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บทคัดยอ 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆมากมาย ขอตกลง
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางทางการผลิตของประเทศไทยในอนาคตอยางมี 
‘นัยสําคัญ’ อยางไรก็ดี การเปลี่ยนโครงสรางทางการผลิตดังกลาวอาจสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ตางๆของประเทศไมเทากัน เนื่องจากลักษณะกิจกรรมการผลิตในแตละพื้นมีความแตกตางกัน ดังนั้น 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลกระทบจากการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีของประเทศไทย ที่มีตอ
ตอการผลิต การจางงาน และคาจางที่เปล่ียนแปลงไปในพื้นที่ตางๆ 

การศึกษาทําโดยการคํานวณโครงสรางภาษีการคาระหวางประเทศของประเทศไทยและ
ประเทศคูคาตางๆโดยคํานึงถึงขอผูกมัดทางดานอัตราภาษีการคาระหวางประเทศ และนําขอมูลภาษีดังกลาวมา
ประเมินดวยแบบจําลองการคาโลกและแบบจําลองทางเศรษฐกิจรายภาคการผลิตของประเทศไทย รวมถึงการ
ประมวลดวยขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดและขอมูลการสํารวจภาวะแรงงานของประเทศไทย เพื่อทําให
ทราบถึงผลกระทบในมิติของพื้นที่  

ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมทางการผลิตจะยังคงกระจุกตัวอยูรอบๆเขตกรุงเทพมหานครและ
บางจังหวัดในภาคตะวันออก ระดับการจางงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญจะเกิดขึ้นกับกลุม
จังหวัดที่อยูใกลเคียงกับจังหวัดหัวเมืองในแตละภูมิภาค จังหวัดที่มีอัตราการจางเพิ่มขึ้นสูงจะเปนกลุมจังหวัดที่มี
กิจกรรมทางการผลิตที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเปนหลัก ในขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
คาจางแสดงใหเห็นวาพื้นที่ทีมีรายไดต่ําจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของคาจางสูงกวาโดยเปรียบเทียบ  
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ระดับชาติของนักเศรษฐศาสตรครั้งที่ 3 สําหรับขอปรับปรุงตางๆ ความผิดพลาดสวนอื่นที่ยังคงเหลืออยูผูวิจัยขอรับไวแตเพียงผูเดียว  
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ABSTRACT 

During the past couple of years, Thailand has been actively engaging in the Free 
Trade Area agreements with several trading partners. These FTA agreements will have a significant 
impact on structure of the Thai economy. There will be a structural change in production patterns – 
that is, economic activities will shift towards production sectors that have more competitive 
advantage. In fact, each region of Thailand has its own area-specific resources and also 
concentrates on different production activities. Therefore, the impacts from these structural changes 
are likely to be uneven in different parts of the country. 

The objective of this study is to evaluate impacts from the FTAs to Thailand’s 
provincial economic activities, including gross output, employment, and wages. By using the GTAP 
model and the TIDY model, sectoral economic activities resulting from the FTAs were calculated. 
These results were then combined with provincial output and employment structure in order to get the 
impacts on each area of Thailand. 

The results show that economic activities will still continue to concentrate around 
Bangkok metropolitan area and also in some eastern provinces of Thailand. High level of employment 
will be found in the area around major provinces in each region. Provinces those have production 
activities related to manufacturing and services will enjoy a high growth rate of employment. Finally, 
the areas which have low income will have a high growth in wages.  

 

 

 

 

 

 



1. คํานํา 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆมากมาย อาทิเชน  เขต
การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน เปนตน ขอตกลงดังกลาว
จะสงผลกระทบอยางมี ‘นัยสําคัญ’ ตอรูปแบบโครงสรางการผลิตของประเทศไทยในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิเคราะหผลกระทบจากการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคาตางๆ
ไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและกวางขวาง ตัวอยางเชน โครงการศึกษาวิเคราะหความพรอมของไทยในการจัดทําเขต
การคาเสรีโดย โสตถิธร มัลลิกะมาส และคณะ (2545) โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรี 
ไทย-ออสเตรเลียโดยโสตถิธร มัลลิกะมาส และคณะ (2547) และโครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรี
การคาอาเซียน-จีน โดย ชโยดม สรรพศรี และคณะ (2548) เปนตน 

งานวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยดังกลาว ทําใหทราบถึง
ผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นกับภาคการผลิตตางๆของประเทศ  อยางไรก็ดี ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสราง
ทางการผลิตดังกลาว อาจสงผลที่แตกตางกันในพื้นที่ตางๆของประเทศไทยเนื่องจากลักษณะกิจกรรมทางการ
ผลิตมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ กลาวคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเติบโตมากขึ้นในเขตพื้นที่ซึ่งสวนใหญ
ประกอบไปดวยภาคการผลิตที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจากการมีขอตกลงการคาเสรี และในทางตรงกัน
ขาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในเขตพื้นที่ซึ่งประกอบไปดวยภาค
การผลิตที่ไมสามารถแขงขันกับประเทศคูคาเสรีได ดังนั้น การศึกษาถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางการผลิตจากขอตกลงเขตการคาเสรีของประเทศไทยเปนรายพื้นที่จึงมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการ
ประเมินผลกระทบไดอยางขัดเจนมากขึ้น  

การศึกษาฯจะเริ่มจากการคํานวณและวิเคราะหโครงสรางภาษีการคาระหวางประเทศใน
อนาคตที่จะเกิดขึ้นจากขอผูกมัดทางการคาเสรีทุกขอตกลงที่ประเทศไทยไดมีการลงนาม ซึ่งไดแก ขอตกลงเขต
การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย และ
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน  รวมถึง การนําโครงสรางทางภาษีการคาที่จะเกิดขึ้นจากขอตกลงเขตการคา
เสรีไทย-ญี่ปุน มาทําการคํานวณและเขาประมวลผลเพื่อนํามาวิเคราะหดวยเชนกัน จากนั้น โครงสรางภาษี
การคาของประเทศไทยและประเทศคูคาตางๆจะถูกนํามาเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะหดวยแบบจําลองการคา
โลก (Global Trade Analysis Project: GTAP) เพื่อนํามาประมาณการแนวโนมในอนาคตของโครงสรางการ
สงออก การนําเขา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
โครงสรางทางการผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ดี เนื่องจากแบบจําลอง GTAP มีรายละเอียดของตัวแปร
ภายในประเทศไทยคอนขางนอย ดังนั้น การศึกษาจะนําผลการประมาณการโครงสรางการสงออก-นําเขาของ
ประเทศไทยที่ไดจากแบบจําลอง GTAP มาเปนขอมูลสําหรับแบบจําลองทางเศรษฐกิจรายภาคการผลิตเชิงพล
วัตรของประเทศไทย (Thai Interindistry Dynamic Model: TIDY) เพื่อนําไปประเมินผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศไทยอีกขั้นหนึ่ง  ตัวแปรทางเศรษฐศาสตรที่จะนํามาวิเคราะหผลกระทบภายในประเทศ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงไปของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายภาคการผลิต (Gross Output) การเปล่ียนแปลงไป
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ของระดับการจางงานรายภาคการผลิต และการเปลี่ยนแปลงไปของระดับผลตอบแทนแรงงานหรือคาจาง 
จากนั้น เมื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะหรวมกับขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial 
Product: GPP) และขอมูลสํารวจภาวะแรงงานของประเทศไทย (Labor Force Survey) จะทําใหทราบถึงระดับ
กิจกรรมการผลิต การจางงานและคาตอบแทนแรงงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปของแตละภูมิภาคไดอยางชัดเจน  

2. โครงสรางแบบจําลองการคาระหวางประเทศรายภาคการผลิต (GTAP)1 

แบบจําลอง GTAP (Global Trade Analysis Project) มีโครงสรางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คลายคลึงกับระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศจริงของโลก นั่นคือ ในระดับระหวางประเทศ โครงสรางแบบจําลอง
จะประกอบไปดวยเขตเศรษฐกิจตางๆที่ดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางกัน เชน การคาระหวางประเทศ การ
เคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ และการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ เปนตน ในขณะเดียวกัน ในแตละ
ประเทศยอยๆ โครงสรางของแบบจําลองภายในประเทศก็จะประกอบไปดวยหนวยเศรษฐกิจตางๆ เชน ครัวเรือน
ผูบริโภค ผูผลิต และภาครัฐ ดังนั้น โครงสรางของแบบจําลอง จึงถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ โครงสราง
แบบจําลองทางเศรษฐกิจภายในแตละประเทศ และ โครงสรางธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

2.1 โครงสรางแบบจําลองทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

เนื่องจากแบบจําลองดุลภาพทั่วไป (CGE) มีพื้นฐานจากเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคใหม 
(Neo-Classical Economics)  ดังนั้น GTAP จึงตั้งสมมติฐานใหในแตละประเทศมี Representative Agent 
(Regional Household) ที่จะคอยจัดสรรทรัพยากร หรือรายไดรวมของประเทศอยางมีประสิทธิผลใหกับ 1.
ครัวเรือน (Private Household) เพื่อการบริโภคภาคเอกชน (PRIVEXP) 2.รัฐบาล (Government) เพื่อการใชจาย
ภาครัฐ (GOVEXP) และ 3.การออม (Savings) เพื่อการลงทุนและการบริโภคในอนาคต (SAVE) จากแผนภาพ
ดานลาง ทิศทางของลูกศรแสดงถึงทิศทางของธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆ  

นอกจาก ครัวเรือน รัฐบาล และ การออมแลว หนวยเศรษฐกิจที่สําคัญอีกหนวยหนึ่งคือ ภาค
การผลิต จากสวนลางของแผนภาพแสดงใหเห็นถึง ผูผลิต (Producer) ซึ่งไดรับเงินทุนจากภาคการออมเพื่อนํามา
ลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (NETINV)  ผูผลิตมีหนาที่ผลิตสินคาและบริการตางๆใหกับหนวยเศรษฐกิจอื่น
ของประเทศ ดังนั้น รายรับของผูผลิตจะมาจาก    1.การขายสินคาใหกับครัวเรือนผูบริโภคภาคเอกชน (VDPA – 
Value of Domestic Private household purchases, evaluated at Agents’ prices) 2.การขายสินคาใหกับ
ภาครัฐ (VDGA – Value of Domestic Government purchases, evaluated at Agents’ prices) 3.การขาย
สินคาขั้นกลางใหกับผูผลิตรายอื่น (VDFA – Value of Domestic Firm purchases, evaluated at Agents’ 
prices) 
 
 

