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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตังอยู
้ ่ทางด้ านทิศเหนือของกรุ งเทพมหานครเป็ นพื ้นที่หนึ่งที่
ได้ รับอิทธิ พลจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานครต่อเนื่องมาจาก
จังหวัดปทุมธานี ทําให้ ภาพการพัฒนาของเมืองจากอดีตที่เป็ นการพัฒนาด้ านเกษตรกรรมเป็ น
ตัวนําปรับเปลี่ยนมาเป็ นภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก จากการวิเคราะห์โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาด้ วยวิธี Location Quotients พบว่าตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2536 เป็ นต้ นมา สาขา
การผลิตด้ านอุตสาหกรรม (Manufacturing) เป็ นสาขาเศรษฐกิ จที่เป็ นสาขาการผลิตหลักของ
จังหวัด (Basic Sector) และเป็ นสาขาเศรษฐกิจที่จงั หวัดมีความเชี่ยวชาญมากกว่าสาขาเศรษฐกิจ
อื่นๆ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเริ่ มตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2533 เป็ น
ต้ นมา จนทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญที่ทํารายได้ จํานวนมากให้ กบั จังหวัด
เนื่ องจากมีความได้ เปรี ยบทางด้ านทําเลที่ตงั ้ ที่อยู่ใกล้ กรุ งเทพมหานคร มีความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง อีกทังยั
้ งเป็ นเขตส่งเสริ มการลงทุนในเขตที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน (BOI) จึงทําให้ พื ้นที่ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
้ ่อย่าง
หนาแน่น โดยโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นทังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ที่ต้องใช้ เทคโนโลยี เงินทุน และแรงงานจํานวนมาก จึงส่งผลให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อันเกิดมาจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตประเภทต่างๆ ทังการจ้
้
าง
แรงงานที่ ส่งผลให้ เกิ ดการอพยพเคลื่อนย้ ายของประชากรจากพื น้ ที่ โดยรอบเพื่อมาทํ างานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ ้น การใช้ จ่ายในการซื ้อวัตถุดิบจากภูมิภาคอื่น รวมไปถึงก่อให้ เกิดการใช้
จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต รวมถึงการซื ้อสินค้ าและบริ การภายในท้ องถิ่น ส่งผลให้ เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ ้นภายในท้ องถิ่นและพื ้นที่โดยรอบ
จากข้ อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2552 อุตสาหกรรมที่มีเงิน
ลงทุนสูงที่ สุดในจังหวัด ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิ น้ ส่วนอิเลคทรอนิ กส์ สําหรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต คอนกรี ต โดยมี มูล ค่ า เงิ น ลงทุ น ทัง้ สิ น้
54,070,442,331 บาท และ 51,280,049,766 บาท ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภทนี เ้ ป็ นอุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าสูงและน่าจะเป็ นอุตสาหกรรมที่ ก่อให้ เกิ ดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจต่อพื ้นที่เมืองและชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมไปถึงพื ้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างสูง
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เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ปัจจัยในการผลิตทัง้ เงินทุน แรงงาน และวัตถุดิบจํานวนมาก
อีกทังยั
้ งเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนโดยนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนชาว
ญี่ปนที
ุ่ ่นิยมมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ ประเทศไทยเป็ น
ฐานการผลิ ต และส่ง ต่อ ไปยัง ประเทศอื่ น ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การเกิ ด ขึน้ ของอุต สาหกรรมทัง้ 2
ประเภทนี ้จะส่งผลให้ เกิดเม็ดเงินเข้ ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เป็ นจํานวนมาก
ในปั จจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท กระจายตัวอยู่ในทุกอําเภอของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั เป็ นอําเภอที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม กระจุกตัวอยู่เป็ นจํานวนมาก เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมได้ เป็ นอย่างดี มีการส่งเสริ มการลงทุนโดยจัดตังเป็
้ นเขตนิคมอุตสาหกรรม
และ สวนอุตสาหกรรม มีระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการที่สะดวกสบายและสมบูรณ์
มีเส้ นทางคมนาคมสายหลักตัดผ่าน ส่งผลให้ โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นใหม่สว่ นใหญ่เลือกที่จะ
เข้ ามาตังในพื
้
้นที่ของทัง้ 2 อําเภอนีเ้ ป็ นจํานวนมาก โดยปั จจุบนั มีโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภทรวมกันทังสิ
้ ้น 100 โรงงาน
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ จะมี ทัง้ ผลกระทบทางตรง ผลกระทบ
ทางอ้ อม และผลกระทบสืบเนื่อง (Induced Impact) ซึ่งเกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่ อซื อ้ ปั จจัย การผลิตทัง้ วัตถุดิบและแรงงาน การใช้ จ่า ยของคนงานในโรงงาน
อุ ต สาหกรรม การใช้ จ่ า ยของผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื น้ ที่ ทั ง้ ในเมื อ งและชนบทของจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุธ ยา วมถึ ง ผู้ที่ อ าศัย อยู่ใ นพื น้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มโดยผ่ า น
กระบวนการทํางานของตัวคูณทวี (Multiplier Effect)
ดังนันจึ
้ งควรมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากอุตสาหกรรมประเภทผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต
ที่ตงอยู
ั ้ ่ในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบนั ของการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท และผลกระทบทางเศรษฐกิ จที่ จะเกิ ดขึน้ ว่ามี ผลกระทบมากน้ อย
เพียงใดต่อพื ้นที่ชมุ ชนชนบท ชุมชนเมืองภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องและ
้
างกันหรื อไม่ อีกทังผลการศึ
้
กษาที่ได้
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทนันแตกต่
อาจนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาว่าควร
จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างไร ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สดุ
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คําถามงานวิจัย
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทเกิดขึ ้นในพื ้นที่
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องมากน้ อยเพียงใด และ ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเหมือนหรื อแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.ศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบนั ในเรื่ องของประเภท การกระจายตัวและลักษณะการดําเนิน
กิจการ รวมถึงปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ เกิดการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ภายใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2.ศึก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากโรงงานอุต สาหกรรมประเภทผลิ ต ชิ น้ ส่ ว น
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ที่อยู่ใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่มีตอ่ พื ้นที่เมืองและชนบทของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1.ศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบันของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ น้ ส่ว นอิเลคทรอนิ กส์ สํ าหรั บ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ภายในพื ้นที่อําเภอบางปะอิน
ั้
ตสาหกรรม
และอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะทําการศึกษาในเรื่ องที่ตงของอุ
จํานวนแรงงาน ปริ มาณเงินทุน แหล่งที่มาของวัตถุดบิ ตลอดจนตลาดของอุตสาหกรรม
2. ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตที่มีต่อพืน้ ที่เมืองและ
ชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยทําการพิจารณาในรู ปของรายได้ ที่
เกิดขึ ้นทัง้ ในพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทที่เป็ นผลกระทบจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม
องและชนบทรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ใน
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ทงในเมื
ั้
พื น้ ที่ เ กี่ ยวเนื่ องโดยรอบ ผ่า นการทํ า งานของตัว คูณ ทวี ที่ เ กิ ดขึน้ โดยผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
ประกอบด้ วย ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้ อม และผลกระทบสืบเนื่องที่เกิดขึ ้นจากการใช้
จ่ายของผลกระทบทางตรงและทางอ้ อม
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ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาครอบคลุม โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ น้ ส่ว นอิ เลคทรอนิ ก ส์ สํา หรั บ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตภายในพื ้นที่อําเภอบางปะอิน
และอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจะทําการศึกษา
ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
หลักเกณฑ์ในการแบ่งพื ้นที่ศกึ ษาเพื่อนําไปวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะพิจารณา
จากแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทที่มีการใช้ จ่ายเพื่อการจ้ างแรงงานและซื ้อ
ปั จจัยการผลิตและพื ้นที่ที่แรงงานของอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทและประชาชนใช้ จ่ายเพื่อซื ้อ
สินค้ าและบริ การ ซึง่ สามารถแบ่งพื ้นที่ศกึ ษาได้ 14 พื ้นที่ ดังนี ้
1. พืน้ ที่เมืองเขตที่ 1 คือพื ้นที่ในเขตเทศบาลในอําเภอที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ได้ แก่ อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
2. พืน้ ที่ชนบทเขตที่ 1 คือพื ้นที่นอกเขตเทศบาลในอําเภอที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ได้ แก่ อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
3. พืน้ ที่เมืองเขตที่ 2 คือ พื ้นที่ในเขตเทศบาลในอําเภออื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท
4. พืน้ ที่ชนบทเขตที่ 2 คือ พื ้นที่นอกเขตเทศบาลในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท
5. พืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง คือ พื ้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทและประชาชนมีการใช้ จ่าย ได้ แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี พื น้ ที่ ป ริ ม ณ ฑ ล(ย ก เ ว้ น ป ทุ ม ธ า นี ) ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ตก ภาคตะวั น ออก ภาคใต้ และ
ต่างประเทศ
รวมพื ้นที่ศกึ ษาทังสิ
้ ้น 14 พื ้นที่

รวม 10 พื ้นที่
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1.4 คําจํากัดความที่ใช้ ในการศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบที่เป็ นตัวเงินที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ซงึ่ เป็ นผลมา
จากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ทงใน
ั้
้
เมืองและชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยารวมถึงผู้ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง ทังทางตรงและ
ทางอ้ อ มโดยผ่ า นกระบวนการทํ า งานของตัว คูณ ทวี ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ แบ่ ง ออกเป็ น
ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้ อม และผลกระทบสืบเนื่อง ผลรวมของผลกระทบทัง้ 3 ประเภท
คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจทังหมด
้
- ผลกระทบทางตรง (Direct Impact) คือ ผลกระทบที่เป็ นตัวเงินที่เกิดขึ ้นโดยตรงใน
ั้
พื ้นที่อนั เนื่องมาจากการใช้ จ่ายในการจ้ างแรงงานในพื ้นที่นนๆ
- ผลกระทบทางอ้ อม (Indirect Impact) คือ ผลกระทบที่เป็ นตัวเงินที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
อันเนื่องมาจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานในพื ้นที่นนั ้
- ผลกระทบสืบเนื่อง (Induced Impact) คือ ผลกระทบที่เป็ นตัวเงินที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
อันเนื่องมาจากการใช้ จา่ ยผลกระทบโดยตรงและผลกระทบโดยอ้ อมในพื ้นที่นนๆ
ั้
ตัวคูณทวี (Multiplier) คือ ค่าที่แสดงถึงการใช้ จ่ายซึง่ มีผลก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การบริ โภคหรื อการลงทุนเกิดขึ ้น จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ ประชาชาติ หรื อ
ค่าที่บอกให้ ทราบว่ารายได้ ประชาชาติจะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นจํานวนกี่เท่า ของการเปลี่ยนแปลงใน
การใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ผลของตัวคูณทวี (Multiplier Effect) คือ ผลที่เกิดจากตัวทวีที่มีการเปลี่ยนแปลงในการ
ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนรวม มากกว่า
100 ล้ านบาท
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนรวม 10-100
ล้ านบาท
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนรวม น้ อยกว่า 10
ล้ านบาท
พืน้ ที่เมือง หมายถึง พื ้นที่ที่มีสดั ส่วนการใช้ ที่ดินเพื่อกิจกรรมที่ไม่ใช่เกษตรกรรมมากกว่า
การใช้ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพนอกภาคเกษตร และเป็ นพื ้นที่ที่ทํา
หน้ าที่ให้ บริการแบบเมือง ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการบริ หาร การปกครอง การค้ าและบริ การ เป็ น
ต้ น ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้พื ้นที่เมืองจะเป็ นพื ้นที่ที่อยูใ่ นเขตเทศบาล
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พืน้ ที่ชนบท หมายถึง พื ้นที่ที่อยู่นอกเขตพื ้นที่เมือง เป็ นพื ้นที่ที่มีสดั ส่วนการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ส่วนใหญ่เพื่อการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในภาคเกษตร ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้
พื ้นที่ชนบทจะเป็ นพื ้นที่ที่อยูน่ อกเขตเทศบาล
พืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง หมายถึง พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อาจเป็ นจังหวัดข้ างเคียงหรื อจังหวัดที่เป็ นส่วนหนึ่งของภาคมหานคร
กรุงเทพ
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เข้ าใจถึงพัฒนาการและสถานการณ์ปัจจุบนั ของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เข้ าใจถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ทงในชนบทและเมื
ั้
องของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยารวมถึงพื น้ ที่ เกี่ ยวเนื่ อง ที่ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ น้ ส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ผลการศึกษาอาจนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยาว่ า ควรจะมี ก ารพัฒ นาอุต สาหกรรมอย่ า งไรที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจมากที่สดุ
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้ านอุตสาหกรรมเข้ าไปในพื ้นที่ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ทําให้ การดําเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม ทังการใช้
้
จ่ายในการซื ้อปั จจัย
การผลิตในด้ านวัตถุดิบและการจ้ างแรงงาน ย่อมส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ภายในจังหวัดรวมถึงพื ้นที่
เกี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ และการจ้ างงานแก่ ป ระชาชนที่ อ าศัย อยู่ ใ นพื น้ ที่ จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยาและบริ เวณใกล้ เ คียง สิ่ง เหล่า นี จ้ ะช่ว ยกระตุ้นให้ เ กิ ดการพัฒนาของระบบ
เศรษฐกิจเกิดขึ ้นในพื ้นที่ ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องไปยังภูมิภาคอื่นตามมา
จากแนวคิดดังกล่าว การศึกษาทางด้ านทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจะพิจารณาถึง
แนวความคิดในการพัฒนาภูมิภาค แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แนวความคิดที่เกี่ยวกับแบบแผนและการเลือกที่ตงั ้
ของโรงงานอุตสาหกรรม และแนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
2.1 แนวความคิดในการพัฒนาภูมิภาค
ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคในประเทศเดียวกันเกิดขึ ้นเสมอในโครงสร้ างเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม จากแนวความคิดของ John Hirshman ได้ กล่าวว่า จากการสังเกตภูมิภาคต่างๆ
พบว่าไม่มีภมู ิภาคใดที่มีความทัดเทียมกัน และตามความคิดของ D.C.North ท้ องถิ่นหรื อภูมิภาค
จะเจริ ญไปด้ วยกันแต่ช้าเร็ วไม่เท่ากัน ภูมิภาคที่เจริ ญกว่าจะเป็ นฝ่ ายสนับสนุนภูมิภาคที่ล้าหลัง
โดยใช้ การเชื่อมโยงด้ วยการค้ าระหว่างภูมิภาค การแลกเปลี่ยนด้ านเทคโนโลยีวิทยาการความรู้
เงินทุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้ านแรงงานระหว่างภูมิภาค1 โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศกําลัง
พัฒนานันมั
้ กเป็ นเศรษฐกิจ 2 ระดับ (Dual Economy) ส่วนหนึง่ เป็ นภาคที่ทนั สมัยและอีกส่วนหนึง่
เป็ นภาคที่ล้าหลัง ดังนันจากความแตกต่
้
างระหว่างภูมิภาคที่มีมากจนเกินไปการพัฒนาภูมิภาคจึง
มีความสําคัญ
การพัฒนาภูมิภาคมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความแตกต่างระหว่างภูมิภาคและสร้ างความ
เจริ ญเติบโตให้ กับประเทศ การกํ าหนดนโยบายการพัฒนาภาคจึงต้ องเลือกพิจารณาระหว่าง
ประสิท ธิ ภ าพส่ว นรวม (Aggregate
Efficiency) หรื อ ความเท่ า เที ย มกัน ระหว่า งภูมิ ภ าค
(Interregional Equity) ซึง่ หากมีความขัดแย้ งโดยทุกภูมิภาคได้ รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

1

ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาค (กรุงเทพฯ:กรุงสยามการพิมพ์, 2520 ), หน้ า136-142.
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อัตราการเจริ ญเติบโตของประเทศอาจลดลงได้ ในทํานองเดียวกันถ้ าต้ องการให้ ประเทศมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตมากขึน้ ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอาจมากขึน้ ด้ วย จากทฤษฎี แหล่งที่ ตงั ้
อุตสาหกรรมจะต้ องกระจุกตัวอยู่ในพืน้ ที่ซึ่งก่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพโดยรวมสูงสุด เนื่องจากจะ
้ ่
ได้ รับประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่ วมกัน โรงงานอุตสาหกรรมก็จะเลือกตังอยู
ในเขตพื ้นที่เมืองที่เจริ ญเนื่องจากมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้ อมอยู่แล้ ว นโยบายการกระจาย
อุตสาหกรรมไปสู่ภมู ิภาคที่ด้อยกว่าจึงเป็ นการพยายามที่จะทําให้ เกิดความเท่าเทียมกันระหว่าง
ภาค แต่อาจทําให้ อุตสาหกรรมไม่ได้ รับประโยชน์เท่าที่ควรเนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต้ องลงทุนในปั จจัยพื ้นฐานอีกเป็ นจํานวนมากเอง ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมจึงลดลงทําให้
อัตราความเจริญเติบโตของประเทศลดลงไปด้ วย
ในเรื่ องของวิธีในการพัฒนาภาคนันได้
้ มีนกั เศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาคและเมืองได้ ให้ ทศั นะ
หรื อแนวคิดไว้ หลายท่าน ที่สําคัญได้ แก่ Friedmann และ Hilhorst
Friedmann2 ได้ แบ่งภูมิภาคที่จะพัฒนาออกเป็ นลักษณะใหญ่ 3 ลักษณะ คือ ภาคที่เป็ น
แกนกลางของการพัฒนา ภาคที่เป็ นที่ตงรกรากใหม่
ั้
และภาคที่เป็ นที่ตงรกรากเก่
ั้
า ซึ่งในการจะ
พัฒนาภาคให้ มีความเจริญนันจะต้
้ องใช้ วิธีที่แตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของภาครู ปแบบ
ต่างๆ ซึง่ Friedmann ได้ กล่าวถึงยุทธวิธีการพัฒนาภาค โดยได้ ระบุเงื่อนไขที่จะทําให้ การพัฒนา
ภาคประสบความสําเร็ จ ซึง่ จะส่งผลให้ การพัฒนาประเทศบรรลุตามเป้าหมายไปด้ วยว่า
(1) อัต ราความเจริ ญ เติบ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศจะต้ อ งอยู่ใ นระดับ สูง และมี
เสถียรภาพ การพัฒนาภาคเป็ นผลของขบวนการลงทุนเพราะฉะนันถ้
้ าเกิดภาวะ
เศรษฐกิ จ ถดถอย ผู้ป ระกอบการก็ ไ ม่ ก ล้ า เสี่ ย งในการลงทุน ตรงกัน ข้ า มถ้ า
เศรษฐกิ จขยายตัวและผู้ประกอบการมองเห็นการลงทุนในแง่ดีแล้ ว ระดับการ
ลงทุนก็จะสูงขึ ้น การชักจูงใจนักธุรกิจให้ ลงทุนในภาคก็จะง่ายขึ ้น
(2) มีงานวิจยั ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ในระดับที่มากพอ โดย Friedmann มี
ความเห็นว่า การนําเข้ าด้ านเทคโนโลยีนนไม่
ั ้ เป็ นสิ่งที่ดีนกั เพราะทําให้ ประเทศที่
กํ า ลัง พัฒ นามี ค วามล้ า หลัง ประเทศพัฒ นาอยู่เ สมอและทํ า ให้ เ กิ ด ผลเสี ย 3
ประการ คือ ประการแรกบริ ษัทต่างชาติสามารถผูกขาดการทํ าธุรกิ จอย่างใด
คการผลิตที่นําเข้ าจากต่างประเทศอาจไม่เหมาะ
อย่างหนึ่งได้ นอกจากนันเทคนิ
้

2

p.60-98.

J. Friedmann , Reginal Development Policy : A Case Study of Venezuela (Mass : the M.I.T Press,1966),
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กับลักษณะของประเทศกําลังพัฒนาได้ และประการที่ 3 คือจะทําให้ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไม่เป็ นไปอย่างเต็มที่
(3) การเคลื่อนย้ ายของประชากรระหว่างภูมิภาคจะต้ องเพิ่มขึ ้น การเคลื่อนย้ ายไม่ใช่
เฉพาะการเคลื่ อ นย้ า ยจากภาคเกษตรมายัง เมื อ งเท่ า นัน้ แต่ จ ะรวมถึ ง การ
เคลื่อนย้ ายระหว่างเมืองและการเคลื่อนย้ ายระหว่างภาคเกษตรด้ วยกันด้ วย โดย
รัฐจะต้ องมีมาตรการเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายที่ต้องการ เช่น ปรับปรุ ง
ระบบข่าวสารเกี่ยวกับตําแหน่งงาน ให้ เงินช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอพยพ เพิ่มการ
ลงทุ น ด้ านที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ มากขึ น้ รวมทั ง้ จั ด ตั ง้ นิ ค มสร้ างตนเองด้ วย การ
เคลื่อนย้ ายทางภูมิศาสตร์ (Geographic Mobility) ดังกล่าวนี ้เป็ นเสมือนการ
เคลื่อนย้ ายทางสังคมให้ สงู ขึ ้นด้ วย (Upward Social Mobility) เพราะเมื่อ
ประชากรมีรายได้ มากขึ ้น ฐานะทางสังคมก็จะดีตามไปด้ วย
(4) ความเป็ นผู้นําชุมชน (Community Leadership) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จะต้ องเริ่ มมาจากหัวหน้ าชุมชนก่อน งานของรัฐบาลจะบรรลุเป้าหมายได้ ขึ ้นอยู่
กับความเป็ นผู้นําชุมชน
Hilhorst3 ได้ แสดงทัศนะในการพัฒนาภาคว่า รั ฐบาลส่วนมากโดยเฉพาะรั ฐบาลใน
ประเทศที่ยากจนไม่อยูใ่ นฐานะจะใช้ จ่ายเงินจากงบประมาณเพื่อการพัฒนาภาคในประเทศพร้ อม
กันไปได้ (Stimultaneous Overall Development) เนื่องจาก การพัฒนาภาคในประเทศพร้ อมกัน
ไปนันจะทํ
้
าให้ เกิดปั ญหาความไม่ยืดหยุ่นบางอย่างเกิดขึ ้น การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้ อม
ของแต่ล ะภาคทํ า ได้ ย าก ปั ญหานี เ้ กิ ด ขึน้ แม้ แต่กับ ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว อี ก ทัง้ ยัง ขาดแคลน
เจ้ าหน้ าที่ที่มีความชํานาญในการวางแผนและการพัฒนาภาครวมถึงการพัฒนาภาคในประเทศ
พร้ อมกันไปนัน้ ทําให้ ต้องใช้ เงินทุนพร้ อมกันเป็ นจํานวนมากซึง่ เป็ นไปได้ ยากและทําให้ โครงสร้ าง
ั ้ ฐบาลจะต้ อง
การบริ หารต้ องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเพื่อรับกับสถานการใหม่ ในทางปฏิบตั ินนรั
เรี ยงลําดับความสําคัญของภาคต่างๆ และเริ่มการพัฒนาภาคที่จําเป็ นและเร่งด่วนก่อน
นอกจากนัน้ Hilhorst ยังได้ กล่าวถึงทฤษฎีการพัฒนาภูมิภาคว่า ความเจริ ญเติบโตที่
้
เกิดขึ ้นในภูมิภาคที่เจริ ญแล้ วจะค่อยๆ กระจายไปสูภ่ มู ิภาคที่ยากจนได้ เองโดยธรรมชาติ ดังนันการ
ใช้ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้ นประสิทธิภาพการผลิตรวมโดยสนับสนุนการลงทุน
ตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมในเขตเมืองที่มีศกั ยภาพ แม้ ว่าในระยะแรกจะก่อให้ เกิดความแตกต่างทาง
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค แต่ในที่สดุ ความเจริ ญเติบโตที่เกิดขึ ้นจะกระจายไปสู่พื ้นที่ล้าหลังทําให้
3

J.G.M Hilhorst ,Regional Planning (Rotterdam University Press ,1971), p.78-106.
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ภูมิภาคมีความเท่าเทียมกันในที่สดุ แต่ปรากฎว่าการพัฒนาที่เกิดขึ ้นในภูมิภาคที่เจริ ญแล้ วนับวัน
ความแตกต่างระหว่างภูมิภาคยิ่งมากขึ ้น ผลการพัฒนาจากพื ้นที่ที่เจริ ญแล้ วยังไม่กระจายไปสู่
ฒนาที่จะเกิดผลกระทบให้ มีการกระจายความเจริ ญไป
พื ้นที่ล้าหลังมากนัก ดังนันแนวทางการพั
้
จากพื ้นที่ที่เจริ ญแล้ วไปสูพ่ ื ้นที่ด้อยความเจริญจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องศึกษาหาแนวทางต่อไป
นอกจากทัศนะการพัฒนาภาคของ Friedmann และ Hilhorst แล้ ว นโยบายในการ
้
งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
พัฒนาภาค4 นันอาจแบ่
(1) ให้ มีการขยายตําแหน่งงานในภาคที่ด้อยความเจริ ญ (Jobs to people policy)
โดยรัฐบาลจะพยายามเรี ยกร้ องให้ บริษัทต่างๆ เข้ ามาตังในภาคที
้
่ด้อยความเจริ ญ
หรื อ รั ฐ บาลอาจสร้ างบรรยากาศในการพัฒ นาอุต สาหกรรมในภาคที่ ยัง ด้ อ ย
พัฒ นาโดยลดภาษี ใ ห้ เป็ นพิ เ ศษหรื อ ให้ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เป็ นต้ น การพยายาม
เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทต่างๆ เข้ ามาตังในเขตด้
้
อยความเจริ ญนันในบางกรณี
้
ทําได้ ยาก
เนื่องจากกิจการอุตสาหกรรมบางอย่างยังต้ องการที่ตงที
ั ้ ่ มีลกั ษณะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน เช่น อุตสาหกรรมที่สนิ ค้ าต้ องทําการผลิตใกล้ แหล่งวัตถุดิบ หรื อใกล้
แหล่งตลาด เป็ นต้ น จึงต้ องพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มขึ ้น เช่น ในภาคที่กําลัง
ส่งเสริ มการพัฒนานัน้ มี ทรั พยากรที่ ต้องการหรื อไม่ หรื อมี ป ระชากรมากน้ อย
เพียงใด
(2) ย้ ายแรงงานจากแหล่งที่ด้อยความเจริ ญไปยังแหล่งที่เจริ ญกว่า (People to jobs
policy) ความจริ งนโยบายนี ้ไม่คอ่ ยสอดคล้ องกับเป้าหมายในการพัฒนาภาคมาก
นัก เนื่องจากการย้ ายแรงงานเข้ ามาในเขตที่เจริ ญแล้ วนันเท่
้ ากับทําให้ ภาคที่ด้อย
ความเจริ ญยิ่งด้ อยความเจริ ญมากเข้ าไปอีก เพราะแรงงานที่ เหลือนัน้ จะเป็ น
แรงงานที่เป็ นคนแก่และเด็ก ซึง่ เป็ นแรงงานที่มีขีดความสามารถค่อนข้ างจํากัดทัง้
การใช้ แรงงานและในด้ านความสามารถที่จะรับเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ แต่
อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาการเคลื่อนย้ ายแรงงานในลักษณะที่เป็ นการเคลื่อนย้ ายไป
ยังภาคที่เจริ ญซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นเมืองหลวง นโยบายนี ้ก็น่าจะยอมรับได้ เพราะ
ภาคที่ด้อยความเจริญนันขาดทั
้
งทรั
้ พยากรธรรมชาติและทุนด้ านมนุษย์จริ งๆ ซึง่ มี
โอกาสในการพัฒนาน้ อยมาก นโยบายนี ้ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นไม่ใช่ปัญหาในการชัก
จูงหน่วยผลิตหรื อบริ ษัทต่างๆ แต่จะมีปัญหาว่าภาคที่เราต้ องการให้ แรงงานเข้ าไป
ทํ า งานนัน้ มี ตํ า แหน่ ง งานเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บแรงงานที่ จ ะเคลื่ อนย้ า ยเข้ า ไป
หรื อไม่
4

ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาค, หน้ า 139-142.
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นอกจากนโยบายในการพัฒนาภาคแบบ Jobs to people policy และ People to jobs
policy แล้ ว Stosr และTayler5 ยังได้ อธิบายถึงนโยบายในการพัฒนาภาคอีก 2 วิธี คือ “การพัฒนา
จากข้ างบน” กับ “การพัฒนาจากข้ างล่าง” โดยการพัฒนาจากข้ างบนเป็ นแนวคิดเดียวกันกับการ
ส่งเสริ มให้ มีการลงทุนในภาคที่เจริ ญแล้ ว แนวคิดนี ้มีสมมติฐานเบื ้องต้ นว่าการพัฒนาเป็ นผลอัน
เกิดขึ ้นจากอุปสงค์ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาที่
เกิดขึน้ ในเมืองศูนย์ กลางความเจริ ญจะกระจายไปสู่พื ้นที่อื่นของระบบเศรษฐกิ จ แนวทางการ
พัฒนาในวิธีนี ้จะเป็ นการกําหนดนโยบายจากส่วนกลาง โดยเน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ เกิดขึ ้น
ในเมือง เน้ นการใช้ เทคโนโลยีและเป็ นโครงการขนาดใหญ่
สํ า หรั บ การพัฒ นาจากข้ า งล่ า ง เป็ นการพัฒ นาที่ ตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของการระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่เข้ าด้ วยกันเพื่อตอบสนองความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน และก่อให้ เกิดความพอใจแก่
ประชาชนในพื น้ ที่ มากที่ สุด การพัฒนาจะมุ่งเน้ นการแก้ ปัญหาความยากจนส่วนใหญ่ จะเป็ น
โครงการขนาดเล็กที่เกิดขึ ้นในชนบทโดยใช้ แรงงานและทรัพยากรในภูมิภาคที่มีอยู่
การพัฒนาประเทศต่างๆ ที่ผ่านมานับตังแต่
้ ค.ศ.1950 เป็ นต้ นมา แนวทางการพัฒนามี
ลักษณะเป็ นการพัฒนาจากข้ างบนเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากการพัฒนาจากข้ างล่างจําเป็ นต้ องมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางสังคม ทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งจะต้ องใช้ เวลามากในการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเหล่านี ้
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศกํ า ลัง พัฒ นาเช่ น ประเทศไทยนัน้ การผลิ ต ใน
ภาคอุ ต สาหกรรมมี ค วามสํ า คัญ อย่ า งมาก เนื่ อ งการพัฒ นาในอดี ต จะเป็ นการพัฒ นาด้ า น
การเกษตร และรายได้ ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมาจากรายได้ ในภาคเกษตรกรรม ดังนัน้ การ
กระจายการผลิตของประเทศไปสูภ่ าคอุตสาหกรรมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาด้ านการเกษตร จะช่วย
ให้ ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะช่วยเพิ่ม
และขยายขอบเขตของการใช้ ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติที่ประเทศมีอยู่เพื่อเป็ นปั จจัยในการ
พัฒนากิจการผลิตอื่นๆ ช่วยแก้ ไขปั ญหาการว่างงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

5

Stohr W.and Taylor,D.R.F. Development from Above or Below? The Directics of Regional Planning in

Developing Countries (1981).
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ดัง นัน้ รั ฐจึงมี น โยบายการส่ง เสริ ม ด้ า นอุตสาหกรรมอย่า งจริ ง จัง โดยพยายามสร้ าง
บรรยากาศของการลงทุนไม่วา่ จะเป็ นการให้ เอกชนมาร่วมลงทุน โดยมีพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มการ
ลงทุนในปี พ.ศ.2520 และจัดตังสํ
้ านักงานส่งเสริ มการลงทุนเพื่อเป็ นหน่วยงานกลางในการให้ ความ
สนับ สนุน แนวความคิ ด ที่ จ ะนํ า ประเทศไทยไปสู่ค วามเป็ นประเทศอุต สาหกรรมยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ได้ กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง
ชัดเจน โดยการปรับปรุ งโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศให้ ภาคเกษตรกรรมเจริ ญเติบโตเท่า
เทียมภาคอุตสาหกรรม และนําเอาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกมาแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมทังใช้
้ อตุ สาหกรรมเป็ นตัวกระจายความเจริญสูภ่ มู ิภาค
จากลักษณะการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Jagdish Bhagwati6 ที่ได้ กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนาและ
ด้ อยพัฒนาว่า ทัศนะทางการเมืองแบบเก่ามักจะยอมรับทัศนะที่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของโลก
ที่ว่าประเทศที่ยากจนควรจะมีความชํานาญเฉพาะอย่างในการผลิตขันปฐมภู
้
มิและสัง่ สินค้ าเข้ า
ประเภทอุตสาหกรรมจากประเทศที่รํ่ารวยกว่า ตามหลักการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เช่น หลักการ
แบ่งงานกันทํา แต่เหตุผลที่ ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นสิ่งที่จะต้ องเกิ ดขึ ้นสําหรับประเทศที่
รายได้ จากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าออกขันปฐมภู
้
มิในภาคเกษตรกรรมไม่เพียงพอกับความต้ องการใน
สินค้ าเข้ าประเภทอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ทําให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นสิ่งที่ จําเป็ น
้
ฒนาอุตสาหกรรมจะทําให้ มีการตื่นตัวในด้ านการประดิษฐ์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนันการพั
คิดค้ น การมีทศั นคติที่ทนั สมัยขึ ้น และการมีสภาพแวดล้ อมสําหรับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ ว แต่ในการพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมยังจําเป็ นต้ องพิจารณาปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วิทยาและการเมืองควบคูไ่ ปด้ วย
นอกจากนัน้ Weitz7 ยังชี ้ใหเห็นวา การเกิดหนวยธุรกิจหรื อภาคการผลิตโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมขึ ้นในชุมชนทองถิ่น จะปรากฏผลกระทบดานเศรษฐกิจที่เดนชัด เชน มีการจางงาน
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ ้น รัฐมีรายไดจากภาษี เพิ่มมากขึ ้น เปนตน หลังจากที่เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จแลวจะสงผลกระทบที่ ติดตามมาทางดานสังคม ซึ่งจะเป็ นลักษณะทางสถานภาพที่
6

Jagdish Bhagwati, The Economics of Underdeveloprd Countries(World University Library,1971),p.117-

7

Weitz, R. The role of group action in the industrialization of rural areas (New York:Praeger,1977)
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เปลี่ยนไปตามลักษณะเศรษฐกิจของพื ้นที่ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่เคยเปนมาแตดังเดิ
้ มเปลี่ยนไปเปนลักษณะความสัมพันธแบบทางการ การติดตอกันจะ
เปนไปเพื่อธุรกิจและหนาที่เทานัน้
แนวคิ ด นี ส้ อดคล้ องกั บ Hirchman8Boudeville9และFriedmann10 ที่ ม องว าหากมี
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญในลักษณะ Growth Center ตังอยู
้ ในพื ้นที่จะกอใหเกิดความ
เจริญเติบโตในพื ้นที่และสงผลกระจายความเจริ ญออกไปยังพื ้นที่รอบนอก โดยผานความเชื่อมโยง
ระหวางอุตสาหกรรมทังด
้ านหนาและดานหลัง (Forward and Backward Linkage) นอกจากนี ้
อุตสาหกรรมที่อยูในพื ้นที่จะกอใหเกิดนวัตกรรมแลวสงผานหรื อกระจายไปสูชุมชนที่มีขนาดเล็ก
และเขตรอบนอกที่ เ ป นพื น้ ที่ ช นบท โดยผ านระบบโครงข ายทางด านการคมนาคมขนส งการ
ติด ต อสื่ อ สารและความเชื่ อ มโยงทางอุต สาหกรรมซึ่ง เป นผลประโยชน หรื อ ผลการแพร ขยาย
(Spread or Trickling-down Effect) ที่พื ้นที่ชนบทได้ รับ ขณะเดียวกันพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรม
หรื อศูนย์กลางก็จะได้ รับผลประโยชน์จากพื ้นที่รอบนอกในลักษณะผลการดูดกลืน (Backwash)
คือ มีการดูดซับแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถในวัยหนุ่มสาวจากชนบทและดูดซับวัตถุดิบ การ
ออมและการลงทุนจากพื ้นที่ชนบทด้ วย เนื่องจากผลตอบแทนในพื ้นที่ศนู ย์กลางสูงกว่าชนบท
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การศึก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ คือ การศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ ที่
เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายเงินที่ถกู นําเข้ ามาสู่ระบบเศรษฐกิจ (Injection) โดยอาจจะมาจากโครงการ
พัฒนาของภาครัฐ หรื อ การลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งจะทําให้ เกิดการใช้ จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องใน
ระบบเศรษฐกิจของพื ้นที่นนั ้ และเกิดการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และการจ้ างงานโดยรวม
ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจการด้ าน
้
นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของพื ้นที่อย่างไรและ
อุตสาหกรรมในพื ้นที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นนันจะเป็
พืน้ ที่ ใดได้ รับประโยชน์ มากที่ สุด จะพิจารณาได้ จากค่าของตัวคูณทวี ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
(Economic Impact Multipliers) ที่ได้ มาจากแนวความคิด 2 แนวความคิด ได้ แก่ ทฤษฎี

8

Hirschman, A.O,” Regional development and planning,” ใน Regional development and planning , e.d. by

John Friedmannand W. Alouse (Massachusetts: The M. I. T. Press,1964) p.623-641.
9
10

Boudeville, J.R. Problem of regional economic planning (Edinburgh: EdinburghUniversity,1966)
Friedmann, J. Urbanization, planning and national development (Beverly Hills:Sage Publication,1973)
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ฐานเศรษฐกิจ (Economic Base Theory) และการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (InputOutput Analysis)
2.3.1 ทฤษฎีฐานเศรษฐกิจ (Economic Base Theory)
North11 และHoover12 ได้ อธิบายถึงทฤษฎีฐานเศรษฐกิจว่า สามารถแบ่งเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจและกิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจ (Basic Activities) คือ กิจกรรมที่ส่งออกสินค้ าและบริ การไปยัง
เศรษฐกิจนอกชุมชน หรื อขายสินค้ าและบริ การให้ กบั บุคคลที่มาจากนอกพื ้นที่เศรษฐกิจของชุมชน
ส่วนกิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ (Non-Basic Activities) คือ กิจกรรมที่จดั หาสินค้ าและบริ การ
สําหรับความต้ องการของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งไม่ได้ ส่งออกสินค้ าหรื อบริ การขันสุ
้ ดท้ ายออก
นอกชุมชน แต่ขายให้ กบั ท้ องถิ่นภายใต้ ความสามารถในการผลิตและตลาดที่มีอยู่ โดยรายรับที่
กิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจได้ รับนันเรี
้ ยกว่า รายได้ ท้องถิ่น (Local Income)
หลักที่ สําคัญ คือ ระดับของกิจกรรมที่ ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
ทัง้ หมดในภูมิ ภาคนัน้ ขึน้ อยู่กับระดับกิ จกรรมที่ เ ป็ นฐานเศรษฐกิ จ โดยความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
กิจกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจกับกิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ นันเรี
้ ยกว่า ผลกระทบที่เกิดจากตัว
คูณทวี (Multiplier Effect) จึงสรุ ปได้ ว่า แรงผลักดันหลักที่ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคก็คือ อุปสงค์จากภายนอก (Exogeneous Demand) หรื อการ
ส่งออกนัน่ เอง
โดยความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถสรุปเป็ นสมการได้ คือ
T
=
B+N
(1)
โดยที่
T
= รายได้ ทงหมด
ั้
B
= รายได้ ในกิจกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจ
N
= รายได้ ในกิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ
ซึง่ Bendavid13 ได้ อธิบายถึงการศึกษาทฤษฎีฐานเศรษฐกิจของภูมิภาคว่าจะเกี่ยวข้ อง
กับการประเมินผลกระทบของกิจกรรมส่งออกหรื อกิจกรรมฐานเศรษฐกิจที่มีตอ่ กิจกรรมอื่นและต่อ
เศรษฐกิ จส่วนรวมของภูมิภาค ซึ่งในการวิเคราะห์ จะต้ องหาค่าตัวคูณทวีฐานเศรษฐกิ จ (Base
11

North,D.C, Location theory and regional growth (Jounal of Political Economics,1995),p.243-258.

