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บทคัดย่อ 
 

อตุสาหกรรมอาหารเป็นอตุสาหกรรมที่มีบทบาทสาํคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นสาขาการผลิต
ที่ใช้วตัถุดิบหลกัคือสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหารจึงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร ดงันัน้ หากอตุสาหกรรมอาหารให้มีการขยายตวั นา่จะเป็นการช่วยสง่เสริมให้ผลผลติทางการเกษตร
มีมลูค่าเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ถ้าอตุสาหกรรมอาหารมีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบัสาขาการผลิตอื่นมาก การ
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถขยายการผลิตเพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลให้สาขาการผลิตอื่นๆ มีการขยายตวั
เพิ่มขึน้ และในท่ีสดุจะสง่ผลตอ่เนื่องให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ 

การศึกษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบคําถามว่า อตุสาหกรรมอาหารมีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบั
สาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาโครงสร้างต้นทนุการผลิต และ การกระจาย
ของผลผลติของอตุสาหกรรมอาหาร ตวัคณูผลผลติ รวมถึงผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงัและผลกระทบเช่ือมโยง
ไปข้างหน้า โดยใช้ข้อมลูตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 16 สาขาการผลิต ตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.
2553  

ผลการศกึษาพบวา่อตุสาหกรรมอาหารมีความสมัพนัธ์กบัสาขาการผลติอื่นในระบบเศรษฐกิจคอ่นข้าง
มาก และเมื่อพิจารณาผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงั และ ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า จะพบวา่ อตุสาหกรรม
อาหารเป็นสาขาการผลิตในกลุ่มที่มีความเช่ือมโยงด้านอุปทานกับสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้ปัจจยัการผลิตที่มาจากสาขาเกษตรมากเป็นอนัดบัหนึ่ง 
รองลงมาคือ ผลผลิตจากอตุสาหกรรมอาหาร และ ต้นทนุการใช้บริการทางการค้า ขณะที่ต้นทนุปัจจยัการผลติ
ขัน้กลางที่มาจากการนําเข้า และ คา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเป็นเงินเดือน คา่จ้าง และ คา่ตอบแทนของแรงงานมีสดัสว่นไม่
สงูนกัเมื่อเทียบกบัต้นทนุการผลติโดยรวม ซึง่ผู้ใช้ผลผลติของอตุสาหกรรมอาหารที่สาํคญัที่สดุคือ ภาคครัวเรือน 
และ ภาคต่างประเทศ สําหรับสาขาการผลิตที่ใช้ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเป็นปัจจัยขัน้กลางคิดเป็น
สดัสว่นมากที่สดุคือ ภตัตาคาร และ โรงแรม ทีเ่ป็นสาขาการผลติยอ่ยในสาขาบริการ 
 
ค าส าคัญ อตุสาหกรรมอาหาร ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ ตวัคณูผลผลติ ผลกระทบเช่ือมโยง 
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Abstract 

 

Food industry has played an important role in economic development for several decades. 
The food industry raises value added of agricultural products because they are main inputs of this 
industry. Other than agricultural products, food industry has also utilized a lot of local materials from 
other sectors. This implies a strong backward linkage to agricultural sector and the other local 
industries.  

This paper aims to determine output multiplier and linkage effects, both backward and forward 
linkages, of food industry using input-output structure calculated from input-output tables of years 1985 
to 2010. The results show that the output multiplier of food industry is very high and the food industry 
has a strong backward linkage, mainly to agricultural and trade sectors. With low forward linkage, the 
food industry is indicated to be dependent on interindustry supply. 

 
 

 
Keywords: food industry, Input-Output table, output multiplier, linkage effect 
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บทน า 
อตุสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยจากรายงานสถิติของสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ.2557 มูลค่าการผลิตอาหาร
และเคร่ืองดื่มของไทยมีสดัส่วนร้อยละ 23 ของมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคการผลิต ซึง่มีคา่สงู
ท่ีสุดในภาคอุตสาหกรรม ทัง้นี ้บทบาทของอุตสาหกรรมอาหารเปล่ียนแปลงไปตามการพัฒนา
ประเทศ ในยคุแรกเร่ิมของการเติบโตทางเศรษฐกิจ อตุสาหกรรมอาหารมีการแปรรูปอาหารขัน้ต้น
ซึง่ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงรูปแบบดัง้เดมิของวตัถดุิบไปมากนกัเช่น การสีข้าวและการป่นแปง้ ตอ่มาได้มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการแปรรูปท่ีซับซ้อนมากขึน้ เช่น นํา้ผลไม้กระป๋อง และใน
ปัจจบุนัมีการคิดค้นนวตักรรมทางการผลิตซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตรูปแบบใหม่ เพ่ือประโยชน์ด้านการ
แข่งขนัและการขยายตลาด และพฒันาไปสู่การแปรรูปสินค้าพืชผลเพ่ือการส่งออกโดยใช้เทคนิค
การผลิตท่ีทนัสมยัมากยิ่งขึน้ 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมอาหารเป็นภาคการผลิต
ท่ีใช้วตัถุดิบหลกัคือสินค้าเกษตร ดงันัน้ หากอุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตวั เท่ากับเป็นการ
ส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึน้ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้าน
ความมัน่คงด้านอาหารของประเทศแล้ว ยงัทําให้ประเทศไทยสามารถเป็นฐานการผลิตอาหารใน
ภมูิภาคอาเซียน รวมถึงขยายการผลิตเพ่ือเป็นผู้สง่ออกสินค้าอาหารท่ีสําคญัในตลาดโลก ทัง้นีก้าร
ส่งเสริมจากภาครัฐโดยการวางเปา้หมายเร่ือง “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ท่ีมุ่งเน้นการเป็นผู้ นําการผลิต
อาหารในอาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากขึน้ จะเป็นแรงขับเคล่ือนให้
อตุสาหกรรมอาหารของไทยมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ได้อย่างตอ่เน่ือง (ศนูย์วิจยักสิกรไทย; 2558) 

นอกจากผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ในการผลิตอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บริโภคกลุ่มต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจยังต้องใช้ปัจจัยการผลิตชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น 
เคร่ืองจักร แรงงาน รวมถึงบริการทางการค้าและการขนส่ง เป็นต้น อุตสาหกรรมอาหารจึงมี
ความสัมพันธ์และมีความเช่ือมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ ดังนัน้ เม่ือมีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร ย่อมส่งผลให้สาขาการผลิตอ่ืน นอกเหนือจากผลผลิตทาง
การเกษตรมีการขยายตวัเพิ่มขึน้ตามไปด้วย ทัง้นี ้ความสัมพันธ์และมีความเช่ือมโยงระหว่าง
อุตสาหกรรมอาหารกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กับ
โครงสร้างต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร และ ความต้องการใช้ผลผลิตจากอุตสาหกรรม
อาหารของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ นัน่เอง ซึ่งถ้าพบว่า อุตสาหกรรมอาหารมีความเช่ือมโยงกับสาขา
การผลิตอ่ืนในระดบัสูง การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารจะ
ส่งผลดีต่อสาขาการผลิตอ่ืน เพราะเม่ืออุตสาหกรรมอาหารมีการผลิตเพิ่มขึน้ จะส่งผลให้ความ
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ต้องการใช้ปัจจยัการผลิตชนิดตา่งๆ ท่ีมาจากการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึน้ด้วย ทําให้สาขาการ
ผลิตอ่ืนๆ ต้องเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งในท่ีสดุก็จะส่งผลต่อเน่ืองให้
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตวัเพิ่มขึน้นัน่เอง 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์และความเช่ือมโยงระหว่างอตุสาหกรรม
อาหารและสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก 

1.  โครงสร้างต้นทนุการผลิต และ การกระจายของผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร โดยใช้
ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 16 สาขาการผลิต ตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 
จนถึง ปี พ.ศ.2553 ซึ่งจัดทําขึน้ทุก 5 ปีโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และ  

2.  ตัวคูณผลผลิต (Output Multiplier) และ ผลกระทบเช่ือมโยง (Linkage Effect) ของ
อตุสาหกรรมอาหาร  

 
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทย 

อตุสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมเปา้หมายหนึ่งท่ีมีศกัยภาพและมีบทบาทสําคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทย โดยประเทศไทยมีพืน้ฐานเป็นประเทศเกษตรกรรม  มีผลผลิตทางการเกษตร
ปริมาณมากและมีความหลากหลายตามภูมิภาค อุตสาหกรรมอาหารซึ่งใ ช้วัตถุดิบจากภาค
การเกษตรจึงมีความได้เปรียบจากการมีวตัถุดิบในประเทศท่ีอุดมสมบรูณ์  อตุสาหกรรมอาหารมี
ความสําคญัในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลผลิตทางการเกษตร และการเช่ือมโยงกบัภาคเกษตรซึ่ง
เป็นกลุ่มของประชากรสว่นใหญ่ในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนีก้ารลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และ
ส่งเสริมจากภาครัฐช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารพัฒนาและเติบโต และสามารถแข่งขันได้อย่าง
แข็งแกร่งในตลาดโลก ในสว่นนีจ้ะได้กลา่วถึงภาพรวมอตุสาหกรรมอาหารของไทยเพ่ือความเข้าใจ
เบือ้งต้นในอตุสาหกรรมดงักลา่ว 
 

ความหมายและศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร 
“อุตสาหกรรมอาหาร” หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตจากภาคเกษตร ซึ่ง ได้แก่ 

ผลผลิตจากพืช ปศสุตัว์ และ ประมง มาใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต โดยอาศยัเทคโนโลยีตา่งๆ 
ในกระบวนการผลิต เพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีสะดวกตอ่การบริโภค หรือการนําไปใช้ในขัน้ตอ่ไป และ
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เป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมงโดยผ่านกระบวนการแปรรูป
ขัน้ต้น หรือขัน้กลางเป็นสินค้ากึ่งสําเร็จรูป หรือขัน้ปลายท่ีเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป  

ศกัยภาพในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารของประเทศมีความเก่ียวข้องกบัการมีวตัถุดิบ
ด้านเกษตรในปริมาณมาก และมีค่าจ้างแรงงานต่ํา ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้
วตัถดุบิในประเทศสงู ใช้เงินลงทนุไมม่าก โรงงานขนาดเล็กก็สามารถผลิตได้มีประสิทธิภาพ  

ลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมอาหารซึ่งใช้วตัถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร ประการ
หนึ่ง คือ วตัถดุิบทางการเกษตรเน่าเสียง่าย  คณุภาพมีความหลากหลาย  และไม่สามารถควบคมุ
ปริมาณวตัถุดิบได้อย่างถูกต้อง  เน่ืองจากขึน้กับฤดกูาล อ่อนไหวตามสภาวะอากาศ การระบาด
ของโรคพืชและสตัว์  เพ่ือลดความผนัผวนของวตัถดุบิให้มีปริมาณท่ีสม่ําเสมอ การควบคมุคณุภาพ
วตัถุดิบจึงต้องมีการบริหารจดัการ บูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างวตัถุดิบและการแปรรูป  ด้วย
ลักษณะดังกล่าวจึงเกิดการรวมตัวในแนวตัง้ (vertical Integration) ระหว่างการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตร (วตัถดุบิ) และผลผลิตแปรรูป 

ดงันัน้ ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการเลือกท่ีตัง้ของโรงงาน คือการขนส่ง หากวตัถุดิบเน่าเสีย
ง่าย หรือ การขนส่งสินค้าแปรรูปสู่ผู้บริโภคทําได้ง่าย โรงงานจะตัง้อยู่ใกล้กับแหล่งวตัถุดิบ ซึ่งใน
กรณีนีอ้ตุสาหกรรมอาหารมีบทบาทในการจ้างงานในชนบท อย่างไรก็ตาม หากการขนส่งวตัถดุิบ
สินค้าเกษตรทําได้ง่ายหรือมีต้นทนุไม่สงูมาก แตอ่าหารแปรรูปเน่าเสียได้ง่าย เช่น สินค้าเบเกอรร่ี 
โรงงานจะตัง้อยู่ใกล้กับผู้ บริโภค นอกจากนีย้ังต้องคํานึงถึงโครงสร้างพืน้ฐานด้านไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ รวมถึงความพร้อมทางด้านอุปทานแรงงานอีกด้วย การตัง้โรงงานใกล้กับ
ตลาดจะสามารถเข้าถึงผู้ บริโภคได้ง่ายกว่า มี ต้นทุนในการกระจายสินค้าท่ีถูกกว่า รวมถึง
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานท่ีพร้อมกว่า และแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยปัจจยัข้างต้นใน
หลายกรณีจึงพบว่า การผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกมีแนวโน้มท่ีจะตัง้โรงงานในประเทศนําเข้า แต่ถ้า
หากประเทศมีโครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานรองรับท่ีดี มีแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและตลาด
ภายในประเทศมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ปัจจยัเหล่านีจ้ะทําให้ผู้ผลิตเลือกท่ีตัง้โรงงานท่ีอยู่ใกล้
แหลง่วตัถดุบิท่ีอดุมสมบรูณ์ ซึง่ก่อให้เกิดการขยายตวัของอตุสาหกรรมและการผลิตเพ่ือสง่ออก  
 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
อุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยมูลค่าการผลิตอาหารและ

เคร่ืองด่ืม (Food  products and Beverages) มีสดัส่วนสูงสุดในภาคการผลิต (Manufacturing) 
คิดเป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคการผลิตในปี พ.ศ. 2557 (ดตูารางท่ี 1) 
ทัง้นี ้ปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ผลผลิตเชิงปริมาณท่ีสําคญั ได้แก่ นํา้ตาลทราย นํา้มนั
ปาล์ม แปง้มนัสําปะหลงั เนือ้ไก่แชแ่ข็งและแชเ่ย็น และปลาทนูา่กระป๋อง (ดตูารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1  มลูคา่การผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ปี มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรรวม
ในภาคการผลิต 

(ล้านบาท) 

มูลค่าการผลิตอาหาร 
และเคร่ืองดื่ม 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

2553 3,358,274 693,076 20.64 
2554 3,294,332 751,878 22.82 
2555 3,473,817 753,504 21.69 
2556 3,571,876 776,358 21.74 
2557 3,620,622 822,940 22.73 

ที่มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 
การผลิตของอุตสาหกรรมอาหารมีปัจจัยเก่ียวข้องหลายปัจจัย เช่นภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ  ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ นําเข้า การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนและความตกลงทางการค้าโดยภาพรวมด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ในปี  
พ.ศ.2558 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้เน่ืองจาก การผลิตนํา้ตาล และการผลิตเนือ้สัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์เพิ่มขึน้จากปีก่อน  หากไม่รวมการผลิตนํา้ตาล การผลิตในภาพรวมจะ
ชะลอตวัลงจากปีก่อน เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศยงัคงชะลอตวั 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณการจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ จะเห็นได้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอาหารภายในประเทศ ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีก่อน ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคมีความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจดีขึน้ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมี
เสถียรภาพ  

ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นตลาดในประเทศ ได้แก่ เคร่ืองปรุงรส  เคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์ประเภทอบ 
อาหารสัตว์สําเร็จรูป เนือ้สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม นํา้มันจากพืชและสัตว์และไขมันสัตว์ ส่วน
ผลิตภณัฑ์ท่ีเน้นตลาดตา่งประเทศได้แก่ นํา้ตาล แปง้มนัสําปะหลงั สคัว์นํา้แปรรูปและผลไม้แปร
รูป (ดตูารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 2  ปริมาณการผลิตอตุสาหกรรมอาหาร 

สินค้า หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
การผลติเนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์  86,501.98 94,432.38 105,714.81 114,623.97 121,846.24 
  เนือ้ไก่แชแ่ข็งและแช่เย็น  ตนั  71,893.01 80,269.84 90,721.09 99,311.88 105,648.38 
  เนือ้ไก่สกุปรุงรส  ตนั  10,996.32 10,542.18 11,130.01 11,241.59 12,404.10 
  ไส้กรอก  ตนั  3,061.88 3,076.02 3,252.02 3,415.51 3,121.71 
  แฮม  ตนั  281.92 275.23 296.89 317.12 320.98 
  เบคอน  ตนั  268.85 269.12 314.81 337.87 351.08 
การแปรรูปและการถนอมสตัว์นํา้ และผลติภณัฑ์จากสตัว์นํา้  77,571.52 81,813.29 74,366.97 71,527.19 66,387.98 
  ปลาทนูา่กระป๋อง  ตนั  45,197.80 49,043.16 49,083.65 48,939.25 44,328.72 
  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง  ตนั  8,529.01 10,521.00 8,135.07 7,416.43 8,198.18 
  กุ้งแช่แขง็  ตนั  13,674.71 12,431.19 6,896.63 4,963.16 4,489.95 
  ปลาแช่แข็ง  ตนั  6,725.83 6,840.98 7,478.41 7,156.96 6,808.25 
  ปลาหมกึแช่แขง็  ตนั  3,444.18 2,976.98 2,773.20 3,051.38 2,562.89 
การแปรรูปผลไม้และผกั   77,254.50 73,611.68 71,703.26 63,277.78 63,266.13 
  สบัปะรดกระป๋อง  ตนั  41,104.76 33,009.25 30,841.12 23,828.63 24,565.10 
  นํา้ผลไม้  ตนั  34,131.41 38,541.33 38,805.94 37,481.07 36,900.24 
  ผกัผลไม้อบแห้ง  ตนั  2,018.33 2,061.10 2,056.19 1,968.07 1,800.79 
การผลตินํา้มนัจากพืช นํา้มนัจากสตัว์ และไขมนัจากสตัว์  127,238.36 128,252.82 128,507.16 128,765.57 125,399.61 
  นํา้มนัปาล์มบริสทุธ์ิ  ตนั  58,659.31 64,497.32 68,423.88 71,686.90 71,744.22 
  นํา้มนัปาล์มดิบ  ตนั  57,192.17 52,485.19 50,015.32 45,242.24 43,085.53 
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สินค้า หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
  นํา้มนัมะพร้าวบริสทุธ์ิ  ตนั  1,872.92 2,030.09 2,084.90 2,376.75 2,771.03 
  นํา้มนัรําข้าวดิบ  ตนั  9,513.97 9,240.22 7,983.06 9,459.68 7,798.83 
การผลติผลติภณัฑ์ที่ได้จากนม   100,621.75 104,702.63 110,434.34 111,496.67 119,986.47 
  นมพร้อมดืม่  ตนั  60,141.33 60,979.43 67,463.92 68,650.59 74,430.76 
  นมเปรีย้ว  ตนั  30,434.77 32,407.00 30,801.08 29,662.15 31,546.98 
 ไอศกรีม  ตนั  10,045.65 11,316.20 12,169.34 13,183.93 14,008.73 
การผลติสตาร์ชและผลติภณัฑ์จากสตาร์ช              
  แปง้มนัสาํปะหลงั  ตนั  160,346.63 175,346.12 162,899.49 179,627.81 174,809.84 
การผลติอาหารสตัว์สาํเร็จรูป   512,378.79 549,021.34 520,342.64 546,240.18 546,949.59 
  อาหารสกุรสาํเร็จรูป  ตนั  218,874.37 233,925.74 219,033.11 233,034.72 240,012.40 
  อาหารไก่สาํเร็จรูป  ตนั  216,081.58 240,073.78 251,732.01 261,579.30 257,384.98 
  อาหารปลาสาํเร็จรูป  ตนั  25,870.57 23,689.97 25,337.80 26,532.20 25,012.21 
  อาหารกุ้งสาํเร็จรูป  ตนั  49,713.12 49,574.10 22,578.99 23,346.71 22,931.41 
  พรีมิกซ์  ตนั  1,839.16 1,757.76 1,660.75 1,747.25 1,608.59 
การผลติผลติภณัฑ์ประเภทอบ   2,451.46 2,556.40 2,874.23 3,109.75 3,296.95 
  คกุกี ้  ตนั  461.55 510.96 497.90 519.89 557.65 
  เค้ก  ตนั  1,989.91 2,045.44 2,376.33 2,589.86 2,739.30 
การผลตินํา้ตาลจากอ้อย  1,530,888.31 1,322,374.45 1,346,592.36 1,343,866.76 1,335,703.98 
  นํา้ตาลทรายดิบ  ตนั  634,333.65 535,179.03 529,145.13 600,862.05 559,881.94 
  นํา้ตาลทรายขาว  ตนั  230,474.76 170,152.04 164,065.14 152,820.59 145,859.83 
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สินค้า หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
  นํา้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ  ตนั  263,320.21 261,656.53 294,213.25 257,893.95 290,970.31 
  กากนํา้ตาล  ตนั  402,759.69 355,386.85 359,168.85 332,290.18 338,991.91 
การผลติผลติภณัฑ์อาหารจําพวกแปง้ชนดิสาํเร็จรูปและกึ่งสาํเร็จรูป              
  บะหมี่กึง่สาํเร็จรูป  ตนั  17,671.36 18,576.61 19,488.71 19,701.06 19,385.51 
การผลติผลติภณัฑ์อาหารประเภทซอส นํา้ปลาและเคร่ืองปรุงรส  10,807,779.13 11,304,472.65 12,107,375.91 12,093,182.03 11,977,964.35 
  ซอสถัว่เหลอืง, เต้าเจีย้ว, ซีอิว้  ลติร  5,323,106.39 5,811,876.47 5,544,314.35 5,862,116.60 6,224,519.05 
  นํา้ปลา  ลติร  5,484,672.74 5,492,596.19 6,563,061.56 6,231,065.43 5,753,445.30 
การผลติมอลต์ลกิเคอและมอลต์             
  เบียร์  พนัลติร  167,534.37 195,643.54 189,378.64 186,490.01 196,868.27 
การผลติเคร่ืองดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ รวมทัง้นํา้ดื่มบรรจขุวด   277,315.54 370,086.52 400,896.61 426,384.57 406,148.86 
  นํา้อดัลม  พนัลติร  143,705.78 211,259.94 227,465.72 239,315.34 224,792.82 
  นํา้โซดา  พนัลติร  43,508.27 47,275.06 46,483.43 44,942.49 45,133.21 
  นํา้ดืม่บริสทุธ์ิ  พนัลติร  90,101.49 111,551.53 126,947.46 142,126.75 136,222.82 