                                                        
1 อางอิงจาก โครงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาอาเซียน-จีน โดยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 1 โครงสรางแบบจาํลองระบบเศรษฐกจิปดภายในประเทศ 

 
  ที่มา: Hertel (1998) 

จากโครงสรางขางตน จะเห็นไดวาการจัดสรรทรัพยากรของ Regional Household จะสงผลตอ
การตัดสินใจในการบริโภคสินคาและบริการของภาคครัวเรือนเอกชนและรัฐบาล นอกจากนั้นยังมีสวนในการ
กําหนดปริมาณการลงทุนของประเทศอีกดวย  

อยางไรก็ดี การจัดสรรทรัพยากรเพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุดตอประเทศนั้นจะตองอยู
ภายใตขอจํากัดทางดานรายได (Budget Constraint) ในแบบจําลอง GTAP รายรับของ Regional Household 
ไดมาจาก 1.ภาษีรายไดของครัวเรือน 2.ภาษีนิติบุคคลจากผูผลิต 3.ภาษีอื่นๆที่เก็บไดโดยภาครัฐ และ 4.
ผลตอบแทนปจจัยการผลิตขั้นตน (การใชทรัพยากรอื่นๆของประเทศ) ที่ถูกใชโดยผูผลิต (VOA endowment – 
Value of Output at Agent’s prices) 

ทั้งนี้ โครงสรางแบบจําลองทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีองคประกอบเหมือนกันทั้ง 87 เขต
เศรษฐกิจ   แบบจําลองระดับโลกของ GTAP จะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงแบบจําลองยอยของแตละประเทศ   
ความเชื่อมโยงระหวางประเทศเกิดขึ้นจากธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดังที่จะไดอธิบายดังตอไปน้ี 

2.2 โครงสรางธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

แผนภาพดานลางแสดงถึงแบบจําลอง GTAP ในระบบเศรษฐกิจเปดที่ประกอบไปดวยประเทศ
คูคาอื่นๆ (Rest of World) จากแผนภาพ จะเห็นไดวาโครงสรางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในแบบจําลอง 
GTAP จะเกิดขึ้นจากธุรกรรมระหวางประเทศของภาคการผลิตและภาคการบริโภคเปนหลัก 
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ภาพที่ 2 โครงสรางแบบจาํลองธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
  ที่มา: Hertel (1998) 

ภาคการผลิตของประเทศจะสงออกสินคาไปยังประเทศอื่น (VXMD – Value of Exports at 
Market prices by Destination) และ นําเขาสินคาทุนและสินคาขั้นกลางตางๆ (VIFA – Value of Import 
purchases by Firms at Agents’ prices) ในขณะเดียวกันภาคการบริโภคจะนําเขาสินคาขั้นสุดทายจาก
ตางประเทศเพื่อการบริโภคของภาคเอกชน (VIPA – Value of Import purchases by Private households at 
Agents’ prices) และเพื่อการบริโภคของรัฐบาล (VIGA – Value of Import purchases by Government at 
Agents’ prices) นอกจากนี้ การสงออกและนําเขาดังกลาวยังกอใหเกิดรายไดทางดานภาษีสินคานําเขา (MTAX 
– Import Taxes) และ รายไดทางดานภาษีสินคาสงออก (XTAX – Export Taxes) แก Representative Agent 
ของประเทศอีกดวย 

3. วิธีการคํานวณโครงสรางภาษีการคาระหวางประเทศ 

ในแบบจําลอง GTAP สินคาและบริการจะจัดแบงตามภาคการผลิต 57 รายการ ในขณะที่ 
การคาระหวางประเทศนั้น สินคาจะถูกจัดแบงตามรหัส Harmonized (HS) ดังนั้น เพื่อที่จะจําลองอัตราภาษีที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตตามขอผูกมัดทางขอตกลงการคาระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาตางๆ การศึกษานี้จึง
จําเปนจะตองมีการเทียบเคียงขอมูลอัตราภาษีของประเทศตางๆ ใหอยูในรูปของอัตราภาษีเฉลี่ยในแตละภาคการ
ผลิตตามการแบงรายการของแบบจําลอง GTAP โดยในการศึกษานี้อาศัยตารางการเทียบเคียงที่จัดทําโดย 
UNCTAD TRAINS 
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อัตราภาษีโดยเฉลี่ยในรายภาคการผลิตหนึ่งๆ จะไดจากการนําอัตราภาษีของทุกสินคาตาม
รหัส HS ที่อยูในภาคการผลิตนั้นๆ มาเฉลี่ยกัน โดยภาษีที่นํามาคํานวณจะตองเปนภาษีที่อยูในรูปอัตรารอยละที่
คิดตามราคา (Ad Valorem Rate) เทานั้น และในการเฉลี่ย จะใชวิธีการถวงน้ําหนักดวยมูลคาการนําเขาของ
สินคานั้นๆ ซึ่งมีสูตรโดยทั่วไปดังนี้ 

100
มดำเขาทั้งหมูลคาการน

าษีทั้งหมดรายไดจากภฉลี่ยอัตราภาษีเ ×=  

  แหลงขอมูลการคาและภาษีจะใชขอมูลจากฐานขอมูล UNCTAD TRAINS และ World Trade 
Atlas โดยจะใชขอมูลในป 2005 (หรือปลาสุดที่มีการบันทึก ในกรณีที่บางประเทศมีขอมูลไมพรอม) เปนฐานใน
การคํานวณ  

ตารางที่ 1 ตัวอยางการเทียบเคียงสินคาตามรหัส HS ไปสูภาคการผลิตในแบบจาํลอง GTAP 
ภาคการผลติ สินคาตามรหสั HS 

100610 ขาวเปลือก 01 PDR - Paddy rice 
ขาวเจา 100620 ขาวกลอง 

100110 ขาวสาลีดูรัม 
02 WHT – Wheat 

ขาวสาลี 100190 ขาวสาลีและเมสลิน  - อื่น ๆ  
 ที่มา: UNCTAD TRAINS 

จากตารางตัวอยาง จะเห็นไดวา ภาคการผลิตที่ 1 (ขาวเจา) จะประกอบไปดวยสินคาตามรหัส 
HS 2 ประเภท ไดแก ขาวเปลือก (100610) และ ขาวกลอง (100620) ภาคการผลิตที่ 2 (ขาวสาลี) จะประกอบไป
ดวยสินคาตามรหัส HS 2 ประเภท ไดแก ขาวสาลีดูรัม (100110) และขาวสาลีชนิดอื่นๆ (100190) 

หากภาคการผลิตหนึ่งประกอบไปดวยสินคา 2 ประเภท โดยมีอัตราภาษีเทากับรอยละ 5 และ 
10 ตามลําดับ และมีมูลคาการนําเขาเทากับ 20 และ 25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ จะไดวา อัตราภาษีเฉล่ีย

ของภาคการผลิตนี้จะมีคาเทากับ 100
2520

25)(0.1020)(0.05
×

+
×+×  หรือรอยละ 7.8 โดยประมาณ 

4. การประมาณการกจิกรรมทางเศรษฐกจิรายภาคการผลิตของแบบจําลอง GTAP 

ธุรกรรมทางเศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางหนวยเศรษฐกิจตางๆในแบบจําลอง จะถูก
เชื่อมโยงกันโดยสมการทางคณิตศาสตรท้ังที่เปน สมการเอกลักษณ (Identity) และ ถูกอธิบายโดยใชตัวแปรเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Parameters) ซึ่งไดจากการทํา Calibration ของแบบจําลองภายใตการกําหนดเงื่อนไข
ดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium) หลักการทํา GTAP Simulation เร่ิมจากการปรับฐาน (Calibrate) ขอมูล
ภาษีการคาในแบบจําลองใหอยูในปฐานที่ตองการ จากนั้น แบบจําลองจะคํานวณหาผลกระทบจากการการ
เปล่ียนแปลงกติกาทางการคาไดโดยการเปลี่ยนแปลงลดอัตราภาษีตามขอตกลงทางการคาตางๆ 
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ในการศึกษานี้ จะทําการปรับอัตราภาษีในปฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางภาษีในทั้งสองกรณี ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีในกลุมอาเซียน อาเซียน-จีน ไทย-อินเดีย ไทย-
ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด และไทย-ญี่ปุน หลังจากนั้นจะทําการคํานวณหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภาษีการคาระหวางประเทศหรือกลุมประเทศเหลานี้ เพื่อเปนการหาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคต 

ภาพที่ 3 หลักการจัดทําประมาณการโดยแบบจําลอง GTAP 

 

การวิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรีทางการคา จะถูกจัดทําโดยแบบจําลองการคาระหวาง
ประเทศ Global Trade Analysis Project (GTAP) Version 6.0 ซึ่งเปนแบบจําลองที่มีหลักทฤษฎีและถูกพัฒนา
มาจากแบบจําลองดุลภาพทั่วไป (Computational General Equilibrium Model – CGE) ปจจุบันฐานขอมูลของ 
GTAP ประกอบไปดวย 57 ภาคการผลิต รวมท้ังส้ิน 87 เขตเศรษฐกิจ  

ระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในปจจุบัน 

ระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยในอนาคต 

กรณีท่ี 1: กลุมอาเซียน อาเซียน-จีน  
ไทย-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด 

กรณีท่ี 2: ไทย-ญี่ปุน 

ปฐาน 
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ตารางที่ 2 รายชื่อภาคการผลติในแบบจาํลอง GTAP 
1 ขาวเจา 20 ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอ่ืนๆ 39 อุปกรณการขนสงอื่นๆ 
2 ขาวสาลี 21 นํ้ามันและไขมันจากพืช 40 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
3 เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ 22 ผลิตภัณฑนม 41 เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืนๆ 
4 ผัก ผลไม และเมล็ดถั่ว 23 ขาวที่สีแลว 42 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่นๆ 
5 เมล็ดพันธุสําหรับผลิตนํ้ามันพืช 24 นํ้าตาล 43 ไฟฟา 
6 ออย 25 ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 44 การผลิตกาซธรรมชาติ และการจัดสง 
7 พืชเสนใย 26 เครื่องดื่มและยาสูบ 45 ทรัพยากรนํ้า 
8 พืชอ่ืนๆ 27 ส่ิงทอ 46 ธุรกิจกอสราง 
9 ผลิตภัณฑปศุสัตว 28 เครื่องแตงกาย 47 การคา 
10 ผลิตภัณฑจากสัตวอ่ืนๆ 29 ผลิตภัณฑหนัง 48 การขนสงทางบก 
11 นํ้านมดิบ 30 ผลิตภัณฑไม 49 การขนสงทางน้ํา 
12 ขนสัตวและไหม 31 ผลิตภัณฑกระดาษและสิ่งพิมพ 50 การขนสงทางอากาศ 
13 ผลิตภัณฑจากปา 32 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน 51 การสื่อสาร 
14 ประมง 33 เคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก 52 บริการทางการเงินอื่นๆ 
15 ถานหิน 34 ผลิตภัณฑแรอ่ืนๆ 53 การประกัน 
16 นํ้ามัน 35 เหล็ก 54 บริการทางธุรกิจอ่ืนๆ 
17 กาซ 36 โลหะอื่นๆ 55 การพักผอนหยอนใจ และบริการอื่นๆ 
18 แรธาตุอ่ืนๆ 37 ผลิตภัณฑโลหะ 56 การบริหารภาครัฐ การปองกันประเทศ 