12

Hoover,E.M, An Introduction to Regional economics (New York: Alfred A. Knopf,Inc. ,1971),p.218-222.

13

Avrom Bendavid,Regional Economic Analysis for Practitioners(Revised Edition (New York : Praeger
Publishers,1974),p.104.
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Multiplier) เพื่อให้ ทราบการเพิ่มของรายได้ ในแต่ละหน่วยจากการขายสินค้ าออกหรื อการเพิ่มขึ ้น
ของแรงงานแต่ละคนในการผลิตเพื่อส่งออกที่จะก่อให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของรายได้ หรื อการจ้ างงาน
ของภูมิภาค โดยในการหาค่าตัวคูณทวีฐานเศรษฐกิจสามารถหาได้ จากอัตราส่วนฐาน (Base
ratio) ซึง่ ได้ แก่อตั ราส่วนเปรี ยบเทียบระหว่างการจ้ างงานหรื อรายได้ ในสาขาการผลิตหลัก (Basic
Employment) ต่อการจ้ างงานหรื อรายได้ ในสาขาการผลิตรอง (Non-Basic Employment)
โดย ดารณี บัญชรเทวกุล ได้ อธิบายไว้ ว่า สัดส่วนของ Basic Employment ต่อ Nonbasic Employment เรี ยกว่า Base Ratio ซึง่ ถ้ ามีคา่ เท่ากับ 1 : 2 จะหมายความว่าทุกๆ งานใหม่ที่
เกิดขึ ้นใน Basic Sector จะทําให้ เกิดงานเพิ่มขึ ้นใน Non-basic Sector 2 งาน หรื อในทํานอง
เดียวกันถ้ ามีการสูญเสียงานใน Basic Sector ไป 1 งานก็จะทําให้ เกิดการสูญเสียงานใน Nonbasic Sector ไป 2 งาน ถ้ าหาก Base Ratio เท่ากับ 1 : 2 ค่าของ Base Multiplier จะเป็ น 3
หมายถึงว่า เมื่อมีการจ้ างงานใน Basic Sector เพิ่มขึ ้น 1 งาน จะทําให้ จํานวนงานใหม่ที่เกิดขึ ้น
ทังหมดเท่
้
ากับ 3 งาน โดยการคูณการเปลี่ยนแปลงของ Base Sector ด้ วย Base Multiplier เราจะ
สามารถคํานวณผลกระทบทังหมดที
้
่เกิดกับเศรษฐกิจของภาคอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในอุปสงค์ที่มีตอ่ สินค้ าที่เป็ นฐานของภาค โดยสมการต่างๆ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
M
=
T/B
(2)
T
=
M*B
(3)
∆T =
M*∆B
(4)
โดยที่ ∆ = การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ที่มีตอ่ สินค้ าที่เป็ นฐาน
ั้
ค่าเท่ากับผลบวกของการจ้ างงานหรื อรายได้
เนื่องจากการจ้ างงานหรื อรายได้ ทงหมดมี
ในกิจกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจกับการจ้ างงานหรื อรายได้ ในกิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ ดังใน
สมการ (1) ซึง่ จะได้ สมการ
M
=
T/[T–B]
(5)
เมื่อเอารายได้ ทงหมดหารทั
ั้
งเศษและส่
้
วนจะได้ สมการดังนี ้
M
=
1/[1–N/T]
(6)
รายได้ จากกิจกรรมที่ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ คือ รายได้ ที่ได้ จากการใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภค
ภายในท้ องถิ่นที่ไม่รั่วไหลออกไปภายนอก ซึ่งจะเท่ากับรายได้ ทงหมด
ั้
(T) คูณด้ วยสัดส่วนของ
รายได้ ทงหมดที
ั้
่ใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคภายในท้ องถิ่น (c หรื อ APC) คูณด้ วยสัดส่วนของค่าใช้ จ่าย
เพื่อการบริโภคภายในท้ องถิ่นที่ไม่รั่วไหลออกไปภายนอก (p)
้ ตรการหาค่าตัวคูณทวีใหม่ คือ
ดังนันสู
M
=
1/[1–c*p]
(7)
ถ้ าสมมุติให้ รายได้ ท้องถิ่นทุกๆ 1 หน่วย ถูกนําไปใช้ เพื่อการบริ โภคภายในท้ องถิ่น 0.5
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หน่วย และสมมุติว่าทุกๆ 1 หน่วยที่ใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคภายในท้ องถิ่นจะเป็ นรายได้ ของท้ องถิ่น
จริง 0.5 หน่วย ส่วนที่เหลือรั่วไหลออกไปภายนอก ดังนัน้
M
=
1 / [1- (0.5) * (0.5) ]
=
1.33
ดังนันอั
้ ตราส่วนฐานเศรษฐกิจ (Base ratio) จะเท่ากับ 1 : 0.33 ซึง่ หมายความว่าถ้ ามี
รายได้ ในอุตสาหกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นในอุตสาหกรรมที่
ไม่ใช่ฐานเศรษฐกิจ 0.33 หน่วย ค่าตัวคูณทวีฐานจะเท่ากับ 1.33 แสดงว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรายได้ 1 หน่วยจากการส่งออก จะทําให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้นทังหมดในท้
้
องถิ่น 1.33 หน่วย ซึง่ ถ้ า
้
ากับ 133 ล้ านบาท
คาดว่ารายได้ จะเพิ่มขึ ้น 100 ล้ านบาท รายได้ ในท้ องถิ่นก็จะเพิ่มขึ ้นทังหมดเท่
นัน่ เอง
สํ า หรั บ การศึก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในพื น้ ที่ สามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น 3
ประเภท คือ
(1) ผลกระทบทางตรง (Direct Effect) ได้ แก่ ค่าจ้ าง เงินเดือนและรายจ่ายอื่น ของ
อุตสาหกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจ
(2) ผลกระทบทางอ้ อม (Indiirect Effect) ได้ แก่ ค่าจ้ าง เงินเดือนและรายจ่ายอื่น ของ
อุต สาหกรรมท้ อ งถิ่ น ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
อุตสาหกรรมที่เป็ นฐานเศรษฐกิจ
(3) ผลกระทบสืบเนื่อง (Induced Effects) ได้ แก่ การเพิ่มในค่าจ้ าง เงินเดือนและ
รายจ่ า ยอื่ น ๆ ของอุต สาหกรรมผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ บ ริ โ ภคในท้ องถิ่ น และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริโภค
จํานวนการใช้ จ่ายจากผลกระทบทางตรง จะก่อให้ เกิดการเพิ่มงานใหม่และรายได้ ให้ แก่
คนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่ค่าใช้ จ่ายจากผลกระทบทางอ้ อมจะก่อให้ เกิ ด
รายได้ แก่อตุ สาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก ส่วนผลกระทบสืบเนื่องเป็ นรายได้ ของแรงงาน
และประชาชนในพื ้นที่รวมถึงพื ้นที่ใกล้ เคียงที่มาจากรายจ่ายจากผลกระทบทางตรงและทางอ้ อม
ผลรวมของผลกระทบทาง 3 ประเภทที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม คนงาน และ
ประชาชน คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
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2.3.2 การวิเคราะห์ ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis) 14
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต เป็ นการวิเคราะห์ การพึ่งพาซึ่งกันและกันของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคและครัวเรื อนที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้จําหน่ายปั จจัยการผลิตและบริ โภค
สินค้ า โดยระบบเศรษฐกิจจะถูกแบ่งออกเป็ นสาขาเศรษฐกิจหรื ออุตสาหกรรมย่อยๆ การติดต่อ
ค้ าขายระหว่างสาขาเศรษฐกิจต่างๆ จะถูกประมาณขึ ้นมา โดยมีข้อสรุปพื ้นฐานว่า การซื ้อขายกัน
ระหว่างสาขาเศรษฐกิจเหล่านีถ้ ูกจํากัดอยู่ในระบบปิ ด โดยที่การซื ้อหรื อปั จจัยการผลิตทัง้ หมด
(Inputs) จะเท่ากับการขายหรื อผลผลิตทังหมด
้
(Outputs)
แบบจําลองปั จจัยการผลิตและผลผลิต พิจารณาระบบเศรษฐกิจออกเป็ น 2 ส่วน คือ
การขายผลผลิต (Output Distribution) ประกอบด้ วย
(1) ผู้ขายขันกลาง
้
(Intermediate / Processing / Producing Suppliers) ซึง่ ก็คือ
ผู้ผลิตที่ต้องการซื ้อปั จจัยการผลิตที่จะเอามาทําการผลิตให้ เป็ นสินค้ า ซึ่งจะเอาไป
ขายให้ เป็ นปั จจัยการผลิตให้ แก่ ผู้ขายขันกลางอื
้
่นๆ หรื อ ขายให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
(2) ผู้ขายขันต้
้ น (Primary Suppliers) ได้ แก่ ผู้ขายที่ผลิตสินค้ าโดยไม่ต้องพึง่ ปั จจัยการ
ผลิตที่ซื ้อมา ดังนันเงิ
้ นที่จ่ายให้ แก่ผ้ ขู ายปั จจัยการผลิตขันต้
้ นนี ้ถือเป็ นรายจ่ายขัน้
สุดท้ าย(Final Payment)และเงินจํานวนนี ไ้ ม่ก่อให้ เกิดการขายระหว่างสาขา
เศรษฐกิจอีกต่อไป รายได้ ของผู้ขายขันต้
้ น คือ มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ ้นในระบบเศรษฐกิจ
(Value Added)
การซือ้ ปั จจัยการผลิต (Input Structure) ประกอบด้ วย
(1) ผู้ซื ้อขันกลาง
้
(Intermediate / Processing / Producing Purchasers) คือผู้ซื ้อที่ซื ้อ
ผลผลิตจากผู้ขายเพื่อนํามาใช้ เป็ นปั จจัยการผลิตของตนเองต่อไป
(2) ผู้ซื ้อขันสุ
้ ดท้ าย (Final Purchasers / Users) เป็ นผู้ก่อให้ เกิดอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย
(Final Demand) คือ ผู้ซื ้อที่ซื ้อผลผลิตสําหรับการบริ โภคที่ผ่านการผลิตขันสุ
้ ดท้ าย
ั ้ ดท้ ายของอุตสาหกรรมและองค์ประกอบ
แล้ วจากผู้ขาย โดยระดับของอุปสงค์ขนสุ
ของมัน ถู ก กํ า หนดจากภายนอกระบบ การผลิ ต เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองอุ ป สงค์ นี ้
ก่อให้ เกิดการซื ้อขันกลางของปั
้
จจัยการผลิต (Intermediate Purchases of Input)
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ผู้ขายขันกลาง
้
และ ผู้ซื ้อขันกลาง
้
คืออุตสาหกรรมหรื อสาขาเศรษฐกิจเดียวกัน ส่วน
ผู้ขายขันต้
้ น และ ผู้ซื ้อขันสุ
้ ดท้ าย อาจจะเป็ นอุตสาหกรรมหรื อสาขาเศรษฐกิจเดียวกันหรื อไม่ก็ได้
ในกรณีที่เป็ นอันเดียวกัน เช่น ครัวเรื อนซึ่งขายแรงงานเป็ นปั จจัยการผลิตเบื ้องต้ นและซื ้อสินค้ า
สําหรับการบริ โภค อุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
คืออุปสงค์จากภายนอกภาค (Exogeneous Demand)
แผนภูมิที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมในรูปของการซื ้อปั จจัยการผลิตและการจําหน่าย
ผลผลิต

Input Structure

Output Distribution

Intermediate Transaction
(by Intermediate Suppliers /
Intermediate Purchasers)
(Xij)

Final Demand
(by Final Purchasers)

Total Output

(Fi)

(Xi)

Primary Input / Value Added
(by Primary Suppliers)
(Vj)
Total Input
(Xj)
จากแผนภูมิที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอุตสาหกรรมในรู ปของการซื ้อปั จจัยการ
ผลิตและการจําหน่ายผลผลิต ซึง่ เป็ นแนวความคิดพื ้นฐานในตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิต ซึง่
ใช้ ในการวิเคราะห์ ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภูมิภาค โดยความสัมพันธ์ ตามแนว Output
Distribution เป็ นโครงสร้ างการจํ า หน่ า ยผลผลิ ต แสดงถึ ง การกระจายผลผลิ ต ของแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม (i) ให้ กบั อุตสาหกรรมอื่น (j) ในระบบเศรษฐกิจ ในทํานองเดียวกัน ความสัมพันธ์ตาม
แนว Input Structure เป็ นโครงสร้ างต้ นทุนหรื อการซื ้อปั จจัยการผลิต แสดงแหล่งที่มาของปั จจัย
การผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม (j) ที่ได้ รับมาจากอุตสาหกรรมอื่น (i) โดยความสัมพันธ์ ระหว่าง
สาขาอุตสาหกรรมสามารถเขียนออกมาเป็ นสมการ โดยกํ าหนดให้ ระบบเศรษฐกิ จมีประเภท
อุตสาหกรรมเท่า n สาขา ดังนี ้
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- สมการโครงสร้ างการจําหน่ายผลผลิต (Output Distribution)
n
Xi = Σ Xij + Fij
i=1

โดยที่

(i =1,2,3,…,n)

Xi = ผลผลิตทังหมดของอุ
้
ตสาหกรรม i (Total Output)
ั้
ตสาหกรรม j ต่อผลผลิตอุตสาหกรรม i
Xij = อุปสงค์ขนกลางของอุ
(Intermediate Demand)
ั ้ ดท้ ายของอุตสาหกรรม i (Final Demand)
Fij = อุปสงค์ขนสุ

- สมการโครงสร้ างต้ นทุนหรื อการซื ้อปั จจัยการผลิต (Input Structure)
n
Xj = Σ Xij + Vj
i=1
โดยที่

(i =1,2,3,…,n)

Xj = ปั จจัยการผลิตทังหมดของอุ
้
ตสาหกรรม j (Total Input)
้
ตสาหกรรม j ต่อผลผลิต
Xij = ปั จจัยการผลิตขันกลางของอุ
อุตสาหกรรม i (Intermediate Input)
Vj = ปั จจัยการผลิตขันต้
้ น หรื อมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม j

(Primary Input / Value Added)
อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม คือ สัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อปั จจัยการผลิตทังหมด
้
และค่าอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มใช้ วดั รายได้ ของพื ้นที่ได้ จากเหตุผลที่ว่าในการผลิตเพียงแต่ปัจจัยการ
ผลิตขันต้
้ น ต้ นทุนในการผลิตจะมีคา่ น้ อยกว่าต้ นทุนการผลิตทังหมดในการผลิ
้
ตผลผลิตที่ใช้ ปัจจัย
การผลิตขันต้
้ นและปั จจัยการผลิตขันกลางที
้
่ซื ้อมาจากหน่วยผลิตอื่น ผลผลิตที่ได้ จากการผลิต
้
ตนัน้ มูลค่าเพิ่มจึงเปรี ยบเสมือนกับรายได้
ปั จจัยการผลิตขันต้
้ น คือ มูลค่าเพิ่มของขันตอนการผลิ
ของพื ้นที่ที่เกิดขึ ้นจากอุตสาหกรรม หรื อ รายได้ ที่เกิดขึ ้นโดยหน่วยผลิตต่อผลผลิตทุกๆ 1 หน่วย
ในการวิเ คราะห์ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จด้ ว ยวิธี นี ้ จะใช้ อัตราส่ว นมูลค่า เพิ่ม ในการ
คํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจในรู ปของรายได้ ที่เกิดขึ ้นเพื่อหาค่าตัวคูณทวี (Multipliers) โดย
การนําตัวเลขอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มที่ได้ มาจากการวิเคราะห์ไว้ แล้ วในตารางปั จจัยการผลิต-ผลผลิต
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ของประเทศไทยปี พ.ศ.2543 ที่จดั ทําโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา
ใช้ ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลการใช้ จ่ายของกลุม่ ตัวอย่าง
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรม
ในส่วนนี ้จะพิจารณาเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรม ซึ่งในงานวิจยั ชิ ้นนี ้
ประกอบไปด้ ว ย แนวความคิดเกี่ ย วกับ แบบแผนของที่ ตัง้ อุต สาหกรรม ทฤษฎี ก ารเลือ กที่ ตัง้
อุตสาหกรรม และ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
2.4.1 แบบแผนของที่ตงั ้ อุตสาหกรรม15
แบบแผนที่ตงั ้ (Location Pattern) หมายถึงลักษณะหรื อรู ปแบบของที่ตงของกิ
ั้
จกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น ซึง่ อาจมีได้ หลายรู ปแบบแล้ วแต่ประเภทหรื อลักษณะของกิจกรรมนันๆ
้ ซึง่
แบบแผนที่ ตงั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรมมักจะขึน้ อยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมบางชนิ ดต้ องตัง้ อยู่ในทํ า เลเดีย วกัน หรื อ ในขณะที่ กิ จกรรมบางอย่างต้ องตัง้ อยู่
ห่างไกลจากกัน ซึง่ แบบแผนที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมเช่นนี ้อาจไม่ได้ เกิดจากการตัดสินใจของ
โรงงานอุตสาหกรรมเพียงฝ่ ายเดียว แต่เกิ ดจากนโยบาย หรื อ ความต้ องการของรั ฐบาลซึ่งมัก
เกิดขึ ้นในประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยม ส่วนประเทศเสรี นิยม รัฐบาลจะมีส่วนกําหนด
แบบแผนของที่ตงในกรณี
ั้
ที่เป็ นบริ การสาธารณะ หรื อ บางครัง้ อาจออกกฎเกณฑ์กําหนดเขตที่ตงั ้
ของธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองหลวง
ซึง่ แบบแผนที่ตงของโรงานอุ
ั้
ตสาหกรรมโดยทัว่ ไป สามารถแบ่ง 2 ลักษณะ ได้ ดงั นี ้
(1) แบบแผนแบบกระจายตั ว (Dispersed
Pattern) เป็ นแบบแผนที่ โ รงงาน
อุตสาหกรรมมีความจําเป็ นต้ องอยู่ห่างกัน เพราะว่ามีการแย่งทรัพยากรที่หายากหรื อมีอยู่จํากัด
เป็ นทรัพยากรที่มีในท้ องถิ่นใดท้ องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ การผลิตซึง่ ต้ องการสิ่งเหล่านี ้เหมือนกันและ
มาอยู่รวมกันในที่แห่งเดียว จะทําให้ ปัจจัยการผลิตเหล่านี ้ขาดแคลนยิ่งกว่าเดิมและอาจมีราคา
สูงขึ ้นมากจนการอยูร่ ่วมกันไม่สามารถทําได้ อีกประการคือ เป็ นเพราะการผลิตที่ต้องอยู่ใกล้ ตลาด
และตลาดของผู้บริโภคอยูก่ ระจัดกระจายกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การตังร้้ านขายของชํา ร้ านค้ า
สะดวกซื ้อ นอกจากนันยั
้ งมีกิจกรรมบางประเภทต้ องอยู่ใกล้ กับแหล่งวัตถุดิบซึ่งกระจายอยู่ในที่
ต่างๆ เช่น โรงงานที่ต้องอาศัยวัตถุดบิ ทางการเกษตรในการผลิต ได้ แก่ โรงงานนํ ้าตาล เป็ นต้ น

15

ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาค, หน้ า 38-44.
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อุตสาหกรรมประเภทนี ้จะไม่อยู่ใกล้ กนั เพราะจะเกิดการแก่งแย่งปั จจัยการผลิตซึง่ ต่างก็ต้องการ
เหมือนกัน ทําให้ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพงขึ ้น อุตสาหกรรมประเภทนี ้จะต้ องผูกขาดแหล่งวัตถุดิบ
(Supply Area) ของตัวเอง และหลีกเลี่ยงการแข่งขันให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ จึงเป็ นการตัง้
โรงงานในแบบแผนการกระจายตัว
(2) แบบแผนแบบกระจุกตัว (Clustered Pattern) อุตสาหกรรมที่มีแบบแผนประเภท
นี ้เป็ นอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ตลาด ซึง่ ตลาดของผู้บริ โภคเกิดรวมกันอยู่ไม่กี่แห่ง นอกจากนันยั
้ ง
เป็ นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องอยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบมีจํานวนน้ อย เป็ นเหตุให้
อุตสาหกรรมต้ องอยูใ่ กล้ กนั โดยปริยายถึงแม้ วา่ จะต้ องมีการแข่งขันกันก็ตาม เช่น ศูนย์กลางบริ การ
ทางการเงิน สถานที่ราชการ แหล่งซื ้อสินค้ าราคาแพง เป็ นต้ น กิจกรรมเหล่านี ้มักตังในเขตพื
้
้นที่
เดียวกัน หรื อ ใกล้ กัน ลักษณะการรวมตัวกันของกิจกรรมดังกล่าวเป็ นเพราะแต่ละบริ ษัทเห็นว่า
ที่ตงนั
ั ้ นให้
้ ประโยชน์กบั ตน เพราะมีบริษัทอื่นๆ มารวมกันอยู่มากแล้ ว แบบแผนแบบกระจุกตัวนี ้จะ
ก่อให้ เกิด การประหยัดจากการมารวมกัน (Agglomeration Economies) ซึง่ สามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
- การประหยัดค่ าขนส่ ง (Transfer economies) คือการประหยัดค่าขนส่งเมื่อ
หน่วยผลิตตังอยู
้ ่ใกล้ กนั ทําให้ การขนส่งสินค้ าสะดวกขึ ้น และช่วยลดค่าขนส่งให้
ตํ่าที่สดุ
- การประหยัดภายในอันเป็ นผลมาจากการเพิ่มปริ มาณการผลิต (Internal
economies of scale to firm) คือ การประหยัดจากภายในอันเนื่องมาจาก
ปริ มาณการผลิตมีมาก จนทําให้ เกิดเมืองใหม่ขึ ้นมาเพราะมีการจ้ างงานสูงมาก
เมืองที่เกิดขึ ้นในลักษณะนีต้ งในที
ั ้ ่ที่หน่วยผลิตสามารถให้ ผลกํ าไรมากที่สุด เช่น
กิจการเหมืองแร่ โรงกลัน่ นํ ้ามัน เป็ นต้ น
- การประหยัดภายนอกในอุตสาหกรรมเดียวกัน (External economies of
scale to the firm that are internal to the industry) การประหยัดประเภทนี ้
เกิดขึ ้นเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมกันตังในพื
้ ้นที่เดียวกัน ซึง่ เรี ยก
การประหยัดประเภทนี ้ว่า Localization economies ซึง่ จะช่วยลดต้ นทุนการผลิต
ต่อหน่วยสินค้ าภายในหน่วยผลิต เมื่ออุตสาหกรรมมีการขยายตัว เนื่องจากจะมี
การขยายตัว ของคนงานที่ มี ค วามชํ า นาญมากขึ น้ ทํ า ให้ ห น่ ว ยผลิ ต ต่ า งๆจะ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการอบรมแรงงาน นอกจากนัน้ หน่วยผลิตอาจมี การแบ่ง
หน้ าที่ในการผลิตแต่ละส่วนได้ ทําให้ เกิดการประหยัดต่อขนาด (economies of
scale) ขึ ้นในแต่ละหน่วยผลิต
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- การประหยัดภายนอกในตัวเมือง (External economies of scale to an
industry) คือการที่อตุ สาหกรรมหลายประเภทขยายตัวในพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึ่งและมี
ส่วนทําให้ ต้นทุนโดยเฉลี่ยของแต่ละหน่วยผลิตตํ่าลง เช่น การตังอยู
้ ่ในชุมชนใหญ่
เพราะจะทําให้ มีการแบ่งหน้ าที่กนั ทําของแต่ละหน่วยผลิตได้ ง่าย ไม่ต้องมีความ
เสี่ยงกับการขาดทุนจากการไม่มีเสถี ยรภาพของอุปสงค์ นอกจากนัน้ ในชุมชน
ขนาดใหญ่ ยังเป็ นแหล่งที่ตงของหน่
ั้
วยผลิตที่เป็ นสํานักงานใหญ่ เนื่องจากต้ อง
อาศัยบริ การเฉพาะด้ านต่างๆ เช่น นักกฏหมาย นักบัญชี วิศวกร ที่ปรึ กษาทาง
ธุรกิจและเงินทุน เป็ นต้ น
2.4.2 ทฤษฎีการเลือกที่ตงั ้ อุตสาหกรรม
การเลื อ กทํ า เลที่ ตัง้ สํ า หรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมมี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมาก เพราะ
อุตสาหกรรมแต่ละชนิดต้ องการวัตถุดบิ และสิง่ แวดล้ อมที่แตกต่างกัน อุตสาหกรรมบางชนิดเหมาะ
ที่จะตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบเพราะต้ นทุนการขนส่งวัตถุดิบแพงกว่าการขนส่งสินค้ าสําเร็ จรู ป แต่
อุตสาหกรรมบางประเภทเหมาะที่จะตังอยู
้ ใ่ กล้ แหล่งตลาดเพราะสินค้ าสําเร็ จรูปที่ผลิตได้ มีนํ ้าหนัก
มากกว่าวัตถุดบิ จึงไม่เป็ นการประหยัดที่จะขนส่งสินค้ าสําเร็จรูปไปยังผู้บริ โภคเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การขนวัตถุดิบจากแหล่งผลิตมายังโรงงาน นอกจากนี ้ยังมีอตุ สาหกรรมบางประเภทที่ใช้ วตั ถุดิบที่
มีอยู่ในบางท้ องถิ่นเท่านัน้ นอกจากนัน้ การเลือกที่ตงสํ
ั ้ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากต้ อง
คํานึงถึงแหล่งวัตถุดิบแล้ วอาจจะต้ องคํานึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม ราคาที่ ดิน แหล่ง
แรงงาน รวมถึงระดับทางเทคโนโลยีของพื ้นที่ในบริ เวณนันอี
้ กด้ วย
ทฤษฎีการเลือกที่ตงของกิ
ั้
จกรรมด้ านอุตสาหกรรมสามารถแบ่งแนวความคิดออกเป็ น 2
กลุม่ ใหญ่ คือ
1) ทฤษฎีแหล่งที่ตงตามแนวคิ
ั้
ดว่าด้ วยต้ นทุนการผลิตตํ่าสุด
ั้
ดว่าด้ วยอาณาเขตตลาด
2) ทฤษฎีแหล่งที่ตงตามแนวคิ
(1) ทฤษฎีแหล่ งที่ตงั ้ ตามแนวคิดว่ าด้ วยต้ นทุนการผลิตตํ่าสุด
ทฤษฎีแหล่งที่ตงตามแนวคิ
ั้
ดว่าด้ วยต้ นทุนการผลิตตํ่าสุด หรื อ ทฤษฎีการเลือกที่ตงโดย
ั้
ั นามาจากทฤษฎีการเลือกที่ตงทางการเกษตรของ
ั้
อาศัยความประหยัดสูงสุด16 เป็ นทฤษฎีที่พฒ
Von Thunun ซึง่ นักทฤษฎีที่พฒ
ั นาแนวคิดนี ้ต่อมา คือ Alfred Weber ที่กล่าวว่าปั จจัยที่เป็ นตัว
16

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ,เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาคและเมือง
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข,2532),หน้ า 49-62.
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ดึงดูดโรงงานอุตสาหกรรมเข้ ามาในพื ้นที่ คือ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน และแหล่งวัตถุดิบและเชื ้อเพลิง
ที่ ใช้ ใ นการผลิต Weber กล่า วว่า พื น้ ฐานของการเลือ กที่ ตัง้ ในอุตสาหกรรมจะเน้ นไปที่ แ หล่ง
วัตถุดิบ โดยมีเงื่อนไขในการเลือกที่ตงดั
ั ้ งนี ้ (1) วัตถุดิบควรมีอยู่ทกุ แห่งและสามารถหาได้ ง่ายใน
พื ้นที่รอบๆ ที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม (2) เป็ นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ ในท้ องถิ่น (3) วัตถุดิบที่
จัดหาต้ องสามารถรักษานํ ้าหนักดังเดิ
้ มเมื่อผ่านกระบวนการผลิตและแปรรู ปสินค้ าและจัดเก็บใน
หีบห่อแล้ ว (4) วัตถุดบิ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตต้ องสามารถบ่งบอกสัดส่วนและที่มาได้
Weber ได้ นําค่าผลิตของวัตถุดิบและเชื ้อเพลิงรวมกับค่าขนส่ง ถ้ าหากว่าค่าใช้ จ่ายด้ าน
วัตถุดบิ และเชื ้อเพลิง ณ แหล่งใดแหล่งหนึ่งมีคา่ สูงกว่าอีกแหล่งหนึ่ง ก็แสดงว่าแหล่งที่มีคา่ สูงกว่า
นันจะมี
้
ค่าขนส่งที่แพงกว่าและมีระยะทางไกลกว่าแหล่งที่ตํ่ากว่า ดังนัน้ ตัวที่กําหนดต้ นทุนการ
ผลิตจึงเหลือแค่ 2 ตัวคือค่าขนส่งและค่าแรงงาน นอกจากปั จจัย 2 ตัวดังกล่าวแล้ ว Weber ยังรวม
เอาการกระจุกตัวทางอุตสาหกรรม (Agglomerating Forces) เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งในการกําหนด
ที่ตงทางอุ
ั้
ตสาหกรรม
การคิดค่าขนส่งในกรณี ที่แหล่งวัตถุดิบและตลาดเป็ นคนละที่ และอยู่ห่างกัน Weber
แนะนําว่าให้ คิดปริ มาณการขนส่งเป็ น ton-mile โรงงานต้ องหาที่ตงที
ั ้ ่ทําให้ คา่ ขนส่งจากโรงงานไป
ตลาดถูกที่สุด หรื อ จากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานให้ ถูกที่สุดเมื่อคิดเป็ น ton-mile แต่อย่างไรก็
ตามข้ อเสนอแนะยังใช้ ไม่ได้ เพราะค่าขนส่งจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสัดส่วนเดียวกับระยะทาง ซึง่
อาจเกิดจากการประหยัดในระยะยาว เช่น ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจากกรุ งเทพถึงเชียงใหม่อาจจะ
ถูกกว่าค่าขนส่งจากกรุ งเทพถึงปทุมธานี หรื อ ค่าขนส่งบางอย่างไม่ขึ ้นกับระยะทางแต่ขึ ้นอยู่กับ
ทิศทาง เช่น เที่ยวไปมีของเต็มเรื อ แต่เที่ยวกลับเรื อว่าง จึงคิดค่าระวางพิเศษในเที่ยวกลับ
เมื่อค่าขนส่งเป็ นตัวกําหนดที่ตงไม่
ั ้ ได้ ทางเลือกก็คืออุตสาหกรรมจะตังอยู
้ ่ที่ตลาดหรื อ
้ ่ที่ตลาดเรี ยกว่า Market-oriented Industry ถ้ าตังอยู
้ ่ใกล้
แหล่งวัตถุดิบที่ใดที่หนึ่ง ถ้ าหากตังอยู
แหล่งวัตถุดิบ เรี ยกว่า Material-oriented Industry และตัวกําหนดการเลือกที่ตงจึ
ั ้ งกลายมาเป็ น
ลักษณะของวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตและลักษณะของสินค้ าที่อตุ สาหกรรมผลิตออกมา17
(2) ทฤษฎีแหล่ งที่ตงั ้ ตามแนวคิดว่ าด้ วยอาณาเขตตลาด
ทฤษฎี แ หล่ ง ที่ ตั ง้ ตามแนวคิ ด ว่ า ด้ วยอาณาเขตตลาดเกิ ด จากความคิ ด ของนั ก
เศรษฐศาสตร์ หลายท่านที่สําคัญได้ แก่ Palader, Hoover และ Losch

17

ดารณี บัญชรเทวกุล, เศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาค, หน้า 36.
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Palader18 ได้ ศกึ ษาแหล่งที่ตงทางอุ
ั้
ตสาหกรรมโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์แบบดุลยภาพ โดย
มีข้อสมมุตวิ า่ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวกับแหล่งที่ตงและโครงสร้
ั้
างการผลิตเกิดขึ ้น ณ จุดๆหนึ่งภายในอาณา
บริเวณหนึง่ และได้ พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้ าที่ที่ตงของโรงงาน
ั้
กับค่าขนส่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการกํ าหนดอาณาบริ เวณตลาด และขนาดของอาณา
บริ เวณตลาดนี ้จะมีผลต่อระดับของกําไรด้ วย กล่าวคือ ผลกําไรรวมขึ ้นอยู่กบั ระยะทางของแต่ละ
อาณาบริ เวณตลาดที่หน่วยผลิตนันตั
้ งอยู
้ ่ ถ้ าอาณาบริ เวณตลาดมีขอบเขตที่กว้ างมาก ค่าขนส่ง
ย่อมสูงและมีผลทําให้ กําไรลดลงได้ ถ้ าราคาสินค้ าเหมือนกัน และถ้ าเราสามารถกําหนดต้ นทุนการ
ผลิต กําไรต่อหน่วยของผลผลิต และ ปริ มาณการขายในอาณาบริ เวณที่กําหนด เราก็สามารถจะ
กําหนดหลักที่ว่า “ กําไรรวมขึ ้นอยู่กบั ระยะทางที่ไกลสุด แล้ วแต่ขอบเขตของอาณาเขตตลาดของ
ั ้ าจะกว้ างขวางมากน้ อยเพียงใด”
หน่วยผลิตที่ยดึ ครองอยูน่ นว่
ั ้ ่เหมาะสมที่สดุ คือจุดที่ได้ กําไรสูงสุด แหล่งที่ตงเป็
ั ้ นตัวที่มี
Losch19 เห็นว่าการเลือกที่ตงที
อิทธิ พลเหนื ออาณาบริ เวณตลาด ต้ นทุนการผลิตมีผลเพียงแค่กําหนดอาณาบริ เวณตลาดโดย
อาศัยค่าขนส่งและได้ ผลจากการรวมตัวของแหล่งที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรม Losch กล่าวว่าการจัดรู ปแบบ
ของอาณาบริเวณ (Spatial Arrangement) เป็ นพื ้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ั้
ตสาหกรรม คือ ต้ นทุนในการขนส่ง
Hoover20 ได้ กําหนดปั จจัยในการเลือกที่ ตงทางอุ
ผลิตผล และต้ นทุนที่เกิดจากการนําวัตถุดิบมายังโรงงานก่อนที่จะนําเข้ าสู่กระบวนการผลิต ใน
กรณีที่อตุ สากรรมถูกกําหนดโดยแหล่งวัตถุดิบ Hoover ได้ ตงข้
ั ้ อสมมติฐานอีกข้ อหนึ่งคือกําหนด
แหล่ง ที่ ตัง้ ของวัตถุดิบขึน้ บริ เวณที่ ห น่ว ยผลิต ทํ า การผลิตสิน ค้ า จะถูก กํ า หนดโดยสมมติฐาน
ดังกล่าว ตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาคือค่าขนส่ง นอกจากนี ้ Hoover ยังพิจารณาถึง
ผลตอบแทนที่ลดลงตามลําดับพิจารณาในเรื องอุตสาหกรรมเพราะถ้ าอาณาบริ เวณตลาดขยายตัว
ขึ ้น หน่วยผลิตสินค้ าออกมามากขึ ้น ค่าเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้ าก็จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
2.4.3 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะก่อให้ เกิดผลกระทบเชื่อมโยง (Linkage) ที่มีสว่ นกระตุ้น
ให้ กิจกรรมการผลิตอื่นขยายการผลิตออกไป ไม่ว่าจะเป็ นการขยายการผลิตภายในสาขาการผลิต
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาคและเมือง

,หน้ า 57-58.
19

August Losch,”The Nature of Economic Regions,” ใน Regional development and planning , e.d. by John

Friedmannand W. Alouse (Massachusetts: The M. I. T. Press,1964),p.107-115.
20

Edgar M. Hoover, An introduction to regional economics,p.61-90.
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เดียวกัน รวมถึงการกระตุ้นให้ เกิดการผลิตในสาขาอื่น โดยเป็ นตลาดของปั จจัยการผลิตจากหน่วย
ผลิตอื่น และ เป็ นแหล่งป้อนผลผลิตให้ กบั หน่วยผลิตที่ต้องการ
ประพันธ์ เศวตนันท์ 21 ได้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ ของหน่วยการผลิตต่างๆ โดยได้ แบ่ง
ความสัมพันธ์ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(1) ผลของความสัมพันธ์ เชื่อมโยงด้ านหลัง (Backward Linkage Effect) เป็ นผลที่
เกิดขึ ้นจากการที่อตุ สาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ หรื อ หน่วยผลิตใดหน่วยผลิตหนึง่
ใช้ จ่ายในการซื ้อวัตถุดิบ (Intermediate Inputs) จากอุตสาหกรรมหรื อหน่วยผลิต
อื่นๆในสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวนผลผลิตของตน โดยอาจเขียน
สูตรคํานวณได้ ดงั นี ้
ปั จจัยการผลิตทังหมดของอุ
้
ตสาหกรรม
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้ านหลัง =
ผลผลิตทังหมดของอุ
้
ตสาหกรรม
เมื่ออัตราส่วนนี ้สูงมาก จะมีผลทําให้ ความเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมหรื อหน่วย
ผลิตอื่น ขึ ้นอยูก่ บั อุตสาหกรรมหรื อหน่วยผลิตดังกล่าวอย่างมาก หมายความว่า ถ้ า
อุตสาหกรรมหรื อหน่วยผลิตนี ้ขยายตัวมาก อุตสาหกรรมหรื อหน่วยผลิตอื่นก็จะมี
การขยายตัวตาม จึงมีการเรี ยกอุตสาหกรรมหรื อหน่วยผลิตประเภทนี ้ว่า Key
Industry
(2) ผลของความสัมพันธ์ เชื่อมโยงด้ านหน้ า (Forward Linkage Effect) เป็ นผลที่
เกิ ด ขึ น้ กั บ อุ ต สาหกรรมซึ่ ง สิ น ค้ าของตนส่ ว นใหญ่ จั ด เป็ นประเภทวั ต ถุ ดิ บ
(Intermediate Inputs) ของอุตสาหกรรมอื่น เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณขาย
ทั ง้ หมดของตน ซึ่ ง ความเจริ ญ เติ บ โตของอุ ต สาหกรรมประเภทนี ข้ ึ น้ อยู่ กั บ
อุตสาหกรรมอื่น มากกว่าขึ ้นอยู่กับจํานวนประชากร โดยอาจเขียนสูตรคํานวณได้
ดังนี ้
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้ านหน้ า =

ปริ มาณสินค้ าขันกลาง
้
ปริ มาณสินค้ าที่ขายได้ ทงหมด
ั้

นอกจากนี ้ Hirschman22 ได้ ให้ ความเห็นว่ากลยุทธ์ ในการพัฒนาพื ้นที่สําหรับประเทศ
กํ า ลัง พัฒ นาอยู่ที่ ก ารใช้ ค วามสามารถการลงทุน ด้ ว ยทุน ที่ จํา กัด โดยตัดสิน ใจลงทุน ในสาขา
เศรษฐกิจที่จะก่อให้ เกิดผลเชื่อมโยงไปข้ างหน้ าหรื อไปข้ างหลัง (Forward / Backward Linkage)
21

ประพันธ์ เศวตนันท์ , เศรษฐศาสตร์ ภมู ิภาค , หน้ า 152.

