท�ำให้สามารถ
เชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลและความบันเทิงต่างๆ
อุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะที่เป็นดิจิทัลจะเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญและกลายมาเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน
ในรถยนต์ยุคใหม่
2. ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle)
คื อ ยานยนต์ ที่ ขั บ ขี่ โ ดยอั ต โนมั ติ มี ป ระโยชน์
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางร่างกาย และผู้ที่
ไม่ สามารถขับรถยนต์ได้ สามารถเดินทางได้
สะดวกขึน้ นอกจากนี้ ยังช่วยในเรือ่ งการประหยัด
เวลาจากการที่ไม่ต้องขับขี่ด้วยตัวเอง และลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้ ซึ่งคาดว่า รถยนต์ขับ
เคลื่อนกึ่งอัตโนมัติ (Semi-autonomous vehicle)
จะออกขายในปี 2563-2568 และระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัตเิ ต็มรูปแบบ (Full autonomous vehicle)
จะออกขายได้ในปี 2573 ซึ่งเทคโนโลยีขับเคลื่อน

อัตโนมัติจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หลากหลาย เช่น
เซ็นเซอร์อจั ฉริยะ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ การ
เชือ่ มต่อและสือ่ สารผ่านอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย
3. ยานยนต์ใช้ร่วมกัน (Shared Vehicle) คือการให้
บริการยานยนต์สมัยใหม่ที่มีการแบ่งปันรถกันใช้
โดยใช้ระบบการเช่าหรือใช้รถร่วมกันผ่านดิจิทัล
4. แพลตฟอร์ม ความต้องการใช้รถส่วนตัวหรือการ
ครอบครองเป็นเจ้าของรถยนต์จะน้อยลง  
5. ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) คือยานยนต์ที่
ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก�ำลัง โดย
มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งเก็บ
พลังงานที่ติดตั้งไว้บนรถยนต์ รถยนต์ในอนาคต
จึ ง มี แ นวโน้ ม ลดการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง จากน�้ ำ มั น
เนื่องจากกระแสรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น และ
สมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงขึ้น ท�ำให้ราคา
แบตเตอรี่ถูกลง และราคารถยนต์ไฟฟ้าต�่ำกว่า
หรือเทียบเคียงได้กับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน
จะเห็นได้วา่ ยานยนต์อนาคตจะต้องการชิน้ ส่วนใหม่ๆ
ในการขับเคลื่อน เช่น ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และ
แบตเตอรี่ นอกจากนี้ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์จะ
ใช้ หุ ่ น ยนต์ ก ารผลิ ต อั ต โนมั ติ แ ละการพิ ม พ์ ส ามมิ ติ
มากขึ้น อีกทั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติยังจ�ำเป็นต้อง
ใช้ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ แผนที่ ระบบน�ำทาง ระบบ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซอฟต์ แ วร์ และ
สื่อบันเทิงต่างๆ จะเห็นว่า รถยนต์อนาคตจะมีงาน
ประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้นหลากหลายงานในการผลิตชิ้น
ส่วนและอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยังเกิด
อาชีพใหม่ๆ ในธุรกิจเช่าหรือร่วมใช้รถยนต์ รวมไปถึง
สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะมีจ�ำนวนเพิ่ม
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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มากขึ้น และภายในสถานีบริการย่อมจะมีพื้นที่ขาย
ปลีก ร้านอาหาร และการให้บริการอื่นๆ ทดแทนปั๊ม
น�้ำมันที่จะมีจ�ำนวนน้อยลง

ไปที่อื่นที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ มี
ความพร้อมด้านวัตถุดิบ ใกล้ชิดกับตลาด และได้รับ
การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ

อย่ า งไรก็ ดี ยานยนต์ ขั บ ขี่ อั ต โนมั ติ ยั ง ไม่ ต ้ อ งการ
แรงงานมนุษย์ในการขับขี่ ส่งผลกระทบให้คนขับรถ
แท็ ก ซี่ อ าจไม่ มี ง านท� ำ ได้ ใ นอนาคต ซึ่ ง ในกรณี
ประเทศไทยจากจ� ำ นวนใบอนุ ญ าตขั บ รถแท็ ก ซี่
ทั่วประเทศในปี 2561 จะส่งผลต่อคนขับรถแท็กซี่
ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบจ�ำนวน 122,356 ราย และ
จะเห็นได้ว่า ตลาดแท็กซี่ในอนาคตจะไม่ได้ตกไปอยู่
ทั้ ง คนขั บ รถแท็ ก ซี่ เ ดิ ม และคนขั บ รถแท็ ก ซี่ ที่ ใ ช้
แพลตฟอร์ ม ดิ จิ ต อล เช่ น Grab แต่ ต ลาดแท็ ก ซี่
ทัง้ หมดจะตกไปอยูก่ บั เจ้าของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้
การใช้ยานยนต์ร่วมกันท�ำให้การครอบครองรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คลในอนาคตมี แ นวโน้ ม ลดลง ในขณะที่
ความต้องการรถยนต์เชิงธุรกิจจะมีมากขึ้น รถยนต์
อนาคตจะมีชิ้นส่วนที่ใช้ในการขับเคลื่อนน้อยลง และ
เสียได้ยากขึ้น ท�ำให้การซ่อมบ�ำรุงมีความจ�ำเป็นน้อย
ลง งานในส่วนนีจ้ งึ จะลดลง รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้ชนิ้ ส่วน
จ�ำนวนลดลง ชิน้ ส่วนของรถยนต์เครือ่ งสันดาปภายใน
จ�ำนวนมากจะถูกเลิกใช้ เช่น ท่อไอเสีย เครื่องยนต์
ถังน�้ำมัน หรือออกแบบใหม่ เช่น ระบบเบรกและ
ระบบเกียร์ นอกจากนี้ ขบวนการผลิตในอนาคตจะ
พึ่งพาหุ่นยนต์และระบบท�ำงานอัตโนมัติมากขึ้น ซึ่ง
ผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้ผลิตรถยนต์ ผู้จัดหา
วัตถุดิบ และแรงงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้
ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้น
โดยเฉพาะบริษทั เทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่
จะใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง มากขึ้ น จึ ง ต้ อ งการแรงงาน
ไร้ ฝ ื มื อ และกึ่ ง ฝื มื อ ลดลง อี ก ทั้ ง ระบบการท� ำ งาน
อัตโนมัตยิ งั สามารถแทนแรงงานมนุษย์ ท�ำให้ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาสูญเสียความได้เปรียบจากแรงงานราคา
ถูก และมีความเสีย่ งทีโ่ รงงานผลิตจะย้ายฐานการผลิต

กรณีประเทศไทยที่มีฐานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในเครือ
ของต่างชาติ การก�ำหนดนโยบายของบริษัทแม่จึงมี
บทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของอุตสาหกรรม
รถยนต์ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง การที่ ป ระเทศไทยจะ
สามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่
จ�ำเป็นต้องผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นั้นจ�ำเป็นที่จะต้องใช้
แรงงานผีมอื ในระดับช่างเทคนิคและนักวิจยั ด้านไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ สร้างนวัตกรรม
และความได้เปรียบในการแข่งขัน
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5.2 ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าและแนวโน้ม
โครงสร้างตลาดรถยนต์ในอนาคต
ดังที่กล่าวข้างต้น องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ
(IEA) ได้ก�ำหนดนิยามยานยนต์ไฟฟ้าว่า หมายถึง
รถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ซึ่งแหล่ง
พลังงานไฟฟ้ามาได้จาก 2 แหล่ง คือ แบตเตอรี่และ
เซลล์เชื้อเพลิง ส�ำหรับแบตเตอรี่นั้น หากใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่อย่างเดียวโดยไม่มีเครื่องยนต์
อืน่ ใด ถือเป็นรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่
(Battery Electric Vehicle, BEV) แต่หากยังต้องพึง่ พา
การเผาไหม้ ภ ายในเครื่ อ งยนต์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
เนื่ อ งจากข้ อ จ� ำ กั ด ทางด้ า นเทคโนโลยี แ บตเตอร์ รี่
ที่ท�ำให้แบตเตอรี่ยังมีราคาสูงมากนั้น แบ่งออกได้เป็น
2 ประเภท คือ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric
Vehicle, HEV) ซึง่ ใช้เครือ่ งยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าขับ
เคลื่ อ นร่ ว มกั น จึ ง ใช้ น�้ ำ มั น เป็ น เชื้ อ เพลิ ง และใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนมาจากพลังงาน
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กลที่ ไ ด้ จ ากการเบรก และยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ไฮบริ ด
ปลั๊กอิน (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)
ซึ่ ง พั ฒ นามาจากยานยนต์ ไ ฮบริ ด ที่ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
สามารถประจุได้จากแหล่งภายนอก ส่วนยานยนต์
ประเภทไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric
Vehicle, FCEV) นัน้ จะใช้เชือ้ เพลิงไฮโดรเจนจากการ
เติมจากภายนอกในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึง่ ถือเป็น
ยานยนต์พลังงานสะอาดที่แท้จริง แต่ในปัจจุบันยังมี
ข้อจ�ำกัดในเรื่องการผลิตไฮโดรเจนและโครงสร้างพื้น
ฐาน ดังนั้น รถยนต์ไฟฟ้าจึงแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
HEV PHEV BEV และ FCEV
จากการส�ำรวจ Global Automotive Executive Survey
2019 (GAES2019) กั บ ผู ้ บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมรถยนต์จ�ำนวน 981 คนจาก 41 ประเทศ
โดยบริษัท KPMG International พบว่า ผู้บริหารมี
ความเห็นว่า ในปี 2040 รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์สันดาปภายใน   (Internal Combustion
Engine, ICE) จะยังคงใช้อยู่ โดยส่วนแบ่งรถยนต์
ประเภทต่างๆ จะค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ BEV
ร้อยละ 30 PHEV ร้อยละ 25 FCEV ร้อยละ 23 และ
ICE ร้อยละ 23 จะเห็นว่า FCEV ได้รับการจัดอันดับ
การลงทุ น ที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด ในประเภทของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า
และ ICE ลดส่วนแบ่งตลาดลงต�่ำกว่ารถยนต์ไฟฟ้า
อย่างมาก ซึง่ ผลการส�ำรวจนีแ้ ตกต่างไปจากการส�ำรวจ
ในปี 2018 ที่ผู้บริหารเชื่อว่ารถยนต์สันดาปภายใน
จะยังคงความส�ำคัญไปอีกยาวนานหลายปี นอกจากนี้
จากการส�ำรวจความต้องการของผู้บริโภคกว่า 2,000
รายใน 41 ประเทศ พบว่า รถยนต์ที่ผู้บริโภคต้องการ
ซื้อคันต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นประเภท HEV
ร้อยละ 35 ICE ร้อยละ 19 PHEV ร้อยละ 18 BEV
ร้อยละ 12 และ FCEV ร้อยละ 9  ซึ่งเหตุผลส�ำคัญคือ
ราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ยังสูง และความไม่มั่นใจเรื่อง
การชาร์จแบตเตอรี่

อย่างไรก็ดี นักวิจัยของ KPMG คาดว่า โครงสร้าง
ตลาดรถยนต์จะขึ้นอยู่กับผู้ก�ำหนดนโยบายมากกว่า
ความต้องการของตลาด โดยผูก้ ำ� หนดนโยบายจะค�ำนึง
ถึงปัจจัยทางด้านวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้าง
พื้ นฐานของประเทศประกอบด้ ว ย โดยประเทศจะ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กเทคโนโลยี ใ ดในการผลิ ต ขึ้ น อยู ่ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติทปี่ ระเทศนัน้ เป็นเจ้าของ กล่าวคือ
ประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติจะยังคง
สั ด ส่ ว นการผลิ ต รถยนต์ สั น ดาปภายในไว้ สู ง เช่ น
สหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิต
พลังงานไฟฟ้ามากจะหันไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เช่น จีน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับผลการส� ำรวจผู ้บริ ห ารในประเทศ
อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา อินเดีย และอาเซียน ที่
พบว่า PHEV เป็นประเภทรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความ
ส�ำคัญสูงที่สุดในด้านการลงทุน แต่หากพิจารณาผล
การส�ำรวจของผู้บริหารในประเทศยุโรปตะวันตกและ
จีน จะพบว่า BEV ได้รับความส�ำคัญเป็นอันดับต้น
นอกจากนี้ ผู้ก�ำหนดนโยบายยังให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาและมาตรฐานสิง่ แวดล้อม และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ภายในประเทศประกอบด้วย  
ส�ำหรับแนวโน้มของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
นั้น สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าและสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ไทยมองว่า ภายในปี 2580 รถยนต์ไฟฟ้าจะ
มีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของตลาดรถยนต์ของไทย
โดยร้อยละ 20 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า BEV ร้อยละ 30 เป็น
PHEV และร้อยละ 50 เป็น ICE และ HEV   
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5.3 ความแตกต่างระหว่างชิ้นส่วนรถยนต์
สันดาปภายในกับรถยนต์ไฟฟ้า
UBS (2017) ศึกษาความแตกต่างระหว่างยานยนต์เผา
ไหม้ภายใน (ICE) ในรถ Volkswagen Golf เปรียบ
เทียบกับยานยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในรถ Chevrolet Bolt
ดังแสดงในตารางที่ 7 จะเห็นว่า เครื่องยนต์ของยาน
ยนต์ เ ผาไหม้ ภ ายในมี ค วามซั บ ซ้ อ นกว่ า เนื่ อ งจาก
ประกอบด้วยชิ้นส่วนจ�ำนวนมากกว่า โดยเฉพาะชิ้น
ส่วนในระบบส่งก�ำลัง ขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ยานยนต์ไฟฟ้ามีความซับซ้อนมากกว่า จากการมีชิ้น
ส่วน semiconductor ทีม่ ากกว่า 6-10 เท่า หากเปรียบ
เทียบจ�ำนวนอะไหล่ของเครือ่ งยนต์ จะพบว่ายานยนต์
ไฟฟ้าใช้อะไหล่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 60 และไม่มี
อุปกรณ์การเผาไหม้ภายในเหมือนยานยนต์ไฟฟ้า
ท�ำให้ต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่า และมีระยะเช็ค
รถครั้งแรกที่ระยะทางสูงกว่ามาก

ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย พบว่า
ในขณะที่รถยนต์สันดาปภายในใช้ชิ้นส่วนยานยนต์
ทั้งสิ้นประมาณ 30,000 ชิ้นต่อคัน รถยนต์ไฟฟ้าใช้
ชิ้นส่วนเพียง 1,500-3,000 ชิ้นต่อคัน โครงการศึกษา
วิจัยถอดแบบยานยนต์ไฟฟ้าโดยบริษัท สิขร จ�ำกัด
(2561) เสนอต่ อ สถาบั น ยานยนต์ และศู น ย์ วิ จั ย
กสิกรไทย (2560) ให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถ
สรุปความเหมือนและต่างของประเภทชิ้นส่วนที่ใช้ใน
รถยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า BEV ไว้
ดังแสดงในตารางที่ 8   ซึ่งแบ่งชิ้นส่วนออกเป็น 3
ประเภท คือ

ตารางที่ 7 ความแตกต่างระหว่างยานยนต์เผาไหม้ภายในและยานยนต์ไฟฟ้า

ที่มา: UBS Evidence Lab Electric Car Teardown, UBS, 2017
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ตารางที่ 8 ความเหมือนและความต่างของประเภทชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ BEV
ประเภทชิ้นส่วน
กลุ่มตัวถัง
-โครงรถ
-สี
-กระจก
-ชิ้นส่วนตกแต่งภายในและภายนอกรถ
-เบาะที่นั่ง
-แผงหน้าปัดรถยนต์
-ระบบนิรภัย
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับตัวถัง
-ชิ้นส่วนระบบความร้อนเย็นและระบบระบายอากาศ

เหมือนเดิม มีความคล้าย ไม่เหมือนเลย
X
X
X
X
X
X
X

X
X

กลุ่มระบบส่งกำ�ลัง
-ชุดเพลาส่งกำ�ลัง
-คลัตช์ และอุปกรณ์
-ชุดควบคุมระบบส่งกำ�ลัง

X
X
X

กลุ่มเครื่องยนต์
-เครื่องยนต์
-ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย
-ชิ้นส่วนประกอบเครื่องยนต์
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์
-ระบบระบายความร้อน

X
X
X
X
X

กลุ่มแชสซีส์
-โครงช่วงล่าง
-ระบบกันสะเทือน
-ระบบบังคับเลี้ยว
-ระบบเบรค
-ระบบท่อไอเสีย
-ถังเก็บน้ำ�มัน
-เฟืองท้าย
-ล้อและยางรถยนต์
-กันชน บังโคลน และขอบยางหุ้นกันชน
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับแชสซีส์
-ชิ้นส่วนประกอบและตกแต่งอื่นๆ
-น้ำ�มันหล่อลื่น