ที่มา: สาํนกัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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ตารางที่ 3  ปริมาณการจําหนา่ยสินค้าอตุสาหกรรมอาหารในประเทศ 

สินค้า หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
การผลิตเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์   63,659.4 68,114.0 75,068.9 80,080.4 83,703.6 

  เน้ือไก่แช่แขง็และแช่เยน็  ตนั  59,158.1 63,687.0 70,493.0 75,336.6 79,001.9 

  เน้ือไก่สุกปรุงรส  ตนั  754.6 665.5 617.1 669.7 911.7 

  ไสก้รอก  ตนั  3,170.7 3,172.8 3,311.2 3,422.3 3,119.7 

  แฮม  ตนั  307.1 319.6 332.7 316.0 320.1 

  เบคอน  ตนั  268.9 269.0 314.9 335.8 350.1 

การแปรรูปและการถนอมสตัวน์ ้ า และผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์ ้ า    11,317.9 10,235.1 9,529.1 9,886.7 11,878.8 

  ปลาทูน่ากระป๋อง  ตนั  2,897.5 1,761.3 1,503.3 2,130.1 3,016.5 

  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง  ตนั  5,106.7 4,914.0 5,091.6 4,926.3 6,065.7 

  กุง้แช่แขง็  ตนั  1,577.1 1,809.4 1,275.8 711.8 619.2 

  ปลาแช่แขง็  ตนั  1,586.3 1,598.6 1,459.4 1,871.4 1,799.9 

  ปลาหมึกแช่แขง็  ตนั  150.3 151.7 199.0 247.1 377.6 

การแปรรูปผลไมแ้ละผกั    16,560.2 21,591.0 24,452.3 24,918.8 25,029.5 

  สบัปะรดกระป๋อง  ตนั  468.0 693.1 1,909.7 1,861.5 2,121.1 

  น ้าผลไม ้  ตนั  15,895.7 20,606.6 22,264.4 22,802.9 22,645.2 

  ผกัผลไมอ้บแหง้  ตนั  196.5 291.3 278.2 254.4 263.3 

การผลิตน ้ ามนัจากพืช น ้ามนัจากสตัว ์และไขมนัจากสตัว ์   84,895.7 80,795.5 84,049.4 83,504.7 80,447.2 

  น ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ  ตนั  33,300.6 31,610.5 36,239.8 36,285.9 37,272.2 

  น ้ามนัปาลม์ดิบ  ตนั  39,885.8 38,268.3 37,562.3 35,555.9 34,347.3 
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สินค้า หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
  น ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ  ตนั  1,744.1 1,867.6 2,077.3 2,411.0 2,602.6 

  น ้ามนัร าขา้วดิบ  ตนั  9,965.3 9,049.1 8,170.0 9,251.9 6,225.1 

การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม    91,439.2 97,486.2 99,122.3 97,808.7 103,710.9 

  นมพร้อมด่ืม  ตนั  53,061.3 55,991.9 60,527.2 61,426.0 66,034.5 

  นมเปร้ียว  ตนั  29,264.0 31,432.8 29,093.7 27,453.3 28,572.1 

 ไอศกรีม  ตนั  9,114.0 10,061.6 9,501.4 8,929.3 9,104.3 

การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช              

  แป้งมนัส าปะหลงั  ตนั  73,881.9 82,281.7 76,220.7 82,849.5 80,582.2 

การผลิตอาหารสตัวส์ าเร็จรูป    474,947.0 467,500.5 426,918.2 445,512.7 443,248.3 

  อาหารสุกรส าเร็จรูป  ตนั  184,727.2 173,122.8 158,343.6 166,330.2 172,093.9 

  อาหารไก่ส าเร็จรูป  ตนั  219,240.3 226,870.6 225,691.3 234,784.5 226,812.5 

  อาหารปลาส าเร็จรูป  ตนั  24,117.6 22,323.6 22,228.4 23,447.6 22,964.0 

  อาหารกุง้ส าเร็จรูป  ตนั  45,474.1 44,760.3 20,465.5 20,767.7 21,182.6 

  พรีมิกซ์  ตนั  1,387.7 423.3 189.4 182.6 195.4 

การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ    2,388.6 2,484.2 2,767.8 3,000.8 3,152.9 

  คุกก้ี  ตนั  467.3 511.1 496.0 517.5 556.6 

  เคก้  ตนั  1,921.2 1,973.0 2,271.7 2,483.3 2,596.3 

การผลิตน ้ าตาลจากออ้ย   598,238.0 613,040.8 669,621.1 613,373.3 663,251.7 

  น ้าตาลทรายดิบ  ตนั  62,211.2 53,459.1 68,450.5 35,426.3 68,205.4 

  น ้าตาลทรายขาว  ตนั  127,904.8 127,811.8 121,021.5 115,740.6 115,462.0 
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สินค้า หน่วย 2554 2555 2556 2557 2558 
  น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  ตนั  77,719.7 88,217.5 93,944.1 95,936.8 101,826.9 

  กากน ้ าตาล  ตนั  330,402.3 343,552.4 386,205.0 366,269.6 377,757.4 

การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารจ าพวกแป้งชนิดส าเร็จรูปและก่ึงส าเร็จรูป              

  บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  ตนั  15,267.7 15,620.2 16,505.1 16,805.6 16,584.1 

การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารประเภทซอส น ้าปลาและเคร่ืองปรุงรส   10,915,465.1 11,114,407.6 10,904,028.5 10,845,193.8 10,657,592.0 

  ซอสถัว่เหลือง, เตา้เจ้ียว, ซีอ้ิว  ลติร  5,230,771.8 5,524,856.4 5,227,483.5 5,510,455.5 5,911,113.1 

  น ้าปลา  ลติร  5,684,693.2 5,589,551.2 5,676,545.0 5,334,738.3 4,746,478.9 

การผลิตมอลตลิ์กเคอและมอลต ์             

  เบียร์  พนัลติร  155,775.4 179,180.3 170,552.9 166,707.3 176,816.9 

การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์รวมทั้งน ้ าด่ืมบรรจุขวด    263,926.5 346,426.5 399,987.3 427,060.2 414,485.5 

  น ้าอดัลม  พนัลติร  137,750.3 193,371.2 224,135.4 232,847.8 219,767.6 

  น ้าโซดา  พนัลติร  43,491.6 47,288.1 46,381.6 45,068.9 45,121.5 

  น ้าด่ืมบริสุทธ์ิ  พนัลติร  82,684.6 105,767.2 129,470.2 149,143.5 149,596.3 

ที่มา: สาํนกัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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ตารางที่ 4  สดัสว่นปริมาณการจําหนา่ยในประเทศตอ่ปริมาณการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ) 

สินค้า 2554 2555 2556 2557 2558 
การผลิตเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์ 73.6  72.1  71.0  69.9  68.7  

  เน้ือไก่แช่แขง็และแช่เยน็ 82.3  79.3  77.7  75.9  74.8  

  เน้ือไก่สุกปรุงรส 6.9  6.3  5.5  6.0  7.3  

  ไสก้รอก 103.6  103.1  101.8  100.2  99.9  

  แฮม 108.9  116.1  112.1  99.6  99.7  

  เบคอน 100.0  99.9  100.0  99.4  99.7  

การแปรรูปและการถนอมสตัวน์ ้ า และผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์ ้ า  14.6  12.5  12.8  13.8  17.9  

  ปลาทูน่ากระป๋อง 6.4  3.6  3.1  4.4  6.8  

  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง 59.9  46.7  62.6  66.4  74.0  

  กุง้แช่แขง็ 11.5  14.6  18.5  14.3  13.8  

  ปลาแช่แขง็ 23.6  23.4  19.5  26.1  26.4  

  ปลาหมึกแช่แขง็ 4.4  5.1  7.2  8.1  14.7  

การแปรรูปผลไมแ้ละผกั  21.4  29.3  34.1  39.4  39.6  

  สบัปะรดกระป๋อง 1.1  2.1  6.2  7.8  8.6  

  น ้าผลไม ้ 46.6  53.5  57.4  60.8  61.4  

  ผกัผลไมอ้บแหง้ 9.7  14.1  13.5  12.9  14.6  

การผลิตน ้ ามนัจากพืช น ้ามนัจากสตัว ์และไขมนัจากสตัว ์ 66.7  63.0  65.4  64.9  64.2  

  น ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ 56.8  49.0  53.0  50.6  52.0  

  น ้ามนัปาลม์ดิบ 69.7  72.9  75.1  78.6  79.7  
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สินค้า 2554 2555 2556 2557 2558 
  น ้ามนัมะพร้าวบริสุทธ์ิ 93.1  92.0  99.6  101.4  93.9  

  น ้ามนัร าขา้วดิบ 104.7  97.9  102.3  97.8  79.8  

การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม  90.9  93.1  89.8  87.7  86.4  

