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อุตสาหกรรม 
 

อุตสาหกรรม 

อ.ภาติยะ พัฒนาศักด์ิ 
 

1. วัตถุประสงค 
 

 เม่ือศึกษาบทนี้แลว นักศึกษาสามารถปฏิบัติไดดังนี ้
1. บอกความหมายและจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมในประเทศไทยได 
2. อธิบายปจจัยที่สงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยได 
3. สามารถเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับปจจัยอ่ืน ๆ 

ไดอยางเหมาะสม 
4. สามารถระบุทีต่ั้งและบทบาทหนาที่ของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยได 
5. สามารถชี้ปญหาและทางแกไขเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยได 

 

2. ความนํา 
 
 อุตสาหกรรมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ สรางรายไดใหกับประเทศ
เปนอยางมาก ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการดําเนินการในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีเปาหมายในการผลิตที่แตกตางกันตามวัตถุดิบในแตละพ้ืนที่ การเลือกทําเลที่ตั้ง
เพ่ือสรางโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะตองคํานึงถึงปจจัยทางดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ให
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรในแตละพ้ืนที่ การพัฒนาอุตสาหกรรมในปจจุบัน
จําเปนที่ตองมีแผนแมบทเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดคลองไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
สภาพเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  และจําเปนที่จะตองแกไขปญหาอุตสาหกรรมที่มีใน
ปจจุบันใหลดลง 
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3. ความหมายของอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นที่ 2 ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
เปนอยางยิ่ง เพราะอุตสาหกรรมเปนการแปรรูปใหวัตถุดิบมีมูลคาสูงขึ้น (Value Added) เพ่ือ
เปนสินคาสูตลาด 
 กฎหมายแรงงานกระทรวงมหาดไทยไดใหความหมายของอุตสาหกรรมดังตอไปน้ี 
 3.1 การทําเหมืองแร เหมืองหิน หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวกับการขุดแร 
 3.2 การผลิต เปลี่ยนแปลง ประกอบ ทําความสะอาด ซอมแซม ตกแตง ทําใหสําเร็จรูป 
สงวนรักษา ดัดแปลงเพื่อจําหนาย ทําใหแตกหัก รื้อถอนหรือแปรรูป ซึ่งวัตถุหรือทรัพยสินและ
รวมถึงการตอเรือ  
 3.3 การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม ดัดเปลงหรือรื้อถอน อาคาร ทาง
รถไฟ ทางรถราง ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบทาเรือ ทางน้ําในประเทศ ถนน อุโมงค สะพานทอ
ระบายน้ํา บอนํ้า โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซ หรือประปา งานกอสรางอ่ืน ๆ รวมถึงการ
วางรากฐานงานกอสรางโครงสรางน้ัน ๆ  
 3.4 การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางถนน รถไฟ ทางน้ําในประเทศหรือทะเล รวมทั้ง
การขนถายสินคาที่อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทาเรือ หรือโรงพักสินคา (ยุพดี, 2542) 
 กลาวโดยสรุป การอุตสาหกรรมคือการแปรสภาพวัตถุดิบที่ดําเนินการโดยใชเงินลงทุน
และแรงงานเปนจํานวนมาก เพ่ือดําเนินการใหไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปเพ่ือการคา เชน การ
ทําเหมืองแร การขุดบอนํ้ามัน การทําปาไม การประมง การเกษตรกรรมและการบริการในเชิง
การคา 
 

4. ประเภทของอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรมสามารถจําแนกไดเปนหลายขนาดและหลายประเภท ขึ้นอยูกับหลักเกณฑ 
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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 4.1 การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาด 
 
 การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามขนาดสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

4.1.1 อุตสาหกรรมขนาดใหญ (Large Scale Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่มี
การใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก มีทรัพยสินถาวรตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไปและมีแรงงานที่มี
ความรู ความสามารถเปนจํานวนมาก อุตสาหกรรมประเภทน่ีจะมีเคร่ืองจักรที่ทันสมัย และมี
เทคโนโลยีในระดับสูง มีขั้นตอนในการดําเนินงานหลายขั้นตอน เชน อุตสาหกรรมถลุงเหล็กกลา 
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต โดยในประเทศไทยนั้นไดรับการคาดหมายวาจะใหเปนเมืองที่มีการ
ผลิตรถยนตที่ใหญที่สุดในเอเชีย (Detroit of Asia) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลเปนตน 

4.1.2 อุตสาหกรรมขนาดกลาง (Medium Scale Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่
มีแรงงานตั้งแต 20 คนถึง 50 คนและมีทรัพยสินถาวรตั้งแต 10 - 100 ลานบาท มีเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ทันสมัย เชน โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมทอผาและปนดายเปนตน 

4.1.3 อุตสาหกรรมขนาดยอม (Small Scale Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่มี
แรงงานและจางงานไมเกิน 50 คน และมีทรัพยสินถาวรต่ํากวา 10 ลานบาท เชน อุตสาหกรรม
น้ําตาลทราย โรงงานโลหะ โรงกลึง โรงเชื่อมเปนตน 
 

4.2 การจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามวิธีการดําเนินงาน  
 
การจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามวิธีการดําเนินงาน สามารถจําแนกไดเปน 4 

ประเภทดังตอไปน้ี 
4.2.1 อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ หรือ อุตสาหกรรมเชิงสกัด (Extractive 

Industry) หมายถึง การสกัดเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนและใหมูลคาของทรัพยากร
ชนิดน้ันเพิ่มสูงขึ้น เชน การสกัดนํ้ามันจากปาลมนํ้ามัน การหมักออยและมันสําปะหลังเพื่อนํามา
ผลิตเปนเอธานอลใชในการผลิตกาซโซฮอล การประมง การปาไมเปนตน ซึ่งอุตสาหกรรม
ประเภทนี้จัดเปนอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ 

4.2.2   อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) หมายถึง การนําเอา
วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมเชิงสกัดมาผลิตเพื่อใหเปนผลิตภัณฑ เชน การนําสินแรเหล็กมาใชใน
การกอสราง การผลิตกระดาษ การทอผาเปนตน 
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4.2.3  อุตสาหกรรมการขนสง (Transporting Industry) หมายถึง การดําเนินการ
เพ่ือเปนการนําผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตสงไปยังผูบริโภค เชน การรถไฟ การเดินเรือ การ
เดินอากาศเปนตน 