การศึกษา สาธารณสุข 
19 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว 38 ยานยนตและชิ้นสวน 57 ท่ีอยูอาศัย 

ผลลัพธท่ีไดจากทําประมาณการโดยแบบจําลอง GTAP จะแสดงถึงระดับของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยและรวมไปถึงประเทศคูคาที่ไดทําการพิจารณา โดยจะสามารถตีความไดจากตัวทาง
เศรษฐกิจตางๆ ซึ่งสามารถแบงไดเปน ตัวแปรมหภาค และตัวแปรระดับภาคการผลิต 

5. โครงสรางแบบจําลองรายภาคการผลิตแบบพลวัตรของประเทศไทย (TIDY) 

แบบจําลองรายภาคการผลิตแบบพลวัตรของประเทศไทย หรือ TIDY (Thai Interindustry 
Dynamic Model2) ถูกพัฒนาจากฐานขอมูลตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (The Input-
Output Tables of Thailand) โดยใชขอมูลตารางฯทุกปท่ีมีการจัดทํา รวมท้ังส้ิน 7 ฐานขอมูลซึ่งประกอบไปดวย
ตารางประจําป 1975 จนถึงขอมูลตารางลาสุดคือตารางประจําป 20003  การใชขอมูลตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิตในลักษณะดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงทิศทางและแนวโนมโครงสรางทางการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปของ
ประเทศไทยในระยะยาวไดเปนอยางดี  

                                                        
2 โครงสรางโดยละเอียดของแบบจําลองสามารถพบไดจาก Manprasert, Somprawin. “Thai Interindustry Dynamic Model with 
Optimization,” Ph.D. dissertation, University of Maryland, College Park, 2004. 
3 โดยทั่วไปแลวการจัดทําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยมีความซับซอนและยุงยากมาก ซ่ึงสงผลใหขอมูลตารางที่สมบูรณ
จะถูกเผยแพรหลังจากที่ไดมีการเริ่มจัดทํานานถึง 5 ป อยางไรก็ตาม ถึงแมการเผยแพรตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตจะมีความลาชา
คอนขางมาก ขอมูลดังกลาวก็ยังมีประโยชนเปนอยางยิ่งสําหรับนักเศรษฐศาสตรเพื่อศึกษาถึงความเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหนวย
เศรษฐกิจตางๆ 
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นอกจากแบบจําลองจะประกอบไปดวยขอมูลท่ีสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
การผลิตภายในประเทศแลว แบบจําลองยังประกอบไปดวยขอมูลเศรษฐกิจมหภาครายปจากบัญชีประชาชาติ
ของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลอนุกรมเวลาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product – GDP) รวมถึงองคประกอบของ GDP ท้ังดานการผลิต รายไดและรายจาย สวนขอมูลขอมูลทาง
การเงินในระดับมหภาค เชน ขอมูลปริมาณเงินในความหมายกวาง (M2) ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป 
และขอมูลอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทและเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจะถูกนํามาจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย และสุดทายคือขอมูลอนุกรมเวลาทางดานการจางงานและผลตอบแทนแรงงานจะถูกประมวลจากขอมูลการ
สํารวจแรงงานแหงชาติ (Labor Force Survey – LFS) ซึ่งถูกจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  

5.1 การประเมินผลกระทบของกระแสการคาระหวางประเทศตอระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศรายภาคการผลิต 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําและเผยแพรขอมูล
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยทุกๆ 5 ป โดยเริ่มต้ังแตป 1975 จนถึงป 2000 ซึ่งเปนขอมูล
ตารางปลาสุด นอกจากนั้น ยังมีการจัดทําตารางพิเศษในป 1998 หลังจากเกิดวิกฤตการทางการเงินอีกดวย 
ถึงแมขอมูลตารางฯที่มีการเผยแพรจะมีความละเอียดของโครงสรางการผลิตตั้งแตระดับ 16 ภาคการผลิต 26 
ภาคการผลิต 58 ภาคการผลิต และจนถึงในระดับรายละเอียด 180 ภาคการผลิต อยางไรก็ดี ในการจัดทํา
แบบจําลอง TIDY น้ันตองมีการใชขอมูลอนุกรมเวลาที่มีรายละเอียดเปนรายภาคการผลิตเชนกัน ท้ังนี้เพื่อนํามา
ประมาณการหาคาสัมประสิทธิ์ท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งขอมูลดังกลาวของ
ประเทศไทยยังมีความละเอียดไมมากนัก และเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานทางดานการเทียบเคียง
ขอมูลตางระดับโดยไมจําเปน ทําใหระดับรายละเอียดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการสรางแบบจําลองรายภาคการ
ผลิตในปจจุบันอยูในระดับ 26 ภาคการผลิต 
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ตารางที่ 3 ภาคการผลิตของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ระดับความละเอียด 26 ภาคการผลิต 

Sector Name ชื่อ
1 Crops เพาะปลูก
2 Livestock ปศุสัตว
3 Forestry ปาไม
4 Fishery ประมง
5 Mining and Quarrying เหมืองแร
6 Food Manufacturing อุตสาหกรรมอาหาร
7 Beverages and Tobacco Products เครื่องดื่มและยาสูบ
8 Textile Industry อุตสาหกรรมส่ิงทอ
9 Paper Products and Printing อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ
10 Chemical Industries อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
11 Petroleum Refineries อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม
12 Rubber and Plastic Products ยางและพลาสติก
13 Non-metallic Products ผลิตภัณฑอโลหะ
14 Basic Metal โลหะพ้ืนฐาน
15 Fabricated Metal Products โลหะแปรรูป
16 Machinery เครื่องจักรกล
17 Other Manufacturing ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
18 Electricity and Water Works ไฟฟาและประปา
19 Construction กอสราง
20 Trade การคา
21 Restaurants and Hotels รานอาหารและโรงแรม
22 Transportation and Communication การขนสงและการสื่อสาร
23 Banking and Insurance ธนาคารและประกันภัย
24 Real Estate อสังหาริมทรัพย
25 Services บริการ
26 Unclassified อ่ืนๆ  

 ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

การคํานวณผลกระทบของกระแสการคาระหวางประเทศตอระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศรายภาคการผลิตจะถูกจัดทําโดยการนําผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลอง GTAP ซึ่งประกอบไป
ดวยการประมาณการระดับการเปล่ียนแปลงของการสงออกและนําเขาราย 57 ภาคการผลิตแลวจึงนํามา
เทียบเคียงเปนราย 26 ภาคการผลิตตามรายละเอียดของแบบจําลอง TIDY จากนั้น ขอมูลดังกลาวจะถูกนํามา
ประมวลโดยการทําซิมมิวเลชั่นเพื่อคํานวณหาระดับกิจกรรมทางการผลิตรวมรายภาคการผลิต (Gross Output) 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยใชสมการเอกลักษณทางปจจัยการผลิตและผลผลิต 

q = Aq + f 
โดยที่  ตัวแปร q คือ เวคเตอรของผลผลิตรวม ณ เวลา t  
 ตัวแปร A คือ เมตริกสท่ีประกอบไปดวย Input-Output Technical Coefficient ณ เวลา t 
 ตัวแปร f คือ เวคเตอรของอุปสงคในขั้นสุดทายรวม ณ เวลา t 

เมตริกส A ท่ีไดจากการคํานวณโดยใชขอมูลตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตในอดีตจะถูก
นํามาประมวลดวยเทคนิค Non-Linear Logistic Curve Estimation ท้ังนี้เพื่อเปนการประมาณการทิศทางและ
โครงสรางทางการผลิตที่จะเปลี่ยนของประเทศไทยในอนาคต  นอกจากการคํานวณระดับผลผลิตรวมที่
เปล่ียนแปลงไปแลว แบบจําลอง TIDY ยังทําการคํานวณตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่นๆเชน สวนประกอบตางๆของ
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อุปสงคขั้นสุดทายดวยสมการทางเศรษฐมิติ ระดับราคาดวยสมการทางเอกลักษณทางปจจัยการผลิตและผลผลิต 
การจางงานและคาจางดวยสมการทางเศรษฐมิติ เปนตน ภาพที่ 4 สรุปขั้นตอนการคํานวณและการประมวลผล
ของแบบจําลอง TIDY 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทําซิมมวิเลชั่นในแบบจําลอง TIDY 

 

Initialization: 
- Industry output 
- Prices 
- Disposable income 

Final demands: 
- Private consumption 
- Fixed investment 
- Inventory change 
- Government (exogenous)  
- Export (exogenous) 
- Special exports (exogenous) 

 A, BMC, BMV 

Real side: 
- Gross output and import 
- Productivity 
- Employment 
- Unemployment 

Price-income side: 
- Prices  
- Income variables 

Value-added: 
- Wages 
- Profits 
- Depreciation 
-Taxes (exogenous) 

The Accountant: 
- Real and nominal GDP 
- Price deflators,  personal 
disposable income, personal 
savings, interest rate, and others  

Comparison: 
   - Converge? 