  นมพร้อมด่ืม 88.2  91.8  89.7  89.5  88.7  

  นมเปร้ียว 96.2  97.0  94.5  92.6  90.6  

 ไอศกรีม 90.7  88.9  78.1  67.7  65.0  

การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช            

  แป้งมนัส าปะหลงั 46.1  46.9  46.8  46.1  46.1  

การผลิตอาหารสตัวส์ าเร็จรูป  92.7  85.2  82.0  81.6  81.0  

  อาหารสุกรส าเร็จรูป 84.4  74.0  72.3  71.4  71.7  

  อาหารไก่ส าเร็จรูป 101.5  94.5  89.7  89.8  88.1  

  อาหารปลาส าเร็จรูป 93.2  94.2  87.7  88.4  91.8  

  อาหารกุง้ส าเร็จรูป 91.5  90.3  90.6  89.0  92.4  

  พรีมิกซ์ 75.5  24.1  11.4  10.5  12.1  

การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ  97.4  97.2  96.3  96.5  95.6  

  คุกก้ี 101.3  100.0  99.6  99.5  99.8  

  เคก้ 96.5  96.5  95.6  95.9  94.8  

การผลิตน ้ าตาลจากออ้ย 39.1  46.4  49.7  45.6  49.7  

  น ้าตาลทรายดิบ 9.8  10.0  12.9  5.9  12.2  

  น ้าตาลทรายขาว 55.5  75.1  73.8  75.7  79.2  
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สินค้า 2554 2555 2556 2557 2558 
  น ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 29.5  33.7  31.9  37.2  35.0  

  กากน ้ าตาล 82.0  96.7  107.5  110.2  111.4  

การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารจ าพวกแป้งชนิดส าเร็จรูปและก่ึงส าเร็จรูป            

  บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 86.4  84.1  84.7  85.3  85.5  

การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารประเภทซอส น ้าปลาและเคร่ืองปรุงรส 101.0  98.3  90.1  89.7  89.0  

  ซอสถัว่เหลือง, เตา้เจ้ียว, ซีอ้ิว 98.3  95.1  94.3  94.0  95.0  

  น ้าปลา 103.6  101.8  86.5  85.6  82.5  

การผลิตมอลตลิ์กเคอและมอลต ์           

  เบียร์ 93.0  91.6  90.1  89.4  89.8  

การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์รวมทั้งน ้ าด่ืมบรรจุขวด  95.2  93.6  99.8  100.2  102.1  

  น ้าอดัลม 95.9  91.5  98.5  97.3  97.8  

  น ้าโซดา 100.0  100.0  99.8  100.3  100.0  

  น ้าด่ืมบริสุทธ์ิ 91.8  94.8  102.0  104.9  109.8  

ที่มา: สาํนกัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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การส่งออกอตุสาหกรรมอาหารในปี พ.ศ.2558 มีมลูคา่ลดลง โดยปรับตวัลดลงร้อยละ 1.29 
จากปีก่อน (ดตูารางท่ี 5) ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าประมง ข้าวและแป้ง และอาหารอ่ืนๆ 
ลดลง เน่ืองจากความต้องการบริโภคชะลอตัวลง รวมถึงการยกเลิกสัมปทานประมงของประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลต่อวัตถุดิบ ประกอบกับการปรับตวัของราคาสินค้าในตลาดโลกท่ีปรับลดตาม
ราคานํา้มนั รวมถึงผลกระทบจากการตดัสิทธ์ิ GSP การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการทําประมงผิด
กฎของสหภาพยุโรป ขณะท่ีการนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารของไทยมีมูลค่ารวมเพิ่มขึน้ โดยมีอัตรา
เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5.66 (ดูตารางท่ี 6) โดยมีการนําเข้าท่ีเพิ่มขึน้ในเมล็ดพืชนํา้มัน เช่น ถั่ว
เหลือง ซึ่งเป็นวตัถูดิบเพ่ือนํามาใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมนํา้มนัพืช ส่วนวตัถดุิบท่ีนําเข้าลดลงอยู่ใน
กลุ่มของสินค้าประมง เน่ืองจากขาดแคลนวตัถดุิบและต้นทนุนําเข้าสงูขึน้จากคา่เงินบาทท่ีอ่อนคา่ลง 
และการนําเข้าสินค้านมและผลิตภณัฑ์ก็ลดลงเช่นกนั อนัเป็นผลมาจากระดบัราคาท่ีปรับเพิ่มขึน้และ
คา่เงินบาทท่ีออ่นคา่ลง 

 
ตารางที่ 5  การสง่ออกสินค้าอาหารของไทย 

 2557 2558 อตัราการเปลีย่นแปลง  

 ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ของมลูคา่ (ร้อยละ) 

รวม 38,913,226 1,026,832 38,816,131 1,013,545 -1.29 

ประมง (Fisheries) 1,341,643 193,458 1,238,382 172,364 -10.90 

ปศสุตัว์ (Meat and Poulty) 665,401 88,105 757,180 96,050 9.02 

ข้าวและแปง้ (Rice and Flour) 10,969,369 174,850 9,795,762 155,910 -10.83 

ผลไม้ (Fruit) 2,412,915 78,057 2,474,192 88,127 12.90 

ผกั (Vegetable) 622,077 27,599 570,643 25,990 -5.83 
เคร่ืองปรุงรส (Sauces and 
Condiment) 138,954 7,585 144,706 7,666 1.07 

นํา้ตาล (Sugar) 6,354,341 89,679 7,671,925 92,325 2.95 
แปง้มนัสาํปะหลงั (Tapioca 
flour/starch) 2,993,452 40,736 2,886,976 40,595 -0.35 

อาหารอื่นๆ (Others Food) 13,415,074 326,763 13,276,365 334,518 2.37 

ที่มา: สถาบนัอาหาร 
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ตารางที่ 6  การนําเข้าสินค้าอาหารของไทย 

 2557 2558 อตัราการเปลีย่นแปลง 

 ตนั ล้านบาท ตนั ล้านบาท ของมลูคา่(ร้อยละ) 

รวม 13,532,465 403,249 18,559,997 427,445 5.66 

ประมง (Fisheries) 1,556,701 85,031 1,503,472 81,137 -4.80 

ผลติภณัฑ์นม (Milk products) 213,369 25,935 243,343 19,813 -30.90 

ผลไม้ (Fruit) 622,096 24,049 761,257 30,642 21.52 

ถัว่เหลอืง (Soya bean) 1,898,774 34,995 2,557,384 38,288 8.60 

อาหารอื่นๆ (Others Food) 7,517,000 215,269 8,773,423 216,625 0.63 

ที่มา: สถาบนัอาหาร 

 
บทบาทของอุตสาหกรรมอาหารเปล่ียนแปลงไปตามการพฒันาประเทศ  ในยุคแรกเร่ิมของ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ  อตุสาหกรรมอาหารจํากัดการแปรรูปสินค้าเกษตรในพืชเศรษฐกิจเพ่ือการ
ส่งออกไม่ก่ีชนิด เช่นข้าว สับประรด และอ้อย  เป็นการแปรรูปอาหารขัน้ต้นซึ่ง ไม่ได้เปล่ียนแปลง
รูปแบบดัง้เดมิของวตัถดุิบไปมากนกัเชน่ การสีข้าวและการป่นแปง้  การพฒันาอตุสาหกรรมอาหารใน
ขัน้ตอ่มา มีการแปรรูปท่ีซบัซ้อนมากขึน้ เช่น นํา้ผลไม้กระป๋อง  ซึ่งนอกจากมีผลเช่ือมโยงไปข้างหลงั
สําหรับผลิตผลการเกษตรแล้วยังมีผลเช่ือมโยงไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆด้วยเช่น บรรจุ
ภณัฑ์ท่ีใช้ แก้ว อลมูิเนียม หรือกระดาษ  การพฒันาอตุสาหกรรมอาหารในขัน้ตอ่มาจะสง่ผลเช่ือมโยง
ไปถึง การตลาดและการบริการสินค้าขัน้สุดท้าย  ในขัน้นีจ้ะมีการคิดค้นนวัตกรรมทางการผลิตซึ่ง
ก่อให้เกิดผลผลิตรูปแบบใหม ่เพ่ือประโยชน์ด้านการแขง่ขนัและการขยายตลาด   อตุสาหกรรมอาหาร
ของไทยได้พฒันาจากขัน้เร่ิมต้นท่ีเป็นการแปรรูปสินค้าพืชผลเพ่ือการส่งออกไปสู่การใช้เทคนิคการ
ผลิตท่ีทนัสมยั มีความมัน่คงทางด้านอาหาร และกลายเป็นฐานผลิตอาหารในภูมิภาคเอเชียและเป็น
ผู้ผลิตอาหารสําหรับตลาดโลก  เป็นประเทศส่งออกอาหารสุทธิ กล่าวคือมีความสามารถในการผลิต
มากกวา่ความต้องการในประเทศ 
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วิธีการศึกษา 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตุสาหกรรมอาหารกบัสาขาการผลิตอ่ืน ในบทความนี ้อาศยั

แนวคิดของแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input-Output Model) เพ่ือหาตัวคูณผลผลิต 
(Output Multiplier) และผลกระทบเ ช่ือมโยง (Linkage Effects) ของอุตสาหกรรมอาหาร  ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) และ ผลกระทบเช่ือมโยงไป
ข้างหน้า  (Forward Linkage) โดยใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  16 สาขา (ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 7) ตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตจิดัทําขึน้ทกุ 5 ปี  
 
   ตารางท่ี 7  ความหมายของสาขาการผลิต 16 สาขาในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 
 

สาขาการผลิต    ความหมาย รหัส (IO-code)1/ 
1 Agriculture 001-029 
2 Mining and Quarrying 030-041 
3 Food Manufacturing 042-066 
4 Textile Industry  067-074 
5 Saw Mills and Wood Products  078-080 
6 Paper Industries and Printing  081-083 
7 Rubber, Chemical and Petroleum Industries  084-098 
8 Non-metallic Products  099-104 
9 Metal, Metal Products and Machinery  105-128 
10 Other Manufacturing  075-077, 

129-134 
11 Public Utilities  135-137 
12 Construction  138-144 
13 Trade  145-146 
14 Transportation and Communication  149-159 
15 Services 147-148,  

160-178 
16 Unclassified 180 

 ที่มา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 หมายเหต:ุ  1/ ดคูวามหมายของสาขาการผลติ 180 สาขาตาม IO-code ได้จาก 

