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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาในคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพ และโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อสรางดัชนวีัดความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศ และ

เพื่อวิเคราะหบงชี้อุตสาหกรรม 13 อุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรมเปาหมายในแผนปรับโครงสราง

อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม วามีสวนในการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมากนอยเพยีงใด โดยใชขอมลูจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ป 2000 ซึ่งจัดทาํ

โดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมกีารปรับคาเงินเฟอของ   

แตละรายการใหเปนมูลคาเงินในป 2004 

 

 ผลการศึกษา อุตสาหกรรมที่มี Linkage รวมทั้งการเช่ือมโยงไปขางหนาและไปขาง

หลังสูง  ควรจะไดการสนับสนุนเปนอันดับตน ๆ จาก 13 อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมรองเทา

และเคร่ืองหนงั อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว และ

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มีความเชื่อมโยงไป

ขางหลังสูงสุด เปนอุตสาหกรรมที่มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาอ่ืน ๆ มาก ทาํใหเกิดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจหลากหลาย และอุตสาหกรรมอีกกลุมหนึง่ที่ควรใหการสนับสนุนในดานที่กอใหเกิด

ความเชื่อมโยงไปขางหนา  ไดแก อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ซึง่ผลผลิตอุตสาหกรรม

เหลานี้จะกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ข้ึนอีกมาก จากการเพิ่ม Final Demand 

นั้น แสดงใหเห็นวาควรที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีฯ จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว

เพิ่มข้ึนมากกวาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จาก 13 อุตสาหกรรม ซึ่งหากพิจารณารวมกับผลการศึกษาของ

ความเชื่อมโยงแลวอุตสาหกรรมอัญมณีฯ ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสนาจะสงผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม

ไดมากกวาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
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ABSTRACT 

 

 This  study  aims  to  analyze  the  economic  structure  of  industrial  sector  

in  Thailand  and  to  measure  the  industrial  linkage  index  of  13  major  industrial  

sectors,  as  selected  by  the  Ministry  of  Industry.  The  Input – Output  table  of  the  

year  2000,  modified  to  be  in  the  2004  money  term  by  the  inflation  rate,  is  used  

as  the  major  vehicle  to  analyze  the  impact  of  the  major  industries  to  the  macro  

output. 

 

 Following  the  light  of  forward  and  backward  linkage  effect  analysis,  the  

study  depicts  that  the  large  backward  linkages  were  found  in  Footwear  and  

Leather,  Wood  Furniture,  and  Food,  Electrical  and  Electronic  industries.  Whilst  the  

large  forward  linkage  was  found  in Chemical  and  medicine,  Electrical  and  

Electronic,  Plastic,  Iron  and  Steel  industries.  These  industries  should  receive  the  

great  attention  from  all  parties  concern  as  they  can  create  the  relative  larger  link  

to  other  sectors  in  macro  economy.  Furthermore,  the  study  also  found  that  an  

increase  in  final  demand  of  Jewelry  industry  will  create  the  greatest  impact  to  an  

increase  in  total  output  comparing  to  among  13  sectors.  It  would  be  more  

appropriate  benefit  to  an  over  economy  if  Jewelry  electronic  and  electrical  

sectors  will  be  prioritized  on  the  top  list  of  industrial  sectors  in  the  government’s  

development  plan. 
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บทที่   1 
 

                                              บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 
 ประเทศกาํลังพัฒนาที่รายไดสวนใหญของประเทศข้ึนอยูกับสินคาเพยีงไมกี่ชนิดมกัจะ

ประสบปญหาเศรษฐกิจคลายคลึงกนัอยูประการหนึ่ง  คือ  รายไดของประชากรอยูในระดับตํ่าอีก

ทั้งยังแปรปรวนตามภาวการณเปล่ียนแปลงของราคาสินคาพื้นฐาน ที่แตละประเทศมีอยูอีกดวย  

ดังนัน้  จงึเปนเร่ืองที่ไมนาแปลกแตอยางใดที่ประเทศกําลังพฒันาทัง้หลายจะพยายามพัฒนา

อุตสาหกรรมข้ึนในประเทศของตน  ดวยความเช่ือที่วาราคาสินคาอุตสาหกรรมมีความแปรปรวน

นอยกวาสินคาพืน้ฐานทั้งหลายไมวาจะเปนสินคาเกษตรกรรมหรือเหมืองแร  นอกจากนัน้สินคา

อุตสาหกรรมยงัทาํใหสินคาพื้นฐานทัง้หลายมีมูลคาสูงข้ึนสามารถเกบ็รักษาไดยาวนาน  และสงไป

จําหนายไดไกล ๆ  ดวยเหตุนี้แนวคิดเร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรม  หรือการนาํประเทศกาวไปสู

ประเทศอุตสาหกรรม  จงึเปนแนวความคิดที่ยอมรับกันอยางแพรหลายในประเทศกาํลังพฒันา  

อยางไรก็ดี มีประเทศกาํลังพฒันาเพียงไมกี่ประเทศที่สามารถพฒันาจนกลายเปนประเทศ

อุตสาหกรรมไดเปนผลสําเร็จ  เชน  เกาหลีใต  ไตหวัน  ฮองกง  และสิงคโปร   รูปแบบการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศทั้งส่ี  จึงกลายเปนแบบอยางสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ที่ตองการ

จะพัฒนาอุตสาหกรรมข้ึนในประเทศของตน 

 

 ประเทศไทยในอดีตเปนประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญมอีาชีพเกษตรกรรม  

และตอมาก็ไดพัฒนามาสูภาคอุตสาหกรรมในระยะแรก  4 – 5 ปที่ผานมา  อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็ว  อุตสาหกรรมใหม ๆ เกิดข้ึน

มากมาย มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมก็เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ในระยะเร่ิมแรกอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยมีรากฐานมาจากภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  โดยการนาํเอาผลิตผลทางการ

เกษตรมาแปรรูปเพื่อใหเปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยอาศัย

วัตถุดิบภายในประเทศ ตอมาไดมีการขยายตวัทางภาคอุตสาหกรรมดานตาง  ๆ  เพิม่ข้ึนเชน              

การทอผา  การทาํน้าํตาล  ปูนซีเมนต  และอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว  และโครงสรางของ

เศรษฐกิจไทยไดเปล่ียนจากภาคเกษตรกรรมมาเปนภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของไทยมวีัตถปุระสงคเพื่อทดแทนการนําเขา  และเพื่อตอบสนอง    อุปสงคภายในประเทศ  และ
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ตอมาก็เปนการพัฒนาเพื่อการสงออก ปจจุบันประเทศไทยประสบความสําเร็จในดานการขยายตัว

ในดานอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง  มีโครงการสงเสริมการลงทนุทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

ทําใหมีนกัลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในดานอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่มข้ึน เชน  

อุตสาหกรรมทอผา การผลิตยางรถยนต และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน

อุตสาหกรรมที่ขยายตัวลํ้าหนาประเทศอ่ืน  ๆ  ในภูมิภาคเดียวกนั (ดังตารางที ่ 1) จะเหน็ไดวา

ต้ังแตป  2536 – 2545  ในแตละปภาคอุตสาหกรรมมมีูลคาการสงออกสูงกวาภาคเกษตรกรรมมา

โดยตลอด  และมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนทกุ ๆ ป  สัดสวนการสงออกของภาคอุตสาหกรรมตอ

ภาคเกษตรกรรมเฉล่ีย  86%  ในขณะทีภ่าคเกษตรกรรมสัดสวนการสงออกเฉล่ีย  14%  แสดงให

เห็นวารายไดของประเทศไทยสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรม   

 
ตารางที่ 1   แสดงการเปรียบเทียบมลูคาการสงออกระหวางภาคเกษตรและ   
                    ภาคอุตสาหกรรม  
  

            
 

ป 
ประเภท 

สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม 

 มูลคา 
(ลาน US$) 

เปอรเซ็นต มูลคา 
(ลาน US$) 

เปอรเซ็นต 

2536 6,405.1 18 29,349.8 82 

2537 7,644.9 17 36,433.6 83 

2538 9,098.2 17 45,935.3 83 

2539 8,923.4 17 44,562.9 83 

2540 8,095.0 15 46,122.3 85 

2541 7,058.4 14 43,741.9 86 

2542 7,011.4 13 48,517.8 87 

2543 7,336.7 11 57,970.5 89 

2544 7,055.7 12 53,900.7 88 

2545 7,148.7 11 57,709.8 89 
 

 ที่มา  :  กรมเจราจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 
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 อุตสาหกรรมเปนส่ิงสําคัญทีก่อใหเกิดความเจริญกาวหนาของประเทศ  และผลักดัน

ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และสรางงานใหกบัประชาชน  อันมีผลตอการยกระดับความ

เปนอยูของสังคมใหดียิ่งข้ึน  อุตสาหกรรมไทยจําเปนตองสรางเสถยีรภาพโดยการใชวัตถุดิบหลัก

ในประเทศ   ภาคอุตสาหกรรมใดบางที่สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพ และโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

ไทย 

2. เพื่อวัดดัชนวีัดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

3. เพื่อวิเคราะหถึงผลการขยายตัวของอุตสาหกรรม สาขาสําคัญที่มกีารขยายตัว

เศรษฐกิจในภาพรวม 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1. ทราบถงึสถานภาพและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2. ทราบถงึความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3. ทราบถงึอุตสาหกรรมหรือประเภทอุตสาหกรรมที่เปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

1. ศึกษาโดยใชตารางปจจัยการผลิต และผลผลิตของประเทศไทย  (I–O Table)  ใน 

ชวงเวลาป  2000  ซึง่จัดทาํโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ            

โดยมีปรับคาเงินเฟอของแตละรายการ 

2. วิเคราะหดัชนคีวามเชื่อมโยง   13   อุตสาหกรรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย

ในแผนปรับโครงสรางของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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วิธีการศึกษา 
 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive  Analysis)  เปนการรวบรวมขอเท็จจริง

ตาง ๆ เกีย่วกบัโครงสรางทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทย  เหตุการณสําคัญที่เกดิข้ึน และสงผล

ตอภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ทีส่งผลตอการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม 

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative  Analysis)  เปนการวิเคราะหหาคา

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิของภาคอุตสาหกรรม  ซึง่เปนขอมูลทติุยภูมิ  โดยวธิีการวัดผลความ

เชื่อมโยง  (Linkage  Effects)  ทัง้ที่เปนผลกระทบตอเนือ่งไปขางหนา  (Forward  Linkage)  และ

ผลกระทบตอเนื่องไปขางหลัง  (Backward  Linkage) และกระทบโดยรวมในรูปดัชนี โดยใชขอมลู

จากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (I–O Table)   ซึ่งแบงประเภทของสาขาการ

ผลิตออกเปน 180 สาขา 
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แนวคิดทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
แนวคิดทฤษฎ ี
 
โครงสรางแบบจําลองปจจยัการผลิตผลผลิตระดับประเทศ 
 
 แบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิต เปนแบบจําลองที่ใชอธิบายความสัมพันธทาง

เศรษฐกิจของสาขาเศรษฐกจิตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจหนึง่  ณ ชวงเวลาหนึง่  แบบจําลองนี้เปนวิธี

ที่ไดรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศใหเปนระบบ โดยแบงกลุมสาขาเศรษฐกิจใหเปน

หมวดหมูตามประเภทการผลิต แตละสาขาเศรษฐกิจจะผลิตผลผลิตประเภทเดียวกันและมี

โครงสรางทางการผลิตเดียวกัน  แนวคิดนีส้ามารถใชอธบิายการจัดสรางตารางแสดงความสัมพนัธ

ของการผลิตและการแจกแจงผลผลิตของสินคาและบริการของประเทศ ในชวงเวลาหนึง่อยางเปน

ระบบ  (เสกพงศ, 2541)  ในแบบจาํลองปจจัยการผลิตผลผลิตจะประกอบดวยสวนตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

1. ตารางแสดงการไหลเวยีนของระบบเศรษฐกิจ  (Flow  Table) 

 
ตารางที่  2   การไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ 
 

สาขา
อุตสาหกรรม 

1 2 3 …. n อุปสงค 
ขั้นสุดทาย 

ผลผลิต 

1 X11 X12 X13 …. X1n f1 X1 

2 X21 X22 X23 …. X2n f2 X2 
. . . . …. . . . 
. . . . …. . . . 
n Xn1 Xn2 Xn3 …. Xnn fn Xn 

มูลคาเพิม่ V1 V2 V3 …. Vn   

ผลผลิต X1 X2 X3 …. Xn   
 

ที่มา  :  เสกพงศ,   2541 
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 จากตารางที ่ 2 แสดงการเคล่ือนยายของปจจัยการผลิตและผลผลิตของสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ โดยมีรูปแบบในดานของการกระจายผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขา

เศรษฐกิจหนึ่ง และดานของโครงสรางการผลิตของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึง่ ในระบบ

เศรษฐกิจที่แบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตนั้น แสดงถึง ประกอบดวย 4 สวนคือ  

 

 สวนที่หนึ่ง  แสดงการเคล่ือนยายระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิต หรือมูลคาความ

ตองการสินคาชั้นกลางเพื่อใชผลิตสินคาของแตละสาขาเศรษฐกิจ หรือแตละสาขาอุตสาหกรรม ( 

Transaction   Table   :  Xij)  

 สวนที่สอง     แสดงถึงมูลคาเพิ่มของแตละสาขาเศรษฐกิจ (Value Added   : Vj) โดย

คาของมูลคาเพิ่มประกอบดวย คาเชา คาจางแรงงาน ดอกเบ้ีย และกาํไร  

 สวนที่สาม แสดงถึงมลูคาของอุปสงคข้ันสุดทายของแตละสาขาเศรษฐกิจ (Final 

Demand   :  Fi) ประกอบดวย การบริโภคของครัวเรือน การลงทนุ การใชจายของรัฐบาล และการ

สงออก   

 สวนที่สี ่    แสดงถึงมูลคารวมของผลผลิตของแตละสาขาเศรษฐกิจในแบบจําลอง

ปจจัยการผลิตผลผลิต ( Total   Output   :  Xj หรือ Xi) 

 

 การพิจารณาแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตในแนวต้ัง (Column) แสดงถึงมลูคา

ของโครงสรางการใชปจจัยการผลิต หรือโครงสรางการผลิตของแตละสาขาเศรษฐกิจประกอบดวย

วัตถุดิบที่เปนผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ ที่อยูในสวนของความตองการสินคาและบริการ          

ข้ันกลางในการผลิต และคาตอบแทนปจจัยการผลิตข้ันตน เชน ในแนวต้ังที ่ 1 หมายถงึ การผลิต

ของสาขาเศรษฐกิจที่ 1 จะตองใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจที่ 1 ในการผลิตมูลคา X11  

หนวย จนถึงการใชปจจัยการผลิตที่เปนผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่ n ในการผลิตมูลคา Xn1 

หนวย นอกจากนีก้ารผลิตของสาขาเศรษฐกิจที่ 1 ยังกอใหเกิดมูลคาเพิ่มจากการผลิตมูลคา V1 

หนวย 

 การพิจารณาแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตในแนวนอน (Row)  แสดงถึงมูลคา

การกระจายผลผลิตของแตละสาขาเศรษฐกิจไปยังสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ โดยการกระจายผลผลิต

เปนการขายผลผลิตใหกับสาขาการผลิตหรือสาขาอุตสาหกรรมตาง ๆ  เพื่อใชเปนปจจัยการผลิต 

การขายผลผลิตอยูในสวนของความตองการปจจัยการผลิตข้ันกลางของแตละสาขาเศรษฐกิจ เพือ่

ผลิต ตลอดจนขายใหกับผูบริโภคข้ันสุดทาย ดังเชนในกรณีของแนวนอนที ่1 แสดงถึง  ผลผลิตของ
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สาขาเศรษฐกจิที่ 1 ถูกกระจายไปยังสาขาเศรษฐกิจที ่1 เพื่อใชผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่1 

มูลคา X11  ถูกกระจายไปยงัสาขาเศรษฐกจิที่ 2  เพื่อใชผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที่ 2  ม ูลคา 

X12 หนวย  จนถงึการกระจายผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่1 ไปยังสาขาเศรษฐกจิที ่n เพื่อใชผลิต

ผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที่ n  ม ูลคา X1n  หนวย นอกจากนี้ ผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่ 1            

ในสวนที่เหลือจะถูกใชในสวนของอุปสงคข้ันสุดทายที่ประกอบดวย การบริโภคของครัวเรือน                

การลงทุน การใชจายของรัฐบาล และการสงออก มูลคา F1 หนวย 

 มูลคาผลผลิตในแตละสาขาในสวนที่เปนแนวต้ัง ซึง่แสดงถึงโครงสรางการผลิต  หรือ  

อุปสงคของสาขาเศรษฐกิจใดสาขาเศรษฐกิจหนึ่งจาํเปนตองมีคาเทากบั ผลรวมของมูลคาผลผลิต

ในแนวนอนหรืออุปทานในสาขาเศรษฐกจินั้น ดังเชนในกรณีของสาขาเศรษฐกิจที ่ 1 มูลคาการใช

ปจจัยการผลิตในการผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่ 1   และมูลคาเพิ่มของสาขาเศรษฐกิจที ่ 1 

ต องมีคาเทากบัมูลคาของผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่1 ที่กระจายไปยังสาขาเศรษฐกิจตางๆ รวม

กับมูลคาของอุปสงคข้ันสุดทายของสาขาเศรษฐกิจที ่1 

 จากความสัมพันธของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตข้ันตน     หากเขียนสมการ

ความสัมพันธในรูปของสมการทางคณิตศาสตรในแนวนอนหรือดานการกระจายผลผลิตในแตละ

สาขาเศรษฐกจิ ไดดังตอไปนี ้

 

 X1 = X11 + X12 + X13 + ….. + X1n + f1 

 X2 = X21 + X22 + X23 + ….. + X2n + f2 

  :       :         :        :     …..       :       : 

 Xn = Xn1 + Xn2 + Xn3 + ….. + Xnn + Fn 

 

 หรือเขียนในรูปของสมการโดยรวมไดวา 

 

  Xi =∑
=

n

j 1
 Xij + Fi                                (i = 1 , 2 , .…. , n)  

  

 หรือ Xi = ∑
=

n

j 1
Xij + (Ci + Ii + Gi + Ei   ) 

          (i = 1 , 2 , ….. , n)  
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กําหนดให   Xi    คือ มูลคาของผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจที ่i ที่แสดงในรูป   

    ของอุปทาน  

 Xij    ค ือ มูลคาการหมนุเวยีนของผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่  i   ที่ใช  

   ผลิต ผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่j  

  Fi     คือ มูลคารวมของอุปสงคข้ันสุดทายที่มีตอผลผลิตสาขาเศรษฐกิจทีi่ 

    Ci     คือ มูลคาการบริโภคของภาคเอกชนและครัวเรือนที่มีตอผลผลิต 

    สาขาเศรษฐกจิที่ i 

  Ii      คือ มูลคาการลงทนุที่มีตอผลผลิตสาขาเศรษฐกิจที ่i 

  Gi    คือ มูลคาการใชจายของภาครัฐที่มีตอผลผลิตสาขาเศรษฐกจิที่ i 

  Ei    คือ มูลคาการสงออกของสาขาเศรษฐกิจที่ i  

  

 ในกรณีของความสัมพนัธในดานแนวต้ัง ที่แสดงโครงสรางการผลิต หรือโครงสราง

คาใชจายผลิตสินคาและบริการของแตละสาขาเศรษฐกจิสามารถแสดงสมการความสัมพันธในรูป

คณิตศาสตรไดเชนเดียวกนั  กลาวคือ 

 

 X1   =   X11 + X12 + X13 + ….. + Xn1 + V1 

 X2   =   X21 + X22 + X23 + ….. + Xn2 + V2 

 :           :         :       :        …..     :        : 

 Xn   =   Xn1 + Xn2 + Xn3 + ….. + Xnn + Vn 

 

 หรือไดวา 

 

 Xj = ∑
=

n

i 1
Xij + Vj                                    (j = 1,2, … ,n) 

 

กําหนดให  Xj  คือ มูลคาของผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจที ่j ในรูปของ              

    อุปสงคของปจจัยการผลิตที่สาขาเศรษฐกิจที ่j มีตอสาขา  

    เศรษฐกิจอ่ืนๆ  

         Vj  คือ มูลคาเพิม่ของสาขาเศรษฐกจิที ่j   ประกอบดวย  คาเชา  คาจาง 

                        แรงงาน  กําไร  และดอกเบ้ีย 
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 ทั้งนี้  ∑
=

n

i 1

X j   =   ∑
=

n

j 1
 X i  

 

2. คาสัมประสิทธิ์ทางตรง  (Direct  Coefficients  :  aij) 

 

 ขอสมมติของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิต กําหนดใหการใชปจจัยการผลิตของ

แตละสาขาเศรษฐกิจเปนสัดสวนโดยตรงกับมูลคาผลผลิต  จากนั้นจงึนําขอสมมติดังกลาวมา    

หาคาสัมประสิทธิท์างตรงของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิต (aij)..คาสัมประสิทธิท์างตรงของ

แบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตเปนคาที่แสดงถึง สัดสวนของมูลคาของผลผลิตของสาขา

เศรษฐกิจตางๆ  ทีถู่กใชเปนปจจัยการผลิตข้ันกลางในการผลิตผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจหนึ่งตอ

มูลคาผลิตผลผลิตทั้งหมดของสาขาเศรษฐกิจนัน้  ในมลูคา1 หนวยในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง 

 

 จากแนวความคิดพื้นฐานขางตน สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธิท์างตรงไดดังนี ้

 

   aij   =   X ij    /   X j   
 

 

กําหนดให  Xij   คือ  มูลคาการใชผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่i ที่เปนปจจัยการผลิต 

    ของสาขาเศรษฐกิจที่  j    

   aij   คือ  คาสัมประสิทธ์ิทางตรง หรือคาสัมประสิทธ์ิของการใชปจจัยการ  

                                     ผลิต i (Input or Technical Coefficients) ซึ่ง หมายถงึ สัดสวน         

                                      การใช ปจจัยการผลิต สินคา i ของสาขาเศรษฐกิจที่ j 

  Xj   คือ  มูลคาผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที่ j 

 

 คาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตทางตรงที่คํานวณได แสดงใหเห็นการซ้ือปจจัยการผลิต

โดยตรงโดยอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  สําหรับใชในการผลิตผลผลิต

ของอุตสาหกรรมนั้น 1 หนวย แตคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตโดยตรงไมสามารถวัดผล                  

การเปล่ียนแปลงในผลผลิตที่เกิดข้ึนทั้งหมด ซึง่เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนหรือการลดลงในปริมาณ

การขายสินคาและบริการใหแกสาขาความตองการขั้นสุดทาย เพราะการเพิม่ข้ึนในความตองการ

ข้ันสุดทายที่มตีอสินคาและบริการ ของอุตสาหกรรมที่อยูภายในสาขาการผลิตใดสาขาการผลิต
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หนึง่จะนําไปสูการเพิม่ข้ึนทั้งทางตรง และทางออมในผลผลิตของอุตสาหกรรมในสาขาการผลิต

ทั้งหมด 

 สวนคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตที่สามารถวัดไดทั้งผลกระทบโดยตรง และโดยออม

หรือผลกระทบโดยรวมของการเปล่ียนแปลงในความตองการข้ันสุดทาย มีชื่อวา สัมประสิทธิก์าร

พึ่งพาซ่ึงกนัและกัน (Interdependence coefficients)   หรือสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตโดยตรง

และโดยออม (Direct and indirect coefficients) ซึ่งคํานวณมาจากเมทริกซสัมประสิทธิ์เทคนิค

การผลิต หรือสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตทางตรง (ซึง่มกัจะเรียกยอ ๆ วา เมทริกซ A ) และนําไปลบ

ออกจาก  ไอเดนติต้ีเมทริกซ  (Identity matrix) ทีม่ีขนาดเทากัน  เพื่อที่จะไดเมทริกซปจจัย        

การผลิตผลผลิตของลีอองทีฟ (Leontief I – O matrix)  หรือเมทริกซ (I – A) ข้ันตอไปนําเมทริกซ

ปจจัยการผลิตผลผลิตของลีอองทฟี ไปทําการอินเวอรส (Invert) ก็จะไดอินเวอรสเมทริกซ  

(Inverse matrix)  หรือเมทริกซ (I – A)-1 หรือมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาสัมประสิทธ์ิปจจัยการผลิต

โดยตรงและโดยออม   (วรวุฒิ, 2529) 

 

 จากที่กลาวมาขางตน สามารถเขียนเมทริกซความสัมพนัธของคาสัมประสิทธิ์เทคนคิ

การผลิตกับมลูคาของผลผลิตไดดังนี้ 
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   X   =   AX  +  F 