22

Hirshman,A.O., The Strategy of Economic Development (New York : Yale University,1958.)
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กล่าวคือสนับสนุนให้ อตุ สาหกรรมตังอยู
้ ใ่ นเขตเมืองใหญ่ เนื่องจากเมืองเหล่านี ้มักจะมีปัจจัยต่างๆ
ที่ จํ า เป็ นแก่ ก ารลงทุ น อยู่ พ ร้ อมแล้ ว อุ ต สาหกรรมที่ ค วรให้ ความสํ า คัญ เป็ นลํ า ดับ แรก คื อ
อุต สาหกรรมขัน้ กลางและอุต สาหกรรมพื น้ ฐาน เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมเหล่ า นี จ้ ะชัก นํ า ให้
อุตสาหกรรมอื่น เกิดขึ ้นตามมาอีกเป็ นจํานวนมากโดย Forward Linkage คือ ผลที่กระตุ้นให้ เกิด
การขยายตัวในกิจกรรมการผลิตอื่นที่ใช้ ผลผลิตของกิจกรรมดังกล่าวในการผลิต และBackward
Linkage คือ ผลที่กระตุ้นให้ เกิดการขยายตัวในกิจกรรมการผลิตที่ผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนกิจกรรม
ดังกล่าว
Hoover23 ได้ พิจารณาลักษณะที่เป็ นความสัมพันธ์ ด้านหลังและด้ านหน้ า (Backward
and Forward Linkages) ระหว่างอุตสาหกรรมว่าเป็ นสิ่งดึงดูดซึง่ กันและกัน (Matual Attraction)
โดยอธิบายว่าการที่อตุ สาหกรรมที่ต้องอาศัยกันมาตังอยู
้ ่ใกล้ กนั เป็ นการทําให้ ค่าขนส่งลดน้ อยลง
Activity) ไปอยู่ใ กล้ กับ
ไป การที่ อุต สาหกรรมที่ ต้ อ งตัง้ อยู่ใ กล้ ต ลาด (Market-oriented
อุต สาหกรรมที่ รั บ ซื อ้ ผลผลิ ต ของตนนัน้ เป็ นความสัม พัน ธ์ ที่ เ รี ย กว่ า ความสัม พัน ธ์ ด้ า นหลัง
(Backward Linkages) กิจกรรมใดที่ได้ รับอิทธิพลของความสัมพันธ์ ด้านหน้ า กิจกรรมนันน่
้ าจะ
ต้ องเป็ นประเภทที่ต้องตังอยู
้ ่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบ ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวนี ้ เรี ยกว่า ความสัมพันธ์ ใน
แนวดิง่ (Vertical relationships)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า ได้ มี ง านวิ จัย หลายชิ น้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ้ าง
แรงงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึง ยัง มี ง านวิ จัย ที่ ศึก ษา
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางพื ้นที่ ดังนี ้
พีรพงศ์ มหาวงศนันท์ (2545) ได้ ทําการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ้ าง
คนงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ขยายตัวด้ านเหนือของกรุ งเทพมหานคร โดยได้ พิจารณาการเกิดขึ ้น
ของรายได้ ท างตรงและทางอ้ อมซึ่ ง เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ คนงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม และ ประชาชนในพื ้นที่ โดยผ่านการทํางานของตัว
คูณทวี ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า คนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นคนงานย้ ายถิ่นถึงร้ อยละ
ั้
72 และเป็ นกลุ่มที่สร้ างรายได้ มากที่สดุ ให้ กบั พื ้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งที่ตงของ
โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นแหล่งจ้ างงานหลัก นอกจากนี ้ยังพบว่าคนงานย้ ายถิ่นและคนงานนอก
23
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ท้ องถิ่ น เป็ นกลุ่ ม คนงานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ขึ น้ ทุ ก ภาคของประเทศโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็ นภูมิลําเนาส่วนใหญ่ของคนงาน
พิชญา ชามพูนท (2543) ได้ ทํ าการศึกษาความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จของกิ จกรรม
อุตสาหกรรมด้ านการผลิตข้ าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกในพื ้นที่ภาคตะวันออก โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นต่อพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบท พบว่าผลกระทบจากการดําเนิน
อุตสาหกรรมส่งผลกระทบในพื ้นที่ชนบทซึง่ เป็ นแหล่งเพาะปลูกข้ าวที่ใช้ เป็ นวัตถุดบิ ส่วนผลกระทบ
ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง จะเกิดในพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงของโรงงานสี
ั้
ข้าว หรื อ โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ น
กระบวนการผลิต และยังได้ รับผลกระทบจากการให้ บริ การสินค้ าแก่โรงงาน ชาวเมือง ชาวบ้ าน
และ แรงงานที่เข้ ามาทํางาน นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมประเภทนี ้ยังก่อให้ เกิดความเชื่อมโยงไปยัง
พื ้นที่ต่างๆ เช่น กรุ งเทพมหานคร ซึง่ เป็ นแหล่งตลาดค้ าส่งภายในประเทศที่จะส่งต่อไปยังภูมิภาค
ต่างๆ
เชิดศักดิ์ การภักดี (2547) ได้ ทําการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยในการเลือกที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมขนาดกลางในจังหวัดปทุมธานี พบว่าปั จจัยที่สําคัญในการเลือกที่ตงอุ
ั ้ ตสาหกรรม 5
อันดับแรก คือ ปั จจัยด้ านการคมนาคมขนส่งต้ องสะดวก รวดเร็ ว ปั จจัยด้ านความพร้ อมของระบบ
สาธารณูปโภค ปั จจัยด้ านราคาที่ดิน ปั จจัยด้ านแรงงาน และ ปั จจัยด้ านการเป็ นเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ดังนันในการที
้
่จะพัฒนาพื ้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ภาครัฐจึงควรให้
การสนับสนุนและส่งเสริ ม อีกทังปรั
้ บหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้ประกอบการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อพื ้นที่ร่วมกัน
อุดม เกิดพิบลู ย (2527) พบวาเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเขาไปตังอยู
้ ในทองถิ่นแลว จะ
กอใหเกิดผลกระทบ (Impact) ซึง่ จะทําใหมีการตอบสนอง (Response) จากประชาชนในชุมชน
นัน้ และการตอบสนองนี ้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรวมกับการขยายตัวของอุปสงค
และรายไดผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัว สําหรับผลกระทบแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจเชน โอกาสของอาชีพใหม รายไดและรายจายที่เพิ่มขึ ้น การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน
เปนตน ผลกระทบทางสังคม เชน เกิดการอพยพของบุคคลตางอาชีพตางภูมิหลังเขามาอยูในทอง
ถิ่ น เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอาชี พและที่ อยูอาศัยของคนในทองถิ่น คานิ ยมที่ เปลี่ยนไป สวนการ
สนองตอบผลกระทบทางเศรษฐกิจจะปรากฎในรู ปของการติดตอซื ้อขายระหวางประชาชนกับ
โรงงาน การอพยพของคนงานในบริ เวณรอบนอกและจากภายนอกทองถิ่ นที่ เขามาทํ างานใน
โรงงาน ขณะที่การสนองตอบผลกระทบทางสังคมจะเปนลักษณะการเกิดกลุมชนทางสังคมที่มี
ความแตกตางทางอาชีพ รายได้ และฐานะทางสังคม โครงสร้ างค่านิยมที่เปลี่ยนไปมีการขัดแย้ ง
ระหว่างกลุม่ ต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์และสถานภาพทางสังคมของกลุม่ ตนไว้
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สุภธิ ดา สุขม่วง (2545) พบว่าการเกิดขึน้ ของอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของท้ องถิ่นผ่านการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม คนงาน และชาวบ้ านชาวเมืองใน
พื น้ ที่ โดยพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการใช้ จ่ า ยสูง สุด คื อ พื น้ ที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ที่ ตัง้ ของโรงงาน
้ งพบว่า
อุตสาหกรรม เนื่องมาจากเป็ นแหล่งการจ้ างงานและแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญ นอกจากนันยั
ความสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะการพึ่ ง พากัน ระหว่ า งเมื อ งและชนบทในระบบเศรษฐกิ จ จะทํ า ให้
ประชาชนทังในพื
้
้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทังทางตรง
้
และทางอ้ อม โดยการพึ่งพากันเป็ นตัวกระจายการหมุนเวียนให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น เงินจะถูกเปลี่ยน
มือจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมโดยการซื ้อขายสินค้ าและบริ การ รายได้ ที่เกิดจากการขายกําไร
ของสินค้ าและบริ การต่างๆ ที่ เพิ่มขึน้ ทําให้ รายได้ รวมของระบบเศรษฐกิจในพืน้ ที่ เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจท้ องถิ่นและพื ้นที่ที่มีการใช้ จ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่นและภูมิภาคต่อไป
รัตาพล พรพิพิธ (2538) ได้ ศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจครอบครัวเกษตรกรรมต่อ
การขยายตัว ของอุต สาหกรรม มองวาการขยายตัว เขามาของอุต สาหกรรมในพื น้ ที่ จะส งผล
กระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ ในลักษณะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังการผลิตและความสัมพันธ
การผลิตจากรู ปแบบเดิมทางดานเกษตรกรรมไปสูการผลิตสมัยใหมทางดานอุตสาหกรรม โดยที่
ครอบครัวหนึ่งจะมีแรงงานสวนหนึ่งที่เปนคนหนุมสาวไปประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรม ขณะที่
แรงงานอีกสวนหนึ่งที่เปนผูสูงอายุจะยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป สงผลใหครอบครัวใน
พื ้นที่มีรายไดเพิ่มขึ ้นทังที
้ ่มาจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมจะอยูในลักษณะที่พงึ่ พาอาศัยประโยชนรวมกัน โดยที่ภาคเกษตรกรรมอาศัยราย
ไดจากภาคอุตสาหกรรม สวนภาคอุตสาหกรรมจะพยายามรักษาผลผลิตของภาคเกษตรเพื่อเปน
ปจจัยการผลิตและใชแรงงานราคาถูกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม
2.6 กรอบแนวคิด
ในการศึกษาในครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ สร้ างกรอบแนวความคิดจากการค้ นคว้ าข้ อมูล เอกสาร
งานวิจยั ต่างๆ โดยเริ่ มมาจากนโยบายที่จะกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครออก
ไปสู่ชุม ชนหลัก ในเขตปริ ม ณฑลทัง้ 5 จัง หวัด และกระจายความเจริ ญ ออกไปสู่ภูมิ ภ าคอย่า ง
ต่อเนื่ อ งเพื่ อเป็ นการกระจายแหล่ง สร้ างงานออกไปจากกรุ ง เทพมหานคร มาตรการที่ สํา คัญ
ประการหนึ่งคือ การโยกย้ ายและกระจายกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรมส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของ
กรุ งเทพมหานครที่มีความหนาแน่นสูงไปสู่พื ้นที่ปริ มณฑลและพื ้นที่ตอ่ เนื่องมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
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การขยายตัวตามแนวเส้ นทางถนนสายหลักในทิศเหนือตามแนวถนนพหลโยธิน ส่งผลให้ เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้ ามายังพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัว
ของกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรม
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทัยเป็ น 2 อําเภอในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเข้ ามาในพื ้นที่โดยอําเภอทัง้ 2 เป็ นอําเภอที่มี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สดุ 2 อันดับแรก ในงานวิจยั ในครัง้ นี ้จึงเลือกศึกษาอุตสาหกรรม
2 ประเภทที่มีมลู ค่าสูงที่สดุ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่อยู่ในพื ้นที่อําเภอบางปะอินและอําเภอ
อุทัย ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์ สื่อสาร และ
อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต โดยจะทําการศึกษาลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมทังในเรื
้ ่ อง
ที่ตงั ้ ขนาด การกระจายตัว ลักษณะการผลิต ปั จจัยการผลิต การกระจายผลผลิต การจ้ างงาน
้
จํานวนเงินลงทุน รวมถึงความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นของอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภททังใน
ด้ านการซื ้อปั จจัยการผลิต (Input) และการขายผลผลิต (Output) ซึง่ ทังหมดนี
้
้มีสว่ นสําคัญในการ
สร้ างความเข้ าใจในเรื่ องของลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
ในการใช้ จ่ายด้ านต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นต่อไป
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท จะพิจารณา
จากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในการจ้ างแรงงาน การซื ้อวัตถุดิบและปั จจัยการผลิตต่างๆ
ซึง่ จะทําการศึกษาทังผลกระทบทางตรง
้
ผลกระทบทางอ้ อม และผลกระทบสืบเนื่อง ซึง่ เกิดขึ ้นมา
จากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตทังวั
้ ตถุดิบและแรงงาน การใช้ จ่าย
ั้
องและชนบทของ
ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ จ่ายของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ทงในเมื
จังหวัดพระนครศรี อยุธยารวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เกี่ยเนื่อง ทังทางตรงและทางอ้
้
อมโดยผ่าน
กระบวนการทํ างานของตัวคูณทวี (Multipliers

Effect) โดยได้ มาจากการสัมภาษณ์ โดยใช้

แบบสอบถามซึ่งจะเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับการใช้ จ่ายในด้ านต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม
แรงงาน ประชาชนในพื ้นที่ ซึง่ จะใช้ เป็ นตัวแปรในการศึกษาครัง้ นี ้
ผลที่ ได้ จะทํ าให้ สามารถสรุ ปสถานการณ์ ปั จจุบันและลักษณะของการขยายตัว ของ
อุตสาหกรรมรวมถึงประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ ้นว่าเกิดขึ ้นในพื ้นที่ใดบ้ างทังพื
้ ้นที่
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง และนําผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
เสนอแนะแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาว่าควรจะมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างไร ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สดุ
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แผนนภูมิที่ 2.2 กรอบแนนวความคิดในการรวิจยั (Conceptuaal Framework)

สรุรุ ปสถานการณ์ ปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรมใน
ส
พืน้ ที่

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที
จ ่ เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ขของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาแลละพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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เสนออแนะแนวทางในกาารพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี
พ
อยุธยา
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
3.1 ขอบเขตงานวิจัย
3.1.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1. ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั ทางด้ านอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และ อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ภายในพื ้นที่อําเภอบางปะอิน
ั ้ ตสาหกรรม จํานวน
และอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะทําการศึกษาในเรื่ องที่ตงอุ
แรงงาน ปริมาณเงินทุน แหล่งที่มาของวัตถุดบิ ตลอดจนตลาดของอุตสาหกรรม
2. ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตที่มีต่อพื ้นที่เมืองและ
ชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยทําการพิจารณาในรู ปของรายได้ ที่
เกิดขึ ้นทัง้ ในพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทที่เป็ นผลกระทบจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ทงั ้ ในเมืองและชนบทรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ที่ เกี่ ยวเนื่ องโดยรอบ ผ่านการทํ างานของตัวคูณทวี (Multipliers Effect) ที่ เกิ ดขึน้ โดย
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จประกอบด้ วย ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้ อม และผลกระทบ
สืบเนื่องที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของผลกระทบทางตรงและทางอ้ อม
3.1.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาครอบคลุม โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ น้ ส่ว นอิ เลคทรอนิ ก ส์ สํา หรั บ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ภายในพื ้นที่อําเภอบางปะอิน
และอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจทําการศึกษา
ครอบคลุมทังพื
้ ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
หลักเกณฑ์ในการแบ่งพื ้นที่ศกึ ษาเพื่อนําไปวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะพิจารณา
จากแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทที่มีการใช้ จ่ายเพื่อการจ้ างแรงงานและซื ้อ
ปั จจัยการผลิต และพื ้นที่ที่แรงงานของอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทและประชาชนใช้ จ่ายเพื่อซื ้อ
สินค้ าและบริการ ซึง่ สามารถแบ่งพื ้นที่ศกึ ษาได้ 14 พื ้นที่ ดังนี ้
1. พืน้ ที่เมืองเขตที่ 1 คือ พื ้นที่เขตเทศบาลในอําเภอที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
ทัง้ 2 ประเภท ได้ แก่ อําเ ภอบางปะอิน และ อําเภออุทยั
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2. พืน้ ที่ชนบทเขตที่ 1 คือ พื ้นที่นอกเขตเทศบาลในอําเภอที่เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ได้ แก่ อําเภอบางปะอิน และ อําเภออุทยั
3. พืน้ ที่เมืองเขตที่ 2 คือ พืน้ ที่เทศบาลในอําเภออื่นๆของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นอกเหนือจากอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
4. พืน้ ที่ชนบทเขตที่ 2 คื อ พื น้ ที่ นอกเขตเทศบาลในอํ า เภออื่ นๆ ของจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา นอกเหนือจากอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
5. พืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง คือ พื ้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและประชาชนใช้ จ่าย ได้ แก่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
ปริ มณฑล(ยกเว้ นปทุมธานี ) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ และ ต่างประเทศ รวม 10 พื ้นที่
3.2 ตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย
ในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จากการดําเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ในครัง้ นี ้สามารถแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบนั ทางด้ าน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในพื ้นที่และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภทภายในพื ้นที่อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมถึงพื ้นที่
เกี่ยวเนื่อง ดังนันตั
้ วแปรที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
3.2.1) ตัวแปรคุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม
เป็ นตัวแปรที่ อธิ บายถึงคุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพืน้ ที่ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไรและโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อพื ้นที่เมืองและ
พื ้นที่ชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยารวมถึงพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร โดยมี
ตัวแปรย่อย ได้ แก่
1) ประเภทอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทตามเกณฑ์การแบ่งของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต
2) สถานที่ ตงั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น โรงงานที่ ตงั ้ อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อสวนอุตสาหกรรม และโรงงานที่ตงอยู
ั ้ น่ อกนิคมอุตสาหกรรม
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3) ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็ น โรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาด
กลางและโรงงานขนาดใหญ่
4) ระยะเวลาการดําเนินกิจการ
5) รู ป แบบและลัก ษณะของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทัง้ ด้ า นการผลิต การนํ า เข้ า
วัตถุดบิ รวมถึงการกระจายผลผลิต
6) การจ้ างงาน
3.2.2) ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ จากอุตสาหกรรม
ทัง้ 2 ประเภทในพืน้ ที่
เป็ นตัวแปรที่ ใช้ ในการนํ ามาวิเคราะห์ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จทัง้ ผลกระทบทางตรง
ผลกระทบทางอ้ อมและผลกระทบสืบเนื่อง โดยจะได้ มาจากแบบสอบถามในการสัมภาษณ์เจ้ าของ
โรงงานอุตสาหกรรม แรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้ วย
1) ตัวแปรด้ านผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้ อม จากการใช้ จ่ายของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาจาก
- ข้ อมูลด้ านการผลิตสินค้ า ประกอบด้ วย วัตถุดิบที่ใช้ แหล่งวัตถุดิบ ค่าใช้ จ่ายใน
การซื ้อวัตถุดบิ
- ข้ อมูลด้ านการกระจายผลผลิต ประกอบด้ วย มูลค่าผลผลิต และ แหล่งกระจาย
ผลผลิต
- ข้ อ มูล ด้ า นแรงงาน ประกอบด้ ว ย จํ า นวนพนัก งาน เงิ น เดื อ นของพนัก งาน
ภูมิลําเนาของพนักงานและแหล่งที่พกั อาศัยของพนักงาน
- ข้ อมู ล ด้ านการใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ประกอบด้ วย ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านสาธารณู ป โภค
ค่าใช้ จ่ายด้ านสวัสดิการ ค่ารักษาความปลอดภัย
2) ตัวแปรด้ านผลกระทบสืบเนื่อง จากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
และ ประชาชนในพื ้นที่ศึกษาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง โดยจะพิจารณาจากรายได้ การใช้ จ่ายในด้ าน
ต่างๆ ประกอบด้ วย
- ข้ อมูลด้ านรายได้
- ข้ อมูลการใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ ทัง้ การใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร เครื่ องนุ่งห่ม
เครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวัน ค่าที่พกั อาศัย ค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค ค่าเล่าเรี ยน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายด้ านนันทนาการ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์สื่อสาร ค่า
อุปการะเลี ้ยงดู
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3.2.3) ตัวแปรทางด้ านพืน้ ที่
เป็ นตัว แปรที่ ใ ช้ เ ปรี ย บเที ย บผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากอุต สาหกรรมทัง้ 2
ประเภท ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะเป็ นทัง้ พื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทใน
จังหวัด และพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้ แก่
- อําเภอบางปะอิน และ อําเภออุทยั
- อําเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
- พื ้นที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้ วย จังหวัดปทุมธานี / จังหวัดกรุงเทพมหานคร / พื ้นที่
ปริ มณฑล / ภาคต่างๆ ของประเทศ / ต่างประเทศ
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แผนที่ 3.1 พืน้ ที่ในการศึกษาทัง้ 14 พืน้ ที่
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3.3 วิธีการเก็บและรวบรวมข้ อมูล
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ทําการเก็บข้ อมูลทังข้
้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูลทุติยภูมิ โดยในการเก็บ
ข้ อมูลทุตยิ ภูมิได้ ทําการรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องทัง้ หนังสือ เอกสาร วรสาร บทความ
จากหน่วยงานทังราชการและเอกชน
้
รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิได้ จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามซึง่ มีการ
ทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) ในขัน้ แรกจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและประชาชนในพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อนํามาปรับแก้ ให้ เหมาะสม
ในการสัมภาษณ์จริ ง
โดยในการเก็บข้ อมูลสามารถแบ่งกลุม่ ประชากรตัวอย่างได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
ตารางที่ 3.1 กลุม่ ตัวอย่างในการเก็บข้ อมูล
กลุ่มตัวอย่ าง

พืน้ ที่เก็บข้ อมูล

จํานวน

รวม

25

32

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต
โรงงานอุตสาหกรรม

ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สาํ หรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต

7

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต
คนงานในโรงงาน

ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สาํ หรับ

อุตสาหกรรม

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร

31

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
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เมือง 1

115

ประชาชนที่ได้ รับ

เมือง 2

90

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ชนบท 1

60

จากโรงงานอุตสาหกรรม ปทุมธานี

60

กรุงเทพมหานคร

30

64

355
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3.3.1) ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การติ ด ต่ อ ขอสั ม ภาษณ์ โ ดยการทํ า หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ จากทาง
มหาวิทยาลัย รวมถึงการขอความร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง โดยข้ อมูลที่
ต้ องการคือ จํ านวนคนงาน ที่ อยู่ของคนงาน ค่าจ้ างคนงาน สวัสดิการของคนงาน ค่าวัตถุดิบ
ประเภทวัตถุดิบ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การกระจายผลผลิต ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และจะเก็บไม่ตํ่ากว่า 30 ตัวอย่างเนื่องจากเป็ นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
นําไปใช้ ทดสอบทางสถิตไิ ด้
โดยในการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั ได้ ทําการติดต่อไปยังผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภท ในทัง้ 2 อําเภอ ซึง่ ปั จจุบนั มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดําเนินกิจการอยู่ทงสิ
ั ้ ้น 100
โรงงาน ซึ่งในการเก็บข้ อมูลผู้วิจัยกํ าหนดให้ มีการกระจายของข้ อมูลทัง้ ในด้ านประเภทโรงงาน
ั ้ ้น
อุตสาหกรรม ที่ตงั ้ และ ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ผู้วิจยั สามารถเก็บแบบสอบถามได้ ทงสิ
32 ตัวอย่าง แบ่งตามเกณฑ์ตา่ งๆ ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 3.2 กลุม่ ประชากรศึกษาของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภท
32
คอนกรี ต
โรงงาน
7

อําเภอ

ขนาด

สถานที่ตงั ้

อิเลคทรอนิกส์

บางปะอิน

อุทยั

นอกนิคม

ใน
นิคม

เล็ก

กลาง

ใหญ่

25

17

15

4

28

4

9

19

3.3.2) คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผู้วิจยั ได้ ทําการติดต่อ
ขอความร่ วมมือจากฝ่ ายบุคคลรวมถึงผู้ประกอบการเพื่อทําการสัมภาษณ์คนงานด้ วยตนเอง โดย
ข้ อมูลที่ต้องการคือ ข้ อมูลการใช้ จ่ายเพื่อซื ้ออาหาร เสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การเดินทาง ค่า
รั ก ษาพยาบาล ค่า การศึก ษาเล่า เรี ย น อุป กรณ์ สื่ อ สาร การพัก ผ่ อ นหย่อ นใจ ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า น
สาธารณูปโภคและรายจ่ายด้ านอื่นๆ
โดยในการเก็บข้ อมูลผู้วิจัยได้ ทําการสัมภาษณ์ ผ้ ทู ี่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภท ประเภทละไม่ตํ่ากว่า 30 ชุดตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลให้ มีการกระจายไปยังผู้ที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในทุกระดับ ทังฝ่้ ายบริหาร ฝ่ ายธุรการ และฝ่ ายปฏิบตั งิ านในโรงงาน
อุตสาหกรรม สามารถเก็บได้ ทงสิ
ั ้ ้น 64 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร 31 ตัวอย่าง คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต 33 ตัวอย่าง
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3.3.3) ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การเก็บข้ อมูลประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผู้วิจยั ได้ ทําการสัมภาษณ์โดยใช้
วิธีการเก็บข้ อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บไม่ตํ่ากว่า 30 ชุดต่อสถานที่ ซึ่ง
ข้ อมูลที่ต้องการจะเป็ นข้ อมูลประเภทเดียวกับข้ อมูลที่ต้องการจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยทําการเก็บข้ อมูลจากประชาชนหรื อผู้ที่ประกอบอาชีพค้ าขายสินค้ าและบริ การที่อยู่ในพื ้นที่ที่ผ้ ู
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ เข้ าไปใช้ จ่าย โดยสัดส่วนในการเก็บข้ อมูลในแต่ละพื ้นที่จะทําการ
คํานวณมาจากสัดส่วนการใช้ จ่ายของผู้ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละพื ้นที่
จากข้ อมูลการใช้ จ่ายของคนงาน พบว่าคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทได้ มี
การใช้ จ่ายกระจายไปในพื ้นที่ตา่ งๆ สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ทงสิ
ั ้ ้น 355 ตัวอย่าง ดังนี ้
1. พืน้ ที่เมือง1
รวมทังสิ
้ ้น 115 ตัวอย่าง
ประกอบด้ วยพื ้นที่เขตเทศบาลในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ได้ แก่ เทศบาลตําบล
คลองจิก เทศบาลตําบลเชียงรากน้ อย เทศบาลตําบลบ้ านกรด เทศบาลตําบลบ้ านสร้ าง เทศบาล
ตําบลปราสาททอง เทศบาลตําบลพระอินทราชา เทศบาลตําบลบ้ านเลน เทศบาลตําบลอุทยั
2. พืน้ ที่เมือง 2
รวมทังสิ
้ ้น 90 ตัวอย่าง
ประกอบด้ วยพื ้นที่เขตเทศบาลในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อําเภอภาชี และ อําเภอ
ท่าเรื อ ได้ แก่ เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตําบลภาชี และ
เทศบาลตําบลท่าเรื อ
3. พืน้ ที่ชนบท 1
รวมทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง
ประกอบด้ วยพื ้นที่นอกเขตเทศบาลในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ได้ แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลสามเรื อนและองค์การบริหารส่วนตําบลคานหาม
4. จังหวัดปทุมธานี
รวมทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง
ประกอบด้ วยพื ้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคูคต
และเทศบาลเมืองรังสิต
5. จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมทังสิ
้ ้น 30 ตัวอย่าง
ประกอบด้ วยเขตบางเขน เขตลาดพร้ าว เขตสะพานใหม่ เขตพญาไท และ เขตสายไหม

39

แผนที่ 3.2 พืน้ ที่ศกึ ษาในการเก็บตัวอย่ างจากประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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39

40
3.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.4.1 วิธีการคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจในรูปของรายได้
การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ศึกษาทัง้ 14 พื ้นที่ จะทําให้ ทงคนงานใน
ั้
โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมีรายได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม
และเมื่อผู้ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนมีรายได้ จะนํารายได้ ที่ได้ รับไปใช้ จ่ายเพื่อ
การบริ โภคในทัง้ 14 พืน้ ที่ ซึ่งจะทําให้ เกิ ดรายได้ อีกขัน้ คือผลกระทบสืบเนื่อง จากลักษณะ
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ จึงสามารถคํานวณผลกระทบที่เกิดขึ ้นโดยใช้ หลักการของ
ตัวคูณทวี โดยการวัดผลกระทบทัง้ ทางตรง ทางอ้ อม และผลกระทบสืบเนื่องสามารถคํานวณโดย
ใช้ ข้อมูลการใช้ จ่ายประเภทต่างๆ จากการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
การพิจารณารายไดที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่อนั เนื่องมาจากการใชจายของโรงงานอุตสาหกรรม
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนัน้ จะอาศัยหลักการ
ทํางานของตัวคูณทวีในการวัดการใชจายเงินจํานวน 1 หนวย วาจะกอใหเกิดรายไดในแตละเขต
เทากับเทาใด โดยการวัดผลรายไดที่เกิดขึ ้นในแตละเขต จะใชขอมูลการใชจายประเภทตางๆ ของ
โรงงานอุตสาหกรรม คนงาน และประชาชน รวมกับอัตราสวนมูลคาเพิ่ม (Value added ratio)
ตารางที่ 3.3 แบบจําลองแสดงข้ อมูลการใช้ จ่ายในพื ้นที่ศกึ ษา
ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่

ประเภทการ
ใช้ จ่าย

ร้ อยละของการใช้
จ่ ายทัง้ หมด

1

2

.

.

m

1

X1
X2
.
Xn

L11
L21
.
Ln1

L12
L22
.
Ln2

.
.
.
.

.
.
.
.

L1m
L2m
.
Lnm

2
.
n
รวม

100
โดยที่ m
n
Xn

=
=
=

Lnm

=

พื ้นที่ศกึ ษา
ประเภทการใช้ จ่าย
ร้ อยละของการใช้ จ่ายประเภท n จากจํานวนรายจ่าย
ทังหมด
้
ร้ อยละของการใช้ จ่ายประเภท n ในพื ้นที่ m
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จากแบบจําลองข้ อมูลการใช้ จ่ายแสดงให้ ทราบถึงปริ มาณและพื ้นที่ที่มีการใช้ จ่ายจาก
โรงงานอุต สาหกรรม คนงานในโรงงานอุต สาหกรรม และ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ เมื่อนํ า Matrix การใช้ จ่ายของแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย คูณด้ วยอัตราสวน
มูลค่าเพิ่ม จะได้ รายได้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษาอันเนื่องมาจากการใช้ จ่ายของกลุม่ ประชากร
เป้าหมายนันๆ
้
ตารางที่ 3.4 แบบจําลองแสดงการคํานวณรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ศกึ ษา
ประเภท
การใช้ จ่าย

ร้ อยละของการใช้
จ่ ายทัง้ หมด

1

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละ
พืน้ ที่

อัตราส่ วน รายได้ ท่ เี กิดขึน้ จากการใช้ จ่ายใน
มูลค่ าเพิ่ม
พืน้ ที่ 1 หน่ วย

1

2

.

.

m

X1

L11

L12

.

.

L1m

V1

d11

d12

d1m

2

X2

L21

L22

.

.

L2m

V2

d21

d22

d2m

.

.

.

.

.

.

.

.

.

N

Xn

Ln1

Ln2

.

.