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

ที่มา: บริษัท สิขร จ�ำกัด (2561) อ้างจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2560)
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1. ชิ้นส่วนที่เหมือนเดิม ได้แก่
1.1 กลุ่มระบบช่วงล่าง ประกอบด้วย โครงสร้าง
ตั ว ถั ง และแชสซี ส ์ คาน ระบบรั บ น�้ ำ หนั ก
ระบบกันสะเทือน และระบบล้อ
1.2 กลุม่ ตัวถัง ประกอบด้วย ชิน้ ส่วนตัวถัง กระจก
เครือ่ งปรับอากาศ และอุปกรณ์ภายในรถ
1.3 กลุม่ ไฟฟ้า ประกอบด้วย ระบบส่องสว่าง และ
สายไฟ
1.4 อื่นๆ ประกอบด้วย สี และอุปกรณ์ตกแต่ง

เพื่อเก็บไว้ในแบตเตอรี่ (on-board charger) อุปกรณ์
แปลงระดับแรงดันไฟฟ้า (DC/DC converter) และ
อุปกรณ์ย่อยทางไฟฟ้าอื่นๆ เช่น สายไฟแรงดันสูง
บัสบาร์ เซนเซอร์วัดกระแส รีเลย์ เป็นต้น โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามามีบทบาทในการควบคุมมาก
ยิ่งขึ้น

2. ชิ้นส่วนที่มีความเหมือนในบางจุดหรือคล้ายคลึง
ได้แก่ ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว และระบบระบาย
ความร้อน

ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย พบว่า
การเปลีย่ นไปสูร่ ถยนต์ไฟฟ้าจะกระทบชิน้ ส่วนจ�ำนวน
49 รายการ จากจ�ำนวนทัง้ หมดประมาณ 160 รายการ
ซึ่งมีผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่จ�ำนวน 816 แห่ง จาก
สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมด
2,500 แห่ ง นอกจากนี้ ยั ง กระทบอุ ต สาหกรรม
สนับสนุนอีกจ�ำนวน 183 แห่ง รวมบริษัทที่ได้รับ
ผลกระทบจ�ำนวน 999 แห่งนี้ ดังนี้

3. ชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนเดิมเลย ได้แก่ กลุ่มระบบส่ง
ก�ำลัง ประกอบด้วย ระบบเครื่องยนต์ ระบบควบคุม
ไอเสีย และระบบเชื้อเพลิง     
โดยชิ้ น ส่ ว นที่ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม เป็ น กลุ ่ ม ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ปรับตัวมากที่สุด เพราะรถยนต์ไฟฟ้า BEV ไม่มีการ
ใช้ ชิ้ น ส่ ว นประเภทนี้ กลุ ่ ม ชิ้ น ส่ ว นระบบส่ ง ก� ำ ลั ง
และเครื่องยนต์ เป็นกลุ่มที่มีห่วงโซ่อุปทานยาวกว่า
2,000 ชิ้น และมีมูลค่าสูงกว่า 1 ใน 3 ของต้นทุนการ
ผลิตรถยนต์สันดาปภายในชิ้นส่วนที่จะเข้ามาแทนที่
เครือ่ งยนต์ในรถยนต์สนั ดาปภายใน คือมอเตอร์ไฟฟ้า
ซึ่งเป็นต้นก�ำลังของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยชิ้น
ส่วนหลัก ได้แก่ มอเตอร์ขับเคลื่อน (traction motor)
พร้อมด้วยส่วนควบคุมอินเวอร์เตอร์ (traction motor
inverter) และระบบกักเก็บพลังงาน (energy storage
system) ซึ่งส�ำหรับรถ BEV หมายถึง แบตเตอรี่ (Battery) ซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนฯส�ำคัญ คิดเป็นสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า พร้อม
หน่ ว ยควบคุ ม แบตเตอรี่ (battery management
system: BMS) อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้า
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5.4 ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการยานยนต์ใน
ประเทศไทย

1. ระบบส่งก�ำลัง จ�ำนวน 548 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1.1 เครื่องยนต์ 334 แห่ง ประกอบด้วย ชิ้นส่วน
เครื่ อ งยนต์ 38 แห่ ง ซี ล โอริ ง 34 แห่ ง
ไส้กรองอากาศ 32 แห่ง ประเก็น 32 แห่ง
แคมชาร์ ฟ ข้ อ เหวี่ ย ง ท้ อ งอ่ า ง 30 แห่ ง
ยางแท่นเครื่อง 23 แห่ง ไดชาร์จ 18 แห่ง
แหวนลูกสูบ สลักลูกสูบ 15 แห่ง พัดลม
ฟรีปั๊ม 15 แห่ง ไส้กรองน�้ำมันเครื่อง 13 แห่ง
เครื่องยนต์ 12 แห่ง ออยคูลเลอร์ 12 แห่ง
ไฟล์วีล พู่เลย์ 11 แห่ง ฝาสูบ ลูกสูบ 10 แห่ง
คาร์บูเรเตอร์ 9 แห่ง คอยด์จุดระเบิด 8 แห่ง
หั ว เผา 6 แห่ ง ปั ๊ ม น�้ ำ มั น เครื่ อ ง 6 แห่ ง
ปลอกสูบ 4 แห่ง วาล์ว 3 แห่ง และเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้า 3 แห่ง
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ภาพที่ 4 กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่ได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้า
กลุ่มระบบ
ส่งก�ำลัง

กลุ่มระบบ
ช่วงล่าง

ระบบระบาย
ความร้อน

โครงสร้างตัวถัง
และแชสซีส์

ไฟฟ้า
เครื่องยนต์

ชิ้นส่วนตัวถัง

สี

ระบบ
เครื่องยนต์

คาน

สายไฟ

อุปกรณ์ภายใน

อื่นๆ

ระบบควบคุม
ไอเสีย

ระบบรับน�้ำหนัก
ระบบกันสะเทือน

อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

กระจก

อุปกรณ์ตกแต่ง

ระบบเชื้อเพลิง

ระบบบังคับ
เลี้ยว

อุปกรณ์
ส่องสว่าง

เครื่องปรับ
อากาศ

ระบบส่งก�ำลัง

ระบบส่งเบรก

ชิ้นส่วนบางตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้
อาจมีความต้องการใช้ลดลง

ระบบล้อ

ชิ้นส่วนบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มนี้
อาจมีความต้องการใช้มากขึ้น

กลุ่มไฟฟ้า

กลุ่มตัวถัง

กลุ่มอื่นๆ

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มกราคม 2560

1.2 ส่งก�ำลัง 97 แห่ง ประกอบด้วย เฟืองท้าย 43
แห่ง สายเกียร์ 13 แห่ง เฟืองเกียร์ 10 แห่ง
หวีคลัทช์ 9 แห่ง ผ้าคลัทช์ 9 แห่ง แผ่นคลัทช์
7 แห่ง และแม่ปั๊มคลัทช์ 6 แห่ง
1.3 เชื้อเพลิง 38 แห่ง ประกอบด้วย ถังน�้ำมัน
20 แห่ง และกรองเชื้อเพลิง 18 แห่ง
1.4 ควบคุมไอเสีย 45 แห่ง ประกอบด้วย ท่อไอเสีย
21 แห่ง ระบบไอเสีย 14 แห่ง และเครือ่ งฟอก
ไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 10 แห่ง
1.5 ระบายความร้อน 34 แห่ง ประกอบด้วย หม้อน�ำ 
้
ฝาหม้อหน้า 24 แห่ง และปัม๊ น�ำ 
้ 10 แห่ง

2. ช่วงล่าง จ�ำนวน 151 แห่ง ประกอบด้วย ระบบส่ง
เบรก 140 แห่ง และระบบบังคับเลี้ยว 11 แห่ง
3. ไฟฟ้า จ�ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ มาตรวัดระดับน�้ำมัน
เชื้อเพลิง 8 แห่ง
4. ผู้จัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 50 แห่ง
5. อื่นๆ 59 แห่ง ได้แก่ น�้ำมันเครื่อง 9 แห่ง และน�้ำมัน
ขัดเงา น�้ำยาท�ำความเย็น น�้ำมันเบรก เครื่องฟอก
อากาศ 50 แห่ง
6. อุตสาหกรรมสนับสนุน 183 แห่ง ได้แก่ โรงกลึง 50
แห่ง แม่พิมพ์ 133 แห่ง
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ในขณะที่ บริษทั สิขร จ�ำกัด (2561) รายงานว่า ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต
ชิน้ ส่วนระดับ Tier 2 และ 3 โดยมีจำ� นวนกว่า 600 ราย
คิดเป็นประมาณ 60% ของผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดใน
ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะผลิตชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์
เพียงกลุ่มเดียว โดยผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่
ของไทยหรือร้อยละ 75 ของผู้ประกอบการ SMEs
ไม่ได้อยู่ในสายการผลิตชิ้นส่วนประเภทที่จะหายไป
โดยเฉพาะกลุ ่ ม เครื่ อ งยนต์ แต่ มั ก จะผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ประกอบอุ ป กรณ์ ต กแต่ ง และอื่ น ๆ รวมถึ ง ชิ้ น ส่ ว น
ประเภทโครงสร้างตัวถังที่อาจได้รับผลกระทบน้อย
ดังนั้น อีกร้อยละ 25 หรือประมาณ 150 ราย จึงเป็น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง ระบบไอเสีย
ระบบจ่ายน�้ำมัน และถังน�้ำมัน ซึ่งจะได้รับผลกระทบ
มากกว่า อย่างไรก็ดี จากการสอบถามข้อมูลจาก
สมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนไทย พบว่า SMEs คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของผูผ้ ลิตทัง้ หมด 2,500 แห่ง ดังนัน้ SMEs
จึงน่าจะมีจ�ำนวนราว 1,750 แห่ง และหากในจ�ำนวนนี้
ร้อยละ 25 มีความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากการผลิตชิน้ ส่วน
ในกลุ่มที่จะไม่ถูกใช้อีกต่อไปดังที่ปรากฏในรายงาน
ของบริษัท สิงขร ดังกล่าวข้างต้น จะมี SMEs จ�ำนวน
438 แห่งที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบทางลบ และ
หากพิจารณาข้อมูลของสมาคมฯที่ประเมินว่า สถาน
ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบมีจ�ำนวน
816 แห่งดังกล่าวข้างต้น และหาก SMEs มีสัดส่วน
ร้อยละ 70 ด้วยแล้ว ย่อมจะมี SMEs ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จ�ำนวน 571 แห่ง ดังนั้น จึงอาจพอจะประมาณได้ว่า
SMEs ที่ มี ค วามเสี่ ย งจะได้ รั บ ผลกระทบมี จ� ำ นวน
ระหว่าง 438-571 แห่ง ซึ่งในระยะแรกนั้นคาดว่า
ยังไม่ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากความต้องการ
ของตลาดยังเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป หากส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันตก และจีน น่าจะ
ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ในขณะที่หากส่งออก
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ไปยังภูมภิ าคอาเซียนจะยังไม่ได้รบั ผลกระทบ นอกจาก
นี้ ยังมีผลกระทบทางอ้อมต่อชิ้นส่วนประเภทอะไหล่
ทดแทน เช่น ผ้าเบรกไส้กรองน�้ำมันเครื่อง กรอง
อากาศ น�้ำมันเครื่อง รวมไปถึงศูนย์บริการและร้าน
ซ่อมรถยนต์ที่จะได้รับผลกระทบทางอ้อม ในขณะที่
ผูผ้ ลิตโครงและตัวถังรถ ระบบช่วงล่าง ระบบส่องสว่าง
และอุปกรณ์ภายใน จะไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ดี คาดว่าการพัฒนาและการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ยังต้องอาศัยเวลาอีกไม่น้อยกว่า
10 ปี จึงจะมีจ�ำนวนและส่วนแบ่งตลาดมากพอ และ
เป็นไปในรูปแบบทีค่ อ่ ยเป็นค่อยไป ท�ำให้ยงั พอมีเวลา
ในการปรับตัวอยู่พอสมควร ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น
คาดการณ์ว่าในปี 2580 จะมีรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน
เพียงแค่ 20% เท่านั้น ท�ำให้ตลาดรถยนต์ยังมีความ
ต้องการใช้ชนิ้ ส่วนทีอ่ ยูใ่ นสายการผลิตรถยนต์แบบเดิม
ที่มีการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน การเข้ามาลงทุน
ผลิตรถยนต์ HEV และ PHEV จะยังไม่กระทบต่อ
ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ก ลุ ่ ม เดิ ม มากนั ก ในระยะ
การเปลี่ยนผ่านนี้ ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องปรับตัว
โดยหันไปผลิตชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
เรือ่ ยๆ ในขณะทีช่ นิ้ ส่วนเดิมทีใ่ ช้จกั รกลในการควบคุม
จะมีความต้องการใช้น้อยลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับรถรุ่น
ใหม่ที่ต้องการน�้ำหนักเบามากขึ้น     
ในมุมมองของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยนั้น
มองผลกระทบระยะสั้นว่า หากพิจารณาจากใบค�ำสั่ง
ซื้อในช่วงปี 2018-2020 นั้น ยังคงเป็นชิ้นส่วนส�ำหรับ
รถยนต์สันดาปภายใน และเนื่องจากเครื่องยนต์ 1 รุ่น
จะใช้ผลิตรถประมาณ 10-15 ปี ดังนั้น ในช่วง 10-15
ปีนี้ จึงยังไม่นา่ มีการเปลีย่ นแปลงมากนักส�ำหรับผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในระยะนี้ผู้ผลิตจึงควรลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการน�ำเอาระบบ

แนวโน้มการเกิดขึ้นของยานยนต์ ไฟฟ้าและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทย · 53

อัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ในขณะเดียวกันต้องเตรียม
พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ส่วน
ในระยะยาว คาดว่าผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ไทยจ�ำเป็น
ต้ อ งขยายไปสู ่ ต ลาดที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ
ทดแทนสินค้าและอุปกรณ์ที่ช�ำรุดเสียหาย (Replacement Equipment Manufacturer: REM) ทั้งในและ
ต่ า งประเทศเพื่ อ รองรั บ รถเก่ า ทั่ ว โลก นอกจากนี้
ยังจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเปลีย่ นกระบวนการผลิตเป็น
แบบระบบอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)
ต้องศึกษาการผลิตชิ้นส่วนรถ BEV เน้นคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต การส่งมอบ และการให้
บริการ (QCDS) และความร่วมมือกับลูกค้าในการสร้าง
นวัตกรรม และอาจจ�ำเป็นต้องผันตัวไปสูอ่ ตุ สาหกรรม
อื่นที่มีอนาคต เช่น เครื่องมือแพทย์ การบิน และ
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
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บทที่ 6
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FTI (2017) ศึกษาผลกระทบของการเลิกใช้
รถยนต์สันดาปภายในและการน�ำรถยนต์ไฟฟ้า
มาใช้แทนต่อเศรษฐกิจมหภาค พบว่ามีหลาย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การขั บ เคลื่ อ นกลไกของ
เศรษฐกิ จ มหภาค การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีที่ดีขึ้นในยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้
ความต้องการแรงงานในการผลิตลดลง เนือ่ งจาก
ในการผลิตระบบส่งก�ำลังของรถยนต์สันดาป
ภายใน แรงงาน 1 คนจะสามารถผลิตเครือ่ งยนต์
ได้ 350 เครือ่ งต่อปี แต่ของรถยนต์ไฟฟ้า แรงงาน
1 คน จะสามารถผลิตมอเตอร์ 1,600 ตัวต่อปี
(Erich and Witteveen, 2017) และจากการที่
ยานยนต์ไฟฟ้าใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่า ท�ำให้ต้นทุน
ในการบ�ำรุงรักษาต�ำ่ กว่า แรงงานในส่วนของการ
บ�ำรุงรักษาและการรีไซเคิล

จึงเป็นที่ต้องการลดลง ประกอบกับความต้องการ
แรงงานในอุตสาหกรรมน�้ำมันก็เป็นที่ต้องการลดลง
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การจ้างงานมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น
จากการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า
เป็นต้น นอกจากนี้ แม้ยานยนต์ไฟฟ้าจะประหยัด
ค่าเดินทางได้มากกว่า แต่ด้วยราคาขายที่สูง อาจ
ส่งผลให้มยี อดขายไม่มาก ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แต่หากท�ำให้
ราคาต�่ำลงได้ จะส่งผลให้ผู้ใช้มีก�ำลังในการบริโภค
สิ นค้ า อื่ นเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การจ้ า งงานในภาค
เศรษฐกิจอื่นเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 9
ส� ำ หรั บ งานศึ ก ษานี้ จะศึ ก ษาเฉพาะผลกระทบต่ อ
แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
เท่านัน้ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทนีแ้ บ่งเป็น 2 ส่วน
คือ 1) ผลกระทบเชิงปริมาณต่อแรงงาน ซึ่งใช้ข้อมูลที่
ได้จากการสอบถามจากสมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ไทย ข้ อ มู ลผู ้ มีง านท� ำ ของส� ำ นั กงานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ
ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองบริ ห ารข้ อ มู ล ตลาด
แรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ
2) ผลกระทบเชิงคุณภาพต่อแรงงาน ซึ่งใช้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และสนทนาเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ นายจ้าง แรงงาน นักวิจัย/นักวิชาการ และ
หน่วยงานของรัฐ
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ตารางที่ 9 ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อเศรษฐกิจมหภาค