  หรือ      X   =  (I – A)-1 ∗  F 

 
กําหนดให     
 X   คือ  เวคเตอรในแนวต้ังของมูลคาของผลผลิตทีแ่สดงถึงมูลคาของผลผลิตใน

แตละสาขาเศรษฐกิจของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตระดับประเทศ 

 F คือ เวคเตอรในแนวต้ังของมูลคาของอุปสงคข้ันสุดทายในแตละสาขา

เศรษฐกิจของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิตระดับประเทศ 
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 A คือ เมทริกซคาสัมประสิทธิท์างตรงของแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิต

ของประเทศ 

  

 (I - A)-1   เรียกวา   Leontief  Inverse  Matrix  หรือ   Inverse  Matrix 

 
ขอสมมติของแบบจําลองปจจัยการผลติผลผลิต 
 จากการไหลเวยีนของระบบเศรษฐกิจ  และคาสัมประสิทธิท์างตรง  ทาํใหทราบถึง

โครงสรางของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิต 

1. คาสัมประสิทธ์ิทางตรงของแบบจําลองปจจัยการผลิตผลผลิต มีคาคงที่

เสมอ    กลาวคือ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีของฟงกชัน่การผลิตของแตละสาขาการผลิต

โดยมีคุณสมบัติของการมีผลตอบแทนคงทีจ่ากขนาดการผลิต  (Constant  Return to Scale)  

ตลอดจนไมมีการประหยัดและการไมประหยัดจากภายนอก  (External  economies and 

Diseconomies)  และไมมีการทดแทนกันของปจจัยการผลิตเมือ่มีการเปล่ียนแปลงในราคา

เปรียบเทยีบของปจจัยการผลิต 

2. เพื่อใหคาสัมประสิทธิท์างตรงของแตละสาขาเศรษฐกิจ เปนตัวแทนหรือ

คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทกุอุตสาหกรรมที่ถูกรวม อยูในสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน  ดังนัน้ การแบง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจออกเปนสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ จะตองเปนการรวม

อุตสาหกรรมที่มีความเหมอืนกนั  (Homogeneous)  หรือมีความเก่ียวของกนัเขามาไวในสาขา

เศรษฐกิจเดียวกัน  กลาวคือ  ผลผลิตแตละชนิดถกูผลิตโดยสาขาการผลิตเดียวเทานัน้  และไมมี

การผลิตผลผลิตที่เปนผลผลิตรวมระหวางสาขาเศรษฐกิจ  (Joint  Product) 

 
ทฤษฎีความเชื่อมโยง (Linkage  Effects) 
 
 ระบบเศรษฐกจิสมัยใหมที่มคีวามซับซอน  กิจการอุตสาหกรรมหน่ึงจะมีความสัมพนัธ

ตอเนื่องกับอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตอ่ืน ๆ มาก  ทั้งนี้  เพราะมกีิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ๆ 

เกิดข้ึนตลอดเวลา  การขยายตัวของภาคการผลิตที่มีอยูและความเช่ียวชาญเฉพาะดานที่เพิ่มมาก

ข้ึนทําใหกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ตองพึ่งพาการผลิตอ่ืน ๆ เชนกิจการผลิตสวนประกอบหรือช้ินสวน

เพิ่มมากข้ึน  ความสัมพันธหรือความเชื่อมโยงของระบบการผลิต  (Technological  Relationship)  

จึงถูกนักเศรษฐศาสตรพัฒนาข้ึนมาเปนดัชนีวัดความสําคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางภาคอุตสาหกรรมที่จะสรางใหกิจกรรมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  เกิดข้ึนตามมาอันเปน
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มาตรการหนึง่ในการเลือกสาขาเศรษฐกิจหลัก  (Key  Sector)  หรือสาขาเศรษฐกจินํา  (Leading  

Sector)  ในภาคการผลิต  และสาขาเศรษฐกิจนํานี้จะถูกนาํไปใชในการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ  

โดยการใชกลยุทธการพฒันาแบบไมสมดุล  (Unbalanced  Growth  Strategy)  (วิทย , 2542) 

 กลยุทธการพฒันาแบบไมสมดุลนั้น  ตามทฤษฎีของ  (Hirschman)  เชื่อวาการพฒันา

ประเทศใหเจริญเติบโตนั้นควรเลือกเฉพาะอุตสาหกรรมที่สําคัญ ๆ เปนตัวนาํที่กอใหเกิดการ

เชื่อมโยงไปสูสาขาเศรษฐกจิอ่ืน ๆ ดังนัน้กลยทุธการพฒันาจึงจาํเปนตองมกีารเลือก อุตสาหกรรม

กอนหลัง โดยการวัดผลกระทบตอเนื่อง หรือความเชื่อมโยง 

 ดัชนีที่ใชวัดผลกระทบของความเช่ือมโยงของสาขาเศรษฐกิจในระบบ  โดยแยกความ

เชื่อมโยง  ออกเปน  2   กลุม ไดแก 

• ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง  (Direct  Backward  Linkage)  ของสาขา

เศรษฐกิจหนึ่ง  เชนสาขาเศรษฐกิจ  j  โดยดูจากผลรวมทั้งหมดของปจจัยการผลิตข้ันกลางทั้งหมด

ที่ใชในสาขาเศรษฐกิจ (สาขาอุตสาหกรรม)  j  ตอผลรวมทัง้หมดของผลผลิตทีอุ่ตสาหกรรม  j  

ผลิตข้ึน 
 

ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง  = ปจจัยการผลิตข้ันกลางทัง้หมดที่สาขา j ใช 
             ผลผลิตรวมทัง้หมดที่สาขา  j ผลิต 

 

หรือ   
j

n

j
ij

j X

X∑
=U  

 

หรือ              ∑= ijj
aU  

 

• ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา  (Direct  Forward  Linkage)  
 

ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา  = อุปสงคข้ันกลางทั้งหมดของผลผลิตของสาขา i 
                    ผลผลิตทั้งหมดของสาขา  i 

 

 หรือ   
i

n

i
ij

i X

X∑
=U  
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 ยิ่งคา  Uj และ Ui ที่คํานวณไดยิ่งสูงเทาใด แสดงวาสาขาเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงตอเนือ่งกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืนมาก ในทางตรงกันขาม ถาคา U ที่คํานวณออกมาไดตํ่าก็

แสดงวาเศรษฐกิจนัน้ ๆ ไมคอยมีความเชือ่มโยงกับสาขาเศรษฐกิจที่เหลือ โดยที ่  

 Xj  คือ ผลผลิตของสาขา j 

 Xi  คือ ผลผลิตของสาขา i 

 ∑j Xij คือ ผลรวมของปจจัยการผลิตข้ันกลางโดยตรงท่ีสาขาการผลิต j ใช 

 ∑i Xij คือ ผลรวมของผลผลิตสาขา  i  ที่สาขาการผลิตอ่ืน ๆ   นาํไปใชเปน 

    ปจจัยการผลิต 

 n  คือ จํานวนสาขาเศรษฐกิจทัง้หมดของระบบเศรษฐกิจ 

 

 แมวาจะสามารถคํานวณคาความเชื่อมโยงทางตรง ทั้งคาความเช่ือมโยงทางตรงไป

ขางหนาและไปขางหลังไดจากสูตรขางตนก็ตาม  แตคาที่ได  เชน Uj ก็จะทราบเพียงวาสาขา

เศรษฐกิจที่ศึกษาอยูนั้น ใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจใดบาง และใชจากสาขาเศรษฐกจิ

นั้น ๆ มากนอยเพียงใด ตองพึง่พาปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกจิ หรือสาขาการผลิตใดมาก

ที่สุด และถาเปนคา Ui ก็จะทราบเพียงวาสาขาการผลิตที่ศึกษาอยูนัน้ กระจายผลผลิตที่ผลิตได ไป

ยังสาขาเศรษฐกิจใดบาง และกระจายไปยังสาขาเศรษฐกิจใดมากทีสุ่ด 

 ดังนัน้  หากศึกษาเฉพาะคาความเชื่อมโยงแบบทางตรงไปขางหนาและไปขางหลัง

เพียงอยางเดียวก็จะไมทราบคาความเชื่อมโยง หรือผลกระทบเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ของทุกสาขาการผลิตรวมทัง้หมด  เพราะในความเปนจริง  แมวาสาขาการผลิตที่เราศึกษาอยูจะไม

ซื้อปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตนัน้ ๆ แตก็มีความสัมพันธเกื้อหนุนซึง่กนัและกันได  การไมได

นําเอาผลกระทบของความเชื่อมโยงที่เกิดข้ึนทางออมเขามาคํานวณดวย  ทาํใหคาที่คํานวณได

ขาดความสมบูรณไป  ในหลาย ๆ  สาขาเศรษฐกิจ  ผลกระทบที่เกิดข้ึนของความเช่ือมโยงทางออม

ตาง ๆ เมื่อรวมกนัเขาอาจมีความสําคัญมากกวาผลของความเช่ือมโยงทางตรงเสียอีก  จึงไดมี

การศึกษาดัชนีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งความเช่ือมโยงไปขางหนาและไปขางหลังไป

พรอม ๆ กัน  เพื่อความชัดเจนในการศึกษาคาความเชือ่มโยงนี้  ผูศึกษาไดจําแนกความเช่ือมโยง

ออกเปน  2  ประเภท  คือ  ความเช่ือมโยงทางตรงท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  และความเช่ือมโยง

โดยรวมซึง่  คําวา  ความเช่ือมโยงโดยรวมในท่ีนี ้  เรียกอีกอยางวา  ผลกระทบเช่ือมโยง  หรือดัชนี

ความเชื่อมโยงทางตรงและทางออม  (Direct  and  Indirect  Linkage  Effect) 
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ดัชนีความเชือ่มโยงโดยรวม 
 
 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมคํานวณไดจากอินเวอรสเมทริกซ  ซึง่จะบงชี้ระดับของ

ผลกระทบตอเนื่องทั้งทางตรงและทางออมของการเปล่ียนแปลงในอุปสงคข้ันสุดทายของสาขาการ

ผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง  ในอันที่จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงในระดับการผลิตของสาขาการผลิต

อ่ืน ๆ  ทัง้ในฐานะผูขายปจจัยการผลิตและผูซื้อปจจัยการผลิตที่มีการเปล่ียนแปลงอุปสงคข้ัน

สุดทาย  (อาคม, 2544) 

 

 ดัชนีความเชือ่มโยงโดยรวมขางหนา  (Forward  Linkage  Index)   จะบอกระดับ

ผลกระทบตอเนื่องของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่ง  ที่มีตอสาขาการผลิตอ่ืนที่เปนผูผลิต

วัตถุดิบจากกสาขาการผลิตนี้  หรืออีกนัยหนึง่  คือ  ผลกระทบตอเนื่องที่จะกอใหเกดิอุตสาหกรรม

ใหมตามมาทีต่องใชวัตถุดิบจากสาขาการผลิตสาขาหนึง่นัน้  วิธกีารคํานวณจะคํานวณไดจาก

ผลรวมของอินเวอรสเมทริกซตามแนวสดมภหรือคอลัมน  หารดวยคาเฉล่ียของผลรวมคาอินเวอรส

เมทริกซทั้งหมด  สามารถแสดงไดดังนี ้

 

 iβ       = 
ijji

iji

b
n

b

ΣΣ

Σ
1

  (i =n 1, 2, 3 ………..n) 

 

 ดัชนีความเชือ่มโยงโดยรวมไปขางหลงั  (Backward  Linkage  Index)  จะบอก

ถึงระดับผลกระทบตอเนื่องของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่งที่มตีออุตสาหกรรมอ่ืนทีเ่ปน

ผูผลิตและขายวัตถุดิบให  วิธีการคํานวณจะคํานวณไดจากผลรวมของอินเวอรสเมทริกซตามแถว

นอน  หารดวยคาเฉลี่ยของผลรวมคาอินเวอรสเมทริกซทั้งหมดสามารถแสดงไดดังนี ้

 

 jα       = 
ijji

ijj

b
n

b

ΣΣ

Σ
1    (j =n 1, 2, 3 ………..n) 

 

 การคํานวณดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา และไปขางหลังจะคํานวณจาก  

เมทริกซผกผัน  (I – A)-1     โดย 
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 A  คือ เมทริกซสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตข้ันกลาง 

 I  คือ เมทริกซไอเดนติต้ี 

 α j  คือ ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง 

 βi  คือ ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา 

 ∑i bij คือ ผลรวมทางดานแนวต้ัง  (Column  Sum)  ของเมทริกซผกผัน 

 ∑jbij คือ ผลรวมทางดานแนวนอน  (Row  Sum)  ของเมทริกซผกผัน 

 ∑i∑jbij คือ ผลรวมทางดานแนวนอนและดานแนวต้ังของเมทริกซผกผัน  

 n  คือ สาขาการผลิตทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจ 

 

 คาดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปขางหลัง  (α j)  ที่คํานวณได  จะแสดงวา  สาขา

เศรษฐกิจหรือสาขาอุตสาหกรรมนั้น  มคีวามเชื่อมโยงตอเนื่องไปยงัสาขาเศรษฐกิจข้ันตนจาํนวน

เทาใด   

 สวนดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (βi) ที่คํานวณได จะแสดงถึงวา 

สาขาเศรษฐกจิหรือสาขาอุตสาหกรรมนั้น มีความเชื่อมโยงตอเนื่องไปยงัสาขาเศรษฐกิจที่ใช 

ผลผลิตของอุตสาหกรรมนัน้เปนวัตถุดิบเปนจํานวนเทาใด หรือมีคาความเชื่อมโยงตอเนื่องใหเกดิ 

ผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนตามมาเทาใด   

 ทั้งนี ้ คาดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมหรือที่เรียกวาคาดัชนีความเชื่อมโยงโดยตรง 

และโดยออมมีคาเฉลี่ยเทากับ 1 ดังนัน้หากสาขาเศรษฐกิจหรือสาขาการผลิตใดมีคาความ          

เชื่อมโยงโดยรวมมากกวา  1  หรือคายิ่งสูงยิ่งดี  เพราะหมายถงึสาขาการผลิตนั้นมีคาความ

เชื่อมโยงโดยรวมมากกวาคาเฉล่ียของทกุสาขาการผลิต 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ธารทพิย  ศรีผอง (2544) เร่ืองการวิเคราะหความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิของ

อุตสาหกรรมชิน้สวนยางที่ใชในรถยนตในประเทศไทย   วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ กเ็พื่อ

คํานวณหาคาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ ทั้งความเชื่อมโยงไปขางหนาและไปขางหลังของ

อุตสาหกรรมชิน้สวนยางที่ใชในรถยนตในประเทศไทย ซึง่คาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสามารถ

แสดงถึงการพึง่พาซ่ึงกันและกันของแตละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ 

 การศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไดจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและ

ภาคเอกชน และที่สําคัญคือขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตผลผลิตของประเทศไทย ป 2518 

2523   2528   2533 และ 2538 และขอมลูปฐมภูมิจากการสัมภาษณของผูประกอบการ 

 ผลการศึกษาพบวา  อุตสาหกรรมชิน้สวนยางที่ใชในรถยนต สวนใหญมีคาความ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทัง้ไปขางหนาและไปขางหลังสูงกวาคาความเชือ่มโยงเฉลีย่ของระบบ

เศรษฐกิจ ยกเวนชิ้นสวนยางประเภทยางนอกและยางในรถยนตที่มคีาความเชื่อมโยงไปขางหนา

ตํ่ากวาคาความเช่ือมโยงเฉล่ียของระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอด  เนือ่งจากเปนอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่ผลิตผลิตภัณฑเพื่อเปนปจจัยการผลิตใหกับอุตสาหกรรมรถยนตเปนหลักเทานั้น  จงึสงผล

ใหคาความเชือ่มโยงที่คํานวณไดมีคาตํ่า  ดังนัน้ หากภาครัฐตองการสงเสริมสาขาอุตสาหกรรม

โดยพิจารณาจากคาความเชื่อมโยง อุตสาหกรรมชิน้สวนยางที่ใชในรถยนตก็เปนอุตสาหกรรมหนึ่ง

ที่นาสนใจ ทัง้นี้ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก 

 

 บญุชัย  เสถยีรโชควิศาล (2545) เร่ืองการเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิตและการ

เชื่อมโยงของสาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรมหลังเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิตและการเช่ือมโยงของสาขาการผลิต

สินคาอุตสาหกรรม  ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของการสงออกตอเศรษฐกิจมหภาค  โดยเนนที่

สินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูง 8 ชนิดในป พ.ศ. 2544 สุดทาย ศึกษาถึงผลกระทบ

ตอเนื่องในดานการจางงาน และรายไดหลงัวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เพื่อระบุสาขาการผลิตที่ควร

ใหการสนับสนุนใหเปนสินคาสงออกที่สําคัญในอนาคต 

 จากการศึกษาโดยใชแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิตพบวา หลังเกิด

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีการใชปจจัยการผลิตในประเทศเพิ่มข้ึน  และมีการใช

ปจจัยการผลิตนําเขาลดลง ซึ่งจากการศึกษาพบวากวารอยละ 64 ของสาขาการผลิตสินคา

อุตสาหกรรมมีการใชปจจัยการผลิตในประเทศเพิ่มข้ึน โดยสินคาอุตสาหกรรมที่มีมลูคาการสงออก
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สูงที่ใชปจจัยการผลิตในประเทศเพิม่ข้ึนไดแก การผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและ

สวนประกอบ การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ การผลิตยานยนต และการผลิตเม็ดพลาสติก 

สวนการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมทีม่ีมูลคาการสงออกสูงพบวา 

อุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงไปขางหนาเพิ่มสูงข้ึนไดแก การผลิตเม็ดพลาสติก สวนการผลิต

อาหารทะเลแปรรูปชนิดตางๆ การผลิตเคร่ืองรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ เปนอุตสาหกรรมที่

มีความเชื่อมโยงไปขางหนาและไปขางหลังสูงข้ึนทัง้สองทาง  ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงไป

ขางหนาและขางหลังเพิ่มข้ึนหลังเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจคิดเปนรอยละ 75 และ 48 ของ

สาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด 92 สาขาการผลิตตามลําดับ สวนผลกระทบของการ

สงออกตอเศรษฐกิจมหภาคของไทยพบวา การผลิต การจางงาน และรายไดสุทธิอันเนื่องมาจาก

การสงออกมีปริมาณที่สูง 

 จากการศึกษาโดยอาศัยตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2541 สาขาการผลิตทีค่วร

สนับสนนุใหเกิดการผลิตเพือ่สงออกมากเมื่อเปรียบเทยีบระหวางสาขาการผลิตสินคาอุตสาหกรรม

ตางๆ ไดแก สาขาการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง การผลิตอาหารสัตว การบมและอบใบยาสูบ 

การผลิตผลิตภัณฑปานและปอ การผลิตรองเทา การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชทีท่ําดวยเหล็กกลา 

การผลิตเคร่ืองดนตรีและเครื่องกีฬา เนื่องจากสาขาการผลิตเหลานี้มผีลกระทบตอเนื่องไป

ดานหลังตอการจางงานและรายไดมาก 

 

 สมศักด์ิ  สุขวัฒน  (2545) เร่ืองการเลือกสาขาการผลิตที่สําคัญในภาคเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมเกษตร : การวิเคราะหโดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต  วัตถุประสงคของ

การศึกษาคร้ังนี้  1) เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาล ในการพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตรที่ผาน

มา  2) เพื่อเลือกสาขาการผลิตในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร วาสาขาใดมี

ความสําคัญและควรใหการสงเสริม โดยวเิคราะหหาความเชื่อมโยงของสาขาการผลิตตางๆ 

 วิธีการศึกษา โดยนําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2533 และป 2538 ที่จัดทําข้ึน

โดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาเปนหลักในการวิเคราะห โดย

หาผลการเช่ือมโยงไปขางหลัง และผลการเช่ือมโยงไปขางหนา ตามแนวความคิดของ 

Rasmussen และ Bulmer – Thomas ตามลําดับ และหาผลการเชื่อมโยงโดยรวม ที่รวมผลการ

เชื่อมโยงไปขางหลัง และผลการเช่ือมโยงไปขางหนาเขาดวยกนั ทั้งนี้เพื่อขจัดขอขัดแยงที่เกิดจาก

การเลือกสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ จากการพิจารณาผลการเช่ือมโยงไปขางหลังและผลการ

เชื่อมโยงไปขางหนาเพียงดานใดดานหนึง่  
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 การศึกษาพบวา สาขาการผลิตในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรที่มีผลการ

เชื่อมโยงโดยรวมสูงและควรใหการสงเสริม 10 สาขาไดแก 1) สาขาการเพาะปลูกพืชเสนใยอ่ืนๆ  

2) สาขาขาวฟางและธัญพืชอ่ืนๆ  3) สาขาการทาํไมซุง  4) สาขาผลิตภัณฑจากปนและการลาสัตว

อ่ืนๆ  5) สาขาการผลิตน้าํมนัสัตว ไขสัตว น้าํมนัพืช  6) สาขาการผลิตอาหารสัตว  7) สาขาการ

เล้ียงสุกร  8) สาขาอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ  9) สาขาการบดขาวโพด  10) สาขาการ

บริการทางการเกษตร  เมื่อนาํผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกบันโยบายของรัฐที่กําหนดสินคา

เกษตรหลัก จะพบวาสาขาภาครัฐไมไดกําหนดเปนสินคาเกษตรหลัก แตเมือ่เปรียบเทียบกับ

ประเภทกิจการที่ภาครัฐใหการสงเสริม จะมีความสอดคลอง ครอบคลุมสาขาการผลิตที่มีความ

เชื่อมโยงสูง ดังนัน้ผลการศึกษาคร้ังนี้ จงึเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐสามารถที่จะนําไปพจิารณา

เพื่อกาํหนดเปนยทุธศาสตรสินคาเกษตรหลักที่ควรใหความสนใจ 
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บทที่  3 
 

สถานภาพและโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 

 อุตสาหกรรม หมายถงึ  การผลิตส่ิงของ ตลอดจนการแยกเอาแรธาตุมาใชประโยชน

เพื่อเปนสินคาตอไป การผลิตส่ิงของนัน้เปนการนําวตัถุดิบมาจากธรรมชาติมาแปรสภาพใหมคีา

เพิ่มข้ึน หรือใชประโยชนได เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภคโดยมีวัสดุ คนและ

เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเปนอุปกรณในการผลิต กิจการอุตสาหกรรมจึงเปนกิจการที่ใชกระบวนการทาง

เทคนิคในการผลิตสินคาซ่ึงมีทั้งสินคาทนุ (Capital Goods) และสินคาเพื่อการบริโภค (Consumer 

Goods) อีกทัง้กิจการอุตสาหกรรมยังเปนกระบวนการทางดานเศรษฐกิจ เพือ่การเพิ่มมูลคา 

(Valve Added) ใหประชาชนมีงานทํา มีการบริโภคเพิ่มข้ึน ทําใหมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชนสูงข้ึน เพื่อชวยใหดุลการคาระหวางประเทศ และดุลการชําระเงนิ ตลอดจนทนุสํารอง

ของชาติใหเปนไปในทางที่ดี 

 
ความสาํคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมเปนการดําเนนิงานเพื่อสนับสนนุและสงเสริมใหอุตสาหกรรม

เจริญกาวหนาข้ึน เพิ่มปริมาณและขยายตัวในทางที่เปนประโยชนมากขึ้น 

1. กิจการอุตสาหกรรมเปนงานที่เกิดรายได และเกิดวัตถทุีม่ีประโยชนไดอยางทนัตา

เห็นและยังทําใหประชาชนมีรายไดที่แนนอน และสูงกวาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํให

ฐานะของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดีข้ึน 

2. ทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนสะดวกสบายข้ึน ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและความเจริญทางอุตสาหกรรมทําใหสามารถประดิษฐเคร่ืองทนุแรง ส่ิงของและเคร่ือง

อํานวยความสะดวกกวาแตกอนมาก 

3. ชวยลดปญหาการวางงาน เมื่อมีการขยายตัวอุตสาหกรรมมากข้ึน มีโรงงาน

เพิ่มข้ึนการจางงานก็เพิม่มากข้ึน 

4. ชวยลดดุลการคา การปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตสินคาอุตสาหกรรมจะชวยลด

การขาดดุลการคาลงไดรวดเร็วเพราะการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตสินคาอุตสาหกรรมนั้นทําได
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งายและรวดเร็วกวาทางการเกษตรกรรมซ่ึงตองอาศัยธรรมชาติ ดวยการสนับสนนุใหมีการผลิตเพื่อ

ทดแทนสินคานําเขาและใหใชวัตถุดิบทีม่ีอยูในประเทศมากที่สุด จะชวยประหยัดเงนิในดาน      

การสูญเสียเงนิตราใหแกตางประเทศ 

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมทําใหเกิดการคนควาใหมๆ เพิม่ข้ึน สินคามีการคนควาให