Lnm

Vn

dn1

dn2

dnm

รวม

100

โดยที่

m
n
Xn

=
=
=

พื ้นที่ศกึ ษา
ประเภทการใช้ จ่าย
ร้ อยละของการใช้ จ่ายประเภท n จากจํานวนรายจ่าย

Lnm
Vn
dnm

=
=
=

ร้ อยละของการใช้ จ่ายประเภท n ในพื ้นที่ m
อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มสําหรับประเภทการใช้ จ่าย n
รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการใช้ จ่าย
ประเภท n เป็ นจํานวณ 1 หน่วย

ทังหมด
้

ตารางที่ 3.5 อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มสําหรับรายจ่ายของอุตสาหกรรม คนงาน และ ประชาชน
อัตราส่ วนมูลค่ าเพิ่มสําหรั บรายจ่ ายของอุตสาหกรรม
ประเภทรายจ่ าย
วัตถุดบิ 072

สาขาการผลิต
อุปกรณ์ และเครื่ องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการคมนาคม

0.1060

เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในสํานักงานและในครัวเรื อน

0.2287

การผลิตเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้ าน

0.1881

การผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอื่นๆ

0.2025

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

0.2221

ยางสังเคราะห์และปิ โตรเคมี

0.3013

เคมีภณ
ั ฑ์อตุ สาหกรรมขันมู
้ ลฐาน

0.3982

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ า

0.3725
0.2668

เฉลี่ย
วัตถุดบิ 058

อัตราส่ วนมูลค่ าเพิ่ม

ซีเมนต์

0.4933

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ า

0.3725

การทําเหมืองหินและการย่อยหิน

0.6502

เคมีภณ
ั ฑ์อตุ สาหกรรมขันมู
้ ลฐาน

0.3982

เฉลี่ย

0.4592

วัตถุดบิ รวม

0.3222

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า

0.5933

ประปา

0.7327

โทรศัพท์

0.7127

บริ การสุขาภิบาล

0.7208

เฉลี่ย

0.6898

เงินเดือนค่ าจ้ าง

1.0000

อื่นๆ

1.0000
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อัตราส่ วนมูลค่ าเพิ่มสําหรั บรายจ่ ายของคนงานและ
ประชาชน
ประเภทรายจ่ าย
สาธารณูปโภค

สาขาการผลิต
ไฟฟ้า

0.5933

ประปา

เครื่องนุ่งห่ ม

สาขาการผลิต

อัตราส่ วน
มูลค่ าเพิ่ม
0.5796

0.7327

การประมงนํ ้าจืด

0.5132

โทรศัพท์

0.7127

โรงฆ่าสัตว์

0.2260

บริ การสุขาภิบาล

0.7208

การทําเนื ้อกระป๋ อง

0.3183

0.6898

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากนํ ้านม

0.2936

การทําผลไม้ และผักกระป๋ อง

0.2740

การเก็บรักษาอาหารทะเลอื่นๆ

0.1903

การผลิตนํ ้ามันสัตว์

0.1350

การขนส่งทางบก

อาหาร(ต่ อ)

0.3237

การผลิตสิ่งทอ

0.2998

โรงสีข้าว

0.1807

การผลิตเครื่ องแต่งกาย

0.2876

การผลิตผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง

0.1688

0.2937

การผลิตแป้งและการป่ นแป้งอื่นๆ

0.2049

การผลิตขนมปั ง

0.2689

เฉลี่ย
อาหาร

ประเภทรายจ่ าย

การประมงทะเลและชายฝั่ ง

เฉลี่ย
ค่ าเดินทาง

อัตราส่ วน
มูลค่ าเพิ่ม

อัตราส่ วนมูลค่ าเพิ่มสําหรั บรายจ่ ายของคนงานและ
ประชาชน(ต่ อ)

การทํานา

0.6956

การผลิตเส้ นก๋วยเตี๋ยว

0.2827

การทําไร่ ข้าวโพด

0.6054

การผลิตนํ ้าตาล

0.4318

การทําไร่ มนั สําปะหลัง

0.6457

การผลิตขนมชนิดต่างๆ

0.2722

การเพาะปลูกพืชไร่

0.5712

การผลิตนํ ้าแข็ง

0.4953

การทําไร่ พืชตระกูลถัว่

0.5757

การผลิตผงชูรส

0.3670

การทําไร่ ผกั

0.6434

การผลิตชา กาแฟ และเครื่ องดื่ม

0.2999

การทําสวนผลไม้

0.6591

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

0.4707

การทําไร่ อ้อย

0.6441

อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม

0.3683

การทําสวนกาแฟ ชา
และโกโก้

0.7017

ผลิตผลทางการเกษตร

0.6632

การปศุสตั ว์

0.8013

การเลี ้ยงสุกร

0.2812

การเลี ้ยงสัตว์ปีก

0.3812

ผลผลิตจากสัตว์ปีก

0.2866

เฉลี่ย

0.2399
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อัตราส่ วนมูลค่ าเพิ่มสําหรั บรายจ่ ายของคนงานและ
ประชาชน(ต่ อ)
ประเภทรายจ่ าย
การศึกษา
ค่ า
รักษาพยาบาล

ที่อยู่อาศัย

สาขาการผลิต
บริ การการศึกษา

เฉลี่ย

0.8354

อื่นๆ

สาขาการผลิต

อัตราส่ วน
มูลค่ าเพิ่ม

สถาบันทางการเงิน

0.7617
0.3799

การผลิตยารักษาโรค

0.3463

บริ การทางการแพทย์และอนามัย

0.5379

การผลิตเบียร์

0.6367

การก่อสร้ างที่อยู่อาศัย

0.2290

การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ

0.7800

บริ การด้ านอสังหาริ มทรัพย์

0.8987

การบริ การส่วนบุคคล

0.6070

0.5639

เฉลี่ย

ภัตตาคารและร้ านขายเครื่ องดื่ม

0.4126

อุปกรณ์ การ
สื่อสาร

โรงแรมและที่พกั อื่นๆ

0.4386

โรงภาพยนตร์

0.3037

บริ การบันเทิงและบริ การสันทนา
การ

0.7536

เฉลี่ย
สิ่งของเครื่ องใช้

อัตราส่ วน
ประเภทรายจ่ าย
มูลค่ าเพิ่ม

การต้ ม การกลัน่ และการผสม
สุรา

เฉลี่ย
การพักผ่ อน

อัตราส่ วนมูลค่ าเพิ่มสําหรั บรายจ่ ายของคนงานและ
ประชาชน(ต่ อ)

0.2490

การผลิตเครื่ องสําอาง

0.2899

การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ

0.1680

วิทยุโทรทัศน์และการคมนาคม

0.1060

บริ การการสื่อสาร

0.7127

เฉลี่ย
อุปการะเลีย้ งดู

0.4771
ผลิตภัณฑ์สําหรับรักษาความ
สะอาด

0.6331

0.4094
บริ การการสื่อสาร

0.7127

สถาบันทางการเงิน

0.7617

เฉลี่ย

0.7372

0.2356

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มที่ใช้ ในการคํานวณมาจากตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2543 ที่คํานวณโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ดังนันรายได้
้
ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่อนั เนื่องมาจากการจ่าย 1 หน่วย ของแต่ละกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย เท่ากับ
[ Xn / 100 ] * [ Lnm / 100 ] * Vn
dnm =
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จากแบบจําลอง รายได้ ที่เกิดขึ ้น (dnm) สามารถหาได้ จาก การนําสัดส่วนของรายจ่ายแต่
ละประเภทจากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1 หน่วย คูณด้ วย สัดส่วนรายจ่ายแต่ละประเภทในแต่ละ
พื ้นที่จากจํานวนรายจ่ายประเภทนันเท่
้ ากับ 1 หน่วย แล้ วคูณด้ วยอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มของแต่ละ
ประเภทการใช้ จ่ าย เมื่ อทํ าการคํานวณหารายได้ ที่ เกิ ดขึน้ ในแต่ละพื น้ ที่ ศึก ษาจากแต่ละกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย โดยใช้ แบบจําลองข้ างต้ นจะได้ ผลดังนี ้
(1.) โรงงานอุตสาหกรรม
พื ้นที่ศกึ ษาแบ่งออกเป็ น 14 พื ้นที่
m = 1 , 2 , 3 , … , 14
รายจ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้ าง
แรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
n =1,2,3,4
รายได้ ทางตรง n = 1
d1m = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการจ้ างแรงงานในพื ้นที่ m จาก
จํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1 หน่วย
รายได้ ทางอ้ อม n = 2 , 3 , 4
4
d2m = Σ dnm
n=2

dnm = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการซื ้อปั จจัยการผลิตที่ไม่ใช่
แรงงานประเภท n ในพื ้นที่ m จากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1 หน่วย
d2m = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการซื ้อปั จจัยการผลิตที่ไม่ใช่
แรงงานทุกประเภท ในพื ้นที่ m จากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1 หน่วย
(2.) คนงานโรงงานอุตสาหกรรม
พื ้นที่ศกึ ษาแบ่งออกเป็ น 14 พื ้นที่
m = 1 , 2 , 3 , … , 14
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รายจ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็ น 12 ประเภท ได้ แก่ ค่าอาหาร
ค่าเครื่ องนุ่งห่ม ค่าที่อยูอ่ าศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าสิง่ ของเครื่ องใช้ ค่ า อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร ค่ า การ
เดินทาง ค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าพักผ่อนหย่อนใจ ค่าอุปการะเลี ้ยงดู และค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ
n = 1 , 2 , 3 , 4 , … , 12
12
dlm = Σ dnm
n=1

dnm = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในการบริ โภคสินค้ าและบริ การ ประเภท n ในพื ้นที่ m จากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1
หน่วย
dlm = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในการบริ โภคสินค้ าและบริ การทุกประเภท ในพื ้นที่ m จากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1
หน่วย
(3.) ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในส่วนของรายได้ ที่เกิดจากประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแบ่งเป็ น
- ประชาชนในพื ้นที่เมือง 1 (du1)
- ประชาชนในพื ้นที่เมือง 2 (du2)
- ประชาชนในพื ้นที่ชนบท 1 (dv1)
- ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี (dw)
- ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (dx)
ซึง่ ในการคํานวณจะใช้ หลักการและสมการเดียวกัน ในที่นี ้จึงยกตัวอย่างวิธีการคํานวณ
ของประชาชนในพื ้นที่เมือง ดังนี ้
พื ้นที่ศกึ ษาแบ่งออกเป็ น 14 พื ้นที่
m = 1 , 2 , 3 , … , 14
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รายจ่ายของประชาชนในพื ้นที่ต่างๆ แบ่งออกเป็ น 12 ประเภท ได้ แก่ ค่าอาหาร ค่า
เครื่ องนุ่งห่ม ค่าที่อยูอ่ าศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าสิง่ ของเครื่ องใช้ ค่าอุปกรณ์สื่อสาร ค่าการเดินทาง
ค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าพักผ่อนหย่อนใจ ค่าอุปการะเลี ้ยงดู และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
n = 1 , 2 , 3 , 4 , … , 12
12
Dum = Σ dnm
n=1

dnm = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของประชาชนในเขต
เมือง ในการบริโภคสินค้ าและบริ การ ประเภท n ในพื ้นที่ m จากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1 หน่วย
dum = รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ m เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของประชาชนในเขตเมือง ในการ
บริโภคสินค้ าและบริการทุกประเภท ในพื ้นที่ m จากจํานวนรายจ่ายทังหมด
้
1 หน่วย

3.4.2 วิธีการคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยผ่ านการทํางานของตัวคูณทวี
(1.) ตัวคูณทวีท่ เี กิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบทางตรง (Y1m) ของโรงงานในพื ้นที่ m คํานวณโดยนํารายได้ ที่เกิดขึ ้นอันเป็ น
้
ผลมาจากการจ้ างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม (d1m) คูณด้ วย ค่าใช้ จ่ายทังหมดของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Xm) ดังสมการต่อไปนี ้
Y1m

=

(d1m) (Xm)

ผลกระทบทางอ้ อม (Y2m) ของโรงงานในพื ้นที่ m คํานวณโดยนํารายได้ ที่เกิดขึ ้นอันเป็ น
ผลมาจากการซื อ้ ปั จ จัย การผลิต อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ รงงาน ได้ แ ก่ วัต ถุดิ บ ค่า สาธารณูป โภค และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม (d2m) คูณด้ วย ค่าใช้ จ่ายทังหมดของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม
(Xm) ดังสมการต่อไปนี ้
Y2m

=

(d2m) (Xm)
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ผลบวกระหว่างผลกระทบทางตรงกับผลกระทบทางอ้ อม คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่โดยโรงงานอุตสาหกรรม (Yfm) ดังสมการต่อไปนี ้
Y1m + Y2m =
โดยที่

(d1m) (Xm) + (d2m) (Xm)

Yfm

=

(d1m+ d2m) Xm

Yfm

=

Y1m + Y2m

ในที่สดุ ผลกระทบทางตรงและทางอ้ อมจะกลายเป็ นรายได้ ของประชาชนในพื ้นที่ต่างๆ
ประชาชนจะใช้ จ่ายรายได้ ของตนในการบริ โภคสินค้ าและบริ การ ทัง้ ค่าอาหาร ค่าเครื่ องนุ่งห่ม
ค่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ่งของเครื่ องใช้ ค่าอุปกรณ์ สื่อสาร ค่าการเดินทาง ค่า
การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ค่าพักผ่อนหย่อนใจ ค่าอุปการะเลี ้ยงดู และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ การใช้ จ่าย
ของประชาชนจะก่อให้ เกิดรายได้ ในระบบเศรษฐกิจของพื ้นที่ที่มีการใช้ จ่าย
ซึง่ ในที่นี ้จะขอยกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดในพื ้นที่เมือง กล่าวคือ เมื่อชาวเมืองมีรายได้
จากโรงงานอุตสาหกรรม ชาวเมืองจะนําไปใช้ จ่ายเพื่อซื ้อค่าอาหาร ค่าเครื่ องนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย
ค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ่งของเครื่ องใช้ ค่าอุปกรณ์ สื่อสาร ค่าการเดินทาง ค่าการศึกษา ค่า
รักษาพยาบาล ค่าพักผ่อนหย่อนใจ ค่าอุปการะเลี ้ยงดู และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ การใช้ จ่ายของชาวเมือง
้
ทงหมด
ั้
จะก่อให้ เกิดรายได้ ในระบบเศรษฐกิจของพื ้นที่ที่มีการใช้ จ่าย เท่ากับ dum ดังนันรายได้
(รวม Induce Income) ซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่เมืองทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม (YF) คํานวณจากสมการดังนี ้
YF

2

n-1

= Yf + dumYfm + d umYfm + ……+ d um Yfm

(1)

โดยที่ 0 < dum < 1,n = จํานวนรอบการใช้ จ่าย = ∞
คูณสมการ (1) ด้ วย dum จะได้ สมการต่อไปนี ้
dumYF

2

3

n

= dumYfm + d umYfm + d umYfm + …… + d um Yfm

(2)
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n

(1) – (2) จะได้ YF - dumYF = Yfm - d um Yfm
n

( 1- dum ) YF = ( 1- d um ) Yfm
YF = ( 1 / 1 - dum ) Yfm
YF = ( 1 / 1 - dum ) Yfm (d1m+ d2m) Xm)
YF = ((d1m+ d2m) / 1 - dum ) Xm
ดังนันค่
้ าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมสําหรับพื ้นที่เมือง (Mfm)
มีคา่ ดังนี ้
Mfm = (d1m+ d2m) / 1 - dum
ค่าตัวคูณทวี ที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม แสดงว่าโดยกระบวนการ
ทํางานของตัวคูณทวี รายจ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ 1 บาทจะก่อให้ เกิดรายได้ เป็ นจํานวน
เงินเท่าใด
จากสมการดังกล่าวในการหาตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกกรมทัง้
2 ประเภท ที่เกิดในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง สามารถหาได้ จากสูตร
ต่อไปนี ้
- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่เมือง คือ ผลหาร
ระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการจ้ างแรงงานและรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการ
ซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม กับ ผลต่างระหว่าง 1
กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองในพื ้นที่
Mfu = [d1+d2] / [1-du]
- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ชนบท คือ ผลหาร
ระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการจ้ างแรงงานและรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการ
ซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม กับ ผลต่างระหว่าง 1
กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวชนบทในพื ้นที่
Mfv = [d1+d2] / [1-dv]
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- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
คือ ผลหารระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่เกิ ดขึน้ จากการจ้ างแรงงานและรายได้ ที่
เกิดขึ ้นจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม กับ
ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวปทุมธานีในพื ้นที่
Mfw = [d1+d2] / [1-dw]
- ค่ า ตั ว คู ณ ทวี ที่ เ กิ ด จากการใช้ จ่ า ยของโรงงานอุ ต สาหกรรมในพื น้ ที่ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร คือ ผลหารระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการจ้ างแรงงาน
และรายได้ ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการซื อ้ ปั จ จัย การผลิ ต อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ รงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาว
กรุงเทพมหานครในพื ้นที่
Mfx = [d1+d2] / [1-dx]
(2.) ตัวคูณทวีท่ เี กิดจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ จ่ายของคนงานสามารถคํานวณโดยนํารายได้ ที่
เกิดขึ ้นซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายในการบริ โภคสินค้ าและบริ การในแต่ละพื ้นที่ของคนงาน (dlm)
คูณด้ วยจํานวนรายจ่ายทังหมดของคนงาน
้
(Xm) รายจ่ายบางส่วนของคนงานที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะใช้ จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคสินค้ าและบริ การในเขตต่างๆ ในที่นี ้จะยกตัวอย่างใน
เขตเมือง ดังนัน้ รายได้ ของชาวเมืองบางส่วนก็จะเกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานซึ่งคนงานก็จะมี
รายได้ จากโรงงานอุตสาหกรรม

โดยที่

YT

=

Y l + Yb

YT

=

รายได้ ทงหมดของชาวเมื
ั้
อง

Yl

=

รายได้ ของชาวเมืองที่ได้ จากคนงานที่ทํางานในโรงงาน

Yb

=

รายได้ ของชาวเมืองที่ได้ จากแหล่งรายได้ อื่นๆ
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ถ้ าให้ คนงานใช้ จ่ายรายได้ ทงหมด
ั้
(YT) ในพื ้นที่เมือง ดังนันผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการ
ใช้ จ่ายของคนงานในเมือง คือ รายได้ ของชาวเมืองที่ได้ รับจากการใช้ จ่ายของคนงาน มีค่าเท่ากับ
(dlmYT)
รายจ่ายของคนงานจะกลายเป็ นรายได้ ของชาวเมือง ชาวเมืองจะใช้ จ่ายรายได้ ของตนใน
การบริ โภคต่อไปซึ่งก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ใช้ จ่าย ผลกระทบทังหมด
้
(รวมผลกระทบสืบเนื่อง)
โดยคนงานที่มีตอ่ เมือง (Yl) สามารถคํานวณจากสมการดังนี ้
Yl

=

2

n-1

dlmYT + dumdlmYT + d umdlmYT + ……+ d umdlm YT

(3)
โดยที่ 0 < dum < 1, n = ∞
คูณสมการ (3) ด้ วย dum จะได้ สมการต่อไปนี ้
dumYl =

2

3

n

dlmYT + d umdlmYT + d umdlmYT + ……+ d umdlm YT

(4)
นําสมการที่ (3) – (4) จะได้
n

Yl - dumYl = dumdlmYT - d um dlmYT
n

( 1- dum ) Yl = ( 1- d um ) dlmYT
Yl = ( 1 / (1 - dum) ) dlmYT
Yl = (dlm / (1 – dum ) YT
ดังนัน้ ค่าตัวคูณตัวทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานสําหรับพื ้นที่เมือง (Mlm) มีค่า
ดังนี ้
Mlm = dlm / (1 - dum)
ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงาน แสดงว่ารายจ่ายของคนงานทุกๆ 1 บาท
จะก่อให้ เกิดจํานวนเงินหรื อรายได้ ในพื ้นที่เท่ากับเท่าใด
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จากสมการดัง กล่า วในการหาตัว คูณทวี ที่ เ กิ ด จากการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ที่เกิดในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง สามารถหา
ได้ จากสูตรต่อไปนี ้
- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่เมือง
คือ ผลหารระหว่าง รายได้ ที่เกิ ดจากการใช้ จ่ายเพื่ อซือ้ สิน ค้ าอุปโภคบริ โภคของ
คนงานที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่าย
ของชาวเมือง
Ml = [d1+d2] / [1-du]
- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ชนบท
คือ ผลหารระหว่าง รายได้ ที่เกิ ดจากการใช้ จ่ายเพื่ อซือ้ สิน ค้ าอุปโภคบริ โภคของ
คนงานที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบท กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่าย
ของชาวชนบท
Ml = [d1+d2] / [1-dv]
- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่จงั หวัด
ปทุมธานี คือ ผลหารระหว่าง รายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าอุปโภคบริโภค
ของคนงานที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ปทุมธานี กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดจากการ
ใช้ จ่ายของชาวปทุมธานี
Ml = [d1+d2] / [1-dw]
- ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่จงั หวัด
กรุ ง เทพมหานคร คือ ผลหารระหว่า ง รายได้ ที่ เ กิ ด จากการใช้ จ่า ยเพื่ อ ซือ้ สิน ค้ า
อุปโภคบริ โภคของคนงานที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร กับ ผลต่างระหว่าง 1
กับรายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวกรุงเทพ
Ml = [d1+d2] / [1-dx]
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(3.) ตัวคูณทวีท่ เี กิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่เกิดในพื ้นที่ต่างๆ
ทัง้ 5 พื ้นที่นนั ้ สามารถคํานวณได้ จากหลักการและสมการเดียวกัน โดยเปลี่ยนตัวแปรตาม
ประชาชนและพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในส่วนนี ้จะขอยกตัวอย่างค่าตัวคูณทวีที่เกิด
จากประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองที่มีตอ่ พื ้นที่ชนบท
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของประชาชนในเขตชนบทที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการใช้ จ่ า ยของ
ประชาชนในเขตเมือง สามารถ คํานวณโดยนํารายได้ ที่เกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายในการ
บริ โภคสินค้ าและบริ การในแต่ละพืน้ ที่ ของชาวเมือง (dum) คูณด้ วยจํานวนรายจ่ายทัง้ หมดของ
คนงาน (Xm) รายจ่ายบางส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมจะกลายเป็ นรายได้ ของชาวเมืองในกรณีที่
โรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้ จ่ายในเมือง ดังนัน้ รายได้ ของชาวเมืองจะประกอบด้ วย รายได้ ที่มา
จากโรงงานอุตสาหกรรมและมาจากแหล่งรายได้ อื่นๆ

โดยที่

YT

=

Y + Yb

YT

=

รายได้ ทงหมดของชาวเมื
ั้
อง

Y

=

รายได้ ของชาวเมืองที่ได้ จากโรงงานอุตสาหกรรม

Yb

=

รายได้ ของชาวเมืองที่ได้ จากแหล่งรายได้ อื่นๆ

ถ้ าให้ ชาวเมืองใช้ จ่ายรายได้ ทัง้ หมด (YT) ในพืน้ ที่ชนบท ดังนัน้ ผลกระทบทางอ้ อมที่
เกิดขึ ้นโดยตรงในพื ้นที่ชนบท ในรูปรายได้ ของชาวชนบทที่ได้ รับจากการใช้ จ่ายของชาวเมือง มีค่า
เท่ากับ (dumYT)
รายจ่ายของชาวเมืองจะกลายเป็ นรายได้ ของชาวชนบท ชาวชนบทจะใช้ จ่ายรายได้ ของ
ตนในการบริ โ ภคต่อ ไป ซึ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ใ นพื น้ ที่ ใ ช้ จ่ า ยเช่ น เดี ย วกับ โรงงานอุต สาหกรรม
ผลกระทบทังหมด
้
(รวมผลกระทบสืบเนื่อง) โดยชาวเมืองที่มีต่อชนบท (Yu) สามารถคํานวณจาก
สมการดังนี ้
Yu

=

2

n-1

dumYT + dvmdumYT + d vmdumYT + ……+ d vmdum YT

โดยที่ 0 < dm < 1, n = จํานวนรอบการใช้ จ่าย = ∞

(5)
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คูณสมการ (5) ด้ วย dvm จะได้ สมการต่อไปนี ้
dvmYu =

2

3

n

dvmdumYT + d vmdumYT + d vmdumYT + ……+ d vmdum YT (6)

นําสมการที่ (5) – (6) จะได้
n

Yu - dvmYul = dumYT - d vm dumYT
n

( 1- dvm ) Yu = ( 1- d vm ) dumYT
Yu= ( 1 / (1 – dvm) ) dumYT
Yu= (dum / (1 – dvm ) YT
ดังนัน้ ค่าตัวคูณตัวทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองสําหรับพื ้นที่ชนบท (Mum) มีคา่
ดังนี ้
Mum = dum / (1 – dvm)
ค่า ตัว คูณ ทวี ที่ เ กิ ด จากการใช้ จ่ า ยของชาวเมื อง แสดงว่า รายจ่ า ยของชาวเมื อ งทุก ๆ
1 บาท จะก่อให้ เกิดจํานวนเงินหรื อรายได้ ในพื ้นที่เท่ากับเท่าใด
จากสมการดังกล่าวการคํานวนหาค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนใน
พื ้นที่ตา่ งๆทัง้ 5 พื ้นที่ สามารถหาได้ จากการคํานวณจาก 2 สมการเหมือนกัน กล่าวคือ
1. สมการที่ 1 จะเป็ นการหา ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่นนๆ
ั้
ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่พื ้นที่ของตนเอง
ั ้ ที่
2. สมการที่ 2 จะเป็ นการหา ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนนพื ้นที่นนๆ
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตนเอง
โดยรายละเอียดการคํานวณ มีดงั ต่อไปนี ้
- ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวเมือง
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบท คือ ผลหาร ระหว่าง
รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคของชาวเมืองที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบท กับ
ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวชนบท
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Mu = du / 1 – dv
*** ในการหาค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองในพื ้นที่อื่นๆ ก็จะใช้ สตู ร
เดียวกัน โดยเปลี่ยนค่า du ให้ เป็ นค่าdu ที่เกิดในพื ้นที่นนๆ
ั ้ และ ค่า dv เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ตา่ งๆ (dw และ dx)
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง คือ ผลของการหาร 1
ด้ วย ผลต่างระหว่าง 1 กับ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวเมือง
Mu = 1 / 1 – du
- ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวชนบท
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวชนบทที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง คือ ผลหาร ระหว่าง
รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคของชนบทที่เกิดขึ ้นในพืน้ ที่เมือง กับ
ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวเมือง
Mv = dv / 1 – du
*** ในการหาค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวชนบทในพื ้นที่อื่นๆ ก็จะใช้ สตู ร
เดียวกัน โดยเปลี่ยนค่า dv ให้ เป็ นค่าdv ที่เกิดในพื ้นที่นนๆ
ั ้ และ ค่า du เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ตา่ งๆ (dw และ dx)
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวชนบทที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบทคือ ผลของการหาร
1 ด้ วย ผลต่างระหว่าง 1 กับ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวชนบท
Mv = 1 / 1 – dv
- ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนในจ.ปทุมธานี
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนในจ.ปทุมธานีที่เกิดขึน้ ในพื ้นที่เมือง คือ
ผลหาร ระหว่าง รายได้ ที่เกิดขึน้ จากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคของชาวปทุมธานีที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวเมือง
Mw = dw / 1 – du
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*** ในการหาค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวปทุมธานีในพื ้นที่อื่นๆ ก็จะใช้
สูตรเดียวกัน โดยเปลี่ยนค่า dw ให้ เป็ นค่าdw ที่เกิดในพื ้นที่นนๆ
ั ้ และ ค่า du เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ตา่ งๆ (dv และ dx)
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวปทุมธานีที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ปทุมธานีคือ ผลของการ
หาร 1 ด้ วย ผลต่างระหว่าง 1 กับ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวปทุมธานี
Mw = 1 / 1 – dw
- ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนในจ.กรุงเทพมหานคร
ตัวคูณทวี ที่เกิ ดจากการใช้ จ่า ยของประชาชนในจ.กรุ งเทพที่ เกิ ดขึน้ ในพื น้ ที่ เมือง คือ
ผลหาร ระหว่าง รายได้ ที่เกิ ดขึน้ จากการใช้ จ่ายเพื่อซือ้ สินค้ าอุปโภคบริ โภคของชาวกรุ งเทพที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวเมือง
Mx = dx / 1 – du
*** ในการหาค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวกรุ งเทพในพื ้นที่อื่นๆ ก็จะใช้ สตู ร
เดียวกัน โดยเปลี่ยนค่า dx ให้ เป็ นค่าdx ที่เกิดในพื ้นที่นนๆ
ั ้ และ ค่า du เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ตา่ งๆ (dv และ dw)
ตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของชาวกรุ งเทพที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่กรุ งเทพคือ ผลของการ
หาร 1 ด้ วย ผลต่างระหว่าง 1 กับ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวกรุงเทพ
Mx = 1 / 1 – dx
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บทที่ 4
ข้ อมูลทั่วไปของพืน้ ที่ศกึ ษาและลักษณะของอุตสาหกรรม
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีพื ้นที่ 2,556.67 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่างๆ ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม
4.1.2 การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 16 อําเภอ 209 ตําบล 1,452 หมู่บ้าน และมีการปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นประกอบด้ วย องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2
แห่ง เทศบาลตําบล 31 แห่ง และองค์การบริ หารส่วนตําบล 123 แห่ง มีสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 คน
ตารางที่ 4.1 จํานวนตําบล หมูบ่ ้ าน เทศบาล และองค์การบริ หารส่วนตําบลในแต่ละอําเภอ
อําเภอ
1. พระนครศรี อยุธยา
2. ท่ าเรื อ
3. นครหลวง
4. บางไทร
5. บางบาล
6. บางปะอิน
7. บางปะหัน
8. ผักไห่
9. ภาชี
10. ลาดบัวหลวง
11. วังน้ อย
12. เสนา
13. บางซ้ าย
14. อุทัย
15. มหาราช
16. บ้ านแพรก

ตําบล
21
10
12
23
16
18
17
16
8
7
10
17
6
11
12
5

จํานวนหน่ วยการปกครอง
หมู่บ้าน
เทศบาล
121
2
84
2
74
2
136
2
111
2
149
7
94
1
128
2
72
1
58
2
68
1
112
5
53
1
107
1
58
2
27
113

อบต.
13
9
6
9
4
11
10
8
7
6
9
9
4
11
5
2

ที่มา : สถิติจงั หวัด ปี พ.ศ.2550
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แผนที่ 4.1 ที่ตงและเขตการปกครองจั
ั้
งหวัดพระนครศรี อยุธยา

58

58

59
4.1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี พ.ศ.2551
เป็ นอันดับที่ 5 ของประเทศ มีมลู ค่า 419,657 ล้ านบาท รองจากจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี มีรายได้ เฉลี่ย (GPP Per capita Bath) 548,678
บาท/คน/ปี สาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัด คือ สาขาอุตสาหกรรม รองลงมาคือสาขาการค้ าส่ง
และค้ าปลีก และสาขาเกษตรกรรม โดยมีมลู ค่าในสาขาการผลิตด้ านอุตสาหกรรมสูงสุดเท่ากับ
244,016 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 89.30 สาขาการผลิตด้ านการค้ าและบริ การมีมลู ค่า 25,802
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.44 และสาขาการผลิตด้ านเกษตรกรรมมีมลู ค่า 3,444 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 1.26 โดยเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปี พ.ศ.2551 ขยายตัวร้ อยละ 15.49 เพิ่ม
จากร้ อยละ 10.93 ในปี พ.ศ.2550 (ตารางที่ 4.2) เนื่องจากมีการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวทางด้ านการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้สาขาการผลิตด้ านอุตสาหกรรมยังเป็ นสาขาการผลิต
ที่สําคัญต่ออัตราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัด โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการ
ขยายตัวถึงร้ อยละ 16.19 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 11.25 ในปี พ.ศ.2550 เช่นเดียวกับการผลิตภาค
เกษตรกรรมก็มีการขยายตัวถึงร้ อยละ 14.73 เพิ่มจากร้ อยละ -5.41 ในปี พ.ศ.2550 ส่งผลให้
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ ้น ส่วนการผลิตภาคการค้ าและบริ การมีการขยายตัวที่
ลดลงจากร้ อยละ 11.25 ในปี พ.ศ.2550 เป็ นร้ อยละ 9.33 ในปี พ.ศ.2551
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเริ่ มตังแต่
้ ปีพ.ศ.2533 เป็ นต้ น
มา จนทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคเศรษฐกิจที่ สําคัญที่ทํารายได้ จํานวนมากให้ กับจังหวัด
เนื่องจากมีความได้ เปรี ยบทางด้ านทําเลที่ตงั ้ ที่อยู่ใกล้ กรุ งเทพมหานคร มีความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง อีกทังเป็
้ นเขตส่งเสริ มการลงทุนในเขตที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
้ ่อย่างหนาแน่น
การลงทุน จึงทําให้ พื ้นที่ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมตังอยู
โดยโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นทังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ที่ต้อง
ใช้ เทคโนโลยี เงินทุน และแรงงานจํานวนมาก จึงส่งผลให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดมา
จากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตประเภทต่างๆ ทังการจ้
้
างแรงงานที่
ส่ ง ผลให้ เกิ ด การอพยพเคลื่ อ นย้ ายของประชากรจากพื น้ ที่ โ ดยรอบเพื่ อ มาทํ า งานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ ้น การใช้ จ่ายในการซื ้อวัตถุดิบจากภูมิภาคอื่น รวมไปถึงก่อให้ เกิดการใช้
จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต รวมถึงการซื ้อสินค้ าและบริ การภายในท้ องถิ่น ส่งผลให้ เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ ้นภายในท้ องถิ่นและพื ้นที่โดยรอบ
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ตารางที่ 4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปี พ.ศ. 2550 - 2551
สาขาการผลิต
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม

ราคาประจําปี
(ล้ านบาท)
2550
2551
6,931
10,631
81
94
852
918
287,244 353,740

ราคาคงที่ (ปี ฐาน 2531)
ล้ านบาท
อัตราเพิ่ม (%)
2550
2551
2550
2551
2,954
3,394
-5.47 14.90
48
50
-1.84
4.18
1,053
936
-0.64 -11.11
203,100 237,140 11.47 16.76

โครงสร้ าง (%)
2550 2551
1.25
1.24
0.02
0.02
0.45
0.34
85.84 86.78

การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา

5,623

5,420

4,600

4,796

8.62

4.26

1.94

1.76

การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน

3,095
10,721
2,228
6,671
2,119

3,128
11,977
2,339
7,388
2,663

1,253
5,201
823
5,653
1,019

1,143
5,257
838
6,607
1,209

-1.51
5.51
4.18
9.11
-16.18

-8.76
1.08
1.88
16.87
18.57

0.53
2.20
0.35
2.39
0.43

0.42
1.92
0.31
2.42
0.44

บริ การด้ านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า

9,124

10,228

7,336

8,415

24.71

14.70

3.10

3.08

บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคม และส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การผลิตภาคเกษตร (Primary)
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Secondary)
การผลิตภาคการค้ าและบริ การ (Tertiary)

2,942
4,970
2,160
764
25

3,166
4,887
2,274
778
26

937
1,510
713
399
10

954
1,392
719
401
10

3.80
9.88
6.69
-1.36
0.00

1.84
-7.76
0.95
0.35
0.00

0.40
0.64
0.30
0.17
0.00

0.35
0.51
0.26
0.15
0.00

345,549

419,657

236,609

273,262

10.93

15.49

100

100

7,011
296,813
41,724

10,724
363,206
45,727

3,002
210,007
23,600

3,444
244,016
25,802

-5.41
11.25
10.50

14.73
16.19
9.33

1.27
88.76
9.97

1.26
89.30
9.44

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551. และการคํานวณ

จากการวิเคราะห์โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาด้ วยวิธี Location
Quotients ปี พ.ศ.2551 พบว่า สาขาการผลิตด้ านอุตสาหกรรม (Manufacturing) เป็ นสาขา
เศรษฐกิจที่เป็ นสาขาการผลิตหลัก (Basic Sector) ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทังวิ
้ เคราะห์
เปรี ยบเทียบในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคทังภาคกลางและพื
้
้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
รวมถึ ง เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ม จัง หวัด ในภาคกลาง1 ตามการแบ่ง ของสํ า นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ ด้วยวิธี Shift-Share
Analysis ระหว่างปี พ.ศ.2544 – 2551 พบว่าทังค่
้ า Differential Shift และProportionality Shift
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีค่าเป็ นบวก แสดงว่า จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีสาขาการผลิตที่
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เติบโตเร็ วกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ที่มีโครงสร้ างแบบเดียวกัน โดยสาขาการ
ผลิ ต ด้ า นอุต สาหกรรมเป็ นสาขาการผลิ ต ที่ เ ติ บ โตเร็ ว และได้ เ ปรี ย บเมื่ อ ตัง้ อยู่ภ ายในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาทังวิ
้ เคราะห์เปรี ยบเทียบในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคทังภาคกลางและพื
้
้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึงเปรี ยบเทียบกับกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง1 ดังตารางใน
ภาคผนวก ข.
แผนภูมิที่ 4.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกตามสาขาเศรษฐกิจหลัก 3 สาขา ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี พ.ศ.2524, พ.ศ.2533, พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2551
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2542
12%