ที่มา: FTI based on CE Delft (2012)

6.1 ผลกระทบเชิงปริมาณต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นแหล่งการจ้างงานที่ส�ำคัญ
ของประเทศ ข้อมูลจากสมาคมผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ไทย พบว่า มีการจ้างงานโดยประมาณ 890,000 คน
แบ่ ง เป็ น แรงงานของผู ้ ผ ลิ ต และประกอบรถยนต์
ประมาณ 100,000 คน ตัวแทนจ�ำหน่าย 200,000 คน
และผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ 590,000 คน
ดั ง แสดงในภาพที่ 2 ซึ่ ง ยั ง ไม่ ร วมถึ ง แรงงานใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในจ�ำนวนนี้อยู่ใน
ประกันสังคม ณ เดือนเมษายน 2562 จ�ำนวน 380,802
คน คิดเป็นร้อยละ 43 ของการจ้างงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
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สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยคาดการณ์ว่า ชิ้น
ส่วนที่จะได้รับผลกระทบมีจ�ำนวน 49 รายการ จาก
160 รายการ (ร้อยละ 31) ซึง่ มีผผู้ ลิตชิน้ ส่วนเหล่านีอ้ ยู่
จ�ำนวน 816 แห่ง จากทั้งหมดประมาณ 2,500 แห่ง
(ร้อยละ 33) โดยบริษัทเหล่านี้จ้างแรงงานอยู่จ�ำนวน
326,400 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ของแรงงานทัง้ หมดใน
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม แต่หากนับเฉพาะแรงงานใน
ภาคการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ไม่นับรวมแรงงาน
ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย จะคิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งเป็น
สัดส่วนทีส่ งู และหากเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมนี
ดังแสดงในภาพที่ 5 พบว่ามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 52.4
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่
จะได้รบั ผลกระทบอีกจ�ำนวน 183 แห่ง ทีม่ กี ารจ้างงาน
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จ�ำนวนมาก แรงงานกว่า 3 แสนคนเหล่านี้จึงเป็น
แรงงานที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบเมื่อการเข้า
มาของรถยนต์ BEV ท�ำให้ชิ้นส่วนบางชิ้นไม่เป็นที่
ต้องการใช้อีกต่อไป

ภาพที่ 5 การจ้างงานในเทคโนโลยีเผาไหม้ภายใน (ICE) ของประเทศเยอรมนี

ที่มา: FTI (2018)

หากพิจารณาข้อมูลจากแบบส�ำรวจภาวะการท�ำงาน
ของประชากรทัว่ ราชอาณาจักร ไตรมาส 3 ปี 2561 พบ
ว่า ผู้มีงานท�ำในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีจ�ำนวนรวม
ทัง้ สิน้ 525,958 คน เปรียบเทียบกับข้อมูลของสมาคม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่ประมาณว่ามีจ�ำนวน
ประมาณ 890,000 คน จึงมีจ�ำนวนน้อยกว่าประมาณ
4 แสนคน ซึ่งตัวเลขที่ต่างกันนี้อาจเป็นเพราะบาง

สถานประกอบการผลิตชิน้ ส่วนส�ำหรับทัง้ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมอืน่ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การ
ส�ำรวจภาวะการท�ำงานของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
อาจสามารถเลือกได้เพียงอุตสาหกรรมเดียว ในขณะที่
การเป็นสมาชิกของสมาคมสามารถเป็นได้หลายแห่ง
จึงท�ำให้ตวั เลขของสมาคมมีจำ� นวนทีส่ งู และครอบคลุม
มากกว่า
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ในจ�ำนวนแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์จาก
การส� ำ รวจของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ นี้ พบว่ า
แรงงานที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบทางลบจาก
การเปลี่ยนไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ที่ประกอบ
อาชีพในภาคการผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่
ใช้ขับเคลื่อน (รหัสอุตสาหกรรม 28140)9 ซึ่งมีจ�ำนวน
14,917 คน ภาคการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานยนต์
(รหัสอุตสาหกรรม 29101)10 ซึ่งมีจ�ำนวน 2,194 คน
และบางส่ ว นในภาคการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์
เสริ ม อื่ น ๆ ส� ำ หรั บ ยานยนต์ ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด ประเภทไว้
ที่อื่น (รหัสอุตสาหกรรม 29309)11 มีจ�ำนวน 208,812
คน
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถแยกชิ้ น ส่ ว นที่ ไ ด้
รั บ ผลกระทบในภาคการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์
เสริมอื่นๆ ส�ำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น
ออกมาศึกษาได้ จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาเฉพาะภาคการ
ผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน และ
ภาคการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานยนต์เท่านั้น ซึ่งมี
การส�ำรวจแรงงานในสองภาคการผลิตรวมกันทั้งสิ้น
17,111 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้ ท�ำงานอยู่ในหลากหมวด
อาชีพ แต่หมวดอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความ
เสี่ยงสูง ได้แก่ ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
9  ได้แก่ การผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนเม็ดโค้ง และส่วน
ประกอบอื่นๆ การผลิตเครื่องอุปกรณ์เชิงกลส�ำหรับใช้ในระบบส่งก�ำลัง
เพลาส่งก�ำลังและข้อเหวีย่ ง เช่น เพลาลูกเบีย้ ว  เพลาข้อเหวีย่ ง ข้อเหวีย่ ง
ฯลฯ ตัวเสื้อของตลับลูกปืนและเพลนชาฟต์แบริ่ง
การผลิตเกียร์ เครื่องเกียร์และกระปุกเกียร์ และเครื่องเปลี่ยนความเร็ว
อื่นๆ การผลิตคลัตช์และประกับเพลา การผลิตล้อช่วยแรงและพูลเลย์
การผลิตโซ่ที่ใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ การผลิตโซ่
ส่งก�ำลัง
10   ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานยนต์ การผลิตแชสซีส์
ทีม่ เี ครือ่ งยนต์ตดิ ตัง้ และการน�ำเครือ่ งยนต์เก่าของยานยนต์มาปรับปรุง
ให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่
11  ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ประตู กันชน เบรก กระปุกเกียร์
เพลา คลั ต ช์ ล้ อ โช๊ ค อั พ ของระบบกั น สะเทื อ น หม้ อ น�้ ำ  หม้ อ พั ก
ท่อไอเสีย เครื่องกรองไอเสีย พวงมาลัย แกนพวงมาลัยและกระปุกเกียร์
พวงมาลัย ฯลฯ
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(หมวด 7) มีจ�ำนวนรวม 2,513 คน และผู้ควบคุม
เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ (หมวด 8) มีจ�ำนวน 8,940 คน ซึ่ง
ทั้งสองหมวดส่วนใหญ่มีทักษะในระดับที่ 2 ตามระดับ
ทั ก ษะของการจั ด ประเภทมาตรฐานอาชี พ สากล
(ISCO) รวมจ�ำนวน 11,453 คน คิดเป็นร้อยละ 67
ของผู้มีงานท�ำในภาคการผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน และภาคการผลิตเครื่องยนต์
ส�ำหรับยานยนต์ ส่วนหมวดอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ได้น�ำมา
พิจารณา ได้แก่ ผูจ้ ดั การ วิศวกร เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิค เป็น
หมวดที่มรี ะดับทักษะสูงกว่า มีรายได้โดยเฉลี่ยสูงกว่า
และน่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถปรับตัวโยกย้ายงานได้
ง่ายกว่า นอกจากนี้ หมวดอาชีพอื่น ได้แก่ เสมียน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือ
ด้านเกษตร ป่าไม้ และประมง และผูป้ ระกอบอาชีพงาน
พื้นฐาน เป็นหมวดอาชีพที่ถึงแม้จะมีทักษะในระดับที่
เทียบเท่าหรือต�่ำกว่า แต่เป็นทักษะที่ไม่เฉพาะเจาะจง
กับหมวดอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึง
สามารถโยกย้ายไปท�ำงานในภาคการผลิตอื่นได้  
โดยผู้มีงานท�ำในภาคการผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน และภาคการผลิตเครื่องยนต์
ส�ำหรับยานยนต์นั้น ท�ำงานในอาชีพช่างฝีมือและ
ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 2,513 คน แบ่งเป็น
ช่างเหล็ก จ�ำนวน 931 คน ช่างเครื่อง 402 คน ช่าง
ไฟฟ้า 804 คน และผู้คัดคุณภาพ 376 คน และท�ำงาน
ในอาชีพผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร
และท� ำ งานในอาชี พผู ้ ป ฏิ บัติง านด้ า นการประกอบ
จ�ำนวน 8,940 คน แบ่งเป็น ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรโรงงาน
แปรรูปโลหะ 546 คน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรตกแต่งชุบ
และเคลือบโลหะ 3,919 คน ผู้ประกอบเครื่องจักรกล
3,677 คน และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น 798 คน
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หากพิจารณาลักษณะของผูม้ งี านท�ำใน 2 ภาคการผลิต
ในหมวดอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พบว่ า
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี และต�่ำกว่า 29 ปี
คิดเป็นอย่างละร้อยละ 40 หากพิจารณาระดับการ
ศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปวช.
และปวส. คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ มัธยมปลาย
ร้อยละ 42 และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 70

6.2 ผลกระทบเชิงคุณภาพต่อแรงงาน
การผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ต้ อ งใช้ ทั ก ษะไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และใช้ทักษะด้านเครื่องยนต์
และโลหะน้อยลง ตัวอย่างชุดทักษะที่ใช้ในการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าแสดงดังตารางที่ 10 โดยงานที่เกิดขึ้น
ในยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นงานมีทักษะสูงหรือ
กึ่ ง ทั ก ษะ ดั ง เช่ น ที่ ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ รงานของ
สหรัฐอเมริกาได้ให้ขอ้ มูลลักษณะงานไว้ ดังตารางที่ 11
ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมเพียง 2 สาขาเท่านั้นที่ใช้
ทักษะแรงงานระดับต�่ำ  ได้แก่ การบ�ำรุงรักษายาน
พาหนะ และฝ่ายขายและสนับสนุน ซึ่ง UBS (2017)
ได้ประมาณว่า งานด้านการบ�ำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า
จะมีจ�ำนวนน้อยกว่ารถยนต์สันดาปภายในถึงร้อยละ
60 ดังนัน้ ต�ำแหน่งงานทีใ่ ช้ทกั ษะต�ำ่ จะลดลงอย่างมาก
ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

ตารางที่ 10 ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ
ชิ้นส่วน
แบตเตอรี่ (Battery)
เครื่องยนต์ไฟฟ้า (Electric engine)

ทักษะที่จำ�เป็น
การเชื่อม เทคโนโลยีการเชื่อม การประกันคุณภาพ การทดสอบ
การตั้งค่า การใช้งาน การตรวจสอบและการบำ�รุงรักษา การ
ทดสอบ และการประกันคุณภาพ
อิเล็กทรอนิกส์กำ�ลัง (Power electronics) อิเล็กทรอนิกส์หรือเมคคาทรอนิกส์เพื่อดูและและบำ�รุงรักษา
ระบบอัตโนมัติ
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells)
การเคลือบฟิล์มบางและเคมีไฟฟ้า การดูแลรักษาความบริสุทธิ์
การประกันคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างน้ำ�หนักเบา และ
การเก็บในถึงแรงดันสูง
ที่มา: Elektromobilität und Beschaftigung, Hans Bockler Stiftüng, 2012, หน้า 41
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ตารางที่ 11 ระดับทักษะและต�ำแหน่งงานในสาขากิจกรรมต่างๆ
สาขากิจกรรม
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ
แบตเตอรี่
การออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์
การผลิต
การบำ�รุงรักษายานพาหนะ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ฝ่ายขายและสนับสนุน

ระดับทักษะ
สูง

ตำ�แหน่งงาน
นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุ

สูงถึงปานกลาง วิศวกร นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบอุตสาหกรรม
สูงถึงปานกลาง วิศวกร/ช่างประกอบชิ้นส่วน คุมเครื่อง ผู้จัดการฝ่าย
การผลิต
ปานกลางถึงต�่ำ ช่างบริการยานยนต์ ช่างกล
สูงถึงปานกลาง นักวางผังเมืองและภูมิภาค ผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมสาย
ไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า
ปานกลางถึงต�่ำ พนักงานขายปลีก ตัวแทนบริการลูกค้า

ที่มา: Analysis of the Electric Vehicle Industry, International Economic Development Council, 2013, หน้า 23

