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อุตสาหกรรมยานยนต์ของโปแลนด์ 

 
1. ภาพรวม 

อุตสาหกรรมยานยนต์ของโปแลนด์เร่ิมตน้ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 โดยบริษทัรถยนต์
บริษัทแรก คือ Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS) ได้เร่ิมสายการผลิตรถยนต์คร้ังแรกเม่ือ ปี 1925        
ณ กรุงวอร์ซอ โดยได้รับใบอนุญาตการผลิตจาก Fiat จากนั้นก็มีบริษทัผลิตรถยนต์และรถบรรทุกเกิดข้ึนอีก
หลายราย อยา่งไรก็ดี ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริษทัรถยนตเ์หล่าน้ีไดรั้บผลกระทบจากสงครามจนตอ้งเลิก
กิจการไป จนกระทัง่ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อุตสาหกรรมยานยนต์ในโปแลนด์ไดก้ลบัมาเร่ิมประกอบ
กิจการอีกคร้ัง 

ในปี 2535 เป็นจุดเร่ิมตน้อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ของโปแลนด์ โดยมีการผลิตภายใต ้Brands 
ของตน ผลิตใหก้บับริษทัต่างชาติ รวมถึงผา่นการร่วมทุนกบับริษทัรถยนตต่์างชาติรายใหญ่เร่ิมจาก Fiat, General 
Motors และ Volvo ส่งผลให้โปแลนด์เป็นฐานการผลิตรถยนต ์รถโดยสาร และรถบรรทุก และการผลิตอะไหล่
ยานยนต์ของบริษทัต่างชาติกว่า 100 บริษทั และถ้านับรวมบริษทัท้องถ่ินด้วยก็มีจ  านวนกว่า 1,000 บริษทั 
ก่อใหเ้กิดการจา้งงานในประเทศกวา่ 166,000 คน โดยศูนยก์ารผลิตยานยนตแ์ละอะไหล่จะอยูใ่นเขต Slaskie and 
Dolnoslaskie ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ โดยมีบริษทัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) บริษัทผลิตรถยนต์ เ ช่น Fiat Opel Volkswagen FSO และ Intrall เ ป็นต้น โดย Fiat Opel 
Volkswagen มียอดการผลิตรวมกนักวา่ร้อยละ 80 ของการผลิตรถยนตโ์ดยสารในประเทศ  

2) บริษทัผลิตรถบรรทุก เช่น MAN Volvo Solaris Scania Solbus และ Jelcz เป็นตน้ 
3) บริษทัผลิตอะไหล่ยานยนต ์เช่น Delphi Faurecia Lear TRW Valeo และ Inter Groclin เป็นตน้ 
4) บริษทัผลิตเคร่ืองยนต ์เช่น Toyota Volkswagen และ Isuzu เป็นตน้ 
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 2. ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
อุตสาหกรรมยานยนตข์องโปแลนดมี์บทบาทส าคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของโปแลนด ์ดงัน้ี 
- มีสัดส่วนราวร้อยละ 7.4 ของ Gross Value Added (GVA) ของประเทศ 
- ดึงดูด FDI สะสมกวา่ 12 พนัลา้นยโูร 
- มีก าลงัการผลิตปีละกวา่ 580,000 คนั 
- มีการจา้งแรงงานกวา่ 166,000 ต าแหน่ง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 8.1 ของการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม

โดยรวม และหากรวมอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การขนส่งและโลจิสติกส์ จะมีการจา้งงานรวมกวา่ 1 ลา้นคน 
- มียอดการส่งออกปีละกวา่ 18.6 พนัลา้นยโูร 

 
3. จุดแขง็ในการดึงดูด FDI 

- ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ใจกลางทวีปยุโรปซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ขนาดใหญ่กวา่ 40 แห่ง 

 
- การพฒันาเครือข่ายของ Sub-Suppliers กวา่ 900 โรงงาน ซ่ึงกวา่ 500 แห่งไดรั้บ ISO/TS 16949 

- ตน้ทุนค่าแรงในภาคยานยนตคิ์ดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 25.1-29.3 เม่ือเทียบกบัตน้ทุนเฉล่ียของ
สหภาพยโุรป 

- มีแรงงานท่ีมีทกัษะสูงรองรับการผลิตยานยนต ์
- การใหสิ้ทธิประโยชน์ท่ีจูงใจแก่นกัลงทุน 
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ด้วยจุดแข็งเหล่าน้ี โปแลนด์จึงได้รับการจดัอนัดับในเร่ืองของ FDI จากสถาบนัต่างๆ ในระดบั
นานาชาติ เช่น 

- 20 อนัดบัแรกของประเทศท่ีมี FDI มากท่ีสุด (UNCTAD) 
- ประเทศท่ีน่าลงทุนท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวนัออก (The German-Polish Chamber 

of Commerce) 
-  ประเทศท่ีน่าเขา้ไปประกอบธุรกิจท่ีสุดในภูมิภาคยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก (Bloomberg) 
- อันดับ 3 (รองจากจีนและสหรัฐฯ) ของประเทศท่ีเหมาะจะไปตั้ งโรงงานผลิตสินค้า (FDI 