22%

9%

2%

47%

50%

41%

28%
พ.ศ. 2551

1%
10%
89%

89%

ภาคเกษตรกรรม
AGRICULTURE
INDUSTRY
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการค้ าและบริการ
SERVICE

จากแผนภูมิแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกตามสาขาเศรษฐกิจหลัก 3 สาขา ของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่าสาขาอุตสาหกรรมมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ในปี พ.ศ.2533 ซึง่ เป็ น
ช่วงที่เริ่ มมีการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครออกสูพ่ ื ้นที่
โดยรอบ อีกทังเศรษฐกิ
้
จของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2530-2534 มีการขยายตัวสูงสุดในช่วง 25 ปี
โดยมีอตั ราการขยายตัว ร้ อยละ 10.9 ต่อปี มีเงินเฟ้อร้ อยละ 4.7 มีทนุ สํารองต่างประเทศมากขึ ้น
ส่ ง ผลให้ ภาคอุต สาหกรรมมี ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม มากขึ น้ เกิ ด การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานจากภาค
เกษตรกรรมมาเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 124 ในปี พ.ศ.2551 พบว่าสาขาอุตสาหกรรมเป็ น
สาขาเศรษฐกิจที่มีมลู ค่าสูงสุดคิดเป็ นร้ อยละ 89 ของสาขาการผลิตทังหมด
้
โดยจะเน้ นไปที่
อุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับอิเลคทรอนิกส์ที่มีมลู ค่าสูง ส่งผลให้ มีการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนมากเข้ ามาในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
124 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6

(พ.ศ.2530-2534)
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4.1.4 ประชากร
จากข้ อมูลเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2551 พบว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีประชากรรวม
769,126 คน เป็ นชาย 371,557 คน เป็ นหญิง 397,569 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สดุ ได้ แก่
อําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา มีประชากรจํานวน 138,249 คน และอําเภอที่มีประชากรน้ อยที่สดุ
ได้ แก่ อําเภอบ้ านแพรก มีประชากรจํานวน 9,199 คน
4.1.5 แรงงานและการจ้ างงาน
สถานภาพแรงงานของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ที่จําแนกตามสภาวะการทํางาน ในปี
2551 มีประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป จํานวน 620,166 คน กําลังแรงงานรวม 120,240 คน เป็ นผู้มี
งานทําจํานวน 413,978 คน ผู้วา่ งงานจํานวน 6,262 คน คิดเป็ นอัตราว่างงานร้ อยละ 1.5
จากการที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นที่ตงของโรงงานจํ
ั้
านวนมากโดยเฉพาะในเขต
อุต สาหกรรมจึ ง มี ค วามต้ อ งการแรงงานเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการดัง กล่ า วทํ า ให้ มี ก าร
เคลื่อนย้ ายแรงงานท้ องถิ่นจากภาคอื่นที่มีผลตอบแทนตํ่ากว่า อาทิการเปลี่ยนจากแรงงานในภาค
เกษตรกรรมมาเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรวมทังมี
้ การอพยพแรงงานต่างถิ่นหรื อจากพื ้นที่อื่น
อันได้ แก่จงั หวัดต่างๆ เข้ ามาเป็ นแรงงานในพื ้นที่เป็ นจํานวนมาก สําหรับการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
จากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็ นในระดับผู้บริ หารที่ได้ รับมอบหมายให้ เข้ ามาจัดการบริ หารงาน
เนื่องจากผู้ลงทุนเป็ นชาวต่างชาติ หรื อเป็ นผู้เชี่ยวชาญที่ชํานาญการในด้ านต่างๆ ตามลักษณะของ
กิจการ
ในขณะที่มีการเคลื่อนย้ ายแรงงานทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ แรงงานแฝง
และแรงงานต่างด้ าวก็ยงั มีปรากฏอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เนื่องจากเจ้ าของกิจการ
หรื อนายจ้ างหรื อตัวแรงงานหรื อลูกจ้ าง ไม่มีการแจ้ งต่อจังหวัดทําให้ ฐานข้ อมูลขาดความสมบูรณ์
แต่ภายหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันให้ มีการจ้ างแรงงานต่างด้ าวโดยให้ มีการแจ้ งข้ อมูลแก่
ท้ องถิ่นแล้ ว ทําให้ ทราบถึงข้ อมูลของแรงงานแฝงรวมทังแรงงานต่
้
างด้ าวที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ได้ แต่ก็ยงั คง
มีสว่ นที่ยงั ไม่มีการแจ้ งข้ อมูลเช่นกัน
4.1.6 โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ปั จจุบนั ภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีการให้ บริ การด้ านการไฟฟ้าและการประปา
ครอบคลุม พื น้ ที่ ทัง้ จัง หวัด เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความต้ อ งการจาก
ภาคอุตสาหกรรม โดยปั จจุบนั มีกําลังการผลิตประปา 43,320 ลบ.ม./วัน มีจํานวนผู้ใช้ นํ ้า 41,969
ราย ส่วนการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ของจังหวัดจะจําหน่ายให้ กบั ภาคอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 4.3 จํานวนผู้ใช้ ไฟฟ้าและการจําหน่ายกระแสไฟฟ้ารวมของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี 2551
จํานวนผู้ใช้ ไฟฟ้า (ราย)
206,177

ที่อยู่อาศัย
30.25

การจําหน่ ายกระแสไฟฟ้า(ล้ านกิโลวัตต์ /ชั่วโมง)
สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานที่ราชการและสาธารณะ
268.23
4.52

รวม
303

ที่มา : สถิติจงั หวัด ปี พ.ศ.2552

4.1.7 การคมนาคมและขนส่ ง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีการคมนาคมและขนส่งทางบกและทางนํ ้า การคมนาคมและ
ขนส่งทางบก ได้ แก่ ทางรถยนต์โดยทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงหมายเลข9
(สายเอเชีย) ทางหลวงหมายเลข 32 และทางหลวงหมายเลข 347 เป็ นต้ น ทางหลวงต่างๆ เหล่านี ้
เชื่อมโยงจังหวัดพระนครศรี อยุธยากับกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่งผลให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
ทางรถยนต์ นอกจากนี ก้ ารคมนาคมและขนส่งทางรถไฟมีเส้ นทางรถไฟสายเหนือและสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี และอําเภอท่าเรื อ
(แผนที่ 4.2)
การคมนาคมและขนส่งทางนํ ้ามีการใช้ น้อยลง โดยมีการใช้ เฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่นํ ้าและ
คลอง เพื่อการขนส่งสินค้ าโดยอาศัยแม่นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่นํ ้าป่ าสัก นอกจากนี ้ยังเป็ นที่นิยมของ
ชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็ นอยูร่ ิมฝั่ งแม่นํ ้า
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แผนที่ 4.2 โครงข่ายคมนาคมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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4.1.8 ระบบชุมชนและการตัง้ ถิ่นฐาน
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรี อยุธยามีแม่นํ ้าลําคลองทังทางธรรมชาติ
้
และที่ขดุ ขึ ้นเพื่อการ
คมนาคมและชลประทานที่สําคัญ คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา แม่นํ ้าป่ าสัก แม่นํ ้าลพบุรี แม่นํ ้าน้ อยคลอง
้ ่นฐานในอดีตจึงอาศัยแม่นํ ้าลําคลองเป็ น
ระพีพฒ
ั น์และคลองอื่นๆ อีกเป็ นจํานวนมาก การตังถิ
หลัก แต่ตอ่ มาเมื่อมีการคมนาคมทางบกทังทางรถยนต์
้
และรถไฟสะดวกขึ ้น การตังถิ
้ ่นฐานจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เกิดชุมชนขนาดใหญ่ตามแนวถนนสายต่างๆ มากขึ ้น ส่วนพื ้นที่ชมุ ชน
ริ มนํ ้าที่ขาดความสะดวกจากการเข้ าถึงด้ วยการคมนาคมทางรถยนต์จะยังคงเป็ นชุมชนขนาดเล็ก
โดยจํานวนประชากรหรื อขนาดของชุมชนประกอบกับระดับทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจําแนก
โครงสร้ างระบบชุมชนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นลําดับดังนี ้
1) ชุมชนศูนย์กลางลําดับที่ 1 ได้ แก่ เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา
2) ชุมชนศูนย์กลางลําดับที่ 2 ได้ แก่ เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตําบลเจ้ าเจ็ด เทศบาล
ตําบลท่าหลวง และเทศบาลตําบลลําตาเสา
3) ชุมชนศูนย์กลางลําดับที่ 3 ได้ แก่ เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลตําบลอื่นๆที่
นอกเหนือจากศูนย์กลางชุมชนลําดับที่ 2
4) ชุมชนศูนย์กลางลําดับที่ 4 ได้ แก่ ชุมชนองค์การบริ หารส่วนตําบลต่างๆ ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
4.2 ข้ อมูลทั่วไปของอําเภอบางปะอิน
4.2.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
อําเภอบางปะอินเป็ น 1 ใน 16 อําเภอของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยูท่ างทิศใต้ ของ
จังหวัดห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 229,098 ตารางกิโลเมตร หรื อ
ประมาณ 143,213 ไร่
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4.2.2 การปกครอง
อําเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้ องถิ่นที่ พ.ศ. 2547
เป็ น 18 ตําบล และ 149 หมูบ่ ้ าน
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ตําบลทัง้ 18 ตําบล ได้ แก่ ต.บางกระสัน้ ต.บ้ านเลน ต.เชียงรากน้ อย ต.บ้ านกรด ต.บ้ าน
โพ ต.บางประแดง ต.คลองจิก ต.วัดยม ต.ตลาดเกรี ยบ ต.สามเรื อน ต.บ้ านสร้ าง ต.เกาะเกิ ด
ต.บ้ านหว้ า ต.ตลิง่ ชัน ต.บ้ านพลับ ต.ขนอนหลวง ต.คุ้งลาน และ ต.บ้ านแป้ง
แบ่งหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น เป็ นเทศบาลตําบล 7 แห่ง คือ เทศบาลตําบล
บ้ านเลน เทศบาลตํ าบลพระอินทราชา เทศบาลตําบลบ้ านสร้ าง เทศบาลตําบลปราสาททอง
เทศบาลตําบลคลองจิก เทศบาลตําบลเชียงรากน้ อย และ เทศบาลตําบลบางกระสัน้
นอกจากนันยั
้ งมีหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น เป็ นองค์การบริ หารส่วนตําบล 11
แห่ง คือ อบต.บ้ านกรด อบต.บ้ านโพ อบต.บางประแดง อบต.วัดยม อบต.ตลาดเกรี ยบ อบต.สาม
เรื อน อบต.เกาะเกิด อบต.บ้ านหว้ า อบต. ตลิง่ ชัน อบต.บ้ านพลับ และ อบต.บ้ านแป้ง
4.2.3 ประชากร
อําเภอบางปะอินมีประชากรทังสิ
้ ้น 86,943 คน แยกเป็ นชาย 41,038 คน หญิง 45,905
คน โดยจากจํานวนประชากรทังหมด
้
86,943 คน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 50,747 คน (ชาย
23,657 คน หญิง 27,090 คน) อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล 36,196 คน (ชาย 17,381 คน หญิง
18,815 คน)
4.2.4 การคมนาคมขนส่ ง
ภายในอําเภอมีถนนทังหมด
้
10 สาย โดยเป็ นทางหลวงพิเศษ 1 สาย ระยะทาง 11.285
กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดิน 6 สาย ระยะทางทังหมด
้
62.245 กิโลเมตร ทางหลวงท้ องถิ่น 3 สาย
ระยะทางทังหมด
้
19.29 กิโลเมตร
4.2.5 โครงสร้ างพืน้ ฐาน
ภายในอําเภอมีการให้ บริ การโทรศัพท์พื ้นฐานและโทรศัพท์หมายเลข รวมทังสิ
้ ้นจํานวน
13,426 เลขหมาย มีการให้ บริ การประปาจํานวน 12,030 ครัวเรื อน มีสถานีขนส่ง จํานวน 1 แห่ง
ท่าเทียบเรื อ 1 แห่ง สถานีรถไฟ 4 แห่ง สถานีวิทยุชมุ ชน 1 แห่ง เขื่อน/อ่างเก็บนํ ้า 3 แห่ง
4.2.6 สภาพเศรษฐกิจ
ด้ านการเกษตรกรรม มีเนื อ้ ที่การทํ าเกษตร จํานวน 113,000 ไร่ มีครัวเรื อนที่ ทํา
การเกษตร 6,459 ครัวเรื อน มีรายได้ เฉลี่ย 438,815 บาท ต่อครัวเรื อน นอกเหนือจากนันจะเป็
้
น
การทําปศุสตั ว์และการทําประมง
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โดยในพื ้นที่ของอําเภอบางปะอินประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน และ นิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า-ไฮเทค โดยมีพื ้นที่รวมกันประมาณ 4,400
ไร่ มีคนงานโรงงานอุตสาหกรรมรวมกัน ประมาณ 70,000 คน
4.3 ข้ อมูลทั่วไปของอําเภออุทยั
4.3.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขต
อําเภออุทยั เป็ นอําเภอหนึ่งในจํานวน 16 อําเภอ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยู่ทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัด และอยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนือ้ ที่ ประมาณ
186,802 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 116,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงดังนี ้
ติดต่อกับ อําเภอนครหลวงและอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อําเภอวังน้ อยและอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4.3.2 การปกครอง
อําเภออุทยั แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้ องถิ่นที่ พ.ศ. 2547 เป็ น
11 ตําบล และ 107 หมูบ่ ้ าน
ตําบลทัง้ 11 ตําบล ได้ แก่ ตําบลอุทยั ตําบลธนู ตําบลหนองนํ ้าส้ ม ตําบลคานหาม ตําบล
โพสาวหาญ ตําบลเสนา ตําบลสามบัณฑิ ต ตําบลข้ าวเม่า ตําบลบ้ านช้ าง ตําบลบ้ านหี บและ
ตําบลหนองไม้ ซงุ
แบ่งหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น เป็ นเทศบาลตําบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตําบล
อุทยั
นอกจากนันยั
้ งมีหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น เป็ นองค์การบริ หารส่วนตําบล 11
แห่ง คือ อบต.คานหาม อบต.ข้ าวเม่า อบต.โพสาวหาญ อบต.หนองไม้ ซุง อบต.หนองนํ ้าส้ ม อบต.
เสนา อบต.สามบัณฑิต อบต.บ้ านหีบ อบต.ธนู อบต.อุทยั และ อบต.บ้ านช้ าง
4.3.3 ประชากร
อําเภออุทยั มีจํานวนประชากรทังสิ
้ ้น จํานวน 41,177 คน แยกเป็ นชาย 19,968 คน หญิง
21,149 คน (ข้ อมูล ณ กรกฎาคม 2551 ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภออุทยั )
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4.3.4 สภาพเศรษฐกิจ
รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชาชนในพื ้นที่อําเภออุทยั ในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 45,268
บาท โดย กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ การทําเกษตรกรรม การทําปสุสตั ว์ รวมถึง กิจกรรม
ด้ านอุตสาหกรรม
ด้ านการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ข้ าวเจ้ า มะม่วง และ เห็ดฟาง มีครัวเรื อน
เกษตรทังหมด
้
13,178 ครัวเรื อน มีพื ้นที่เกษตรกรรมประมาณ 101,467 ไร่
ด้ านอุตสาหกรรม มีสวนอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปั จจุบนั มีพื ้นที่
ประมาณ 7,275 ไร่ แบ่งเป็ นสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 1 และ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2
4.4 ลักษณะของอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาตังอยู
้ ่ในเขต 2 ของการส่งเสริ มการลงทุน มีนิคมอุตสาหกรรม
รวมทังสิ
้ ้น 3 แห่ง ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า-ไฮเทค ตังอยู
้ ่
ในพื น้ ที่ อํา เภอบางปะอิ น นิ คมอุต สาหกรรมสหรั ตนนครตัง้ อยู่ในเขตอํ า เภอนครหลวง มี สวน
อุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้ แก่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตังอยู
้ ่ในเขตอําเภออุทยั มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้ แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่ แลนด์วงั น้ อย ตังอยู
้ ่ในเขต
อําเภอวังน้ อย
ในอดี ต ลัก ษณะของอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
อุตสาหกรรมที่พึ่งวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรมและไม่ใช้ เทคโนโลยีมาก ส่วนใหญ่ใช้ แรงงานคน
เนื่ องจากพืน้ ที่ของจังหวัดอยุธยามีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการทํ าการเกษตรกรรมมาก แต่ใน
ปั จจุบนั พื ้นที่เกษตรกรรมได้ ลดลงเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยมีอตุ สาหกรรม
ประเภทใหม่ๆ จําพวกการผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโลหะ การผลิตคอนกรี ต
และการผลิตเครื่ องประดับต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทังนี
้ ้สามารถ
แบ่งลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ได้ แก่
อุตสาหกรรมดังเดิ
้ ม คือ อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้ เทคโนโลยีมาก เน้ นการใช้ แรงงานคน เช่น การสีข้าว
การแปรรู ปไม้ และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ คือ อุตสาหกรรมที่มีการผลิตและใช้ เทคโนโลยีระดับสูง
เช่ น การผลิต ชิ น้ ส่ว นอุป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ การเชื่ อ มโลหะ การผลิต คอนกรี ต และการผลิต
เครื่ องประดับ
โดยอําเภอที่มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สดุ ได้ แก่ อําเภอบางปะอิน รองลงมาคือ
อํ าเภออุทัย อํ าเภอวัง น้ อย อํ า เภอนครหลวง อํ าเภอเมื องพระนครศรี อยุธ ยาและอํ า เภอเสนา
ตามลําดับ ซึง่ อําเภอบางปะอิน มีโรงงานที่ประกอบกิจการทังหมด
้
364 โรงงาน และเป็ นพื ้นที่ที่มี
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ความสะดวกในการคมนาคม เนื่องจากอยู่ติดกับทังอํ
้ าเภอเมืองพระนครศรี อยุธยาในทางเหนือ
และตอนใต้ ตดิ กับอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่มีการพัฒนาทางด้ านอุตสาหกรรมมาก ทํา
ให้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เข้ ามาในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เข้ ามาทางอําเภอบางปะอิน
เป็ นส่วนใหญ่ อําเภอบางปะอินจึงเป็ นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ จะเป็ นอุตสาหกรรมสมัยใหม่คือการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์ นอกจากนี ้
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในอําเภออุทยั และอําเภอวังน้ อย ยังเป็ นประเภทการผลิตชิ ้นส่วนอุปกรณ์
อิเ ลคทรอนิ ก ส์ เ ช่ น เดีย วกัน อาจกล่า วได้ ว่า ในปั จ จุบัน อุต สาหกรรมประเภทการผลิ ต ชิ น้ ส่ว น
อุป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ กํ า ลัง ขยายตัว เพิ่ ม มากขึน้ ในพื น้ ที่ จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาทดแทน
อุตสาหกรรมดังเดิ
้ ม เช่น การสีข้าวและการดูดทราย
แผนภูมิที่ 4.2 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามรายอําเภอ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจ.พระนครศรีอยุธยา รายอําเภอ
400
350

จํานวนโรงงาน

300
250
200
150
100
50
0

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม มกราคม 2552

ปั จจุบนั มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการในปี 2552 (ข้ อมูลเมื่อ 30
เมษายน 2552) จํานวน 1,799 โรงงาน มีเงินลงทุนรวม 289,164.83 ล้ านบาท มีการจ้ างคนงาน
229,185 คน มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในปี งบประมาณพ.ศ.2552
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จํานวน 47
โรงงาน ขอขยาย 2 โรงงาน เลิกกิจการ 9 โรงงาน สรุ ปได้ ว่ามีการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 38 โรงงาน (คิดเป็ นร้ อยละ 2.16) เงินลงทุน 3,312.32 ล้ านบาท (คิด
เป็ นร้ อยละ 1.16) การจ้ างงาน 2,721 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 1.20)
ตารางที่ 4.4 จํานวนโรงงาน เงินทุน และแรงงานในจ.พระนครศรี อยุธยา
ปี งบประมาณ 2551
โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรม
บ้ านหว้ า-ไฮเทค
นิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร
รวมโรงงานใน
นิคม
เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟค
เตอรี่ แลนด์ วัง
น้ อย
สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ
รวมโรงงานใน
นิคมและในเขต
โรงงาน
อุตสาหกรรมนอก
นิคม
รวมทัง้ หมด

สรุ ปการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม

ปี งบประมาณ 2552

จํานวน
โรงงาน

เงินทุน
(ล้ านบาท)

คนงาน

จํานวน
โรงงาน

เงินทุน
(ล้ านบาท)

คนงาน

88

29,283

27,590

88

29,283

27,590

0

0

0

134

59,723

44,709

138

60,288

45,121

4

565

412

43

19,840

16,056

43

19,840

16,056

0

0

0

265

108,846

88,355

269

109,411

88,767

4

565

412

82

10,116

5,538

91

10,680

6,266

9

564

728

35,211

171

36,108

5

166

49,847

50,938

จํานวน เงินทุน
คนงาน
โรงงาน (ล้ านบาท)

1,091

897

513

168,809

129,104

531

171,031

131,141

18

2,221

2,037

1,248

117,042

97,360

1,268

118,133

98,044

20

1,090

684

1,761

285,852

226,464

1,799

289,164

229,185

38

3,312

2,721

2.16

1.16

1.2

เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จ.พระนครศรี อยุธยา 2552
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จากข้ อมูลของกรมโรงานอุตสาหกรรม (เมษายน 2552) พบว่าอุตสาหกรรมที่มีมลู ค่าเงิน
ลงทุนรวมสูง 2 อันดับแรกของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต โดยมีเงิน
ลงทุนรวม จํานวน 54,070,442,331 บาท และ 51,280,049,766 บาท ตามลําดับ ดังตารางที่
4.10
ตารางที่ 4.5 จํานวนเงินลงทุนของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อันดับ ประเภท
1

มูลค่ าเงินลงทุนรวม
(บาท)
54,070,442,331

2

072 อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์สื่อสาร
058 อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต

3

069 อุตสาหกรรมและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์

21,222,180,793

4

088 โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

19,379,365,000

5

077 อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์

11,026,419,070

6

082 อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องมือหรื อเครื่ องใช้ เกี่ยวกับนัยน์ตาหรื อการวัด
สายตา เลนส์
053 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก

10,583,449,000

044 อุตสาหกรรมการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก
หรื อเส้ นใยสังเคราะห์
091 อุตสาหกรรมบรรจุสนิ ค้ าในภาชนะ

8,172,705,000

013 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่ องปรุงหรื อเครื่ องประกอบ
อาหาร

5,685,179,763

7
8
9
10

51,280,049,766

9,578,673,838

6,705,299,301

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม เมษายน 2552

4.4.1 ข้ อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
ปั จจุบนั ในพื ้นที่ของอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ประกอบไปด้ วยนิคมอุตสาหกรรม
2
แห่ง คือ นิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า-ไฮเทค และสวน
อุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยพื ้นที่ทงั ้ 3 แห่งเป็ นพื ้นที่ที่มีการกระจุกตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก ซึง่ มีข้อมูลรายละเอียดดังนี ้
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4.4.1.1 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตังอยู
้ ่บนถนนอุดมสรยุทธ์ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พัฒนาโดยบริ ษัทที่ดินบางปะอิน จํากัด ร่ วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
1,962 ไร่ แบ่งออกเป็ น พื ้นที่เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป 1,172 ไร่ เขต
ประกอบการเสรี 166 ไร่ เขตที่พกั อาศัยและพาณิชย์ 50 ไร่ พื ้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 364 ไร่ และพื ้นที่สีเขียว 202 ไร่ ครอบคลุมพื ้นที่ 2 ตําบล คือ ตําบลบางกระสัน้ และ
ตําบลคลองจิก
ปั จจุบนั มีสถานประกอบการ 88 แห่ง (เมษายน 2552) มีมลู ค่าเงินลงทุนรวม ประมาณ
29,283 ล้ านบาท นักลงทุนส่วนมากเป็ นนักลงทุนชาวต่างชาติทงั ้ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ รวมถึงนัก
ลงทุนชาวไทย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ โดยเปิ ดทําการมาแล้ ว 20 ปี
4.4.1.2 นิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า-ไฮเทค
นิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า-ไฮเทค ตังอยู
้ ่บนถนนสายเอเซีย กิโลเมตรที่ 60 อยู่ในพื ้นที่
เทศบาลตําบลปราสาททอง ตําบลบ้ านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พัฒนา
โดย บริ ษัท ไทยอินดัสเตรี ยลเอสเตด จํากัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีพื ้นที่
ประมาณ 2,379 ไร่ แบ่งเป็ น เขตอุตสาหกรรมส่งออก ประมาณ 616 ไร่ เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป
ประมาณ 1,523 ไร่ เขตปลอดอากร ประมาณ 240 ไร่ และ พื ้นที่สําหรับโรงงานสําเร็ จรูปขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ครอบคลุมพืน้ ที่เทศบาลตําบลปราสาททอง อบต.บ้ านหว้ า และ
อบต.บ้ านโพ
ปั จจุบนั มีสถานประกอบการ 138 แห่ง (เมษายน 2552) มีมลู ค่าเงินลงทุนรวม ประมาณ
60,288 ล้ านบาท นักลงทุนส่วนมากเป็ นนักลงทุนชาวต่างชาติทงั ้ ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ ไต้ หวัน รวมถึงนัก
ลงทุนชาวไทย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอิเลคทรอนิกส์ โดยเปิ ดทํา
การมาแล้ ว 20 ปี
4.4.1.3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ดําเนินการโดย บริ ษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด ตังอยู
้ ่ใน
เขตพืน้ ที่อบต.คานหาม อําเภออุทัย ปั จจุบนั มีพืน้ ที่รวมทัง้ สิ ้น 7,275 ไร่ แบ่งออกเป็ น สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ 1 4,725 ไร่ ซึง่ ปั จจุบนั เปิ ดดําเนินการมาแล้ วประมาณ 20 ปี และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมดําเนินกิจการเต็มพื ้นที่แล้ ว ส่วนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 มีพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น 2,550 ไร่
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เปิ ดดําเนินการมาแล้ ว 5 ปี โดยปั จจุบนั ยังมีพื ้นที่วา่ งสําหรับการขยายกิจการ โดยเป็ นทังพื
้ ้นที่เปล่า
และพื ้นที่พร้ อมโรงงานซึง่ ผู้ประกอบการสามารถขนเครื่ องจักรเข้ าไปดําเนินกิจการได้ เลย
ปั จจุบนั มีสถานประกอบการ 171 แห่ง (เมษายน 2552) มีมลู ค่าเงินลงทุนรวมประมาณ
50,938 ล้ านบาท กลุม่ ลูกค้ าหลักของ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ คือ กลุม่ บริ ษัทญี่ปนผู
ุ่ ้ ผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ เช่น ฮอนด้ า ซันโย อุปกรณ์เซมิคอนดัคเตอร์ ฮิตาชิ และนิคอน โดยคิดเป็ น
สัดส่วนถึงร้ อยละ 70-80
4.4.2 สถานการณ์ ปัจจุบันของอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในอําเภอบางปะอิน
และ อําเภออุทยั
จากข้ อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2552 พบว่าในอําเภอบางปะอิน
และอําเภออุทยั มีโรงงานทัง้ 2 ประเภทรวมกันทังสิ
้ ้น 100 โรงงาน แบ่งเป็ น
1. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
(072) 75 โรงงาน
2. อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต (058) 25 โรงงาน
โดยสามารถแยกตามเกณฑ์ ในการแบ่งประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ แบ่งตาม
อําเภอ สถานที่ตงั ้ และขนาด ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.6 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตามเกณฑ์การจําแนกทัง้ 3 ประเภท
ประเภท

อําเภอ
บางปะอิน อุทัย

สถานที่ท่ ตี งั ้
นอกนิคม ในนิคม

เล็ก

ขนาด
กลาง ใหญ่

ไม่ ระบุ

058
25 โรงงาน

15

10

17

8

10

10

5

-

072
75 โรงงาน

27

48

2

73

6

21

44

4

4.4.3 ลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร
อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสาร
เกิ ดขึน้ ในประเทศไทยมาเป็ นเวลานานประมาณ 40 ปี เมื่อรั ฐบาลดําเนิ นนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนํ าเข้ า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-2
(พ.ศ.2504 - พ.ศ.2514) ซึง่ เน้ นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคขันปลายหรื
้
อสินค้ า
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สําเร็ จรู ป บริ ษัทที่เกิดขึ ้นในช่วงแรกนี ้ส่วนใหญ่ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและเครื่ องใช้ อิเลคทรอนิกส์ใน
บ้ าน เช่น เครื่ องรับวิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลมไฟฟ้า เป็ นต้ น โดยเป็ นการนําชิ ้นส่วนสําเร็ จรู ปเข้ า
มาประกอบ นอกจากมาตรการการส่ง เสริ ม การลงทุน แล้ ว รั ฐยัง ให้ ก ารคุ้ม ครองทางภาษี เ พื่ อ
ช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศให้ สามารถแข่งขันกับสินค้ าที่นําเข้ าจากต่างประเทศได้ โดยอากรขาเข้ า
สําหรับผลิตภัณฑ์ในหมวดนี ้มีอตั ราสูงมากถึง ร้ อยละ 80-100 เพื่อจูงใจให้ เกิดการผลิตสินค้ า
เหล่ า นี ข้ ึน้ ในประเทศ กล่ า วได้ ว่ า การส่ง เสริ ม การลงทุน และการคุ้ม ครองทางภาษี ทํ า ให้ เ กิ ด
อุต สาหกรรมประเภทนี ข้ ึน้ ในประเทศ นอกจากนัน้ การเพิ่ ม ขึน้ ของสถานี โ ทรทัศ น์ แ ละสถานี
วิทยุกระจายเสียงก็มีสว่ นช่วยขยายตลาดภายในประเทศด้ วย
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3-4 (พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2524) รัฐ
ใช้ นโยบายส่งเสริ มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก โดยการยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักรและ
วัตถุดิบตลอดเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวและค่าแรงราคาถูกทําให้
บริ ษัทต่างประเทศหลายแห่งเข้ ามาตังโรงงานผลิ
้
ตเพื่อการส่งออก
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524 - พ.ศ.2529) เป็ น
ช่วงที่ไทยกําลังประสบปั ญหาการขาดดุลการค้ าและการว่างงานอย่างมาก การส่งเสริ มการลงทุน
ในช่ ว งนี ม้ ุ่ง ที่ จ ะดึง เงิ น ลงทุน จากต่ า งประเทศและบรรเทาปั ญ หาการว่ า งงาน อุต สาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่รัฐมุ่งส่งเสริ ม ในช่วงนี ้มีโครงการที่ได้ รับ
การส่ง เสริ ม การลงทุน และเปิ ดดํ า เนิ น กิ จ การหลายโครงการ ส่ว นหนึ่ง เป็ นของบริ ษั ท ในเครื อ
Minebea ซึง่ มีฐานการผลิตในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2530 เป็ นต้ นมา ผลจากการดําเนินนโยบายทางการเงินและการคลังที่
เข้ มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดค่าเงินบาทและการควบคุมงบประมาณรายจ่ายในช่วงปี พ.ศ.
2523-2529 ทําให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในประเทศ และผลจากค่าเงินที่แข็งตัวขึ ้นของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ญี่ปนุ่ ตลอดจน
มาตรการกีดกันทางการค้ าของอเมริ กาและยุโรป ทําให้ การลงทุนจากต่างประเทศหลัง่ ไหลเข้ าสู่
ุ่
่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ประเทศไทยเป็ นอันมาก โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนจากญี่ปนและกลุ
อันได้ แก่ ไต้ หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง ประเทศไทยกลายเป็ นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์จํานวนมาก โดยมีทงการผลิ
ั้
ตเพื่อจําหน่ายในประเทศ และการผลิตเพื่อ
ส่งออก ปั จจุบนั กล่าวได้ ว่าอุตสาหกรรมประเภทนี ้เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ในส่ ว นของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี นั ก ลงทุ น เข้ ามาลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา ซึ่งส่วน
ใหญ่ จ ะเลื อ กเข้ ามาลงทุ น ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมเป็ น
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อุตสาหกรรมที่ใช้ วตั ถุดิบในการผลิตหลายชนิด รวมถึง ผลผลิตที่เกิดขึ ้นส่วนหนึ่งอาจนําไปเป็ น
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอื่นต่อไป ทําให้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ วตั ถุดิบหรื อผลผลิตร่ วมกัน
จึงเลือกที่ตงของโรงงานอยู
ั้
่ในบริ เวณใกล้ เคียงกันเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในด้ านการขนส่ง
นอกจากนันการตั
้
งโรงงานในนิ
้
คมอุตสาหกรรมหรื อสวนอุตสาหกรรมจะได้ สิทธิ ประโยชน์ได้ ด้าน
ต่างๆ เช่น มาตรการทางด้ านภาษี การลดค่าต้ นทุนเครื่ องจักรที่ต้องนําเข้ าจากต่างประเทศ
อุต สาหกรรมผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อุป กรณ์ สื่ อ สารจะ
ประกอบด้ วย การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่ องเล่นแผ่นเสียง โทรศัพท์ จานดาวเทียม เครื่ องมือ
สื่อสารอื่นๆ รวมทังชิ
้ ้นส่วนและส่วนประกอบ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า แผ่นวงจรพิมพ์ เป็ นต้ น ในส่วน
ของการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จะประกอบด้ วยการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในบ้ านขนาดเล็ก เช่น เตาอบไมโครเวฟ เตารี ด พัดลม หม้ อหุงข้ าว เป็ นต้ น
ลักษณะการผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์ การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะเป็ นการ
ผลิตเพื่อส่งออกตามคําสัง่ ของผู้วา่ จ้ างหรื อบริษัทแม่ แต่ก็ยงั มีการผลิตเพื่อใช้ ในประเทศเพื่อใช้ เป็ น
วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต ของอุต สาหกรรมอื่ น ต่ อ ไป ซึ่ง ในการผลิต จะต้ อ งมี ก ารนํ า เข้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์
อิเลคทรอนิ กส์ ทัง้ การนํ าเข้ าจากต่างประเทศและใช้ วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งการนําเข้ าจาก
ุ่
่สดุ รองลงมา คือ สหรัฐอเมริ กา สิงคโปร์
ต่างประเทศจะเป็ นการนําเข้ าจากประเทศญี่ ปนมากที
และเยอรมัน แต่ในปั จจุบนั ประเทศไทยก็ได้ มีการส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของการผลิตชิ ้นส่วน
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้ า โดยวัตถุดิบที่นําเข้ าจะเป็ นวัตถุดิบและวัสดุพื ้นฐาน เช่น
เหล็ก อะลูมิ เนี ยม ทองแดง พลาสติก เคมี ภัณฑ์ เป็ นต้ น ในส่วนของการส่งออกอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกที่สูงเรื่ อยมา โดยตลาดส่งออกที่สําคัญคือ
ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริ กา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป
จากตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี พ.ศ.2543 พบว่าในการผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร ส่วนใหญ่จะอาศัยวัตถุดิบและปั จจัย
การผลิต (Input) จากอุตสาหกรรมที่อยู่ในสาขาเดียวกันมากที่สดุ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการ
ั ฑ์อุตสาหกรรมขันมู
้ ลฐาน เช่น กํามะถัน
ผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภณ
ไฮโดรเจน ออกซิ เ จน เป็ นต้ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยางสัง เคราะห์ แ ละปิ โตรเคมี รวมถึ ง
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ า เช่น การผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก
แผ่นเหล็กรี ดร้ อน เหล็กเส้ น ลวดเหล็ก เป็ นต้ น
ในส่วนของผลผลิต (Output) ของอุตสาหกรรมประเภทนี ้หลังจากผลิตเสร็ จแล้ ว มีทงการ
ั้
ออกสู่ตลาด และการนําไปเป็ นวัตถุดิบส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะส่ง
้
ตเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในสํานักงานและใน
ต่อไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน ทังการผลิ
ครัวเรื อน การผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องมือไฟฟ้าสําหรับงานอุตสาหกรรม นอกจากนันยั
้ งส่งต่อไป
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ยังอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวกับการซ่อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในครั วเรื อน อุปกรณ์ ตกแต่ง รวมถึง
อุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะต่างๆ
4.4.4 ลักษณะของอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต
คอนกรี ต ในความหมายทั่วไปหมายถึงการนํ าปูนซีเมนต์ ทราย หิน และนํา้ มาผสม
ร่ วมกันและทําให้ เกิดการแข็งตัว มีความแข็งแรงและสามารถรับแรงต่างได้ ดี มีความทนทานต่อ
การทําลายจากความร้ อน ความเย็น ลม แสงแดด นํ ้า และอื่นๆ มีความสามารถก่อสร้ างให้ มีรูปร่าง
และขนาดได้ ตามต้ องการ โครงสร้ างของคอนกรี ตจึงมีให้ เห็นได้ ทวั่ ไปทังพื
้ ้น อาคาร เสาอาคาร พื ้น
ถนน สะพาน ท่ อ ระบายนํ า้ อาคารต่า งๆ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ วัต ถุดิบ ที่ นํ า มาใช้ ใ นการผลิ ต
ปูนซี เมนต์ สามารถหาได้ ง่ายและวิธี การผลิตปูน ซีเ มนต์ ไม่ซับซ้ อน ดังนัน้ คอนกรี ตจึงเป็ นวัสดุ
ก่อสร้ างที่ได้ รับความนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตและยังเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมก่อสร้ าง โดยลักษณะ
ของอุตสาหกรรมมีขึ ้นในประเทศตังแต่
้ ปีพ.ศ.2456 โดยเป็ นอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ การควบคุม
ของรัฐบาลมาตังแต่
้ ต้น ดังนันนโยบายของรั
้
ฐจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อลักษณะโครงสร้ างและการ
เจริ ญเติบโตอุตสาหกรรมประเภทนี แ้ ละอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง การแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประเภทนี ้เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันน้ อยราย (Oligopoly) และมีผ้ ผู ลิตรายใหญ่ ที่เหลือจะ
้
ตสาหกรรมประเภทนี ้นันไม่
้ สามารถที่จะเข้ ามาแข่งขันได้ โดยเสรี นกั
เป็ นรายย่อยๆ การตังโรงงานอุ
เนื่ องจากในบางช่วงระยะเวลาผู้ผลิตต้ องได้ รับอนุญาตเพราะมีการควบคุมโดยรั ฐบาล ดังนัน้
รัฐบาลจึงมีบทบาทอย่างมากในการกําหนดโครงสร้ างของอุตสาหกรรม
ปั จจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดโครงสร้ างอุตสาหกรรมและการ
เข้ า มาแข่ ง ขัน นอกเหนื อ ไปจากนโยบายของรั ฐ บาลก็ คือ ลัก ษณะการลงทุน ของอุต สาหกรรม
ประเภทนี ้จะต้ องลงทุนสูงมาก ดังนันการเข้
้
ามาแข่งขันจึงทําได้ ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ผลิต
รายเดิมได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน และได้ รับการยกเว้ นภาษี ขาเข้ าเครื่ องจักร แต่ผ้ ปู ระกอบการ
รายใหม่ไม่ได้ รับ
จากการออกสํารวจพื ้นที่ศกึ ษาในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาพบว่า โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทผลิตคอนกรี ตส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่นอกนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากลักษณะการผลิตจะเป็ น
การผสมคอนกรี ตซึง่ ต้ องใช้ วตั ถุดิบประเภท หิน ดิน ทราย เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ โรงงานต้ องมี
พื ้นที่ขนาดใหญ่รวมถึงต้ องมีเส้ นทางคมนาคมที่กว้ างและเข้ าออกง่าย เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งวัตถุดิบและสินค้ า ทําให้ โรงงานประเภทผลิตคอนกรี ตส่วนมากจะตังอยู
้ ่บริ เวณริ มเส้ นทาง
คมนาคมสายหลัก เช่น ถนนพหลโยธินสายเอเซีย เป็ นต้ น