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=5674&filename=io_page 
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แบบจําลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตเป็นแบบจําลองท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย
การผลิตและผลผลิตโดยใช้ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ซึ่ง
ข้อมูลท่ีปรากฏในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตแสดงถึง มูลค่าของผลผลิตและมลูค่าของปัจจยั
การผลิตชนิดตา่งๆ ท่ีใช้เพ่ือการผลิตสินค้านัน้ (Intermediate Demand) เช่น การผลิตอาหาร จะต้อง
ใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมาจากสาขาการผลิตต่างๆ เช่น สินค้าเกษตร เคร่ืองจกัร เป็นต้น เรียกว่า ปัจจยั
การผลิตขัน้กลาง (Intermediate Inputs) ทัง้นี ้ในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด นอกจากปัจจยัการผลิต
ขัน้กลางดงักลา่วข้างต้นแล้ว ยงัต้องใช้ปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐาน (Primary Inputs) เชน่ แรงงาน ท่ีดิน
และทนุ ด้วย นอกจากนี ้ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตยงัแสดงถึง มลูคา่ของสินค้าชนิดตา่งๆ ท่ีใช้
เพ่ือการบริโภคขัน้สุดท้าย (Final Demand) ซึ่งประกอบด้วย การบริโภคของครัวเรือน รัฐบาล และ
ภาคตา่งประเทศในรูปของการสง่ออก 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ปัจจยัการผลิตของสาขาการผลิตต่างๆ และปริมาณผลผลิตท่ี
ผลิตเพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของหน่วยเศรษฐกิจตา่งๆ ในระบบเศรษฐกิจ สามารถเขียนในรูป
ระบบสมการได้ดงันี ้ 
 
(1)  (I – A) X  =  D 
 

เม่ือ   A  = 
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 ;  X  = 























nX

X

X

2

1

 ; และ  D  =  
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โดยท่ี  Xi  คือ มลูคา่ผลผลิตของสาขาการผลิตท่ี i  

aij  คือ input coefficient ซึง่แสดงสดัสว่นของมลูคา่การใช้ปัจจยัการผลิตชนิดท่ี I 
เพ่ือผลิตสินค้า j มลูคา่ 1 บาท และ  

Di  คือ ผลรวมของความต้องการบริโภคขัน้สดุท้ายของสินค้า i ของครัวเรือน รัฐบาล 
และ การสง่ออก  

 
ถ้ากําหนดให้ สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต ( input coefficient) ไม่เปล่ียนแปลง เม่ือทราบ

ความต้องการบริโภคขัน้สุดท้ายของสินค้าชนิดต่างๆ (Di) โดยอาศัยความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
แบบจําลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตข้างต้น จะทําห้คาดการณ์มูลค่าผลผลิตของสินค้าชนิดตา่งๆ 
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(X1, X2, …, Xn) ท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการโดยรวมของระบบเศรษฐกิจได้จากสมการ
ตอ่ไปนี ้
 
(2) X  =  (I – A)-1 D 

 
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิตในแบบจําลองข้างต้น มีประโยชน์สําหรับการ
กําหนดนโยบายด้านการวางแผนการผลิตแยกตามสาขาการผลิต ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมได้  

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตและผลผลิตตามแนวคิดของแบบจําลองปัจจยัการผลิต
และผลผลิตดงักล่าวข้างต้น สามารถนํามาใช้เพ่ือหาตัวคูณผลผลิต (Output Multiplier) ของสาขา
การผลิตต่างๆ ซึ่งใช้เป็นดชันีชีใ้ห้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตของสาขาการผลิตใดมี
ความสําคญัและสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากน้อยเพียงใด 

จากสมการท่ี (2) ตามแนวคิดของแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีกล่าวมาข้างต้น 
เม่ือกําหนดให้ 
 

 (I – A)-1  = 
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จะสามารถคํานวณตวัคณูผลผลิตของสาขาการผลิต j (mj) ได้ดงันี ้(Miller and Blair, 2009) 
 

𝑚𝑗 =  ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 
ทัง้นี ้ความหมายของตวัคูณผลผลิต mj สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าความต้องการบริโภคขัน้

สดุท้ายของสินค้า j เพิ่มขึน้ 1 บาท จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆ เพิ่มขึน้คิดเป็นมูลค่า
รวมเท่ากับ mj บาท เช่น ถ้าภาคต่างประเทศมีความต้องการสินค้าอาหารจากประเทศไทยเพิ่มขึน้ 
เท่ากับประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้มากชึน้ จะส่งผลให้การผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจมีการขยายปริมาณการผลิตตามไปด้วย ดงันัน้ ถ้าตวัคณูผลผลิต mj มีคา่มาก แสดง
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ว่า เม่ือความต้องการบริโภคขัน้สุดท้ายของสินค้า j เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้การผลิตสินค้าชนิดอ่ืนๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจมีการขยายปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้มากด้วย  

อย่างไรก็ตาม สาขาการผลิตท่ีมีตวัคูณผลผลิต mj สูง ไม่จําเป็นว่าสาขาการผลิตนัน้ จะมี
ความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจมากตามไปด้วย ทัง้นี ้ขึน้กบัมลูค่าผลผลิตรวมของสาขาการผลิตนัน้
ด้วยวา่มีมลูคา่มากน้อยเพียงใด เม่ือเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ  

นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิตตามแนวคิดของแบบจําลอง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิตข้างต้น สามารถนํามาใช้เพ่ือหาผลกระทบเช่ือมโยงของอุตสาหกรรม
อาหารกับสาขาการผลิตอ่ืน (Linkage Effects) ของสาขาการผลิตต่างๆ ซึ่งนํามาใช้เป็นดัชนี
ชีใ้ห้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งสาขาการผลิตหนึง่กบัสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบ คือ 
ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) และ ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า 
(Forward Linkage) ท่ีเกิดจากการเพิ่มขึน้ของความต้องการผลผลิตจากสาขาการผลิตสินค้าชนิดนัน้ 

ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงั หรือ Backward Linkage ของสาขาการผลิต j (Bj) จะใช้เพ่ือ
พิจารณาว่าหากสาขาการผลิต j มีการขยายการผลิตแล้ว จะส่งผลเช่ือมโยงให้สาขาการผลิตอ่ืนๆ ได้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยจะให้ความสําคญักบัการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีถกูผลิตขึน้ภายในประเทศ 
ซึง่สามารถคํานวณได้ดงันี ้
 

 𝐵𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑟𝑖𝑗𝑖

1

𝑛2 ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑗𝑖

  

 

เม่ือ (I – A)-1  = 
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ตวัอย่างเช่น กรณีท่ีอตุสาหกรรมอาหารท่ีมีการใช้วตัถดุิบจากภาคเกษตรนัน้ เม่ือมีการขยาย

ปริมาณการผลิตอาหารแล้ว จะส่งให้ความต้องการใช้วตัถุดิบจากภาคเกษตรเพ่ืมขึน้ แสดงว่าสาขา
เกษตรจะได้ประโยชน์ในรูปของผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงั  

ดงันัน้ หากสาขาการผลิตใด มีการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีถูกผลิตขึน้ภายในประเทศมาก ดชันี
แสดงคา่ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงั (Bj) ก็จะมีคา่สงูตามไปด้วย ทัง้นี ้ดชันีวดัผลกระทบเช่ือมโยง
ไปข้างหลงั หรือ คา่ Backward Linkage จะมีคา่เป็นบวกเสมอ ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กรณี คือ 
เม่ือ Bj = 1 หรือ Bj > 1 หรือ Bj < 1 โดยถ้าพบว่า ค่า Bj ของสาขาการผลิตใดมีค่ามาก แสดงว่า การ
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เปล่ียนแปลงการผลิตของสาขาการผลิตนัน้ จะส่งผลกระทบเช่ือมโยงไปยังสาขาการผลิตอ่ืนๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจมาก ซึ่งมีนัยยะว่า การส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตในสาขาการผลิตท่ีมีค่าดชันี
ผลกระทบไปข้างหลงัสงู จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สาขาการผลิตอ่ืนๆ สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึน้
มากตามไปด้วย ซึง่จะสง่ผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตวัมากกว่าการการสง่เสริมให้มีการ
ขยายการผลิตในสาขาการผลิตท่ีมีคา่ดชันีผลกระทบไปข้างหลงัตํ่ากวา่นัน่เอง  

สําหรับผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า หรือ Forward Linkage ของสาขาการผลิต j (Fj) จะใช้
เพ่ือพิจารณาว่าเม่ือสาขาการผลิต j มีการขยายการผลิตแล้ว สาขาการผลิตอ่ืนๆ จะได้ประโยชน์จาก
การมีปริมาณสินค้า j มากน้อยเพียงใด โดยสามารถคํานวณได้ดงันี ้
 

 𝐹𝑗 =
1

𝑛
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     เม่ือ  (I – A*)-1   =   
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      และ   A*  =   
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โดยท่ี    a*ij  คือ output coefficient ซึง่แสดงสดัสว่นของมลูคา่ความต้องการใช้ผลผลิตชนิด

ท่ี j จากสาขาการผลิตท่ี i  
 

ตวัอย่างเช่น กรณีผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีการส่งต่อไปเป็นวัตถุดิบให้กับธุรกิจ
ร้านอาหาร และโรงแรม ซึ่งการขยายการผลิตของอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
ร้านอาหารและโรงแรมในรูปแบบของผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า  

เช่นเดียวกนักบัดชันีวดัผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงัดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว ดชันีวดัผลกระทบ
เช่ือมโยงไปข้างหน้า หรือ คา่ forward linkage จะมีคา่เป็นบวกเสมอ และสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 
กรณี คือ เม่ือ Fj = 1 หรือ Fj > 1 หรือ Fj < 1 ซึ่งหากพบว่า คา่ Fj ของสาขาการผลิตใดมีคา่มาก แสดง
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ว่า การเปล่ียนแปลงการผลิตของสาขาการผลิตนัน้ จะส่งผลกระทบเช่ือมโยงไปยงัสาขาการผลิตอ่ืนๆ 
ในระบบเศรษฐกิจมาก มีนัยยะว่า การส่งเสริมให้มีการขยายการผลิตในสาขาการผลิตท่ีมีค่าดชันี
ผลกระทบไปข้างหน้าสงู จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สาขาการผลิตอ่ืนๆ สามารถขยายการผลิตเพิ่มขึน้
มากตามไปด้วย และสง่ผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตวัมากกวา่การการสง่เสริมสาขาการ
ผลิตท่ีมีคา่ดชันีผลกระทบไปข้างหน้าต่ํากวา่ 