N 

Y 

t + 1  

 

ท่ีมา: Manprasert (2004) 
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5.2 การวิเคราะหผลกระทบตอภาวะการจางงานและผลตอบแทนแรงงานรายภูมิภาคของประเทศไทย 

เพื่อใหการศึกษาน้ีสามารถตอบคําถามในเชิงมิติพื้นที่ได ขอมูลการสํารวจแรงงานของประเทศ
ไทย (Labor Force Survey – LFS) จะถูกนํามาใชประกอบกับผลการประมาณการที่ไดจากแบบจําลอง TIDY 
ขอมูลการสํารวจแรงงานดังกลาวเปนขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของประเทศไทย ซึ่งมีการ
จัดเก็บเปนรายไตรมาสโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังนั้น ขอมูล LFS จะมีรายละเอียดของลักษณะการทํางาน 
ระดับการศึกษา จังหวัด อาชีพ กลุมอุตสาหกรรม และรายละเอียดอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก และจะสามารถแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะการกระจายตัวของผูมีงานทําในภาคการผลิตตางๆที่อยูในแตละภูมิภาคของประเทศไทยได
อยางถูกตอง สําหรับการศึกษานี้ จะใชขอมูล LFS ท่ีมีเผยแพรคือป พ.ศ. 2549  

การแปลงผลการวิเคราะหเปนรายภูมิภาคหรือรายจังหวัดทําไดโดยการแปลงรหัสอุตสาหกรรม
ของการสํารวจแรงงานใหสอดคลองกับภาคการผลิตของแบบจําลอง TIDY ตัวแปรที่จะถูกนํามาวิเคราะหผลไดใน
เชิงมิติพื้นที่ ไดแก ผลตอการจางงาน และผลตอคาจางแรงงาน 

6. ผลการศึกษา  

6.1 ผลกระทบในระดับรายภาคการผลิต 

ในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตที่มีตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภาคการผลิต ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของปริมาณการ
สงออกรายภาคการผลิต รวมท้ังส้ิน 57 ภาคการผลิต โดยเฉลี่ยแลวพบวาการสงออกจะเพิ่มมากที่สุดในชวงป 
2010 โดยจะเปล่ียนแปลงในอัตรารอยละ 0.62 และจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงในป 2015 และป 2020 ใน
อัตรารอยละ 0.48 และรอยละ 0.09 ตามลําดับ รวมท้ังส้ินโครงสรางที่เปล่ียนแปลงไปทําใหประเทศไทยมีการ
สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.19    
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ตารางที่ 4 การเปล่ียนแปลงของการสงออกรายภาคการผลิต 
ภาคการผลิต 2010 2015 2020 Overall 

1 ขาวเจา -9.44% -7.36% -4.17% -19.60% 
2 ขาวสาลี -7.19% -0.91% 13.11% 4.02% 
3 เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ -3.30% -2.31% -1.08% -6.55% 
4 ผัก ผลไม และเมล็ดถั่ว -2.38% -1.68% -1.15% -5.12% 
5 เมล็ดพันธุสําหรับผลิตนํ้ามันพืช -4.55% -2.67% -1.48% -8.47% 
6 ออย -6.57% -3.22% -1.92% -11.31% 
7 พืชเสนใย 11.28% 1.84% -0.36% 12.92% 
8 พืชอ่ืนๆ -1.32% -2.37% -1.30% -4.91% 
9 ผลิตภัณฑปศุสัตว -3.16% -2.27% -1.16% -6.46% 

10 ผลิตภัณฑจากสัตวอ่ืนๆ -5.44% -5.23% -2.76% -12.86% 
11 นํ้านมดิบ -5.63% -4.07% -2.08% -11.35% 
12 ขนสัตวและไหม -4.08% -2.91% -1.56% -8.32% 
13 ผลิตภัณฑจากปา 8.56% -0.80% -0.52% 7.13% 
14 ประมง -3.37% -2.80% -1.03% -7.04% 
15 ถานหิน -4.62% -1.61% -0.98% -7.08% 
16 นํ้ามัน -0.70% -0.42% -0.06% -1.18% 
17 กาซ -11.00% -1.99% -0.84% -13.50% 
18 แรธาตุอ่ืนๆ -1.62% -1.13% -0.39% -3.11% 
19 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว -6.72% -3.92% -1.25% -11.50% 
20 ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอ่ืนๆ 32.21% 29.77% 12.69% 93.34% 
21 นํ้ามันและไขมันจากพืช -4.25% -2.31% -0.79% -7.20% 
22 ผลิตภัณฑนม -1.57% -2.09% -0.91% -4.50% 
23 ขาวที่สีแลว -3.75% -2.73% -1.42% -7.71% 
24 นํ้าตาล -0.55% -1.78% -0.82% -3.12% 
25 ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 2.53% 1.20% 0.04% 3.80% 
26 เครื่องดื่มและยาสูบ -0.08% -0.12% -0.30% -0.50% 
27 ส่ิงทอ 0.30% 0.55% -0.10% 0.75% 
28 เครื่องแตงกาย 1.83% 0.24% 0.39% 2.47% 
29 ผลิตภัณฑหนัง -1.08% 2.30% -0.26% 0.93% 
30 ผลิตภัณฑไม -4.11% -1.98% -0.89% -6.85% 
31 ผลิตภัณฑกระดาษและสิ่งพิมพ -3.02% -0.82% -0.45% -4.25% 
32 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน 1.42% 0.06% 0.01% 1.49% 
33 เคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก 2.56% -0.13% -0.63% 1.78% 
34 ผลิตภัณฑแรอ่ืนๆ -1.86% -1.81% 0.69% -2.97% 
35 เหล็ก -0.45% 0.69% 0.59% 0.83% 
36 โลหะอื่นๆ 0.62% -1.04% -0.13% -0.56% 
37 ผลิตภัณฑโลหะ -1.88% -0.32% -0.51% -2.69% 
38 ยานยนตและชิ้นสวน 2.64% 10.26% -0.13% 13.02% 
39 อุปกรณการขนสงอื่นๆ 2.81% 2.01% -0.29% 4.57% 
40 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส -0.36% -1.06% -0.30% -1.71% 
41 เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืนๆ 4.91% 2.49% 0.99% 8.59% 
42 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่นๆ -1.09% -1.60% -0.45% -3.11% 
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43 ไฟฟา -6.18% -2.87% -0.85% -9.65% 
44 การผลิตกาซธรรมชาติ และการจัดสง -7.71% -3.81% -1.08% -12.19% 
45 ทรัพยากรนํ้า -6.57% -3.02% -0.94% -10.24% 
46 ธุรกิจกอสราง -2.73% -1.11% -0.44% -4.23% 
47 การคา -4.95% -2.41% -0.70% -7.89% 
48 การขนสงทางบก -2.62% -0.39% -0.43% -3.42% 
49 การขนสงทางน้ํา -1.44% -0.42% -0.22% -2.07% 
50 การขนสงทางอากาศ -2.71% -0.61% -0.44% -3.73% 
51 การสื่อสาร -5.33% -2.60% -0.75% -8.48% 
52 บริการทางการเงินอื่นๆ -5.07% -2.44% -0.72% -8.05% 
53 การประกัน -4.81% -2.28% -0.69% -7.62% 
54 บริการทางธุรกิจอ่ืนๆ -4.26% -2.07% -0.71% -6.91% 
55 การพักผอนหยอนใจ และบริการอื่นๆ -4.10% -2.21% -0.84% -7.01% 
56 การบริหารภาครัฐ การปองกันประเทศ การศึกษา สาธารณสุข -4.36% -1.91% -0.66% -6.81% 
57 ท่ีอยูอาศัย 0.25% 0.00% 0.05% 0.30% 

 รวม/เฉลี่ย 0.62% 0.48% 0.09% 1.19% 

จากผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาผลกระทบที่มีตอการสงออกเปนรายภาคการผลิตจากป 
2510 ถึงป 2020 พบวาโครงสรางการผลิตของประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงไปโดยจะปรับตัวตามความถนัด
ในการผลิตและความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาระหวางประเทศ จะสังเกตไดวา ภาคการผลิตที่มีการ
สงออกเพิ่มขึ้นจะกระจายตัวอยูในทุกกลุมการผลิตหลัก เชน ในกลุมเกษตรกรรม ภาคการผลิตที่มีการสงออกมาก
ขึ้นไดแก ขาวสาลีและพืชเสนใย โดยมีการสงออกเพิ่มขึ้นรวมในอัตรารอยละ 4.02 และรอยละ 12.92 ตามลําดับ 

ในกลุมการผลิตทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากปามีการสงออกโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.13 
โดยเกิดขึ้นจากการสงออกที่เพิ่มขึ้นในป 2010 เปนหลัก หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง 
นอกจากนั้นในกลุมอุตสาหกรรมอาหารมีการเพิ่มขึ้นอยางมากในภาคการผลิตเนื้อสัตวอื่นๆ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 93.34 และภาคผลติภัณฑอาหารอื่นๆมีการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8  

โดยสรุปแลว ภาคการผลิตที่มีปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้นสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมคือ 
1.กลุมภาคการผลิตที่มีการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอย 2.กลุมภาคการผลิตที่มีการสงออกเพิ่มขึ้นปานกลาง และ 3.
กลุมภาคการผลิตที่มีการสงออกเพิ่มขึ้นอยางมาก กลุมภาคการผลิตที่มีการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอยไดแก ส่ิงทอ 
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมเหล็ก ในขณะเดียวกันกลุมท่ีมีการสงออกเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย อุปกรณการขนสงอื่นๆ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน เคมีภัณฑยางและ
พลาสติก สวนกลุมภาคการผลิตที่มีการสงออกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมากไดแก อุตสาหกรรมเครื่องจักร และ 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
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ตารางที่ 5 การเปล่ียนแปลงของการนําเขารายภาคการผลิต 
ภาคการผลิต 2010 2015 2020 Overall 

1 ขาวเจา 4.01% 3.49% 2.03% 9.83% 
2 ขาวสาลี 1.98% 1.44% 0.42% 3.88% 
3 เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ 4.39% 2.66% 1.01% 8.25% 
4 ผัก ผลไม และเมล็ดถั่ว 5.65% 1.61% 0.56% 7.95% 
5 เมล็ดพันธุสําหรับผลิตนํ้ามันพืช 0.52% 0.25% 0.15% 0.92% 
6 ออย 5.43% 4.15% 2.14% 12.16% 
7 พืชเสนใย -2.30% -1.71% -0.85% -4.79% 
8 พืชอ่ืนๆ 4.11% 1.57% 0.50% 6.27% 
9 ผลิตภัณฑปศุสัตว 0.27% 0.59% -0.13% 0.73% 