ไดของใหมๆ เสมอการพฒันาอุตสาหกรรมจะชวยแกปญหาทางการเกษตรกรรมได เพราะสินคา

ทางดานการเกษตรกรรมขาดเสถียรภาพทางดานการผลิตและการตลาด การพัฒนาเกษตรกรรม

ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมจะชวยใหการพัฒนาประเทศบรรลุผล  

 
นโยบายดานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 กระทรวงอุตสาหกรรม  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนนิงานดานการสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรม  ทรัพยากรธรณีและพลังงานในชวงป 2544-2549  กระทรวงอุตสาหกรรมจงึ

ไดจัดทําแนวนโยบายของกระทรวงฯ  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่  9  นโยบายรัฐบาล และบทบาทภารกิจของกระทรวงฯ ไวดังนี ้
 
มาตรการเรงดวนระยะสั้น  

1. รวมกบัหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการหนึง่ตําบล

หนึง่ผลิตภัณฑ   เพื่อใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญาและศักยภาพของทองถิ่นมาใชในการพัฒนา

สินคา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะรวมสนับสนุนในดานความรูสมัยใหมเทคนคิการผลิต และ         

การบริหารจัดการรวมทั้งดานการตลาด  เพื่อเช่ือมโยงสินคาจากชมุชนสูตลาดทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขาย 

2. รวมผลักดัน การจัดต้ังธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  รวมทัง้แกไข

ปญหาสภาพคลองของภาคอุตสาหกรรม ดวยการปรับโครงสรางการบริหารงานของบรรษัทเงินทนุ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) เนนการเพิ่มเงินทนุหมนุเวยีนพรอมกบัการลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกู  

สนับสนนุการนําเคร่ืองจกัรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เพือ่ใชเปนหลักทรัพยในการเพิม่ทุน  ทั้งนี้เพือ่

เปนการสนับสนุนผูประกอบการเดิม เพิ่มโอกาสและทางเลือกดานแหลงเงนิใหผูประกอบการใหม   

อันจะชวยสรางและรักษาฐานการผลิต การจางงาน  การสรางรายได และการสงออก 

3. ใหความชวยเหลือเพื่อลดตนทนุการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยจัดบริการ

ปรึกษาแนะนาํเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตการบริหารจัดการ การลดตนทุนพลังงานการประหยดั

พลังงานและการใชพลังงาน 
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4. สนับสนนุการแกไขปญหาสภาพคลองของภาคอุตสาหกรรม  ดวยการสงเสริมการ

จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักรเพื่อใหสามารถใชเปนหลักทรัพยในการกูยืม  ผลักดันความรวมมือ

กับธนาคารพาณิชยเพื่อสนบัสนุนสินเช่ือแก  SMEs เรงปรับโครงสรางการบริหาร เพิ่มสาขา และ

เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหสินเช่ือ พรอมทัง้ลดอัตราดอกเบ้ียของบรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) 

5. เรงรัดการปรับโครงสรางภาษี     เพือ่ชวยลดตนทนุและขอเสียเปรียบในการ

แขงขันของอุตสาหกรรมไทย 

6. ปรับปรุงกฎหมายวาดวยโครงสรางภาษี เพื่อชวยลดตนทนุ และขอเสียเปรียบใน

การแขงขันของอุตสาหกรรม 

7. เรงรัดการดําเนินเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรมทัง้ดานการผลิต  การจัดการและ

การตลาดใหบงัเกิดผลอยางแทจริงและตอเนื่อง 

8. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและองคกรภาครัฐและเอกชนดานเทคโนโลยีการผลิตที่

ทันสมยั ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม และดานระบบการ

จัดการตามมาตรฐานสากลเชน  ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 และ HACCP เปนตน  

เพื่อใหมีศักยภาพพรอมรองรับการปรับตัวสูเศรษฐกิจยคุใหมรวมทั้งสนับสนนุใหเกดิผูประกอบการ

รายใหมในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  สําหรับเศรษฐกิจใหมที่ใชความรูเปนฐาน 

9. กําหนดมาตรฐานการบรรเทาผลกระทบ และเตรียมความพรอมรับการเปดเสรี

ทางการคาทัง้จากขอตกลง WTO AFTA   และกลุมเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมทัง้สงเสริมภาคเอกชนเขา

มามีสวนรวมในการใหขอมูลดานการคา การลงทุน และการวเิคราะหผลกระทบ ตามขอตกลง

ภายใตกรอบขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศ  

 
มาตรการระยะยาว 

1. ปรับโครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการสงเสริมการลงทุนให

สอดคลองกับเปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  โดยคํานงึถงึทรัพยากรธรรมชาติ  

ทักษะฝมือ  ภูมิปญญาไทย  ศักยภาพในการผลิตและการตลาด  และการใชวัตถุดิบภายในประเทศ

ใหสมดุลกับการพึ่งพาจากประเทศ 

2. เสริมสรางใหมีการพฒันาอุตสาหกรรมพืน้ฐาน  และเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

ตอเนื่องที่จะกอใหเกิดผลตอเนื่องตอการปรับโครงสรางการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจน
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สงเสริม สนับสนุน  และพฒันาอุตสาหกรรมตอเนื่องกบัทรัพยากรธรณี และอุตสาหกรรมพืน้ฐาน

ของประเทศ  เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกบัระบบเช่ืองโยงของอุตสาหกรรม 

3. สรางความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมทีป่ระเทศไทยมศัีกยภาพการพัฒนา และ

มีฐานความรูชํานาญสูง โดยสงเสริมใหไทยเปนแหลงผลิตอาหาร และแปรรูปสินคาเกษตร

อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพของโลก 

4. พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยใหการสนบัสนนุ และสงเสริมความรวมมือการวิจัย และพัฒนา

ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษารวมทั้งผลักดันใหเกิด

เครือขายสารสนเทศเกี่ยวกบัปจจัยการผลิต และการตลาด  และสงเสริมให SMEs ดําเนนิกิจกรรม

การคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

5. สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงนิ รวมถึงสนับสนุนการจัดต้ังและการดําเนินงาน

ของกองทุนรวมทุน  ตลอดจนระบบการคํ้าประกันส้ินเช่ือ  เพื่อพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดเล็ก โดยจัดทําแผนพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใหเขาถึง

แหลงสินเช่ือ  และเพิ่มปริมาณสินเช่ือ  SMEs รายยอยตามความจําเปน 

6. สนับสนนุและกําหนดมาตรฐานเพิ่มมูลคาเพิ่มสินคาอุตสาหกรรม สนับสนนุการ

เพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแขงขันและการพฒันาที่ยัง่ยนื  โดยเพิ่มผลิตภาพการผลิต

รวมภาคอุตสาหกรรมไมนอยกวารอยละ 2.5 ตอป  รวมทัง้สรางเครือขายและขบสนการเพื่อการ

พัฒนาปจจัยหลักที่เปนเงื่อนไขของความสําเร็จในการเพิ่มผลผลิต  เชน พัฒนาบุคลากร เพิ่มขีด

ความสามารถดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนตน 

7. สนับสนนุการพัฒนาอุตสาหกรรมในทองถิ่น ชุมชน และภูมิภาค ใหเกิดธุรกิจ

อุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการที่เข็มแข็ง และนาํไปสูการพฒันาตามระบบบริหารคุณภาพที่

ยั่งยนื  โดยพัฒนากลุมอาชีพในทองถิ่น  สงเสริมการผลิตสินคาไทย สรางเคร่ืองหมายสินคา

ทองถิน่  รวมทั้งสนับสนนุการจัดระบบพืน้ที่อุตสาหกรรม  ในรูปของนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ทีท่ี่มี

ศักยภาพจะพฒันาเปนพื้นทีเ่ศรษฐกิจของประเทศ  โดยสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม  และสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมใหเขาไปต้ังโรงงานอยูใน

นิคมอุตสาหกรรม 

 8. สงเสริมการรับชวงและเช่ือมโยงการผลิต ระหวางกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะ

ของกลุมอุตสาหกรรม เพือ่ใหมีการสนบัสนุนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกนั และเช่ือมโยง
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ธุรกิจชุมชนที่เขมแข็งกับธุรกจิอุตสาหกรรม ตลอดจนจัดต้ังกลุมอุตสาหกรรมที่สามารถแลกเปล่ียน

ทรัพยากรระหวางกนัได และเปนพนัธมิตรกัน (Industrial  Cluster) 

 9. กํากับดูแลสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความเสยีงภัย และมีมลภาวะสูง 

สนับสนนุใหยายไปยังเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โดยลดกากของเสีย

อันตรายจากอุตสาหกรรมใหไดเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวางรอยละ 50 ตลอดจนสงเสริมและผลักดันการนาํ

เทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใชใหเกิดผลในทางปฏิบติั  โดยเนนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและ

เสริมสรางความปลอดภัยในสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  เชน ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ

มลพิษทางอากาศ  ควบคุมคุณภาพอากาศใหสารมลพิษตาง ๆ อยูในพกิัดมาตรฐาน บังคับใช

กฎหมายอยางเขมงวดกับกจิการที่เปนแหลงกําเนิดมลพษิและสงเสริมการผลิตที่สะอาด  รวมทั้ง

ใหองคกรสวนทองถิน่เขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผาน

ระบบการจัดการที่โปรงใสและมีประสิทธภิาพ 

 10. พัฒนาระบบสานสนเทศสภาวะอุตสาหกรรม และกฎระเบียบมาตรการทางการคา

และการสงออก  ใหเชื่อมโยงอยางทั่วถึงระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค  รวมถึงองคกรที่เปน

กลไกบริหารสวนระดับทองถิน่  เพื่อสรางระบบขอมูลเตือนภัยและเปนขอมูลเพื่อการปรับตัวไดทัน

สถานการณ 

 11. เรงรัดการจัดต้ังสถาบันอิสระ  เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมใน

แตละสาขา  ไดแก  สถาบันผลิตภัณฑไมและเคร่ืองเรือน สถาบันยาและเคมีภัณฑ  สถาบัน

อุตสาหกรรมเซรามิกส  และสถาบันอุตสาหกรรมพลาสติก 

 12. สงเสริมและขยายความรวมมือ  ดานอุตสาหกรรมและการลงทนุกับตางประเทศ

เพื่อนบานในภูมิภาค  เพือ่สรางพนัธมติรทางการคาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและจัดทํา

แผนพัฒนาพืน้ทัว่ประเทศมกีระบวนการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

24 

การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมของไทย 
 
 ในชวงป 2545 ถึงป 2547 สินคาภาคอุตสาหกรรมของไทยมกีารขยายตัวเพิ่มข้ึน     

รอยละ 23.7 โดยเปรียบเทียบจากสัดสวนของการสงออกสินคาแตละประเภทของไทย จะพบวา

สัดสวนของภาคอุตสาหกรรมสูงข้ึนมาโดยตลอด โดยเร่ิมจากป 2545  จากรอยละ  6.7 เปนรอยละ  

23.7  ในป 2547  ซึ่งในป  2545  มูลคาการสงออกของภาคอุตสาหกรรมเทากับ  51,901.2           

ลานเหรียญ U$   และในป  2547  มูลคาการสงออกของภาคอุตสาหกรรมเทากับ     75,754.5  

ลานเหรียญ U$ 
 
ภาพท่ี 1  แสดงการขยายตัวของการสงออกสินคาระหวางป 2545 - 2547 
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ที่มา  :  สํานักงานปลัด  กระทรวงพาณิชย 
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แผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
  

 แผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม เปนแผนซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมไดเปนแกนกลาง

จัดทําข้ึนโดยความรวมมือจากหนวยงานและผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค

เพื่อขจัดหรือลดปญหาความออนแอในโครงสรางของอุตสาหกรรมไทย และมุงใหเกิดการปรับตัว

ไปสูการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมูลคาเพิ่มสูงข้ึน มีขีดความสามารถในการแขงขัน

ในตลาดโลกสูงข้ึน สงผลในการกระจายงานและรายไดไปสูชนบท และลดผลกระทบในทางลบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม 

 ในอดีตที่ผานมาอุตสาหกรรมหลายประเภทของไทยมีความออนแอ เนื่องมาจาก

อุตสาหกรรมไทยสวนใหญยงัใชเทคโนโลยลีาสมัยที่ติดมากับเคร่ืองจกัร ขาดการพฒันาเทคโนโลยี

ภายในประเทศ ทาํใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพตํ่า สินคาสงออกบางประเภทแมจะมมีูลคาสงออกสูง

แตก็ตองนําเขาวัตถุดิบและช้ินสวนเปนมลูคาเพิ่มสูงเชนกนั เพราะขาดการสงเสริมสินคาสนับสนุน 

ซึ่งเปนสินคาขนาดกลาง และขนาดยอม ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญ่ีปุน ถอืวาเปนปจจัย

หลักในการพฒันาอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง  โครงสรางที่ออนแอของอุตสาหกรรมไทย จึงทําให

ความสามารถในการแขงขันของไทยดอยกวาประเทศคูแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถรักษา 

และเพิ่มพูนขีดความสามารถในการผลิต และสงสินคาอุตสาหกรรม ที่มีมูลคาเพิม่สูงไปจําหนาย

ในตลาดโลก ซึ่งเต็มไปดวยการแขงขัน โดยมิใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ไดนั้น จาํเปนตองปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ 13 อุตสาหกรรมเปาหมายใหเติบโต

ไดในระยะยาว 

 
อุตสาหกรรม 13 สาขา ทีอ่ยูในแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ไดแก 
   

1. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว 
หมายถงึ  อุตสาหกรรมทีน่ําผลผลิตจากภาคการเกษตร  ไดแก  ผลผลิตจากพืช        

ปศุสัตว  และประมง  มาใชเปนวัตถดิุบหลักในการผลิต  โดยอาศัยเทคโนโลยีตาง ๆ ใน

กระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สะดวกตอการบริโภค  หรือการนําไปใชในข้ันตอไป  และ

เปนการยืดอายุดการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช  ปศุสัตว  และประมง  โดยผานกระบวนการแปรรูป

ข้ันตน  หรือ  ข้ันกลางเปนสินคากึง่สําเร็จรูป  หรือข้ันปลายทีเ่ปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
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ประเทศไทยเปนประเทศทีม่ีศักยภาพสูงในการผลิตอาหาร  เพราะเปนประเทศที่มี

พื้นฐานดานการผลิตการเกษตรที่มั่นคงและม่ังค่ัง   ภาวการณการผลิตและการสงออกอาหารมี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึน  สวนหนึ่งเปนผลจากการมีศักยภาพการผลิตดานวัตถุดิบ  ผูประกอบการมี

ประสบการณและความชาํนาญโดยมีการพัฒนาการผลิตมาเปนระยะเวลานาน และตอเนื่องทําให

การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอาหารมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ  ปจจุบันสินคาอาหารสามารถ

ทํารายไดเขาประเทศปละกวาแสนลานบาท ประเทศไทยสงออกสินคาอาหารหลายประเภท  เชน

อาหารทะเลกระปอง  กุงและไกแชเย็น แชแข็ง แตเนือ่งจากภาวการณแขงขันในตลาดโลกมีมาก

ข้ึน  โดยเฉพาะประเทศแถบเพื่อนบานใกลเคียงที่มีความไดเปรียบดานคาจางแรงงาน  และมี

วัตถุดิบที่คลายคลึงกับประเทศไทย ทําใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยตองพัฒนาขีดความสามารถ

ในการผลิตและการสงออกทัง้ระบบต้ังแตการผลิตวัตถุดิบ  การจัดการ  กระบวนการผลิต  การใช

เทคโนโลยี  การวิจยัและพฒันาและตลาด  เพื่อกาวไปสูการผลิตผลิตภัณฑที่มีมลูคาเพิ่มสูงและ

เปนที่ตองการของตลาดเพิ่มข้ึน 

ขีดความสามารถในการแขงขัน ไทยเปนประเทศผูสงออกอาหารที่สําคัญรายหนึ่ง และ

เปนผูสงออกอนัดับตนของโลกในสินคาหลายชนิด แตเร่ิมชะลอตัวลงต้ังแตป พ.ศ. 2535 เปนตน

มาปจจัยที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหาร มทีั้งปจจัย

ภายนอกและภายในประเทศ ไดแก  

1. การเพิม่ข้ึนของปริมาณ และมูลคาการสงออกข้ึนอยูกับอัตราการเติบโตของ

ตลาดโลกและประเทศผูนาํเขา และประเทศคูแขง คือ อินโดนีเซยี และจีนเร่ิมมีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทยีบสูงกวา 

2. ประเทศคูคาทีสํ่าคัญ เชนสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เร่ิมใชมาตรการที่มิใช

ภาษี 2 ลักษณะ คือมาตรการดานสุขอนามัยและมาตรการดานส่ิงแวดลอมในการกํากับการนาํเขา 

3. ประเทศผูนาํเขาตองการใบรับรองสินคาในหลายลักษณะซ่ึงอยูในความ

รับผิดชอบของหลายหนวยงาน ทาํใหเปนอุปสรรคตอการสงออก 

4. มาตรการหลายมาตรการของรัฐมีความขัดแยงอยูในตัว 

 
ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 
1. การขาดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศที่

ชัดเจน โดยแตละกระทรวงจะมีนโยบายดานอุตสาหกรรมอาหารตามบทบาทความรับผิดชอบของ

ตน ซึง่มักจะไมสอดประสานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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2. เกษตรกรขาดระบบการจัดการการผลิตที่มปีระสิทธิภาพ ทําใหวัตถุดิบมีคุณภาพ

ไมดีพอ และมีปริมาณการผลิตไมสม่ําเสมอ บางคร้ังขาดแคลนหรือบางคร้ังลนตลาด เกษตรกร

สวนใหญมักจะตัดสินใจผลิตตามความถนัด ตามเกษตรกรรายอ่ืน หรือตามราคาผลผลิตในปกอน 

มักไมมีการวางแผนการผลิตที่ลวงหนา และไมไดศึกษาความตองการของตลาดทําใหผลผลิตที่ได

ไมตรงกับความตองการทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากผูบริโภคปลายทางโดยเฉพาะใน

ตางประเทศใหความสําคัญดานคุณภาพสูง หากวัตถดิุบมีคุณภาพไมเหมาะสมจะทําใหผลผลิตที่

ไดมีราคาตํ่าลงมาก 

3. การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศยังมนีอย 

กระบวนการแปรรูปอาหารยงัไมมีประสิทธภิาพพอทําใหตนทนุการผลิตสูง และมีคุณภาพไม

สอดคลองกับความตองการของผูซื้อ การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไมทนัตอการเปล่ียนแปลง

ของอุตสาหกรรมในโลก ขาดการวางแผนในการจัดหาวตัถุดิบ ทําใหการใชกําลังการผลิตไมเต็มที่

และยังมีการนาํระบบการจัดการที่ดีมาใชนอย 

4. เกษตรกรและผูประกอบการขาดขอมูลการตลาด และกฎระเบียบที่จาํเปนตองรู 

ขอมูลขาวสารที่สําคัญมหีลายหนวยงานจัดทํา แตกระจัดกระจายไมมีการจัดการที่ดีทาํใหผูที่

เกี่ยวของไมสามารถใชประโยชนจากขอมลูไดอยางเต็มที ่

5. การขาดระบบเช่ือมโยงและการรับชวงการผลิต การตลาด การขาดความ

เชื่อมโยงที่เหมาะสมระหวางภาครัฐ ผูผลิตวัตถุดิบ (เกษตรกร) ผูแปรรูป ผูสงออก เนื่องจาก

ผลผลิตเกษตรเปนสินคาทีเ่นาเสียงาย การเช่ือมโยงโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรมเปนเร่ืองทีท่าํ

ไดไมสะดวกควรมีการพัฒนาระบบตัวแทน เพื่อดูแลเร่ืองคุณภาพวัตถดิุบ ถายทอดความรู ขาวสาร

ขอมูลที่จําเปนเพื่อใหเกิดการรับชวงการผลิตที่สอดคลองกัน 

6. การขาดมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาสินคาใหมและตลาดใหม ผูประกอบการ

ของไทยสวนใหญ เปนผูรับชวงการผลิตเขาถึงชองทางการตลาดไดเพียงระดับผูนาํเขา ทําใหขาด

ความรูเกีย่วกบัผูบริโภค ที่จะนาํมาพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลาย และยังใหความสนใจนอยใน

การสราง Brand Name ของประเทศใหมลัีกษณะเดนเปนทีย่อมรับของตางประเทศ 

7. การขาดหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน หรือหนวยงานที่มีอยูมีอํานาจหนาที่

ซ้ําซอนกัน ขาดการประสานงานที่ดี ทาํใหลาชาหรือในบางกรณีที่จาํเปนตองไดรับการสนับสนนุ

จากภาครัฐ การดําเนินการเพื่อแกปญหาการกีดกันทางการคายังขาดหนวยงานที่รับผิดชอบที่

ชัดเจนในการแกปญหาไดทนัตอเหตุการณ 
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8. การพัฒนาบุคลากรไมเพยีงพอ และยังไมทั่วถงึ โดยเฉพาะการพัฒนาความรูดาน

ระบบการจัดการยังมนีอยมาก 

9. การขาดเงนิทนุที่มีตนทุนทีเหมาะสม ปญหาสภาพคลองของสถาบันการเงนิ ทํา

ใหอัตราดอกเบี้ยเงนิกูสูง สงผลใหตนทนุในการประกอบการสูงข้ึนตามไปดวย 

10. กฎระเบียบราชการไมเอ้ืออํานวย เปนการแกไขปญหาเฉพาะบางเร่ืองไมไดเปน

การปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ และมีกลไกที่จะสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะการ

แขงขันจากภายนอกประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา กฎระเบียบบางประการที่ลาสมัยยัง

ไมมีการพิจารณาแกไขใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

11. การขาดความพรอมในการแกไขขอกีดกันทางการคา โดยเฉพาะในเร่ืองปญหา

ส่ิงแวดลอม 

 
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ประกอบดวย 3 อุตสาหกรรมยอย ไดแก 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันตน (การผลิตเสนใยประดิษฐ) 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันกลาง (การปนดาย การทอผา และการฟอก ยอม พิมพ  และ 

แตงสําเร็จ) 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันปลาย (การผลิตเคร่ืองนุงหม) 

สําหรับไทยจําแนกออกเปน อุตสาหกรรมส่ิงทอ  (อุตสาหกรรมเสนใย  ปนดาย   ทอผา   

ฟอกยอม และแตงสําเร็จ) และอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม (เส้ือผาสําเร็จรูป เคร่ืองยกทรง ถงุนอง ถงุ

เทา และถุงมือผา) 

 เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก มีการจางงาน

สูงสุดในภาคอุตสาหกรรม สามารถสรางรายไดจากการสงออกเปนอันดับหนึ่ง แตการเปล่ียนแปลง

โครงสรางการผลิตภายในประเทศและตางประเทศ ไดมีผลตอขีดความสามารถในการสงออกของ

ไทยอยางรุนแรง ทั้งในดานการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ รูปแบบ และชนิดของสินคา โรงงาน

สวนใหญต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนใหญใชเคร่ืองจักรเกา ประสิทธิภาพตํ่า เปน

เคร่ืองจักรที่ใชแรงงานสูงทําใหไมสามารถผลิตสินคาคุณภาพสูง และทําใหตนทนุการผลิตสูง 

 อุตสาหกรรมผลิตเสนใยประดิษฐชนิดอ่ืน มีปญหานอยกวาเสนใยโพลีเอสเตอร 

เนื่องจาก กาํลังผลิตมีสูงกวาความตองการใชในประเทศไมมาก การแขงขันภายในประเทศในดาน

ราคามีความรุนแรงนอยกวา สําหรับตลาดสงออก ขณะนี้เร่ิมมีปญหากรณีเสนใยอะครีลิค 
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เนื่องจากอินเดียกลาวหาไทยวาทุมตลาด ผลการไตสวนที่แนชัดยงัไมปรากฏ  สวนอุตสาหกรรมปน

ดายและทอผา มีปริมาณการผลิตลดลง เนื่องจากภาวะตลาดที่ซบเซาตอเนื่อง 

 อุตสาหกรรมฟอกยอมพิมพและแตงสําเร็จ เปนจุดออนที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ไมไดรับการพัฒนา และแกไขปญหาอยางจริงจงั ผูประกอบการสวนใหญยังไมสามารถผลิตสินคา

ที่มีคุณภาพสูงได จึงทําใหมีการนาํเขาผาผืนเพื่อใชในการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป สวนอุตสาหกรรม

ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป มีการจางงานมากทีสุ่ดในหมวดส่ิงทอ เปนอุตสาหกรรมที่สงออกเปนอันดับ

หนึง่ของประเทศมาโดยตลอด การสงออกไดขยายตัวในอัตราที่ลดลง เนื่องจากผูผลิตเพื่อสงออก

สวนใหญไดรับผลกระทบโดยตรงจาการข้ึนคาแรง ทําใหสินคาสงออกของไทยทีเ่ปนสินคาระดับ

ลางไมสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนที่มีตนทนุตํ่ากวา แนวโนมของอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะเพื่อ