4.2.4   อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) หมายถึง การประกอบธุรกิจ
ดานการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก เชน อุตสาหกรรมการโรงแรม การทองเที่ยวและ
ระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) ตาง ๆ เปนตน 

 
4.3 การจําแนกประเภทของอุตสาหกรรมตามลักษณะวสัดุที่นํามาใชผลิต  
 
ประเภทของอุตสาหกรรมตามลักษณะวัสดุที่นํามาใชผลิต สามารถจําแนกไดแก 

 4.3.1 อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Primary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือผลผลิตทางการเกษตร การประมง ปาไม เลี้ยงสัตว ที่ไดมาโดยตรงมา
ทําเปนผลิตภัณฑที่จะนําไปใชประโยชนตอไป เชน การทําเหมืองแร การยอยหิน การแปรรูปไม 
เปนตน 
 4.3.2 อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่
นําเอาผลผลิตจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมาเปนวัตถุดิบเพ่ือเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ตอไป เชน 
การนําสินแรเหล็กมาทําเคร่ืองจักรกล การนําเอธานอลจากการหมักออยไปผสมกับนํ้ามัน
เบนซินเพ่ือทํากาซโซฮอล การกลั่นน้ํามันตามจุดเดือดไฮโดรคารบอน เพ่ือใหไดน้ํามันประเภท
ตาง ๆ เปนตน 
 4.3.3 อุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (Tertiary Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําเอา
ผลผลิตของอุตสาหกรรมในขั้นทุติยภูมิมาใหบริการ เชน อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรม
เหล็กกลา เปนตน 
 

4.4 การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะผลิตภัณฑสําเร็จรูป จําแนกเปน 
 
การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามลักษณะผลิตภัณฑสําเร็จรูป จําแนกเปน 

 4.4.1 อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทําการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีน้ําหนักมากและใชทุน แรงงานและวัตถุดิบเปนจํานวนมาก รวมถึง การนํา
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4.4.2  อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทําการผลิต
ผลิตภัณฑที่ มีน้ําหนักเบา ใชทุน แรงงาน และวัตถุดิบนอยกวาอุตสาหกรรมหนัก เชน 
อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาเปนตน 
 

5. ลักษณะอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ  
 
 ในภาคอุตสาหกรรม จากการรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index: MPI) ที่จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุม
อุตสาหกรรม 53 กลุม พบวาในดัชนีอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2548 เพ่ิมขึ้นจากในป พ.ศ.2547 
ประมาณรอยละ 7.8 โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวและการ
ถนอมสัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ และ
สินคาที่เก่ียวของเปนอุตสาหกรรมหลักที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในชวงที่มาเพิ่มขึ้น 
จึงสามารถสรุปอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไดดังตอไปน้ี 

5.1 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรม
โดยรวมในป 2548 โดยรวมปรับเพ่ิมไดเล็กนอยจากป 2547 เน่ืองจากในชวงครึ่งปแรกมีความ
ตองการลดลงคอนขางมากสาเหตุจากปจจัยลบตางๆ เชนราคาน้ํามันที่ผันผวนและอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศตางๆทั่วโลกที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงสถานการณการกอ
การรายและความไมสงบท่ีเกิดขึ้นใน 3 จังหวัดของไทยและในภูมิภาคตางๆท่ัวโลก ในชวงครึ่ง
หลังของปความกังวลจากปจจัยตางๆเร่ิมผอนคลายลง ทําใหผูบริโภคมีความม่ันใจในการ
จับจายใชสอยเพ่ิมขึ้น สงผลใหความตองการคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟาของโลกขยายตัว
เพ่ิมขึ้นได การสงออกจึงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง 

 5.2 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2548 การนําเขาเคมีภัณฑเม่ือเทียบกับป 2547 มี
มูลคาการนําเขาเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 20.32 สําหรับการสงออกเคมีภัณฑเม่ือเทียบกับป 2547 มี
มูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.14 และในชวงที่ผานมา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑในตลาดโลก
มีการแขงขันคอนขางสูง คาดวาในอนาคตจะมีความรุนเเรงมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมี
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5.3 อุตสาหกรรมปโตรเคมี ในป 2548 อุตสาหกรรมปโตรเคมียังอยูในชวงภาวะขาขึ้น 
เห็นไดจากผลประกอบการของบริษัทที่ทําธุรกิจปโตรเคมีในชวงที่ผานมา  ลวนปรับตัวในทิศทาง
ที่ดีขึ้น  เปนผลจากยอดขายที่เพ่ิมสูงขึ้น และราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีแทบทุกประเภทปรับตัว
เพ่ิมสูงขึ้นมาก  ซึ่งเปนผลมาจากความตองการใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องทั้งอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  สิ่งทอและเครื่องนุงหม  ชิ้นสวนยานยนต  
เคร่ืองใชไฟฟา  อุปกรณกอสราง  และปุยเพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ้นทั้งในประเทศและใน
ตลาดโลก  นอกจากการเพ่ิมสูงขึ้นของความตองการใชแลว  การที่ราคานํ้ามันแพงขึ้นก็เปนผล
พลอยไดใหอุตสาหกรรม ปโตรเคมีอยูในชวงขาขึ้นไดยาวนานตอเน่ืองอีก 2-3 ป 