10 ผลิตภัณฑจากสัตวอ่ืนๆ 0.74% 0.95% -0.14% 1.55% 
11 นํ้านมดิบ 1.44% 1.42% 0.29% 3.18% 
12 ขนสัตวและไหม -0.62% 0.05% -0.53% -1.10% 
13 ผลิตภัณฑจากปา -1.87% -0.92% -0.57% -3.33% 
14 ประมง 4.79% 2.95% 0.87% 8.82% 
15 ถานหิน -0.48% 0.04% 0.31% -0.13% 
16 นํ้ามัน 0.07% 0.06% -0.03% 0.10% 
17 กาซ 0.91% 0.17% 0.04% 1.12% 
18 แรธาตุอ่ืนๆ 0.74% -0.08% 0.21% 0.87% 
19 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว 9.83% 1.82% 2.38% 14.49% 
20 ผลิตภัณฑเน้ือสัตวอ่ืนๆ 5.40% 4.45% 1.81% 12.08% 
21 นํ้ามันและไขมันจากพืช 4.38% 2.57% 0.60% 7.70% 
22 ผลิตภัณฑนม 0.93% 0.36% -0.03% 1.26% 
23 ขาวที่สีแลว 3.19% 2.82% 1.01% 7.17% 
24 นํ้าตาล 3.55% 4.00% 0.52% 8.25% 
25 ผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ 3.62% 2.18% 0.76% 6.68% 
26 เครื่องดื่มและยาสูบ 1.68% 0.99% 0.17% 2.86% 
27 ส่ิงทอ 11.34% 7.10% 3.03% 22.86% 
28 เครื่องแตงกาย 21.13% 17.33% 9.07% 55.01% 
29 ผลิตภัณฑหนัง 4.78% 5.05% 3.59% 14.02% 
30 ผลิตภัณฑไม 3.68% 1.95% 0.57% 6.30% 
31 ผลิตภัณฑกระดาษและสิ่งพิมพ 0.68% 0.82% 0.10% 1.61% 
32 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน -0.46% 0.07% 0.14% -0.25% 
33 เคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก 1.57% 0.83% -0.13% 2.28% 
34 ผลิตภัณฑแรอ่ืนๆ 6.21% 1.21% 0.47% 8.00% 
35 เหล็ก 1.29% 0.87% 0.22% 2.40% 
36 โลหะอื่นๆ -0.52% -0.86% -0.26% -1.63% 
37 ผลิตภัณฑโลหะ 6.31% 5.62% 1.15% 13.58% 
38 ยานยนตและชิ้นสวน 5.08% 12.24% 0.23% 18.21% 
39 อุปกรณการขนสงอื่นๆ 2.14% 1.89% 0.17% 4.25% 
40 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 0.67% -0.17% -0.07% 0.43% 
41 เครื่องจักรและอุปกรณอ่ืนๆ 3.91% 2.49% 0.58% 7.12% 
42 ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่นๆ 3.35% 2.13% 0.83% 6.43% 
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43 ไฟฟา 3.19% 1.17% 0.33% 4.74% 
44 การผลิตกาซธรรมชาติ และการจัดสง 3.78% 0.88% 0.02% 4.71% 
45 ทรัพยากรนํ้า 3.41% 1.46% 0.50% 5.44% 
46 ธุรกิจกอสราง 1.48% 0.60% 0.24% 2.33% 
47 การคา 2.51% 1.04% 0.24% 3.82% 
48 การขนสงทางบก 1.25% 0.14% 0.14% 1.53% 
49 การขนสงทางน้ํา 1.24% 0.41% 0.17% 1.83% 
50 การขนสงทางอากาศ 1.16% 0.22% 0.15% 1.53% 
51 การสื่อสาร 2.43% 1.08% 0.35% 3.90% 
52 บริการทางการเงินอื่นๆ 2.44% 1.28% 0.38% 4.15% 
53 การประกัน 1.31% 0.66% 0.21% 2.19% 
54 บริการทางธุรกิจอ่ืนๆ 1.37% 0.63% 0.25% 2.26% 
55 การพักผอนหยอนใจ และบริการอื่นๆ 2.22% 1.05% 0.43% 3.74% 
56 การบริหารภาครัฐ การปองกันประเทศ การศึกษา สาธารณสุข 2.11% 0.76% 0.34% 3.24% 
57 ท่ีอยูอาศัย 0.25% 0.00% 0.05% 0.30% 

 รวม/เฉลี่ย 2.25% 1.59% 0.32% 4.21% 

จากการศึกษาผลกระทบของโครงสรางภาษีการคาที่ประเทศไทยและประเทศคูคา ในชวง
ระหวาง ป 2510 ถึงป 2020 พบวาสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงของการนําเขาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
ปริมาณการนําเขาโดยเฉลี่ยจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.21 การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนําเขาดังกลาวจะ
เกดิขึ้นอยางมากในชวงป 2010 ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 2.25  

ในตารางที่ 5 แสดงถึงผลกระทบที่มีตอการนําเขาเปนรายภาคการผลิต ผลการประมาณการ
ชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยจะมีการนําเขาเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาคการผลิตเมื่อโครงสรางการผลิตเปล่ียนแปลงไป 
กลุมภาคการผลิตที่มีการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสูงสุด คือ ภาคการผลิตเครื่องแตงกาย และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 55.01 และรอยละ 22.86 ตามลําดับ  

อยางไรก็ดี ถึงแมปริมาณการนําเขาสินคาจะมีมากขึ้น แตการนําเขาที่เพิ่มขึ้นดังกลาว สวนหนึ่ง
นํามาใชในการบริโภคภายในประเทศ และอีกสวนหนึ่งอาจนํามาเปนปจจัยทางการผลิตซึ่งอาจกอการขยายตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได และการจางงานของประเทศได ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนําเขาอาจ
สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศได การประเมินผลกระทบจึงจําเปนจะตองพิจารณาตัวแปรที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงสวัสดิการสังคม หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน จํานวนการจางงานและคาจางแรงงานที่
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งจะมีการแสดงผลการวิจัยในสวนตอไป 
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 ตารางที่ 6 การเพิ่มขึ้นสุทธิของผลผลิตรายภาคการผลิต (ลานบาท) 
ภาคการผลิต 2007-2010 2011-2015 2016-2020 ผลรวมสุทธิ 

01-เพาะปลูก 154,381 (10.99%) 241,885 (11.68%) 411,436 (16.75%) 807,701 (13.62%) 
02-ปศุสัตว 48,608 (10.84%) 78,049 (11.48%) 129,076 (15.73%) 255,733 (13.12%) 
03-ปาไม 15,511 (50.65%) 29,298 (95.94%) 52,419 (291.94%) 97,228 (122.89%) 
04-ประมง 51,136 (10.31%) 88,698 (10.61%) 161,327 (14.51%) 301,161 (12.32%) 
05-เหมืองแร 218,522 (21.34%) 395,660 (23.06%) 826,641 (36.07%) 1,440,823 (28.64%) 
06-อุตสาหกรรมอาหาร 225,186 (07.29%) 402,868 (08.65%) 684,138 (12.11%) 1,312,192 (09.80%) 
07-เครื่องดื่มและยาสูบ 93,314 (10.64%) 109,385 (07.88%) 217,417 (12.66%) 420,116 (10.55%) 
08-อุตสาหกรรมสิ่งทอ 276,060 (08.37%) 399,781 (07.78%) 693,394 (10.88%) 1,369,235 (09.24%) 
09-อุตสาหกรรมกระดาษ 180,404 (24.23%) 303,648 (24.48%) 510,319 (31.07%) 994,371 (27.42%) 
10-อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 878,364 (63.45%) 1,477,676 (62.98%) 2,324,670 (73.19%) 4,680,709 (67.77%) 
11-อุตสาหกรรมกลั่นปโตรเลียม 337,914 (21.28%) 538,414 (21.35%) 870,999 (27.42%) 1,747,327 (23.98%) 
12-ยางและพลาสติก 239,066 (22.26%) 432,887 (23.53%) 792,054 (30.93%) 1,464,007 (26.75%) 
1ผลิตภัณฑอโลหะ 127,113 (13.57%) 196,050 (13.03%) 383,439 (20.02%) 706,602 (16.22%) 
14-โลหะพื้นฐาน 1,081,284 (119.37%) 1,783,956 (115.90%) 2,821,899 (134.02%) 5,687,139 (124.97%) 
15-โลหะแปรรูป 337,641 (43.11%) 531,508 (40.21%) 871,695 (49.12%) 1,740,844 (44.87%) 
16-เครื่องจักรกล 3,564,903 (35.71%) 6,200,566 (37.29%) 10,414,244 (46.66%) 20,179,713 (41.24%) 
17-ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่นๆ 236,632 (08.99%) 318,004 (07.58%) 639,165 (12.04%) 1,193,801 (09.84%) 
18-ไฟฟาและประปา 317,376 (17.43%) 530,084 (17.18%) 973,965 (23.59%) 1,821,425 (20.16%) 
19-กอสราง 497,087 (17.25%) 778,214 (16.62%) 1,449,286 (24.33%) 2,724,587 (20.15%) 
20-การคา 1,074,102 (16.02%) 1,792,334 (15.93%) 3,279,270 (21.86%) 6,145,706 (18.65%) 
21-รานอาหารและโรงแรม 154,936 (08.93%) 236,631 (08.58%) 433,824 (12.44%) 825,390 (10.34%) 
22-การขนสงและการสื่อสาร 437,151 (12.41%) 699,555 (12.36%) 1,251,567 (17.29%) 2,388,273 (14.55%) 
2ธนาคารและประกันภัย 475,560 (18.57%) 1,069,439 (18.83%) 2,344,926 (25.14%) 3,889,924 (22.14%) 
24-อสังหาริมทรัพย -21,979 (-03.05%) -52,715 (-04.53%) 20,858 (01.40%) -53,836 (-01.60%) 
25-บริการ 268,250 (08.42%) 452,197 (08.40%) 746,840 (10.71%) 1,467,288 (09.44%) 
26-อ่ืนๆ 17,955 (04.46%) 12,924 (01.72%) 38,401 (03.56%) 69,280 (03.10%) 
เฉลี่ย/รวม 11,286,475 (20.81%) 19,046,995 (21.15%) 33,343,266 (28.00%) 63,676,735 (24.18%) 

ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนรายภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการผลิตของประเทศไทยวิเคราะหไดจากผลกระทบที่มีตอผลผลิตรวม ซึ่งรวมทุกธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ ตารางที่ 6 แสดงใหเห็นถึงการประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอผลผลิตรวมราย
ภาคการผลิตภายของประเทศไทยโดยแบบจําลอง TIDY ซึ่งผลผลิตรวมดังกลาวหมายถึงผลรวมของธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจขั้นกลาง (Intermediate Transaction) และธุรกรรมทางเศรษฐกิจขั้นสุดทาย (Final Demands) จาก
การศึกษาพบวาตั้งแตป 2010 ถึงป 2020 ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นคิดเปนมูลคาที่แทจริงรวมสุทธิท้ังส้ิน 63.7 ลานลานบาท หรือคิดเปนคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 24.18   