ตลาดตางประเทศจะทวีความรุนแรงในการแขงขันมากข้ึน สําหรับสินคาระดับลาง ผูประกอบการ

รายเล็กที่ไมมกีารพัฒนาการผลิต และปรับปรุงคุณภาพสินคาใหมรีาคาสูงขึ้น รวมทัง้รายที่มี

ศักยภาพดานการตลาดตํ่าคงจะไมสามารถดําเนนิการตอไปได 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า คุณภาพแรงงาน กระบวนการผลิต การจัดการ วัตถุดิบ

และระดับเทคโนโลยีที่ใช เปนปญหาท่ีทําใหตนทุนการผลิตสูง เนื่องจากการใชเทคโนโลยกีารผลิต

ที่ลาสมยั ขาดวิศวกรทีม่ีความสามารถในการใชเคร่ืองจักรใหม และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู 

ความชาํนาญ ประสบการณสูงในดานเคมส่ิีงทอ 

2. เคร่ืองจักรเกา เทคโนโลยีลาสมัย ไมสามารถผลิตสินคาทีม่ีมาตรฐาน มี

คุณภาพสูงและมีรูปแบบหลากหลาย ขาดการนาํเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช ทําใหคุณภาพของ

ชิ้นงานมีมาตรฐานตํ่า ประเทศไทยยังเนนการใชแรงงาน ซึง่มักเกิดความผิดพลาดและคุณภาพ

ชิ้นงานดอยมาตรฐานกวา ทําใหส้ินเปลืองวัตถุดิบ คาพลังงาน การบาํรุงรักษาสูง ทําใหไมสามารถ

ผลิตผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของตลาดโลกได 

3. ขาดการทาํตลาดเชิงรุก และขาดขอมูลการตลาด เนื่องจากการขาดบุคลากร

ทางดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนการตลาดในระยะยาว ขาดขอมูลขาวสาร

ดานการตลาดตางประเทศ ขาดการประสานงานซ่ึงกันและกัน ทัง้ในอุตสาหกรรมข้ันตน ข้ันกลาง

และข้ันปลาย 

4. ภาระภาษีตนทุนการผลิต ไมเอ้ืออํานวยตอการพฒันาอุตสาหกรรม และไม

สนับสนนุอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทาํใหผูประกอบการมีตนทุนในการดําเนินงานเพิม่ข้ึน 
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5. ขาดแคลนเงนิกูระยะยาวดอกเบ้ียตํ่า ขาดเงนิทนุทีจ่ะนาํไปพัฒนาปรับปรุง

เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีใหทันสมยั เนื่องจากผูประกอบการบางสวนนําผลกาํไรไปลงทุนในธุรกิจ

อ่ืนแทนที่จะนาํมาพัฒนาโรงงานของตน 

6. มลภาวะจากอุตสาหกรรมฟอกยอม ตลาดตางประเทศเร่ิมมีแนวโนมที่จะ

เรียกรองผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไมกอใหเกิดผลดานมลภาวะ ในขณะที่ผูประกอบการไทย

ขาดการต่ืนตัวเร่ืองส่ิงแวดลอมสากล และการกีดกนัทางการคา เนื่องจากกระบวนการลดมลภาวะ

ตองใชคาใชจายที่สูงมาก ซึ่งมีผลกระทบถึงตนทนุการผลิต ทําใหบางโรงงานทีม่ีระบบบําบัดน้ํา

เสียแลวไมยอมเปดใช 

7. การกระจุกตัวของโรงงานและแรงงาน กอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม สังคม 

ความขัดแยงระหวางประชาชน หรือชุมชนกับโรงงาน ซึ่งมีผลกระทบตอแรงงานโดยตรงท้ังดาน

จิตใจ สุขอนามัย และประสิทธิภาพการทาํงาน 

 
3. อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง 
อุตสาหกรรมรองเทา หมายถึง การทํารองเทา  ยางและพลาสติก  รองเทากีฬา รองเทา  

แตะ  รองเทาหนงัแท  หนังเทียม  รองเทาอ่ืน ๆ  เชน  รองเทาเชือกสาร  และสวนประกอบของ

รองเทา 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั หมายถงึ  การทําหนงัดิบ  หนังฟอก  หนังอัด  กระเปาเดินทาง  

 กระเปาถือ  กระเปาธนบัตร  กระเปาเอกสาร  เคร่ืองใชในการเดินทาง  เคร่ืองใชสํานกังาน  และ

เข็มขัด 

อุตสาหกรรมรองเทา และเครื่องหนงั  เปนอุตสาหกรรมที่มียอดการสงออกติดอันดับ 1 

ใน 10 ของสินคาสงออกที่สําคัญของไทยในชวงป พ.ศ. 2529 – 2533 ตอมาในชวงป พ.ศ.2533 – 

2540 การสงออกมีอัตราขยายตัวลดลง เนื่องจากตนทนุที่สูงข้ึน การแขงขันเสรีการคาสงผลให

ความสามารถในการแขงขันลดลงอยางมาก อุตสาหกรรมนี้โดยสวนใหญจะเปนกิจการขนาดเล็ก 

ทํากนัในครัวเรือนมีเพยีงรอยละ 10 ที่เปนกิจการขนาดใหญผลิตเพื่อการสงออก โรงงานสวนใหญ

เปนโรงงานที่ใชแรงงานเขมขน ยงัไมมีการนําเคร่ืองจักรที่ทนัสมัยเขามาในการผลิต และตลาดหลัก

ยังเปนการจําหนายในประเทศ อุตสาหกรรมนี้ยงัตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยเฉพาะ

เคมีภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนงัจําเปนตองนําเขาทั้งหมด และหนังดิบที่ไดจากแหลง

ภายในประเทศ ปจจุบันยงัมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ เนื่องจากการปศุสัตว

ภายในประเทศยังไมกวางขวาง สวนใหญเปนการเล้ียงสัตวเพื่อใชแรงงาน จึงมีคุณภาพไมดีนัก มี
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รอยตําหนิขีดขวน สงผลใหผูประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงัตองนาํเขาหนงัดิบ และหนังฟอก

จากตางประเทศในปริมาณคอนขางมาก  

 ขีดความสามารถในการแขงขัน แมจะเปนอุตสาหกรรมที่ทาํรายไดใหกับประเทศ

จํานวนมากแตศักยภาพการแขงขันในตลาดโลกของไทย ยังมีขอเสียเปรียบในดานตนทุนการผลิต

ที่สูงกวา และตองเผชิญกับการกีดกันทางการคา ไดแกการสงออกรองเทาของไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศยุโรป (อียู) ซึ่งประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP ทําใหตองเสียอัตรา

อากรขาเขาสูงข้ึนสงผลใหการสงออกลดลง แตยังมีความไดเปรียบจากการพัฒนามานาน และมี

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตใหทันสมยัอยูเสมอ ทั้งรัฐมีนโยบายในการสนับสนนุอุตสาหกรรม 

โดยการลดภาษีนําเขาวัตถุดิบ ที่จะทําใหเกิดภาวการณแขงขันที่สูงข้ึน ระหวางผูประกอบการ

ภายในประเทศ ทําใหไทยยงัสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. ตนทนุตอหนวยสูงกวาคูแขงขันเพราะผลิตภาพตํ่า ดอกเบ้ียสูง ผลตอบแทนจาก

การประกอบการตํ่า และขาดเคร่ืองจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ยังผลิตสินคาทีม่มีูลคาเพิม่ไมสูง

พอ ในขณะทีค่าแรงเพิ่มข้ึน  

2. วัตถุดิบในประเทศไมเพียงพอ ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดความ

หลากหลายของชนิดวัตถุดิบและช้ินสวนรองเทา ที่สอดคลองกับสมัยนิยม 

3. ขาดแคลนบุคลากร เชน ชางเทคนิคชัน้สูงที่ใชกระบวนการผลิตใหม ผูบริหาร

ระดับกลางที่ใชการจัดการแบบใหม นักการตลาดระหวางประเทศ นักออกแบบ ชางเขียนแบบ 

ชางฝมือดานหนงั ชางเย็บ ที่มีความชาํนาญและทํางานมานานพอควร 

4. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไมเขมแข็ง ขาดการใชเทคโนโลยี ทาํใหการออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑไมคลองตัว ขาดขอมูลและความเขาใจในแนวโนมความตองการของตลาด

เปาหมาย 

5. ระบบการนาํเขาและสงออก และอัตราอากรไมเอ้ือตอการแขงขัน โดยเฉพาะการ

แขงขันกับคูแขงรายใหม ๆ 

6. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญ ใชกระบวนการผลิต การจัดการ 

เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรที่ไมทันสมัย 

7. ขาดการเจาะตลาด ความเขาใจในกลไกตลาด และขาดการขยายตลาดเปาหมาย

ในเชิงรุกอยางตอเนื่อง 

DPU



 

 

32 

8. การพัฒนาสินคาที่ม ี Brand Name ของไทยและการปองกัน Brand Name ใน

ตลาดโลกยงัไมเพียงพอ 

9. ปญหามลภาวะของอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
 

4. อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
ประเทศไทยมโีรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไมหลายประเภท เชน การผลิตไมแปรรูป  

การไสไม เซาะรองไม การทําวงกบประตู – หนาตาง การผลิตกรอบรูป กรอบกระจก การผลิต

เคร่ืองเรือน การกลึงและการแกะสลักตาง ๆ การผลิตภาชนะบรรจุ การผลิตไมแผนเรียบ ตลอดจน

การผลิตไมอัด ไมวีเนียร การถนอมเนื้อไม และการเผาถานจากไม  

 อุตสาหกรรมไมที่เกีย่วของกบัการแปรรูปไมในลักษณะ เล่ือย ตัด เซาะ ถาก บาก เจาะ 

แกะ หรือการกระทาํใด ๆ ที่ทาํใหไมชิน้นั้นเปลีย่นรูปไป ประสบปญหาดานการขาดแคลนวัตถุดิบ

ไมเนื้อแข็ง เนือ่งจากรัฐบาลไดออกพระราชกําหนดปดปาสัมปทานท่ัวประเทศ ทาํใหผูประกอบการ

ตองพึ่งพาการนําเขาไมเนื้อแข็งบางชนิดจากตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตเคร่ืองเรือน ชิน้สวน

อุปกรณเคร่ืองใชภายในบาน และงานกอสราง ซึง่เปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต และมีผลทําใหขีด

ความสามารถในการแขงขันลดลง เนื่องจากปญหาความไมสงบภายในประเทศและนโยบาย

อนุรักษปาไมของแตละประเทศที่เขมงวดข้ึนในขณะนี ้ ทําใหการนําเขาไมเพื่อการแปรรูปไมราบร่ืน

ผูผลิตจึงเปลี่ยนมาผลิตเฟอรนิเจอรจากไมเนื้อออนในประเทศแทนโดยเฉพาะไมยางพารา ซึ่งเปน

วัตถุดิบทีห่างาย สามารถปลูกไดในพื้นทีท่ั่วไป 

 การผลิตจะเปนการรับจางผลิตตามใบส่ังซื้อของลูกคาที่กําหนดรูปแบบมาให และการ

ผลิตโดยมีการดัดแปลงรูปแบบเคร่ืองเรือนของตางประเทศ เคร่ืองเรือนที่ผลิตเพื่อจําหนายใน

ประเทศ ผลิตจากไมเนื้อแข็งเปนหลัก เนือ่งจากผูบริโภคยังใหการยอมรับเคร่ืองเรือนยางพารานอย 

โดยเขาใจวาเปนไมที่ไมมีคุณภาพ ถูกมอดและรารบกวนไดงาย นอกจากนี้ยงัไมนยิมเนื้อไมสีขาว

ของไมยางพารา ทําใหตลาดจํากัดอยูเพียงตลาดระดับกลาง และลางเทานัน้ ในป พ.ศ. 2540 

ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซา สงผลกระทบตอการขยายตัวของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะดานที่อยูอาศัย อาคารสํานกังาน ตลอดจนส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ ทําให

อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนภายในประเทศไมขยายตัวเทาที่ควร สวนที่ผลิตเพื่อการสงออกจะเปน

เคร่ืองเรือนที่ผลิตจากไมยางพารา ผลิตภัณฑจะเปนเฟอรนิเจอรชนิดถอดประกอบได นอกจากนีม้ี

ในรูปไมแปรรูป ไดแก ผลิตภัณฑไมแผน ไมแปรรูปเปนแผนหนาเกิน 6 มม. แผนไมวีเนียร และไม
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แผนอ่ืน ๆ และผลิตภัณฑไม ไดแก รูปแกะสลักและเคร่ืองประดับทาํดวยไม กรอบรูปไม และ

เคร่ืองใชทําดวยไม 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการผลิตเพื่อสงออกสวนใหญเปนเคร่ืองเรือนจาก

ไมยางพารา เนื่องจากมีแหลงวัตถุดิบจํานวนมาก ราคาถูก ฝมือแรงงาน และเทคโนโลยีอยูใน

เกณฑดี ความสามารถในการเพิ่มกําลังการผลิตยังมีศักยภาพในระดับสูง ผูประกอบกิจการสวน

ใหญเปนคนไทย  หากไทยสามารถพฒันารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย คุณภาพของ

ผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานในตลาดระดับบน ก็จะสรางความไดเปรียบในดานการคาใน

ตลาดโลกได เนื่องจากความตองการเคร่ืองเรือน และผลิตภัณฑจากไมยางพาราในตลาดโลกเพิ่ม

สูงข้ึน 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. กฎและระเบียบการปฏิบัติของหนวยราชการเก่ียวกับไมธรรมชาติ ไมปาปลูก        

ไมนําเขา ยังไมมีกฎระเบียบที่เหมาะสม ยงัเนนในเร่ืองการควบคุม ไมไดรับการแกไขปรับปรุงให

ทันสมยั และยงัไมเปนแนวทางในการสงเสริมอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาชองทางการตลาด และการติดตอประสานงานกับผูซื้อยังไมเขมแข็ง 

ผูประกอบการของไทยยังขาดขอมูลขาวสารไมมีการประสานและรวมกลุมกนัในการที่จะสนับสนนุ

การผลิตซึ่งกนัและกัน 

3. ผลิตภาพตํ่า มีของเสียและการส้ินเปลืองสูง มีตนทนุตอหนวยสูงกวาคูแขง ทําให

ขาดความไดเปรียบในการแขงขัน เนื่องจากกระบวนการแปรรูปไม รวมทั้งกระบวนการผลิต ยงัไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร มีสัดสวนการสูญเสียสูง ตนทนุดานการขนสงเพิม่สูงข้ึน ทั้งในสวนของ

วัตถุดิบ และการสงสินคาไปยังตางประเทศ 

4. ขาดเทคนิคการผลิตสมัยใหม การจัดการ และขาดความสามรถในการใช บํารุง 

และรักษาเครือ่งจักรใหม ๆ ใหคุมคา 

5. ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ที่เปนที่ยอมรับในตลาดโลก เนื่องจาก

สวนใหญเปนการผลิตตามใบส่ังซื้อ ทาํใหผูผลิตไมเหน็ความสําคัญของการออกแบบ และพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

6. แรงงานฝมือและบุคลากรเฉพาะดานที่มีคุณภาพมีไมเพยีงพอ โดยเฉพาะ         

นักออกแบบผลิตภัณฑสําหรับตลาดตางประเทศระดับสูง ที่มีรูปแบบ การใชวัสดุ และกระบวนการ

ผลิตที่เหมาะสม 
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7. ขาดอุตสาหกรรมสนับสนนุและการรับชวงการผลิต 

8. ไมเนื้อแข็งเพือ่ใชทําเคร่ืองเรือน และงานกอนสรางสวนใหญตองพึง่พาการนําเขา

จากตางประเทศ เปนการเพิม่ตนทนุและลดขีดความสามารถในการแขงขัน  

 
5. อุตสาหกรรมยาและเคมภีณัฑ 
อุตสาหกรรมยา หมายถงึ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยา ดังตอไปนี ้

- การผลิตวัตถทุี่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

- การผลิตวัตถทุี่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บาํบัด บรรเทา รักษา หรือ  ปอง 

กันโรค หรือความเจ็บปวยของมนษุยหรือสัตว 

 - การผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือ การกระทาํหนาที่

ใด ๆ ของรางกายมนุษย หรือสัตวที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ หมายถงึ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ สบู เคร่ืองสําอาง 

หรือส่ิงปรุงแตงรางกาย ดังตอไปนี้  

- การทาํสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับชะลางหรือขัดถู 

- การทาํเคร่ืองสําอาง หรือ ส่ิงปรุงแตงรางกาย 

- การทาํยาสีฟน 

- การทาํสียอมผา 

- การทาํสี หรือยา หรือน้าํมนัสําหรับตกแตงอาคาร 

- การทาํสารกาํจัดศัตรูพืช หรือปุย 

- การทาํน้าํยาฆาเชื้อโรค หรือ ยาดับกล่ิน 

 อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑของไทย มผูีประกอบการเปนจํานวนมาก และมีความ

หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ แตที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก 

อุตสาหกรรมยา และเวชภัณฑ ผงซักฟอก สียอม สีและผลิตภัณฑรวม สบู เคร่ืองสําอาง และสาร

กําจัดศัตรูพืช เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้เปนอุตสาหกรรมพืน้ฐานสําหรับอุตสาหกรรมตอเนือ่ง

อ่ืน และ/หรือใชในชีวิตประจําวนั ซึง่มีบทบาทสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการ

นําเขาและเพือ่การสงออก การนําเขายังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑยาและ

วัตถุดิบยา โรงงานผลิตสวนใหญต้ังมาเปนระยะเวลานาน สภาพเคร่ืองจักรเกาลาสมัย และมี

เทคโนโลยีคอนขางตํ่า 
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 ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑที่ผลิตในไทยโดยเฉพาะยา สวนใหญเปนการผลิตใน

ลักษณะเปนการประกอบตัวยา (Formulation) ซึ่งตองนาํเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ และถือเปน

ตนทนุสวนใหญในการผลิต ความตองการใชวัตถุดิบในประเทศเปนความตองการใชแบบตอเนื่อง 

(Derived Demand) มาจากอุตสาหกรรมผลิตยาสําเร็จรูป สวนใหญเปนการผลิตยาที่มเีทคโนโลยี

การผลิตไมซับซอนและสูงมากนกั โดยเปนการผลิตยาสําเร็จรูปที่หมดอายุการคุมครองตาม

สิทธิบัตรแลว หรือเปนการผลิตโดยไดรับใบอนุญาตจากเจาของผูคิดคน หรือเปนการสกัดตัวยา

จากสมนุไพร ซึ่งยงัมีไมมากนัก สําหรับยาแผนโบราณที่ผลิตในประเทศไทยสวนใหญเปนการผลิต

ในลักษณะที่ใชสมุนไพรมาบด และผสมผสานประกอบข้ึนเปนตัวยาตามสูตรยาโบราณ 

 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ สวนใหญเปนการผลิตในลักษณะการประกอบ ผสมสารเคมี

เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซึง่เปนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีไมซับซอน และคอนขางลาสมัย ยกเวน ใน

อุตสาหกรรมการผลิตสีทาอาคาร ผงซักฟอก ผลิตภัณฑเคมีที่ผลิตเปนผลิตภัณฑที่อยูในรูปของ

สินคาที่เปน Thai Brand Name หรือมีการผลิตโดยซื้อใบอนุญาตการผลิตจากเจาของผูคิดคน 

หรือรับจางผลติตาม Brand Name ของตางประเทศ  

 ขีดความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากประเทศไทยมีความตองการใชยาใหม ๆ 

ราคาแพงที่ยงัมีสิทธิบัตรคุมครองเพิ่มมากข้ึน แสดงใหเหน็วาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูผลิตในตลาดภายในประเทศลดลง  แหลงนาํเขายาและเวชภัณฑที่สําคัญของไทย ไดแก 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน สวนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เมื่อพิจารณาดานวัตถุดิบ 

เทคโนโลยีการผลิต บุคลากร สามารถแขงขันในตลาดภายในประเทศสูงไดแก ผงซักฟอก สีและ

ผลิตภัณฑรวม  สําหรับตลาดในตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศ

กําลังพัฒนา ผลิตภัณฑสวนใหญมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับปานกลาง และคอนขางสูง 

ยกเวนสบู 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. กฎระเบียบในการผลิตและจําหนาย การนําเขาและสงออก มาตรฐานและการ

ควบคุมคุณภาพที่มีอยูไมเหมาะสม มีความซ้ําซอนไมคลองตัว และไมเอ้ืออํานวยตออุตสาหกรรม 

2. บุคลากรเฉพาะทาง เภสัชกร นกัวทิยาศาสตร วิศวกร ชางเทคนิคมีไมเพียงพอ ทัง้

ดานปริมาณและคุณภาพ โดยบุคลากรบางสวนหันไปประกอบอาชีพอ่ืน ขณะเดียวกนัหลักสูตร

การศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม 
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3. วัตถุดิบสวนใหญผลิตเองไมไดในประเทศ ตองนําเขาและมีราคาสูงเมือ่

เปรียบเทยีบกบัราคาควบคุมผลิตภัณฑในประเทศ (ทําใหผูนําเขาดําเนินการนาํเขาวัตถุดิบที่มี

คุณสมบัติหลากหลายและอาจไมสอดคลองกับมาตรฐาน) เนื่องจากวัตถุดิบเคมภัีณฑมีโครงสราง

ทางเคมีซับซอน ตองอาศัยการวิจยั คนควา การพฒันาดวยเทคโนโลยีสูง ซึ่งไทยขาดการลงทนุ

ดานนี้   

4. การพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ ยังมนีอยไมเพียงพอ เนื่องจาก

ขาดแคลนทุน การวิจยัของหนวยงานตาง ๆ ไมสอดคลองกับความตองการของตลาด และขาดการ

พัฒนาไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 

5. การเจาะตลาดตางประเทศยังไมเพียงพอ เนื่องจากมกีารแขงขันสูง และการกีด

กันจากตางประเทศ (ขนาดของตลาดของผูผลิตยาในประเทศมีขนาดเล็ก) โดยที่ตลาดในประเทศ

ถูกจํากัดดวยระเบียบการจัดซื้อจัดจางของรัฐ และถูกจํากัดดวยกฎหมายสิทธิบัตรยา 

6. พิธีการนาํเขา – สงออก ตลอดจนอัตราภาษีศุลกากรยงัไมเอ้ืออํานวยตอ           

อุตสาหกรม 

 
6. อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง 
หมายถงึ    อุตสาหกรรมแปรรูปข้ันตนทีน่ําเอาน้าํยางสด  ทีก่รีดไดจากตนยางพารามา 

แปรรูปใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและสะดวกในการนาํไปใชเปนวัตถดิุบในการผลติผลิตภัณฑยาง   

 อุตสาหกรรมยางพารา และผลิตภัณฑเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการผลิต

ภาคเกษตร หากพฒันาใหมบีทบาทในการใชยางพารามากข้ึนจะสรางมูลคาเพิ่ม การจางงาน และ

รายไดในภาคอุตสาหกรรม ยังกอนใหเกิดประโยชนตอราคายางพาราและรายไดของเกษตรกรดวย 

ประเทศไทยมศัีกยภาพในการผลิต โดยเฉพาะในเร่ืองความพรอมดานวัตถุดิบ เนื่องจากรัฐมี

นโยบายและมาตรการสนบัสนุนการผลิตมาโดยตลอด สวนการผลิตผลิตภัณฑยางบางชนิดที่รวม

ทุนกับบริษัทตางชาติ ไดใชเทคโนโลยีการผลิตผลิตจากบริษัทผูรวมทุน หรือบริษัทแม ทําใหมี

ความสามารถในการผลิตสินคาที่เปนทีย่อมรับในตลาดโลก 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน สามารถผลิตยางพาราไดมากเปนอันดับหนึ่ง และ

คาจางแรงงานที่ตํ่าเมื่อเทียบกับปะเทศผูผลิตรายสําคัญ คือมาเลเซยีที่ไดลดพื้นทีก่ารปลูกลง และ

คาจางแรงงานที่สูงกวาไทย ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซยีกําลังประสบปญหาดานภัยธรรมชาติและ

ดานภาวะเศรษฐกิจ สวนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางรายใหญที่รวมทนุกับบริษทัตางชาติจะมี

ความสามารถในการแขงขันสูง เนื่องจากมีเครือขายการตลาดที่แนนอนและมีศักยภาพในการหา
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ตลาดเพิ่มเติม แตในสวนของผูประกอบการที่ไมไดรวมทนุกับบริษัทตางชาติ ตองพัฒนา

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเอง  จาํเปนตองสนับสนนุเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. การขาดวิสัยทศันรวมระดับชาติที่ชัดเจน ตลอดจนนโยบายที่เอ้ือตอการพัฒนา

อุตสาหกรรม การแปลงนโยบายสูแผนปฏิบัติการ และการติดตามผลที่จะทําใหวิสัยทัศนบรรลุ

เปาหมาย  

2. นโยบายและมาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่องยงัไมชัดเจน ไมครบวงจร 