ในการศกึษาความเช่ือมโยงระหว่างสาขาการผลิตตา่งๆ เพ่ือพิจารณาวา่การเปล่ียนแปลงการ
ผลิตของสาขาการผลิตใดจะส่งผลกระทบต่อสาขาการผลิตอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจมากหรือน้อย
เพียงใดนัน้ สามารถพิจารณาจากค่า backward linkage และ forward linkage ประกอบกัน ซึ่ง
สามารถแบง่กลุม่ของสินค้าได้เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้(Miller and Blair, 2009) 

 
  Forward linkage 
  ต่ํา 

(น้อยกวา่ 1) 
สงู 

(มากกวา่ 1) 

Backward linkage 

ต่ํา  
(น้อยกวา่ 1) 

A B 

สงู 
(มากกวา่ 1) 

C D 

 
กลุ่ม A คือ สาขาการผลิตท่ีมีความเช่ือมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจน้อย 

(Generally Independent) เน่ืองจากมี backward linkage และ forward linkage ต่ํา  
กลุ่ม B คือ สาขาการผลิตท่ีมีความเช่ือมโยงด้านอุปสงค์กับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบ

เศรษฐกิจ (Dependent on interindustry demand) เน่ืองจากมี forward linkage สงู 
กลุ่ม C สาขาการผลิตท่ีมีความเช่ือมโยงด้านอุปทานกบัสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ 

(Dependent on interindustry supply) เน่ืองจากมี backward linkage สงู  
กลุ่ม D คือ สาขาการผลิตท่ีมีความเช่ือมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจมาก 

(Generally dependent) เน่ืองจากมี backward linkage และ forward linkage มีคา่มาก 
 
การศกึษานีจ้ะคํานวณตวัคณูผลผลิต และ ผลกระทบเช่ือมโยงของอตุสาหกรรมอาหารโดยใช้

ข้อมลูจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 16 สาขา เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตุสาหกรรม
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อาหารและสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ พร้อมทัง้พิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.25531  
 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมอาหารและสาขาการผลิตอ่ืนในระบบ
เศรษฐกิจ บทความนีไ้ด้ทําการคํานวณโครงสร้างต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร การกระจาย
ผลผลิตท่ีได้จากอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทัง้คํานวณตวัคณูผลผลิต ดชันีวดัผลกระทบเช่ือมโยงไป
ข้างหลงั และ ดชันีวดัผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1)  โครงสร้างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร  
โครงสร้างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ข้อมูลจาก

ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ซึ่งแสดงข้อมลูความต้องการปัจจยัการผลิต
ชนิดตา่งๆ ทัง้ปัจจยัการผลิตขัน้กลาง (Intermediate Inputs) และ ปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐาน (Primary 
Inputs) เพ่ือใช้สําหรับการผลิตสินค้าและบริการของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือ
วิเคราะห์ว่าปัจจยัการผลิตชนิดใดมีความสําคญัต่อการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมอาหาร สามารถ
พิจารณาได้จากสดัสว่นของต้นทนุของปัจจยัการผลิตชนิดตา่งๆ ท่ีใช้ในการผลิตอาหารเทียบกบัต้นทนุ
การผลิตรวม ซึ่งสัดส่วนของต้นทุนดงักล่าวคือ ค่า input coefficient (aij) ในแบบจําลองปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตนัน่เอง 

โครงสร้างต้นทุนการผลิตของแต่ละสาขาการผลิตในตารางปัจจัยการผลิตโดยทั่วไป 
ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายของปัจจยัการผลิตชนิดตา่งๆ ท่ีใช้เพ่ือการผลิตสินค้านัน้ ซึ่งมีทัง้ส่วนท่ีมาจาก
การผลิตภายในประเทศ และส่วนท่ีมาจากการนําเข้าจากตา่งประเทศ นอกจากนี ้ยงัมีส่วนของต้นทนุ
การผลิตท่ีมาจากปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐาน เชน่ แรงงาน ทนุ เป็นต้น 

เม่ือใช้ข้อมลูจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 16 สาขา ปี พ.ศ.2528 จนถงึ ปี พ.ศ.2553 
ของประเทศไทยท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา
คํานวณหาสดัส่วนต้นทนุการใช้ปัจจยัการผลิตขัน้กลางและปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐานท่ีใช้ในการผลิต
อาหาร จะพบว่า ต้นทุนของปัจจยัการผลิตขัน้กลางท่ีผลิตภายในประเทศ มีสดัส่วนค่อนข้างสูง คือ 
ประมาณร้อยละ 60 ของต้นทนุการผลิตรวม (ดตูารางท่ี 8) โดยสดัส่วนดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลง
มากนักตลอดช่วงเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 สําหรับต้นทุนของปัจจัยการผลิตขัน้
กลางท่ีมาจากการนําเข้านัน้ พบว่าสดัส่วนดงักล่าวมีคา่ประมาณร้อยละ 10 ของต้นทนุการผลิต ซึ่งมี

                                                           
1 ข้อมลูตารางปัจจยัการผลติและผลผลติลา่สดุที่มีการเผยแพร่คือ ข้อมลูปี พ.ศ.2553 



 - 25 - 

แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 3.8 ของต้นทนุการผลิตรวม ในปี พ.ศ.2528 เป็นร้อยละ 12.3 ในปี พ.ศ.
2548 อยา่งไรก็ตาม สดัสว่นต้นทนุปัจจยัการผลิตขัน้กลางท่ีมาจากการนําเข้าดงักลา่ว กลบัมีคา่ลดลง
เล็กน้อยเป็นร้อยละ 9.4 ในปี พ.ศ.2553 ขณะท่ีสดัส่วนของต้นทนุการผลิตท่ีมาจากปัจจยัการผลิตขัน้
พืน้ฐานมีสดัสว่นลดลงจากร้อยละ 34 ของต้นทนุการผลิตรวมในปี พ.ศ. 2528 เหลือเพียงร้อยละ 28.9 
ในปี พ.ศ.2553 (ดตูารางท่ี 8 และ ภาพท่ี 1) 

เ ม่ือพิจารณาโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตขัน้กลางท่ีผลิตขึน้ภายในประเทศของ
อตุสาหกรรมอาหารแยกตามรายสินค้า (ดตูารางท่ี 8) จะพบวา่ ตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 
ผลผลิตของสาขาเกษตร (Agriculture) ถกูใช้เป็นปัจจยัการผลิตคดิเป็นต้นทนุการผลิตท่ีมีสดัสว่นมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับต้นทุนการผลิตรวม โดยต้นทุนของการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมาจากสาขาเกษตรมี
สดัส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของต้นทนุการผลิตรวมตลอดช่วงเวลาดงักล่าว ซึ่งในปี พ.ศ.2528 ต้นทนุ
ของการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมาจากสาขาเกษตรมีสดัส่วนร้อยละ 39 ของต้นทนุการผลิตรวม แตใ่นช่วง
หลงัจากปี พ.ศ.2528 สดัส่วนของต้นทนุท่ีมาจากผลผลิตสาขาเกษตรมีแเนวโน้มลดลง จนถึงปี พ.ศ.
2548 ท่ีสดัสว่นของต้นทนุการผลิตท่ีมาจากผลผลิตสาขาเกษตรลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30.1 อยา่งไร
ก็ตาม ในปี พ.ศ.2553 ต้นทนุของการใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมาจากสาขาเกษตรกลบัมีสดัส่วนสงูขึน้เป็น
ร้อยละ 34.5 ของต้นทุนการผลิตรวม (ดูตารางท่ี 8) ทัง้นี ้ปัจจัยท่ีส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนการผลิต
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณผลผลิตจากสาขาเกษตรท่ีถกูนํามาใช้เป็น
วตัถดุบิ รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตรทีเปล่ียนแปลงไปในชว่งเวลาดงักลา่วด้วย 
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   ตารางท่ี 8  โครงสร้างต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ) 
 

      สาขาการผลิต 2528 2533 2538 2541 2543 2548 2553 
Agriculture  39.0% 35.0% 34.4% 36.0% 32.8% 30.1% 34.5% 
Mining and Quarrying  0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 
Food Manufacturing  8.0% 8.9% 9.1% 9.3% 12.1% 10.9% 11.3% 
Textile Industry  0.7% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 
Saw Mills and Wood Products  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Paper Industries and Printing  0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 0.4% 0.3% 
Rubber, Chemical and Petroleum Industries  1.2% 1.0% 1.3% 1.4% 1.1% 1.5% 1.5% 
Non-metallic Products  0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.4% 
Metal, Metal Products and Machinery  0.9% 1.6% 1.3% 1.5% 1.2% 1.5% 0.9% 
Other Manufacturing  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 
Public Utilities  1.3% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2% 2.1% 2.3% 
Construction  0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
Trade  5.4% 5.2% 6.0% 5.4% 5.7% 5.5% 5.3% 
Transportation and Communication  2.7% 2.1% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.9% 
Services  1.7% 2.3% 3.3% 2.1% 1.7% 2.8% 2.6% 
Unclassified  0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.4% 0.5% 
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      สาขาการผลิต 2528 2533 2538 2541 2543 2548 2553 

ต้นทุนรวมของปัจจัยการผลิตขัน้กลางที่ผลิตในประเทศ 62.2% 58.9% 59.6% 60.0% 59.3% 57.6% 61.7% 
เงินเดือน คา่จ้าง คา่ตอบแทน 8.1% 6.5% 6.3% 7.0% 7.4% 6.6% 6.1% 
ผลตอบแทนการผลิต 15.5% 14.1% 12.8% 13.0% 14.1% 12.4% 12.1% 
คา่เส่ือมราคา 2.1% 2.2% 2.8% 3.0% 2.7% 3.0% 2.2% 
ภาษีทางอ้อมสทุธิ 8.3% 9.7% 10.1% 8.2% 6.1% 8.0% 8.4% 
ต้นทุนรวมของปัจจัยการผลิตขัน้พืน้ฐาน 34.0% 32.5% 32.0% 31.2% 30.2% 30.2% 28.9% 
มลูคา่ปัจจยัการผลิตท่ีมาจากการนําเข้า 3.8% 8.6% 8.4% 8.8% 10.4% 12.3% 9.4% 

ต้นทุนการผลิตรวม (ร้อยละ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 ที่มา:  คํานวณจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ 16 สาขา ปี พ.ศ.2528 ถึง ปี พ.ศ.2553, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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ภาพท่ี 1  โครงสร้างต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรมอาหารตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2553 
 