5.4 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  เปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่กอใหเกิด
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบอีกมากมาย สถานการณเหล็กโดยรวมในป 2548  
ทรงตัวเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน  เนื่องจากสภาวะการคาภายในประเทศที่ทรง
ตัวอยางตอเนื่อง  ประกอบกับทิศทางการปรับตัวของสถานการณราคาเหล็กในตลาดโลกยังไม
แนนอน  จึงมีผลทําใหผูซื้อชะลอการสั่งซื้อเพ่ือรอการน่ิงของราคา แนวโนมสถานการณเหล็กใน
อนาคตมีแนวโนมวาจะขยายตัวขึ้นในสวนของเหล็กทรงยาวเนื่องจากโครงการเมกะโปรเจ็คส
ของทางภาครัฐที่จะกระตุนใหธุรกิจกอสรางขยายตัวมากขึ้น   สําหรับเหล็กทรงแบนคาดการณ
วาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ทั้งน้ียังมีปจจัยที่พึงระวังเกี่ยวกับสถานการณ
เหล็กของประเทศจีน  ซึ่งปจจุบันประสบปญหากําลังการผลิตสวนเกิน  ซึ่งรัฐบาลจีนไดพยายาม
ที่จะแกไขปญหาเรื่องน้ี โดยการกําหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ 
เชนนโยบายในการสงเสริมใหเกิดการควบรวมกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ทั้งน้ีตองใช
ระยะเวลาที่จะสัมฤทธิ์ผล  ซึ่งอาจมีผลทําใหประเทศจีนสงออกเหล็กดอยคุณภาพเขามาทุมตลาดใน
ประเทศไทย 
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5.5 อุตสาหกรรมยานยนต  ในป 2548 ความตองการยานยนตจากตลาดตางประเทศ
ยังคงมีมาก ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง สําหรับตลาด
รถยนตในประเทศมีความแขงแกรงในระดับสูงจนไดรับการยอมรับจากทั่วโลก เน่ืองจากการสง
สินคาไปจําหนายในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีเปาหมายที่จะใหอุตสาหกรรม
ยานยนตเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตของทวีปเอเชีย นอกจากน้ีอุตสาหกรรมยานยนตยังเปน
อุตสาหกรรมที่รวบรวมอุตสาหกรรมพื้นฐานไว เพราะตองใชวัตถุดิบซ่ึงเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 
เปนจํานวนมาก เชน เหล็ก โลหะผสม แผนกระจก สิ่งทอ สี ผลิตภัณฑเคมี อุปกรณไฟฟาเปน
ตน และยังชวยใหอุตสาหกรรมอะไหลรถยนตขยายตัวตามไปดวย จึงทําใหมีการจางงานหลาย
ระดับ และยังชวยประหยัดเงินตราจากตางประเทศอีกดวย 

5.6 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก ในป 2548 ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติกตองประสบกับปญหาตาง ๆ อยางตอเน่ือง เริ่มตั้งแตวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
มีตนทุนสูงอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น เม็ดพลาสติกคุณภาพดีซึ่ง
นําเขาจากตางประเทศมีการเก็บภาษีนําเขาสูง  คาระวางสูงทําใหเสียเปรียบในการสงออกไปยัง
ประเทศที่มีระยะทางหางไกล  การผลิตแมพิมพยังมีประสิทธิภาพต่ําและตนทุนการผลิตสูง 
ปญหาตาง ๆ เหลาน้ีลวนสงกระทบทางดานลบตออุตสาหกรรมเปนอยางมาก โดยในป  2548 
ผลิตภัณฑพลาสติกมีการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 19.98 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา และมีการนําเขา
เพ่ิมขึ้นรอยละ  5.54 เม่ือเทียบกับปกอน ในป พ.ศ.2549 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกจะ
ยังคงเผชิญสภาวะการแขงขันในตลาดโลกที่รุนแรง ซึ่งจากที่มีการนําเขาผลิตภัณฑพลาสติก
ราคาถูกจากประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ทําใหผูประกอบการภายในประเทศไดรับความ
เดือดรอน  ซึ่งประเทศไทยยังไมคอยมีบทบาทในเชิงรุกในการกําหนดนโยบายตอบโตการทุม
ตลาดเทาใดนัก  อีกทั้งการเปดเขตเสรีทางการคาจะสงผลใหเกิดการแขงขันมากยิ่งขึ้น  ทั้งน้ี
โครงสรางอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยยังออนแออยู ดังน้ันอุตสาหกรรมพลาสติกจึงควร
จะตองมีนโยบายอยางชัดเจนคือ จะตองผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและมีการสงเสริมการ
สงออกใหมากยิ่งขึ้น  โดยพัฒนาการผลิตใหสามารถผลิตสินคาใหมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น ราคาดีขึ้น 
และ ลดตนทุนในการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันได  

5.7 ผลิตภัณฑรองเทาและผลิตภัณฑหนัง  ในป 2548 ภาวการณการผลิตเม่ือเทียบ
กับปกอนลดลงใน 2 กลุมผลิตภัณฑ คือ ดัชนีผลหนังฟอกและตกแตง และ ดัชนีผลผลิตกระเปา
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5.8 อุตสาหกรรมอาหาร ในป 2548 ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารคาดวา จะ
มีการผลิตเพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ประมาณรอยละ 10 ภาวะการสงออกโดยรวมของ
อุตสาหกรรมอาหาร (ไมรวมขาว) มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากป 2547 (10 เดือน) รอยละ 8.3 
หรือมีการสงออกเปนมูลคา 264,394 ลานบาท (6,610 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยคาดวาทั้งปจะ
สงออกไดทั้งสิ้น 320,881 ลานบาท (8,022 ลานเหรียญสหรัฐฯ)  หรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นประมาณ
รอยละ 8  สินคาอาหารสวนใหญสามารถสงออกในมูลคาที่เพ่ิมขึ้น ป 2549 อุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งภาคการผลิตและการสงออกอุตสาหกรรมอาหารยังคงเพิ่มขึ้นจากป 2548 โดยมีปจจัยตางๆ 
สนับสนุน เชน การไดคืนสิทธิ GSP ในสินคากุงจากสหภาพยุโรป และการประกาศการตอบโต
การทุมตลาดของสหรัฐ เปนตน 