77
ลักษณะการผลิตคอนกรี ตจะมีการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ มายังโรงงานเพื่อนํามา
ผสมแล้ วจะส่งต่อไปยังสถานที่ก่อสร้ าง เพราะฉะนัน้ ในการเลือกที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตคอนกรี ต
อาจจะต้ องตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากสถานที่ก่อสร้ างมากนัก โดยในการขนส่งคอนกรี ตจากโรงงานไปยัง
สถานที่ก่อสร้ างทําได้ โดยรถกวนหรื อรถผสม ในการเลือกวิธีการขนส่งจะขึ ้นอยู่กับปริ มาณของ
คอนกรี ตและระยะทางที่จะขนส่ง โดยในการขนส่งต้ องระวังไม่ให้ คอนกรี ตเกิดการแยกตัวและ
ได้ รับผลกระทบจากสภาวะของดินฟ้า อากาศ ซึง่ ได้ แก่ฝน การระเหยของนํ ้า และอุณหภูมิ เป็ นต้ น
จากตารางปั จจั ย การผลิ ต และผลผลิ ต ของประเทศไทยปี พ.ศ.2543 พบว่ า ใน
อุต สาหกรรมการผลิ ต คอนกรี ต ส่ ว นใหญ่ จ ะอาศัย วัต ถุ ดิ บ และปั จ จัย การผลิ ต (Input) จาก
อุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์ ทังซี
้ เมนต์ปอร์ ตแลนด์ ซีเมต์ผสม ซีเมนต์ขาวและปูนขาว รวมถึงต้ อง
อาศัย ปั จ จัย การผลิ ต จาก อุต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก กล้ า อุต สาหกรรมการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ เคมี และอุตสาหกรรมการทําเหมืองหินและการย่อยหิน ซึ่งจะเกี่ยวกับกิจการหิน ดิน
กรวด ทราย ดินเหนียวและหินอ่อน
ในส่วนของผลผลิต (Output) ของอุตสาหกรรมประเภทนี ้หลังจากผลิตเสร็ จแล้ วจะถูกส่ง
ต่อไปยังอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่สําคัญที่สดุ คือการก่อสร้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้ าง
เกี่ยวกับงานบริ การสาธารณะ เช่น การก่อสร้ างและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรื อ
สนามบิน สถานีรถไฟ ท่อนํา้ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ จะถูกนําไปใช้ ในการก่อสร้ างอาคารและที่อยู่
อาศัยต่างๆ ทังโรงเรี
้
ยน โรงพยาบาล อาคารที่ทําการ โรงแรม เป็ นต้ น
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แผนที่ 4.3 แหล่ งที่ตัง้ ของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย
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บทที่ 5
ผลการวิเคราะผ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในบทนี ้จะกล่าวถึงการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทรวมถึงการใช้ จ่ายของ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่
จังหวัดอยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้ เก็บเป็ นตัวแทนของกลุม่ ประชากรเป้าหมาย
ข้ อมูลการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย ข้ อมูลปริ มาณการใช้ จ่ายในการ
จ้ างแรงงาน การซื ้อวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภคทังค่
้ าไฟฟ้า ค่านํ ้าประปา รวมถึงค่าใช้ จ่ายประเภท
อื่นๆ เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้ น ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขนส่งนันได้
้
รวมอยูใ่ นการใช้ จ่ายด้ านวัตถุดบิ แล้ ว โดยในการศึกษาจะพิจารณาเป็ นสัดส่วนร้ อยละของปริ มาณ
การใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ ในแต่ ล ะพื น้ ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ลัก ษณะและความสั ม พั น ธ์ ข อง
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทกับพื ้นที่ตา่ งๆ ทังพื
้ ้นที่ภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเองรวมถึงพื ้นที่
เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ในส่วนของการศึกษาการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้ รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประกอบด้ วยปริ มาณการใช้ จ่ายในการซื ้อและบริ โภคสินค้ าที่จําเป็ นใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน เช่ น ค่า ใช้ จ่า ยในการซื อ้ อาหาร เสือ้ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ง ห่ม ค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทาง
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ
รั ก ษาพยาบาล ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นการศึก ษา รวมถึ ง ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ค่า อุป การะเลี ย้ งดู
ค่าใช้ จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ค่าใช้ จ่ายในการชดใช้ หนีส้ ินและค่าผ่อนชําระต่างๆ โดยใน
การศึก ษาจะพิ จ ารณาสัด ส่ว นร้ อยละของการใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึน้ ในพื น้ ที่ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันระหว่างประชาชนที่อาศัยในพื ้นที่ตา่ งๆ ทังในจั
้ งหวัดพระนครศรี อยุธยา
และพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
5.1 การใช้ จ่ายของกลุ่มตัวอย่ าง
5.1.1 การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม
การศึกษาในส่วนนี ้จะกล่าวถึงการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในด้ าน
ต่างๆ ภายในระยะเวลา1 ปี โดยมีจํานวนตัวอย่างที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ระกอบการโรงงาน
้ ้น 32 ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
อุตสาหกรรมหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทังสิ
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1) โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สําหรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์ ส่ ือสาร
จากการเก็บข้ อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้จํานวนทังสิ
้ ้น 25 โรงงาน พบว่า
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูงและตังอยู
้ ่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมหรื อสวนอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 5.1 โดยโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงงานมี
รายได้ เฉลี่ยประมาณปี ละ 6,255 ล้ านบาท ซึง่ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นทังลู
้ กค้ าจากต่างประเทศและ
ลูกค้ าจากในประเทศที่อยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมถึง
คมอุตสาหกรรมและท่าเรื อสําหรับส่งสินค้ าออกสู่
ลูกค้ าที่มาจากภาคตะวันออกซึ่งเป็ นที่ตงของนิ
ั้
ต่างประเทศที่สําคัญหลายแห่ง ส่วนลูกค้ าที่มาจากต่างประเทศมีทงประเทศในแถบทวี
ั้
ปเอเซียและ
อเมริ ก า เช่ น ญี่ ปุ่ น ไต้ ห วัน สิ ง ค์ โ ปร์ จี น สหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น สํ า หรั บ รายจ่ า ยของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยแล้ วแต่ละโรงงานจะมีรายจ่ายทุกประเภทรวมกันประมาณปี ละ 5,560 ล้ าน
บาท ซึง่ รายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็ นรายจ่ายในด้ านการซื ้อวัตถุดิบ ในส่วนของการจ้ างแรงงาน พบว่า
โรงงานขนาดใหญ่มากๆ บางโรงงาน เช่น บริ ษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด มีจํานวน
คนงานทั ้งสิ ้นประมาณ 16,000 คน แต่โดยเฉลี่ยแล้ วโรงงานขนาดใหญ่จะมีแรงงานในทุกประเภท
รวมกันทังสิ
้ ้นประมาณ 800 คน ส่วนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีแรงงานเฉลี่ยประมาณ
100 คน สําหรับผู้ที่ทํางานในระดับบริ หารมีเงินเดือนเฉลี่ย 68,000 บาท ระดับธุรการมีเงินเดือน
เฉลี่ย 20,000 บาท และระดับปฏิบตั กิ ารโรงงานมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,500 บาท
ตารางที่ 5.1 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์สื่อสารจากการเก็บข้ อมูล แยกตามเกณฑ์การจําแนกทัง้ 3 ประเภท
ประเภท
อิเลคทรอนิกส์
25 โรงงาน

อําเภอ
บางปะ
อุทัย
อิน
12

13

สถานที่ตงั ้
นิคมบาง
นิคม
ปะอิน บ้ านหว้ า
10

2

ขนาด
โรจนะ

เล็ก

กลาง

ใหญ่

13

1

7

17
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ตารางที่ 5.2 ค่าใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทการใช้ จ่าย

ร้ อยละของการ
ใช้ จ่ายทังหมด
้

ค่าวัตถุดิบ
ค่าจ้ างแรงงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

95.82
3.77
0.24
0.16

รวม

100

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ละพื ้นที่
เมือง เมือง ชนบท ชนบท
กทม. ปทุมธานี
1
2
1
2
6.29
0
0
0
16.47 2.71
16.93 20.10 2.75 2.53 20.44 37.26
25.78
0
74.22
0
0
0
7.71
0
92.29
0
0
0

ปริ
มณฑล
2.81
0
0
0

ตอ
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แผนภูมิที่ 5.1 แบบแผนการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
100%
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50%
40%
30%
20%
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0%

ต่ างประเทศ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ปริมณฑล
ปทุมธานี
กทม.
ชนบท2
ชนบท1
เมือง2
เมือง1

ในการศึก ษาได้ ทํ าการเก็ บข้ อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ น้ ส่วนอิเลคทรอนิ ก ส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสาร จํานวนทังสิ
้ ้น 25 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้ จ่ายทุกประเภท
รวมกันทังสิ
้ ้นปี ละ 139,007 ล้ านบาท โดยรายจ่ายที่สําคัญของอุตสาหกรรม ได้ แก่ ค่าวัตถุดิบ คิด
เป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 95.82 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
มีมลู ค่าประมาณปี ละ 133,190 ล้ านบาท
รองลงมาได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างแรงงาน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.77 มีมลู ค่าประมาณปี ละ
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5,245 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค และ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.24
และ 0.16 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ตามลําดับ มีมลู ค่าการใช้ จ่ายรวมกันประมาณปี ละ 566 ล้ าน
บาท (ตารางที่ 5.2) เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่กบั การใช้ จ่ายแต่ละประเภทโดย
สรุป พบว่า อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
เป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ จ่ายกระจายออกไปเกือบทุกภูมิภาค โดยในการซื ้อวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่จะมีการนําเข้ ามาจากต่างประเทศ ส่วนค่าใช้ จ่ายในการจ้ างแรงงาน ค่าใช้ จ่ายด้ าน
สาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพืน้ ที่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพืน้ ที่
เกี่ยวเนื่อง
การใช้ จ่ายค่าวัตถุดิบ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในต่างประเทศ ถึงร้ อยละ 71.58 เนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมในประเภทนี ้ส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการจะเป็ นนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็ นนักลงทุนที่มาจากประเทศญี่ปนุ่ ไต้ หวัน สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริ กา รวมถึง นักลงทุนจาก
ทวีปยุโรป โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จะเป็ นอุปกรณ์ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เพื่อนํามาประกอบเป็ นสินค้ า
รวมถึง เคมีภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ นอกจากนันวั
้ ตถุดิบบางส่วนจะนําเข้ ามาจากตัวแทนจําหน่ายที่อยู่ใน
จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครคิ ด เป็ นร้ อยละ16.47 ส่ ว นการใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ข องจั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยาจะเกิ ดขึน้ ในพื น้ ที่ เ มืองในอํ าเภอบางปะอินและอําเภออุทัยซึ่งเป็ นที่ ตงั ้ ของ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยจะเป็ นการซื ้อวัตถุดิบจากโรงงานใกล้ เคียงที่ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เดียวกันเพื่อนํามาผลิตต่อ คิดเป็ นร้ อยละ 6.29 (ตารางที่ 5.2)
การใช้ จ่ายเพื่อการจ้ างแรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นการจ้ างแรงงานที่มาจากพื ้นที่ใกล้ เคียงทัง้
จัง หวัด ปทุม ธานี จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร รวมถึ ง พื น้ ที่ อํ า เภออื่ น ที่ ไม่ไ ด้ เ ป็ นที่ ตัง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการจ้ างแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้ อยละ 37.26
รองลงมาคือพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ ของจังหวัด คิดเป็ นร้ อยละ 20.44
และ 20.10 ตามลําดับ ส่วนการจ้ างงานที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
ซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมคิดเป็ นร้ อยละ 16.93 (ตารางที่ 5.2)
การใช้ จ่ า ยค่า สาธารณูปโภค ส่ว นใหญ่ จ ะมีการใช้ จ่ า ยในพื น้ ที่ ที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ พื ้นที่ชนบทในอําเภออุทยั ซึง่ เป็ นที่ตงของสวนอุ
ั้
ตสาหกรรมโรจนะ คิดเป็ นร้ อยละ
74.22 รองลงมาคือพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอิน ซึง่ เป็ นที่ตงของนิ
ั้
คมอุตสาหกรรมบางปะอิน
และ นิคมอุตสาหกรรมบ้ านหว้ า-ไฮเทค คิดเป็ นร้ อยละ 25.78 (ตารางที่ 5.2)
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แผนที่ 5.1 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร
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ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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2.) โรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตคอนกรีต
จากการเก็บข้ อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้จํานวนทังสิ
้ ้น 7 โรงงาน พบว่า
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่ตงอยู
ั้ ่
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมหรื อสวนอุตสาหกรรม โดยมักจะตังอยู
้ ่บริ เวณริ มเส้ นทางคมนาคมสาย
หลักเนื่องจากมีความสะดวกต่อลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทนี ท้ ี่ต้องมีการขนส่ง
วัตถุดิบและผลผลิตขนาดใหญ่และจํานวนมาก ดังตารางที่ 5.3 โดยโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละ
โรงงานมีรายได้ เฉลี่ยประมาณปี ละ 205 ล้ านบาท ซึง่ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าจากในประเทศ
ทังที
้ ่อยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล สําหรับรายจ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยแล้ วแต่ละโรงงานจะมีรายจ่ายทุก
ประเภทรวมกันประมาณปี ละ 118 ล้ านบาท ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็ นรายจ่ายในด้ านการซื ้อ
วัตถุดิบ ในส่วนของการจ้ างแรงงาน พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ วโรงงานขนาดใหญ่จะมีแรงงานในทุก
ประเภทรวมกันทังสิ
้ ้นประมาณ 200 คน ส่วนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีแรงงานเฉลี่ย
ประมาณ 50 คน สําหรับผู้ที่ทํางานในระดับบริ หารมีเงินเดือนเฉลี่ย 50,000 บาท ระดับธุรการมี
เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท และระดับปฏิบตั กิ ารโรงงานมีเงินเดือนเฉลี่ย 7,500 บาท
ตารางที่ 5.3 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตจากการเก็บข้ อมูล แยกตามเกณฑ์การ
จําแนกทัง้ 3 ประเภท
ประเภท

อําเภอ
บางปะ
อุทัย
อิน

คอนกรี ต
7 โรงงาน

5

สถานที่ตงั ้

ขนาด

นิคมบาง
ปะอิน

โรจนะ

นอก
นิคม

เล็ก

กลาง

ใหญ่

2

1

4

3

2

2

2

ตารางที่ 5.4 ค่าใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
ประเภทการใช้
จ่าย

ร้ อยละของ
การใช้ จ่าย
ทังหมด
้

เมือง1

เมือง2

ชนบท1

กทม.

ปทุมธานี

กลาง

ตปท

รวม

ค่าวัตถุดิบ

86.11

14.99

0

0

0

0

69.74

15.27

100

ค่าจ้ างแรงงาน

12.19

31.58

7.57

53.40

7.02

0.43

0

0

100

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวม

1.61
0.09
100

77.41
50.00

0
0

22.59
50.00

0
0

0
0

0
0

0
0

100
100

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ละพื ้นที่

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552
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แผนภูมิที่ 5.2 แบบแผนการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
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ในการศึกษาได้ ทําการเก็บข้ อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต จํานวนทังสิ
้ ้น
7 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้ จ่ายทุกประเภทรวมกันทังสิ
้ ้นประมาณปี ละ 828 ล้ านบาท โดยรายจ่ายที่
สําคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี ้ ได้ แก่ ค่าวัตถุดิบ คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 86.11 ของค่าใช้ จ่าย
ทังหมด
้
มีมลู ค่าประมาณปี ละ 713 ล้ านบาท รองลงมาได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการจ้ างแรงงาน คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 12.19 มีมลู ค่าประมาณปี ละ 100 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภคและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.61 และ0.09 ของค่าใช้ จ่ายทังหมดตามลํ
้
าดับ มีมลู ค่าการ
ใช้ จ่ายรวมกันประมาณปี ละ 14 ล้ านบาท (ตารางที่ 5.4) และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพื ้นที่กบั การใช้ จ่ายแต่ละประเภทโดยสรุ ป พบว่า อุตสาหกรรมประเภทผลิตคอนกรี ต เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ จ่ายส่วนใหญ่อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่ใกล้ เคียงทังการ
้
ใช้ จ่ายเพื่อการจ้ างแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ส่วนค่าใช้ จ่ายในการซื ้อวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่ภาคกลาง
การใช้ จ่ายค่าวัตถุดิบ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ภาคกลางถึงร้ อยละ 69.74 เนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมในประเภทนี ส้ ่วนใหญ่จะต้ องอาศัยวัตถุดิบ เช่น ทราย หิน ปูนซีเมนต์ ซึ่งวัตถุดิบ
้ ตถุดิบบางส่วนจะเป็ น
ประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะมีการผลิตอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดสระบุรี นอกจากนันวั
วัตถุดบิ ที่นําเข้ าจากต่างประเทศและเป็ นวัตถุดิบที่อยู่ในพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
คิดเป็ นร้ อยละ
15.27 และ 14.99 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.4)
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การใช้ จ่ายเพื่อการจ้ างแรงงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นการจ้ างแรงงานที่มาจากพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงั ้
ของโรงงานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยมีการจ้ างงานในพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและ
อําเภออุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 53.40 รองลงมาคือพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั คิด
้ กเล็กน้ อยจะเป็ นการจ้ างงานในพื ้นที่กรุงเทพมหานครและ
เป็ นร้ อยละ 31.58 นอกเหนือจากนันอี
พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ตารางที่ 5.4)
การใช้ จ่ า ยค่า สาธารณูปโภค ส่ว นใหญ่ จ ะมี การใช้ จ่า ยในพื น้ ที่ ที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ พื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 77.41 รองลงมาคือ
พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 22.59 (ตารางที่ 5.4)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ จะประกอบไปด้ วยค่าสวัสดิการพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาความ
ั้
ตสาหกรรมเช่นเดียวกับการใช้ จ่ายค่า
ปลอดภัย ซึง่ จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่ที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
สาธารณูปโภค โดยมีการใช้ จ่ายทัง้ ในพื ้นที่ชนบทและพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภอ
อุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 50 (ตารางที่ 5.4)
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แผนที่ 5.2 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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5.1.2 การใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในส่วนนี ้จะพิจารณาลักษณะการใช้ จ่ายของคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภท โดยเป็ นทัง้ ผู้ที่ ทํ า งานในระดับ บริ ห าร พนัก งานในฝ่ ายธุ ร การ รวมถึ ง ผู้ที่ ทํ า หน้ า ที่
ปฏิบตั งิ านในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ มีทงคนงานที
ั้
่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา และ
ผู้ที่ต้องเดินทางเข้ ามาทํางานในพื ้นที่ตงของโรงงาน
ั้
ซึง่ คนงานเหล่านี ้เมื่อได้ รับค่าจ้ างจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จะนํารายได้ ที่ได้ รับมาใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การต่างๆ ทังในพื
้
้นที่ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง การใช้ จ่ายของคนงานที่เกิดขึ ้นจะเป็ นรายได้ ของประชาชน
พ่อค้ าแม่ค้า ผู้จําหน่ายสินค้ าและผู้ให้ บริการ ที่อยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆ ต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.) คนงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทผลิ ต ชิ น้ ส่ วนอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร
จากข้ อมูลคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้ทังสิ
้ ้น 31 ตัวอย่าง พบว่า
คนงานส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงถึงร้ อยละ 77.4 มีอายุเฉลี่ย 33 ปี คนงานส่วนใหญ่ทํางานอยู่ใน
ระดับปฏิบตั ิการโรงงานคิดเป็ นร้ อยละ 45.2 มีเงินเดือนเฉลี่ย 16,648 บาท และส่วนมากพักอาศัย
อยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีคดิ เป็ นร้ อยละ 22.6 (ตารางที่ 5.5 และ 5.6)
ตารางที่ 5.5 สัดส่วนของข้ อมูลประเภทต่างๆ จากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทข้ อมูล

สัดส่ วนในการเก็บข้ อมูล (%)
ชาย

เพศ

หญิง

22.6

ระดับของ
แรงงาน

77.4
บริหาร ธุรการ ปฏิบตั กิ ารโรงงาน
22.6
32.2
45.2

ที่อยู่อาศัย
ปั จจุบนั

เมือง1
12.9

เมือง2
16.1

ชนบท1
16.1

ชนบท2
12.9

ปทุมธานี
22.6

กรุ งเทพ
9.7

ภาคกลาง
9.7

ตารางที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยของข้ อมูลประเภทต่างๆ จากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทข้ อมูล
อายุ(ปี )
เงินเดือน(บาท)

ค่ าตํ่าสุด
25
5,600

ค่ ากลางของข้ อมูล
ค่ าสูงสุด ฐานนิยม
48
35
37,800
15,000

ค่ าเฉลี่ย
33
16,648
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ตารางที่ 5.7 ค่าใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
เมือง
1

เมือง
2

ชนบท
1

ชนบท
2

กทม.

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตต.

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

รวม

อาหาร

ร้ อยละ
ของการ
ใช้ จ่าย
ทัง้ หมด
22.32

4.60

44.42

21.29

0

13.81

15.88

0

0

0

0

0

0

0

100

เครื่ องนุ่งห่ม

5.13

0.33

58.99

7.57

0

18.09

15.02

0

0

0

0

0

0

0

100

ที่อยูอ่ าศัย

6.88

9.83

27.27

37.84

0

6.14

18.92

0

0

0

0

0

0

0

100

สาธารณูปโภค

5.48

7.15

12.28

14.96

15.48

12.79

33.54

0

0

0

0

3.79

0

0

100

สิง่ ของเครื่ องใช้

7.82

3.67

71.48

0

0

11.88

12.96

0

0

0

0

0

0

0

100

อุปกรณ์สอื่ สาร

3.47

19.46

38.93

9.73

0

1.70

23.84

0

0

0

0

6.33

0

0

100

การเดินทาง

13.44

28.83

8.93

6.54

0

25.56

21.35

0

0

0

0

8.80

0

0

100

การศึกษา

3.61

23.45

19.09

0

1.95

33.11

9.54

0

0

5.84

0

1.17

5.84

0

100

รักษาพยาบาล

0.86

8.37

66.26

0

13.14

4.43

7.80

0

0

0

0

0

0

0

100

พักผ่อนหย่อนใจ

4.66

11.96

9.64

0

0

1.21

18.33

1.81

1.81

0.30

0

22.95

18.11

13.89

100

อุปการะเลี ้ยงดู

16.39

10.82

14.43

0

0

6.70

0

0

6.19

0

9.28

32.99

19.59

0

100

อื่นๆ

9.94

9.01

34.49

16.99

3.16

24.52

7.58

0

0

0

0

4.25

0

0

100

รวม

100

ประเภทการใช้
จ่ าย

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552

แผนภูมิ ที่ 5.3 แบบแผนการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงานอุต สาหกรรมประเภทผลิต ชิ น้ ส่ว น
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

จากการศึ ก ษาการใช้ จ่ า ยของคนงานโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทผลิ ต ชิ น้ ส่ ว น
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร รวมทังสิ
้ ้น 31 ตัวอย่าง โดยมีการกระจายของ

ภาคใต้
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ปริมณฑล
ปทุมธานี
กทม.
ชนบท2
ชนบท1
เมือง2
เมือง1
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ตัวอย่างทังผู
้ ้ ที่ทํางานในระดับบริ หาร ธุรการ และ ปฏิบตั ิการในโรงงาน พบว่า จะมีค่าใช้ จ่ายทุก
ประเภทรวมกันทังสิ
้ ้นประมาณปี ละ 7,103,961 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อ
้
รองลงมาคือค่าใช้ จ่ายในการ
การซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 22.32 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
อุปการะเลี ้ยงดู ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ และค่าที่อยู่
อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 16.39, 13.44, 9.94, 7.82 และ 6.88 ตามลําดับ โดยค่าใช้ จ่ายที่เหลือทัง้
ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค ค่าเครื่ องนุ่งห่ม ค่าอุปกรณ์สื่อสาร ค่าการศึกษาเล่าเรี ยน ค่าใช้ จ่าย
ในการพักผ่อนหย่อนใจจะมีการใช้ จ่ายน้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของการใช้ จ่ายทังหมด
้
(ตารางที่ 5.7)
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่กับการใช้ จ่ายแต่ละประเภท พบว่า การใช้
จ่ า ยเพื่ อ ซื อ้ อาหาร ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารใช้ จ่ า ยในพื น้ ที่ เ มื อ งในอํ า เภอเมื อ งของจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีตลาดและห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่หลายแห่ง คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.42 รองลงมาคือพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 21.29
นอกจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายในพื ้นที่ใกล้ เคียงทังจั
้ งหวัดปทุมธานีและกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ น
ร้ อยละ 15.88 และ 13.81 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.7)
ด้ านค่าใช้ จ่ายเพื่ออุปการะเลี ้ยงดู ส่วนใหญ่จะเป็ นการส่งเงินกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมของ
ผู้ ที่ ทํ า งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ใ นภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็ นร้ อยละ 32.99 และ 19.59 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.7)
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางจะมี ก ารใช้ จ่ า ยมากในพื น้ ที่ เ มื อ งที่ เ ป็ นที่ ตัง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ อํ าเภอบางปะอินและอําเภออุทัย โดยเป็ นการเดินทางเพื่อไปทํ างานและการ
เดินทางเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การ คิดเป็ นร้ อยละ 28.83 รองลงมาจะเป็ นค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกไปยังพื ้นที่เกี่ยวเนื่องทังจั
้ งหวัดกรุ งเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี โดยจะเป็ นการเดินทาง
ไปกลับเพื่อมาทํางานในพื ้นที่คดิ เป็ นร้ อยละ 25.56 และ 21.35 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.7)
สําหรับค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การชําระหนี ้สิน ผ่อนชําระสินค้ าจะมีลกั ษณะการใช้ จ่ายคล้ ายกัน คือ จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมือง
ในอําเภอเมืองในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สดุ รองลงมาจะเป็ นการเข้ ามาใช้ จ่ายในพื ้นที่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยการใช้ จ่ายด้ านสิง่ ของเครื่ องใช้ มีการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ น
ที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม ถึงร้ อยละ 71.48 (ตารางที่ 5.7)
ส่วนการใช้ จ่ายในด้ านอื่นๆ เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา จะมีการใช้ จ่ายกระจาย
ไปในพื ้นที่ต่างๆ ทังพื
้ ้นที่เมืองและชนบทในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื ้นที่เกี่ยวเนื่องทังจั
้ งหวัด
ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และภาคต่างๆ ของประเทศ
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2.) คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีต
จากข้ อมูลคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตทังสิ
้ ้น 33 ตัวอย่าง พบว่า
คนงานส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 54.5 มีอายุเฉลี่ย 33 ปี คนงานส่วนใหญ่ทํางานอยู่ใน
ระดับปฏิบตั ิการโรงงานคิดเป็ นร้ อยละ 54.5 มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,720 บาท และส่วนมากพักอาศัย
อยูใ่ นพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 51.5 (ตารางที่ 5.8 และ 5.9)
ตารางที่ 5.8 สัดส่วนของข้ อมูลประเภทต่างๆ จากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
ประเภทข้ อมูล
เพศ
ระดับของ
แรงงาน
ที่อยู่อาศัย
ปั จจุบนั

สัดส่ วนในการเก็บข้ อมูล(%)
ชาย
หญิง
45.5
54.5
บริหาร ธุรการ
3.1
42.4
เมือง1 เมือง2
18.3
51.5

ปฏิบตั กิ ารโรงงาน
54.5
ชนบท1
3.0

ชนบท2
9.1

ปทุมธานี กรุ งเทพ ปริมณฑล
3.0
3.0
3.0

ภาคกลาง
9.1

ตารางที่ 5.9 ค่าเฉลี่ยของข้ อมูลประเภทต่างๆ จากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
ประเภทข้ อมูล
อายุ (ปี )
เงินเดือน (บาท)

ค่ าตํ่าสุด
21
4,500

ค่ ากลางของข้ อมูล
ค่ าสูงสุด
ฐานนิยม
56
25
31,590
8,800

ค่ าเฉลี่ย
33
10,720

ตารางที่ 5.10 ค่าใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
ประเภทการใช้
จ่ าย
อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค
สิ่งของเครื่ องใช้
อุปกรณ์สื่อสาร
การเดินทาง
การศึกษา
รักษาพยาบาล
พักผ่อนหย่อนใจ
อุปการะเลี ้ยงดู
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
การใช้
จ่ าย
28.69
6.61
6.17
5.47
9.98
2.52
10.46
1.80
1.08
6.13
9.82
11.25
100

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่
เมือง เมือง ชนบท ชนบท
ปทุม
ปริ
กทม.
ตอ. กลาง อีสาน ใต้ รวม
1
2
1
2
ธานี มณฑล
63.06 29.18 3.53
0
1.88 2.35
0
0
0
0
0
100
49.33 48.71
0
0
1.68 0.28
0
0
0
0
0
100
39.93 22.66 7.55 12.59 5.40 11.87
0
0
0
0
0
100
50.46 24.58
0
8.52 5.68
0
7.96
0
2.80
0
0
100
43.74 31.80 1.11
0
0
23.35
0
0
0
0
0
100
63.88 25.55
0
0
0
10.57
0
0
0
0
0
100
38.68 27.37
0
0
0
4.24 21.22
0
8.49
0
0
100
30.75 17.99 5.13
4.10
0
0
0
0
0
42.03
0
100
29.51 11.80 3.59
0
0
2.05 3.42
0
49.62
0
0
100
7.63 10.25
0
0
34.37 26.63
0
18.09
0
0
3.02 100
15.82
0
0
0
0
0
4.52
0
18.27 50.09 11.30 100
21.13 43.62 23.66
0
1.97 5.92
0
0
3.70
0
0
100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552
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แผนภูมิที่ 5.4 แบบแผนการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
100%
90%

ภาคใต้
ภาคอีสาน

80%

ภาคกลาง

70%

ภาคตะวันออก

60%

ปริมณฑล

50%

ปทุมธานี

40%

กทม.

30%

ชนบท2

20%

ชนบท1

10%

เมือง2

0%

เมือง1

จากการศึกษาการใช้ จ่ายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตรวมทัง้ สิน้ 33
ตัวอย่าง โดยมีการกระจายตัวอย่างทังผู
้ ้ ที่ทํางานในระดับบริ หาร ธุรการ และ ปฏิบตั ิการในโรงงาน
พบว่า จะมีคา่ ใช้ จ่ายทุกประเภทรวมกันทังสิ
้ ้นประมาณปี ละ 5,406,570 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ
้
รองลงมา
ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 28.69 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
คือ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ และค่าใช้ จ่ายในการ
อุปการะเลี ้ยงดู คิดเป็ นร้ อยละ 11.25, 10.46, 9.98, 9.82 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.10) โดยส่วน
ใหญ่ค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัยมากที่สุด
โดยค่าใช้ จ่ายที่เหลือจะมีการใช้ จ่ายในสัดส่วนน้ อย
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่กับการใช้ จ่ายแต่ละประเภท พบว่า การใช้
จ่ายเพื่อซื ้ออาหาร ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะมีการ
ใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่เมืองของอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั มากที่สดุ โดยมีการใช้ จ่ายคิดเป็ นร้ อย
ละ 63.06 รองลงมาคือพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึง่ ส่วนใหญ่จะเข้ า
ไปใช้ จ่ายในเขตอําเภอเมือง คิดเป็ นร้ อยละ 29.18 นอกจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายในพื ้นที่อื่นๆ ทัง้
พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย พื ้นที่จังหวัดปทุมธานี รวมถึงกรุ งเทพมหานคร
(ตารางที่ 5.10)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการชําระหนี ้สิน ผ่อนชําระสินค้ า ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่าย
ในพื ้นที่ของจังวัดพระนครศรี อยุธยา โดยเป็ นพื ้นที่อําเภอเมืองในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามาก
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ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 43.62 รองลงมาจะเป็ นพื ้นที่ชนบทและพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและ
อําเภออุทยั คิดเป็ นร้ อยละ 23.66 และ 21.13 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.10)
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายด้ านสิง่ ของเครื่ องใช้ และการใช้ จ่ายเพื่อการเดินทางจะมีลกั ษณะการ
ใช้ จ่ายที่ คล้ ายคลึงกัน คือ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการใช้ จ่ายในพื น้ ที่ เมืองของอําเภอบางปะอินและ
อําเภออุทยั รองลงมาจะเป็ นพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยการใช้ จ่าย
ด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ มีการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม คิดเป็ นร้ อยละ
43.74 ส่วนการใช้ จ่ายเพื่อการเดินทางมีการใช้ จ่าย คิดเป็ นร้ อยละ 38.68 แต่ในส่วนของค่าใช้ จ่าย
เพื่อการเดินทางนอกจากจะใช้ ในพื ้นที่เมืองทัง้ 2 เขตแล้ ว ยังมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่ปริ มณฑล เช่น
จังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการอีกด้ วย (ตารางที่ 5.10)
้
จ่ายเพื่อ
ส่วนการใช้ จ่ายด้ านอื่นๆ ก็จะมีการกระจายตัวออกไปในภูมิภาคต่างๆ ทังการใช้
รักษาพยาบาล ที่มีการใช้ จ่ายในภาคกลาง การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจที่ เข้ ามาใช้ บริ การใน
กรุงเทพมหานคร รวมถึงการส่งเงินค่าอุปการะเลี ้ยงดูกลับไปยังภูมิลําเนาเดิมของคนงาน โดยส่วน
ใหญ่จะมีภมู ิลําเนาอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนที่ 5.3 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร

ที่มา : จากการสั มภาษณ์ ปี 2552
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แผนที่ 5.4 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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5.1.3 การใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในส่วนนีจ้ ะพิจารณาลักษณะการใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิ จ
โดยเป็ นประชาชนที่อยู่ในพื ้นที่ที่คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทเข้ าไปใช้ จ่ายเป็ น
สัด ส่ ว นมาก ซึ่ ง ได้ แก่ พื น้ ที่ เ มื อ งและพื น้ ที่ ช นบทในเขตที่ 1 ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ที่ ตัง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทังในอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั พื ้นที่เมืองในเขตที่ 2 ซึ่งเป็ นพื ้นที่เมืองใน
อํ า เภออื่ น ๆในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาได้ แ ก่ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอท่ า เรื อ และอํ า เภอภาชี
นอกจากนันยั
้ งศึกษาการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร และพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
รวมหมดทังสิ
้ ้น 5 พื ้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.) ประชาชนในพืน้ ที่เมืองเขตที่ 1
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ในเขตเมือง1 จะเป็ นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่อยู่ในอําเภอ
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ได้ แก่ เทศบาลตําบลคลอง
ที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
จิก เทศบาลตําบลเชียงรากน้ อย เทศบาลตําบลบ้ านกรด เทศบาลตําบลบ้ านสร้ าง เทศบาลตําบล
ปราสาททอง เทศบาลตําบลพระอินทราชา เทศบาลตําบลบ้ านเลน และเทศบาลตําบลอุทยั รวม
ทังสิ
้ ้น 115 ตัวอย่าง
ตารางที่ 5.11 ค่าใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองเขตที่ 1
ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่

อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม
ที่อยูอ่ าศัย

ร้ อยละของ
การใช้ จ่าย
ทัง้ หมด
40.55
2.64
5.65

สาธารณูปโภค

8.69

91.09

0.84

3.18

1.57

0.36

2.69

0

0

0.27

0

0

0

100

สิง่ ของเครื่ องใช้
อุปกรณ์สอื่ สาร

8.36
2.44

25.34
71.48

38.68
16.48

0.16
0.91

0.11
0.72

0
0

35.35
10.41

0
0

0
0

0.37
0

0
0

0
0

0
0

100
100

การเดินทาง

9.11

70.57

11.40

0

0.29

5.08

10.96

0

0

1.69

0

0

0

100

การศึกษา

1.89

17.94

22.08

0

0.97

1.95

34.63

0

0

9.79

4.86

7.78

0

100

รักษาพยาบาล

0.76

25.76

25.73

0

0.24

39.74

5.61

0

0

2.92

0

0

0

100

พักผ่อนหย่อนใจ
อุปการะเลี ้ยงดู
อื่นๆ
รวม

2.65
6.00
11.27
100

13.43
24.77

10.09
2.94
57.03

0
0
0

0
2.94
0

0.14
4.41
8.81

16.21
2.94
9.39

29.26
0
0

2.08
6.13
0

20.10
30.17
0

3.12
29.68
0

9.29
7.36
0

9.71
0
0

100
100
100

ประเภทการใช้
จ่ าย

เมือง1

เมือง2

ชนบท1

ชนบท2

กทม.