 เมื่อพิจารณาตามรายภาคการผลิตพบวา ภาคการผลิตที่มีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นมากที่สุดจะ
เกิดขึ้นในกลุมอุตสาหกรรมหนัก เชน ภาคการผลิตโลหะพื้นฐาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 125 และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑท่ีมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 67.8 
โดยประมาณ  
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ผลผลิตของกลุมภาคการผลิตที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรองลงมาไดแก 
กลุมอุตสาหกรรมเบา เชน ภาคการผลิตกระดาษและการพิมพ ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 27.42  
นอกจากนั้น ยังมีภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบไมมาก สวนใหญจะเปนกลุมภาคการผลิตประเภทการเกษตร 
ไดแก ภาคการเพาะปลูก และภาคการปศุสัตว ท่ีมีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตรวมโดยเฉลี่ยระหวางป 2010 ถึงป 
2020 ในอัตรารอยละ 13.62 และอัตรารอยละ13.12 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม ภาคการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมการผลิตนอยที่สุดไดแก 
อุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีระดับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตรวมโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 9.24 เทานั้น ซึ่งจะสงผลใหระดับ
การจางงานในภาคการผลิตดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนอยมากเชนกัน ท้ังนี้ การวิเคราะหรายละเอียด
ของผลกระทบที่มีตอการจางงานรายภาคการผลิตจะไดทําการศึกษาในสวนตอไป 

ตารางที่ 7 การเพิ่มขึ้นของการจางงานรายภาคการผลิต (พันคน) 
ภาคการผลิต 2010 2015 2020 

01-เพาะปลูก 1,167.58 (09.92%) 1,597.52 (14.04%) 2,223.90 (20.03%) 
02-ปศุสัตว 158.56 (10.67%) 233.56 (13.77%) 336.31 (17.76%) 
03-ปาไม 127.39 (46.16%) 263.23 (124.91%) 497.32 (443.52%) 
04-ประมง 37.23 (10.55%) 51.59 (12.46%) 74.78 (16.08%) 
05-เหมืองแร 7.43 (13.55%) 16.14 (27.54%) 28.15 (45.53%) 
06-อุตสาหกรรมอาหาร 79.84 (07.63%) 118.10 (10.42%) 166.34 (13.68%) 
07-เครื่องดื่มและยาสูบ 11.03 (12.00%) 11.99 (10.94%) 17.95 (14.46%) 
08-อุตสาหกรรมสิ่งทอ 74.79 (04.91%) 139.65 (08.03%) 270.70 (13.62%) 
09-อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ 45.09 (22.16%) 62.80 (26.96%) 92.08 (35.24%) 
10-อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 149.18 (55.56%) 210.14 (65.54%) 309.43 (81.13%) 
11-อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม 1.76 (17.96%) 2.55 (23.74%) 4.32 (32.06%) 
12-ยางและพลาสติก 48.78 (21.58%) 64.32 (26.34%) 93.95 (35.16%) 
1ผลิตภัณฑอโลหะ 22.76 (08.73%) 42.76 (15.13%) 77.86 (25.48%) 
14-โลหะพื้นฐาน 131.83 (107.24%) 176.72 (122.28%) 250.70 (148.21%) 
15-โลหะแปรรูป 152.28 (35.27%) 215.08 (42.53%) 337.33 (56.87%) 
16-เครื่องจักรกล 299.67 (29.98%) 446.80 (40.21%) 655.74 (53.13%) 
17-ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่นๆ 83.94 (07.95%) 108.48 (09.65%) 174.69 (15.04%) 
18-ไฟฟาและประปา 22.34 (17.20%) 31.12 (19.88%) 48.77 (27.05%) 
19-กอสราง 273.21 (12.25%) 509.55 (19.42%) 943.74 (30.61%) 
20-การคา 750.74 (14.87%) 1,070.85 (18.50%) 1,654.16 (25.66%) 
21-รานอาหารและโรงแรม 174.56 (07.60%) 269.29 (10.31%) 440.70 (14.99%) 
22-การขนสงและการสื่อสาร 117.86 (10.12%) 184.05 (14.24%) 296.70 (20.87%) 
2ธนาคารและประกันภัย 76.47 (18.07%) 112.26 (21.39%) 168.73 (28.81%) 
24-อสังหาริมทรัพย -1.12 (-01.16%) -1.84 (-01.58%) 4.49 (03.28%) 
25-บริการ 481.86 (07.78%) 698.56 (09.32%) 1,056.87 (12.15%) 
26-อ่ืนๆ 0.05 (00.92%) 0.15 (02.51%) 0.41 (06.47%) 
เฉลี่ย/รวม 4,495.10 (11.90%) 6,635.42 (16.05%) 10,226.14 (22.80%) 

นอกจากที่การศึกษาจะมีขอบเขตพิจารณาถึงผลกระทบของโครงสรางภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตอมูลคาผลผลิตรวมเพื่อใหทราบถึงจํานวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังหมดที่จะเปลี่ยนแปลงไปแลว การศึกษา
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จําเปนตองวิเคราะหถึงผลกระทบที่มีตอตลาดแรงงานและภาวะการจางงาน ท้ังนี้ เพื่อเปนการประเมินผลของการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางการผลิตที่มีตอการจางงานในภาคการผลิตตางๆดวย ตารางที่ 7 แสดงถึงจํานวนและอัตรา
การเปล่ียนการจางงานภายในประเทศไทยเปนรายภาคการผลิต ผลการประมาณการพบวา โดยรวมแลวประเทศ
ไทยมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2010 จะมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 ลาน
คนหรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 ขณะที่ในป 2015 จะมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้นประมาณ 6.6 ลานคน
หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.05 และในป 2020 จะมีจํานวนการจางงานเพิ่มขึ้นถึง 10.2 ลานคนหรือคิดเปน
การเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 22.8  

ในกลุมภาคการผลิตที่มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นของการจางงานสูงคือกลุมประเภทอุตสาหกรรม
หนัก ไดแก ภาคการผลิตโลหะพื้นฐาน และภาคการผลิตเคมีภัณฑ โดยมีการจางแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 107.24 
ถึงรอยละ 148.21 และรอยละ 55.56 ถึงรอยละ 81.13 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลกระทบที่มีตอการเพิ่มขึ้น
ของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังผลการวิเคราะหในสวนที่แลว  

สวนโครงสรางการจางงานของกลุมภาคการบริการ และกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นเชนกัน แตไมมากนัก โดยภาคการผลิตที่มีการจางงานเพิ่มขึ้นไดแก รานอาหาร
และโรงแรม (ซึ่งการจางงานเพิ่มประมาณรอยละ 7.6 ถึงรอยละ 15) นอกจากนั้น ในภาคการผลิตเครื่องดื่มและ
ยาสูบ และอุตสาหกรรมอาหาร มีการจางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 12 ถึงรอยละ 14.46 และรอยละ 7.63 ถึงรอยละ 
13.68 ตามลําดับ 

ในตารางที่ 8 แสดงใหถึงผลกระทบของโครงสรางการผลิตที่เปล่ียนไปจากการจัดทําขอตกลง
เขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยและประเทศคูตอระดับคาจางเฉลี่ยในภาคการผลิตตางๆ จากผลการประมาณ
การพบวา การเปล่ียนแปลงของคาจางแรงงานที่แทจริงในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยโดยรวมจากป 2007 
ถึง 2020 ซึ่งคิดอยูในรูปมูลคาที่แทจริงมีคาเทากับ 5,701 บาทตอคนตอป หรือคิดเปนถึงรอยละ 11.25 การ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นของคาจางที่แทจริงดังกลาว แสดงใหเห็นถึงอํานาจซื้อของผูมีงานทําภายในประเทศที่
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งสามารถสะทอนถึงความเปนอยูท่ีดีขึ้นของประชาชนได  
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ตารางที่ 8 การเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของระดับคาจางที่แทจริงรายภาคการผลิต (บาท/คน/ป) 
ภาคการผลิต 2007-2010 2011-2015 2016-2020 ผลเฉลี่ย 

01-เพาะปลูก 408.95 (05.90%) 497.96 (05.86%) 815.08 (08.03%) 585.79 (06.78%) 
02-ปศุสัตว 388.20 (08.81%) 371.46 (08.91%) 460.30 (11.77%) 407.97 (09.84%) 
03-ปาไม 2,552.55 (13.67%) 4,481.14 (23.40%) 7,053.68 (40.90%) 4,848.88 (26.45%) 
04-ประมง 5,200.83 (06.35%) 5,279.96 (06.09%) 7,379.44 (08.23%) 6,007.16 (06.95%) 
05-เหมืองแร 25,834.80 (05.11%) 26,927.42 (05.08%) 39,965.38 (07.07%) 31,271.66 (05.84%) 
06-อุตสาหกรรมอาหาร 3,780.78 (05.99%) 3,524.16 (05.41%) 4,841.74 (07.34%) 4,068.04 (06.27%) 
07-เครื่องดื่มและยาสูบ 11,724.60 (08.47%) 8,093.14 (05.83%) 11,183.00 (08.20%) 10,234.22 (07.43%) 
08-อุตสาหกรรมสิ่งทอ 5,229.10 (06.63%) 5,719.56 (06.98%) 8,229.76 (09.62%) 6,475.93 (07.86%) 
09-อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ 4,655.65 (09.09%) 4,824.00 (09.85%) 6,258.70 (13.40%) 5,288.29 (10.84%) 
10-อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 4,241.70 (04.93%) 4,387.62 (05.04%) 6,237.68 (07.05%) 5,006.66 (05.74%) 
11-อุตสาหกรรมการกลั่นปโตรเลียม 54,218.33 (04.96%) 66,948.86 (05.12%) 92,027.46 (07.08%) 72,268.21 (05.81%) 
12-ยางและพลาสติก 6,311.10 (05.67%) 9,122.76 (06.78%) 15,381.66 (09.44%) 10,554.75 (07.65%) 
1ผลิตภัณฑอโลหะ 3,054.55 (04.96%) 3,255.32 (05.42%) 4,458.04 (07.54%) 3,627.50 (06.03%) 
14-โลหะพื้นฐาน 7,932.93 (04.02%) 13,810.34 (05.91%) 23,353.98 (08.24%) 15,539.52 (06.45%) 
15-โลหะแปรรูป 1,667.50 (04.83%) 1,818.34 (04.99%) 2,685.20 (07.04%) 2,084.84 (05.71%) 
16-เครื่องจักรกล 4,570.68 (04.90%) 4,651.70 (05.12%) 6,327.62 (07.10%) 5,227.09 (05.75%) 
17-ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอื่นๆ 3,957.58 (06.81%) 4,393.66 (07.40%) 6,284.42 (10.28%) 4,944.34 (08.29%) 
18-ไฟฟาและประปา 19,540.63 (05.78%) 21,626.12 (06.25%) 31,131.30 (08.75%) 24,424.97 (07.04%) 
19-กอสราง 1,763.35 (06.93%) 1,820.90 (08.42%) 2,056.48 (11.36%) 1,888.59 (08.80%) 
20-การคา 1,401.03 (05.42%) 1,429.72 (05.82%) 1,890.58 (08.05%) 1,586.11 (06.46%) 
21-รานอาหารและโรงแรม 1,525.10 (08.74%) 1,700.80 (09.98%) 2,186.02 (13.51%) 1,823.89 (10.83%) 
22-การขนสงและการสื่อสาร 5,132.95 (05.47%) 5,591.84 (05.86%) 7,935.04 (08.13%) 6,297.59 (06.58%) 
2ธนาคารและประกันภัย 25,469.50 (06.45%) 40,104.80 (07.74%) 74,012.92 (10.72%) 48,033.33 (08.82%) 
24-อสังหาริมทรัพย 7,851.45 (09.30%) 5,515.40 (06.40%) 7,564.78 (09.00%) 6,914.76 (08.14%) 
25-บริการ 11,007.10 (11.67%) 10,969.24 (11.90%) 14,577.26 (16.11%) 12,268.64 (13.31%) 
26-อ่ืนๆ 0.00 (     -      ) 0.00 (     -      ) 0.00 (     -      )  0.00 (     -      ) 
เฉลี่ย/รวม 4,458.12 (09.79%) 5,103.17 (10.13%) 7,294.55 (13.23%) 5,701.50 (11.25%) 