จากการสัมภาษณ์และการสนทนาเฉพาะกลุม่ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
นายจ้าง
ผู้วิจัยมีโอกาสสัมภาษณ์นายจ้างจ�ำนวน 3 ราย และ
สนทนากลุม่ กับนายจ้างอีกจ�ำนวน 3 ราย ซึง่ ทัง้ 6 ราย
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์
หม้ อ น�้ ำ  แม่ พิ ม พ์ ไส้ ก รองน�้ ำ มั น ไส้ ก รองอากาศ
ท่อไอเสีย เป็นต้น
ผู้ประกอบการมองว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย
จึ ง ขาดแคลนแรงงาน ในภาพรวมการผลิ ต จึ ง
เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่และระบบอัตโนมัติมากขึ้น
ดังนั้น โครงสร้างทักษะแรงงานของประเทศจะต้อง
เปลี่ ย นแปลงไป จากปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ วิ ศ วกรเพี ย ง
ร้อยละ 10 ปวช. ปวส. ช่างเทคนิค ร้อยละ 30 และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ระดับปฏิบัติการร้อยละ 60 จะเปลี่ยนเป็น วิศวกรร้อย
ละ 15-20 ปวช. ปวส. ช่างเทคนิคร้อยละ 50-60 และ
ระดับปฏิบัติการร้อยละ 20 โดยการเปลี่ยนแปลงใน
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จะ
เปลี่ยนไปอย่างมากใน 5 ปีข้างหน้า ในทั้ง 3 P คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการผลิต (Process) และ
บุคลากร (People) โดยเฉพาะเมือ่ ภาครัฐออกมาตรการ
ต่างๆ มากระตุ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคต อย่างไรก็ดี รถยนต์สนั ดาปภายในจะไม่ได้
หายไปจากตลาด แต่จะยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ในสัดส่วนเท่าๆ กับรถยนต์
ไฟฟ้าประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอน
ในเรือ่ งเทคโนโลยี  กล่าวคือ รถยนต์ไฟฟ้าทีค่ รองตลาด
อาจจะไม่ใช่ประเภท BEV แต่เป็น FCEV ก็เป็นได้ การ
ลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐจึงต้อง
ระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ด้วย
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การเปลี่ ย นผ่ า นจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ เพราะจะกระทบ
โครงสร้างการผลิตของประเทศ ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตและ
แรงงานจ�ำนวนมากในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนยานยนต์ แต่เชือ่ มโยงไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เช่ น ภาคการเกษตร อ้ อ ย
มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ มี แ นวโน้ ม ว่ า
ผู ้ ป ระกอบการจะย้ า ยฐานการผลิ ต ไปยั ง ประเทศ
กัมพูชาและเมียนมาในส่วนงานที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือ
เพราะค่าจ้างที่ถูกกว่า และในอนาคตเมื่อประเทศ
เหล่านี้มีความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และสามารถพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานได้ ม ากขึ้ น
ก็ จ ะเป็ น แหล่ ง ผลิ ต รถยนต์ สั น ดาปภายในทดแทน
ประเทศไทยได้ อีกทัง้ ยังมีแนวโน้มของการแข่งขันจาก
ต่างประเทศแม้จะเป็นยีห่ อ้ รถยนต์เดียวกัน ซึง่ ประเทศ
ที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ได้แก่ อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม ซึ่งถ้าผู้ผลิตรถยนต์ย้ายฐานการผลิตไปที่
ประเทศเหล่ า นี้ แ ล้ ว ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นที่ อ ยู ่ ใ นห่ ว งโซ่
อุปทานก็จะทยอยย้ายตามไปด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบ
การจึงมีความเห็นว่า มีความจ�ำเป็นจะต้องยกระดับ
ฝีมือแรงงานไทยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถขยั บ ไปสู ่ ก ารผลิ ต ยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งได้แก่
ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างยานยนต์ไฟฟ้า
ก็ เ ป็ น ประเภทหนึ่ ง ในนั้ น ด้ ว ย และทั ก ษะส� ำ คั ญ ที่
แรงงานไทยต้องได้รับการฝึกฝนอย่างมากคือทักษะ
ด้านอารมณ์หรือทักษะด้านสังคม (soft skills) และต้อง
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและคุณภาพของ
ครูอาจารย์
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนมองว่า รถยนต์
ไฟฟ้าจะยังไม่มผี ลกระทบต่อประเทศไทยในอีก 20-25
ปีนี้ เพราะประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศผู้น�ำการ
ผลิตรถยนต์ของโลกยังประสบกับข้อจ�ำกัดในเรื่อง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จ ก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้า และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่ง
ได้แก่ ลิเทียม ซึ่งร้อยละ 60 อยู่ในประเทศอเมริกาใต้
และอีกร้อยละ 20-30 อยู่ในประเทศจีน โดยประเทศ
เยอรมนีตงั้ เป้าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกขายในปี 2030
ดังนั้น ค�ำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์จะได้รับผลกระทบใน
ปี 2027 เป็นต้นไป ส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพือ่ ขาย
ในประเทศก�ำลังพัฒนาจะตามมาหลังจากนัน้ 10-15 ปี
ผู้ประกอบการจึงมองว่ายังมีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนได้
ทัน โดยจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจาก HEV, PHEV แล้ว
จึงเป็น BEV นอกจากนี้ รถใหญ่ เช่น รถบรรทุก
รถกระบะเพือ่ การพาณิชย์ยงั ไม่สามารถขับเคลือ่ นด้วย
พลังงานไฟฟ้าได้ เครื่องยนต์สันดาปภายในต่างๆ
จึงยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่
ทั้งนี้ ส�ำหรับบริษัทใหญ่จะสามารถปรับตัวได้ดีกว่า
บริษทั เล็ก เพราะมีการท�ำวิจยั และพัฒนา (R&D) มีหว่ ง
โซ่ อุ ป ทานที่ ย าว และผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นในหลากหลาย
ประเภท จึงสามารถบริหารจัดการการผลิตได้อย่าง
ยืดหยุ่น โดยปรับเพิ่มลดชิ้นส่วนต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกว่าบริษัทขนาดเล็ก ในขณะที่บริษัท
ขนาดเล็กอาจต้องผลิตเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศ
ก�ำลังพัฒนาทีย่ งั ใช้รถยนต์สนั ดาปภายในอยู่ ทัง้ นี้ การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ค่อนข้างสูง มีคู่แข่งเยอะ การเปลี่ยนโมเดลใหม่ของผู้
ผลิ ต รถยนต์ ใ นแต่ ล ะครั้ ง หรื อ ทุ ก ๆ 7 ปี จะมี ก าร
ออกแบบใหม่ให้ประหยัดน�ำ้ มัน ลดการใช้ชนิ้ ส่วนลง มี
การใช้ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้น และ
ลดการใช้แรงงานลงร้อยละ 30 ทุกครั้ง ดังนั้น การลด
การใช้แรงงานและชิน้ ส่วนรถยนต์จงึ เกิดขึน้ เรือ่ ยๆ มา
โดยตลอด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์
บางส่วนอาจผันตัวไปผลิตชิน้ ส่วนในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
เช่ น อุ ต สาหกรรมอากาศยาน เครื่ อ งมื อ แพทย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  
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สถานประกอบการจึ ง มี ข ้ อ เสนอแนะต่ อ กระทรวง
ศึกษาธิการในด้านการออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และกรมพัฒนา
ฝี มื อ แรงงานร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
(AHRDA) ควรจั ด เตรี ย มและพั ฒ นาแรงงานให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามา โดยเฉพาะการใช้
อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยให้
อาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาเข้าไปศึกษาจริงใน
ภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ก ลั บ มาถ่ า ยทอดให้ แ ก่
นักเรียนในสถาบันการศึกษาต่อไป นอกจากทักษะด้าน
วิชาการแล้ว ควรให้ความส�ำคัญกับ soft skills ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชิงสร้างสรรค์ การเป็นผู้น�ำ  และการบริหารจัดการ
ซึ่งพบว่าแรงงานไทยขาดทักษะนี้อย่างมาก
ในขณะทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรีร่ ถยนต์
ไฟฟ้า และติดตั้งสถานีชาร์จโดยใช้วิศวกรไทย ได้ให้
ข้อมูลว่า ยอดขายจากงาน Motor Expo 2019 ที่ผ่าน
มามียอดสัง่ จองรถยนต์ไฟฟ้าทัง้ สิน้ 4,500 คัน ปัจจุบนั
มีการติดตั้งสถานีชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วทั้งสิ้น 300
สถานี บริษัทคาดว่าภายใน 3 ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้า
จะมีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของการสนับสนุนของภาครัฐไทยร่วมด้วย ยก
ตัวอย่าง ประเทศจีน ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างมาก เนื่องจากการ
ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านลบจากรถยนต์สันดาป
ภายในต่อสภาพสิง่ แวดล้อม บริษทั มีความต้องการจ้าง
วิศวกรและช่างจ�ำนวนมาก โดยได้มกี ารประสานไปยัง
สถาบันระดับอุดมศึกษาในการผลิตแรงงานให้มที กั ษะ
ตรงกับความต้องการของโรงงานแบตเตอรี่
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ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น ได้
จัดท�ำร่างสมุดปกขาวเพือ่ เสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาล
ในเดือนกรกฎาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ มีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้เสนอให้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ส�ำหรับใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะก่อนรถยนต์นงั่ ส่วน
บุคคล ทั้งนี้ ได้เตรียมจัดตั้ง The Future Technology
and Innovation Academy (FTI Academy) ขึ้น เพื่อ
รองรั บ การด� ำ เนิ น การในการพั ฒ นาการศึ ก ษาและ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพือ่ อนาคตทัง้ ในด้านต่างๆ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อย่างไรก็ดี
สภาอุตสาหกรรมฯมองว่า แรงงานที่จะไม่สามารถฝึก
ทักษะใหม่หรือเพิม่ ขึน้ ได้เป็นแรงงานทีม่ อี ายุ เช่น อายุ
45 ปีขึ้นไป และมีการศึกษาน้อย ซึ่งในอีก 10 ปีข้าง
หน้าทีย่ านยนต์ไฟฟ้าจะเข้าเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการ
ผลิตในประเทศไทย แรงงานเหล่านี้จะทยอยเกษียณ
อายุไปโดยอัตโนมัติ จึงไม่น่ากังวลเท่าไร ส่วนแรงงาน
อายุ น ้ อ ยหรื อ แรงงานใหม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การ
ฝึกอบรมฝีมือให้สามารถท�ำงานกับเทคโนโลยีใหม่ได้
สิ่ ง ที่ น ่ า กั ง วลมากกว่ า คื อ การขาดแคลนแรงงาน
เพราะอั ต ราการเกิ ด ของประชากรในประเทศไทย
อยู่ในอัตราที่ต�่ำมาก   
ภาครัฐ
ในส่ ว นของนโยบายเกี่ ย วกั บ รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีไปตั้งแต่
เดือนมีนาคม ปี 2560 ที่ส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าจากการลดภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังเป็น HEV,
PHEV ซึง่ ไม่ได้กระทบภาคชิน้ ส่วนของรถยนต์มากนัก
เนื่องจากใช้ช้ินส่วนคล้ายกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์
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ส่ ว นด้ า นทั ก ษะแรงงานมี ก ารส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
อุตสาหกรรมในภาพรวม โดยการจัดท�ำระบบโครงข่าย
ทักษะบุคลากรแห่งชาติ (National reskill platform)
เนื่องจากมองเห็นปัญหาที่ทักษะแรงงานไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การขาดความ
เชือ่ มโยงระหว่างข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน รูปแบบ
การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือไม่เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน และความต้องการทักษะแรงงานที่เปลี่ยน
แปลงไปตามเทคโนโลยี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
นักศึกษาอาชีวะและแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการเพิ่ม
และปรับปรุงทักษะ (Re-skill & Up-skill) อีกทัง้ ร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการให้
อบรมผ่านระบบ e-learning นอกจากนี้ ยังมีการรับรอง
มาตรฐาน ประเมินคุณสมบัตจิ ากการทดสอบก่อนและ
หลังอบรมเพื่อดูผลลัพธ์ ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
อบรมจะได้รบั คือการลดหย่อนภาษี การกูย้ มื เพือ่ อบรม
และการเรียน ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการของบประมาณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้
ให้ข้อมูลว่า มีนักลงทุนเข้ามาขอการส่งเสริมรถยนต์
ไฟฟ้าในหลายประเภท ไม่เฉพาะแต่ BEV โดยแนวโน้ม
ทีส่ งั เกตได้ ได้แก่ มีนกั ลงทุนรายใหม่นอกอุตสาหกรรม
ยานยนต์เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยจะมีผู้เล่นรายใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลาด มีการลงทุน
เพื่ อปรั บ ปรุ งประสิทธิภ าพมากขึ้น นอกจากนี้ ยั ง
สังเกตเห็นรูปแบบการจ้างงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป คือ มี
การใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ปริมาณการจ้างงานโดย
รวมลดลง แต่สัดส่วนการจ้างงานแรงงานระดับปฏิบัติ
การที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือต�่ำกว่า
ลดต�่ำลง ในขณะที่วิศวกร ปวส. และปวช. เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ บีโอไอยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า การพัฒนา
บุคลากรมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ท�ำให้ภาคเอกชนขาด
แรงจูงใจในการฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงาน อีกทั้ง

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษาไม่ทันสมัย ท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาใช้ในการ
ท�ำงานได้จริง และแม้จะมีการน�ำเอาระบบอัตโนมัตเิ ข้า
มาใช้ในสถานประกอบการ แต่ยังมีความต้องการใช้
แรงงานอยูใ่ นส่วนการจัดเตรียมวัตถุดบิ และบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ แม้จะมีการลดการใช้แรงงานในส่วนการผลิต
ลงบ้าง แต่ไปเพิ่มการจ้างงานในส่วนการดูแลระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้
ข้อมูลว่า มีนโยบายให้การสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าโดย
ตลอด พิจารณาจากโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิต
จะเห็นว่า รถยนต์สนั ดาปภายใน (ICE) จะมีอตั ราภาษี
เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 ในขณะที่รถ EV เริ่มต้นที่
ร้อยละ 8 อีกทั้งมีก�ำหนดการเริ่มงดเว้นการเก็บภาษี
ในปี 2563 - 2565 ท�ำให้อัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
เหลือร้อยละ 0 สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนด้านภาษี
ของกระทรวงฯ ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์ทงั้ ระบบเพือ่ ทีจ่ ะรองรับ
โครงสร้างรถยนต์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต ทั้งนี้ มีความ
เห็นว่า ถึงแม้อุตสาหกรรมรถยนต์และพลังงานจะได้
รับผลกระทบ แต่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับ
ประโยชน์ ซึ่ ง การปรั บ แรงงานไปในอุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์จะทดแทนการหายไปของอุตสาหกรรม
เดิมได้
ส�ำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ให้ข้อมูล
ว่า ยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 5 ส่วน
ได้แก่ โครงสร้างของพาหนะ เทคโนโลยีการกักเก็บ
พลังงาน (energy storage) ระบบขับเคลื่อนด้วยพลัง
ไฟฟ้า (eDrive) เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างยาน
พาหนะ (connected technology) และส่วนบูรณาการ
ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับพาหนะ (mobility) ซึ่งการ
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เปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าจะเกิดผู้ประกอบการราย
ใหม่ทงั้ ไทยและต่างประเทศ เนือ่ งจากองค์ประกอบของ
อุ ต สาหกรรมจะขยายกว้ า งขึ้ น ในขณะที่ ชิ้ น ส่ ว น
เครือ่ งยนต์จะมีขนาดเล็กลง ซึง่ ต้องมีการออกแบบและ
วางระบบเชื่อมโยงสารสนเทศ (system integration)
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตจึงจะเกิดการสร้างงาน
ใหม่ ๆ ขึ้ น มากมาย โดยการผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ใช้
เทคโนโลยีหลัก (core technology) จะประกอบด้วย
ชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ แบตเตอรี่ ได้แก่ การผลิตโมดูล
(module production) การแพ็คกิ้งแบตเตอรี่ (pack
assembly) และการตรวจสอบคุณภาพ มอเตอร์ไฟฟ้า
(traction motor) ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนย่อย ได้แก่
ตัวเรือน โรเตอร์ สเตเตอร์ การพันขดลวด โรเตอร์
สเตเตอร์ หรือสเตเตอร์ และการตรวจสอบคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (battery management
system, BMS) ได้แก่ การออกแบบเทคโนโลยีการยึด
ซอฟแวร์ ฝ ั ง ตั ว บนผิ ว งาน (embedded software
surface mount technology) การประกอบและการ
ตรวจสอบคุณภาพ และระบบควบคุมการขับขี่ (drive
control unit, DCU) นอกจากนี้ ยังมีชิ้นส่วนรอง
อันได้แก่ ระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือชิ้นส่วน
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การอั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ เก็ บ ไว้ ใ น
แบตเตอรี่ (on board charger) สายชาร์จแบตเตอรี่
พร้อมเต้ารับและเต้าเสียบ วงจรแปลงไฟเพิ่ม-ลดแรง
ดัน เครื่องชาร์จไฟส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องตัดไฟ ระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV smart
charging system) คานหน้ า /คานหลั ง ส� ำ หรั บ รถ
โดยสารไฟฟ้าเกียร์ลดรอบ (reduction gear/reducer)
สายไฟแรงดันสูง (high voltage harness) ซึ่งผู้ผลิต
ชิ้นส่วนเหล่านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ และ
ชิ้นส่วนเหล่านี้จะเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นเมื่อตลาด
ของรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัว จึงเป็นแหล่งการจ้างงาน
ใหม่ที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคต
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นอกจากนี้ ยานยนต์ไฟฟ้ายังต้องการใช้วัสดุน�้ำหนัก
เบาเพื่อลดน�้ำหนักชิ้นส่วนโครงสร้างและตัวถังเพื่อให้
สามารถประหยัดพลังงานได้ดี โดยทิศทางการใช้วัสดุ
ในการท� ำ โครงสร้ า งตั ว ถั ง ของยานยนต์ มุ ่ ง เน้ น ใช้
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษ (advanced high
strength steel: AHSS) อลูมิเนียมคอมโพสิต และ
คาร์บอนไฟเบอร์ โดยในระยะสั้น วัสดุที่ใช้ในยานยนต์
ไฟฟ้าจะเป็นวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ไฟเบอร์ ไทเทเนียม
และอลูมิเนียม   ในขณะที่ระยะยาว วัสดุจะท�ำจาก
แมกนีเซียมผสม อลูมเิ นียมผสม และคาร์บอนไฟเบอร์
เนื่ อ งจากช่ ว ยลดน�้ ำ หนั ก ลงกว่ า การใช้ เ หล็ ก หล่ อ
ที่ใช้ท�ำตัวถังรถในปัจจุบันได้ร้อยละ 30-70
ผู้บริการหลังการขาย (after market) เช่น ช่างซ่อม
บ�ำรุง จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
หน่วยงานรัฐทั้งส่วนที่ท�ำหน้าที่ตรวจสภาพรถ จด
ทะเบี ย นรถ ต่ อ ภาษี ร ถ หน่ ว ยกู ้ ภั ย ต� ำ รวจ และ
กรมขนส่งทางบก ก็จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้ า นรถยนต์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ เข้ า มาก� ำ หนด
ควบคุมการใช้ยานพาหนะเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย รวมไปถึงการซื้อขายรถมือสองและ
อุตสาหกรรมการบ�ำรุงรักษา (maintenance) ที่ซ่อม
(overhaul) เครื่องยนต์หรือเกียร์ต้องปรับตัวไปเป็น
แบตเตอรี่หรือมอเตอร์แทน อุตสาหกรรมเชียงกงต้อง
ปรับไปเป็นน�ำเข้ามอเตอร์เก่าแทนเครื่องยนต์เก่า
ฉะนั้น จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาก�ำลังคน โดยแบ่งได้เป็น
2 กลุ่ม คือ แรงงานที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมให้มี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในอุ ตสาหกรรมหรื อ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และกลุ่มคนเรียนจบใหม่
(Newcomers) ทั้งฝ่ายการผลิต ฝ่ายการวิจัย ฝ่ายการ
ตรวจสอบ หรือหน่วยงานรัฐ ที่จะต้องใช้องค์ความรู้
ใหม่เหล่านี้เช่นกัน ซึ่ง สวทช. มีหน้าที่สร้างงานวิจัย
เกีย่ วกับองค์ประกอบเหล่านี้ ท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
รัฐเพื่อช่วยในการก�ำหนดนโยบาย ช่วยอุตสาหกรรม
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ต่างๆ ในการพัฒนาก�ำลังคน เช่น จัดสัมมนา จัดอบรม
และร่วมมือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แก่
ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ จึงมีความเห็นว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ไทยจะสามารถปรับตัวได้ในหลายๆ ชิ้นส่วน เช่น
ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้ในการเคลือ่ นที่ (moving parts) อาทิ นอต
เกียร์ สกรู ฝาสูบ เป็นต้น วัสดุยาง กระจก ถังรถ เบาะ
จะไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ
จะสามารถปรับตัวต่อไปได้ เช่น เทคโนโลยีการหล่อ
จะเปลี่ ย นไปหล่ อ กระบอกหุ ้ ม (housing) ส� ำ หรั บ
มอเตอร์หรือแบตเตอรีแ่ ทน ส่วนกลุม่ ทีต่ อ้ งปรับตัวมาก
ทีส่ ดุ คือ ท่อไอเสีย ถังน�ำ้ มัน และเครือ่ งยนต์ ซึง่ ขึน้ อยู่
กั บ ว่ า ผู ้ ป ระกอบการจะสามารถประยุ ก ต์ แ ละปรั บ
เปลี่ยนการผลิตไปในรูปแบบใด นอกจากนี้ คาดว่า
ตลาดของพาหนะในอนาคตจะกว้างขึน้ ไม่ได้เฉพาะแค่
รถยนต์ แต่จะมีทั้งรถโดยสารไฟฟ้า รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า เก้าอีร้ ถเข็นผูป้ ว่ ยไฟฟ้า และโดรน เป็นต้น ทัง้ นี้
ความจ�ำเป็นเร่งด่วน คือ การขาดแคลนวิศวกรด้าน
ไฟฟ้าและซอฟต์แวร์ ทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายทดสอบ
อี ก ทั้ ง ต้ อ งการแรงงานฝี มื อ ในการบ� ำ รุ ง รั ก ษาและ
วางระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในโรงงานอีกด้วย