69.72
28.82
74.00

19.85
14.02
5.46

0
0
7.81

1.32
0.17
1.09

0
40.90
8.59

ปทุม
ธานี
9.10
15.25
1.33

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ตปท.

รวม

0
0
0

0
0
0

0
0.83
1.72

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100
100
100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552
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แผนภูมิที่ 5.5 แบบแผนการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองเขตที่ 1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ต่ างประเทศ
ใต้
อีสาน
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
ปทุมธานี
กทม.
ชนบท2
ชนบท1
เมือง2
เมือง1

จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่เมืองเขตที่ 1 โดยเป็ นประชาชนที่มีอาชีพ
ค้ าขายสินค้ าและบริ การจํานวนทังสิ
้ ้น 115 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้ จ่ายในทุกประเภทรวมกันทังสิ
้ ้น
27,201,036 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อย
ละ 40.55 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้ จ่าย
ด้ านสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 11.27, 9.11, 8.69 และ
้
นการใช้ จ่ายในด้ านอื่นที่มีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อย (ตารางที่ 5.11)
8.36 ตามลําดับ นอกจากนันจะเป็
โดยในภาพรวมส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ โดยการใช้ จ่าย
เพื่อซื ้ออาหารมีสดั ส่วนการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม คิดเป็ นร้ อย
ละ 40.55 โดยส่วนมากจะเป็ นการซื ้ออาหารที่ตลาดสด ตลาดนัดใกล้ บ้าน รวมถึงการซื ้อกับรถขาย
อาหารที่เข้ ามาขายในชุมชน รองลงมาคือการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ
19.85
(ตารางที่ 5.11) โดยจะเป็ นการเข้ ามาใช้ จ่ายในตลาดขนาดใหญ่ ที่ อยู่อําเภอเมื อง
พระนครศรี อยุธยา เช่น ตลาดเจ้ าพรหม ตลาดหัวฬอ เป็ นต้ น
ในส่วนการใช้ จ่ายที่มีสดั ส่วนรองลงมาได้ แก่ การใช้ จ่ายอื่นๆ คือค่าใช้ จ่ายในการชําระ
หนี ้สิน การผ่อนชําระสินค้ า ซึง่ จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีภาระ
ในการชดใช้ หนี ้สินเป็ นจํานวนมากซึง่ ไม่สมดุลกับรายรับที่ได้ มา โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการผ่อนชําระ
กับธนาคารสาขาใหญ่ในตัวอําเภอเมือง จึงมีการใช้ จ่ายในเขตพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ มากที่สดุ
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คิดเป็ นร้ อยละ 57.03 รองลงมาจะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ คิดเป็ นร้ อยละ
24.77 (ตารางที่ 5.11)
การใช้ จ่ายเพื่อการเดินทางและค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภคจะมีลกั ษณะการใช้ จ่ายที่
คล้ ายคลึ ง กั น คื อ จะมี ก ารจ่ า ยในพื น้ ที่ ที่ ป ระชาชนอยู่ อ าศัย มากที่ สุ ด โดยการใช้ จ่ า ยด้ าน
สาธารณูปโภคมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ คิดเป็ นร้ อยละ 91.09 ส่วนการใช้ จ่ายใน
การเดินทางส่วนใหญ่จะมีการเดินทางอยู่ในพื ้นที่ คิดเป็ นร้ อยละ 70.57 รองลงมาคือการเดินทาง
ไปยังอําเภออื่นๆในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา คิดเป็ นร้ อยละ 11.44 (ตารางที่ 5.11)
สําหรับการใช้ จ่ายเพื่อสิ่งของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่
เมือง 2 โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเข้ ามาซื ้อสินค้ าในเขตอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา เนื่องจากมี
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่หลายแห่งสามารถซื ้อสินค้ าครัง้ ละมากๆ ได้ โดยมีสดั ส่วนการใช้ จ่ายคิด
เป็ นร้ อยละ 38.68 รองลงมาจะเป็ นการใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี เนื่องจากมีพื ้นที่ติดต่อกับ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึง่ มีตลาดและห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน เช่น ตลาดไท ฟิ ว
เจอร์ พาร์ ครังสิต มีการใช้ จ่ายคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.35 (ตารางที่ 5.11)
สําหรับการใช้ จ่ายนอกจากนี ้จะเป็ นการใช้ จ่ายที่มีสดั ส่วนน้ อย โดยส่วนมากจะมีการใช้
จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่ข้างเคียงยกเว้ นการใช้ จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
และ การใช้ จ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดูที่จะมีการใช้ จ่ายกระจายออกไปตามภูมิภาคอื่นๆ ค่อนข้ างมาก
ทังภาคกลาง
้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
2.) ประชาชนในพืน้ ที่เมืองเขตที่ 2
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในเขตเมือง 2 จะเป็ นประชาชนที่อาศัยหรื อมีอาชีพทํางานค้ าขายสินค้ า
ั้
บริ การ ที่อยู่ในเทศบาลที่อยู่ในอําเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของ
โรงงานอุต สาหกรรม ได้ แ ก่ อํ า เภอเมื อ งพระนครศรี อ ยุธ ยา อํ า เภอภาชี และอํ า เภอท่ า เรื อ ซึ่ง
ประกอบด้ วยเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลตําบลภาชี และ
เทศบาลตําบลท่าเรื อ รวมทังสิ
้ ้น 90 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 5.12 ค่าใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองเขตที่ 2
ประเภทการใช้
จ่ าย
อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม
ที่อยูอ่ าศัย
สาธารณูปโภค
สิง่ ของเครื่ องใช้
อุปกรณ์สอื่ สาร
การเดินทาง
การศึกษา
รักษาพยาบาล
พักผ่อนหย่อนใจ
อุปการะเลี ้ยงดู
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
ของการ
ใช้ จ่าย
ทัง้ หมด
48.67
2.24
4.25
7.48
7.84
1.99
6.86
1.79
0.61
3.72
4.38
10.17
100

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่
เมือง
1

เมือง
2

ชนบท
1

ชนบท
2

กทม.

ปทุม

ปริ
มณฑล

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ตปท.

รวม

0.87
0.06
0.26
1.49
0.07
2.79
1.22
8.30
2.31
0
0
0

96.70
76.29
89.27
92.33
87.58
95.25
91.07
66.09
87.89
17.75
52.35
99.29

0
0
0
0.74
0
0
0
0.26
00
0
0
0

2.43
0
0
4.53
1.42
0
3.65
0
0.15
0
0
0

0
20.41
0
0
0
0
0
14.78
7.54
6.73
7.62
0

0
1.24
0
0
0
0
0
5.18
0.60
1.00
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0

0
0
0
0
0
0
0
0.26
0
47.73
13.98
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
1.27
0

0
0.75
10.47
0.92
10.93
1.96
4.06
2.54
1.51
13.71
12.71
0.71

0
0
0
0
0
0
0
2.59
0
2.49
8.89
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
0
0

0
1.24
0
0
0
0
0
0
0
3.74
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552

แผนภูมิที่ 5.6 แบบแผนการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองเขตที่ 2
100%

ต่ างประเทศ

90%

ใต้

80%

อีสาน

70%

กลาง

60%

เหนือ

50%

ตะวันออก

40%

ปริ มณฑล

30%

ปทุมธานี

20%

กทม.

10%

ชนบท2

0%

ชนบท1
เมือง2
เมือง1

จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่เมืองเขตที่ 2 โดยเป็ นประชาชนที่มีอาชีพ
ค้ าขายสินค้ าและบริ การ จํานวนทังสิ
้ ้น 90 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้ จ่ายในทุกประเภทรวมกันทังสิ
้ ้น
21,559,715 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อย
ละ 48.67 ของค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้

100
ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง คิดเป็ นร้ อยละ10.17, 7.84, 7.48 และ
6.86 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.12) นอกจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ ที่มีสดั ส่วนค่อนข้ าง
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 และ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่กบั การใช้ จ่ายในแต่ละประเภทใน
ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีการสัมภาษณ์ คือจะมีการใช้ จ่ายอยูใ่ นพื ้นที่
เมืองที่อยูอ่ าศัย นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นพื ้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึง พื ้นที่ในภาคกลาง
โดยการใช้ จ่ายเพื่อซื ้ออาหารมีสดั ส่วนการใช้ จา่ ยอยูใ่ นพื ้นที่เมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 96.70 ของการใช้ จ่ายทัง้ หมด เนื่องมาจากพื ้นที่เมืองเป็ นพื ้นที่ที่มีร้านค้ า ตลาดสด
ห้ างสรรพสิ น ค้ าขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ ห ลายแห่ ง ส่ ว นการใช้ จ่ า ยในประเภทอื่ น ๆ ก็ มี ลัก ษณะ
เช่นเดียวกันคือ มีการใช้ จ่ายค่อนข้ างสูงในพื ้นที่เมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ กล่าวคือค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายด้ านสิง่ ของเครื่ องใช้ ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค และ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง มีการใช้
จ่ายในพื ้นที่เมือง 2 คิดเป็ นร้ อยละ 99.29, 87.58, 92.33 และ91.07 ตามลําดับ โดยส่วนที่เหลืออีก
เล็กน้ อยจะเป็ นการใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทในอําเภอเดียวกัน หรื อพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและ
อําเภออุทยั รวมถึงพื ้นที่กรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 5.12)
สําหรับการใช้ จ่ายที่มีการกระจายออกไปยังพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร จะเป็ นการใช้ จ่ายด้ าน
เสือ้ ผ้ า เครื่ องนุ่ง ห่ม ที่ ต้องการความทันสมัยความหลากหลายของสิน ค้ ามากขึน้ รวมถึงด้ า น
การศึกษาที่สง่ บุตรหลานเข้ าไปศึกษาในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ในส่วนการใช้ จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการใช้ จ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดูที่จะมีการใช้
จ่ า ยกระจายออกไปตามภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ค่ อ นข้ างมากทั ง้ ภาคตะวั น ออก ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร
3.) ประชาชนในพืน้ ที่ชนบทเขตที่ 1
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในเขตชนบท1 จะเป็ นประชาชนที่อาศัยหรื อมีอาชีพทํางานค้ าขายสินค้ า
บริ การ อยู่นอกเขตเทศบาลที่อยู่ในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย ได้ แก่ องค์การบริ การส่วน
ตําบลสามเรื อนและองค์การบริ การส่วนตําบลคานหาม รวมทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง

101
ตารางที่ 5.13 ค่าใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่ชนบทเขตที่ 1
ร้ อยละ
ประเภทการใช้ ของการใช้
จ่ าย
จ่ าย
ทัง้ หมด
อาหาร
26.88
เครื่ องนุ่งห่ม
1.95
ที่อยู่อาศัย
13.62
สาธารณูปโภค
14.33
สิ่งของเครื่ องใช้
6.25
อุปกรณ์สื่อสาร
2.37
การเดินทาง
7.82
การศึกษา
1.94
รักษาพยาบาล
1.01
พักผ่อนหย่อนใจ
2.05
อุปการะเลี ้ยงดู
1.80
อื่นๆ
19.99
รวม
100

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่
เมือง เมือง ชนบท ชนบท
กทม.
1
2
1
2
0
0
6.61
3.46
0
0
0
0
0
0
0
o

18.85
38.35
9.36
4.12
69.03
41.41
13.48
64.52
21.60
14.07
20.83
56.72

62.05
12.09
84.03
92.42
23.47
58.59
83.64
1.61
18.51
0
0
43.28

1.70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.50
0

ปทุม
ปริ
ธานี มณฑล

0
17.40
37.69 10.91
0
0
0
0
0
6.30
0
0
0
2.88
12.90 9.68
50.73 2.97
6.72 3.36
0
4.17
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
6.19
0
6.25
0

ตอ.

กลาง อีสาน

ใต้

0
0
0
0 100
0
0.96
0
0 100
0
0
0
0 100
0
0
0
0 100
0
1.20
0
0 100
0
0
0
0 100
0
0
0
0 100
9.68 1.61
0
0 100
0
0
0
0 100
29.46 40.29
0
6.11 100
0
43.75 12.50 0 100
0
0
0
0 100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552

แผนภูมิที่ 5.7 แบบแผนการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่ชนบทเขตที่ 1
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

รวม

ใต้
อีสาน
กลาง
ตะวันออก
ปริมณฑล
ปทุมธานี
กทม.
ชนบท2
ชนบท1
เมือง2
เมือง1
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จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ชนบทเขตที่ 1 โดยเป็ นประชาชนที่มีอาชีพ
ค้ าขายสินค้ าและบริ การจํานวนทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้ จ่ายในทุกประเภทรวมกันทังสิ
้ ้น
15,997,137 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อย
ละ 26.88 ของค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค
ค่าใช้ จ่ายด้ านที่อยู่อาศัย ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และ ค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ คิดเป็ นร้ อย
ละ 19.99, 14.33, 13.62, 7.82 และ6.25 ตามลําดับ นอกจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายในด้ านต่างๆที่
มีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อยกว่าร้ อยละ 5 (ตารางที่ 5.13) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่
กับการใช้ จ่ายในแต่ละประเภทในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ชนบทของ
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย รองลงมาคือการเข้ ามาใช้ จ่ายในพื ้นที่อําเภอเมืองของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และปทุมธานี
โดยการใช้ จ่ายเพื่อซื ้ออาหารมีสดั ส่วนการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ คิดเป็ นร้ อย
ละ 62.05 ของการใช้ จ่ายทังหมด
้
โดยจะเป็ นการซื ้ออาหารจากร้ านค้ า ร้ านอาหาร ตลาดนัด ที่อยู่
ในพื ้นที่ใกล้ บ้าน รองลงมาคือการเข้ ามาซื ้อในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยาที่มีตลาดสดและห้ างสรรพสินค้ า
้ งมีการไปใช้ จ่ายใน
ขนาดใหญ่ มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย คิดเป็ นร้ อยละ 18.85 นอกจากนันยั
พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี คิดเป็ นร้ อยละ 17.40 (ตารางที่ 5.13)
ในส่วนของการใช้ จ่ายอื่นๆ คือค่าใช้ จ่ายในการชําระหนี ้สิน การผ่อนชําระสินค้ า และการ
ใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสิ่งของเครื่ องใช้ จะมีรูปแบบการใช้ จ่ายที่คล้ ายคลึงกัน คือ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่าย
เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งที่ตงของธุ
ั้
รกิจ
ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ า รวมถึง ธนาคารขนาดใหญ่ในการผ่อนชําระสินค้ าหรื อเลือกซื ้อของใช้
ประชาชนจึงนิยมเดินทางเข้ ามาใช้ ในพืน้ ที่อําเภอเมืองเป็ นจํ านวนมาก โดยการใช้ จ่ายเพื่อซือ้
สิ่งของในพื ้นที่นี ้ มีสดั ส่วนร้ อยละ 69.03 ของการใช้ จ่ายทังหมด
้
ส่วนการใช้ จ่ายอื่นๆ มีสดั ส่วนคิด
เป็ นร้ อยละ 56.72 นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ (ตารางที่ 5.13)
สํ า หรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นที่ อ ยู่อ าศัย ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นสาธารณูป โภคและค่า ใช้ จ่ า ยในการ
เดินทางจะมีลกั ษณะการใช้ จ่ายคล้ ายกันคือ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ที่อยู่อาศัย โดย
การใช้ จ่ายด้ านที่อยู่อาศัยจะเป็ นการจ่ายค่าเช่าบ้ านให้ กบั เจ้ าของผู้เช่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นคนใน
พื น้ ที่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 84.03 ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสาธารณูป โภคมี ค่ า ใช้ จ่ า ยคิ ด เป็ นร้ อยละ 92.42
เช่นเดียวกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทางซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการเดินทางอยู่ในพื ้นที่ตนเอง คิดเป็ นร้ อย
ละ 83.64 ของการใช้ จ่ายทังหมด
้
(ตารางที่ 5.13) นอกเหนือจากการใช้ จ่ายในพื ้นที่ตนเองแล้ ว การ
ใช้ จ่ายรองลงมาของทัง้ 3 ประเภท ก็จะเป็ นการใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองทังในอํ
้ าเภอบางปะอิน อําเภอ
อุทยั และอําเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เช่นเดียวกัน
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แผนที่ 5.5 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของประชาชนเขตเมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย (เมือง1)

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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แผนที่ 5.6 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของประชาชนเขตเมืองในอําเภออื่นๆ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (เมือง2)

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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แผนที่ 5.7 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของประชาชนเขตชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย (ชนบท1)

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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4.) ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีจะเป็ นประชาชนที่อาศัยหรื อทํางานค้ าขาย
สินค้ าบริ การ อยูใ่ นพื ้นที่ที่คนงานเดินทางเข้ าไปใช้ จ่ายโดยไม่ได้ แบ่งว่าเป็ นพื ้นที่เมืองหรื อชนบทใน
จังหวัด ซึ่งจากข้ อมูลการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท พบว่าพื ้นที่ใน
จังหวัดปทุมธานีที่คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 แห่ง ส่วนใหญ่เข้ าไปใช้ จ่ายจะเป็ นพื ้นที่ใน
เขตเทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคูคต และเทศบาลเมืองรังสิต
โดยมีการเก็บตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง
ตารางที่ 5.14 ค่าใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี

อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม

ร้ อยละ
ของการ
ใช้ จ่าย
ทัง้ หมด
39.94
2.67

ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภค
สิ่งของเครื่ องใช้
อุปกรณ์สื่อสาร
การเดินทาง
การศึกษา
รักษาพยาบาล
พักผ่อนหย่อนใจ
อุปการะเลี ้ยงดู
อื่นๆ
รวม

3.04
10.06
6.47
2.85
10.09
3.23
1.13
2.11
2.73
15.67
100

ประเภทการใช้
จ่ าย

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ ละพืน้ ที่
เมือง
1
0.58
0.47

เมือง ชนบท
กทม.
2
2
0
0

11.19 5.22
0
0
0
23.34
0
0
1.57 0.56
0
0
0
0
0
15.93
4.15
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0.07
0.37
0
0
0
0

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตอ.

19.55 79.30
31.88 66.23

0.58
1.41

0
0

0
7.99
2.33
1.85
11.41
16.55
22.61
5.48
0
5.78

4.48
4.50
1.75
2.12
0
0.97
5.56
0
19.36
0

79.10
87.51
72.57
96.03
85.63
75.38
44.88
19.93
9.40
92.77

เหนือ กลาง อีสาน
0
0

0
0

0
0

ใต้

รวม

0
0

100
100

0
0
0
0
0 100
0
0
0
0
0 100
0
0
0
0
0 100
0
0
0
0
0 100
0
0
0.75
0
0 100
3.90
0
1.07 1.75
0 100
0
0
24.72 2.22
0 100
20.55 11.91 1.19 16.67 8.34 100
0
16.59 17.42 33.07 0 100
0
1.45
0
0
0 100

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552
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แผนภูมิที่ 5.8 แบบแผนการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
100%
90%
80%
70%

ใต้
อีสาน
กลาง
เหนือ

60%

ตะวันออก

50%

ปริมณฑล

40%

ปทุมธานี

30%

กทม.

20%

ชนบท2

10%

เมือง2

0%

เมือง1

จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี โดยเป็ นประชาชนที่มีอาชีพ
ค้ าขายสินค้ าและบริ การจํานวนทังสิ
้ ้น 60 ตัวอย่าง โดยมีค่าใช้ จ่ายในทุกประเภทรวมกันทังสิ
้ ้น
15,890,984 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อย
ละ 39.94 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
รองลงมาคือ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้ จ่าย
ด้ านสาธารณูปโภคและค่าใช้ จ่ายด้ านสิ่งของเครื่ องใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 15.67, 10.09, 10.06 และ
้
นการใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ ที่มีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อยกว่าร้ อยละ 5
6.47 ตามลําดับ นอกจากนันจะเป็
(ตารางที่ 5.14) และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างพื ้นที่กบั การใช้ จ่ายในแต่ละประเภทใน
ภาพรวมพบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารใช้ จ่ า ยอยู่ใ นพื น้ ที่ ข องจัง หวัด ปทุม ธานี รองลงมาคื อ พื น้ ที่
กรุงเทพมหานครซึง่ มีพื ้นที่ติดต่อกัน รวมถึงยังมีการใช้ จ่ายบางส่วนในพื ้นที่ปริ มณฑล รวมถึงพื ้นที่
เมืองทังในอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั รวมถึงอําเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ในส่วนของการใช้ จ่ายประเภทต่างๆ จะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันทังค่
้ าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้อ
อาหาร ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค ซึง่ โดยส่วนใหญ่
จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี โดยคิดเป็ นร้ อยละ 79.70, 92.77, 85.63 และ 87.51
ของการใช้ จ่ายทังหมดของแต่
้
ละประเภท ตามลําดับ นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายที่เข้ ามา
ใช้ ใ นพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานคร รวมถึ ง พื น้ ที่ เ มื อ งในอํ า เภอต่า งๆ ของจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่เมืองในเขตอําเภอเมือง (ตารางที่ 5.14)
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แผนที่ 5.8 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

108

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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5.) ประชาชนในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากการใช้ จ่ า ยของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ในเขตกรุ งเทพมหานครจะเป็ นประชาชนที่อาศัยหรื อประกอบอาชีพ
ค้ าขายสินค้ าและบริ การที่อยู่ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมพบว่า มีบางส่วนเข้ ามาใช้ จ่ายในกรุงเทพมหานคร โดยกระจายไปตามพื ้นที่เขตต่างๆ
ได้ แก่ เขตบางเขน เขตลาดพร้ าว เขตสะพานใหม่ เขตพญาไท และเขตสายไหม โดยมีการเก็บ
ตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 30 ตัวอย่าง
ตารางที่ 5.15 ค่าใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร
ประเภทการใช้
จ่าย

ร้ อยละของ
การใช้ จ่าย
ทังหมด
้

อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม
ที่อยูอ่ าศัย
สาธารณูปโภค
สิง่ ของเครื่ องใช้
อุปกรณ์สื่อสาร
การเดินทาง
การศึกษา
รักษาพยาบาล
พักผ่อนหย่อนใจ
อุปการะเลี ้ยงดู
อื่นๆ
รวม

46.85
1.27
7.90
6.44
6.09
2.99
5.85
4.80
0.64
6.49
5.44
5.24
100

ร้ อยละของการใช้ จ่ายในแต่ละพื ้นที่
กทม.
83.19
98.21
77.87
83.75
76.62
87.45
87.83
97.75
94.03
27.34
0
80.25

ปทุม
ปริ
ตอ เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตปท
ธานี มณฑล
12.61 4.20
0
0
0
0
0
0
1.79
0
0
0
0
0
0
0
22.13
0
0
0
0
0
0
0
3.80 12.45
0
0
0
0
0
0
4.25 19.13
0
0
0
0
0
0
3.90 8.66
0
0
0
0
0
0
3.87 8.30
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
1.12 0
0
5.97
0
0
0
0
0
0
0
0.50
0
23.94 3.66 3.99 10.64 1.66 28.27
11.90
0
0 23.81 0 64.29 0
0
19.75
0
0
0
0
0
0
0
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี พ.ศ. 2552

รวม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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แผนภูมิที่ 5.9 แบบแผนการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร
100%
90%
80%

ต่ างประเทศ
ใต้

70%

อีสาน

60%

กลาง

50%

เหนือ

40%

ตะวันออก

30%

ปริมณฑล

20%

ปทุมธานี

10%

กทม.

0%

จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็ นประชาชนที่มี
อาชีพค้ าขายสินค้ าและบริ การจํานวนทังสิ
้ ้น 30 ตัวอย่างโดยมีค่าใช้ จ่ายในทุกประเภทรวมกัน
ทังสิ
้ ้น 9,270,560 บาท โดยรายจ่ายที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้ออาหาร คิดเป็ นสัดส่วนถึง
ร้ อยละ 46.85 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
รองลงมาคือค่าใช้ จ่ายด้ านที่อยู่อาศัย ค่าใช้ จ่ายในการ
พักผ่อนหย่อนใจ ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายด้ านสิง่ ของเครื่ องใช้ และค่าใช้ จ่ายในการ
้
นการใช้
เดินทาง คิดเป็ นร้ อยละ 7.90, 6.49, 6.44, 6.09 และ5.85 ตามลําดับ นอกจากนันจะเป็
จ่ายในด้ านต่างๆ ที่มีสดั ส่วนค่อนข้ างน้ อยกว่าร้ อยละ 5 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่าง
พื ้นที่กับการใช้ จ่ายในแต่ละประเภทในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ของ
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รองลงมาคือเดินทางไปใช้ ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกรุ งเทพมหานครทังพื
้ ้นที่ใน
เขตปริ มณฑล เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ รวมถึงพื ้นที่ในจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี ้การใช้ จ่าย
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างจากการใช้ จ่ายของประชาชนในเขตอื่นๆ คือจะมี
การใช้ จ่ายในพืน้ ที่ ต่างประเทศค่อนข้ างเด่นชัดขึน้ มา ซึ่งจะเป็ นการใช้ จ่ายในด้ านการพักผ่อน
หย่อนใจ (ตารางที่ 5.15)
ในส่วนของการใช้ จ่ายประเภทต่างๆ จะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันทังค่
้ าใช้ จ่ายเพื่อการซื ้อ
อาหาร ค่าใช้ จ่ายด้ านที่อยู่อาศัย ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายสิ่งของเครื่ องใช้ และ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร โดย
คิดเป็ นร้ อยละ 83.19, 77.87, 83.75, 76.62 และ 87.83 ของการใช้ จ่ายทังหมดของแต่
้
ละประเภท
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ตามลําดับ นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายที่เข้ ามาใช้ ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีและปริ มณฑล
(ตารางที่ 5.15)
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จะมีการใช้ จ่ายใกล้ เคียงกันใน 3 พืน้ ที่
ได้ แก่ การใช้ จ่ายในต่างประเทศ การใช้ จ่ายในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานคร และ การใช้ จ่ายในภาค
ตะวันออก โดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 28.27, 27.34 และ23.94 ตามลําดับ (ตารางที่ 5.15)
นอกเหนือจากนี ้ในด้ านการใช้ จ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดูจะเห็นได้ วา่ จะไม่มีการใช้ จ่ายในพื ้นที่
กรุ งเทพมหานครเลย แสดงให้ เห็นว่าประชากรส่วนใหญ่จะเป็ นประชาชนที่เดินทางเข้ ามาทํางาน
ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาชนในพื ้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ข้ อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร จากการเก็บข้ อมูล
ในครัง้ นี ้ไม่มีการใช้ จ่ายกลับมาในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเลย

112

แผนที่ 5.9 พืน้ ที่การใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ ปี 2552
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5.2 รายได้ ท่ เี กิดจากการใช้ จ่ายของกลุ่มตัวอย่ าง
หลังจากการศึก ษาลักษณะความสัม พัน ธ์ ระหว่า งโรงงานอุตสาหกรรมกับพื น้ ที่ คนงานที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการใช้ จ่ายในพื ้นที่
ต่างๆแล้ วในส่วนนีจ้ ะเป็ นการนําความเชื่อมโยงดังกล่าวที่แสดงในรู ปสัดส่วนร้ อยละมาคํานวณหา
จํานวนเงินหรื อรายได้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ โดยการนํา Matrix การใช้ จ่ายของแต่ละกลุ่มประชากร
ตัวอย่างไปคูณด้ วยอัตราส่วนมูลค่าเพิ่ม จากตารางปั จจัยการผลิต-ผลผลิตปี พ.ศ.2543 ผลที่ได้ คือ
รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ซงึ่ เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของแต่ละกลุม่ ประชากรตัวอย่างเท่ากับ 1 หน่วย
5.2.1 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยโรงงานอุตสาหกรรม
ในการศึกษา d1หมายถึงรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่างๆ อันเนื่องมาจากการจ้ างแรงงานของ
โรงงานอุตสาหกรรม
d2 หมายถึงรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตา่ งๆ อันเนื่องมาจากการซื ้อปั จจัยการผลิตที่
มิใช่แรงงานทุกชนิดจากพื ้นที่ตา่ งๆ เช่น ค่าวัตถุดบิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
1.) รายได้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ น้ ส่ วนอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร
ตารางที่ 5.16 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
อุตสาหกรรมการผลิต
ชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรั บ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์ ส่ ือสาร

เมือง

ชนบท
กทม.

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตอ.

กลาง

ตปท.

0

0

0

0

เขต 1

เขต 2

เขต 1

เขต 2

D1

0.0064

0.0076

0.0010

0.0010

0.0077 0.0141

D2
รวม

0.0166
0.0230

0
0.0076

0.0028
0.0038

0
0.0010

0.0421 0.0069 0.0072 0.00003 0.0003 0.1830
0.0498 0.0210 0.0072 0.0000 0.0003 0.1830

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.16 เมื่อพิจารณาค่า d1 ที่แสดงถึงรายได้ ที่เกิดจากการจ้ างแรงงาน พบว่า การ
ใช้ จ่ายเพื่ อจ้ างแรงงานของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์ สําหรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์สื่อสาร ทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นสูงสุดในพื ้นที่ของจังหวัดปทุมธานี (d1=0.0141) รองลงมารายได้
จะเกิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพมหานครและพื น้ ที่ เ มื อ งในอํ า เภออื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นที่ ตัง้ ของโรงงาน
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อุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา (d1=0.0077 และ0.0076 ตามลําดับ) อันดับสามได้ แก่ พื ้นที่เมืองใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั (d1=0.0064)
สําหรับการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตทุกชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
จ่ายในส่วนค่าวัตถุดิบจะก่อให้ เกิดรายได้ 3 อันดับแรกในพื ้นที่ต่างๆดังนี ้ อันดับแรกเกิดขึ ้นในพื ้นที่
ต่างประเทศ (d1= 0.1830) รองลงมารายได้ จะเกิดในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร (d1=0.0421) และพื ้นที่
เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั (d1=0.0166) ตามลําดับ (ตารางที่ 5.16)
โดยสรุ ปการใช้ จ่ายของอุตสาหกรรมประเภทนี ้ทังการจ้
้
างแรงงานและซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ
จะก่อให้ เกิดรายได้ สงู สุดในพื ้นที่ต่างประเทศ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเป็ น
จํานวนเงิน 100 บาท จะมีรายได้ เกิดขึ ้นกับประชาชนที่อยูใ่ นต่างประเทศจํานวน 18.30 บาท รองลงมา
คือประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีรายได้ 4.98 บาท และพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะ
อินและอําเภออุทยั มีรายได้ 2.30 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5.16)
2.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีต
ตารางที่ 5.17 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
เมือง

ชนบท

อุตสาหกรรมการผลิต
คอนกรี ต

เขต 1

เขต 2

เขต 1

เขต 2

d1
d2
รวม

0.0385
0.0683
0.1068

0.0092
0
0.0092

0.0651
0.0029
0.0681

0.0086 0.0005
0
0
0
0
0.2758 0.0604
0.0086 0.0005 0.2758 0.0604
ที่มา : จากการคํานวณ

กทม.

กลาง

ตปท.

จากตารางที่ 5.17 เมื่อพิจารณาค่า d1 ที่แสดงถึงรายได้ ที่เกิดจากการจ้ างแรงงาน พบว่า การ
ใช้ จ่ายเพื่อจ้ างแรงงานของอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นสูงสุดในพื ้นที่ชนบท
ของอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั (d1=0.0651) รองลงมารายได้ จะเกิดขึ ้นพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของ
ั้
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา (d1=0.0385) อันดับสามได้ แก่ พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ ที่ไม่ได้
เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา (d1=0.0092)
สําหรับการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตทุกชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
จ่ายในส่วนค่าวัตถุดิบจะก่อให้ เกิดรายได้ 3 อันดับแรกในพื ้นที่ต่างๆ ดังนี ้ อันดับแรกเกิดขึ ้นในพื ้นที่
ภาคกลาง (d1=0.2758) รองลงมารายได้ จะเกิ ดในพืน้ ที่ เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย
(d1=0.0683) และพื ้นที่ตา่ งประเทศ (d1=0.0604) ตามลําดับ (ตารางที่ 5.17)

115
โดยสรุ ปการใช้ จ่ายของอุตสาหกรรมประเภทนี ้ทังการจ้
้
างแรงงานและซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ
จะก่อให้ เกิดรายได้ สูงสุดในพืน้ ที่ภาคกลางกล่าวคือ เมื่อมีการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเป็ น
จํานวนเงิน 100 บาท จะมีรายได้ เกิดขึ ้นกับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื ้นที่จํานวน 27.58 บาท รองลงมา
คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา จะมีรายได้
10.68 บาท และพื ้นที่ชนบทในอ.บางปะอินและอ.อุทยั มีรายได้ 6.81 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5.17)

116

แผนที่ 5.10 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร

ชนบท 2
ชนบท 1

เมือง 2
2.30
เมือง 1

18.30

2.10
4.98

116

116

117

แผนที่ 5.11 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต

ชนบท 2

ภาคกลาง
27.58

เมือง 2

ชนบท 1
6.81

10.68
เมือง 1
6.04

117

117
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5.2.2 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในการศึกษา dl หมายถึงรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่างๆอันเนื่องมาจากการใช้ จ่ายของ
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลการคํานวรค่า dl ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภทมีรายละเอียดดังนี ้
1.) รายได้ ท่ ีเกิดขึน้ โดยคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิ กส์
สําหรั บเครื่องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร
ตารางที่ 5.18 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
คนงาน
ใน
โรงงาน

เขต 1

เขต 2

เขต 1

เขต 2

dl

0.0522

0.1249

0.0499

0.0072

เมือง

ชนบท
กทม.

ปทุม

ปริ
มณฑล

ตต.