กลุมภาคการผลิตที่มีการปรับคาจางแรงงานเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก คือ ภาคการบริการ และ 
ภาครานอาหารและโรงแรม โดยคาจางที่แทจริงจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 13.31 และรอยละ 10.83 
ตามลําดับ นอกจากนั้น ภาคอุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานในระดับปานกลาง ไดแก กลุมภาค
การเกษตร เชน ประมงที่มีการเพิ่มขึ้นของคาแรงคิดเปนรอยละ 6.95 และปศุสัตวท่ีมีการเพิ่มขึ้นของคาแรงคิด
เปนรอยละ 9.84 และยังรวมถึงกลุมภาคอุตสาหกรรมเบาตางๆ เชน อุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ มีการ
เพิ่มขึ้นของคาแรงคิดเปนรอยละ 10.84 

ภาคการผลิตที่ไดรับผลกระทบของโครงสรางภาษีท่ีเปล่ียนแปลงไปตอการขึ้นคาจางไมมากนัก 
ไดแก ผูมีงานทําในกลุมอุตสาหกรรมหนัก เชน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของคาแรงเปนรอยละ 
5.75 และอุตสาหกรรมโลหะพื้นฐานที่มีการเพิ่มขึ้นของคาแรง เปนรอยละ 6.45 เปนตน ท้ังนี้ เนื่องจากกลุมภาค
การผลิตดังกลาวมีฐานรายไดโดยเปรียบเทียบอยูในระดับคอนขางสูงอยูแลว 
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6.2 ผลกระทบตอระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนรายพื้นที่ 

ผลกระทบตอผลผลิตรวมรายพื้นที่ 

จากภาพที่ 5 ในปจจุบันจะเห็นไดวา กิจกรรมทางการผลิตโดยสวนใหญจะกระจุกตัวอยางมาก
ในกลุมจังหวัดที่มีท่ีต้ังทางภูมิศาสตรใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร รวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออก เชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง จากขอมูลจะเห็นไดวากลุมจังหวัดดังกลาวมีระดับ
กิจกรรมทางการผลิตรวม (ผลรวมของการผลิตขั้นกลางและขั้นสุดทาย) คอนขางที่จะสูงมาก น่ันคืออยูในระดับ
ชวง 0.7 – 1.6 ลานลานบาท (อยูในรูปมูลคาที่แทจริง) นอกจากนั้น กลุมจังหวัดที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับสูงรองลงมาก็ยังเปนจังหวัดที่อยูรอบๆกรุงเทพมหานคร เชน จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี สระบุรี 
และฉะเชิงเทราซึ่งคิดเปนมูลคากิจกรรมรวมอยูท่ีระหวาง 0.2 – 0.7 ลานลานบาท  

ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายหลังจากที่มีการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางการผลิต (ภาพที่ 6) 
โดยรวมจะเห็นไดวา การกระจุกตัวของการผลิตจะยังคงเกิดขึ้นรอบๆกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกบาง
จังหวัด อยางไรก็ดี จะสามารถเห็นไดวาโดยสวนใหญแลวระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ จังหวัดที่จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับท่ีคอนขางสูงไดแก จังหวัดเชียงใหม 
ลําพูน และลําปางในภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค ลพบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี และนครปฐมในภาค
กลาง จังหวัดขอนแกน อุบลราชธานี และนครราชศรีมาในภาคอีสาน และจังหวัดสุราษฎธานี นครศรีธรรมราช 
และสงขลาในภาคใต  

เปนที่นาสังเกตวาจะยังคงมีบางจังหวัดที่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูในระดับตํ่าถึงแม
โครงสรางทางการผลิตภายในประเทศไดเปล่ียนแปลงไป กลุมจังหวัดดังกลาวไดแก จังหวัดแมฮองสอน พะเยา 
นาน แพร อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง นครนายก เลย หนองบัวลําภู 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ ตราด สมุทรสงคราม สระแกว นราธิวาส ยะลา สตูล พัทลุง 
กระบี่ พังงา และระนอง  

เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคากิจกรรมทางเศรษฐกิจพบวา จังหวัดที่มีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตรวมสูงที่สุดจะอยูในกลุมจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเปนกลุมจังหวัดเดิมท่ีมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจคอนขางสูงอยูแลว จังหวัดดังกลาวไดแก นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กําแพงเพชร ปราจีนบุรี และลําพูน ในทาง
ตรงกันขาม จังหวัดที่จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการผลิตต่ําไดแก จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย พะเยา เลย 
อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ปตตานี และนราธิวาส 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ผลผลิตรายพืน้ที่ (กอน)

ผลผลิตรายพืน้ที่ ณ ราคงที่ป พ.ศ. 2533 (พันลานบาท)9 - 100

101 - 200

201 - 720

721 - 1,600

1,601 - 9,500

ภาพที่ 5 ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ผลผลิตรายพืน้ที่ (หลัง)

ผลผลิตรายพืน้ที่ ณ ราคงที่ป พ.ศ. 2533 (พันลานบาท)23 - 100

101 - 200

201 - 720

721 - 1,600

1,601 - 9,500

ภาพที่ 6 ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ผลกระทบรวมตอผลผลิตรายพืน้ที่

อัตราผลกระทบคํานวณอยูในรูปของคารอยละของการเปลีย่นแปลง
สวนเพิ่มจากประมาณการพื้นฐานโดยเฉลี่ย15.60% - 17.16%

17.17% - 18.42%

18.43% - 19.79%

19.80% - 24.43%

24.44% - 30.67%

ภาพที่ 7 อัตราการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลังจากมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ผลกระทบตอระดับการจางงานรายพื้นที่ 

จากภาพที่ 8 จะเห็นไดวาในปจจุบัน จังหวัดที่มีระดับการจางงานมากจะกระจายตัวอยูตามหัว
เมืองใหญในภาคตางๆ เชน กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการในภาคกลาง จังหวัดเชียงใหมใน
ภาคเหนือ จังหวัดนครราชศรีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต  

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระดับการจางงาน
ในจังหวัดตางๆจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญจะเกิดขึ้นกับกลุมจังหวัดที่อยูรอบๆและใกลเคียงกับ
จังหวัดหัวเมืองในแตละภูมิภาคที่มีการจางงานมากอยูแลว ตัวอยางเชน กลุมจังหวัดในภาคกลางและภาค
ตะวันออกที่จะมีระดับการจางงานสูงในอนาคตนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง กลุมจังหวัด
ภาคเหนือท่ีจะมีการขยายตัวของการจางงานเพิ่มเติมไดแก จังหวัดเชียงราย ลําพูน ลําปาง และแพร ในสวนของ
กลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือท่ีจะมีการจางงานมากไดแกจังหวัดที่อยูรอบนครราชศรีมา ซึ่ง
ประกอบไปดวย ขอนแกน บุรีรัมย สุรินทร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี รวมถึงบางจังหวัดที่อยูในภาคกลาง
ตอนเหนือไดแก ชัยภูมิ เพชบูรณ และนครสวรรค เปนตน สําหรับภาคใตน้ัน จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา ตรัง 
ปตตานี และนราธิวาสก็จะมีการจางงานเพิ่มขึ้นเชนกัน 

เนื่องจากโดยธรรมชาติของโครงสรางตลาดแรงงาน ภาวะการมีงานทําในแตละพื้นที่มีไมเทากัน 
ดังนั้น การเปรียบเทียบผลตางของการเพิ่มขึ้นของการจางงานตองพิจารณาเปนสัดสวนการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนการจางงานที่เพิ่มขึ้นเทียบกับจํานวนแรงงานทั้งหมดที่มีอยูในแตละพื้นที่ การวิเคราะหในลักษณะ
ดังกลาวจะทําใหสามารถทราบไดวาพื้นที่ใดมีอัตราการเติบโตของการจางงานสูงกวาพื้นที่อื่นๆ ภาพที่ 10 แสดง
ใหเห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับการจางงานรวมเปนรายจังหวัดหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางการผลิตภายในประเทศ โดยภาพรวมจะเห็นไดวาจังหวัดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจางงานสูงไดแก 
กลุมจังหวัดภาคกลางทั้งตอนบนและตอนลาง รวมถึงกลุมจังหวัดที่อยูในภาคเหนือตอนบน  

เมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลโครงสรางลักษณะทางการผลิตจะสังเกตไดวา จังหวัดที่มีอัตรา
การจางงานเพิ่มขึ้นสูงนั้นจะเปนกลุมจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการเปนหลัก จังหวัดมี
อุตสาหกรรมการผลิตและมีการจางงานเพิ่มขึ้นสูงไดแก กลุมจังหวัดภาคกลางรอบๆกรุงเทพมหานคร เชน จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง และลพบุรี เปนตน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการจางงานสูงไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ในสวนของกลุมจังหวัดที่มี
บริการเปนหลักและมีการอัตราการเพิ่มขึ้นของการจางงานสูงไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และระนองเปนตน 
ประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติมก็คือกลุมจังหวัดที่มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นของการจางงานต่ํา ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา 
กลุมจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งสวนใหญประกอบไปดวยภาคการเกษตรกรรมเพาะปลูกจะเปนกลุมท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงทางดานการจางงานนอย ตัวอยางของจังหวัดในกลุมดังกลาวไดแก จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ ยโสธร 
อํานาจเจริญ และมกุดาหาร เปนตน     
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