5.9 อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน  ในป 2548 สภาวะของอุตสาหกรรมไมและ
เคร่ืองเรือนของไทยโดยรวมชะลอตัวลงเล็กนอย เม่ือเทียบกับป 2547 ทั้งนี้เปนไปตามภาวะ
ตลาด ตนทุนการผลิตไดปรับตัวขึ้นจากราคานํ้ามันและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก รวมถึง
การชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายในประเทศ อยางไรก็ตามอุปสงคของตลาด
ตางประเทศยังขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะตลาดสงออกที่สําคัญ ๆ เชน สหรัฐอเมริกา 
ทั้งน้ีเคร่ืองเรือนไมของไทยโดยเฉพาะที่ทําจากไมยางพาราเปนที่ตองการอยางตอเน่ืองในตลาด
ตางประเทศ นอกจากนี้การที่จีนปรับคาเงินหยวนใหสูงขึ้นและถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีตอบโต
การทุมตลาดก็สงผลดีตอการสงออกของไทย ในป 2549 การแขงขันในสาขาอุตสาหกรรมไม
และเคร่ืองเรือนจะทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดที่สามของไทย ทั้งน้ีจีนและเวียดนามจะแยงสวน
แบงตลาดโลก เน่ืองจากสามารถผลิตสินคาที่มีปริมาณมากและมีตนทุนต่ําออกมาแขงขัน 
อยางไรก็ตาม ไทยยังมีความไดเปรียบอยูทางดานวัตถุดิบ ความชํานาญ และคุณภาพ 
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5.10 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  สําหรับในป 2548 อุตสาหกรรมยางพาราของ
ไทยยังคงอยูในภาวะการขยายตัวอยางตอเน่ือง ตามตลาดโลกที่ยังคงมีปริมาณความตองการใช
ยางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน ที่ยังใชยางในปริมาณมากเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับราคาน้ํามันยังอยูในระดับที่สูง ทําใหยางสังเคราะหที่
ทํามาจากนํ้ามันเปนหลักยังคงมีราคาอยูในระดับสูง โดยปจจุบันมีราคาอยูที่ 1.85 เหรียญสหรัฐ/
กิโลกรัม ในขณะที่ราคาสงออกยางพาราของไทย (เอฟโอบี) อยูที่ 1.60 เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม 
เปนปจจัยสนับสนุนใหราคายางธรรมชาติสูงตามไปดวยซึ่งจะสงผลดีตอเกษตรกรผูปลูกยาง
ภายในประเทศ อยางไรก็ตาม จากราคายางขั้นตนที่ยังอยูในระดับที่คอนขางสูงดังกลาว ได
สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑยางในประเทศคอนขางสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ยางที่ผลิตจากน้ํายางขั้นตน (ยางขาว) ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขง 
โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียลดลง  

สําหรับอุตสาหกรรมยางพาราโดยรวมในป 2549 มีการขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 10 
เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมและ
ยุทธศาสตรยางพาราป 2549 – 2551 โดยมีเปาหมายมุงเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

5.11 อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ  ในป 2548 ภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัว แตสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  กระดาษ และสิ่งพิมพมีแนวโนมดีขึ้น 
เน่ืองจากในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสารคนจึงสนใจศึกษาหาความรูมากข้ึน อีกทั้งยุคน้ีนิยมหัน
มาเลือกใชบรรจุภัณฑกระดาษแทนพลาสติกมากขึ้นเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ทําใหมีความตองการ
ใชเย่ือและกระดาษเพิ่มขึ้น สําหรับทิศทางอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพของ
ประเทศไทย ในป 2549 มีแนวโนมที่ดีขึ้นตอเนื่องจากปกอนทั้งตลาดในประเทศและตลาด
สงออก เนื่องจากมีหลายปจจัยสนับสนุน เชน นโยบายรัฐบาล  การบริหารประเทศภายใต
ยุทธศาสตรกลุมอุตสาหกรรมตามกรอบปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 
ป (2548-2551) โดยอุตสาหกรรมสิ่งพิมพเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมที่ตองดําเนินการเพ่ือการเปน
ศูนยกลางการพิมพ (Printing Hub) ในภูมิภาคอาเซียนภายในป 2557 เปนตน 
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5.12 อุตสาหกรรมยา ในป 2548 ปริมาณการผลิตยาและผลิตภัณฑเภสัชกรรมป 

2548 เพ่ิมขึ้นจากปกอน เน่ืองจากผูประกอบการไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรใหดี

ขึ้น และเพิ่มกําลังการผลิต สําหรับปริมาณการจําหนายขยายตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากคนไทยให

ความสนใจตอสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการดําเนินโครงการประกันสุขภาพถวนหนาอยางตอเน่ือง 

ยังคงทําใหสถานพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐมีความตองการยาที่ผลิตจาก

ภายในประเทศ อยางไรก็ตามการแขงขันดานราคายังมีสูง สําหรับมูลคาการสงออกมีการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งตลาดสงออกหลัก คือ ประเทศในแถบอาเซียนสําหรับในป 2549 ปริมาณ

การผลิตและการจําหนายยาในประเทศยังขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากประชาชนใสใจ

สุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้การดําเนินนโยบายสาธารณสุขของภาครัฐ ยังเปนปจจัยหน่ึงที่

สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยา สําหรับมูลคาการสงออกคาดวาจะขยายตัวเชนกัน 

เนื่องจากผูผลิตรวมถึงภาครัฐบาลพยายามขยายตลาดใหม ๆ ที่มีศักยภาพมากขึ้น เชน ศรีลังกา 

ดานมูลคาการนําเขา คาดวาการนําเขายาที่มีสิทธิบัตรสําหรับโรคที่ตองรักษาอยางตอเนื่อง

ยังคงขยายตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากจํานวนผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมที่มีความตองการบริโภคยาใน

ปริมาณมากน้ัน คาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

5.13 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ป 2548 ภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุงหม โดยรวมมีการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเม่ือเทียบกับป 2547 เปนไป
ตามภาวะตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดสงออกที่สําคัญๆ เชน สหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีเสื้อผาสําเร็จรูป
และผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืนๆ ของไทยยังเปนที่ตองการอยางตอเนื่องของตลาดตางประเทศ 
เน่ืองจากจีนยังถูกจํากัดโควตาสิ่งทอจากตลาดใหญของโลก ทําใหออเดอรสินคาสวนใหญเขามา
ไทย สําหรับป 2549 การแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น แมวาจีนและเวียดนามจะยังสามารถผลิตสินคาดวยตนทุนต่ํากวา แตไทยยังมีความ
ไดเปรียบดานคุณภาพการผลิตและฝมือที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของตลาดโลก คาดวาจะ
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไมต่ํากวาป 2548 ซึ่งขณะนี้ไทยเปนผูนําตลาดเสื้อผาในเอเชียและใน
ตลาดเอเซียน  และยังมีการรวมกลุมทางการคา การทําขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับ
ประเทศตางๆ หรือมาตรการภาครัฐที่ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาค  ซึ่ง
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5.14 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต การผลิตและการจําหนายปูนซีเมนตใน ป 2548 
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน เน่ืองจากการลงทุนในโครงการกอสรางภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น สําหรับการกอสรางภาคเอกชนมีอัตราการเติบโตในทิศทางที่ชะลอตัว 
โดยเฉพาะในโครงการกอสรางประเภทที่อยูอาศัยและอาคารที่ใชประโยชนเพ่ือการพาณิชย 
สําหรับตลาดตางประเทศ การสงออกปูนซีเมนตในป 2548 เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่สําคัญกระเตื้องขึ้น สําหรับประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา เวียดนาม บังคลาเทศ กัมพูชา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในป 2549 การเติบโต
ของธุรกิจการกอสรางประเภทที่อยูอาศัยยังชะลอตัวลง เน่ืองจากภาวะกําลังซ้ือและแนวโนม
อัตราดอก เ บ้ียที่ เ อ้ื อ อํ านวยต อการ ซ้ือที่ อยู อ าศั ยน อยลงกว า ในระยะปที่ ผ านมา 
(http://www.oie.go.th)  
  