ส�ำหรับกระทรวงแรงงานนั้น มีสถาบันพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยความ
ร่วมมือของ 3 สถาบันหลัก คือ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก่อตั้ง
สถาบันฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา

บุคลากรด้านทักษะฝีมือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
มีหลักสูตรการฝึกอบรมมากกว่า 40 หลักสูตร ประกอบ
ด้วยการฝึกทัง้ ด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยใช้เครือ่ งจักร
กลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยของสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค 1 เพื่อการยกระดับทักษะและเพิ่ม
สมรรถนะการปฏิ บัติ ง าน เสริ ม สร้ า งการผลิ ต ด้ าน
คุณภาพให้สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันในระดับสากล
ได้ และมีโครงการสหกิจศึกษาร่วมกับสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ จึงเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานได้ จั ด ตั้ ง

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอตั โนมัติ
และหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and
RoboticsAcademy, MARA) ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อยก
ระดับฝีมอื แรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมอื ชัน้ สูง
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้าง trainers และ
ครูฝึกต้นแบบด้าน automation ปัจจุบัน MARA
ได้ดำ� เนินการพัฒนาทักษะให้กบั แรงงานในพืน้ ที่
แล้ ว กว่ า 6,228 คน สาขาที่ เ ปิ ด ฝึ ก ได้ แ ก่
ช่างควบคุมหุน่ ยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุม
หุน่ ยนต์ NACHI และการเขียนโปรแกรมควบคุม
ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้ง
แรงงานในสถานประกอบการและแรงงานทั่วไป

โดยในอนาคตจะจัดตั้งศูนย์ MARA ในอีก 3 จังหวัด
คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมถึงสมุทรปราการ โดยให้
ภาคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ
สนับสนุนการพัฒนาก�ำลังคนรองรับด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่าง
ชาติ รวมถึงฝึกให้ครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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เพือ่ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แรงงานด้วย
ส�ำหรับการขับเคลื่อนศูนย์ MARA กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานได้จัดท�ำแผนด�ำเนินงาน 3 ระยะ ในระยะแรก
ด�ำเนินการจัดตัง้ คณะบริหาร จัดวางผังเครือ่ งจักรทีท่ นั
สมัย ก�ำหนดหลักสูตร ผลิตครูตน้ แบบ ระยะที่ 2 ขยาย
เครือข่าย เน้นพัฒนาก�ำลังคนด้านการปรับปรุง แก้ไข
และการซ่อมบ�ำรุง ระยะ 3 เน้นการพัฒนาคนด้าน
ออกแบบ และประยุกต์ใช้ได้ โดยยึดหลักแรงงานต้อง
ท�ำได้ทำ� เก่ง ซ่อมได้ ดัดแปลงได้ และสามารถสร้างผล
งานใหม่ได้
ส� ำ หรั บ พั น ธกิ จ ของกระทรวงแรงงานในเรื่ อ งการ
ฝึกอบรมทักษะนั้น กระทรวงแรงงานมีสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานท�ำหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมทักษะ
ฝีมือ เช่น หลักสูตร Professional Learning Community (PLC) และหลักสูตร Automotive Consumer
Action Program (AutoCAP) เพื่อส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ในการท�ำงานมากขึ้น มีการฝึกอบรมทักษะฝีมือให้กับ
นักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะให้เข้ามาเรียนรู้ระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม การเชื่อม การ
กลึง โดยใช้หนุ่ ยนต์ นอกจากนี้ ยังจัดทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน จัดแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนและ
นักศึกษาที่จบการศึกษา ให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง
แรงงาน ความปลอดภัยในการท�ำงาน ให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนประกัน
สังคม จัดท�ำข้อมูลความต้องการด้านแรงงานและการ
จั บ คู ่ ต� ำ แหน่ ง งาน และการตรวจลงตราและขอใบ
อนุ ญ าตท� ำ งานส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ช� ำ นาญการ
ช่างฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ
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อย่างไรก็ดี การฝึกอบรมของกระทรวงแรงงานในพืน้ ที่
จั ง หวั ด ต่ า งๆ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งงบประมาณและ
บุคลากรครูผู้สอน ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงแรงงานได้
จ�ำนวนมาก ตัวอย่างเช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดชลบุรีจัดฝึกอบรมให้กับสถานประกอบการ
จ�ำนวน 20 กว่าแห่ง และมีแรงงานเข้ารับการฝึกอบรม
ประมาณ 2,200 คนในปี ง บประมาณ 2562 และ
ฝึกอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวะจ�ำนวน
800 คน แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่

จะส่งมาจากสถานประกอบการ เนื่องจากการ
อบรมมีค่าใช้จ่าย แรงงานจึงไม่เข้ามาฝึกอบรม
ด้วยตัวเอง ซึ่งสถานประกอบการเองก็อาจจะ
ไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
เพราะเกรงว่าแรงงานเมื่อมีฝีมือแล้วจะได้รับ
ใบรับรองและได้รับค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น และอาจ
ย้ายไปท�ำงานที่สถานประกอบการอื่นที่ให้ค่า
ตอบแทนทีส่ งู กว่า นอกจากนี้ ความทันสมัยของ
เครือ่ งมือและอุปกรณ์กย็ งั ไม่ทดั เทียมกับทีใ่ ช้จริง
ในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน
การฝึกอบรมทักษะฝีมือให้กับแรงงานจึงเป็น
หน้าทีข่ องสถานประกอบการ โดยผูป้ ระกอบการ
ทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ 100 คนขึน้ ไปจะต้องจัดให้มกี าร
ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจ�ำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี หากไม่
จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงานหรื อ จั ด ฝึ ก
อบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนทีก่ ำ� หนด จะต้องส่ง
เงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงานในอัตรา

ร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการค�ำนวณเงิน
สมทบ โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง
จากหลักสูตรจากนายทะเบียนจะสามารถยกเว้นภาษี
เงินได้ได้ร้อยละ 100 และหากสถานประกอบการ
สามารถฝึกอบรมได้เกินร้อยละ 70 ของพนักงาน
จะได้ รั บ การอุ ด หนุ น 200 บาทต่ อ คนตั้ ง แต่ ค นที่
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ภาพที่ 6 จ�ำนวนผู้เรียนระดับปวช. และปวส. ภาครัฐและเอกชนจ�ำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve;

ที่มา: ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (TVET)

ร้อยละ 71 ขึน้ ไป โดยกองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงานได้นำ�
มาใช้เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนส�ำหรับใช้จา่ ยเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้สถานประกอบ
การทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์ได้กยู้ มื เงินด�ำเนินการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ตัง้ ศูนย์ประสาน
งานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (TVET)
ขึ้นในปี 2560 ภายใต้ความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา และความร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการ
รวบรวมข้อมูลความต้องการก�ำลังคนเพือ่ วางแผนการ

ผลิ ต และพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา และจั ด ท� ำ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อ
รองรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายในพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ทั้ ง
หลั ก สู ต รในระบบการศึ ก ษาปกติ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งส� ำ หรั บ
แรงงานทีป่ ระสงค์จะพัฒนาความรูเ้ พิม่ เติม โดยมีสถาน
ศึกษาภาครัฐและเอกชนในสังกัดจ�ำนวน 428 แห่ง และ
483 แห่ง ตามล�ำดับ รวม 911 แห่งทั่วประเทศ โดยใน
ปี 2561 มีจ�ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. และปวส. ภาครัฐ
และเอกชนในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มาก
ที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 6
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นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ ดังเช่น กรณีสตั หีบ
โมเดล มีการจัดตัง้ ศูนย์ Automation Park ภายใต้ความ
ร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
กลุม่ อาชีพยานยนต์และชิน้ ส่วน ซึง่ มีบทบาทขับเคลือ่ น
แก้ปัญหาก�ำลังคนด้านอาชีวะที่จะต้องผลิตให้ตรงกับ
ความต้องการของภาคเอกชนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศอีกด้วย อีกทั้งยังมีสถาบันไม่แสวงหาก�ำไร
ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยความร่วม
มือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนี ภายใต้การ
ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีการบริหารงานทีเ่ ป็น
อิ ส ระอยู ่ น อกระบบการศึ ก ษา ท� ำ หน้ า ที่ ถ ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้แก่อตุ สาหกรรมยานยนต์ และด้วยข้อจ�ำกัดด้าน
งบประมาณของภาครัฐดังกล่าวข้างต้น จึงมีสถาบัน
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ฝึกอบรมทักษะให้กับ
แรงงาน ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ก่อตั้งโดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2558
ในพื้นที่วังจันทร์ วัลเล่ย์ ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EECi) เปิ ด สอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ส�ำนักวิชาในระดับปริญญา
โทและเอก ได้แก่ ส�ำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล ส�ำนัก
วิชาวิทยาการพลังงาน ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมชีวโมเลกุล และส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งาน
วิจยั ขัน้ สูงทีส่ ามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ตอบโจทย์การพัฒนาและผลิตผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ เป็นนักวิจยั
และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืน
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นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถาบั น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สุ มิ พ ล
(Sumipol Institute of Manufacturing Technology,
SIMTec) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ระยอง ทีก่ ำ� ลังก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2562 ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 14 หน่วยงาน เพื่อพัฒนา
บุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีบริษัท
เครือสุมิพล จ�ำกัด เป็นแกนหลักในการจัดตั้งศูนย์
เทคนิคแห่งการเรียนรู้ที่มีการก�ำหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิต
เครื่ อ งจั ก รกลตลอดจนเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ น� ำ
อุปกรณ์มาติดตัง้ ให้เพือ่ ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ทั้งในด้านเครื่องจักร การตรวจวัด และระบบอัตโนมัติ
(machine solution, measuring solution และ factory
automation solution) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม
อบรมมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าจากอุตสาหกรรม
ต่างๆ กลุ่มครูผู้ฝึกสอนจากสถาบันการศึกษา และ
ศูนย์ฝึกอบรมของรัฐ นอกจากนี้ ยังรวมถึงนักเรียน
นักศึกษาในระดับอาชีวะและอุดมศึกษา โดยจะจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ
นอกจากนี้ หากพิจารณากรณีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งมีสถานประกอบการจ�ำนวน
38,000 แห่ง มีการจ้างงาน 1.4 ล้านคน จ�ำแนกเป็น
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มีสถานประกอบการ 9,100 แห่ง แรงงาน 4.8 แสนคน
จากการส�ำรวจความต้องการแรงงานในปี 2561-2562
พบว่ า มี ส ถานประกอบการ 2,420 แห่ ง ต้ อ งการ
แรงงานเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 28,525 ต�ำแหน่ง และคาดว่า
จะมีความต้องการแรงงานประมาณ 500,000 คนในอีก
5 ปีข้างหน้า ซึ่งการส�ำรวจความต้องการแรงงานนี้ท�ำ
โดยหลายหน่วยงาน และไม่คอ่ ยได้รบั ความร่วมมือจาก
สถานประกอบการในการตอบแบบส�ำรวจ หรือผูท้ ตี่ อบ
แบบส�ำรวจส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นฝ่ายบุคคล ไม่ใช่
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ระดับบริหาร ท�ำให้ตวั เลขความต้องการแรงงานมาจาก
หลายแหล่ง และอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  
หากพิจารณาการท�ำงานในระดับจังหวัดนั้น จังหวัด
ระยองได้มีแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การศึกษา
การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตก�ำลังคนให้มคี ณ
ุ สมบัตติ รงกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนการวิจัยการสร้าง
นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อน�ำไปสู่การ
ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเป้าหมายและการต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ตอ่ ไป โดยมีเป้าหมายระยะเร่งด่วนในปี 2561
ในการผลิตครูหรือวิทยากรต้นแบบ เป้าหมายระยะ
กลางในปี 2562-2564 ในการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละ
ศูนย์บริการ ในส่วนของสถาบันอาชีวะนั้น วิทยาลัย
เทคนิคชลบุรจี ะเน้นการสอนด้านระบบราง วิทยาลัยเทคนิค
สั ต หี บ เน้ น การสอนด้ า นอากาศยาน และวิ ท ยาลั ย
เทคนิคบางแสนจะเน้นการสอนด้านบริการการท่องเทีย่ ว
ทั้งนี้ ในภาพรวมได้มีการจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการ
สอน การฝึกอบรม การผลิตก�ำลังคนอาชีวะ เช่น ด้าน
รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การบิน จ�ำนวน
34 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบินและโลจิสติกส์ 3
หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ 9 หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรม
ยานยนต์แห่งอนาคต 13 หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรม
หุน่ ยนต์ 4 หลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 2 หลักสูตร และจะเปิดเพิม่ เติมอีก 2 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตร
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้ก�ำหนดมาตรการขับ
เคลื่อน 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเปิดหลักสูตรการ
อบรมระยะสั้ น มาตรการจั ด การห้ อ งทดลองกลาง
มาตรการเตรียมบุคลากร มาตรการจัดท�ำมาตรฐาน
วิชาชีพ และมาตรการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ระยองได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการขึ้ น 6 คณะเพื่ อ ท� ำ งานในเชิ ง
บูรณาการทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ คณะ
อนุกรรมการด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ด้านการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์ ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ด้าน
การเชื่ อ มโยงและพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รายสาขา เช่ น
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ ว มีการจัด
ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาโดยใช้ ง บประมาณของอบจ.
ระยอง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ตากสินระยอง ซึ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อ
รองรั บ 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย และโรงเรี ย น
นานาชาติตากสินแกลงซึง่ เกิดขึน้ จากความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานและสถาบั น ต่ า งๆ โดยปั ญ หาส� ำ คั ญ ใน
จังหวัดระยองคือ ปัญหาแรงงานแฝง ทั้งในระดับผู้
บริ ห ารระดั บสู ง และระดั บปฏิ บัติ การ ที่ แ ฝงเข้ ามา
ท�ำงานและอยู่อาศัยในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในประเทศไทย

นักวิจัย/นักวิชาการ

ปัจจุบนั ราคารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงสูงมาก
เนือ่ งจากยังไม่มกี ารอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน
แม้จะมีการลดหย่อนภาษีอยูบ่ า้ งก็ตาม การเกิดรถยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทยจึงดูเหมือนจะต้องใช้เวลาอีก
พอสมควร อย่างไรก็ดี ตลาดหลักของการส่งออก
รถยนต์ของไทย คือประเทศออสเตรเลียและประเทศ
อืน่ ๆ หากประเทศเหล่านีย้ กเลิกการใช้รถยนต์สนั ดาป
ภายใน จะท�ำให้มลู ค่าการส่งออกของไทยลดลงร้อยละ
30 – 40 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างพนักงานได้
นอกจากนี้ การเปลี่ ย นจากรถยนต์ สั น ดาปภายใน
ไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากจะกระทบอุตสาหกรรม
ยานยนต์แล้ว ยังจะกระทบต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
อื่ นๆ ได้ แ ก่ ไฟฟ้ า น�้ำ มั น ขนส่ ง อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
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และซอฟต์แวร์ ผลกระทบจึงไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้น
ในอดีตเทคโนโลยีหลัก (core technologies) ของการ
ผลิตรถยนต์ คือ เครื่องยนต์ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็น
เจ้ า ของเทคโนโลยี นี้ รวมทั้ ง การซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ (raw
material) จากแหล่งวัตถุดิบทางตรง เช่น เหมืองแร่
ท� ำ ให้ มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ต�่ ำ  แต่ ป ั จ จุ บั น ในยุ ค ของ
ยานยนต์ไฟฟ้ามีประเทศจีนและยุโรปเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีหลักและวัตถุดบิ เนือ่ งจากแบตเตอรีจ่ ำ� เป็น
ต้องใช้แร่ลิเทียม ซึ่งเป็นแร่ที่หายากและมีอยู่เพียง
ไม่กี่ประเทศในโลก อาทิ ประเทศจีน ประเทศในแถบ
อเมริกาใต้ และประเทศแอฟริกาใต้ ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น
และ OEM จึงไม่ตอ้ งการให้เข้าสูย่ คุ ยานยนต์ไฟฟ้าเร็ว
นัก แต่ค่อยๆ ปรับไปผลิตยานยนต์แบบไฮบริดก่อน
เพื่อยืดวงจรผลิตภัณฑ์ (product life cycle) ให้ยาว
ทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตยานยนต์ญปี่ นุ่ มีการวิจยั และ
ค้นคว้าในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ตลอด เพียงแต่รอให้
สถานการณ์เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้มาก
ที่สุดเท่านั้น ประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตควร
เตรียมพร้อมอยู่ทุกเมื่อ
เมื่ อ มี ก ารใช้ ร ถยนต์ ไ ฟฟ้ า มากขึ้ น ในประเทศไทย
เครื่องยนต์จะเป็นชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่
ชิ้นส่วนอื่นๆ จะยังคงเหมือนเดิม ทักษะของแรงงาน
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง อาทิ ช่างซ่อมต้องพัฒนา
ทักษะด้านมอเตอร์ไฟฟ้าและไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามีมูลค่าที่
สู ง มาก ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ญี่ ปุ ่ น จึ ง มิ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้
แรงงานไทยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowhow) และฝึกทักษะขัน้ สูงมากนัก การเป็นผูร้ บั จ้างผลิต
ของประเทศไทยจึงท�ำให้แรงงานได้รบั ค่าจ้างทีต่ ำ�่ และ
มีความเสีย่ งทีผ่ ผู้ ลิตจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ที่มีค่าจ้างที่ต�่ำกว่า เช่น เวียดนาม อีกด้วย ผู้ผลิตไทย
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จึงควรถือโอกาสนี้ที่จะผลิตแบตเตอรี่เป็นของตัวเอง
เพื่อให้แรงงานมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีท�ำให้ผู้ผลิตไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้
แรงงานอย่างเข้มข้นในการผลิตอีกต่อไป จึงอาจย้าย
การผลิ ต กลั บ ไปประเทศแม่ และห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ยานยนต์ที่สั้นลงอาจท�ำให้เกิดการเริ่มต้นการผลิต
ในประเทศใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ท�ำให้ประเทศไทยสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างไรก็ดี หากประเทศไทยสามารถพัฒนาทักษะของ
พนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจะ
กลายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (hub) ของซอฟต์ แ วร์ ข อง
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและมีการจ้างงานเพิม่ สูงขึน้
ได้ นอกจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ยังมีรถยนต์ไร้คนขับ
(AV) ซึง่ แม้อาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเกิดขึน้ แต่ก็
ควรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผูป้ ระกอบอาชีพขับรถแท็กซี่
ควรส่งเสริมการปรับอาชีพตั้งแต่เนิ่นๆ และควรจะจัด
ท�ำชุดทักษะ (skill set) ที่ธุรกิจประเภทต่างๆ ต้องการ
เพือ่ พัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ในส่วนของ
นักเรียนนักศึกษาควรเพิ่มหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยว
กับดิจิทัลและเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

แรงงาน

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีการรวม
กลุ่มของแรงงานจ�ำนวน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
มีสหภาพแรงงานเป็นสมาชิกอยู่จ�ำนวน 94 สหภาพ
และมีแรงงานเป็นสมาชิกรวมจ�ำนวน 73,200 คน และ
สหพั น ธ์ แ รงงานยานยนต์ แ ห่ ง ประเทศไทยมี
สหภาพแรงงานเป็นสมาชิกจ�ำนวน 54 แห่ง และมี
แรงงานเป็นสมาชิกรวมประมาณ 40,000 คน
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โดยสภาองค์ ก ารลู ก จ้ า งแรงงานยานยนต์ แ ห่ ง
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องผลกระทบของ
การเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านี้เป็นอย่างมาก เพราะ
จะท�ำให้แรงงานต้องตกงานเป็นจ�ำนวนมาก แม้จะ
มองว่าการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
อาจยังต้องใช้เวลา 5 – 10 ปี เป็นอย่างน้อยก็ตาม
แต่ในปัจจุบันจ�ำนวนพนักงานก็มีเกินความต้องการ
ในการผลิตอยู่แล้ว ซึ่งสภาองค์การลูกจ้างฯ มีความ
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะพยุงลูกจ้างเหล่านั้นไว้ใน
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ สภาองค์การลูกจ้างฯ ยังได้
ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและความรูก้ บั
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
สหภาพแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมองว่า ความ
ท้าทายที่ส�ำคัญในอนาคตคือ การจ้างงานส่วนใหญ่จะ
เป็นระยะสั้น ความมั่นคงในอาชีพจึงน้อยลง
ส�ำหรับบทบาทภาครัฐนั้น สภาองค์การลูกจ้างฯ มอง
ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่อง
นโยบายเกีย่ วกับเรือ่ งรถยนต์ไฟฟ้าและปัญหาโลกร้อน
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อแรงงานเท่าทีค่ วร สภาองค์การลูก
จ้างฯ จึงจะเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เพื่อน�ำ
เสนอประเด็นดังต่อไปนี้
1. ภาครัฐต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ศึกษา
และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ทราบ
ถึงสถานการณ์จริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องจาก
การด� ำ เนิ น การนโยบายลดโลกร้ อ นหรื อ มี ก าร
เปลีย่ นผ่านจากรถยนต์ใช้นำ�้ มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
และสร้างการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดกลไกแก้ไข
ปัญหา ไม่ใช่เพียงก�ำหนดรากฐานจากฝ่ายทุน
เท่านั้น
2. ภาครัฐต้องจัดตั้งกองทุนและมีนโยบายด้านการ
ชดเชยอย่างเหมาะสมให้แก่แรงงานที่ได้รับผล
กระทบจากนโยบายลดภาวะโลกร้อนในรูปแบบ

ต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่น การเลิกจ้าง การลด
การผลิต การใช้เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์มาแทนแรงงาน
การใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนฟอสซิล เป็นต้น
3. ภาครัฐต้องด�ำเนินการแยกอุตสาหกรรมตามระดับ
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนโดย
ไม่เหมารวม เนื่องจากผลกระทบต่อการจ้างงาน
แต่ ล ะอุ ต สาหกรรมมี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้
นโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานใน
แต่ละอุตสาหกรรมควรมีระดับแตกต่างกัน ทัง้ การ
ป้องกัน การปกป้อง การบรรเทา การแก้ไข และ
การเยียวยา
4. ภาครัฐต้องพัฒนาทักษะอาชีพให้กับแรงงานเพื่อ
ให้สามารถมีรายได้เลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้
สหภาพแรงงานแห่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า อย่างที่ทราบ
กันว่าทางบริษัทญี่ปุ่นยึดครองเทคโนโลยีเครื่องยนต์
สันดาปทั่วโลก ซึ่งใช้การลงทุนหลายแสนล้าน ท�ำให้
ยากที่จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าในทันที โดยทาง
นายจ้างไม่ได้กล่าวถึงการรองรับลูกจ้างจากการเปลีย่ น
เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ในอนาคต ท�ำให้ฝา่ ยลูกจ้างค่อนข้างอึดอัดใจต่อทิศทาง
ในอนาคต ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ มีจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
ประมาณ 20,000 คน และมี ส ่ ว นที่ ผ ลิ ต หม้ อ น�้ ำ 
ถังน�้ำมัน ท่อไอเสีย เป็นต้น ซึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้
ใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้ ท�ำให้เกิดค�ำถามต่ออนาคตของ
แรงงานเหล่านี้ ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์มักใช้พนักงานซับคอนแทรค ท�ำงานที่
มีลกั ษณะท�ำซ�ำ้ ๆ ไม่ได้มกี ารพัฒนาทางความคิด
และทักษะใดๆ เป็นการงานที่เน้นความเร็วใน
การผลิ ต ไม่ มี ก ารเก็ บ สิ น ค้ า ไว้ ใ นคลั ง สิ น ค้ า
เพราะจะท�ำให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ลักษณะการจ้างของบริษัทจะเน้นจ�ำกัดจ�ำนวน
พนั ก งานประจ� ำ  ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ลดจ� ำ นวนลง
เรื่อยๆ ทั้งนี้ ต้องการให้นายจ้างส่งเสริมการ
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พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มทีม่ ีความเสี่ยงจะตกงาน
เช่น กลุม่ ผลิตเครือ่ งยนต์ ด้านแรงงานฝีมอื ต�ำ่ ใน
ประเทศไทยต้องท�ำงานหนักมาก ไม่มีวันหยุด
ต้องท�ำงานล่วงเวลา เพราะค่าแรงงานรายเดือน
เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอต่ อ การเลี้ ย ง
ครอบครัว จึงไม่มีเวลาที่จะแสวงหาความรู้หรือ
ฝึกอบรมทักษะ และให้ความเห็นว่า ประเทศไทย
ควรต้ อ งพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถเพื่ อ ให้
สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรับจ้าง
ผลิตสินค้าที่เน้นแรงงานฝีมือต�่ำ  ทั้งนี้ ทางฝ่าย
แรงงานมี ก ารเตรี ย มตั ว ด้ า นการออมเงิ น
และจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้พนักงานมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ปัญหาส�ำคัญ
ประการหนึ่งของแรงงานคือ การรวมกลุ่มของ
แรงงานไม่เข้มเข็งท�ำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จ�ำกัดและขาดพลังในการขับเคลื่อนเรียกร้อง
ความชอบธรรมที่เป็นปึกแผ่น
นอกจากนี้ แรงงานมีความเห็นว่า ระบบอัตโนมัติ
และหุน่ ยนต์ได้เข้ามามีบทบาทในการท�ำงานแล้ว
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีจงึ มา
ก่อนการเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี
แรงงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้
เพราะท�ำงานหนัก ท�ำให้ไม่เกิดความตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัว แต่เมื่อทราบแล้ว
ก็พร้อมที่จะปรับตัว และมีความกังวลว่า หาก
ต้องท�ำงานแข่งกับหุ่นยนต์ก็จะเกิดความเครียด
แต่หากท�ำงานคนละสถานทีก่ บั หุน่ ยนต์กจ็ ะไม่รู้
สึกกดดัน
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โดยแรงงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือมี
ความเสี่ ย งที่ จ ะตกงานก่ อ นคื อ แรงงานซั บ
คอนแทรคหรือแรงงานที่มีสัญญาจ้างระยะสั้น
กลุ่มนี้จะไม่ถูกจ้างงานต่อ ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้มี
สั ด ส่ ว นแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะบริ ษั ท ตั้ ง แต่
ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 60 ของการจ้างงานทัง้ หมด
ของบริ ษั ท ซึ่ ง แรงงานซั บ คอนแทรคนี้ มี แ รงงาน
ข้ามชาติรวมอยู่ด้วย โดยบางบริษัทตั้งเป้าลดจ�ำนวน
แรงงานซั บ คอนแทรคลงให้ เ หลื อ 0 ภายใน 5 ปี
แรงงานกลุม่ ต่อไปทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบคือแรงงานใหม่
ทีก่ ำ� ลังเข้าสูต่ ลาดแรงงาน เพราะบริษทั ยังไม่มนี โยบาย
รับคนงานระดับปฏิบัติการเข้ามาเพิ่มเติม ส่วนผล
กระทบต่อแรงงานประจ�ำที่ก�ำลังท�ำงานอยู่ในปัจจุบัน
นั้ น หลายบริ ษั ท เริ่ ม มี โ ครงการเกษี ย ณอายุ ก ่ อ น
ก�ำหนดหรือโครงการสมัครใจลาออกส�ำหรับแรงงานที่
มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งบริษัทใหญ่ๆ จะจ่ายเงิน
ชดเชยให้ถึง 50 กว่าเดือน (ขึ้นกับระยะเวลาการ
ท�ำงาน) เพิ่มเติมจากที่กฎหมายก�ำหนด ในขณะที่
บริษัทขนาดเล็กลงมาจะให้น้อยลง เช่น 20 กว่าเดือน
ไปจนถึ ง ไม่ ใ ห้ เ ลย หรื อ ถ้ า อายุ ยั ง ไม่ ถึ ง 45 ปี ก็ มี
โครงการป่วยรักษาตัว หรือโครงการโอกาสสานฝันสู่
อาชีพทางเลือก ปัจจุบันมีการลดการท�ำงานล่วงเวลา
ลง ท�ำให้มีรายได้ลดลง บางบริษัทประกาศลดวัน
ท�ำงานลงเดือนละ 6 วัน และบางบริษัทประกาศปิด
กิ จ การ ซึ่ ง ไม่ ท ราบสาเหตุ ที่ ชั ด เจนว่ า เป็ น ปั ญ หา
เศรษฐกิจไม่ดี ปริมาณค�ำสั่งซื้อน้อยลง หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตโดยน�ำระบบอัตโนมัติ
เข้ามาใช้เพิม่ มากขึน้   โดยบริษทั ส่วนใหญ่ไม่มนี โยบาย
รับคนงานใหม่ ท�ำให้จ�ำนวนแรงงานในบริษัทลดลง
เรือ่ ยๆ และคนจบการศึกษาใหม่จะหางานท�ำในโรงงาน
ได้ยากขึ้น และบางบริษัทจะมีการย้ายฐานการผลิต
เช่น หม้อน�้ำรถยนต์ จากสมุทรปราการไปยังประเทศ
กัมพูชา โดยจะโยกย้ายพนักงานทีเ่ หลือในประเทศไทย
ไปท�ำงานอื่นแทน ลดชั่วโมงท�ำงานล่วงเวลา เริ่ม
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โครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนดในปี 2020 และลด
พนักงานชัว่ คราวลงด้วยสัญญาจ้างท�ำงานทีส่ นั้ ลง จาก
เดิมก�ำหนดจ้างจนแรงงานมีอายุถงึ 35 ปี ปรับลดเหลือ
28 ปี อีกทัง้ การเปลีย่ นสถานะจากพนักงานชัว่ คราวไป
เป็นพนักงานประจ�ำยังมีโอกาสน้อย เพียงร้อยละ 2
เท่านัน้ ซึง่ การเปลีย่ นไปท�ำงานอย่างอืน่ ท�ำได้ยากด้วย
ปั ญ หาสุ ข ภาพ เพราะงานที่ ท� ำ ต้ อ งใช้ ส ายตามาก
เป็นต้น
แรงงานบางส่วนโดยเฉพาะแรงงานที่มีอายุพอสมควร
และท�ำงานกับบริษทั มานานมีความพร้อมทีจ่ ะออกจาก
งานหากได้รบั เงินชดเชยทีส่ งู มากพอ โดยจะน�ำเงินไป
ลงทุนท�ำการเกษตรทีบ่ า้ นเกิด พัฒนาหมูบ่ า้ นให้เจริญ
และอาจเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น โดยเห็นว่าเงินชดเชย
ควรสูงกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดมากถึงจะเพียงพอจะน�ำ
ไปเลี้ยงชีพต่อได้ ทั้งนี้ มีความกังวลเรื่องภาษีที่ต้อง
จ่ายเมือ่ ได้รบั เงินชดเชยเป็นก้อนใหญ่ ส�ำหรับแรงงาน
ที่มีอายุยังน้อย ยังอยากจะท�ำงานต่อไปในบริษัทหรือ
หางานใหม่ทำ 
� เพราะมีภาระต้องผ่อนบ้านซึง่ ซือ้ ไว้ใกล้
กับโรงงาน จึงอยากที่จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ให้ ส ามารถท� ำ งานต่ อ ไปได้ แต่ ห ากโดนปลดออก
ร้อยละ 25 จะไปท�ำงานด้านการเกษตร รองลงมาคือ
ค้าขาย โดยบริษัทใหญ่ๆ มักจะมีสถาบันฝึกอบรม
ทักษะฝีมอื ให้กบั แรงงานในบริษทั ของตนเอง แต่บริษทั
เล็กๆ จะไม่มี โดยเห็นว่า นโยบายของรัฐบาลทีส่ ง่ เสริม
ให้นักลงทุนใช้เทคโนโลยีทันสมัยและเครื่องจักรมาก
ขึน้ เท่ากับว่ารัฐบาลก�ำลังส่งเสริมให้ใช้แรงงานน้อยลง