และยังไมเนนผลิตภัณฑที่ใชยางธรรมชาติและมูลคาเพิม่สูง 

3. ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สวนใหญยังขาดความรูดานเทคโนโลยี

การผลิต การจัดการ ดานมาตรฐานผลิตภัณฑ และขอมูลขางสารตาง ๆ เพื่อใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑยาง 

4. ขาดความเขมแข็งในการเจาะตลาดทัง้ในประเทศและตางประเทศ และขาดความ

คลองตัว ทําใหขาดความไดเปรียบในการสงออก 

5. ขาดการสนับสนุนเงนิกูระยะยาว อัตราดอกเบ้ียผอนปรน เพื่อการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ การขยายกําลังการผลิต หรือต้ังโรงงานใหม 

6. ความรวมมือในการวิจัย และพัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชนยังไมเพียงพอที่จะ

สนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม และยังขาดการเผยแพรผลงานวิจยัที่เปนประโยชน 

7. ปญหาดานมาตรฐานคุณภาพ การบริการทดสอบ การรับรองคุณภาพ ตลอดจน

การสนับสนุนใหใช ISO 9000 หรือ ISO 14000 

8. อัตราอากรนาํเขาวัตถุดิบที่จาํเปนสูง เชน ยางสังเคราะห สารเคมี ทาํใหตนทุน

การผลิตสูง 

9. ขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยยีาง 

10. การผลิตยางไมสอดคลองกบัความตองการของตลาดโลก เนื่องจากเกษตรกรขาด

ความมัน่ใจเร่ืองราคายางดิบ อันเปนผลมาจากนโยบายการแทรกแซงราคายางแผน 

11. สภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางบางประเภท ใชเคร่ืองจักรเกา ลาสมัย ทาํ

ใหประสิทธิภาพการผลิตตํ่า สงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตํ่า และขายไมไดราคา 

12. ขาดอุตสาหกรรมสนบัสนนุทีเ่ขมแข็ง เชน อุตสาหกรรมแมพิมพ เคร่ืองผสมยาง 

ทําใหตองนาํเขาปจจัยการผลิตในราคาสูง 
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7.  อุตสาหกรรมผลิตภณัฑพลาสติก 
เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี       หรือเปนอุตสาหกรรมที่ใชเมด็       

พลาสติก  หรือโพลิเมอร  หรือ  เรซิน  เปนวัตถุดิบ 

 โครงสรางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก เปนโรงงานขนาดเล็กและเปนการ

บริหารแบบครอบครัวประมาณ 70% ของโรงงานท้ังหมด ซึ่งผลผลิตของโรงงานเหลานี้นอยกวา 

60% ขอกการผลิตทั้งหมด โรงงานขนาดใหญที่มกีําลังการผลิตแบบ world scale มีอยูประมาณ

ไมถึง 6% ของโรงงานท้ังหมด แตผลผลิตถึงประมาณ 40% ของทัง้หมด การผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติก สวนใหญไดจากวิธี injection moulding , film extrusion และ fibre extrusion  ที่ต้ัง

โรงงานผลิตสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เนื่องจากมีความเกี่ยวโยง

กับความตองการใชผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอื่น ๆ แตโรงงานขนาดเล็กที่ผลิตบรรจุภัณฑนั้นมี

การกระจายอยูทั่วประเทศ ตามความหนาแนนของประชากร 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน ราคาวตัถุดิบหรือเมด็พลาสติกเปนปจจัยที่สําคัญที่มี

ผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน ในปจจุบนัเปนราคา import parity และกําหนดเปน

เหรียญสหรัฐฯ และมีอัตราภาษีนาํเขา 20 – 23.5% มีการจางแรงงานคอนขางสูง สวนใหญ

ตองการแรงงานฝมือในดานการผลิตและการตลาด และยังขาดแคลนในเรื่องสถาบันทีท่ําการ

ฝกอบรมตาง ๆ ในเร่ืองเคร่ืองจักรเกา ขาดประสิทธิภาพ ขาดการพฒันาดานการออกแบบ mould 

หรือแมพิมพตาง ๆ ยังมกีารเสียภาษีอะไหลหรืออุปกรณตาง ๆ ของเคร่ืองจักรในอัตราสูง ใน

อุตสาหกรรมสนับสนนุขนาดยอมหรือกลางนั้น มกัไมคิดรวมคาเส่ือมไวในตนทุนราคาดวย และ

ขาดการลงทุนในการเปล่ียนทดแทนเคร่ืองจักรเกา สําหรับโรงงานขนาดใหญทีม่ีการลงทุนสงูมกัมี

สัดสวนคาไฟฟาก็สูงตามไปดวย ประเทศยังขาดการพฒันาเทคโนโลยีดวยตนเอง สวนใหญเปน

เทคโนโลยนีําเขาหรือการลอกเลียนแบบ การรวมลงทนุกับตางประเทศนั้น กอใหเกดิการถายทอด

เทคโนโลยีอยูบาง จากการที่โรงงานสวนใหญอยูใกลกรุงเทพฯ ตนทนุการขนสงในประเทศจึง

คอนขางนอย สําหรับการขนสงเพื่อสงออกจะเปนราคาคาขนสงทางทะเล สวนการกระจายสูตลาด

ในประเทศ ใชการขนสงทางรถและรถไฟ ซึ่งถูกที่สุด และมีการใชระบบภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราที่

ใกลเคียงกบัประเทศเพื่อนบานหรือคูแขงอ่ืน ๆ รวมทั้งระบบการคิดภาษีขายและภาษีรายไดที่

ใกลเคียงกนัดวย 
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 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 
1. ขาดความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยี และขาดความสามารถในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในการผลิต และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรที่มีอยูอยางคุมคา 

2. บุคลากรทางเทคนิคทีม่ีคุณภาพมีไมเพียงพอ เชนแรงงานฝมือในระดับชาง

เทคนิค วิศวกร นักออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ 

3. ขาดทักษะและการพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนนุ เชน แมพมิพ เคร่ืองมือที่

เกี่ยวของกับการทําแมพิมพ 

4. ขาดประสิทธภิาพในการจัดการ การบริหารตลาด การเงิน ตนทนุ และระบบการ

บริหารคุณภาพ   

5. ขาดการพัฒนาดานการออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ ที่สามารถนําไปสูการผลิตเชิง

พาณิชยได 

6. ขาดการพัฒนาชองทางการตลาดเพ่ือสงออก 

7. โครงสรางและกระบวนการทางภาษีมีความเหล่ือมลํ้า ไมเหมาะสม ไมเอ้ืออํานวย

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแขงขันกับประเทศคูแขง 

8. ผูประกอบการขาดความรู ในการเลือกใชชนิดและเกรดของเม็ดพลาสติก ทีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงาน และเพือ่ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

9. โรงงานบางสวนโดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็ก ใชเคร่ืองจกัรเกาที่ขาดประสิทธิภาพ 

และมีการนาํเขาเคร่ืองจักรเกา ซึง่ทําใหเปนภาระ เชนส้ินเปลืองพลังงานสรางมลภาวะ 

10. มลภาวะ ขาดระบบที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดมลภาวะในการผลิตและวัสดุ

พลาสติกเหลือใช 

  
8.  อุตสาหกรรมเซรามกิสและแกว 
หมายถงึ  โรงงานผลิตผลิตภัณฑที่สวนประกอบของผลิตภัณฑทั้งหมด  หรือ สวนใหญ          

ผลิตจากวัตถดิุบที่มีอยูตามธรรมชาติบนเปลือกโลก  ซึง่กรรมวิธีการผลิตตองผานการเผาที่

อุณหภูมิสูง 

 เปนอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑมากมายหลายชนิด เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใชวัตถดิุบภายในประเทศเปนสวนใหญ ชวยประหยัดเงินตราจากการนาํเขา

วัตถุดิบ สามารถทํารายไดจากการสงออกสูง สวนอุตสาหกรรมแกวเปนการผลิตที่ตอบสนองความ

ตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่อง การผลิตจะตองผลิตอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น
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โรงงานนอกจากจะผลิตเพื่อใชในประเทศแลวผลผลิตสวนเกินจงึตองสงออก ปจจุบันแนวโนมการ

สงออกไดเพิ่มสูงข้ึนมาก 

 อุตสาหกรรมเซรามิกสในประเทศเกือบทัง้หมดเปน Traditional Ceramics กระเบ้ือง 

เคร่ืองสุขภัณฑ และกระจกนัน้ เปนวัสดุตกแตงทีก่ารผลิตเนนหนักเพื่อตอบสนองตออัตราการ

เติบโตของความตองการใชภายในประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย สวนถวยชามเซรา

มิกส ของชํารวย เคร่ืองประดับเซรามิกส เคร่ืองแกวใชบนโตะอาหาร การผลิตจะเนนเพื่อการ

สงออก บรรจุภัณฑแกว (ขวดแกว) เปนสินคาที่ขนสงลําบากเพราะแตกหักงาย และมีตนทุนในการ

ดูแลคอนขางสูง ทาํใหผลผลิตที่ไดเกือบทั้งหมดใชสนองความตองการภายในประเทศ จะมีการ

สงออกบางในรูปของบรรจุภัณฑที่ไปพรอม ๆ กับผลิตภัณฑ และลูกถวยไฟฟา จะผลิตเพื่อ

ตอบสนองกิจกรรมสาธารณูปโภค (ไฟฟา) เปนสําคัญ สําหรับอุตสาหกรรมแกว เคร่ืองแกวและ

บรรจุภัณฑแกวนัน้ เปนอุตสาหกรรมที่ใชทุนเขมขน สวนกระจกแผน เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงนิ

ลงทนุสูง ใชทุนและเทคโนโลยีเขมขน ตลาดข้ึนอยูกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน มีความพรอมทางดานการผลิตเพื่อการสงออกมาก 

เนื่องจากมปีจจัยสนับสนุนหลายอยาง การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตอยางตอเนือ่ง จนกระทั่ง

ทัดเทยีมกับประเทศชั้นนํา ความพรอมทางดานวัตถุดิบ (หาไดงายภายในประเทศ และมีปริมาณ

เพียงพอในเชิงพาณิชย) สวนวตัถุดิบนําเขาไดรับการสนับสนุนจากรัฐดวยการลดภาษีนําเขา

วัตถุดิบ ในระดับทีท่ําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง รวมทัง้การใหการรับรองระบบการผลิตดวย

มาตรฐาน ISO 9000 และรับรองสินคาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อใหสินคา

มีคุณภาพเปนที่เชื่อถือแกผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. กระบวนการผลิตยังมีผลิตภาพตํ่า ในขณะที่ตนทนุการผลิตเพิ่มข้ึน มีการสูญเสีย

ในข้ันตอนการผลิตสูง สินคาข้ันตนมีราคาสูงกวาการนาํเขา 

2. วัตถุดิบมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ ทัง้วัตถดิุบภายในประเทศ และวตัถุดิบนําเขา

จําเปนตองสํารองวัตถุดิบไวในปริมาณมาก ๆ และมีตนทนุเพิม่ เพื่อปรับคุณภาพ การพฒันา

วัตถุดิบภายในประเทศมารองรับยังมีไมเพียงพอ ขาดการประสานงานระหวางผูผลิตวัตถุดิบกับ

ผูประกอบการ เนื่องจากขาดความรูในเทคโนโลย ี
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3. รัฐและเอกชนยังไมมีการประสานงาน และทิศทางรวมที่ชัดเจน ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเซรามิกสและแกว ในเร่ืองสําคัญ ๆ เชน การพัฒนาและถนอมแหลงดินที่มีคุณภาพ 

การสงเสริมและช้ีนาํจํานวนผูผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดที่ผันแปรไป 

4. การเจาะตลาด ขอมูลทางการตลาด ความเขาใจในมาตรฐานสินคาของ

ตางประเทศ และการแกไขขอกีดกันทางการคายงัไมดีพอ ไทยขาดการต้ังมาตรฐานสินคานําเขา

เพื่อปกปองผูบริโภค และขาดมาตรการปองกันการทุมตลาดจากตางประเทศ 

5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง ดานเทคโนโลยีเซรามิกส ชาง วิศวกรรม 

และบุคลากรดานการจัดการ โดยเฉพาะนกัเซรามิกส และชางพืน้ฐาน 

6. ระบบการจัดการของผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กยังไมดีพอ เปน

เพราะโครงสรางการศึกษาของไทย ไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการในโรงงาน การบริหารการจัดการ

แบบเดิมที่คิดแตเพียงวาผลิตแลวจะขายได 

7. อุตสาหกรรมบางกลุมยงัใชเทคโนโลยีไมทันสมยั กลุมเซรามิกสตองลงทนุอีกมาก 

ในการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมกระจกจําเปนตองปรับปรุงจากกระจก

แผนเปนกระจกโฟลท 

8. ภาษีนาํเขาวัตถุดิบ เชนสี สารเคลือบ สารเคมี ยังคงมอัีตราสูงเมื่อเทยีบกับคูแขง

โดยเฉพาะเมือ่คาเงนิบาทลดลง 

9. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และผลิตภัณฑ Brand Name ของไทย 

  
9.  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 
ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ  ไดแก 

- กลุมผลิตภัณฑโทรคมนาคม 

- กลุมผลิตภัณฑคอมพวิเตอร 

- กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิส 

- กลุมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน 

- กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

 ประเทศไทยไดนําเขาช้ินสวนมาประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เพื่อทดแทนการ

นําเขา และเพื่อการสงออก ปจจุบนัมกีารพัฒนาถึงระดับที่สามารถผลิตช้ินสวนไดหลากหลาย

ประเภท ภาครัฐใหการสนับสนุนการผลิตเพื่อการสงออก มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง 

และเพิ่มความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ การผลิตของไทยยงัตองพึ่งพาวัตถุดิบ ชิน้สวน 
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เทคโนโลยีและเงนิทนุจากตางประเทศอยูมาก อุตสาหกรรมยังขาดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ จึงจาํเปนตองเรงปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหเกิดความเขมแข็ง มีความเชื่อมโยง

ที่สมบูรณ พฒันาผลิตภาพของแรงงาน และประยกุตใชเทคโนโลยีใหมอยางมปีระสิทธิภาพเพื่อ

รักษาการเปนฐานการผลิตในระดับช้ันนํา และการสรางรายไดเขาประเทศ โดยกลุมอุตสาหกรรม

ตาง ๆ มีการขยายตัวและศักยภาพการผลิต ดังนี ้

1. กลุมผลิตภัณฑโทรคมนาคม เปนตลาดขนาดเล็กเมือ่เปรียบเทียบกับตลาดโลก 

เปนอุตสาหกรรมคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย สวนใหญตองใชเทคโนโลยีในการผลิตสูง ที่ผาน

มาการผลิตมักจะผลิตอุปกรณส่ือสารที่ใชเทคโนโลยีไมซับซอน หรือเปนการนาํเขาช้ินสวนจาก

ตางประเทศเพื่อประกอบในโรงงานท่ีเปนฐานการผลิตในประเทศไทย สงผลใหการคาผลิตภัณฑ

โทรคมนาคมของไทยขาดดุลมาโดยตลอด 

2. กลุมผลิตภัณฑคอมพวิเตอร เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทนุสูง ใชเทคโนโลยี
การผลิตสูงและทนัสมัย เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วมาก การผลิต

ของไทยสวนใหญจะผลิตช้ินสวน อุปกรณ และสวนประกอบ หรือนาํเขาช้ินสวน เพือ่ประกอบเปน

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป แลวสงออก ตลาดในประเทศมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

และกําลังซื้อทีล่ดลง โดยเฉพาะกลุมธุรกิจดานการเงนิการธนาคารและธุรกิจขนาดกลางซ่ึงสวน

ใหญพยายามลดคาใชจายลง การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี Multimedia 

และ Internet รวมทัง้การสรางเครือขายใยแกวนาํแสง และโครงการบริการสื่อสารระบบดิจิตอล ซึ่ง

จําเปนตองใชระบบคอมพิวเตอรเปนจุดเช่ือมสัญญาณ จะสงผลใหความตองการของตลาดยงัคงมี

อยู 

3. กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิส เปนการผลิตที่เนนการใชแรงงานเปน

สําคัญ และจะเปนลกัษณะรวมทนุกับตางประเทศในรูปของบริษัทขามชาติ บริษทัในเครือ และ

ผูรับชวงการผลิต ปจจุบันอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิสตองพึง่พาการนําเขาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศถึงรอยละ 80 ซึ่งผลิตเพื่อการสงออกเปนสวนใหญโดยมแีผงวงจรไฟฟา หรือ IC เปน

ผลิตภัณฑที่มคีวามสําคัญตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส เนื่องจากการพัฒนา IC ที่มีคุณสมบัติ

ใหม ๆ จะเปนตัวแปรสําคัญในการกาํหนดแนวโนมของอุตสาหกรรมข้ันปลาย ตลาดในประเทศ

สวนใหญเปนการนาํเขาจากตางประเทศ เนื่องจากแผงวงจรไฟฟาทีผ่ลิตในประเทสมีคุณสมบัติไม

ตรงกับความตองการใชในประเทศ เปนการผลิตเพื่อเปนการสงออกเปนหลัก 

4. กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน เปนอุตสาหกรรมทีม่ีการผลิตมานาน

กวา 30 ป ผูผลิตมีการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีการออกแบบ และมีความสามารถใน
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การผลิตชิ้นสวน สวนประกอบและการผลิตภัณฑสําเร็จรูปทําใหเคร่ืองใชภายในบานที่ผลิตใน

ประเทศมีรูปแบบสวยงาม คุณภาพดี สามารถสงไปจําหนายในตลาดญ่ีปุน ยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา ทัง้ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทแม และการรับจางผลิต การผลิตเคร่ืองใช

ภายในบานมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศสูง โดยปจจุบันมีการใชชิน้สวนในประเทศ

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และนําเขาวัสดุและวัตถุดิบพื้นฐาน เพื่อผลิตเปนชิ้นสวนและสวนประกอบแลว

นํามาประกอบเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

5. กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ในปจจุบันเขามามีบทบาทที่สําคัญอยางยิง่ 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทัง้ทางดานฮารดแวร เทคโนโลยี

เนื้อหาสาระทีเ่ปนส่ือผสม เทคโนโลยีโทรคมนาคมรวมถึงเทคโนโลยีซอฟตแวรดวย อีกทัง้

หนวยงานตาง ๆ ไดมีการลงทนุพฒันาระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีมูลคาสูงมาก ทาํใหตลาด

ภายในประเทศมีขนาดใหญเพียงพอและมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยเปนพื้นฐานใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะส้ัน ๆ  

6. อุตสาหกรรมสนับสนนุ เปนอุตสาหกรรมพื้นฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมตาง 

ๆ ซึ่งการผลิตช้ินสวนแตละชนิดจะมีการใชเทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่

แตกตางกนั โดยเทคโนโลยีดาน DIE / MOLD เปนหัวใจสําคัญของการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

 ขีดความสามารถในการแขงขันประเทศไทยมีความไดเปรียบในการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกสหลากหลาย 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. โครงสรางภาษีศุลกากรไมเหมาะสม และไมเอ้ือตอการผลิตและการใชชิ้นสวน

ตอเนื่องในประเทศ 

2. การขาดแคลนบุคลากรที่มวีสัิยทัศน และความชํานาญ ทั้งดานการจดัการ และ

เทคโนโลย ี

3. การขาดแคลนเงินทนุ ขาดสภาพคลอง และมีภาระดอกเบ้ียสูงอุตสาหกรรมไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทนุสูง ซึ่งปจจุบันสถาบันการเงนิไมมีเงนิ

สนับสนนุที่เพยีงพอ และมีความเขมงวดกบัการปลอยสินเช่ือ 

4. ผลิตภาพตํ่า เพราะขาดเทคโนโลยี และระบบการผลิตการจัดการที่ทนัสมัย การ

ผลิตของไทยยงัตองพึง่พาเทคโนโลยกีารผลิตจากตางประเทศ ตองจายคาธรรมเนียมการใช

เทคโนโลยีของตางประเทศมาโดยตลอด ผูประกอบการบางสวนไมไดนําเทคโนโลยกีารผลิตใหม ๆ 
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มาใช และไมมีการประยกุตใชเทคโนโลยีการผลิตใหเหมาะสม กระบวนการการผลิตมีความ

ซ้ําซอน ลาสมยั 

5. การขาดความสามารถในการเจาะตลาดใหม ๆ และระบบฐานขอมูลไมเขมแข็งไม

มีองคกรกลางในการจัดหา / จัดซื้อวัตถุดิบ และการจัดจําหนายสินคา ปจจุบนัตองสงผานสิงคโปร 

และไตหวัน ซึ่งทาํใหตนทนุการผลิต / จําหนายสูง และผลประโยชนสวนใหญจะตกเปนของ

ประเทศทางผาน 

6. เร่ืองพิธกีารทางศุลกากรและการทาเรือกอใหเกิดความลาชา กฎระเบียบ ข้ันตอน

การนาํเขา และสงออกยุงยากวับซอน ใชเวลาในการดําเนินการ และคาใชจายสูง กอใหเกิดความ

ลาชา และตนทุนเพิ่มสูงข้ึนดวย 

7. การขาดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ (R & D) 

8. อุตสาหกรรมสนับสนนุที่ผลิตชิ้นสวนไมเขมแข็ง 
9. การสอดประสานทิศทาง ขอมูล และความเขาใจ ระหวางผูเกี่ยวของทัง้ภาครัฐ 

และภาคเอกชนยังไมเอ้ือประโยชนสูงสุด 

10. การพึง่พาการนําเขาวัตถุดิบ และช้ินสวนสูง ทําใหมีมูลคาเพิ่มตํ่า 

11. การใชมาตรฐานผลิตภัณฑไมทั่งถึง ทาํใหเกิดความเสียเปรียบทางการคา ทัง้ใน

ประเทศและการสงออก 

12. โครงสรางพื้นฐานไมเหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่ในสวนภูมิภาค ซึง่ BOI พยายาม 

ผลักดันใหมกีารต้ังโรงานขณะที่โครงสรางพืน้ฐานยงัไมพรอม 

13. การขาดการพฒันา Brand Name ของไทย 

 
10.  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ตองใชเงินลงทนุจํานวนมาก      ใชความชํานาญ     และ 

เทคโนโลยีชัน้สูงในการผลิต ซึ่งสวนใหญตองพึ่งพาการลงทนุจากบริษัทแมในตางประเทศ การ

ประกอบรถยนตในประเทศ แบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนตที่ใชใน

การพาณิชย สําหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศไทย มกีารผลิต 2 แบบ คือ แบบ

ครอบครัว และแบบสปอรต สวนอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เติบโต

มาพรอมกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต โครงสรางการผลิตชิ้นสวนยานยนตสําเร็จรูป (OEM) 

และช้ินสวนอะไหลสําหรับการทดแทน (REM)  
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 ประเทศกาํลังพัฒนาสวนใหญตองการพฒันาใหเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

เพื่อที่จะไดกาวไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม  เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอ่ืนเปนจํานวนมาก หากพัฒนาอยางครบวงจรแลวผลประโยชนทางเศรษฐกิจตอ

ประเทศอีกหลายประการ 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพการผลิตในประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบ

กับผูผลิตระดับโลกแลวคอนขางตํ่า บุคลากรบางสวนยงัขาดทกัษะในการทาํงาน โดยเฉพาะทกัษะ

ดานเทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบระดับสูง ความสามารถในการผลิตบุคลากรในประเทศ

ยังไมสามารถตอบสนองความตองการได ทัง้ในดานปริมาณ และคุณภาพ ผูประกอบการยานยนต 

และผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสวนใหญตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ในประเทศไทยเปนการ

รวมทนุ หรือไดรับสิทธิ์จากเจาของเทคโนโลยี ผูผลิตเหลานี้สามารถเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตแตไม

สามารถออกแบบผลิตภัณฑได 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 
 - ปญหาของอุตสาหกรรมยานยนต 

1. ขาดความชัดเจนในวิสัยทัศนรวม และเปาหมายในระดับชาติ ทาํใหการพัฒนาไม

สอดคลองและตอเนื่อง 

2. โครงสรางภาษียานยนตไมเหมาะสม อัตราภาษีนาํเขาช้ินสวนประกอบรถยนต 

(CKD) และรถยนตสําเร็จรูป แตกตางกนัมากเกนิไป ทําใหผูผลิตในประเทศไดรับความคุมครอง

มากจนขาดความกระตือรือรนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหแขงขันไดในตลาดโลก 

3. มีความขัดแยงในโครงสรางภาษี และมาตรการสนับสนนุการผลิตในประเทศ 

4. บุคลากรยังมคุีณภาพไมดีพอ ไมตรงความตองการ ขาดความสามารถในการ

วิเคราะห และแกไขปญหาในการผลิตเทยีบเทาระดับสากล ทาํใหการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ 