 5.15 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว เชน การขนสง 
การโรงแรม ภัตตาคาร บริษัทนําเที่ยวและรานคา ปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดใหการทองเที่ยวเปน
ยุทธศาสตรหน่ึงภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในป 
2549 รัฐบาลมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนมหานครทองเที่ยวแหงเอเชีย (Tourism capital of 
Asia) ซึ่งมีการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไดแก การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาว 
 

6. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประกอบอุตสาหกรรม 
  
 การประกอบอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาตางก็มีปจจัยในการ
ประกอบอุตสาหกรรมที่แตกตางกันออกไป แตสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
 6.1 วัตถุดิบ (Material) คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นปฐมภูมิ เชน แรธาตุ ปาไม 
พืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะถูกนํามาใชแปรรูปตอไป 
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 6.2 ทุน (Capital) คือ ตัวเงินหรือเครดิตที่จะใชในการประกอบอุตสาหกรรมนั้น ๆ ใน
บางอุตสาหกรรมจําเปนตองใชเงินลงทุนมาก เชน อุตสาหกรรมขนสงหรือในบางอุตสาหกรรม
จําเปนตองใชเงินจายเปนคาจางแรงงาน 
 6.3 แรงงาน (Labor) คือ กําลังคนในวัยทํางานที่ใชในการดําเนินการอุตสาหกรรม แมวา
อุตสาหกรรมสวนใหญในประเทศจะเนนการใชเคร่ืองจักรเขามาแทน แตก็จําเปนตองมีแรงงานที่
มีทักษะสูง คอยควบคุมการดําเนินงาน หรืออุตสาหกรรมเบา เชน อุตสาหกรรมทอผา ก็
จําเปนตองใชแรงงานเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน 
 6.4 การขนสง (Transportation) คือ การนําเอาวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบหรือจาก
โรงงานสูตลาดเพ่ือสงไปยังผูบริโภค ดังน้ัน การขนสงจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดราคา
ของผลผลิตได การขนสงในปจจุบันจะมี 5 รูปแบบหลัก ไดแก 

6.4.1 การขนสงทางบก ไดแก ทางรถยนต ทางรถบรรทุกและทางรถไฟ 
6.4.2 การขนสงทางน้ํา ไดแก ทางเรือ 
6.4.3 การขนสงทางอากาศ ไดแก ทางเคร่ืองบิน 
6.4.4 การขนสงทางทอ ไดแก การขนสงกาซธรรมชาติ การขนถายนํ้ามัน 
6.4.5 การขนสงทางเคเบิล ไดแก การขนสินคาที่อยูในพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศ

ที่แตกตางกันมาก 
6.5 ตลาด (Market) คือ แหลงจําหนายผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค ตลาดจะมีการจําแนก

ในหลายลักษณะ 
6.6 ปจจัยที่สงเสริมการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไดแก 
 6.6.1 ที่ดิน โรงงานอุตสาหกรรมควรจะมีที่ดินในปริมาณมากและตั้งหางไกลจาก

ชุมชนพอสมควร หากอุตสาหกรรมนั้นเปนอุตสาหกรรมหนัก หากโรงงานอุตสาหกรรมเปน
ประเภทอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพืชผล โรงงานตองมีที่ดินใกลแหลงตลาดเพราะผลผลิตทางการ
เกษตรหากทิ้งไวนานอาจเสื่อมสภาพได 

 6.6.2 แหลงน้ําและการระบายน้ําทิ้ง  โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะตองใชน้ําและ
มีการระบายน้ําเสีย เชน อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บางครั้งสารพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมอาจซึมลงดินและปนเปอนในแหลงน้ํา ทางปองกันคือโรงงานตองมีระบบ
การบําบัดนํ้าเสียในทุกโรงงานและตั้งหางไกลจากแหลงนํ้าใกลชุมชนเพ่ือปองกันสภาพแวดลอม
เปนพิษ 
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 6.6.3 ภาษีและกฎหมายอุตสาหกรรม การแขงขันทางดานอุตสาหกรรมภายในกับ
บางประเทศที่มีสินคาชนิดเดียวกัน หรือการสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เร่ิมตน รัฐบาล
ควรจะมีนโยบายทางดานภาษีที่ชัดเจน เชน การเก็บภาษีอุตสาหกรรมที่เร่ิมตนในปริมาณนอย 
หรือ การควบคุมสินคาประเภทเดียวกันเขาประเทศเปนตน 

 6.6.4 เครื่องจักรและเทคโนโลยี ปจจุบันอุตสาหกรรมหนักของประเทศตองใช
เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม เพราะปจจุบันมีการแขงขันกันสูงขึ้นประกอบกับความ
ตองการใชสินคาและบริการของผูบริโภคก็เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันเคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจะทําใหประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น 

 
ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดแหลงอุตสาหกรรมประกอบดวย ทําเลท่ีตั้งของโรงงานควรอยูใกล

แหลงวัตถุดิบ ผลิตแลวตลาดมีจําหนายและขนสงไดสะดวก นอกจากน้ีตองมีทุนและเทคนิคใน
การประกอบการ มีพลังงานพอใชและมีมาตรการของรัฐบาล เชน ภาษีและกฎหมาย
อุตสาหกรรมที่ใหการสนับสนุน 

สําหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถคํานึงถึงองคประกอบขางตน
สรุปไดคือ 

1) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้ามันจะตั้งใกลแหลงวัตถุดิบ ไดแก การตั้งโรงงานติด
ชายทะเล 

2) โรงงานผลิตนํ้ามันปาลมหรือจากพืชธรรมชาติ จะอยูในภาคใตและอยูใกลสวน
ปาลม 

3) โรงงานอุตสาหกรรมยางตั้งอยูในภาคใต 
4) โรงงานอุตสาหกรรมการทําเฟอรนิเจอรจากไม โรงเลื่อย จะอยูทางภาคเหนือ

ใกลแหลงวัตถุดิบ 
5) โรงงานอุตสาหกรรมปูนซิเมนต จะอยูในภาคกลาง ใกลแหลงหินปูน 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบขนสง ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู
ไกลแหลงวัตถุดิบและตลาดได 
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7. นิคมอุตสาหกรรม 
 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพ้ืนที่สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมใหเขาไปอยูรวมกันอยางมีระบบและมีระเบียบและเปนกลไลของรัฐบาลใน
การกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี “นิคมอุตสาหกรรม” เปน
เคร่ืองมือดําเนินการ 
  

7.1 ความหมายของนิคมอุตสาหกรรม 
 
นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพ้ืนที่ดินซ่ึงจัดสรรไวสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเขาไป

อยูรวมกันอยางเปนสัดสวน อันประกอบไปดวย พ้ืนที่อุตสาหกรรม สิ่งอํานวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน เชน ถนน ทอระบายน้ํา โรงกําจัดนํ้าเสียสวนกลาง 
ระบบปองกันน้ําทวม ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท นอกจากน้ัน ยังประกอบไปดวย บริการอ่ืน ๆ 
ที่จําเปนอีก เชน ที่ทําการไปรษณียโทรเลข ธนาคาร ศูนยการคา ที่พักอาศัยสําหรับคนงาน 
สถานีบริการนํ้ามันเปนตน พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) พ้ืนที่เขต
อุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone: GIZ) เปนเขตพื้นที่ผลิตสินคาเพ่ือบริโภคและ
อุปโภคในประเทศ   2) พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zone: EPZ) เปน
พ้ืนที่ผลิตสินคาเพ่ือการสงออกเทาน้ัน 
 
 7.2 ภาระหนาที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 
  7.2.1 จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสงเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองคกรของรัฐจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม 

7.2.2 จัดใหมีและใหบริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจําเปนแก
การประกอบอุตสาหกรรม 
  7.2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนลงทุนและใหบริการในระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ซึ่งจําเปนแกการประกอบอุตสาหกรรม 
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7.2.4 จัดใหมีระบบและการจัดการดานสิ่งแวดลอม การปองกันและบรรเทาอุบัติภัย
จากอุตสาหกรรม 
  7.2.5 อนุญาต อนุมัติ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและจัดใหไดเพ่ิมเติม
ซึ่งสิทธิประโยชน สิ่งจูงใจ และการอํานวยความสะดวกแกการประกอบอุตสาหกรรม 
 
 7.3 บทบาทของนิคมอุตสาหกรรม 
 

7.3.1  พรอมดวยปจจัยการผลิตซ่ึงทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและสามารถแขงขันได
ในตลาดโลก 

7.3.2 เปนกลไกของรัฐในการกระจายอุตสาหกรรมและความเจริญไปสูภูมิภาค 
7.3.3  เปนกลไกของรัฐในการรักษาและสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมอันเกิดจากการ

อุตสาหกรรม 
7.3.4  เปนกลไกของรัฐในการปองกันและบรรเทาอุบัติภัยอันเกิดจากอุตสาหกรรม 
7.3.5  เปนกลไกของรัฐในการจัดระบบและระเบียบการใชที่ดินในพื้นที่เฉพาะและ

เปนสวนหนึ่งของการวางผังเมืองตลอดจนการใชที่ดิน 
7.3.6  เปนกลไกของรัฐในการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเพ่ือ

การสงออกและรวมถึงอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 
 7.4 แหลงนิคมอุตสาหกรรม 
 
 ปจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการแลว 
34 นิคม และกระจายอยูใน 14 จังหวัด ประกอบไปดวยนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินงาน 
จํานวน 12 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินงานจํานวน 22 นิคม ไดแก 

7.4.1 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
7.4.2 นิคมอุตสาหกรรมหริภุญชัย 
7.4.3 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
7.4.4 นิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
7.4.5 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
7.4.6 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
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7.4.7 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
7.4.8 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 
7.4.9 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
7.4.10 นิคมอุตสาหกรรมครัวโลก 
7.4.11 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
7.4.12 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
7.4.13 นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย 
7.4.14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
7.4.15 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
7.4.16 นิคมอุตสาหกรรมพิมพสินสาคร 
7.4.17 นิคมอุตสาหกรรมราชบุร ี
7.4.18 นิคมอุตสาหกรรมขอนแกน 
7.4.19 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
7.4.20 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 
7.4.21 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง(แหลมฉบัง) 
7.4.22 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
7.4.23 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 
7.4.24 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง 
7.4.25 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิรนซีบอรด 
7.4.26 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
7.4.27 นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
7.4.28 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรนซีบอรด 
7.4.29 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต 
7.4.30 นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
7.4.31 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
7.4.32 นิคมอุตสาหกรรมเกตยเวยซิตี ้
7.4.33 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี(บอวิน) 
7.4.34 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
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ภาพ 11.1 นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.ieat.go.th 
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8. โรงงานอุตสาหกรรมกับปญหาสภาวะแวดลอม 
 

8.1 ปญหาสภาวะแวดลอม  
 
ในประเทศอุตสาหรรมมีประชาชนที่ตองเสียชีวิตและปวยจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

แวดลอมอันเนื่องมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ในประเทศไทยปญหาสภาวะ
แวดลอมกําลังมีความสําคัญขึ้นพรอมกับการขยายตัวดานอุตสาหกรรมไดแก 

8.1.1 ปญหาดานเสียง โรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงมีการผลิตที่ไดสงเสียงดัง
เกินกวาปกติ ซึ่งจะสงผลใหแกผูที่อยูรอบขางหรือผูที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีจิตใจที่ไม
ปรกติและมีผลตอระบบประสาทได 

