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บทที่ 2  
อุตสาหกรรมเปาหมาย

 

2.1 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

อุตสาหกรรมที่โครงการไดเลือกเปนอุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากมาตรการดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกผลิตภัณฑไปยังประเทศที่มีความเขมงวดในมาตรการดังกลาว 
เชน สหภาพยุโรป ญี่ปุน เปนตน  โดยไดพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย 5 กลุมดังนี้ 

 

2.1.1 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยการลงทุน การจางงาน และการสงออก โดยมีมูลคาการผลิตคิดเปนรอยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีมูลคาการลงทุนประมาณ 270,000 ลานบาท มีการจางแรงงาน
มากกวา 400,000 ตําแหนง   และเปนอุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญ ดวยมูลคาการสงออกในป 2548 สูง
ถึง 39,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของมูลคาการสงออกรวมทั้งประเทศและเปน
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมตามนโยบายของรัฐเพ่ือใหประเทศไทยมุงสูการเปนศูนยกลางของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในเอเชีย (Electronic Hub) โดยกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑโทรคมนาคม กลุมผลิตภัณฑคอมพิวเตอร กลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส กลุม
ผลิตภัณฑไฟฟาที่ใชภายในบาน และกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน 

แมวาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมักจะมีขนาดใหญ เนื่องจากตองใชเงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีคอนขางสูง โดยสวนใหญเปนบริษัทจากตางประเทศหรือเปนบริษัทรวมทุนก็ตาม 
แตในแงของจํานวนผูประกอบการรวมทั้งประเทศที่มีอยูประมาณ 2,811 โรงงาน (ขอมูลในป 2548) 
พบวาเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมถึง 2,463 โรงงาน หรือคิดเปนรอยละ 88 และมี
โรงงานขนาดใหญเพียง 348 โรงงาน หรือคิดเปนรอยละ 12   แมกระนั้นโรงงานขนาดกลางและขนาด
ยอมก็มีการจางงานรวมกันเพียงรอยละ 22 ของอุตสาหกรรม หรือคิดเปนจํานวนเกือบ 100,000 คน และ
มีเงินทุนจดทะเบียนรวมกันเพียงรอยละ 25 ของอุตสาหกรรม หรือประมาณ 70,807 ลานบาท  คิดเปน
สัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับทั้งอุตสาหกรรม 

ประเด็นการควบคุมสารอันตรายและการจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตาม
กฎระเบียบ WEEE และ RoHS เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมนี้  ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นขยายตัวใน
วงกวางและกระทบผานสายโซอุปทานของอุตสาหกรรมในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการ
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ขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนผูจัดหาชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการรายใหญจะเปนผูรับ
ผลกระทบนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได     

 

2.1.2 อุตสาหกรรมเคมี 

อุตสาหกรรมทางเคมีในที่นี้มีครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมหลายประเภท  อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑอุปโภค  
เปนตน    กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีเร่ิมตั้งแตการนําสินแร หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติอ่ืนๆ 
มาผานกระบวนการเคมีและฟสิกสเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาไดสารเคมีหรือเคมีภัณฑตามที่ตองการ  ดังนั้น
อุตสาหกรรมเคมีเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตคอนขางสูง  เนื่องจากวัตถุดิบเคมีภัณฑมี
โครงสรางทางเคมีที่ซับซอน แตการพัฒนาดวยเทคโนโลยีขั้นสูงน้ันไทยยังขาดการลงทุนสนับสนุนใน
ดานนี้  นอกจากนี้วัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศยังไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน ทําใหอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑสวนใหญ ตองพึ่งพาการนําเขาและมีตนทุนสูงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาผลิตภัณฑในประเทศที่
ถูกควบคุม   ในขณะเดียวกันตลาดวัตถุดิบเคมีภัณฑของโลกมีการแขงขันสูงสงผลตอคุณภาพสินคาและ
วัตถุดิบที่มีอยูในประเทศ  ยังมีการผลิตปริมาณนอยและไมสามารถพัฒนามาใชในเชิงพาณิชยได    
แมวาไทยจะมีวัตถุดิบบางตัวที่มีศักยภาพ แตยังขาดการวิจัยและพัฒนาใหสามารถนํามาใชใหเกิด
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑตอเน่ืองได 