และการผลิตไมพัฒนา 

5. ตลาดในประเทศหดตัว ขาดการบุกตลาดสงออก ภาครัฐบาลยังขาดมาตรการ

สงเสริมการสงออกอยางจริงจัง และตอเนือ่ง ทําใหการแสวงหาตลาดไมประสบผลสําเร็จ 

6. ขาดการทาํ R & D ในดานทีผู่ประกอบการตองการ 

7. มูลคาเพิม่ในประเทศของผลิตภัณฑมีสัดสวนคอนขางตํ่า 

8. ขาดระบบการรวบรวม และนําเสนอขอมูล ทาํใหผูประกอบการไมรูความ

เคล่ือนไหวในตลาดโลก ขาดการปรับตัวเพื่อรับการเปดเสรีทางการคา และการลงทนุ 
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 - ปญหาของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 
1. โครงสรางภาษีชิ้นสวนยานยนตไมเหมาะสม มีความขัดแยงในโครงสรางภาษีและ

มาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

2. ขาดมาตรการสนับสนนุผูผลิตขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SME) ใหแข็งแรง ขาด

การสนับสนุนอยางตอเนื่องและเพียงพอ 

3. Productivity ตํ่า ทาํใหขาดความสามารถในการแขงขัน ผูประกอบการขาด

ความรูดานการจัดการ ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ และผลิตภาพตํ่า มีอัตราการสูญเสียสูง ทาํให

ตนทนุการผลิตสูง 

4. ขาดความชัดเจนในวิสัยทัศนรวม และเปาหมาย ขาดความตอเนื่องในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสนับสนนุ ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชา และไมประสบผลสําเร็จอยางเหน็ไดชัด 

5. บุคลากรยังมคุีณภาพไมดีพอ ไมตรงความตองการ ขาดความสามารถในการ

วิเคราะหและแกไขปญหา ขาดความสามารถดานภาษาตางประเทศ เปนอุปสรรคในการเรียนรู 

6. ขาดการทาํ R & D ในดานทีต่องการ 

7. ตลาดในประเทศหดตัว ขาดการบุกตลาดสงออก 

8. ขาดระบบการรวบรวม และนําเสนอขอมูล 

9. สัญญาการถายทอดเทคโนโลยีมีความเสียเปรียบ ไมเอ้ือตอการพัฒนา 

10. บทบาท และการเปนเจาของอุตสาหกรรมชิน้สวนจะอยูในการควบคุมของ

ตางชาติมากข้ึน เนื่องจากการประกอบกจิการตองพึ่งพาผูรวมลงทนุตางชาติเกือบทกุดาน การ

ดําเนนิงานจงึถูกควบคุมโดยตางชาติ 

 
11.  อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ 
หมายถงึ  การทําเคร่ืองประดับโดยใชเพชร  พลอย  ไขมกุ  ทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  

 โลหะอ่ืน ๆ หนิสี  อัญมณีแท  เทียม  สังเคราะห  การตัด  การเจียระไน  หรือขัดเพชร  การเผาหรือ

อบ 

 เปนอุตสาหกรรมที่สะอาดไมกอมลภาวะ ลักษณะสนิคามีความละเอียด ออนชอย 

เหมาะกับนิสัยคนไทยทาํใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ แรงงานที่

เขามาสูอุตสาหกรรมนี ้ จะไดรับการฝกฝนใหมทีักษะ ปจจุบันชางฝมือของไทยไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล  

 อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย เปนอุตสาหกรรมที่มีมานาน ใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ

พื้นบาน และสรางชื่อเสียงใหแกประเทศเปนอยางมาก เปนแหลงเจียระไนพลอยทีดี่ที่สุด การลงทุน
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ไมสูงนัก ใชเคร่ืองมือ อุปกรณเจียระไนที่ไมสลับซับซอนและมีราคาถูก ปจจุบนัวตัถุดิบพลอยใน

ประเทศเร่ิมลดนอยลง ผูผลิตจึงตองพึง่พาการนาํเขาพลอยดิบจากตางประเทศ การผลิตในไทย

เพื่อสนองความตองการภายในประเทศเพยีงรอยละ 20 ของการผลิต ที่เหลือเพื่อการสงออก ผูผลิต

เพื่อการสงออกจําเปนตองอาศัยนกัออกแบบ ใชเคร่ืองมือ อุปกรณและเทคโนโลยีในการผลิตที่

ทันสมยักวาการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศเทานัน้ 

 การเจียระไนเพชรเกิดข้ึนภายหลัง โดยมีการนําเทคโนโลยีเคร่ืองจักรเคร่ืองมือที่

ทันสมยัจากตางประเทศเขามาใช ใชเงนิลงทนุสูง เนื่องจากตองใชเคร่ืองมือ หรืออุปกรณที่ทนัสมัย 

ซับซอน และมีราคาสูง ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทรวมทนุกับตางชาติ มกัไดรับการสงเสริม

การลงทุนจาก BOI  สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับ เปนการทําตัวเรือน 

เคร่ืองประดับจากโลหะมีคา เชนทองคํา เงิน ทองคําขาว และนาํอัญมณีตาง ๆ ที่เจียระไนแลวมา

ประกอบเขาตัวเรือนเปนเคร่ืองประดับสําเร็จรูปออกจําหนาย การผลิตมีความหลากหลาย สามารถ

ดึงดูดความสนใจไดมาก 

 ตนทนุการผลิต สามารถแบงการผลิตออกเปน 3 ประเภท ไดแก การผลิตเพชรที่

เจียระไนแลว การผลิตพลอยที่เจยีระไนแลว และการผลิตเคร่ืองประดับ อุตสาหกรรมนี้ไทยผลิต

เพื่อการสงออกเปนสวนใหญ แตในปจจุบันตลาดภายในประเทศเร่ิมมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

และในป พ.ศ. 2540 แนวโนมการตลาดในประเทศจะเนนไปที่รูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวให

เขากับกระแสความนิยมของคนหนุมสาวโดยเฉพาะ 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน ตลาดหลักเปนตลาดตางประเทศสามารถสงออกไป

จําหนายนาํเงนิตราเขาประเทศ ถงึแมจะประสบกับปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าที่เกิดข้ึนทัว่โลก 

แตสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยยังคงสามารถรักษามูลคาการสงออกไวได อยางไรก็

ตามเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกนั ไทยมีความไดเปรียบเนื่องจากมีแหลงอัญมณี

ที่สําคัญ คือ ทบัทิมและแซปไฟร (Ruby and Sapphires)  

 กลุมประเทศทีม่ีความไดเปรียบจากการทีม่ีวัตถุดิบอยูภายในประเทศ และมีแรงงาน

อยูเปนจาํนวนมาก เร่ิมมีการพัฒนาภายในประเทศเอง จึงมีการสงวนวัตถุดิบบางสวนไวใชเพื่อ

อุตสาหกรรมในประเทศของตน ซึง่ในอนาคตมีแนวโนมเปนคูแขงที่สําคัญของไทย คณะรัฐมนตรีได

ใหความเหน็ชอบตามรางพระราชกฤษฎีกาวาดวย การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนาํเขา

เพชร พลอย ทับทมิ มรกต เพทาย ไพฑรูย หยก ไขมกุ รวมทั้งส่ิงทีท่ําเทียมวัตถุดังกลาว โดยมี

หลักการและเหตุผลเพื่อสงเสริมสนับสนนุใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณี เพื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ เพื่อขจัดปญหาการขอเครดิตภาษีคืน รวมทัง้ชวย

สงเสริมใหมกีารจางงานในประเทศมากข้ึนดวย 

 
  ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. การขาดแคลนชางฝมือที่มีความชาํนาญเฉพาะดาน 

2. การขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. การขาดแคลนการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิต การเจียระไน 

4. การตลาด ดอยความสามารถในการที่จะเปนศูนยกลางการคา 

5. ความไมเหมาะสมของกฎระเบียบ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

6. การพัฒนารูปแบบอัญมณี และเคร่ืองประดับที่ออกแบบโดยคนไทย หรือเปน 

Brand Name ของไทยยังมีไมเพียงพอ 

7. ขาดทักษะในการบริหาร 
8. ภาพพจนของสินคาไทยเส่ือมเสีย เนื่องจากผูขายบางรายกําหนดราคาที่สูงกวา

คุณภาพ 

9. การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมไมเขมแข็ง 
 
12.  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
หมายถงึ อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการ ถลุง หลอม รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก  

หรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and Steel Basic Industries)  

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา เปนอุตสาหกรรมพื้นบานที่สําคัญในการพฒันา 

อุตสาหกรรมตอเนื่องของประเทศ ซึง่สามารถแยกออกตามข้ันตอน หรือกระบวนการผลิตได ดังนี ้

1. การผลิตเหล็กข้ันตนหรือการถลุงเหล็ก ผลิตภัณฑที่ได คือ เหล็กถลุง (pig iron) 

และเหล็กพรุน (sponge iron) ผลิตภัณฑทัง้สองชนิดจะถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบข้ันตนในการผลิต

เหล็กชนิดตาง ๆ ตอไป 

2. การผลิตเหล็กข้ันกลาง หรือที่เรียกวาผลิตภัณฑข้ันตน ผลิตภัณฑทีไ่ดคือ เหล็ก

แทงเล็ก (billet) เหล็กแทงใหญ (bloom) และเหล็กแทงแบน (slab) ซึง่จะนําไปเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตเหล็กทรงยาว (long products) และเหล็กทรงแบน (flat products) 

3. การผลิตข้ันปลาย หรือที่เรียกวาผลิตภัณฑข้ันกลาง หรือผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป  

 อุตสาหกรรมเหล็กในปจจุบนัของไทยยังไมมีอุตสาหกรรมผลิตเหล็กข้ันตน สวนใหญมี

เฉพาะการหลอมเหล็กโดยใชเตาอารคไฟฟา และจํากดัอยูเฉพาะการผลิตเหล็กข้ันกลาง และข้ัน
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ปลาย การพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเปนการพัฒนาใหมีการผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ สนองความ

ตองการของตลาดในประเทศ ที่มุงผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา ซึง่การผลิตตองอาศัยวัตถุดิบจาก

ตางประเทศเปนหลัก สงผลใหตนทนุการผลิตสูง และไมสามารถแขงขันทางดานราคาในการ

สงออกสินคาเหล็กไปจําหนายในตลาดตางประเทศไดมากนกั 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน เปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา และ

โอกาสในการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมสงออกก็มีความเปนไปได เชนเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ แต

จะตองมีการแกไขปญหา และลดผลกระทบที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในปจจุบัน มีเฉพาะบาง

ผลิตภัณฑเทานั้น เนื่องจากยังขาดการผลิตเหล็กครบวงจร 

 
 ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

1. โครงสรางการผลิตทั้งระบบไมเอ้ืออํานวย และไมเกื้อหนนุ ใหเกิดความแข็งแกรง

ของอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากขาดนโยบายและทิศทางรวม ทาํใหการพัฒนากระจุกตัวอยูใน

ข้ันกลางและข้ันปลาย ขาดความตอเนื่องเชื่อมโยงในระบบการผลิตทัง้ดานประเภทผลิตภัณฑ และ

ที่ต้ังของโรงงาน 

2. อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพไมเพยีงพอตอการแขงขัน เนือ่งจากไมไดใช

เคร่ืองจักรทีท่นัสมัยที่มีอยูใหเต็มประสิทธภิาพ หรือใชกระบวนการผลิตที่ไมเหมาะสม 

3. ไมมีความเขมแข็งในกลยทุธ และขอมูลการตลาด เพราะการช้ีนํา และความ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนยังไมเพยีงพอ ขาดประสิทธิภาพและความฉับไวในการใชกลไก

แกไขปญหาการทุมตลาด และขอกีดกันทางการคา เนื่องจากภาครัฐยังขาดความพรอมในการ

ปองกนัการคาที่ไมเปนธรรม และขาดความพรอมในการปกปองและแกไขปญหา 

4. ขาดวิสัยทัศนรวม และนโยบายที่ชัดเจนเปนรูปธรรม และตอเนื่องในการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

5. วัตถุดิบและวสัดุอุปกรณในการผลิตตอเนือ่งไมเพียงพอ ทัง้คุณภาพ และปริมาณ

ยังตองนําเขาจากตางประเทศ 

6. คุณภาพและราคาของสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานไมเหมาะสม เชน 

กระแสไฟฟาไมสม่ําเสมอ กาซ (ใหความรอนตํ่ากวากําหนด) น้ําเพื่ออุตสาหกรรม ทาเรือน้ําลึก เขต

อุตสาหกรรม และมีการขาดแคลนในบางพื้นที ่

7. ภาระทางภาษีและข้ันตอนทางราชการที่เปนอุปสรรค ทาํใหความสามารถในการ

แขงขันของอุตสาหกรรม ทัง้ตลาดภายในประเทศและการสงออก 
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8. ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ และทักษะในดานชาง และวิศวกรรม ดานการ

บริหารการเงนิที่ตรงตามความตองการของอุตสาหกรรม 

9. ขาดความสามารถในการพฒันาผลิตภัณฑ และขาดการวิจัยและพฒันาตอเนื่อง

จากเทคโนโลยีทีน่ําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากตองใชทุนสูง 

 
13.  อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 หมายถงึ สารอินทรียเคม ี(Organic Chemical) ประเภท Hydrocarbon ที่ผลิตข้ึนโดย

ใชผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเปนวัตถุดิบ โดยที่ ปโตรเลียม คือ สารประกอบระหวางไฮโดรเจน กับ

คารบอน ซึง่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ประเภทที่อยูในสภาพของเหลว ของหนืด และของแข็งนัน้ 

เรียกวา น้ํามันดิบ ประเภทที่อยูในสภาพกาซ เรียกวากาซธรรมชาติ สวนประเภทกาซใตผิวโลกซึง่

เมื่อข้ึนมาสูผิวโลกแลวกลายเปนของเหลว เรียกวา กาซธรรมชาติเหลว condensate 

 ในประเทศไทยการผลิตในระยะแรกเปนไปเพื่อทดแทนการนาํเขา และไดมีการ

ขยายตัวจนสามารถสงออกผลิตภัณฑไดหลายชนิด นบัต้ังแตป พ.ศ. 2535 ที่เร่ิมเปดเสรีในการ

ผลิต มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันปลายเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงมาก สามารถตอบสนอง

ตามความตองการใชของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน ๆ ที่ไดมกีารพฒันาข้ึน ตามการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ และเปนการกําลังการผลิตเพื่อใหตนทนุตอหนวยลดลง 

ปจจุบันกาํลังการผลิตปโตรเคมีข้ันตนยงัไมเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ 

 ขีดความสามารถในการแขงขัน ประเทศไทยไดเร่ิมการผลิตมาประมาณ 10 ป นบัวา

ไมนานนกัเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมใหญ ๆ สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป ญ่ีปุน เกาหลี

ใต และไตหวนั ดังนัน้ตนทนุการผลิตของอุตสาหกรรมไทยจึงนับวายังอยูในระดับสูง และเนื่องจาก

การที่ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกมักมกีารข้ึน – ลงอยางรวดเร็ว ตามปริมาณการผลิต 

ความตองการใช และราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ปจจุบันไมมีกาํแพงภาษนีําเขาเปนปจจัยในการ

คุมครองผูผลิตในประเทศเหมือนในชวงกอน 
 
ปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม 

 1. ตนทนุการผลิตสูง เนื่องจากโครงสรางของอุตสาหกรรมไมเหมาะสม การเช่ือมโยง

และประสานความตองการระหวางอุตสาหกรรมยงัไมเพียงพอ ตนทุนวัตถุดิบข้ันตน ตนทนุดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการขนสง เชน ทาเรือเสรี กองเรือพาณิชยนาว ี
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 2. คุณภาพ ปริมาณ และการบริการของระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟา น้าํเพื่อการ

อุตสาหกรรม กาซธรรมชาติ) ยังไมดีพอ ทาํใหประสิทธิภาพ ในการผลิตของอุตสาหกรรมลดลง 

เนื่องจากหลายกรณียังอยูในระบบผูกขาด 

 3.  กฎระเบียบ เชน พรบ. แรงงาน กฎระเบียบเกีย่วกบัวัตถุมพีิษ ฯลฯ ที่ออกโดยไม

สอดคลองกับสภาวะของอุตสาหกรรม ทาํใหเปนอุปสรรค และไมเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมป

โตรเคมี ยังไมมีการกาํหนดนิยามเฉพาะสําหรับปโตรเคมี ทาํใหมีความคลุมเครือ 

 4.   ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาตลาด และการปองกนัการทุมตลาด ยงัไม

เขมแข็ง 

 5. โครงสรางภาษีในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีผลกระทบตอตนทุนของอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง  

 6. การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลย ี และผลิตภัณฑตอเนื่อง เพื่อปรับประยุกต

เทคโนโลยทีี่นาํเขาจากตางประเทศ ยงัไมเขมแข็ง 

 7. ขาดแคลนบุคลากรในระดับวศิวกร และชางที่มีความรูเฉพาะ 
 
 

 จากตารางที่  3  แสดงมูลคาการสงออกของทัง้  13  สาขาอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม

ที่มีมูลคาการสงออกสูงที่สุด  ไดแก  อุตสาหกรรมสาขาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีมูลคา

การสงออก   33,070  ลานเหรียญสหรัฐ  ในป  2547  คิดเปน  48% เมื่อเปรียบเทียบจาก  13  

สาขาอุตสาหกรรม  การสงออกของอุตสาหกรรมสาขาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนทุกป  จะเหน็ไดจากในป  2544 มมีูลคาการสงออก   22896.7  ลานเหรียญสหรัฐ  และในป  

2547  เพิ่มข้ึนเปน  33,070  ลานเหรียญสหรัฐ    อันดับสอง  ไดแก  อุตสาหกรรมสาขาส่ิงทอและ

เคร่ืองนุมหม    มีมูลคาการสงออก  9,798.8  ลานเหรียญสหรัฐ  ในป 2547  คิดเปน  14%  

อุตสาหกรรมเซรามิกสและแกวเปนสาขาทีม่ีการสงออกนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 13  สาขา

อุตสาหกรรม   โดยมีมูลคาการสงออก    355.2     ลานเหรียญสหรัฐ  ในป  2547     คิดเปน  1%  

จาก  13  อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 3   แสดงมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรม  13  สาขา 
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ 

สาขาอุตสาหกรรม 2544 2545 2546 2547 

1.  อาหารและอาหารสัตว 2,014.5 2,016.6 2,135.8 2,257.4 

2.  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 8,424.8 8,121.7 8,485.9 9,798.8 

3.  รองเทาและเคร่ืองหนัง 843.8 772.0 798.2 765.2 

4.  ไมและเคร่ืองเรือน 576.1 673.4 717.7 905.5 

5.  ยาและเคมีภัณฑ 1,015.1 1,193.0 1,581.4 2,075.8 

6.  ยางพาราและผลิตภัณฑยาง 1,095.1 1,260.3 1,556.4 1,959.6 

7.  ผลิตภัณฑพลาสติก 860.3 954.4 1,236.2 1,478.9 

8.  เซรามิกสและแกว 318.9 318.1 335.8 355.2 

9.  เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 22,896.7 23,840.6 27,424.0 33,070.2 

10.  ยานยนตและช้ินสวน 3,355.1 3,749.7 5,127.9 7,739.8 

11.  อัญมณีและเคร่ืองประดับ 1,837.2 2,169.3 2,514.8 2,647.1 

12.  เหล็กและเหล็กกลา 461.2 581.2 846.7 1,303.9 

13.  ปโตรเคม ี 2,046.7 2,002.1 2,302.7 3,681.2 
 

ที่มา  :  สํานักงานปลัด  กระทรวงพาณิชย 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห 
   

 การวิเคราะหผลการศึกษาในคร้ังนี ้  จะทาํการวิเคราะหโดยใชดัชนีความเช่ือมโยง

ทางตรงไปขางหลัง (Direct  Backward  Linkage) คือ  การผลิตสินคาชนิดหนึง่จะนําไปสูการ

พัฒนาของสินคาที่ใชเปนปจจัยการผลิตของสินคาชนิดนี ้ ดัชนีความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา  

(Direct  Forward  Linkage)  คือ  ผลผลิตของอุตสาหกรรมหน่ึงเปนวัตถุดิบของสินคาอีกชนิดหนึ่ง  

ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง  (Backward  Linkage  Index)  ดัชนีความเชื่อมโยง

โดยรวมขางหนา  (Forward  Linkage  Index)  โดยจะศึกษาอุตสาหกรรม 13  สาขา  ดังตอไปนี ้

1.   อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว    046   061 

2. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม   070  072 

3. อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง  075  077 

4. อุตสาหกรรมไมและเคร่ืองเรือน  080 

5. อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ  084  088 

6. อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง  097 

7. อุตสาหกรรมพลาสติก  098 

8. อุตสาหกรรมเซรามิกสและแกว  099  100 

9. อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  118   119 

10. อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  125 

11. อุตสาหกรรมอัญมณี  และเครื่องประดับ  132 

12. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  105 

13. อุตสาหกรรมปโตรเคมี  086 

  
การวิเคราะหความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมไทย 
 
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมมีการเช่ือมโยงกนั  โดยสินคาชนิดหนึ่งอาจ

เปนวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตของสินคาอีกชนิดหนึง่  การพฒันาอุตสาหกรรมจึงอาจกระตุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของได  และผลการเชื่อมโยงนําไปสูการผลิตสินคาและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทีห่ลากหลายข้ึนได   
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 - อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  (046), (061) จากการศึกษาพบวาคาความ

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct  Backward  Linkage)  ของสาขาอุตสาหกรรมการทาํปลา

กระปองฯ (046)  มีคาเทากับ 26.0814 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขา การทาํ

ปลากระปอง อาหารทะเลกระปองฯ (046) การผลิตขนมปง (053) ภัตตาคารและรานขายเคร่ืองด่ืม  

(147)   และคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหลังของสาขาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวมีคา

เทากับ  2.5015  ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอาหารสัตว  (061)    

การเล้ียงสัตวปก  (021)  ผลผลิตจากสัตวปก  (022) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขา

อุตสาหกรรมการทําปลากระปองฯ (046)  มีคาเทากบั 0.0383 และมีการกระจายผลผลิตไปยัง

สาขาเศรษฐกจิตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแกภัตตาคารและรานขายเคร่ืองด่ืม (147)  

การผลิตอาหารสัตว  (061)  กิจกรรมที่ไมสามารถจําแนกสาขาการผลิตได (180)   สําหรับสาขา

อุตสาหกรรมอาหารสัตว  (061)  มีคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนาเทากับ  0.0998  ซึ่งมกีาร

กระจายผลผลติไปยังสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต  ไดแก  กจิกรรมที่ไม

สามารถจําแนกสาขาการผลิตได  (180)  การผลิตอาหารสัตว  (061)  การขนสงสินคาทางบก  

(151) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index)  มีคาเทากบั  

0.0398  ในสาขา  (046),  0.4083  ในสาขา (061)   แสดงวาทั้งสองสาขาอุตสาหกรรมมีการใช

ปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน  ๆ  โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

1.0368 ในสาขา (046), 1.0214 ในสาขา (061)   แสดงวาผลผลิตของทั้งสองอุตสาหกรรม

กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สูง 
 
ตารางที่  4  แสดงคาความเช่ือมโยงของสาขาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj046 26.0814 -  การทําปลากระปอง อาหารทะเลกระปอง และการเก็บ

รักษาอาหารทะเลอ่ืน ๆ  (046) 

-  การผลิตขนมปง  (053) 

-  ภัตตาคารและรานขายเคร่ืองด่ืม  (147) 
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ตารางที่  4  (ตอ)  
   

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 
Uj061 2.5015 -  การผลิตอาหารสัตว  (061) 

-  การเล้ียงสัตวปก  (021) 

-  ผลผลิตจากสัตวปก  (022) 

Ui046 0.0383 -  ภัตตาคารและรานขายเคร่ืองด่ืม (147) 

-  การผลิตอาหารสัตว  (061) 

-  กิจกรรมที่ไมสามารถจําแนกสาขาการผลิตได (180) 

Ui061 0.0998 - กิจกรรมที่ไมสามารถจําแนกสาขาการผลิตได  (180) 

- การผลิตอาหารสัตว  (061) 

- การขนสงสินคาทางบก  (151) 

αj046 0.0398  

αj061 0.4083  

βi046 1.0368  

β i061 1.0214  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (070), (072) จากการศึกษาพบวาคาความ

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward  Linkage) ของสาขาการผลิตสินคาส่ิงทอถกั

สําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตงกาย (070) มีคาเทากับ 3.8874 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิต

จากสาขา การผลิตสินคาส่ิงทอถักสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตงกาย (070) การผลิตสินคา

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (134) โรงแรมและที่พกัอ่ืน ๆ (148) และคาความเชื่อมโยงไปขางหลังของสาขา

การผลิตเคร่ืองแตงกาย (072) มีคาเทากับ 2.8044 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตเคร่ือง

แตงกาย (072) การผลิตและการจัดจําหนายภาพยนตร(172) สถาบันธุรกิจ สมาคมอาชีพ และ

สมาคมกรรมกร (170)  