8.1.2 ปญหานํ้าเสีย โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญมีระบบบําบัดนํ้าเสียแตวายัง
ไมเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมจึงสงผลใหน้ําเสียที่โรงงานอุตสาหกรรม
ปลอยลงสูแมน้ําลําคลองหรือปลอยลงทะเลมีสิ่งสกปรกเปนจํานวนมาก เชน สารที่เปนพิษ เศษ
เหล็ก  สารพิษที่ถูกปลอยลงสูแมน้ําหรือทะเลจะเขาไปอยูในสิ่งมีชีวิตเม่ือมนุษยนําพืชนํ้าหรือ
สัตวน้ํามาบริโภค สารพิษก็จะเขาไปในรางกายทําใหเปนโรคราย ตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุน
เกิดโรคมินามาตะจากสารปรอทในน้ําเสียของโรงงานทําปุย โรคอิไตอิไตจากนํ้าเสียของโรงงาน
ถลุงโลหะเปนตน 

8.1.3 ปญหาอากาศเปนพิษ โดยทั่วไปโรงงานหรือสถานประกอบการจะไมมี
ระบบกําจัดสารพิษทางอากาศ มีเฉพาะโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญบางแหง แตสวนใหญ
ใชวิธีตอปลองควันใหสูงขึ้น สารมลพิษจึงไมไดลดลงแตกระจายอยูทั่วไป ซึ่งในกรุงเทพฯ นั้น
ปญหามลพิษทางอากาศสูงสุด 
 
 8.2 การขจัดมลภาวะอุตสาหกรรม 
 
 ปจจุบันไดมีการนําของเสียหรือขยะอุตสาหกรรมมาใชในเชิงพาณิชยกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุน แคนาดา สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศ
ประชาคมยุโรป ซึ่งการกลับนํามาใชซ้ําน้ันเปนการชวยลดมลพิษและประหยัดพลังงานและได
ผลิตภัณฑที่จะสามารถลดตนทุนการผลิตไดอีกดวย ในการกําจัดกากของเสียที่มีอันตรายรัฐบาล
มีแนวทางดังตอไปน้ี 
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8.2.1 สนับสนุนใหใชเทคโนโลยีที่ลดปริมาณของเสียและนําของเสียมาใช
ประโยชน 

8.2.2  กําจัดกากของเสียอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยใชเอกชนลงทุน
และใหความรูแกประชาชนในการเก็บรวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

8.2.3  สนับสนุนใหหนวยงานภาคปฏิบัติโดยเฉพาะระดับทองถิ่น จัดทํา
แผนการจัดการกากของเสียสําหรับอนาคต 

จัดหาที่ดินฝงกองขยะมูลฝอยและพิจารณนําเตาเผามูลฝอยมาใช 8.2.4  
8.2.5  ควบคุมและกวดขันใหมีการกําจัดกากของเสียอันตราย จากการเกษตร

และอุตสาหกรรม รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลอยางถูกวิธีและสรางระบบกําจัดของเสีย
รวมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนน 

 
8.3 มาตรการการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
 

8.3.1 เขมงวดในการออกใบอนุญาตตั้งและประกอบกิจการโรงงาน และสถาน
ประกอบการจะตองมีการควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งในการตอใบอนุญาตดวย 

8.3.2  การจัดวางผังเมือง เพ่ือแยกอุตสาหกรรมออกจากชุมชน 
สงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม 8.3.3 

8.3.4 กําหนดใหมีพ้ืนที่สีเขียว โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
8.3.5 สงเสริมสนับสนุนใหใชเชื้อเพลิงที่มีมลพิษนอยเชน กาซธรรมชาติ 
8.3.6 ดําเนินการตามกฎหมายอยางเขมงวดในกรณีเกิดเหตุเดือนรอน 

 
8.4 การดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษ 

การปองกันและแกไขสามารถทําไดโดย 
 

8.4.1   การยายโรงงานอุตสาหกรรมจากเขตชุมชนกรุงเทพฯและสมุทรปราการ 
ไปอยูในนิคมอุตสาหกรรม เชน โรงงานฆาสัตวและอาหารสัตว โรงงานฟอกยอมและพิมพผา 

8.4.2 ควบคุมมลพิษในแมน้ําสายหลัก ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน 
แมน้ําแมกลอง แมน้ําบางปะกง โดยสงเจาหนาที่ตรวจสอบและตั้งระบบขจัดนํ้าเสียตามจุด   
หลัก ๆ ของแมน้ําทั้ง 4 สาย 
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8.4.3 การสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
8.4.4 การสรางศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรม  
8.4.5 ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติแรใหทันสมัยดานมาตรการและหลักเกณฑ

ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีประสิทธิภาพ
นําไปสูการปฏิบัติได 

8.4.6 พ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ไดใชทําเหมืองแลว 
8.4.7 จัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรณี ในเขต

เศรษฐกิจแร เชน จังหวัดระนอง เลย อุดรธานี หนองคาย จันทบุรี ตราด สระบุรี 
 

9. การพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 อุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาไปอยางมาก ทั้งประเภทการผลิตและคุณภาพของสินคา
ไปสูอุตสาหกรรมที่มีการผลิตที่ซับซอนมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยไดมีการแขงขันและการ
รวมมือกับตางประเทศ แมกระน้ันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปจจุบันยังประสบ
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนวัตถุดิบและการวิจัยและพัฒนา ระบบสาธารณูปการ
พ้ืนฐานที่ จํ า เปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยับไมสามารถรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมไดอยางทันทวงที ดังน้ันรัฐบาลจึงไดจัดทําแผนแมบทเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยเปนแนวทางและเปนมาตรการเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางชัดเจนและ
ตอเน่ืองจนถึง ป พ.ศ.2555 โดยแบงออกเปน 4 กลุมตอไปน้ี 
 
 9.1 กลุมอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต 
 
 กลุมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตคือกลุมที่มีความสามารถในการเพิ่มสวนแบงการตลาดใน
อนาคต สามารถยกระดับเทคโนโลยี คาจางแรงงานและสวัสดิการใหแกแรงงาน  กลุม
อุตสาหกรรมนี้ตองการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและผลิต
ชิ้นสวนรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองจักรอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน อุตสาหกรรมแชแข็ง 
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนลียีชีวภาพ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม การขนสง บริการ และโฆษณา 
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9.2 กลุมอุตสาหกรรมสากล 
 