เม่ือมองในแงการสงออกเคมีภัณฑของไทยมีมูลคาการสงออกนอยมากเมื่อเปรียบกับมูลคาการ
นําเขา   กลาวคือในป 2548 ประเทศไทยสงผลิตภัณฑเคมีมูลคา 2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตกลับ
นําเขาถึงประมาณ 36,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ   แตผูประกอบการที่เกี่ยวของในอุตสากรรมนี้มีคอนขาง
สูงซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนผูเตรียมเคมีภัณฑเพ่ือจําหนายในประเทศ  ในประเด็นนี้จึงมีความเกี่ยวของกับ
กฎระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป หรือ REACH ซึ่งกําหนดมาเพื่อควบคุมการผลิตและการใช
สารเคมี รวมถึงสารเคมีที่สงสูสหภาพยุโรปทั้งในรูปสารเคมีในเคมีภัณฑและสารเคมีในผลิตภัณฑ 
กอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการสงออกอยางมาก ทั้งผูผลิตสารเคมีเพ่ือสงออกและผูผลิตผลิตภัณฑ
เพ่ือสงออก   ดังนั้นผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีจึงจําเปนตองยกระดับการจัดการขอมูล เพ่ือให
สามารถรักษาฐานลูกคาซึ่งเปนผูผลิตภัณฑในประเทศที่จําเปนตองสงออกสินคาเขาสหภาพยุโรปและ
สามารถแขงขันกับผูผลิตเคมีภัณฑจากตางประเทศตอไป 

 

2.1.3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต
อุตสาหกรรมตนนํ้า  อุตสาหกรรมกลางน้ํา  อุตสาหกรรมปลายน้ํา และจางงานในอุตสาหกรรมรวม 1.08 
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ลานคน อีกทั้งยังสามารถทํารายไดเงินตราตางประเทศไดปละกวา 5,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยป 
2548 การสงออกผลิตภัณฑสิ่งทอมีมูลคา 6,721 ลานเหรียญสหรัฐฯ1 เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของป 
2547 รอยละ 5.0 ตลาดหลักสําหรับการสงออก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน  สหภาพยุโรป และอาเซียน   

ผูประกอบการในอุตสาหกรรม มีทั้งสิ้น 4,480 แหง แบงเปนโรงงานตัดเย็บเสื้อผา 2,588 โรง มี
สัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 57 และมีแรงงานจํานวนประมาณ 870,000 คน คิดเปนรอยละ 78 ของ
แรงงานทั้งหมด จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมนี้คอนขางใชแรงงานจํานวนมาก ประกอบกับสินคาเครื่องนุงหม
เปนผลิตภัณฑที่ถูกตรวจสอบอยางเขมงวดเกี่ยวกับสารเคมีที่ตองหามและปริมาณสารเคมีตกคางใน
ผลิตภัณฑ เชน สียอมประเภทที่มีความอันตรายหรือสารอินทรียระเหยงายจําพวกสารประกอบฮาโลจิเน
เตท ไฮโดรคารบอน   ขอกําหนดทางเทคนิคเหลานี้ถูกนําไปเกี่ยวของกับมาตรการดานสิ่งแวดลอมหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑตาง ๆ ของผลิตภัณฑในประเทศแถบสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือ 

 

2.1.4 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวอยางตอเน่ือง ตั้งแตการเปลี่ยน
มาใชไมยางพาราแทนทั้งน้ีเน่ืองมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยังใชวัตถุดิบ
ทดแทนชนิดอ่ืนเชน เหล็ก พลาสติกในการผลิต อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต จากการผลิต
เฟอรนิเจอรไมสําเร็จรูป (Finished Furniture) เปนการผลิตเฟอรนิเจอรไมชนิดที่ถอดประกอบได 
(Knocked Down Furniture) โดยที่การผลิตเฟอรนิเจอรไมชนิดถอดประกอบได สวนใหญเปนการผลิต 
ในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มุงเนนการผลิตเพ่ือสงออกเปนหลัก และใชเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยจากตางประเทศ  