Intelligence Report) 
- ประเทศท่ีน่าลงทุนท่ีสุดในภูมิภาคยโุรปกลาง (E & Y) 
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4. การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์โปแลนด์ให้ความส าคญัในเร่ืองของการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (Research 

and Development: R&D) เน่ืองจากเป็นกลไกท่ีจะช่วยเพิ่มผลก าไรในการประกอบการในระยะยาว ทั้งน้ี จากการ
ประมาณการของ The Polish Information and Foreign Investment Agency พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณด้าน 
R&D ของอุตสาหกรรมยานยนต์โปแลนด์อยู่ท่ีประมาณ 4.8-6.0 ล้านสว๊อตต้ี และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ซ่ึงลงทุนในเร่ือง R&D ประมาณร้อยละ 8-10 ของ
รายรับเพื่อพฒันาการออกแบบและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ทั้งน้ี บริษทัท่ีมีการลงทุนในเร่ือง R&D ประกอบดว้ย 
4.1 การตั้ง R&D Center ของผูผ้ลิตยานยนต ์

- Volkswagen, Solaris, AMZ Kutno และ Fiat Auto 
4.2 การตั้ง R&D Center ของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์

- Delphi, WABCO, TENNECO, Eaton, Valeo, TRW, Sitech และ Faurecia 
4.3 การตั้ง BPO/SSC Center ของผูผ้ลิตยานยนต ์

- General Motors และ Toyota Motor 
 

 
 

 
 



5 
 

5. อุปสงคใ์นประเทศท่ีเพิ่มข้ึน 
เศรษฐกิจของประเทศท่ีขยายตวัอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้รายได้สุทธิของประชากรเพิ่มข้ึน ประเด็น

ดงักล่าวส่งผลใหช้าวโปแลนด์มีการจบัจ่ายใชส้อยในสินคา้ฟุ่มเฟือยและสินคา้ท่ีมีราคาสูงเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึง
รวมถึงการซ้ือรถยนต์ โดยในปี 2559 ยอดจดทะเบียนรถยนต์นัง่มีจ  านวน 416,123 คน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 17.2 และหากรวมยานยนตทุ์กประเภท ยอดจดทะเบียนจะมีจ านวนรวม 475 ,935 คนั เพิ่มข้ึนจากปี 2558 
ร้อยละ 16.6 
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6. ความพร้อมของภาคแรงงาน 
ภาคการศึกษาของโปแลนด์มีการผลิตแรงงานป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในส่วนของสถาบนั

ภาครัฐและเอกชนรวมกนักวา่ 30 แห่ง โดยมีภาควิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นยานยนตก์วา่ 15 สาขา และมีผูเ้ขา้ศึกษา
รวมกนักวา่ 106,000 คน โดยประมาณการในแต่ละปีจะมีผูจ้บการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัข้ึนไปราว 4,000 ราย 
และระดับอาชีวะประมาณ 5,000 ราย นอกจากน้ี หากรวมผูท่ี้ศึกษาในส่วนของ STEM Curriculum Studies 
(Science, Technology Engineering and Mathematics) แลว้จะมีจ านวนประมาณเกือบ 400,000 คน 
 

 
 

7. ความเห็น/ขอ้สังเกต 
7.1 ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของโปแลนด์ถือเป็นอุตสาหกรรมส าคญัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกบัของไทย นอกจากน้ี รูปแบบอุตสาหกรรมยงัมีความคลา้ยคลึงกนั
โดยต่างเป็นฐานการผลิตส าคญัในภูมิภาคของบริษทัรถยนตร์ายใหญ่ของโลกดว้ยปัจจยัสนบัสนุนแบบเดียวกนั 
คือ ตลาดในประเทศและในภูมิภาคมีขนาดใหญ่รองรับผลผลิต การส่งออกในภูมิภาคไม่ตอ้งเสียภาษีน าเข้า 
แรงงานมีคุณภาพและค่าแรงค่อนขา้งต ่า และท่ีส าคญัคือการใหสิ้ทธิประโยชน์ท่ีจูงใจแก่นกัลงทุนต่างชาติ 

7.2 อุปสงคใ์นประเทศส าหรับภาคยานยนตข์ยายตวัเกือบร้อยละ 20 ในปี 2559 และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
ในอนาคตตามรายไดสุ้ทธิท่ีสูงข้ึนถือเป็นแรงจูงใจในการส่งออกหรือเขา้มาลงทุนยงัประเทศโปแลนด ์

7.3 ในปี 2559 สินคา้ในหมวดยานยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ถือเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบั 2 ของ
ไทยมายงัโปแลนด ์โดยมูลค่าการส่งออกอยูท่ี่ 25.1 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 11.77 โดยสินคา้ส าคญั
ท่ีส่งออกมา ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ (19.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) รถปิคอัพ รถบัส และ
รถบรรทุก (4.11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และชุดสายไฟรถยนต ์(0.31 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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7.4 หากผูป้ระกอบการไทยเขา้มาลงทุนหรือร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการโปแลนด์ในการตั้งโรงงานผลิต
ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์จะท าให้โอกาสการขยายมูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวมายงัโปแลนด์
เน่ืองจากสินคา้สามารถแข่งขนัในดา้นราคาไดดี้ข้ึนเน่ืองจากไม่ตอ้งเสียภาษีน าเขา้ประกอบกบัตนุ้ทนโลจิสติกส์
จะต ่าลงไปมาก 
 

      
 

      ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
      มีนาคม 2560 
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