กลุมอุตสาหกรรมสากลคือกลุมที่มีการสงออกสูง แตพบปญหาคาแรงต่ํา เพ่ือใหสินคา
สามารถแขงขันในตลาดสากลไดจึงตองเพ่ิมสินคาที่ปราณีตขึ้น มีมูลคาเพ่ิมขึ้นและยกระดับการ
ออกแบบผลิตภัณฑและการจัดการใหเขากับมาตรฐานสากล กลุมอุตสาหกรรมน้ีไดแก 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมนี เคร่ืองประดับและเครื่องตกแตง การแปรรูปอาหาร 
รองเทาและชิ้นสวนเซรามิก 

 
9.3 กลุมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน 

 
กลุมอุตสาหกรรมนี้ไมมีบทบาทดานการสงออกโดยตรง แตผลิตพลังงาน วัตถุดิบและ

สินคาขั้นกลางใหแกอุตสาหกรรมสองกลุมแรก อุตสาหกรรมนี้ตองปรับประสิทธิภาพใหสูงขึ้น 
พัฒนาไปตามความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตองไดรับการดูแลจากทางภาครัฐดานการใช
เทคโนโลยีที่ไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม กลุมอุตสาหกรรมน้ีไดแก อุตสาหกรรมพลังงาน โลหะ
และเครื่องจักร เคมี วัสดุกอสราง บรรจุภัณฑ น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน ปโตรเลียมพลาสติก 
ยางและผลิตภัณฑยาง 

 
9.4 กลุมอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคตชนบทไทย 

 
กลุมอุตสาหกรรมน้ีเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใชเทคโนโลยีที่อาศัยการผลิตจํานวนไม

มากและไมใชพลังงานมาก เปนอุตสาหกรรมที่สามารถกระจัดกระจายเขาไปในชนบทได โดย
ตองใหผูประกอบการรายยอยมีโอกาสเห็นตลาด รวมทั้งการใชความชวยเหลือดานตาง ๆ เชน 
การใหความรูดานการตลาด การเขาถึงตลาดสินเชื่อ กลุมอุตสาหกรรมน้ี ไดแก อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอประเภทยอม เคร่ืองนุงหมและของชํารวย การเจียระไนพลอย การถนอมและแปรรูป การใช
เคร่ืองเรียน สมุนไพรและอาหารเพ่ือสุขภาพ เคร่ืองประดับภายในบาน งานโลหะขนาดเล็ก 
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10. สรุป 
 
 อุตสาหกรรมคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นที่สอง เปนการแปรรูปวัตถุดิบใหใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงคและมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ซึ่งการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมสามารถ
จําแนกไดตามลักษณะตาง ๆ ไดหลายประเภทซ่ึงปจจุบันการอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดมี
การพัฒนาจากอดีตไปอยางรวดเร็ว เ น่ืองดวยการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ทําให
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสรางรายไดเขาประเทศเปนอยางมาก แตในอุตสาหกรรมบาง
ประเภทยังขาดการจัดการที่ดี ทําใหเกิดภาวะมลพิษทั้งทางดานอากาศ มลพิษดานเสียง และ
มลพิษทางน้ํา ทําใหทางภาครัฐตองมีการจัดการตอไป 
 ปจจุบันการอุตสาหกรรมการสงออกของไทยไดมีความนาเชื่อถือและสงออกไดมากขึ้น
เน่ืองจากการจัดทําเขตการคาเสรีกับอีกหลายประเทศ ซึ่งสินคาในภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมสินคาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เปนสินคาที่
สงออกไดมาก ทั้งน้ีรัฐบาลควรจะมีการลดมาตรการหลายดานสําหรับคุมครองอุตสาหกรรม
เริ่มแรก เชน การลดภาษีหรือการชวยเหลือดานตาง ๆ เปนตน ที่ตั้งของอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยนั้นไดมีการกระจายอยูตามนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งในแตละนิคมอุตสาหกรรมก็จะ
มีสินคาเปาหมายเพื่อผลิตขายในประเทศและตางประเทศ  

ปจจัยในการพิจารณาทําเลท่ีตั้งที่เหมาะสมสําหรับการสรางโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอยู
กับปจจัยทางดานกายภาพ ไดแก ภูมิประเทศ ความใกล-ไกลแหลงนํ้า ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
ไดแก ทุน แรงงาน การขนสง ตลาด ปจจัยอ่ืน ๆ เชน การสนับสนุนของภาครัฐเปนตน ทั้งน้ีใน
อนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมจําเปนที่จะตองมีมาตรการอยางตอเน่ืองและชัดเจนเพื่อที่จะให
ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะแขงขันในตลาดโลกตอไป 
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แนวขอสอบ 
 
จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
1. ขอใดเปนอุตสาหกรรมในขั้นทุติยภูมิ 
 (1) การทําเหมืองแร  (2) การผลิตเคร่ืองจักรกล 
 (3) การทองเท่ียวเชิงนิเวศ (4) การเกษตรกรรม 
2. อุตสาหกรรมในขอใดทีค่าดหมายวาจะมีฐานการผลิตทีใ่หญที่สุดในเอเชียและเทียบไดวาเปน     
ดีทรอยแหงเอเชีย 
 (1) อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา (2) อุตสาหกรรมยานยนต 
 (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ  (4) อุตสาหกรรมเหล็ก 
3. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวลกัษณะของอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 (1) โรงงานปูนซิเมนตตั้งใกลตลาดเพ่ือประหยัดคาขนสง 
 (2) โรงเลื่อยกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
 (3) โรงงานอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติและน้ํามันตั้งอยูในจังหวัดแถบชายทะเล 
 (4) โรงงานอุตสาหกรรมยางตั้งอยูในภาคตะวันตกของประเทศ 
4. นิคมอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสคือนิคมอุตสาหกรรมในขอใด 
 (1) นิคมอุตสาหกรรมลําพูน (2) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 (3) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน (4) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
5. อุตสาหกรรมใดที่เปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่กอใหเกิดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตามมา 
 (1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต (2) อุตสาหกรรมยานยนต 
 (3) อุตสาหกรรมอาหาร  (4) อุตสาหกรรมเหล็ก 
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