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรกลายเปนสินคาอุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญของประเทศอีก
อุตสาหกรรมหนึ่งและเริ่มมีบทบาทในตลาดตางประเทศเพิ่มมากขึ่น   ในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอรกลายเปนสินคาสําคัญที่สรางรายไดในการสงออกใหกับประเทศ โดยตลาดสงออกที่สําคัญ
ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  ในป 2549 มีมูลคาการสงออก 1,086.93 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 50 ของมูลคาการสงออกในสินคากลุมอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน
ทั้งหมด โดยเมื่อเทียบกับปกอนมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้นรอยละ 26.01    

แตอยางไรก็ดี ภาวะกดดันจากมาตรการดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผูประกอบการของไทย
ก็นับวายังเปนอุปสรรคในการผลิต  เน่ืองจากสารเคมีที่ใชในการผลิตจําเปนตองสอดคลองกับกฎระเบียบ 

 

1
 ตัวเลขประมาณการ 
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REACH หรือมาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของประเทศคูคา ทําใหผูผลิตจึงจําเปนตอง
ปรับปรุงการผลิตอยางมีระบบมากขึ้น   

 

2.1.5 อุตสาหกรรมเซรามิกส 

อุตสาหกรรมเซรามิกสนับวามีบทบาทและความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง โดย
กอใหเกิดการจางงานกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ประมาณถึง 63,000 คน โดยกระจายอยูตามแหลง
ผลิตเซรามิกสซึ่งแหลงหลักๆ     การสงออกผลิตภัณฑเซรามิกสสวนใหญจะสงไปยังประเทศญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ไตหวัน เยอรมนี ฮองกง  และประเทศในกลุมอาเซียน เปน
ตน   โดยในป 2548 การสงออกผลิตภัณฑเซรามิกสมีมูลคารวมประมาณ 632 ลานเหรียญสหรัฐฯ2  
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2547 ในอัตรารอยละ16 การขยายตัวสวนใหญมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในตลาด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดหลักของผลิตภัณฑกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง และเครื่องสุขภัณฑ ในขณะที่ตลาด
สหภาพยุโรปการสงออกกลับมีแนวโนมลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑยกเวนของชํารวยเครื่องประดับที่การ
สงออกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น       

อุตสาหกรรมเซรามิกสเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบในประเทศเปนสวนใหญจํานวนแรงงานใน
อุตสาหกรรมมีมากและเปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐใหความสนใจเนื่องจากแหลงผลิตอยูกระจายในทั่ว
ประเทศ ซึ่งเปนการกระจายรายได  และอุตสาหกรรมนี้เกี่ยวของกับกิจการหลายชนิด  ทั้งหมดสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑไดในระดับหนึ่ง  สําหรับการสงออกผลิตภัณฑเซรามิกสยังคงมีอัตราการ
ขยายตัวสูงขึ้น และมีแนวโนมที่ดี  

ผลิตภัณฑเซรามิกสของไทยเปนแบบดั้งเดิมเปนหลักโดยประกอบดวยผลิตภัณฑ 5 ประเภท
ใหญ ไดแกเครื่องสุขภัณฑ กระเบื้อง เครื่องใชบนโตะอาหาร ของชํารวยและเครื่องประดับ และลูกถวย
ไฟฟา โดยที่กระเบื้องมีการใชวัตถุดิบจากตางประเทศมากที่สุด และลูกถวยไฟฟาใชวัตถุดิบจาก
ตางประเทศนอยที่สุด ทั้งน้ีผลิตภัณฑประเภทเครื่องสุขภัณฑ กระเบื้อง และลูกถวยไฟฟามีตนทุน
วัตถุดิบรวมแลวประมาณรอยละ 50 ของตนทุนทั้งหมด ในขณะที่เครื่องใชบนโตะอาหาร ของชํารวยและ
เครื่องประดับ เปนผลิตภัณฑที่เนนการใชแรงงานมากถึงประมาณรอยละ 30-40 สวนการสงออกนั้น 
เครื่องใชบนโตะอาหารมีมูลคาการสงออกมากที่สุด รองลงมาไดแก ของชํารวยและเครื่องประดับ เครื่อง
สุขภัณฑ และกระเบื้อง ตามลําดับ 
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