สําหรับปัจจยัการผลิตขัน้กลางท่ีมีความสําคญัต่ออตุสาหกรรมอาหารในอนัดบัรองลงมาคือ 

ผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารเอง (Food manufacturing) ทัง้นี ้ความสําคญัของปัจจัยการผลิต
ท่ีมาจากอุตสาหกรรมอาหารเองมีแนวโน้มสูงขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 กล่าวคือ 
ต้นทุนของการใช้ผลผลิตท่ีมาจากอุตสาหกรรมอาหารเองมีสดัส่วนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 8 ของต้นทุน
การผลิตรวมในปี พ.ศ.2528 เป็นร้อยละ 11.3 ในปี พ.ศ.2553 (ดตูารางท่ี 8) 

ต้นทุนปัจจยัการผลิตขัน้กลางของอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีความสําคญัมากเป็นอนัดบั 3 คือ 
ต้นทนุของปัจจยัการผลิตขัน้กลางจากการให้บริการทางการค้า (Trade) ทัง้นี ้สดัสว่นของต้นทนุปัจจยั
การผลิตขัน้กลางจากการให้บริการทางการค้าไม่เปล่ียนแปลงมากนกั และมีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่างร้อย
ละ 5 ถึงร้อยละ 6 ของต้นทนุการผลิตรวมของอุตสาหกรรมอาหาร ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึง ปี 
พ.ศ.2553 (ดตูารางท่ี 8) 

ในส่วนของปัจจัยการผลิตขัน้พืน้ฐานของอุตสาหกรรมอาหารนัน้ พบว่า ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ผลตอบแทนการผลิตมีสดัสว่นสงูท่ีสดุเม่ือเทียบกบัคา่ใช้จา่ยของปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐานประเภทอ่ืน 
และคา่ใช้จา่ยของปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐานท่ีมีความสําคญัตอ่อตุสาหกรรมอาหารในอนัดบัรองลงมา
คือ ภาษีทางอ้อมสทุธิ  

จากตารางท่ี 8 และ ภาพท่ี 2 จะพบว่า สัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเป็นผลตอบแทนการผลิตมี
แนวโน้มลดลง จากร้อยละ 15.5 ของต้นทนุการผลิตรวม ในปี พ.ศ.2528 เป็นร้อยละ 12.1 ในปี พ.ศ.
2553 ขณะท่ีสดัสว่นต้นทนุภาษีทางอ้อมสทุธิมีแนวโน้มผนัผวนในช่วงเวลาเดียวกนั  
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สําหรับค่าใช้จ่ายของปัจจัยการผลิตขัน้พืน้ฐานในส่วนท่ีเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และ 
ค่าตอบแทนของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารนีถื้อว่ามีสดัส่วนไม่สูงนกัเม่ือเทียบกับค่าใช้จ่ายของ
ปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืน กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ.2528 ถึง ปี พ.ศ.2553 ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเป็นเงินเดือน 
คา่จ้าง คา่ตอบแทนของแรงงานมีสดัสว่นอยู่ระหวา่งร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 8 ของต้นทนุการผลิตรวม (ดู
ตารางท่ี 8) 
 

 

ภาพท่ี 2  โครงสร้างต้นทนุปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐานของอตุสาหกรรมอาหาร  
ปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2553 

 
2)  การกระจายผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร 

การกระจายผลผลิตของสาขาการผลิตหนึ่งแสดงถึงความต้องการใช้ผลผลิตท่ีได้จากสาขา
การผลิตนัน้ โดยหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ตวัอย่างกรณีผลผลิตของอุตสาหกรรม
อาหารจะถกูใช้เป็นวตัถดุิบหรือปัจจยัการผลิตขัน้กลาง (Intermediate Inputs) สําหรับการผลิตสินค้า
ของสาขาการผลิตอ่ืน เช่น ร้านอาหาร หรือ โรงแรม  นอกจากนี ้ยงัมีหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนเช่น ครัวเรือน 
รัฐบาล รวมถึงภาคตา่งประเทศ ท่ีมีความต้องการผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารในรูปของอปุสงค์ขัน้
สุดท้าย (Final Demand) ซึ่งความต้องการใช้ผลผลิตของแต่ละสาขาการผลิตโดยหน่วยเศรษฐกิจ
ตา่งๆ ได้ถกูแสดงไว้ในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตเชน่กนั  

ข้อมูลในตารางปัจจัยการผลิตโดยทัว่ไป จะแสดงโครงสร้างการกระจายผลผลิตของแต่ละ
สาขาการผลิต ซึง่ประกอบด้วย ความต้องการใช้เพ่ือเป็นวตัถดุบิ หรือ ปัจจยัขัน้กลางในการผลิตสินค้า
ของแตล่ะสาขาการผลิต และ ความต้องการบริโภคขัน้สดุท้ายท่ีมาจากภาคครัวเรือน ภาครัฐบาล ภาค
การลงทนุ และ ภาคตา่งประเทศท่ีเป็นความต้องการเพ่ือการสง่ออกนัน่เอง  
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เพ่ือวิเคราะห์ว่าผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารถูกกระจายไปยงัหน่วยเศรษฐกิจใดในระบบ
เศรษฐกิจบ้าง และ หน่วยเศรษฐกิจใดเป็นผู้ ใช้ผลผลิตจากอตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญัท่ีสดุ สามารถ
พิจารณาได้จากค่า output coefficient (a*ij) ในแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซึ่งแสดง
สดัสว่นความต้องการใช้ผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารโดยหนว่ยเศรษฐกิจกลุม่ตา่งๆ เชน่ สาขาการ
ผลิตอ่ืน ครัวเรือน เป็นต้น เทียบกบัมลูคา่ผลผลิตรวมของอตุสาหกรรมอาหาร  

เม่ือพิจารณาโครงสร้างการกระจายผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 จนถึง 
ปี พ.ศ.2553 (ดตูารางท่ี 9 และ ภาพท่ี 3) จะพบว่า ผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารถูกใช้ไปเพ่ือการ
บริโภคขัน้สุดท้ายในสัดส่วนท่ีสูงมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตรวม ซึ่งผู้ ใช้ผลผลิตจาก
อตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ภาคครัวเรือน ท่ีมีความต้องการบริโภคผลผลิตจากอตุสาหกรรม
อาหารมากถึงร้อยละ 44.8 ของมลูคา่ผลผลิตรวมในปี พ.ศ.2528 อยา่งไรก็ตาม ความสําคญัของภาค
ครัวเรือนในฐานะผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลง โดยสดัสว่นการบริโภคของภาคครัวเรือนได้ลดลงเหลือร้อย
ละ 36.9 ของมลูคา่ผลผลิตรวมในปี พ.ศ.2553 ขณะท่ีความต้องการบริโภคจากภาคตา่งประเทศ หรือ 
ความต้องการส่งออกผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารได้มีบทบาทสําคญัมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก
สดัส่วนการส่งออกเพิ่มขึน้จากร้อยละ 27.0 ของมูลค่าผลผลิตรวมในปี พ.ศ.2528 เป็น ร้อยละ 31.8 
ในปี พ.ศ.2553 

ในด้านความต้องการใช้ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นปัจจยัขัน้กลางตัง้แต่ปี พ.ศ.
2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 (ดูตารางท่ี 9 และ ภาพท่ี 3) จะพบว่า สัดส่วนการใช้ผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นปัจจยัขัน้กลางมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 30 ของมูลค่าผลผลิตรวม 
โดยสาขาการผลิตท่ีใช้ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารมากท่ีสุดคือ สาขาบริการ (Services) ซึ่ง
ประกอบด้วยสาขาการผลิตย่อยประมาณ 20 สาขา โดยสาขาการผลิตซึ่งเป็นผู้ ใช้ผลผลิตของ
อตุสาหกรรมอาหารท่ีสําคญั ได้แก่ ภตัตาคาร และ โรงแรม อย่างไรก็ตาม ความต้องการผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมอาหารของสาขาบริการมีแนวโน้มลดลง ข ณะท่ี อุตสาหกรรมอาหาร (Food 
manufacturing) ท่ีมีความต้องการใช้ผลผลิตจากอตุสาหกรรมอาหารเองมากเป็นอนัดบัสองในปี พ.ศ.
2528 ถึง พ.ศ.2541 ได้มีสดัส่วนความต้องการใช้ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึน้เป็นอันดบั
หนึ่งตัง้แต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา และสาขาการผลิตท่ีมีความต้องการใช้ผลผลิตของอุตสาหกรรม
อาหารมากเป็นอันดับสามคือ สาขาเกษตร (Agriculture) โดยตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 ถึง ปี พ.ศ.2553 
สดัส่วนความต้องการใช้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารมีค่าโดยเฉล่ียร้อยละ 5 ของมูลค่าผลผลิต
รวม (ดตูารางท่ี 9)  
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   ตารางท่ี 9 โครงสร้างการกระจายผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ) 
 
      ความต้องการใช้เพื่อ 2528 2533 2538 2541 2543 2548 2553 

ปัจจัยการผลิตขัน้กลาง 25.5% 30.1% 30.0% 26.1% 28.9% 27.5% 25.5% 

      Agriculture  4.8% 5.5% 5.5% 5.0% 4.7% 5.0% 4.3% 
     Food Manufacturing  8.0% 8.9% 9.1% 9.3% 12.1% 10.9% 11.3% 
      Services  10.1% 13.1% 13.0% 9.9% 10.0% 9.3% 7.6% 
      สาขาการผลติอื่น 2.6% 2.8% 2.5% 1.9% 2.1% 2.4% 2.3% 

อุปสงค์ขัน้สุดท้าย 74.5% 69.9% 70.0% 73.9% 71.1% 72.5% 74.5% 

      ภาคครัวเรือน 44.8% 39.2% 36.5% 38.7% 39.1% 38.2% 36.9% 
      การสง่ออก 27.0% 33.6% 34.4% 35.3% 35.0% 31.5% 31.8% 

      อื่นๆ  2.7% -2.8% -0.9% -0.1% -3.0% 2.8% 5.8% 

มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 ที่มา:  คํานวณจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ 16 สาขา ปี พ.ศ.2528 ถึง ปี พ.ศ.2553, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
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ภาพท่ี 3  โครงสร้างการกระจายผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2553 
 