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct    Forward  Linkage)    ของสาขาการผลิต

สินคาส่ิงทอถกัสําเร็จรูป  ยกเวนเคร่ืองแตงกาย  (070)   มีคาเทากบั  0.2572     และมีการกระจาย

ผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกจิตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก สาขาการผลิตสินคาส่ิงทอ
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ถักสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตง กาย (070) โรงแรมและทีพ่ักอื่น ๆ (148) การผลิตพรม และเคร่ืองปู

ลาด (073) สําหรับสาขาการผลิตเคร่ืองแตงกาย (072) มีคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา

เทากับ 0.3566 ซึ่งมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยการผลิต 

ไดแก การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) การผลิตสินคาส่ิงทอถักสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ือง

แตง กาย (070) การผลิตส่ิงถัก (071)  

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ 

0.2606 ในสาขา (070), 0.3737 ในสาขา (072) แสดงวาทัง้สองสาขาอุตสาหกรรมมีการใชปจจัย

การผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั

1.0129 ในสาขา (070), 1.0480 ในสาขา (072) แสดงวาผลผลิตของทั้งสองอุตสาหกรรมกอใหเกิด

ความเชื่อมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สูง 
 
ตารางที่  5  แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุมหม 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj070 3.8874 -  การผลิตสินคาส่ิงทอถักสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตง

กาย (070) 

-  การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (134) 

-  โรงแรมและที่พกัอ่ืน ๆ (148)  

Uj072 2.8044 - การผลิตเคร่ืองแตงกาย (072) 

- การผลิตและการจัดจําหนายภาพยนตร(172) 

- สถาบันธุรกจิ สมาคมอาชีพ และสมาคมกรรมกร (170) 

Ui070 0.2572 - การผลิตสินคาส่ิงทอถกัสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตง 

กาย (070) 

- โรงแรมและที่พกัอ่ืน ๆ (148) 

- การผลิตพรม และเคร่ืองปูลาด (073) 

Ui072 0.3566 - การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) 

- การผลิตสินคาส่ิงทอถกัสําเร็จรูป ยกเวนเคร่ืองแตง 

กาย (070) 

- การผลิตส่ิงถกั (071) 
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ตารางที่  5  (ตอ) 
   

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

αj070 0.2606  

αj072 0.3737  

βi070 1.0129  

βi072 1.0480  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

 - อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง (075), (077) จากการศึกษาพบวา 

คาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward  Linkage) ของสาขาโรงฟอกหนงัและ

การแตงสําเร็จหนงั (075) มีคาเทากับ 19.3492 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขา 

โรงฟอกหนังและการแตงสําเร็จหนงั (075) การผลิตผลิตภัณฑหนงัสัตว (076) การผลิตรองเทา 

ยกเวนรองเทายาง (077)  และคาความเช่ือมโยงไปขางหลังของสาขาการผลิตรองเทา ยกเวน

รองเทายาง (077) มีคาเทากับ 32.1207 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิต

รองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) การผลิตผลิตภัณฑหนังสัตว (076) การซอมแซม (177) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct    Forward  Linkage)    ของสาขาโรงฟอก

หนงัและการแตงสําเร็จหนงั (075)   มีคาเทากบั  0.0517   และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก สาขาการผลิตเครื่องแตงกาย (072) การทอผา 

(068) โรงฟอกหนังและการแตงสําเร็จหนงั (075) สําหรับสาขาการผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง 

(077) มีคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนาเทากับ 0.0311 ซึ่งมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยการผลิต ไดแก การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077)โรง

ฟอกหนงัและการแตงสําเร็จหนงั (075) การบริการสวนบุคคล (178) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ

0.0517 ในสาขา (075), 0.0316 ในสาขา (077) แสดงวาทัง้สองสาขาอุตสาหกรรมมีการใชปจจัย

การผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

0.9997 ในสาขา (075), 1.0165 ในสาขา (077) แสดงวาผลผลิตของทั้งสองอุตสาหกรรมกอใหเกิด

ความเชื่อมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ คอนขางนอยในสาขา (075) สูงในสาขา (077) 
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ตารางที่  6  แสดงคาความเช่ือมโยงของสาขาอุตสาหกรรมรองเทาและเครือ่งหนัง 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj075 19.3492 -  โรงฟอกหนงัและการแตงสําเร็จหนัง (075) 

-  การผลิตผลิตภัณฑหนงัสัตว (076) 

-  การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077)  

Uj077 32.1207 - การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) 

- การผลิตผลิตภัณฑหนงัสัตว (076) 

-  การซอมแซม (177) 

Ui075 0.0517 -  การผลิตเคร่ืองแตงกาย (072) 

-  การทอผา (068) 

-  โรงฟอกหนังและการแตงสําเร็จหนัง (075) 

Ui077 0.0311 - การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) 

-  โรงฟอกหนังและการแตงสําเร็จหนัง (075) 

- การบริการสวนบุคคล (178) 

αj075 0.0517  

αj077 0.0316  

βi075 0.9997  

βi077 1.0165  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

  - อุตสาหกรรมไม และเครื ื่องเรือน (080) จากการศึกษาพบวาคาความ

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward Linkage) ของสาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและ

เคร่ืองตกแตงทําดวยไม (080) มีคาเทากับ 26.5761 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจาก 

สาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแตงทาํดวยไม (080) บริการเกีย่วเนื่องกบัการขนสง 

(157)ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ (017)  

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

เคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแตงทาํดวยไม (080) มีคาเทากบั 0.0376 และมีการกระจายผลผลิตไปยัง

DPU



 

 

59 

สาขาเศรษฐกจิตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตเคร่ืองเรือนและเครื่องตกแตงทาํ

ดวยไม (080) การกอสรางอ่ืน ๆ (144) โรงเล่ือย (078)    

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index)  มีคาเทากบั 

0.0373  ในสาขา (080) แสดงวาสาขาอุตสาหกรรมนี้มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกจิ

อ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

0.9910 ในสาขา (080) แสดงวาผลผลิตของสาขาอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการ

สรางอุตสาหกรรมอื่น ๆ คอนขางนอย 
 
ตารางที่ 7  แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj080 26.5761 -  การผลิตเคร่ืองเรือนและเครื่องตกแตงทาํดวยไม (080) 

-  บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง (157) 

-  ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ (017) 

Ui080 0.0376 -  การผลิตเคร่ืองเรือนและเครื่องตกแตงทาํดวยไม (080) 

-  การกอสรางอ่ืน ๆ (144) 

-  โรงเล่ือย (078) 

αj080  0.0373  

βi080   0.9910  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

 - อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ (084), (088) จากการศึกษาพบวาคาความ

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward Linkage) ของสาขาการผลิตเคมีภัณฑ

อุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) มีคาเทากบั 0.1096  ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจาก

สาขาการผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมลูฐาน (084) การผลิตปุยและยาปราบศัตรูพืช (085) 

การผลิตผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆ (092)  และคาความเชื่อมโยงไปขางหลังของสาขาการผลิตยารักษา

โรค (088) มีคาเทากับ 8.3718 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตยารักษา
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โรค (088) การผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมกึ่งสําเร็จรูปตาง ๆ (059) บริการทางการแพทยและ

บริการทางอนามัยอ่ืน ๆ (169) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

เคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมลูฐาน (084) มีคาเทากับ 9.1268 และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน 

(084) การผลิตน้ํามนัปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ (031) การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้าํมัน

ปโตรเลียม (094) สําหรับสาขาการผลิตยารักษาโรค (088) มีคาความเช่ือมโยงทางตรงไปขางหนา

เทากับ 0.1194 ซึ่งมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยการผลิต 

ไดแก สาขาการผลิตยารักษาโรค (088) บริการทางการแพทยและบริการทางอนามัยอ่ืน ๆ 

(169)การผลิตปุยและยาปราบศัตรูพืช (085)  

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index)  มีคาเทากบั 

8.6766  ในสาขา (084) แสดงวาอุตสาหกรรมนี้มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

โดยเฉล่ียสูง แตในสาขา (088) มีคาเทากับ 0.1191 แสดงวาอุตสาหกรรมนี้มีการใชปจจัยการผลิต

จากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

0.9507 ในสาขา (084), 0.9971 ในสาขา (088) แสดงวาผลผลิตของทั้งสองอุตสาหกรรมกอใหเกิด

ความเชื่อมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ คอนขางนอย 
 
ตารางที่ 8  แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj084 0.1096 -  การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) 

-  การผลิตปุยและยาปราบศัตรูพืช (085) 

-  การผลิตผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆ (092) 

Uj088 8.3718 - การผลิตยารักษาโรค (088) 

- การผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมกึ่งสําเร็จรูปตาง ๆ 

(059) 

- บริการทางการแพทยและบริการทางอนามัยอ่ืน ๆ 

(169) 
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
   

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 
Ui084 9.1268 -  การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) 

-  การผลิตน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ (031) 

-  การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้ํามนัปโตรเลียม (094) 

Ui088 0.1194 - การผลิตยารักษาโรค (088) 

- บริการทางการแพทยและบริการทางอนามัยอ่ืน ๆ 

(169) 

-  การผลิตปุยและยาปราบศัตรูพืช (085) 

αj084 8.6766  

αj088 0.1191  

βi084 0.9507  

βi088 0.9971  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

 - อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑยาง (097) จากการศึกษาพบวาคาความ

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward Linkage) ของสาขาการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 

(097) มีคาเทากับ 7.8310 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตผลิตภัณฑยาง

อ่ืน ๆ (097) การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุมฉนวน 

(120) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ (097) มีคาเทากับ 9.1268  และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกจิ

ตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแกมีคาเทากับ 0.1277 และมีการกระจายผลผลิตไปยัง

สาขาเศรษฐกจิตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมลู

ฐาน (084) การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้ํามันปโตรเลียม (094) บริการไปรษณียโทรเลขและการ

ส่ือสาร (159)  
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 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ

0.1288 ในสาขา (097) แสดงวาสาขาอุตสาหกรรมนี ้ มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกจิ

อ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

1.0087 ในสาขา (097) แสดงวาผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการสราง

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ สูง 

 
ตารางที่  9  แสดงคาความเช่ือมโยงของสาขาอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑยาง 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj097 7.8310 -  การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ (097) 

-  การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง (077) 

-  การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุมฉนวน (120)   

Ui097 0.1277 - การผลิตเคมภัีณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) 

-  การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้ํามนัปโตรเลียม (094) 

-  บริการไปรษณียโทรเลขและการส่ือสาร (159) 

αj097 0.1288  

βi097 1.0087  

 
ที่มา  :  จากการคํานวณ 
 
 - อุตสาหกรรมพลาสติก (098) จากการศึกษาพบวาคาความเชือ่มโยงทางตรงไป

ขางหลัง (Direct Backward Linkage) ของสาขาการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) มีคาเทากับ 

0.6498 ซึง่มีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) การ

ผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใชเกีย่วกับการถายภาพและสายตา (130) การผลิตเคร่ืองมือ และอุปกรณ

วิทยาศาสตร และการแพทย (129) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติก (098) มีคาเทากับ 1.5389  และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกิจ

ตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก  การผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) การผลิต

เคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมลูฐาน (084) การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) 
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 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ

1.5842 แสดงวาสาขาอุตสาหกรรมนีม้ีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียสูง      

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

1.0294 แสดงวาผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

สูง 
 
ตารางที่  10  แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมพลาสติก 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj098 0.6498 -  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) 

-  การผลิตเครื่องมือ เคร่ืองใชเกี่ยวกับการถายภาพและ

สายตา (130) 

-  การผลิตเคร่ืองมือ และอุปกรณวิทยาศาสตร และ

การแพทย (129) 

Ui098 1.5389 -  การผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) 

-  การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) 

-  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) 

αj098 1.5842  

βi098 1.0294  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

  

 - อุตสาหกรรมเซรามิกสและแกว   (099),  (100)      จากการศึกษาพบวาคาความ 

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward Linkage) ของสาขาการผลิตกระเบ้ืองและ

เคร่ืองปนดินเผา (099) มีคาเทากับ13.9966 ซึ่งมโีครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขา    

การทาํเนื้อกระปอง และผลิตภัณฑเนื้ออ่ืน ๆ (043) การผลิตไมขีดไฟ (091) การผลิตผลิตภัณฑ

ปานและปอ (074) และคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหลังของสาขาการผลิตแกวและผลิตภัณฑ

แกว (100) มคีาเทากับ 2.0418 ซึง่มีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตแกวและ

ผลิตภัณฑแกว (100) การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกบัการถายภาพ และสายตา (130) การผลิต

เคร่ืองมือเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ (122) 
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 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

กระเบ้ืองและเคร่ืองปนดินเผา (099) มีคาเทากับ 0.0714 และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตซีเมนต (102) การผลิตผลิตภัณฑจาก

ดินที่ใชกับงานกอสราง (101) การกอสรางที่อยูอาศัย (138) สําหรับสาขาการผลิตแกวและ

ผลิตภัณฑแกว (100) มีคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนาเทากบั 0.4898 ซึ่งมีการกระจาย

ผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกจิตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตแกวและผลิตภัณฑ

แกว (100) การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ (122) การผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟา

ภายในบาน (119) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ

0.0719 ในสาขา (099), 0.4835 ในสาขา (100) แสดงวาทัง้สองสาขาอุตสาหกรรมมีการใชปจจัย

การผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขางนอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

1.0058 ในสาขา (099), 0.9872 ในสาขา (100) แสดงวาผลผลิตของอุตสาหกรรมกอใหเกิดความ

เชื่อมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ คอนขางมากในสาขา (099) คอนขางนอยในสาขา (100) 
 
ตารางที่ 11  แสดงคาความเช่ือมโยงของสาขาอุตสาหกรรมเซรามิกส 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj099 13.9966 - การทาํเนื้อกระปอง และผลิตภัณฑเนื้ออ่ืน ๆ (043) 

- การผลิตไมขีดไฟ (091) 

- การผลิตผลิตภัณฑปานและปอ (074) 

Uj100 2.0418 -  การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว (100) 

-  การผลิตเครื่องมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการถายภาพ และ

สายตา (130) 

-  การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ (122)   

Ui099 0.0714 - การผลิตซีเมนต (102) 

- การผลิตผลิตภัณฑจากดินที่ใชกับงานกอสราง (101) 

- การกอสรางที่อยูอาศัย (138) 
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ตารางที่ 11  (ตอ) 
   

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 
Ui100 0.4898 - การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว (100) 

-  การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ (122) 

-  การผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน (119) 

αj099 0.0719  

αj100 0.4835  

βi099 1.0058  

βi100 0.9872  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 
 
 - อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส (118), (119) จากการศึกษา

พบวาคาความเช่ือมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct  Backward  Linkage) ของสาขาการผลิต

อุปกรณและเคร่ืองมือทางวทิยุ โทรทัศน และการคมนาคม (118) มีคาเทากับ 0.1852 ซึ่งมี

โครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ โทรทัศน และ

การคมนาคม (118) การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และในครัวเรือน (116) การซอมแซม 

(177) และคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขาหลังของสาขาการผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟา

ภายในบาน (119) มีคาเทากับ 23.5248 ซึ่งมีโครงสรางการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิต

เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน (119) การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มิใชเหล็ก (107) การ

บริการสวนบุคคล (178) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

อุปกรณและเคร่ืองมือทางวทิยุ โทรทัศน และการคมนาคม (118) มีคาเทากับ 5.3996 และมีการ

กระจายผลผลติไปยังสาขาเศรษฐกิจ ตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตอุปกรณ

และเคร่ืองมือทางวทิยุ โทรทัศน และการคมนาคม (118) การผลิตยานยนต (125) การซอมแซม

ยานพาหนะทกุชนิด (127) สําหรับสาขาการผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน (119) มี

คาความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนาเทากบั 0.0425 ซึ่งมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกจิ

ตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ โทรทัศน และ

การคมนาคม (118)บริการไปรษณียโทรเลขและการส่ือสาร (159) การบริการทางดานธุรกิจ (164) 
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 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ 

5.2411 ในสาขา (118), 0.0426 ในสาขา (119) แสดงวาทัง้สองสาขาอุตสาหกรรมมีการใชปจจัย

การผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียสูงในสาขา (118) คอนขางนอยในสาขา (119) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

0.9706 ในสาขา (118), 1.0012 ในสาขา (119) แสดงวาผลผลิตของทั้งสองอุตสาหกรรมกอใหเกิด

ความเชื่อมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ คอนขางนอยในสาขา (118) สูงในสาขา (119) 
 
ตารางที่ 12   แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟา และ  
                 อิเล็กทรอนกิส 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj118 0.1852 -  การผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ โทรทัศน และ

การคมนาคม (118) 

-  การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และใน

ครัวเรือน (116) 

-  การซอมแซม (177)  

Uj119 23.5248 - การผลิตเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน (119) 

- การผลิตผลิตภัณฑโลหะทีม่ิใชเหล็ก (107) 

- การบริการสวนบุคคล (178) 

Ui118 5.3996 -  การผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ โทรทัศน และ

การคมนาคม (118) 

-  การผลิตยานยนต (125) 

- การซอมแซมยานพาหนะทุกชนิด (127) 

Ui119 0.0425 - การผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ โทรทัศน และ

การคมนาคม (118)  

- บริการไปรษณียโทรเลขและการส่ือสาร (159) 

- การบริการทางดานธุรกิจ (164) 

αj118 5.2411  

αj119 0.0426  
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
   

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

βi118 0.9706  

βi119 1.0012  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

 -  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน (125)  จากการศึกษาพบวาคาความเชื่อมโยง

ทางตรงไปขางหลัง  (Direct  Backward  Linkage) ของสาขาการผลิตยานยนต (125) มีคาเทากับ  

0.6680  ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตยานยนต (125) การซอมแซม

ยานพาหนะทกุชนิด (127)  การขนสงทางบก  (150)   

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา  (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

ยานยนต (125) มีคาเทากับ 1.4969 และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขาเศรษฐกจิตาง ๆ  เพื่อใช

เปนปจจัยการผลิต ไดแก การผลิตยานยนต  (125) การผลิตอุปกรณ   และเคร่ืองมือทางวิทยฯุ  

และการคมนาคม (118)  การไปรษณียโทรเลข  และการส่ือสาร  (159)   

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง  (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ 

1.4416  แสดงวาอุตสาหกรรมนีม้ีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ีย 

คอนขางสูง 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา  (Forward  Linkage  Index) มีคาเทากับ 

0.9630 แสดงวาอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเชื่อมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ คอนขาง

นอย 

 
ตารางที ่13  แสดงคาความเช่ือมโยงของสาขาอุตสาหกรรมยานยนต 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj125 0.6680 -  การผลิตยานยนต (125) 

-  การซอมแซมยานพาหนะทุกชนิด (127) 

-  การชนสงทางบก (150) 
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ตารางที ่13  (ตอ) 

   

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Ui125 1.4969 -  การผลิตยานยนต (125) 

-  การผลิตอุปกรณ   และเครื่องมือทางวิทยุฯ                  

และการคมนาคม (118) 

-  การไปรษณียโทรเลข  และการส่ือสาร (159) 

αj125 1.4416  

βi125 0.9630  
 

ทีม่า  :  จากการคํานวณ 

 

 - อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (132) จากการศึกษาพบวาคาความ

เชื่อมโยงทางตรงไปขางหลัง (Direct Backward Linkage) ของสาขาการผลิตเคร่ืองประดับและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของ (132) มีคาเทากับ 10.3911 ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขา 

การผลิตเคร่ืองประดับและกจิกรรมที่เกีย่วของ (132) กิจกรรมที่ไมสามารถจําแนกสาขาการผลิตได 

(180) การผลิตนาฬกิา (131)  

 ความเชื่อมโยงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

เคร่ืองประดับและกิจกรรมทีเ่กี่ยวของ (132) มีคาเทากบั 0.0962 และมีการกระจายผลผลิตไปยัง

สาขาเศรษฐกจิตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต  ไดแก สาขา สถาบันการเงนิ (160) การบริการ

ทางดานธุรกิจ (164) การผลิตเคร่ืองประดับและกิจกรรมที่เกีย่วของ (132) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ 

0.1032 แสดงวาอุตสาหกรรมนี้มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขาง

นอย 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั 

1.0720 แสดงวาผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

สูง 
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ตารางที่  14  แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่งประดับ 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj132 10.3911 -  การผลิตเคร่ืองประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวของ (132) 

-  กิจกรรมที่ไมสามารถจําแนกสาขาการผลิตได (180) 

-  บริการบนัเทิง และบริการสันทนาการ  (176) 

Ui132 0.0962 -  สถาบันการเงิน (160) 

-  การบริการทางดานธุรกิจ (164) 

-  การผลิตเคร่ืองประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวของ (132) 

αj132 0.1032  

βi132 1.0720  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

 

 - เหล็กและเหล็กกลา (105) จากการศึกษาพบวาคาความเชื่อมโยงทางตรงไปขาง

หลัง (Direct  Backward  Linkage) ของสาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (105)  มีคาเทากบั 

0.5013  ซึ่งมีโครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

(105)การผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลา (106) การผลิตผลิตภัณฑโลหะ (110)   

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขา

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (105) มคีาเทากับ 1.9947 และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (105) การ

ผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลา (106) การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมลูฐาน (084) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ 

1.9701 แสดงวาอุตสาหกรรมนี้มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขาง

สูง 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากับ 

0.9877 แสดงวาผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

คอยขางนอย 
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ตารางที่  15  แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมเหลก็และเหล็กกลา 
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj105 0.5013 -  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (105) 

- การผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลา (106) 

-  การผลิตผลิตภัณฑโลหะ (110)  

Ui105 1.9947 -  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา (105) 

- การผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลา (106) 

- การผลิตเคมภัีณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) 

αj105 1.9701  

βi105 0.9877  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 

  

 - อุตสาหกรรมปโตรเคม ี (086) จากการศึกษาพบวาคาความเชือ่มโยงทางตรงไป

ขางหลัง (Direct  Backward  Linkage) ของสาขาการผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) มี

คาเทากับ 0.2635  ซึ่งมโีครงสรางในการใชปจจัยการผลิตจากสาขาการผลิตยางสังเคราะห และป

โตรเคมี (086)  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) การปนดาย การหีบฝาย และเสนใยประดิษฐ  

(067) 

 ความเชื่อมโยงทางตรงไปขางหนา (Direct  Forward  Linkage) ของสาขาการผลิต

ยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) มีคาเทากับ 3.7957 และมีการกระจายผลผลิตไปยังสาขา

เศรษฐกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนปจจัยในการผลิต ไดแก การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้าํมันปโตรเลียม

(094) การผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน 

(084) 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหลัง (Backward  Linkage  Index) มีคาเทากับ

3.9261 แสดงวาอุตสาหกรรมนี้มีการใชปจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉล่ียคอนขาง

สูง เพราะปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมนี้มาจากสาขาอื่น ๆ เชน ปโตรเลียม ฯลฯ 

 ดัชนีความเช่ือมโยงโดยรวมไปขางหนา (Forward Linkage Index) มีคาเทากบั

1.0344 แสดงวาผลผลิตของอุตสาหกรรมนี้กอใหเกิดความเช่ือมโยงในการสรางอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

สูง เนื่องจากเปนวัตถุดิบใหกับสาขาอ่ืน ๆ มาก เชน ยางสังเคราะห พลาสติก ฯลฯ  
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ตารางที่  16   แสดงคาความเชื่อมโยงของสาขาอุตสาหกรรมปโตรเคมี   
 

 คาความเชื่อมโยง สาขาอุตสาหกรรมเช่ือมโยงท่ีเกีย่วของ 

Uj086 0.2635 -  การผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) 

-  การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก (098) 

-  การปนดาย การหีบฝาย และเสนใยประดิษฐ  (067) 

Ui086 3.7957 -  การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้ํามนัปโตรเลียม(094) 

- การผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี (086) 

-  การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน (084) 

αj086 3.9261  

βi086 1.0344  
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 
  

จากการศึกษาพบวาสาขาทีส่งผลตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสูงสุด 5 

อันดับแรก  ไดแก  สาขาการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ (081) คิดเปน 11%        การ

ผลิตน้ํามนัปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ  (031) คิดเปน  8.48% การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จาก

น้ํามันปโตรเลียม (094)  คิดเปน  8.37%     โรงกล่ันน้าํมนัปโตรเลียม  (093)  คิดเปน  6.30%      

การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมข้ันมูลฐาน  (084)  คิดเปน 0.53% 
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การวิเคราะหการขยายตัวของเศรษฐกจิ 
 
 การวิเคราะหการขยายตัวของเศรษฐกิจ  สามารถพิจารณาจากการเพิม่ปจจัยการผลิต

ของสาขาใดสาขาหนึ่ง  ที่สงผลใหผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนเทาไหร  เชน  ตารางที่  17  แสดงใหเห็นวา