ตัวกลางในการตรวจสอบแผนการลดและการเลิก
จ้างคนงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังเสนอให้
สถาบันการศึกษาปรับหลักสูตรให้ทนั สมัยใช้งาน
ได้ กระทรวงแรงงานให้เพิ่มทักษะให้แรงงานใน
ด้านเทคโนโลยีและมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

ควรให้ขอ้ มูลอาชีพทีจ่ ะไม่เสีย่ งตกงานในอนาคต พร้อม
ฝึกอาชีพทางเลือกให้กับแรงงาน เช่น อาชีพอิสระ
ต่างๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ งานบริการอื่นๆ และต้องการ
ให้สหภาพแรงงานอบรมให้ความรู้ข่าวสารที่ทันสมัย
และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก เช่น การออมเงิน การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และกระตุ้นให้สมาชิกตื่นตัว
และกระตื อ รื อ ร้ น ในการปรั บ ตั ว มากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ไม่เฉพาะต่อตัวแรงงานเอง แต่จะสามารถน�ำ
ไปวางแผนการศึกษาให้ลูกหลานในครอบครัวด้วย

รัฐบาลจึงควรจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือแรงงานไว้
เพื่อใช้ส�ำหรับฝึกทักษะแรงงาน เหมือนกับที่
รัฐบาลช่วยนักลงทุนด้วยการให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ แรงงานต้องการรับทราบแผนการผลิต
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ จะได้ ว างแผนชี วิ ต ของ
ตนเองได้ ดี ขึ้ น และเพื่ อ เกิ ด ความเป็ น ธรรม
ต้องการให้ภาครัฐหรือองค์กรอิสระเข้ามาเป็น
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บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
7.1 บทสรุปและอภิปรายผล
การเปลี่ ย นจากรถยนต์ สั น ดาปภายในไปสู ่
รถยนต์ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ภายใต้ ป ั ญ หาโลกร้ อ นที่ ท วี ค วามรุ น แรงและ
นานาประเทศต่างให้ความส�ำคัญ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว
เพื่ อ ให้ ส ามารถรั ก ษาความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมนี้ต่อไป
การเปลี่ ย นจากรถยนต์ สั น ดาปภายในไปสู ่
รถยนต์ไฟฟ้า เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์

(product) ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อคน (people) อันได้แก่
ผู้ประกอบการและแรงงาน ชิ้นส่วนรถยนต์จะลดลง
อย่างมากจาก 30,000 ชิน้ เหลือเพียง 1,500-3,000 ชิน้
ชิ้นส่วนที่จะหายไปได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบไอเสีย
หม้อน�้ำ  ถังน�้ำมัน เป็นต้น โดยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้
จ�ำนวน 816 แห่งจาก 2,500 แห่ง โดยบริษัทเหล่านี้
จ้างแรงงานอยู่จ�ำนวน 326,400 คน คิดเป็นร้อยละ 47
ของแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้น
ส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุน
ที่จะได้รับผลกระทบอีกจ�ำนวน 183 แห่งที่มีการจ้าง
งานจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ดี สถานประกอบการขนาด
ใหญ่มกั จะผลิตชิน้ ส่วนหลากหลายกลุม่ จึงสามารถปรับ
ตัวและจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าสถานประกอบการ
SMEs ที่มักจะผลิตชิ้นส่วนเพียงกลุ่มเดียว โดยสถาน
ประกอบการ SMEs มีจ�ำนวนประมาณร้อยละ 60-75
ของผู้ประกอบการทั้งหมดในอุตสาหกรรมและร้อยละ
25 ทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนทีจ่ ะหายไป ซึง่ คาดว่าจะมี SMEs ได้
รับผลกระทบจ�ำนวน 438-571 แห่ง
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หากพิจารณาข้อมูลจากแบบส�ำรวจภาวะการท�ำงาน
ของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส 3 ปี 2561
พบว่า ผูม้ งี านท�ำในภาคการผลิตตลับลูกปืน เกียร์ และ
ภาคการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานยนต์ ซึ่งเป็นภาค
การผลิตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเนือ่ งจากชิน้ ส่วนจะไม่ถกู ใช้
ในรถยนต์ไฟฟ้า มีจ�ำนวน 14,917 คนและ 2,194 คน
ตามล�ำดับ รวมจ�ำนวน 17,111 คน ซึ่งแรงงานเหล่านี้
ท�ำงานในอาชีพช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ช่างเหล็ก ช่างเครื่อง ช่างไฟฟ้า และผู้คัด
คุณภาพ จ�ำนวน 2,513 คน และท�ำงานในอาชีพ
ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรโรงงานและเครือ่ งจักร และท�ำงาน

ในอาชี พ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกอบ แบ่ ง เป็ น
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ ตกแต่ง ชุบ
และเคลือบโลหะ ผูป้ ระกอบเครือ่ งจักรกล และผูป้ ฏิบตั ิ
งานด้านการประกอบอื่นๆ จ�ำนวน 8,940 คน ซึ่ง
แรงงานในสองภาคการผลิตนี้มีลักษณะที่ส�ำคัญคือ
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี และต�่ำกว่า 29 ปี
คิดเป็นอย่างละร้อยละ 40 หากพิจารณาระดับการ
ศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปวช.
และปวส. คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือ มัธยมปลาย
ร้อยละ 42 และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 70

ภาพที่ 7 จ�ำนวนผูข้ อรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน ลาออก สิน้ สุดสัญญาจ้าง และเลิกจ้างในอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่มา: ส�ำนักงานประกันสังคม
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นอกจากการเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกระทบ 2P
(product, people) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรม
ยานยนต์ยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
P ตัวที่สาม หรือกระบวนการผลิต (process) ด้วย
ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
อันได้แก่ การน�ำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ใน
กระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้แรงงานบาง
ส่วนถูกทดแทนโดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติการ
และแรงงานต้องปรับทักษะให้สามารถท�ำงานร่วมกับ
เทคโนโลยี ใ หม่ ไ ด้ ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
กระทรวงการคลัง รายงานว่า ระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์จะเข้ามามีผลกระทบท�ำให้แรงงานไทยถึง
ร้อยละ 44 ของก�ำลังแรงงานทัง้ ประเทศมีความเสีย่ งที่
จะตกงาน โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ (หนังสือพิมพ์ขา่ วสด, 20 พฤศจิกายน
2560) และตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ผลิตรถยนต์ได้มีการ
ลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยการน�ำเอา
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตแล้ว
อย่างสมบูรณ์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้เริ่มต้น
ปรับเปลี่ยนแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ กระบวนการผลิต
ยังมีลักษณะการจ้างเหมาช่วง (outsource) มากขึ้น
อีกด้วย
ในปัจจุบนั พบว่ามีการลดการจ้างงานลง หากพิจารณา
ตั ว เลขผู ้ ข อรั บ ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ว ่ า งงานจาก
ประกันสังคมในอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเห็นได้ว่า มี
จ�ำนวนเพิม่ สูงขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2562 เป็นต้นมา ดังแสดง
ในภาพที่ 7 ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับ
กระบวนการผลิตภายในองค์กรอันเนื่องมาจากการ
ลดต้นทุนด้านค่าจ้างและการน�ำเอาระบบปฏิบัติการ
และหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น

บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนหลายแห่งมีการลดการ
จ้างงานมีหลายรูปแบบ เช่น โครงการสมัครใจลาออก
การไม่รบั พนักงานใหม่ทดแทนคนทีเ่ กษียณไป การลด
ชั่วโมงท�ำงานล่วงเวลา การลดวันท�ำงาน การเลิกจ้าง
พนั ก งานซั บ คอนแทรค (ดู ตั ว อย่ า งในภาคผนวก)
นอกจากนี้ ยังอาจมีการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ
ต้นก�ำเนิด ดังเช่นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อาทิ เครื่องคิดเลข นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป เครื่อง
คิดเลข เป็นต้น ทีย่ า้ ยฐานการผลิตกลับไปตัง้ ทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่น เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมากในการ
ผลิ ต อี ก ต่ อ ไป การย้ า ยไปประเทศญี่ ปุ ่ น ท� ำ ให้ ใ กล้
แหล่งวัตถุดิบ และไม่ต้องเสี่ยงที่จะถูกลอกเลียนแบบ
วิธีการผลิต หรืออาจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ที่มีค่าแรงงานราคาถูกกว่า อันเป็นผลเนื่องมาจาก
ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของไทยมีแนวโน้มสูงขึน้ และบางแห่งยุติ
การผลิตในประเทศไทยลง โดยระบุสาเหตุมาจาก
ปัญหาขาดทุน แต่อาจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าหรือย้ายกลับประเทศญี่ปุ่น
แล้วใช้ระบบปฏิบัติการ
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ จิ ร ะขจรวงศ์ นายกสมาคมส่ ง เสริ ม
รับช่วงการผลิตไทย คาดการณ์ว่าจ�ำนวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมยานยนต์จะลดลงถึงร้อยละ 30 ภายใน
5 ปี นี้ ซึ่ง เป็ นผลสื บเนื่ อ งมาจากต้ นทุ นค่ าแรงที่ มี
แนวโน้ ม แพงขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ระบบอั ต โนมั ติ และ
หุ่นยนต์ที่ถูกลงเรื่อยๆ จากราคาหุ่นยนต์ตัวละ 1-2
ล้านบาท เหลือ 8-9 แสนบาท และมีแนวโน้มลดลง
เรื่อยๆ ในอนาคต ท�ำให้เกิดการปรับโครงสร้างหน้าที่
การท� ำ งานใหม่ ค รั้ ง ใหญ่ ภ ายในองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น รวมถึงด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ท�ำให้บริษัทเจ้าของยานยนต์สามารถผลิต
รถยนต์ได้ภายในประเทศของตนเอง จึงเกิดการย้าย
ฐานการผลิตกลับประเทศตนเอง  
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และด้วยค่าจ้างขั้นต�่ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ในประเทศไทย ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยเทียบกับคูแ่ ข่ง เช่น อินโดนีเซีย เมียนมา และ
เวี ย ดนาม ลดลง และท� ำ ให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ หั น
ไปลงทุนในประเทศเหล่านี้แทน ส่วนอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการ
ผลิตรถยนต์สันดาปภายในไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีค่าจ้างต�่ำกว่าไทย โดยเฉพาะกัมพูชาที่มีความ
พร้อมในเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานมากกว่าประเทศเพือ่ น
บ้านอื่น โดยที่ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องขยับไปผลิตใน
ส่วนที่ใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมากขึ้น จ�ำเป็น
ต้ อ งใช้ วิ ศ วกรมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบ
ว่า การยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ต่างๆ
มีแนวโน้มความต้องการใช้แรงงานเปลี่ยนไปจากเดิม
ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ กล่ า วคื อ มี ค วาม
ต้องการใช้แรงงานจ�ำนวนลดน้อยลง แต่ในเชิงคุณภาพ
มีความต้องการใช้แรงงานมีทักษะระดับ ปวช. ปวส.
และปริญญาตรี โดยเฉพาะวิศวกรมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดิมที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือท�ำงานเพื่อประกอบเท่านั้น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงคล้ายคลึงกับ

การที่ ญี่ ปุ ่ น ย้ า ยฐานการผลิ ต มาที่ ป ระเทศไทยเมื่ อ
หลายสิบปีกอ่ นเนือ่ งจากขาดแคลนแรงงานราคาถูกใน
ประเทศญี่ปุ่นด้วยอัตราการเกิดที่ลดต�่ำลงและระดับ
การพัฒนาประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลกระทบต่อแรงงานสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. แรงงานซับคอนแทรคหรือแรงงานสัญญาจ้าง เป็น
แรงงานที่จะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างก่อน
แรงงานประจ�ำ กลุ่มนี้จึงควรเร่งรัดจัดหางานใหม่
และพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น
2. แรงงานทีไ่ ม่สามารถปรับตัวได้ กลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่จะ
เป็นแรงงานที่มีอายุมาก (ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป) และ
การศึกษาน้อย จึงมีข้อจ�ำกัดในการพัฒนาทักษะ
หรือเรียนรู้ทักษะการท�ำงานใหม่ๆ หรือเปลี่ยน
อาชีพ ซึ่งสถานประกอบการโดยเฉพาะบริษัท
ขนาดใหญ่ อาจใช้วธิ ใี ห้เงินชดเชยภายใต้โครงการ
เกษียณอายุก่อนก�ำหนด หรืออาจโยกย้ายให้ไป
ท�ำงานในสายงานอื่น ดังแสดงในภาพที่ 8 จะเห็น
จากสถิตวิ า่ ตัง้ แต่อายุ 40  ปีขนึ้ ไป ลูกจ้างในระบบ
ของทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยมีแนวโน้มจะ
เปลีย่ นสถานภาพการท�ำงานจากลูกจ้างเอกชนใน

ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของแรงงานที่ท�ำงานเป็นลูกจ้างเอกชนและผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย
ไม่มีลูกจ้าง ปี 2553 จ�ำแนกตามอายุของแรงงาน

ที่มา: ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
หมายเหตุ สถานภาพการท�ำงาน แบ่งเป็น นายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนไม่ได้รับ
ค่าจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน และสมาชิกของการรวมกลุ่ม
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ระบบเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
นอกระบบ ซึง่ ส่วนหนึง่ สะท้อนให้เห็นถึงระบบการ
ก�ำหนดค่าจ้างทีไ่ ม่สามารถปรับลดลงได้แม้วา่ ผลิต
ภาพการผลิตของแรงงานจะลดลงตามวัยที่เพิ่ม
ขึ้นก็ตาม
แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะออกไปท�ำงานนอก
ระบบซึ่ ง ขาดความมั่ น คงและสวั ส ดิ ก าร เช่ น
ท�ำงานในภาคเกษตร รับจ้าง ค้าขาย เป็นต้น จึง
ควรส่งเสริมการออม ส่งเสริมให้ท�ำประกันสังคม
ต่อ (มาตรา 39) วางแผนการท�ำงานในภาคนอก
ระบบ ทดลองท�ำเป็นอาชีพเสริม เรียนรูข้ อ้ มูลและ
พัฒนาทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่ สร้าง
ทางเลือกในการท�ำงาน มีศนู ย์ขอ้ มูลหรือระบบจับ
คู่งานเสมือนตลาดนัดแรงงานนอกระบบ ส่งเสริม
การรวมกลุม่ หรือเครือข่ายอาชีพในภาคนอกระบบ
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ ทักษะจ�ำเป็น รวมถึง
เป็นตาข่ายทางสังคม และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
นอกจากนี้ ภาครัฐต้องให้ความคุ้มครองในเรื่อง
การเลิกจ้าง ระบบการไต่สวนของศาลและการไกล่
เกลี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงและมีความเป็นธรรม
และพิจารณางดเว้นหรือลดอัตราภาษีที่จัดเก็บ
จากเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ชดเชยจากการเกษี ย ณก่ อ น
ก�ำหนด
ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน หากถูกให้ออกจาก
งานด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของแรงงาน
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามอายุทำ� งานตาม
มาตรา 180 (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน และหากการให้ออกจากงานเป็นเพราะ
นายจ้างปรับปรุงกระบวนการผลิต แรงงานจะได้
รับเงินชดเชยพิเศษตามมาตรา 120-121 อีกด้วย
แต่การเข้าร่วมโครงการลาออกสมัครใจไม่ถือว่า
เป็ น การเลิ ก จ้ า ง แต่ ถื อ เป็ น การลาออกโดย
สมัครใจ แรงงานจึงจะไม่ได้รับเงินชดเชยจาก
นายจ้างตามกฎหมาย แต่โดยปกติบริษัทจะจ่าย