3)  ตัวคูณผลผลิต  
จากโครงสร้างต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรมอาหารท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างอุตสาหกรรมอาหารกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจได้ โดยใช้แนวคิด
ของแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเพ่ือคํานวณตัวคูณผลผลิต (Output Multiplier) ของ
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ืออธิบายผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอุปสงค์ขัน้สุดท้าย (Final Demand) 
ของผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการผลิตของสาขาการผลิตอ่ืนในระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยผลกระทบทางตรง  (Direct Effect) ท่ีเกิดจากการเพิ่มการผลิตของ
อตุสาหกรรมอาหารเพ่ือตอบสนองตอ่การเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ขัน้สดุท้าย และเม่ืออตุสาหกรรมอาหารมี
การเพิ่มการผลิต ย่อมทําให้ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ เพิ่มขึน้ตามมา ถือว่าเป็น
ผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effect) ท่ีมีต่อสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งความสัมพันธ์
ดงักลา่วแสดงได้ดงัภาพท่ี 4 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการคํานวณคา่ตวัคณูผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร จากตารางปัจจยั
การผลิตและผลผลิต 16 สาขา ตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 จะเห็นได้วา่ ตวัคณูผลผลิตของ
อตุสาหกรรมอาหารในช่วงเวลาดงักล่าวมีคา่อยู่ระหว่าง 1.8830 ถึง 2.0085 ซึ่งหมายความว่า ถ้าอุป
สงค์ขัน้สดุท้าย (Final Demand) ของผลผลิตจากอตุสาหกรรมอาหารเพิ่มขึน้ 1 บาท จะสง่ผลให้มีการ
ขยายการผลิตสินค้าจากสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดจากผลกระทบทางตรงและ
ผลกระทบทางอ้อม ระหว่าง 1.8830 ถึง 2.0085 บาท ซึ่งในปี พ.ศ.2553 ค่าตัวคูณผลผลิตของ
อตุสาหกรรมอาหารมีคา่สงูท่ีสดุในจํานวน 16 สาขาการผลิต  
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ภาพท่ี 4  ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมจากการเพิ่มขึน้ของอปุสงค์ขัน้สดุท้าย 
 
     ตารางท่ี 10  ตวัคณูผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2553 
 

ปี พ.ศ. ตัวคูณผลผลิต 
2528 1.9421 
2533 1.8830 
2538 1.8951 
2541 1.9365 
2543 1.9469 
2548 1.9201 
2553 2.0085 

ที่มา: คํานวณจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ 16 สาขา  

 
จากค่าตวัคูณผลผลิตข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงการผลิตของอุตสาหกรรม

อาหารมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่สาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจคอ่นข้างมาก ดงันัน้ 
หากรัฐบาลส่งเสริมให้มีการส่งออกผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึน้ เม่ือพิจารณาค่าตวัคูณ
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ผลผลิตตัง้แตปี่ พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2553 สามารถกล่าวได้ว่า การท่ีความต้องการส่งออกผลผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีเพิ่มขึน้ จะส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัการผลิตสินค้าของสาขาการผลิตอ่ืนใน
ระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้มากตามไปด้วย นอกจากนี ้การขยายการผลิตของสาขาการ
ผลิตตา่งๆ ย่อมทําให้มีความต้องการจ้างแรงงานท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งในท่ีสดุก็จะส่งผลให้มลูค่าของผลผลิต
โดยรวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ด้วย 
 

4)  ผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลังและผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า 
นอกจากตวัคณูผลผลิตดงักล่าวข้างต้น ความสัมพนัธ์ระหว่างอุตสาหกรรมอาหารกับสาขา

การผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจสามารถพิจารณาได้จากผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลัง (backward 
linkage) และผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า (forward linkage) โดยใช้โครงสร้างต้นทนุการผลิตและ
โครงสร้างการกระจายผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารท่ีคํานวณจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต
ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

ตารางท่ี 11 แสดงผลกระทบเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมอาหาร ในระหว่างปี พ.ศ.2528 ถึง 
พ.ศ.2553 การศึกษานี ้พบว่า อุตสาหกรรมอาหารมีค่าดัชนีผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลัง หรือ 
backward linkage มากกวา่ 1 ขณะท่ีคา่ดชันีผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า หรือ forward linkage มี
ค่าน้อยกว่า 1 ตลอดช่วงเวลาดงักล่าว แสดงว่า อุตสาหกรรมอาหารเป็นสาขาการผลิตในกลุ่มท่ีมี
ความเช่ือมโยงด้านอุปทานกับสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ (Dependent on interindustry 
supply) กล่าวคือ การขยายการผลิตของอตุสาหกรรมอาหารจะส่งผลกระทบเช่ือมโยงไปยงัสาขาการ
ผลิตท่ีผลิตสินค้าเพ่ือปอ้นเป็นปัจจยัการผลิตให้กบัอตุสาหกรรมอาหาร  
 
     ตารางท่ี 11  ผลกระทบเช่ือมโยงของอตุสาหกรรมอาหาร ปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2553 
 

ปี พ.ศ. ผลกระทบเชื่อมโยงไปข้างหลัง ผลกระทบเชื่อมโยงไปข้างหน้า 
2528 1.1624 0.8033 
2533 1.1632 0.8380 
2538 1.1611 0.8648 
2541 1.1582 0.8104 
2543 1.1907 0.8560 
2548 1.1415 0.8526 
2553 1.1322 0.7925 

ที่มา: คํานวณจากตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ 16 สาขา  
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กรณีของประเทศไทย จากโครงสร้างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้น พบว่า ปัจจยัการผลิตหลกัของอตุสาหกรรมอาหาร คือ ผลผลิตจากสาขาเกษตร จึงอาจกล่าว
ได้ว่า หากรัฐบาลส่งเสริมให้มีการส่งออกผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารเพิ่มขึน้ สาขาเกษตรจะเป็น
สาขาการผลิตท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสุด นอกจากนี ้สาขาการผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
นโยบายส่งเสริมการส่งออกผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างต้นทุนการ
ผลิตของอตุสาหกรรมอาหารคือ สาขาการผลิตท่ีให้บริการทางการค้า เพราะการบริการทางการค้าเป็น
ปัจจยัการผลิตท่ีสําคญัของอตุสาหกรรมอาหารเชน่กนั  
 
สรุป 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
อตุสาหกรรมอาหารเป็นภาคการผลิตท่ีใช้วตัถุดิบหลกัคือสินค้าเกษตร ดงันัน้อตุสาหกรรมอาหารจึง
เป็นอตุสาหกรรมท่ีชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลผลิตทางการเกษตร ดงันัน้ หากอตุสาหกรรมอาหารให้
มีการขยายตวั ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ 

เพ่ือตอบคําถามว่า อตุสาหกรรมอาหารมีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกับสาขาการผลิตอ่ืนใน
ระบบเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด การศกึษานีจ้ึงพิจารณาโครงสร้างต้นทนุการผลิต และ การกระจาย
ของผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร โดยใช้ข้อมลูจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 16 สาขาการ
ผลิต ตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2553 ซึ่งจัดทําขึน้ทุก 5 ปีโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และ คํานวณค่าตวัคณูผลผลิต (Output Multiplier) รวมถึง
วิเคราะห์ผลกระทบเช่ือมโยง  (Linkage Effect) ของอุตสาหกรรมอาหาร จากค่าดัชนีผลกระทบ
เช่ือมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) และ ค่าดชันีผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage) 

ผลการศกึษาโครงสร้างต้นทนุการผลิตของอตุสาหกรรมอาหาร พบวา่ มีการใช้ปัจจยัการผลิต
ขัน้กลางท่ีมาจากการผลิตภายในประเทศในสดัส่วนท่ีค่อนข้างสงูถึงเกือบร้อยละ 60 ของต้นทุนการ
ผลิตรวม ซึ่งเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมาจากสาขาเกษตรมากเป็นอนัดบัหนึ่ง คือมีสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 
30 ของต้นทุนการผลิตรวม รองลงมาคือ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหาร และ ต้นทุนการใช้บริการ
ทางการค้า และในส่วนของปัจจยัการผลิตขัน้พืน้ฐานของอุตสาหกรรมอาหารนัน้ พบว่า คา่ใช้จ่ายท่ี
เป็นผลตอบแทนการผลิตมีสดัส่วนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ภาษีทางอ้อมสุทธิ ขณะท่ี ค่าใช้จ่ายส่วนท่ี
เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทนของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารนีถื้อว่ามีสดัส่วนไม่สงูนกั 
สําหรับสดัส่วนของต้นทนุปัจจยัการผลิตขัน้กลางท่ีมาจากการนําเข้านัน้มีคา่ประมาณร้อยละ 10 ของ
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ต้นทุนการผลิต และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้จากปี พ.ศ.2528 ถึงปี พ.ศ.2548 อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
ดงักลา่วมีคา่ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ.2553 

สําหรับโครงสร้างการกระจายผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารตัง้แต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี 
พ.ศ.2553 จะพบว่า ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารถูกใช้ไปเพ่ือการบริโภคขัน้สุดท้ายในสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตรวม ซึ่งผู้ ใช้ผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารท่ีสําคญัท่ีสุดคือ 
ภาคครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ความสําคญัของภาคครัวเรือนในฐานะผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ี
ความต้องการส่งออกผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทมากขึน้ และเม่ือพิจารณาความ
ต้องการใช้ผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นปัจจยัขัน้กลาง จะพบวา่ สดัสว่นการใช้ผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นปัจจยัขัน้กลางมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 30 ของมูลค่าผลผลิตรวม 
โดยสาขาการผลิตท่ีใช้ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารมากท่ีสุดคือ ภัตตาคาร และ โรงแรม ซึ่งเป็น
สาขาการผลิตย่อยท่ีถูกรวมอยู่ในสาขาบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหารและ สาขาเกษตร 
ตามลําดบั 

ในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างอุตสาหกรรมอาหารและสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ 
เม่ือพิจารณาจากตวัคณูผลผลิตของอตุสาหกรรมอาหารซึ่งมีคา่อยู่ระหว่าง 1.8830 ถึง 2.0085 และมี
คา่สงูท่ีสดุในจํานวน 16 สาขาการผลิต แสดงว่าอตุสาหกรรมอาหารมีความสมัพนัธ์กบัสาขาการผลิต
อ่ืนในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก และเม่ือพิจารณาผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงั และ ผลกระทบ
เช่ือมโยงไปข้างหน้า สรุปได้ว่า อตุสาหกรรมอาหารเป็นสาขาการผลิตในกลุ่มท่ีมีความเช่ือมโยงด้าน
อปุทานกบัสาขาการผลิตอ่ืนในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากผลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหลงัมีคา่มากกวา่ 
1 แตผ่ลกระทบเช่ือมโยงไปข้างหน้ามีคา่น้อยกวา่ 1 
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