เมื่อเพิ่มปจจัยการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม จากเดิม  1 เปน 1.1 (เพิ่มข้ึน 

0.1) ในรหัส  072  จะทาํใหผลผลิตรวมในทุกสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  จากเดิมผลผลิตรวมมีคา

เทากับ  8018.518  เมื่อเพิม่ปจจัยการผลิตเขาไป  0.1  ทําใหผลผลิตรวมมีคาเทากับ  8023.187  

ผลผลิตรวมเพิม่ข้ึน  4.669 %  

  
 ผลผลิตรวมสามารถคํานวณไดดังนี ้  
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               ผลผลิตรวม      =            matrix (I-A)-1               X         matrix  F 

                                                                                       

 matrix (I-A)-1     *  matrix  F (matrix  F  หมายถงึ  Final  Demand) (โดยสมมติุให  

Final  Demand  =  1  ทั้งหมด  และใหเพิม่ข้ึน  0.1  ในสาขาใดสาขาหน่ึง)  

 

 จากตารางที่  17  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  ในรหัส  072  มีคาผลผลิตรวม

เพิ่มข้ึนสูงสุด  คิดเปน  4.669%  อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  ในรหัส  046  มีคาผลผลิต

รวมเพิ่มข้ึนเปนอันดับ  2   คิดเปน 4.619%  และอันดับ 3 ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี  รหัส  086  

คิดเปน  4.608% และ อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน รหัส 125   ผลผลิตรวมเพิม่ข้ึน 4.290%  

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทาํใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มข้ึนนอยที่สุด  (เปรียบเทียบจาก  13 

อุตสาหกรรม)  ซึ่งคาผลผลิตรวมที่เพิ่มข้ึนจากการเพิม่  Final  Demand  นัน้ แสดงใหเห็นวาหาก

สงเสริมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  จะทําใหเศรษฐกจิของประเทศขยายตัวเพิ่มข้ึน

มากกวาอุตสาหกรรมอื่น  ๆ  ปจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ สวนหนึง่

เกดิจากรัฐบาลมีนโยบายพฒันาและสงเสริมอุตสาหกรรมอยางตอเนือ่ง  และมีการผลักดัน
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อุตสาหกรรมการผลิตใหขยายตัวในอัตราทีสู่ง  เพื่อสงผลให  GDP  ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน  โดย

การพัฒนาอุตสาหกรรมหลาย  ๆ  สาขาไปพรอม  ๆ  กัน  หากมีการมุงเนนที่สงเสริมอุตสาหกรรมที่

มีคาผลผลิตรวมสูง จะทําใหการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศมีประสิทธภิาพมากข้ึน  

อุตสาหกรรมที่มีคาผลผลิตรวมสูงสุด   3  อันดับแรกดังกลาวขางตน  จะสงผลตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 
 
ตารางที ่17   แสดงการเพิม่ขึ้นของผลผลติรวมเมื่อเพ่ิม Final  demand  ขึ้นรอยละ 0.1 
 

สาขาอุตสาหกรรม ผลผลิตรวม ผลผลิตรวม
เพิ่มขึ้น 

1.  อาหารและอาหารสัตว   

รหัส  046 8023.137 4.619 

รหัส  061 8023.069 4.550 

2.  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม   

รหัส  070 8023.030 4.512 

รหัส  072 8023.187 4.669 

3.  รองเทาและเคร่ืองหนัง   

รหัส  075 8022.972 4.453 

รหัส  077 8023.047 4.528 

4.  ไมและเคร่ืองเรือน   

รหัส  080 8022.933 4.414 

5.  ยาและเคมีภัณฑ   

รหัส  084 8022.754 4.235 

รหัส  088 8022.960 4.442 

6.  ยางพาราและผลิตภัณฑยาง   

รหัส  097 8023.012 4.494 

7.  ผลิตภัณฑพลาสติก   

รหัส  098 8023.104 4.586 
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ตารางที ่17 (ตอ) 
   

สาขาอุตสาหกรรม ผลผลิตรวม ผลผลิตรวม
เพิ่มขึ้น 

8.  เซรามิกสและแกว   

รหัส  099 8022.999 4.481 

รหัส  100 8022.916 4.398 

9.  เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   

รหัส  118 8022.842 4.324 

รหัส  119 8022.978 4.460 

10.  ยานยนตและช้ินสวน   

รหัส  125 8022.808 4.290 

11.  อัญมณีและเคร่ืองประดับ   

รหัส  132 8023.294 4.776 

12.  เหล็กและเหล็กกลา   

รหัส  105 8022.918 4.400 

13.  ปโตรเคมี   

รหัส  086 8023.126 4.608 
 

ที่มา  :  จากการคํานวณ 
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Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

001 3.7009 0.2702 0.2783 1.0299

002 5.1032 0.1960 0.1995 1.0183

003 11.8167 0.0846 0.0874 1.0332

004 3.6916 0.2709 0.2780 1.0262

005 38.6603 0.0259 0.0264 1.0210

006 3.2577 0.3070 0.3264 1.0634

007 11.7163 0.0854 0.0875 1.0254

008 10.6781 0.0936 0.0931 0.9940

009 1.8943 0.5279 0.5324 1.0085

010 30.9143 0.0323 0.0325 1.0062

011 14.0458 0.0712 0.0715 1.0050

012 11.8726 0.0842 0.0875 1.0383

013 5.4089 0.1849 0.1852 1.0015

014 14.4649 0.0691 0.0691 0.9993

015 41.4330 0.0241 0.0240 0.9947

016 1.8459 0.5418 0.5495 1.0142

017 4.7496 0.2105 0.2088 0.9919

018 14.0280 0.0713 0.0735 1.0309

019 9.7102 0.1030 0.1032 1.0022

020 31.2075 0.0320 0.0318 0.9912

021 6.9258 0.1444 0.1478 1.0233

022 30.9021 0.0324 0.0336 1.0384

023 19.6188 0.0510 0.0539 1.0577

024 1.1453 0.8731 0.9052 1.0367

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

025 2.3599 0.4237 0.4305 1.0160

026 23.0662 0.0434 0.0427 0.9841

027 15.9408 0.0627 0.0635 1.0127

028 5.9546 0.1679 0.1772 1.0554

029 33.2304 0.0301 0.0324 1.0757

030 1.3992 0.7147 0.7288 1.0197

031 0.0683 14.6439 15.2690 1.0427

032 45.8315 0.0218 0.0224 1.0288

033 3.1805 0.3144 0.3228 1.0268

034 46.4683 0.0215 0.0224 1.0431

035 2.8798 0.3472 0.3438 0.9902

036 46.4066 0.0215 0.0224 1.0417

037 8.0928 0.1236 0.1253 1.0143

038 8.8080 0.1135 0.1136 1.0008

039 5.1629 0.1937 0.1910 0.9862

040 6.1382 0.1629 0.1641 1.0074

041 5.8983 0.1695 0.1683 0.9925

042 3.8285 0.2612 0.2692 1.0306

043 45.2760 0.0221 0.0227 1.0266

044 11.6300 0.0860 0.0927 1.0779

045 35.8666 0.0279 0.0281 1.0080

046 26.0814 0.0383 0.0398 1.0368

047 13.1441 0.0761 0.0769 1.0106

048 4.8503 0.2062 0.2153 1.0442

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

049 5.3014 0.1886 0.1946 1.0315

050 3.1979 0.3127 0.3212 1.0272

051 43.9056 0.0228 0.0228 1.0004

052 11.0732 0.0903 0.0916 1.0146

053 28.7286 0.0348 0.0355 1.0197

054 31.9474 0.0313 0.0319 1.0193

055 1.5661 0.6385 0.6221 0.9743

056 43.3727 0.0231 0.0229 0.9935

057 23.5284 0.0425 0.0422 0.9929

058 37.7035 0.0265 0.0272 1.0247

059 37.6765 0.0265 0.0260 0.9794

060 18.1255 0.0552 0.0557 1.0097

061 2.5015 0.3998 0.4083 1.0214

062 7.6921 0.1300 0.1336 1.0280

063 7.5757 0.1320 0.1371 1.0389

064 10.1498 0.0985 0.0987 1.0014

065 23.6897 0.0422 0.0421 0.9968

066 32.4395 0.0308 0.0312 1.0106

067 1.4515 0.6889 0.7205 1.0458

068 1.9916 0.5021 0.5300 1.0556

069 14.6533 0.0682 0.0674 0.9877

070 3.8874 0.2572 0.2606 1.0129

071 6.8444 0.1461 0.1499 1.0262

072 2.8044 0.3566 0.3737 1.0480

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

073 38.6884 0.0258 0.0264 1.0224

074 14.3846 0.0695 0.0695 0.9995

075 19.3492 0.0517 0.0517 0.9997

076 13.9636 0.0716 0.0739 1.0314

077 32.1207 0.0311 0.0316 1.0165

078 2.4721 0.4045 0.3898 0.9637

079 10.0877 0.0991 0.0965 0.9735

080 26.5761 0.0376 0.0373 0.9910

081 0.0530 18.8557 20.3068 1.0770

082 0.9646 1.0367 1.1163 1.0768

083 0.3630 2.7550 2.8834 1.0466

084 0.1096 9.1268 8.6766 0.9507

085 0.9224 1.0841 1.0374 0.9569

086 0.2635 3.7957 3.9261 1.0344

087 2.6900 0.3717 0.3682 0.9903

088 8.3718 0.1194 0.1191 0.9971

089 10.6395 0.0940 0.0937 0.9973

090 26.2585 0.0381 0.0374 0.9818

091 44.8141 0.0223 0.0224 1.0060

092 0.5029 1.9887 1.9395 0.9753

093 0.0919 10.8853 11.3449 1.0422

094 0.0597 16.7386 15.0661 0.9001

095 1.7213 0.5809 0.5835 1.0044

096 5.0431 0.1983 0.2069 1.0436

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

097 7.8310 0.1277 0.1288 1.0087

098 0.6498 1.5389 1.5842 1.0294

099 13.9966 0.0714 0.0719 1.0058

100 2.0418 0.4898 0.4835 0.9872

101 17.9590 0.0557 0.0564 1.0126

102 4.6020 0.2173 0.2178 1.0024

103 9.8010 0.1020 0.1017 0.9963

104 7.8620 0.1272 0.1241 0.9753

105 0.5013 1.9947 1.9701 0.9877

106 0.2464 4.0582 4.0702 1.0029

107 0.4941 2.0240 2.1640 1.0692

108 1.0577 0.9454 0.9611 1.0166

109 41.6446 0.0240 0.0237 0.9881

110 17.0994 0.0585 0.0594 1.0164

111 0.9551 1.0470 1.0459 0.9990

112 0.8530 1.1724 1.2579 1.0730

113 4.4211 0.2262 0.2326 1.0285

114 7.4557 0.1341 0.1402 1.0453

115 0.3208 3.1175 3.1520 1.0111

116 1.1845 0.8442 0.8670 1.0270

117 1.8435 0.5424 0.5320 0.9808

118 0.1852 5.3996 5.2411 0.9706

119 23.5248 0.0425 0.0426 1.0012

120 4.3442 0.2302 0.2344 1.0182

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

121 7.1620 0.1396 0.1412 1.0110

122 0.6617 1.5113 1.4144 0.9359

123 19.4387 0.0514 0.0518 1.0073

124 19.3326 0.0517 0.0539 1.0425

125 0.6680 1.4969 1.4416 0.9630

126 12.8385 0.0779 0.0748 0.9601

127 0.7057 1.4170 1.3828 0.9759

128 1.1784 0.8486 0.9152 1.0784

129 3.2925 0.3037 0.2958 0.9738

130 2.7936 0.3580 0.3677 1.0271

131 9.3637 0.1068 0.1192 1.1158

132 10.3911 0.0962 0.1032 1.0720

133 20.5369 0.0487 0.0480 0.9865

134 1.7171 0.5824 0.5916 1.0159

135 0.2025 4.9375 5.0394 1.0206

136 0.2945 3.3953 3.5823 1.0551

137 3.7357 0.2677 0.2670 0.9974

138 26.2178 0.0381 0.0369 0.9682

139 2.5008 0.3999 0.3936 0.9844

140 44.3005 0.0226 0.0224 0.9945

141 42.8374 0.0233 0.0230 0.9853

142 45.3582 0.0220 0.0224 1.0182

143 44.9500 0.0222 0.0224 1.0090

144 38.4682 0.0260 0.0257 0.9897

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

145 44.5221 0.0225 0.0224 0.9994

146 44.3172 0.0226 0.0224 0.9948

147 2.0948 0.4774 0.4728 0.9905

148 2.4756 0.4039 0.3978 0.9849

149 37.5654 0.0266 0.0277 1.0398

150 2.3881 0.4187 0.4270 1.0198

151 1.6810 0.5949 0.6095 1.0246

152 3.6381 0.2749 0.2784 1.0129

153 43.3915 0.0230 0.0231 1.0042

154 11.4127 0.0876 0.0887 1.0118

155 29.9059 0.0334 0.0342 1.0232

156 0.5801 1.7237 1.6826 0.9761

157 5.5670 0.1796 0.1838 1.0229

158 32.7883 0.0305 0.0310 1.0152

159 0.1601 6.2454 6.1865 0.9906

160 0.0890 11.2372 11.3754 1.0123

161 45.1228 0.0222 0.0224 1.0129

162 1.5729 0.6358 0.6523 1.0260

163 0.8189 1.2211 1.1975 0.9806

164 0.1108 9.0231 9.3287 1.0339

165 1.0000 1.0000 0.0224 0.0224

166 15.5276 0.0644 0.0651 1.0110

167 44.5162 0.0225 0.0224 0.9993

168 14.1447 0.0707 0.0703 0.9938

DPU



Uj Ui bi aj

backward  linkage forward  linkage backward  index forward  index

ตารางที่  18 แสดงคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมโยง

169 42.9657 0.0233 0.0227 0.9741

170 30.5459 0.0327 0.0339 1.0360

171 4.9382 0.2025 0.2045 1.0097

172 3.6555 0.2736 0.2694 0.9846

173 43.8217 0.0228 0.0224 0.9837

174 0.1814 5.5123 5.3422 0.9691

175 45.6372 0.0219 0.0224 1.0245

176 3.7396 0.2674 0.2596 0.9706

177 1.4153 0.7066 0.6877 0.9733

178 18.2211 0.0549 0.0546 0.9944

179 1.0000 1.0000 0.0224 0.0224

180 0.4337 2.3059 2.1914 0.9503

ที่มา  :  จากการคํานวณ
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บทที่  5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
สรุป 
 

 จากการศึกษาพบวาประเทศไทยไดมีการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ ผลของการ

พัฒนา และการดําเนนินโยบายอุตสาหกรรมของประเทศตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน สงผลให

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่อุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญเติบโตข้ึนอยางตอเนือ่ง           

ทั้งในดานมูลคาของผลผลิต มูลคาการสงออกและการจางงาน จนทําใหภาคอุตสาหกรรมไดเปน

ภาคการผลิตที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เปนกลไกสําคัญผลักดันใหระบบเศรษฐกิจเกิด

การขยายตัวอยางรวดเร็ว ถึงแมวาการพัฒนาของประเทศยังคงใหความสําคัญตอการพฒันา

อุตสาหกรรมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมสนบัสนุน จะชวยทํา

ใหมูลคาของอุตสาหกรรมโดยรวมสูงข้ึน ซึ่งเปนรากฐานของอุตสาหกรรมหลัก อีกทั้งยังเพิ่มขีด

ความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศ ใหมีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ           

โดย เฉพาะอยางยิง่ในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งข้ึน 

 

 ในระบบเศรษฐกิจของประเทศนัน้สาขาการผลิตจําเปนตองใชปจจัยการผลิต (Input) 

อะไรบางเพื่อนํามาใชในการผลิตสินคาตาง ๆ ซึง่จาํแนกไดเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือปจจัยการผลิตข้ัน

กลาง (Intermediate Input) และปจจัยการผลิตเบ้ืองตน (primary Input) ในขณะเดียวกนัเม่ือแต

ละสาขาการผลิต ผลิตสินคานัน้ข้ึนมาแลวก็จะขายสินคาที่ผลิตได (Output) ใหกบัสาขาการผลิต

อ่ืน ๆ เพื่อใชเปนปจจัยการผลิตในการผลิตสินคาอ่ืน ๆ ตอไป 

 

 ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงใหเหน็การหมุนเวียน (Flow) ของสินคาและ

บริการระหวางสาขาการผลิต (Sector) ตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาที่แนนนอน 

(โดยปกติจะกาํหนดระยะเวลา 1 ป) ในการนําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ที่จัดทําโดย

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ มาใชคํานวณหาผลการเชื่อมโยงไป

ขางหนาและขางหลัง และคาความเชื่อมโยงโดยรวมไปขางหนาและไปขางหลัง มาศึกษาการเลือก

สาขาเศรษฐกจิที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เชื่อวาการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโต

นั้นควรเลือกเฉพาะอุตสาหกรรมที่สําคัญ ๆ เปนตัวนําทีก่อใหเกิดการเชื่อมโยงไปสูสาขาเศรษฐกิจ 
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อ่ืน ๆ ในระบบเศรษฐกจิสมัยใหมที่มคีวามซับซอนกิจการอุตสาหกรรมหน่ึงจะมคีวามสัมพันธ

ตอเนื่องกับอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตอ่ืน ๆ มาก เพราะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ๆ เกิดข้ึน

ตลอดเวลา การขยายตัวของภาคการผลิตที่มีอยูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เพิ่มมากข้ึนทํา

ใหกิจกรรมการผลิตตาง ๆ ตองพึ่งพาการผลิตอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถดูไดจากคาที่คํานวณไดจากการ

วิเคราะหดัชนคีวามเชื่อมโยงไปขางหนาและไปขางหลัง ก็จะทราบวาสาขาเศรษฐกจิใดนั้นใชปจจัย

การผลิตจากสาขาเศรษฐกิจใดบางและใชสาขาเศรษฐกจินั้น ๆ มากนอยเพียงใด ตองพึง่พาปจจัย

การผลิตจากสาขาเศรษฐกิจหรือสาขาการผลิตใดมากทีสุ่ด 

 

 จากผลการวิเคราะหจะเหน็วาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตวมีคาความเชื่อมโยง

ไปขางหลังสูงที่สุด  มีคาเทากับ  32.1207 และอุตสาหกรรมอาหารมคีาความเชื่อมโยงไปขางหนา

สูงที่สุด  มีคาเทากับ 9.1268  มีคาผลผลิตรวมเพิ่มข้ึนสูงสุด  และอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับมีคาผลผลิตรวมเพิม่ข้ึนเปนอันดับแรก   จากทั้ง  13  อุตสาหกรรม   จากการศึกษา

ดังกลาวพบวาอุตสาหกรรมแตละสาขามีความเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั  อุตสาหกรรมหน่ึงจะสงผล

ถึงการผลิตของอุตสาหกรรมหน่ึงบาง  ไมมากก็นอย  (สามารถดูไดจากตารางที่   18) 

 
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 

 แนวคิดการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนอยูในปจจุบันไมสามารถตอบสนอง ตอ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนไดทันทวงท ี ที่ผานมาภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตภายใตการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเนนการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา และการผลิตเพื่อการ

สงออก รวมทั้งพึ่งพาการลงทนุทางตรงจากตางประเทศ เพื่อเปนตัวกระตุนการขยายตัวของการ

ผลิตภายในประเทศแตเปนการเติบโตในเชิงปริมาณโดยอาศัยทักษะแรงงาน และทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยูอยางสมบูรณ และการนําเขาเทคโนโลยจีากตางประเทศเปนสําคัญ ซึ่งทั้งหมดเปน

ปจจัยสง ที่สรางความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบใหกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศมาโดยตลอด 

แตปจจุบันประเทศเร่ิมประสบความขาดแคลนทรัพยากร และปจจัยการผลิตราคาถูกเหลานัน้ 

เทคโนโลยีใหมๆ จากตางประเทศ นับวนัมีราคาแพงข้ึน มีคูแขงใหม ๆ ที่มีความไดเปรียบทางดาน

ตนทนุตํ่าเขาสูตลาดมากข้ึน เนื่องจากประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงคอนขางมาก กับ

ระบบการคาและการเมืองของโลก จงึไมสามารถหลีกเล่ียงผลกระทบเหลานี้ได จําเปนที่ประเทศ
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ตองเตรียมความพรอม ใหสามารถรับมือกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนี้

ใหได 

 สําหรับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยควรใหการสนับสนุนเปนอันดับตน ๆ  เปรียบเทยีบ

จากอุตสาหกรรม  13  สาขา ไดแก  อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง  อุตสาหกรรมไมและ

เคร่ืองเรือน  อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว  และอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส  เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มีคาความเชื่อมโยงไปขางหลังสูงสุด  4  อันดับแรก  

นั่นหมายถึงวา  อุตสาหกรรมทั้ง  4  อุตสาหกรรมมกีารใชปจจัยการผลิตจากสาขาอ่ืน  ๆ  มาก  ทาํ

ใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่หลากหลายข้ึน 

 และอุตสาหกรรมอีกกลุมหนึง่ที่ควรใหการสนับสนนุในดานที่กอใหเกิดความเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจไปขางหนา  ไดแก  อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ  อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนกิส  อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  ซึง่ผลผลิตอุตสาหกรรม

เหลานี้จะกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง  ๆ  ข้ึนอีกมากมาย  

 จากตารางที่ 17 จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีคาผลผลิตรวม

เพิ่มข้ึนเปนอันดับแรก   จากทัง้  13  อุตสาหกรรม ซึ่งคาผลผลิตรวมที่เพิ่มข้ึนจากการเพิ่ม  Final  

Demand  นั้น แสดงใหเหน็วาหากสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณี      จะทําใหเศรษฐกจิของประเทศ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนมากกวาอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ปจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตใน

ประเทศ สวนหน่ึงเกิดจากรัฐบาลมนีโยบายพฒันาและสงเสริมอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  และมี

การผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตใหขยายตัวในอัตราที่สูง  เพื่อสงผลให  GDP  ของประเทศเพิ่ม

สูงข้ึน    

 จะเหน็ไดวาอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีความ

เชื่อมโยงไปขางหนาและขางหลังสูง  ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้ควรเปนอุตสาหกรรมอันดับแรกที่

ประเทศไทยควรใหความสําคัญในการพฒันาเปนอนัดับแรก  และหากตองการทาํใหเศรษฐกิจของ

ประเทศขยายตัว  อุตสาหกรรมอัญมณีฯ  ควรเปนอุตสาหกรรมอันดับแรกในการสงเสริม 
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ขอจํากัดในการศกึษา 
 

1. การศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม โดยการนํา

ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ที่จัดทําโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาตินัน้ บางสาขามีการรวมรายการสนิคาไวมากเกินไป ทาํใหไมสามารถวิเคราะหใน

รายละเอียดของสินคาที่สําคัญได หากมกีารจัดแบงกลุมรายสินคา หรือแบงกลุมรายสาขาการผลิต

ที่สําคัญแยกออกจากกัน ก็จะทําใหผลการวิเคราะหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

2. ในการนําผลกาการศึกษาไปใช เพื่อเลือกอุตสาหกรรม ที่ควรใหความสนับสนนุนัน้ 

ควรที่จะนําผลการศึกษาไปใชประกอบกับเคร่ืองชี้วัดอ่ืน ๆ เนื่องจากคาดัชนีความเช่ือมโยงนัน้เปน

การคํานวณเฉพาะในดานความเช่ือมโยงทางเทคนิคเทานั้น การที่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จะมานําเอา

ผลผลิตของอุตสาหกรรมนัน้ไปใช เปนปจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจที่เปนจริงอาจมีความ

เชื่อมโยงอยางอ่ืนอยูดวย ควรที่จะพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย ดังนั้นดัชนีความเช่ือมโยง

จึงเปนตัวช้ีวัดหนึง่ที่ใชเสริมในมาตรการทีใ่ชวัดอ่ืน ๆ เพือ่เลือกสาขาการผลิตที่ควรใหการสนับสนนุ

กระตุนพรอมที่จะสงเสริมการผลิต 

3. การประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of Scale) อาจทาํใหดัชนคีวามเชื่อมโยง

ไมมีความหมายสําหรับประเทศทีก่ําลังพฒันาที่มีขนาดของตลาดเล็กมาก โดยการคํานวณดัชนี

ความเชื่อมโยง อุตสาหกรรมที่ใชปจจัยการผลิตสูงจะใหคาความเชื่อมโยงยอนหลังสูง ฉะนัน้ ดัชนี

ความเชื่อมโยงยอนหลัง อาจขัดกับประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม  

 

 การนาํดัชนีความเชื่อมโยงไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกจิ ตองใชอยางระมัดระวัง       

ไมควรใชดัชนีความเชื่อมโยงน้ีเปนตัวช้ีขาดเพียงอยางเดียวในการพิจารณา  
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