เงินชดเชยให้ลูกจ้างมากกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก�ำหนด และแรงงานจะได้รับประโยชน์ทดแทน
จากประกันสังคมในระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน
180 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลีย่ เหมือน
ในกรณีถูกเลิกจ้าง ซึ่งสูงกว่ากรณีลาออกที่จะได้
รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
3. แรงงานที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ กลุ ่ ม นี้ อ ยู ่ ใ นวั ย
ท�ำงานอายุไม่เกิน 45 ปี ควรได้รับการฝึกอบรม
ฝีมือใหม่หรือยกระดับให้สูงขึ้น ตลอดจนให้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มทักษะการ
ประเมินความเสี่ยงและวางแผนรับมือกับความ
เสี่ยง ทั้งด้านการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต เพื่อ
จะได้เตรียมตัวรับมือได้อย่างเหมาะสม
4. แรงงานใหม่ ต้องได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ
จ้างแรงงานระดับปฏิบตั กิ าร (จบ ม.3 หรือต�ำ่ กว่า)
ลดลง และจ้างช่างเทคนิคและวิศวกรมากขึ้น
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ายังมีผลกระ
ทบด้านบวกต่อการจ้างงานด้วย กล่าวคือ จะเกิดการ
สร้างงานใหม่ขึ้นเพื่อผลิตชิ้นส่วนประเภทใหม่ที่ใช้
รถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ และวัสดุน�้ำหนักเบา
เป็นต้น นอกจากนี้ ยานยนต์ในอนาคตจะเป็นยานยนต์
ที่เชื่อมต่อ ขับขี่อัตโนมัติ และใช้ร่วมกันนั้น ซึ่งจะใช้
ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ แผนที่ ระบบน�ำทาง ระบบ
ควบคุ ม อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซอฟต์ แ วร์ และ
สื่อบันเทิงต่างๆ จะเห็นว่า รถยนต์อนาคตจะมีงาน
ประเภทใหม่ๆ เกิดขึ้นหลากหลายงานในการผลิตชิ้น
ส่วนและอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ยังเกิด
อาชีพใหม่ๆ ในธุรกิจเช่าหรือร่วมใช้รถยนต์ รวมไปถึง
สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า ซึง่ จะมีจำ� นวนเพิม่ มาก
ขึ้น ทดแทนปั๊มน�้ำมันที่จะมีจ�ำนวนน้อยลง และคนขับ
รถรับจ้างโดยสารที่จะมีจ�ำนวนลดลงด้วยเช่นกัน  
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แม้ผลสุทธิต่อการจ้างงานจะไม่ชัดเจน แต่แรงงาน
ไม่สามารถเคลือ่ นย้ายจากกิจการทีม่ กี ารเลิกจ้างเข้าสู่
อุ ต สาหกรรมใหม่ ไ ด้ ทั น ที เพราะมี ลั ก ษณะและ
คุณสมบัตขิ องแรงงานทีแ่ ตกต่างกัน ไม่สามารถท�ำงาน
ทดแทนกันได้สมบูรณ์ การพัฒนาและปรับเปลี่ยน
ทักษะแรงงานต้องอาศัยเวลาไม่สามารถท�ำได้ในทันที
ในขณะที่แรงงานบางส่วนประสบปัญหาไม่สามารถ
ปรับตัวได้โดยเฉพาะแรงงานทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 45 ปีขนึ้ ไป
นอกจากนี้ ในเชิงคุณภาพ ต�ำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เกิด
เพิม่ ขึน้ นัน้ อาจจะไม่ใช่งานทีด่ ี (decent work) เสมอไป
กล่าวคือ รายได้อาจจะไม่สงู สวัสดิการท�ำงานไม่ดี เช่น
ค่ารักษาพยาบาลน้อยลง เป็นอาชีพทีไ่ ม่มนั่ คง การจ้าง
งานระยะสั้น สภาพการท�ำงานไม่ปลอดภัย ไม่ได้รับ
ความเคารพ ไม่มีคุณค่า เป็นต้น แม้งานใหม่จะมีแนว
โน้มใช้ทักษะมากกว่าและได้รับค่าจ้างสูงกว่างานโดย
ทัว่ ไป แต่สหภาพแรงงานโลหะในประเทศเยอรมนีกลับ
พบว่า เงินเดือนในภาคพลังงานหมุนเวียนนั้นต�่ำกว่า
เงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานในกิจการโลหะถึงร้อยละ
20-30 และมีความไม่มั่นคง
ในส่วนของผลกระทบด้านผลิตภัณฑ์ในส่วนรถยนต์
ไฟฟ้านัน้ คาดว่าจะเริม่ เห็นผลกระทบต่อแรงงานในอีก
10 ปีข้างหน้านี้ ขึ้นกับนโยบายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
ลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลกระทบ
จะเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นในการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกรถยนต์
หลั ง จากนั้ น จึ ง จะกระทบการผลิ ต เพื่ อ ขายภายใน
ประเทศ เพราะตลาดต่างประเทศมีกฎระเบียบด้านการ
ขนส่งทีเ่ ข้มงวดในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากกว่า โดยเฉพาะ
ประเทศในยุโรป ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้
ถื อ เป็ น โอกาสที่ ป ระเทศไทยจะสามารถประเมิ น
สถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อจะได้วางแผนได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม และจะได้จัดเตรียมงบประมาณ
เพื่อใช้ส�ำหรับด�ำเนินการได้อย่างเพียงพอ
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ทัง้ นี้ การจัดการต่อการเปลีย่ นผ่านไปสูย่ านยนต์ไฟฟ้า
ที่ดี นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว จะช่วย
เพิ่มโอกาสการจ้างงานให้เกิดขึ้น บรรเทาปัญหาการ
สูญเสียงาน คุ้มครองสิทธิของแรงงาน และยกระดับ
คุ ณ ภาพของการจ้ า งงานใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ดั ง นั้ น
ก่ อ นที่ จ ะก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
ประเทศไทยจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นอย่างถ้วนถี่รอบด้าน วางแผนให้เกิดผล
ประโยชน์ ลดผลกระทบทางลบ และให้การชดเชย
ที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึง
ผลกระทบและการเยียวยาทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถ
เตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ต้องกังวลใจ
การคุ้มครองทางสังคม นโยบายป้องกันการสูญเสีย
ต�ำแหน่งงาน และแผนการรองรับการมีงานท�ำเพื่อให้
แรงงานในภาคส่วนทีต่ กอยูใ่ นความเสีย่ งได้ปรับทักษะ
การท�ำงานและมีรายได้ เป็นหัวใจสู่การเปลี่ยนผ่านที่
เป็นธรรม นโยบายจึงต้องเน้นไปที่ผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่
มีความเสี่ยงว่าจะตกงาน โดยให้บริการด้านการฝึก
อบรมและด้านข้อมูลเพื่อจับคู่นายจ้างกับผู้หางานท�ำ 
โดยอาจให้ เ งิ น อุ ด หนุ น กั บ ผู ้ ว ่ า งงานหรื อ ตกอยู ่ ใ น
ความเสี่ยงที่จะไม่มีงานท�ำในการเข้ารับการฝึกอบรม
ทักษะ นอกจากนี้ ยังอาจเข้าไปช่วยพัฒนาสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถปรับ
เปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้
ระบบการผลิตและทักษะแรงงานใกล้เคียงกับที่เคย
ท�ำการผลิต นอกจากตัวแรงงานแล้ว ยังควรพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อชุมชนด้วย เพราะชุมชนที่แรงงาน
ท� ำ งานอยู ่ จ ะได้ รั บ ผลกระทบด้ ว ย หากมี ก ารย้ า ย
ถิน่ ฐานออกไปจากพืน้ ทีเ่ ดิมและไปสูพ่ นื้ ทีใ่ หม่หรือกลับ
มาตุภมู ิ ก็จำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ
ชุมชนต่างๆ อีกด้วย
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7.2 ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะต่อกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนี้

ข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง

• จั ด ท� ำ แผนงานพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนและเทคโนโลยี
โดยให้สหภาพแรงงานมีส่วนร่วม
• ร่วมมือกับสหภาพแรงงานในการจัดท�ำโครงการ
พัฒนาฝีมือแรงงานแก่แรงงานในสถานประกอบ
การ ทั้งการยกระดับฝีมือแรงงาน และการสร้าง
ทักษะใหม่ รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณ
• อนุญาตให้แรงงานใช้เวลาท�ำงานในการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
• ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยขนาดกลางและเล็ก (SMEs)
จ�ำเป็นต้องพัฒนาการผลิตชิน้ ส่วนมอเตอร์และชิน้
ส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในยานยนต์อนาคต โดยหาความรู้
เพิ่มเติมและท�ำงานร่วมกับภาครัฐ เช่น สถาบัน
ยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข้อเสนอแนะต่อสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน
ยานยนต์แห่งประเทศไทย แลสหภาพแรงงาน
ต่างๆ

• เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ความรู ้ จ ากงานวิ จั ย ให้ แ ก่ ผู ้ ใ ช้
แรงงาน รวมทั้งจัดท�ำศูนย์ข้อมูลเรื่องนี้
• มีแผนการท�ำงานเรื่องนี้ โดยตั้งคณะท�ำงานท�ำ
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และน� ำ ข้ อ มู ล ความคื บ หน้ า
มารายงานต่อที่ประชุมใหญ่ทุกเดือน
• ปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดท�ำโครงการ
พัฒนาฝีมือแรงงานแก่สมาชิก ทั้งการยกระดับ
ฝี มื อ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละการสร้ า งทั ก ษะใหม่
โดยอาจจัดท�ำโครงการน�ำร่องในสถานประกอบ
การ เพื่อใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลต่อไป

• จั ด เวที ป รึ ก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกภาคส่วนเป็นระยะ เช่น นักวิชาการ ผู้ก�ำหนด
นโยบาย หน่วยงานราชการ นายจ้าง
• เชื่อมโยงกับสหภาพแรงงานต่างประเทศ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1. ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามสถานการณ์และ
ประเมิ น ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
โครงสร้างจากเทคโนโลยีและปัญหาโลกร้อน และ
ให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่ ป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึง่ ประกอบด้วยหลายภาคส่วน (นายจ้าง แรงงาน
ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม) โดยอาจ
เรียกว่า คณะกรรมการว่าด้วยการเจริญเติบโต
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ และการจ้าง
งาน (Growth, Structural Change and Employment) เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง
ยัง่ ยืนและมีความเป็นธรรม และเพือ่ ประสานความ
ร่วมมือและเกิดการท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
2. ตั้งหน่วยงานพิเศษท�ำงานเชิงรุกแบบมืออาชีพ
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและฝึกทักษะใหม่ให้
แก่แรงงาน ตลอดจนจัดระบบการเลิกจ้างงานและ
กระจายงานสู ่ ภ าคส่ ว นใหม่ ๆ โดยแยกเป็ น
หน่ ว ยงานอิ ส ระที่ มี โ ครงสร้ า งการท� ำ งานและ
ค่าตอบแทนแตกต่างจากระบบของราชการ และ
ใช้ ง บประมาณที่ ม าจากกองทุ น พั ฒ นาฝี มื อ
แรงงานที่จัดเก็บจากสถานประกอบการที่ไม่ได้
จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงานหรื อ จั ด ฝึ ก
อบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่ก�ำหนด รวมถึง
อาจพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
ที่เป็นธรรม เช่นในกรณีของทวีปยุโรป เพื่อใช้ใน
การอุดหนุนผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่างๆ โดยมี
แหล่งที่มาของงบประมาณจากการจัดเก็บภาษี
สิง่ แวดล้อม (eco taxes) โดยจัดเก็บจากผูก้ อ่ หรือ
ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
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จุดก�ำเนิดมลพิษ ตามหลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (polluter pays principle:
PPP) ซึ่งไทยได้น�ำเอาหลักการนี้มาประยุกต์ใช้
เช่น ภาษีสรรพสามิต ที่จัดเก็บจากสินค้าหรือ
บริการทีม่ สี ว่ นประกอบทีส่ ง่ ผลเสียต่อสิง่ แวดล้อม
เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ยังมี
ภาษีขยะ ขยะอันตราย การปล่อยน�้ำเสียของ
โรงงาน การปล่อยมลพิษทางอากาศ การออก
พันธบัตรสิ่งแวดล้อมที่มีเงื่อนไขส�ำหรับโครงการ
ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างร้าย
แรง และมีแผนจะออกมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อม
อีกหลายมาตรการ ในขณะที่หลายประเทศได้มี
การเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมในรูป
แบบต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการอนุญาต ค่า
ธรรมเนียมการใช้ ค่าปรับ ค่าภาษีมลพิษ ใบ
อนุญาตปล่อยมลพิษ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์
ระบบมั ด จ� ำ คื น เงิ น การวางเงิ น ประกั น ความ
เสียหาย เป็นต้น
3. กระทรวงแรงงานพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน
นอกระบบ และแรงงานชัว่ คราว เนือ่ งจากแรงงาน
2 กลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันการ
คุ้มครองยังไม่เพียงพอ
4. สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดเพือ่ ผลิตแรงงานใหม่เข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ภายใต้เศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

5. น�ำงานวิจัยนี้ไปใช้ต่อยอดได้ด้วยการเก็บข้อมูล
รายสถานประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ เกี่ ย วกั บ ขนาดสถานประกอบการ
ประเภทชิน้ ส่วนทีผ่ ลิต และลักษณะของแรงงานที่
จ้าง เช่น อายุ รายได้ อาชีพ ทักษะที่ใช้ในการ
ท�ำงาน และสัมภาษณ์สถานประกอบการเหล่านัน้
ในเรื่องแผนการปรับตัวทางด้านธุรกิจและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เพือ่ ใช้ประเมินความเสีย่ ง
และหาแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายทีเ่ หมาะสม
ต่ อ ไป อาจใช้ บริ ษั ท มิ ต ซู บิ ชิ มอเตอร์ ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้เริ่มมีการ
วางแผนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
แล้ว เป็นกรณีศึกษาและด�ำเนินโครงการน�ำร่อง
เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม
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ภาคผนวก

ตัวอย่างโครงการเกษียณอายุกอ่ นก�ำหนด การลดเวลาท�ำงาน การเลิกจ้าง และการขยายการลงทุนทีเ่ กิด
ขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562
1. บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งมีโครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด โดยก�ำหนดคุณสมบัติ
พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานประจ�ำระดับ Hourly employee อายุ 50 ปีขนึ้ ไป และมีอายุงานตัง้ แต่
10 ปีขึ้นไป โดยพนักงานที่มีอายุงาน 10-20 ปี ได้รับเงินชดเชย 25.67 เดือนบวก 26,700 บาท และอายุงาน
20 ปีขึ้นไป ได้รับ 29.01 เดือนบวก 26,700 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการอาชีพทางเลือกส�ำหรับพนักงาน
ประจ�ำระดับ Hourly employee โดยหากมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปีได้รับเงินชดเชย 8.67 เดือนบวก 26,700
บาท อายุงาน 1-3 ปีได้รับเงินชดเชย 11.67 เดือนบวก 26,700 บาท อายุงาน 3-6 ปีได้รับเงินชดเชย
14.67 เดือนบวก 26,700 บาท อายุงาน 6-10 ปีได้รับเงินชดเชย 17.67 เดือนบวก 26,700 บาท อายุงาน
10-20 ปีได้รับเงินชดเชย 20.67 เดือนบวก 26,700 บาท และอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ชดเชย 24.01 เดือนบวก
26,700 บาท
2. บริษัทผู้ผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง ได้เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด โดยก�ำหนดคุณสมบัติพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการอายุ 45-54 ปี และมีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยพนักงานที่มีอายุงาน 10-14 ปี จะได้
รับเงินชดเชยสูงสุด 17 เดือน และอายุงาน 15-19 ปี ชดเชยสูงสุด 18 เดือน อายุงาน 20-24 เดือน ชดเชย
สูงสุด 23.34 เดือน ส่วนอายุงาน 25 ปีขึ้นไป ชดเชย 27.34 เดือน ในขณะเดียวกันก็มีแผนขยายการลงทุน
โครงการรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยยกระดับระบบการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย และผลักดันเป็นศูนย์กลาง
การผลิตของภูมิภาคในอนาคต
3. บริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์แห่งหนึง่ ได้มกี ารงดการท�ำงานล่วงเวลา ส่งคืนพนักงานชัว่ คราวทัง้ หมด งดรับ
พนักงานทดแทนกรณีพนักงานลาออก และจ่ายเงิน 75% ของค่าจ้างให้แก่พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ไม่มี
การผลิต รวมถึงให้พนักงานในหน่วยงานสนับสนุนการผลิตหยุดงานเดือนละ 2 วันในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
2562 โดยได้รับค่าจ้าง 75% ไปจนกว่าแผนการผลิตสินค้าจะเข้าสู่ภาวะปกติหรือสามารถหาผลิตภัณฑ์ใหม่
มาผลิตทดแทนได้
4. บริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะ ปิดกิจการและเลิกจ้าง
พนักงานทุกคนจ�ำนวน 50 คน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและผลการ
ด�ำเนินงานที่ขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง 4 ปี
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ความเห็นที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นความเห็นของ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อต่างๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
(FES) โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FES

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) เป็นมูลนิธิด้านการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนี มูลนิธิตั้งชื่อตาม ฟรีดริค เอแบร์ท
ซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งประเทศเยอรมนีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงานระดับภูมิภาคในเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานและโครงการของ FES ในระดับประเทศและระดับโลก แนวทางการดำาเนินการ
และหัวข้อที่เป็นสาระสำาคัญของแผนงานเป็นการยกระดับจากประเด็นระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบูรณาการภูมิภาค และการเชื่อมโยงในด้านอื่นๆ ของชีวิต โครงการต่างๆ ที่จัดทำาขึ้นภายใต้กรอบการ
ทำางานนี้ มุ่งที่การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างบุคคล และองค์กรต่างๆ ในระดับข้ามประเทศ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สันติภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
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