การจางงานรายพืน้ที่ (กอน)

การจางงานรายพื้นท่ี (พันคน)48 - 220

221 - 560

561 - 1,140

1,141 - 2,300

2,301 - 8,000

ภาพที่ 8 ระดับการจางงานกอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

การจางงานรายพืน้ที่ (หลัง)

การจางงานรายพื้นท่ี (พันคน)80 - 220

221 - 560

561 - 1,140

1,141 - 2,300

2,301 - 8,000

ภาพที่ 9 ระดับการจางงานหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภเูก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ผลกระทบรวมตอการจางงานรายพื้นที่

อัตราผลกระทบคํานวณอยูในรูปของคารอยละของการเปลี่ยนแปลง
สวนเพิ่มจากประมาณการพืน้ฐานในปสุดทาย16.61% - 19.23%

19.24% - 20.74%

20.75% - 22.24%

22.25% - 25.50%

25.51% - 40.15%

ภาพที่ 10 ผลตาง (รอยละ) ของการจางงานหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ผลกระทบตออตัราคาจางเฉลี่ยรายพื้นที่ 

จากภาพที่ 11 จะเห็นไดวากอนมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางการผลิตของประเทศไทย
พบวา จังหวัดที่มีอัตราคาจางที่แทจริงเฉลี่ยตอคนสูงในภาคกลางไดแกกรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบๆ เชน 
สมุทรปราการ และปทุมธานี เปนตน รองลงมาคือกลุมจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชน อุดรธานี 
มหาสารคาม และมุกดาหาร เปนตน รองลงมาคือกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชน แมฮองสอน นาน พะเยา 
ลําปาง สุโขทัย และพิษณุโลก ในขณะที่ภาคใตจะมีอัตราคาจางเฉลี่ยที่คอนขางต่ํากวาภาคอื่นๆ ของประเทศ  

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิตซึ่งสืบเนื่องมาจากขอตกลงทางการคาเสรี
ระหวางประเทศ อัตราคาจางโดยรวมของประเทศมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ในภาคกลาง 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบๆ รวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกเชน ชลบุรี จะกลายเปนจังหวัดที่จัดอยูใน
กลุมท่ีมีรายไดสูงมาก  แตก็มีบางจัดหวัดเชนกันที่ ไมคอยมีการเปล่ียนแปลง  เชน  ลพบุ รี  สวนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมแลวทุกจังหวัดมีการคาจางสูงขึ้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเปนกลุม
ท่ีมีรายไดสูงกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และจะมีบางจังหวัดที่คาจางแทบไมมีการเปล่ียนแปลง ไดแก 
ชัยภูมิ หนองบัวลําภู และอํานาจเจริญ ในภาคเหนือก็มีการเพิ่มขึ้นของคาจางในทุกจังหวัด เชนกัน ท้ังนี้ 
ภาคเหนือตอนบนจะมีคาจางสูงกวาภาคเหนือตอนลาง จังหวัดที่มีคาจางเฉลี่ยสูงมากในภาคเหนือคือ 
แมฮองสอน และนาน สวนในภาคใตน้ัน จัดวาเปนภาคที่มีคาจางไมมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ จังหวัดที่มีคาจาง
สูงไดแก ภูเก็ต พัทลุง เปนตน  

ภาพที่ 13 จะแสดงผลตางของคาจางเปนรอยละในแตละจังหวัดซึ่งจะทําใหสามารถตีความได
วาพื้นที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงของคาจางในอัตราเทาไรเมื่อเทียบกับคาจางกอนที่จะมีการเปล่ียนแปลงโครงสราง 
จากภาพจะเห็นไดวา จังหวัดในภาคกลาง ถึงแมจะมีรายไดสูงภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสราง แตเมื่อ
คํานวณเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเปนรอยละแลว จะพบวากลุมจังหวัดดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก 
เนื่องจากจังหวัดเหลานี้มีฐานคาจางที่สูงอยูกอนแลวในตอนตน ในขณะเดียวกันจะเห็นไดวา จังหวัดที่คาจางต่ํา
บางจังหวัด มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคิดเปนรอยละที่สูง เชน ชัยภูมิ เปนตน เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีฐานคาจางต่ํา
ในตอนตน โดยรวม จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงของคาจางในอัตราท่ีสูงมาก ไดแก จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกลุมภาคเหนือตอนลาง เชน เลย 
หนองบัวลําภู สกลนคร กําแพงเพชร และอุทัยธานี เปนตน ในขณะที่ภาคใต แมจะเปนภาคที่มีคาจางคอนขางต่ํา
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงแตก็พบวามีหลายจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของคาจางที่สูง เชน ยะลา ปตตานี 
นราธิวาส พังงา สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต และพัทลุง เปนตน   
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

อตัราคาจางรายพื้นที่ (กอน)

อัตราคาจางรายพื้นที ่(บาท/คน/ป)28,938 - 52,000

52,001 - 68,000

68,001 - 81,000

81,001 - 100,000

100,001 - 131,000

ภาพที่ 11 อัตราคาจางที่แทจริงกอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

อตัราคาจางรายพื้นที่ (หลงั)

อัตราคาจางรายพื้นที ่(บาท/คน/ป)36,255 - 52,000

52,001 - 68,000

68,001 - 81,000

81,001 - 100,000

100,001 - 131,000

ภาพที่ 12 อัตราคาจางที่แทจริงหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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ตาก

เลย

นานเชียงใหม

ชัยภูมิ

ลําปาง

กาญจนบุรี

นครราชสีมา

แพร

บุรีรัมย

อุดรธานี

เชียงราย

สุรินทร

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ

ตรัง

ขอนแกน

สงขลา

แมฮองสอน

สกลนคร

พิษณุโลก

ลพบุรี

สุราษฎรธานี

ชุมพร

รอยเอ็ด

สุโขทัย

ศรีสะเกษ

พะเยา

อุตรดิตถ

นครสวรรค

จันทบุรี

สระแกว

กระบ่ี

เพชรบุรี

ยะลา

ราชบุรี
ชลบุรี

กาฬสินธุ

อุทัยธานี

พิจิตร

หนองคาย

กําแพงเพชร

พังงา

ยโสธร

พัทลุง

นครศรีธรรมราช

ระยอง

สระบุรี

สตูล

ปราจีนบุรี

นราธิวาส

ตราด

มุกดาหาร

ชัยนาท

ลําพูน

นครพนม

สุพรรณบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระนอง

มหาสารคาม

ประจวบคีรีขันธ

หนองบัวลําภู

ปตตานี

อํานาจเจริญ

นครปฐม

นครนายก
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา

สิงหบุรี

อางทอง

ภเูก็ต

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาครสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม

ผลกระทบรวมตออัตราคาจางรายพืน้ที่

อัตราผลกระทบคํานวณอยูในรูปของคารอยละของการเปลี่ยนแปลง
สวนเพิ่มจากประมาณการพืน้ฐานโดยเฉลี่ย7.28% - 8.64%

8.65% - 9.40%

9.41% - 10.00%

10.01% - 10.82%

10.83% - 12.09%

ภาพที่ 13 ผลตาง (รอยละ) ของอัตราคาจางที่แทจริงหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิต 
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8. บทสรุป

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางการผลิตของประเทศไทยสืบเนื่องมาจากการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาตางๆ ซึ่ง
ประกอบไปดวย ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ขอตกลงเขการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด ขอตกลง
เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และขอตกลงเขการคาเสรีไทย-ญี่ปุน โดย
การศึกษาไดใชแบบจําลองการคาโลกและแบบจําลองทางเศรษฐกิจรายภาคการผลิตของประเทศไทย 
มาประมวลรวมกับขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดและขอมูลการสํารวจแรงงานของประเทศไทยเพื่อ
ประเมินผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และคาจางที่เปล่ียนแปลงไปในจังหวัดตางๆ 

ผลการศึกษาพบวา โดยรวมแลวระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ อยางไรก็ดี กิจกรรมทางการผลิตจะยังคงกระจุกตัวอยูรอบๆเขต
กรุงเทพมหานครและบางจังหวัดในภาคตะวันออก กลุมจังหวัดที่มีระดับกิจกรรมทางการผลิตสูงอยูแลว
จะมีอัตราการเติบโตของกิจกรรมทางการผลิตสูงเชนกัน  

ในสวนของการจางงานจะพบวา  ระดับการจางงานในจังหวัดตางๆจะมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นโดยสวนใหญจะเกิดขึ้นกับกลุมจังหวัดที่อยูรอบๆและใกลเคียงกับจังหวัดหัวเมืองใน
แตละภูมิภาคที่มีการจางงานมากอยูแลว เมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลโครงสรางลักษณะทางการผลิต
จะสังเกตไดวา จังหวัดที่มีอัตราการจางงานเพิ่มขึ้นสูงนั้นจะเปนกลุมจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมการผลิตและ
ภาคบริการเปนหลัก ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวา กลุมจังหวัดที่มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นของการจางงานต่ํา
ไดแกกลุมจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งสวนใหญประกอบไปดวยภาคการเกษตรกรรมเพาะปลูกจะเปนกลุมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงทางดานการจางงานนอย 

โดยเฉลี่ยแลว คาจางจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ขอคนพบที่สําคัญ
ชี้ใหเห็นวากลุมจังหวัดที่อัตราการเพิ่มขึ้นของคาจางสูงจะเปนกลุมจังหวัดที่มีระดับรายไดตํ่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะเปนผลดีและชวยบรรเทาปญหาการกระจายรายไดของประเทศ อยางไรก็ดี ผล
การศึกษาในงานวิจัยฉบับน้ีเกิดจากการวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยแบบจําลองทางเศรษฐกิจเปนหลัก 
ขอสมมติฐานสําคัญของการคํานวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการผลิตของประเทศ
ไทยคือการอนุญาตใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายระหวางภาคการผลิตไดอยางสมบูรณ ขอจํากัด
ดังกลาวเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดในการศึกษาในเชิงปริมาณและจะตองทําการศึกษาในเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงอุปสรรคและความเปนไปไดของการดําเนินนโยบายที่จะชวยใหแรงงานสามารถ
ปรับตัวไดทันกับโครงสรางทางการผลิตที่เปล่ียนแปลงไปของประเทศ ท้ังนี้ เพื่อกอใหเกิดการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางภาคการผลิตและจะทําใหประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรีเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
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