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

0.0609

0.0615

0.0004

0.0079

0.0018

0.0112

0.0525

0.0295

0.0031

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.18 เมื่อทําการพิจารณาค่า dl พบว่า ผลจากการใช้ จ่ายของคนงานที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้ เมื่อมีการใช้ จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 100 บาท จะก่อให้ เกิด
รายได้ มากที่สดุ 3 อันดับแรก ในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
ซึง่ จากการศึกษาพบว่าจะเป็ นพื ้นที่เมืองในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา จะทําให้ ประชาชนที่อยู่
อาศัยมีรายได้ 12.49 บาท (dl=0.1249) รองลงมาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัด
ปทุมธานี จะมี รายได้ 6.15 บาท (dl=0.0615) ซึ่งใกล้ เคียงกับประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครซึง่ จะมีรายได้ 6.09 บาท (dl=0.0609)
ในส่วนของรายได้ ที่เกิดขึ ้นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่มาจากคนงานที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทนี ้ส่วนในจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม นัน่ คือ
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั โดยจะเป็ นทังพื
้ ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบท โดยจะมีรายได้ เกิดขึ ้น
แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง 5.22 บาท และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบท 4.99 บาท (ตารางที่
5.18)
ด้ านลักษณะการใช้ จ่ายของคนงานในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่าย
เพื่ อ ซื อ้ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ จํ า เป็ นในชี วิ ต ประจํ า วัน ทุ ก ประเภททั ง้ การใช้ จ่ า ยค่ า อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่ องใช้ ที่จําเป็ น รวมถึงค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในพื ้นที่เมืองใน
อําเภอเมืองของจังหวัดอยุธยา เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางของสินค้ าและบริ การทุกประเภท โดยที่การ
ใช้ จ่ายในพื น้ ที่ ภาคอื่นๆ เช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จะเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงค่าอุปการะเลี ้ยงดู

119

แผนที่ 5.12 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยคนงานในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร

ชนบท 2
ชนบท 1
4.99

12.49
เมือง 2

ภาคกลาง
5.25
2.95

5.22
เมือง 1
6.15
6.09

119

119

120
2.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตคอนกรี ต
ตารางที่ 5.19 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต
คนงาน
ใน
โรงงาน
dl

เมือง

ชนบท

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

กลาง

อีสาน

ใต้

0.1750 0.0995 0.0144 0.0082 0.0172 0.0245 0.0136 0.0053 0.0205

0.0426

0.0091

เขต 1

เขต 2

เขต 1

เขต 2

กทม.

ตอ.

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.19 เมื่อทําการพิจารณาค่า dl พบว่า ผลจากการใช้ จ่ายของคนงานที่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต เมื่อมีการใช้ จ่ายเป็ นจํานวนเงิน 100 บาท จะ
ก่อให้ เกิ ดรายได้ มากที่ สุด 3 อันดับแรก ในพืน้ ที่เมืองในอําเภอที่ เป็ นแหล่งที่ ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรมคือ อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จะทําให้ ประชาชนที่อยู่อาศัยมีรายได้ 17.50
บาท (dl=0.1750) รองลงมาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงั ้
ของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ อําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี และอําเภอท่าเรื อ จะมี
รายได้ 9.95 บาท (dl=0.0995) อันดับที่ 3 จะเป็ นรายได้ ที่เกิดกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องมาจากการใช้ จ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดู รวมถึงการส่งเสียด้ านการศึกษา
กลับไปยังภูมิลําเนาเดิมของคนงาน ซึง่ จะมีรายได้ เกิดขึ ้น 4.26 บาท (dl=0.0609)
โดยภาพรวมพบว่าการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้จะทําให้ เกิด
รายได้ แก่ประชาชนในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สดุ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นพื ้นที่เมือง
ในเทศบาลในอําเภอต่างๆ เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญในแต่ละเขต มีสินค้ า
อุปโภคบริโภคให้ เลือกหลากหลาย

121

แผนที่ 5.13 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยคนงานในอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต

ชนบท 2

เมือง 2

9.95
ชนบท 1

ภาคกลาง

4. 26

17.50
เมือง 1

121

121
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5.2.3 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผลจากการใช้ จ่ายของคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในการซื ้อสินค้ าและบริ การ
ต่างๆ จะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ต่างๆ ทังพื
้ ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
้
าเงินที่ได้ รับมาใช้ จ่ายใน
รวมถึงพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง ซึง่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ตา่ งๆ เหล่านันจะนํ
พื ้นที่ตา่ งๆ ต่อไป
โดยการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัง้ 5 พื ้นที่ก่อให้ เกิดรายได้ ในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษา
มีรายละเอียดดังนี ้
1.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยประชาชนในเขตเมือง
ในการศึกษา du หมายถึงรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง
ในแต่ละเขต ผลรวมของ du ในแต่ละพื ้นที่ (du1และdu2 ) คือรายได้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษาที่
เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองในทุกประเภทการใช้ จ่ายเท่ากับ 1 หน่วย
หมายถึง เมื่อประชาชนมีการใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าบริ การและบริ โภค เท่ากับ 1 บาท จะทําให้ มี
รายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตา่ งๆ จํานวนหนึ่ง ซึง่ จะแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการใช้ จ่ายและ
ความเชื่อมโยงของสินค้ าและบริ การที่ใช้ จ่าย
ผลการคํ า นวณค่ า du ที่ ไ ด้ จากการใช้ จ่ า ยของประชาชนในเมื อ งในแต่ ล ะเขต มี
รายละเอียด ดังนี ้
ตารางที่ 5.20 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เมือง
ประชาชน
ในเมือง
แต่ ละเขต

เขต 1

เขต 2

เขต 1

เขต 2

du1

0.2501

0.0724

0.0045

du2

0.0044

0.3750

รวม

0.2545

0.4473

เมือง

ชนบท
กทม.

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ตปท.

0.0052

0.0135

0.0417

0.0000

0.0037

0.0030

0.0189

0.0143

0.0057

0.0012

0.0004

0.0085

0.0074

0.0010

0.0010

0.0130

0.0007

0.0132

0.0037

0.0009

0.0007

0.0049

0.0137

0.0210

0.0427

0.0010

0.0167

0.0037

0.0320

0.0180

0.0065

0.0020

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.20 รายได้ ที่เกิดขึ ้นเป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เมืองแต่ละเขต ผลการศึกษาพบว่า การใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของ
ั้
โรงงานอุตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ภายใน
ชุมชนที่อยูอ่ าศัยมากที่สดุ กล่าวคือ เมื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่มีการใช้ จ่ายเพื่อบริ โภคสินค้ า

123
และบริ การเท่ากับ 100 บาท จะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ตนเองถึง 25.01 บาท (du1=0.2501)
รองลงมาคือ รายได้ จะเกิดในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม 7.24
บาท (du1=0.0724) จะเห็นได้ ว่าการใช้ จ่ายของประชาชนในเขตนี ้จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ กับ
พื ้นที่ชนบทในเขตต่างๆ น้ อยมาก โดยส่วนใหญ่จะเกิดในพื ้นที่เมืองและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ได้ แก่
พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 4.17 บาท (du1=0.0417) นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง รวมถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่เมืองของอําเภออื่นๆในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่จะก่อให้ เกิดรายได้ ใน
พื ้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่
เท่ากับ 100 บาท จะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ตนเองถึง 37.50 บาท (du2=0.3750) รองลงมาจะ
เป็ นการใช้ จ่ายในพื ้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศทังภาคตะวั
้
นออกรวมถึงภาคกลางโดยจะเป็ นการใช้
จ่ายในการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการรักษาพยาบาล โดยจะก่อให้ เกิดรายได้ 1.30 และ1.32 บาท
ตามลําดับ ส่วนรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนี ้ที่เกิดขึ ้นในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยามีน้อยมาก (ตารางที่ 5.20)
โดยภาพรวมของการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเมืองทัง้ 2 เขต พบว่า จะก่อให้ เกิด
รายได้ แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาทัง้ 2 เขต โดยจะเกิด
ั้
ตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จากการ
รายได้ สูงสุดในพื น้ ที่เมื องที่ ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ ตงของโรงงานอุ
สํารวจ พบว่า จะเป็ นพื ้นที่ในเขตเทศบาลในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา เนื่องเป็ นศูนย์รวมของ
สินค้ าและบริ การ โดยจะมีรายได้ เกิดขึ ้นถึง 44.73 บาท (du=0.4473) จากการใช้ จ่าย 100 บาท
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองทัง้ 2 เขต ส่วนรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอิน
และอําเภออุทยั จะมีสดั ส่วนรองลงมาคือจะก่อให้ เกิดรายได้ 25.45 บาท (du=0.2545) โดยทังนี
้ ้
ความเชื่อมโยงของการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบททัง้ 2
เขต มีน้อยมาก โดยจะเห็นได้ วา่ จะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ชนบททัง้ 2 เขตรวมกันเพียง 1.86 บาท
(du=0.0049 และ 0.0137) ซึง่ จะเห็นได้ ว่าน้ อยกว่ารายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีและ
กรุงเทพมหานครที่มีถึง 4.27 และ 2.10 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5.20)
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2.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยประชาชนในเขตชนบท
ในการศึกษา dv คือรายได้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษาที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทในทุกประเภทการใช้ จ่าย เท่ากับ 1 หน่วย หมายถึง เมื่อประชาชนมีการใช้
จ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การ บริ โภค เท่ากับ 1 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่างๆ
จํานวนหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กับปริ มาณการใช้ จ่ายและความเชื่อมโยงของสินค้ า
และบริการที่ใช้ จ่าย
ผลการคํานวณค่า dv ที่ได้ จากการใช้ จ่ายของประชาชนในชนบท มีรายละเอียด ดังนี ้
ตารางที่ 5.21 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ชนบท
ประชาชน
เมือง
ในชนบท
เขต 1 เขต 2
เขต 1
dv1

ชนบท
เขต 1

เขต 2

กทม.

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตอ.

กลาง

อีสาน

ใต้

0.0085 0.0949 0.2795 0.0036 0.0072 0.0248 0.0011 0.0044 0.0102 0.0017 0.0006
ที่มา : จากการคํานวณ

ในการศึกษาครั ง้ นีไ้ ด้ ทําการศึกษาชาวชนบทที่ อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ อําเภอบางปะอินและ
อําเภออุทยั จากตารางที่ 5.21 แสดงรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากประชาชนในพื ้นที่ชนบทเขตที่ 1 พบว่า
เมื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่มีการใช้ จ่ายเพื่อบริ โภคสินค้ าและบริ การเท่ากับ 100 บาท จะ
ก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ตนเองมากที่สดุ 27.95 บาท (dv=0.2795) โดยจะเป็ นการใช่จ่ายในด้ าน
การซื ้ออาหาร เสื ้อผ้ า เครื่ องนุ่งห่ม ซึ่งจะใช้ จ่ายที่ร้านค้ า หรื อ ตลาดที่ใกล้ กับแหล่งที่ พักอาศัย
ซึ่ง เป็ นพื น้ ที่ เ มื อ งในอํ า เภอเมื อ ง
รองลงมาจะเป็ นรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ เ มื อ งเขตที่ 2
พระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี รวมถึงอําเภอท่าเรื อ โดยมีรายได้ เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาว
ชนบท 9.49 บาท (dv=0.0949) ส่วนรายได้ ที่เกิดขึ ้นนอกพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจะเป็ น
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่ของจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายได้ เกิดขึ ้น 2.48 บาท (dv=0.0248)
3.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ในการศึกษา dw คือ รายได้ ที่เกิ ดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่ ศึกษาที่ เกิดจากการใช้ จ่ายของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีในทุกประเภทการใช้ จ่าย เท่ากับ 1 หน่วย หมายถึง
เมื่อประชาชนมีการใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าบริ การและบริ โภค เท่ากับ 1 บาท จะทําให้ มีรายได้
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่างๆ จํานวนหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กบั ปริ มาณการใช้ จ่ายและความ
เชื่อมโยงของสินค้ าและบริการที่ใช้ จา่ ย
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ผลการคํานวณค่า dw ที่ได้ จากการใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีมีรายละเอียด
ดังนี ้
ตารางที่ 5.22 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
ประชาชน
ในจังหวัด
ปทุมธานี
dw

เมือง
เขต 1

เขต 2

ชนบท
เขต 2

กทม.

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

0.0042 0.0062 0.0001 0.0539 0.3255 0.0099 0.0031 0.0051 0.0054 0.0089 0.0008

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.22 แสดงรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี พบว่า
เมื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่มีการใช้ จ่ายเพื่อบริ โภคสินค้ าและบริ การเท่ากับ 100 บาท จะ
ก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ตนเองมากที่สดุ ถึง 32.55 บาท (dw=0.3255) โดยจะเป็ นการใช่จ่ายเกือบ
ทุกประเภท เพราะเป็ นพื ้นที่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันอยู่แล้ วทังด้
้ านสินค้ าและบริ การ
รองลงมาจะเป็ นรายได้ ที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ กรุ งเทพมหานคร จะมีรายได้ เกิดขึน้ 5.39 บาท
(dw=0.0539) เนื่องจากมีความสะดวกในด้ านการคมนาคมและเป็ นพื ้นที่ที่มีความเป็ นเมืองสูง
ซึ่ ง โดยสรุ ป แล้ วจะเห็ น ได้ ว่ า การใช้ จ่ า ยของประชาชนในเขตจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี
ความสัมพันธ์ กับพื ้นที่ภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาน้ อยมาก จะเห็นได้ จากปริ มาณรายได้ ที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ของจังหวัดอยุธยาทังพื
้ ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทมีน้อยมาก รายได้ ที่เกิดขึ ้นไม่ถึง 1
บาท
4.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ โดยประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษา dx คือรายได้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่ศกึ ษาที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครในทุกประเภทการใช้ จ่ายเท่ากับ 1 หน่วย หมายถึง เมื่อ
ประชาชนมีการใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อสินค้ าบริ การและบริ โภค เท่ากับ 1 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น
ในพื ้นที่ตา่ งๆ จํานวนหนึง่ ซึง่ จะแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณการใช้ จ่ายและความเชื่อมโยง
ของสินค้ าและบริการที่ใช้ จ่าย
ผลการคํานวณค่า dx ที่ได้ จากการใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครมี
รายละเอียด ดังนี ้
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ตารางที่ 5.23 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประชาชนใน
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
dx

กทม.

ปทุม
ธานี

ปริ
มณฑล

ตอ.

เหนือ

กลาง

อีสาน

ใต้

ตปท

0.3403 0.0461 0.0198 0.0074 0.0107 0.0012 0.0295 0.0005 0.0087
ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.23 แสดงรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
พบว่า เมื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่มีการใช้ จ่ายเพื่อบริ โภคสินค้ าและบริ การเท่ากับ 100 บาท
จะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ตนเองมากที่สดุ ถึง 34.03 บาท (dx=0.3403) โดยจะเป็ นการใช่จ่าย
เกือบทุกประเภท เพราะเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นศูนย์รวมของสินค้ าและบริ การทุกประเภทเป็ นจังหวัดที่มี
ลําดับศักย์ความเป็ นเมืองสูงที่สดุ รองลงมาจะเป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี จะมี
รายได้ เกิ ด ขึ น้ 4.61 บาท (dx=0.0461) เนื่ อ งจากเป็ นพื น้ ที่ ที่ ติ ด ต่ อ กั บ กรุ ง เทพมหานคร
นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่อื่นๆ ของประเทศทังภาคตะวั
้
นออกเฉียงเหนือ ซึง่
เป็ นภูมิลําเนาส่วนใหญ่ของประชาชนที่เดินทางเข้ ามาทํางานในกรุ งเทพมหานคร โดยจะมีรายได้
เกิดขึ ้น 2.95 บาท (dx=0.0295)
ลักษณะการใช้ จ่ายของประชาชนที่ อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากจะก่อให้ เ กิ ด
รายได้ ในพื ้นที่ภายในประเทศแล้ ว ยังมีรายได้ ที ้เกิดขึ ้นภายนอกประเทศอีกด้ วย โดยจะเป็ นรายได้
ที่เกิดจากการใช้ จ่ายในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีรายได้ เกิดขึ ้น 0.87 บาท (dx = 0.0087)
ซึ่งโดยสรุ ปแล้ วจะเห็นได้ ว่าการใช้ จ่ายของประชาชนในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานครใน
การศึกษาครัง้ นี ้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อความเชื่อมโยงกับพื ้นที่ภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เลย
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แผนที่ 5.14 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยประชาชนเขตเมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย (เมือง1)
ชนบท 2
7.24
เมือง 2

ภาคกลาง

ชนบท 1

25.01
เมือง 1
4.17

127

127

128

แผนที่ 5.15 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยประชาชนเขตเมืองในอําเภออื่นๆ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (เมือง2)

ชนบท 2
เมือง 2
37.50

ภาคกลาง

ชนบท 1

เมือง 1

128

128

129

แผนที่ 5.16 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยประชาชนเขตชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย (ชนบท1)

ภาคกลาง

ชนบท 2
27.95
ชนบท 1

9.49
เมือง 2
เมือง 1
2.48

129

129

130

แผนที่ 5.17 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

ชนบท 2

เมือง 2

เมือง 1

32.55

ปริมณฑล

5.39

130

130

131

แผนที่ 5.18 รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในแต่ ละพืน้ ที่โดยประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร

ชนบท 2

2.95

เมือง 2

เมือง 1

4.61
ปริมณฑล

34.03

131

131
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5.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทางด้ านรายได้
ในส่วนนี ้จะเป็ นการพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจในลักษณะของรายได้ ที่เกิดขึ ้นต่อ
ประชาชนในพื ้นที่ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นมาจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภททังจาก
้
การจ้ างแรงงานและการซื ้อปั จจัยการผลิต ซึง่ การใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจะทําให้ ประชาชนในพื ้นที่
้ งหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องมีรายได้ ในฐานที่เป็ นเจ้ าของแรงงานและ
ต่างๆทังในจั
ปั จจั ย การผลิ ต การคํ า นวณรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ สามารถคํ า นวณได้ โดยพิ จ ารณาตามพื น้ ที่ ที่
ทําการศึกษา ได้ แก่ พื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื ้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้ แก่
จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ตามวิธีการวิจยั ที่กล่าวไว้ ในบทที่ 3 มีรายละเอียดดังนี ้
1.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในพืน้ ที่เขตเมือง
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่เมือง คํานวณจาก ผลหารระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่เกิดขึ ้นจาก
การจ้ างแรงงานและรายได้ ที่เกิดขึน้ จากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองในพื ้นที่ คูณ
ด้ วย การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม ดังสมการต่อไปนี ้
้
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่เมือง = [d1+d2] / [1-du] * การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงาน
อุตสาหกรรม
d1 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการจ้ างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม
d2 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆทุกชนิดที่ไม่ใช่แรงงานของ
โรงงานอุตสาหกรรม
du หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริการของชาวเมือง
2.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในพืน้ ที่เขตชนบท
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่ชนบท คํานวณจาก ผลหารระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่เกิดขึ ้นจาก
การจ้ างแรงงานและรายได้ ที่เกิดขึน้ จากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวชนบทในพื ้นที่ คูณ
ด้ วย การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม ดังสมการต่อไปนี ้
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่เมือง = [d1+d2] / [1-dv] * การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงาน
้
อุตสาหกรรม
d1 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการจ้ างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม
d2 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆทุกชนิดที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม
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dv หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริการของชาวชนบท
3.) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ ในพืน้ ที่เขตปทุมธานี
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี คํานวณจาก ผลหารระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่
เกิดขึ ้นจากการจ้ างแรงงานและรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของ
โรงงานอุตสาหกรรม กับ ผลต่างระหว่าง 1 กับรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่
คูณด้ วย การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม ดังสมการต่อไปนี ้
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่เมือง = [d1+d2] / [1-dw] * การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงาน
้
อุตสาหกรรม
d1 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการจ้ างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม
d2 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆทุกชนิดที่ไม่ใช่แรงงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม
dw หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริการของชาวเมือง
4.) รายได้ ท่ ใี นพืน้ ที่เขตกรุ งเทพมหานคร
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร คํานวณจาก ผลหารระหว่าง ผลบวกของรายได้ ที่
เกิดขึ ้นจากการจ้ างแรงงานและรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แรงงานของ
โรงงานอุต สาหกรรม กับ ผลต่า งระหว่า ง 1
กับ รายได้ ที่ เ กิ ด ขึน้ จากการใช้ จ่ า ยของชาว
้
ตสาหกรรม ดังสมการต่อไปนี ้
กรุงเทพมหานครในพื ้นที่ คูณด้ วย การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงานอุ
รายได้ ที่เกิดในพื ้นที่เมือง = [d1+d2] / [1-dx] * การใช้ จ่ายทังหมดของโรงงาน
้
อุตสาหกรรม
d1 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการจ้ างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม
d2 หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ทุกชนิดที่ไม่ใช่แรงงานของ
โรงงานอุตสาหกรรม
dx หมายถึง รายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การของชาวเมือง
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ตารางที่ 5.24 รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทในพื ้นที่ตา่ งๆ
ชนบท
กรุ งเทพ
ปทุมธานี
รวม
เขต 1
เขต 2
เขต 1
อิเลคทรอนิกส์ 4,269,193,008 1,686,835,654 733,743,796 10,499,200,807 4,326,478,222 21,515,451,486
สัดส่ วน
19.84
7.84
3.41
48.80
20.11
100
117,951,330
12,224,240
78,235,994
10,744,692
642,702
คอนกรีต
219,798,958
สัดส่ วน
53.66
5.56
35.59
4.89
0.29
100
ประเภท
อุตสาหกรรม

เมือง

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.24 แสดงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในรู ปของรายได้ ในพื ้นที่ต่างๆ
จากโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท พบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ของจังหวัด
้
่เกิดขึ ้น
กรุงเทพมหานครมากที่สดุ มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 48.80 ของผลกระทบทางเศรษฐกิจทังหมดที
เนื่ อ งจากเป็ นพื น้ ที่ ที่ มี ก ารซื อ้ ปั จ จั ย การผลิ ต ของโรงงานอุ ต สาหกรรมรองลงมาจากพื น้ ที่
ต่างประเทศรวมถึงเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งที่มาของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็ นมูลค่า
10,499,200,807 บาท จากการใช้ จ่ายทังหมดของโรงงานอุ
้
ตสาหกรรม รองลงมาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ จังหวัดปทุมธานี คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.11 ซึ่งใกล้ เคียงกับ
ผลกระทบที่จะเกิดในพื ้นที่เมืองที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและ
ั้
อําเภออุทยั ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 19.84 สําหรับพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงาน
อุตสาหกรรม และ พื น้ ที่ ชนบทในอ.บางปะอิน และ อ.อุทัย มีผลกระทบทางเศรษฐกิ จเกิ ดขึน้
เล็กน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 7.84 และ 3.41 ตามลําดับ
สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต ส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นใน
เขตที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทัง้ อําเภอบางปะอินและอําเภออุทัยมากที่สุด โดย
เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 53.66 ของผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ หมดที่เกิดขึ ้น
รองลงมาผลกระทบทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบทในอําเภอเดียวกัน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
35.59 ซึ่งจะสังเกตได้ ว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ทงั ้ 2 เขตนี ้มีสดั ส่วนรวมกันค่อนข้ างสูง
เนื่องมาจากพื ้นที่เมืองเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับรายได้ จากการซื ้อวัตถุดิบของโรงงานรองลงมาจากพื ้นที่
ภาคกลางรวมถึงรายได้ จากการจ้ างแรงงานรองลงมาจากพื ้นที่ชนบท ส่วนพื ้นที่ชนบทในอําเภอ
บางปะอินและอําเภออุทยั เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งจ้ างงานหลักของอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตจึง
ทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นรองลงมาจากพื ้นที่เมือง สําหรับพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของ
ั้
โรงงานอุตสาหกรรม พื ้นที่จงั หวัดกรุ งเทพ และจังหวัดปทุมธานี มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้น
เล็กน้ อย คิดเป็ นร้ อยละ 5.56, 4.89 และ 0.29 ตามลําดับ
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5.4 ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากค่ าตัวคูณทวี
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยารวมถึงพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง สามารถพิจารณาจากค่าตัวคูณทวี โดยค่าคูณทวีจะ
แสดงถึงจํานวนรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายในพื ้นที่เท่ากับ 1 บาท กล่าวคือ
สมมุตวิ า่ เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทที่อยูใ่ นพื ้นที่มีการใช้ จ่ายในการจ้ างแรงงานที่อาศัย
อยู่ในพื ้นที่ต่างๆ ก็จะส่งผลให้ แรงงานเหล่านันมี
้ รายได้ เกิดขึ ้น เมื่อแรงงานมีรายได้ ก็จะนําเงินที่
ได้ รับไปใช้ จ่ายในการบริ โภคสินค้ าและบริ การ เมื่อแรงงานงานเหล่านี ้ไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ต่างๆก็จะ
ทําให้ ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้ าขายสินค้ าและบริ การมีรายได้ ซึ่งจะนําเงินที่ได้ ไปใช้ จ่ายใน
ชีวิตประจําวันรวมถึงซื ้อสินค้ าจากประชาชนที่ทําหน้ าที่ผลิตเพื่อมาจําหน่ายอีกครัง้ หนึง่
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละขันตอนของระบบเศรษฐกิ
้
จ จะมีรายได้ ที่ส่งผลให้ หน่วย
ผลิตต่างๆในระบบเศรษฐกิจเกิ ดกิ จกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผลรวมของรายได้ ที่
เกิดขึ ้นทังหมดในระบบเศรษฐกิ
้
จ เรี ยกว่า ผลของตัวคูณทวี
้ ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม คนงานที่
จากการคํานวณค่าตัวคูณทวีตามวิธีการวิจยั ทังที
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิ ดในพื น้ ที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง มีรายละเอียดดังนี ้
5.4.1 ตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของโรงงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรับเครื่องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร
ตารางที่ 5.25 ค่าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของโรงงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
เมือง
mfu1

เมือง 1 เมือง 2 ชนบท 1 กรุ งเทพ ปทุมธานี
0.0307 0.0082 0.0038 0.0505 0.0219

mfu2

0.0231

0.0121

0.0038

0.0502

0.0210

mfv1

0.0232

0.0084

0.0053

0.0502

0.0215

mfx

0.0230

0.0076

0.0038

0.0755

0.0220

mfw

0.0231

0.0076

0.0038

0.0527

0.0311

Ml

0.0696

0.1998

0.0693

0.0923

0.0912

ที่มา : จากการคํานวณ
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จากตารางที่ 5.25 พบว่าค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมจะมี
ระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้นมากที่สดุ ในพื ้นที่ของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากเป็ น
แหล่งที่มาของปั จจัยการผลิตที่สําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมทังด้
้ านแรงงานและวัตถุดิบที่ใช้ ใน
การผลิตรองลงมาจากพื ้นที่ต่างประเทศ โดยจากการคํานวณ หากโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้
จ่ายในแต่ละพื ้นที่ทงหมด
ั้
100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร 7.55 บาท
รองลงมาคือ พืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี จะมีรายได้ เกิดขึน้ จากการใช้ จ่ายจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทังสิ
้ ้น 3.11 บาท โดยจะเป็ นรายได้ ที่เป็ นผลมาจากการจ้ างแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ อันดับสาม
ได้ แก่ พื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จะมีรายได้
เกิดขึ ้น 3.07 บาท ในส่วนของพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่
ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จะมีรายได้ เกิดขึ ้น 1.21 และ 0.53 บาท ตามลําดับ
โดยรายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลของ
ตัวคูณทวี จะทําให้ เกิ ดผลกระทบสืบเนื่องในพื ้นที่ต่างๆ รายได้ ในส่วนนีจ้ ะถูกใช้ จ่ายต่อไปจาก
ประชาชนที่อยูใ่ นพื ้นที่ซง่ึ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อไป สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ (ตารางที่ 5.25)
รายได้ ที่เกิดจากชาวเมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั (Mfu1) ที่ได้ รับจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
5.05 บาท นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 2.19 บาท พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ 0.82 บาท
และ พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 0.38 บาท
รายได้ ที่เกิดจากชาวเมืองในอําเภออื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
(Mfu2) ที่ได้ รับจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ต่างๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายใน
พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร 5.02 บาท ใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 2.31
บาท นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 2.10 และ พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภอ
อุทยั 0.38 บาท
รายได้ ที่เกิดจากชาวชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย (Mfv1) ที่ได้ รับ
จากโรงงานอุต สาหกรรมแล้ ว นํ า ไปใช้ จ่ า ยในพื น้ ที่ ต่า งๆ
พบว่า จะนํ า มาใช้ จ่ า ยในพื น้ ที่
กรุงเทพมหานคร 5.02 บาท ใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 2.32 บาท
ั้
นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 2.51 และ พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของ
โรงงานอุตสาหกรรม 0.84 บาท
รายได้ ที่เกิดจากประชาชนในจ.ปทุมธานี (Mfw) ที่ได้ รับจากโรงงานอุตสาหกรรม
แล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร 5.27 บาท ใช้ จ่าย
ในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 2.31 บาท พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆที่ไม่ได้ เป็ น
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ที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม 0.76 บาท และ พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
0.38 บาท
รายได้ ที่เกิดจากประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (Mfx) ที่ได้ รับจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่า จะ ใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและ
อําเภออุทยั 2.30 บาท นํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่ปทุมธานี 2.20 บาท พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆที่ไม่ได้
เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม 0.76 บาท และ พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั
0.38 บาท
ในส่วนของค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมจะมีระดับ
ั้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้นมากที่สดุ ในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงาน
อุตสาหกรรม ทัง้ พื น้ ที่ เ มื องในอํ าเภอเมื องพระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี รวมถึง อําเภอท่ าเรื อ
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งที่พกั อาศัย รวมถึงเป็ นพื ้นที่ที่มีสินค้ าและบริ การให้ เลือกหลากหลาย
เป็ นศูนย์กลางการค้ าขายของจังหวัด ซึง่ จากการคํานวณ หากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีการ
ใช้ จ่ายในแต่ละพื ้นที่ทงหมด
ั้
100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ น
แหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม 19.98 บาท รองลงมา คือ พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร จะมีรายได้
เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทังสิ
้ ้น 9.23 บาท อันดับสามได้ แก่พื ้นที่
จังหวัดปทุมธานี จะมีรายได้ เกิดขึ ้น 9.12 บาท ซึง่ ใกล้ เคียงกับพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร ในส่วนของ
ั้
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั และ พื ้นที่ชนบท
พื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จะมีรายได้ เกิดขึ ้นใกล้ เคียงกันคือ 6.96 และ 6.93 บาท
ตามลําดับ (ตารางที่ 5.25)
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แผนที่ 5.19 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรงงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ ท่ มี ีต่อพืน้ ที่จงั หวัดอยุธยาและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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5.4.2 ตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของโรงงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตคอนกรี ต
ตารางที่ 5.26 ค่าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของโรงงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
คอนกรี ต
เมือง
เมือง 1

เมือง 2

mfu1

0.1424

mfu2

ชนบท 1

กรุงเทพ

ปทุมธานี

0.0099

0.0684

0.0087

0.0005

0.1073

0.0148

0.0681

0.0086

0.0005

mfv1

0.1077

0.0102

0.0945

0.0086

0.0005

mfx

0.1068

0.0092

0.0681

0.0130

0.0005

mfw

0.1073

0.0093

0.0681

0.0090

0.0008

Ml

0.2333

0.1592

0.0200

0.0261

0.0364

ที่มา : จากการคํานวณ

จากตารางที่ 5.26 พบว่าค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมจะมี
ระดับผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้นมากที่สดุ ในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทัง้
อําเภอบางปะอินและอํ าเภออุทัย เนื่ องจากเป็ นแหล่งที่ มาของวัตถุดิบในการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมรองลงมาจากพื ้นที่ภาคกลาง ซึง่ จากการคํานวณ หากโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้
จ่ายในแต่ละพื ้นที่ทงหมด
ั้
100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรม 14.24 บาท รองลงมาคือ พื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั เนื่องจาก
้ ้น
เป็ นพื ้นที่หลักในการจ้ างแรงงาน จะมีรายได้ เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมทังสิ
9.45 บาท นอกเหนือจากนันจะมี
้
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นใกล้ เคียงกัน ทังพื
้ ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร และพื ้นที่จังหวัดปทุมธานี จะมีรายได้ เกิดขึน้
1.48, 1.30 และ 0.08 บาท ตามลําดับ
โดยรายได้ ที่เกิดจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลของ
ตัวคูณทวี จะทําให้ เกิ ดผลกระทบสืบเนื่องในพื ้นที่ต่างๆ รายได้ ในส่วนนีจ้ ะถูกใช้ จ่ายต่อไปจาก
ประชาชนที่อยูใ่ นพื ้นที่ซงึ่ จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อไป สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ (ตารางที่ 5.26)
รายได้ ที่เกิดจากชาวเมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั (Mfu1) ที่ได้ รับจาก
โรงงานอุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทในอําเภอ
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บางปะอินและอําเภออุทยั 6.84 บาท นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ 0.99 บาท พื ้นที่
กรุงเทพมหานคร 0.87 บาท และ พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 0.05 บาท
รายได้ ที่เกิดจากชาวเมืองในอําเภออื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
(Mfu2) ที่ได้ รับจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ต่างๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายใน
พื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 10.73 บาท ใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะ
อินและอําเภออุทยั 6.81 บาท นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร 0.86 และ พื ้นที่จงั หวัด
ปทุมธานี 0.05 บาท
รายได้ ที่เกิดจากชาวชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัย (Mfv1) ที่ได้ รับ
จากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ต่างๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 10.77 บาท พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ 1.02 บาท นําไปใช้ จ่ายใน
พื ้นที่กรุงเทพมหานคร 0.86 และ พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 0.05 บาท
รายได้ ที่ เ กิ ด จากประชาชนในจั ง หวัด ปทุ ม ธานี (Mfw) ที่ ไ ด้ รั บ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอิน
และอําเภออุทยั 10.73 บาท ใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 6.81 บาท
พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ 0.93 บาท นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร 0.90 บาท
รายได้ ที่เกิดจากประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร (Mfx) ที่ได้ รับจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแล้ วนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่า จะนํามาใช้ จ่ายในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอิน
และอําเภออุทยั 10.68 บาท ใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 6.81 บาท
พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ 0.92 บาท นําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่ปทุมธานี 0.05 บาท
ในส่วนของค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมจะมีระดับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้นมากที่สดุ ในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอ
บางปะอินและอําเภออุทยั เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีสินค้ าและบริ การให้ เลือกหลากหลายและเป็ น
พื ้นที่ที่ใกล้ แหล่งที่พกั อาศัยของแรงงานส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ซึง่ จากการคํานวณหาก
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้ จ่ายในแต่ละพื ้นที่ทงั ้ หมด 100 บาท จะทําให้ มีรายได้
เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองที่เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั 23.33
ั้
ตสาหกรรม จะมีรายได้
บาท รองลงมาคือ พื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
เกิดขึน้ จากการใช้ จ่ายจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ สิ ้น 15.92 บาท เนื่องจากเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าขายของจังหวัด อันดับสามได้ แก่ พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี จะมีรายได้ เกิดขึ ้น 3.64
บาท ในส่วนของพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั จะมี
รายได้ เกิดขึ ้น 2.61 และ 2.00 บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5.26)
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แผนที่ 5.20 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรงงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตที่มีต่อพืน้ ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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5.4.3 ตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 5.27 ค่าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เมือง

ชนบท 1

กรุงเทพ

ปทุมธานี

เมือง 1

เมือง 2

mu1

0.7499

0.1158

0.0063

0.0205

0.0618

mu2

0.0059

0.6250

0.0005

0.0112

0.0015

mv1

0.0113

0.1519

1.3879

0.0109

0.0368

mx

0.0000

0.0000

0.0000

1.5159

0.0684

mw

0.0057

0.0100

0.0000

0.0818 1.4826
ที่มา : จากการคํานวณ
จากตารางที่ 5.27 พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่าย
ของชาวเมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ซึง่ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมจํานวน
100 บาทในแต่ละพื ้นที จะก่อให้ เกิดรายได้ ในทุกพื ้นที่ โดยเกิดในพื ้นที่ของตนเองมากที่สดุ คิดเป็ น
74.99 บาท รองลงมาจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เท่ากับ
11.58 บาท เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 6.18 บาท พื ้นที่กรุ งเทพมหานคร 2.05 บาท ส่วน
รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบทของอําเภอตนเองนันมี
้ น้อยมาก โดยมีรายได้ เกิดขึ ้นไม่ถึง 1 บาท
ส่วนค่าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของชาวเมืองในอําเภออื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรม พบว่า เมื่อมีการใช้ จ่ายของประชาชน 100 บาทในแต่ละพื ้นที่ จะก่อให้ เกิดรายได้ ใน
พื ้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยสูงมากถึง 62.50 บาท รองลงมาจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็ น
1.12 บาท ส่วนรายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองและชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั รวมถึง
พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีมีน้อยมาก โดยมีรายได้ เกิดขึ ้นไม่ถึง 1 บาท (ตารางที่ 5.27)
โดยภาพรวมของการใช้ จ่ า ยของประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื น้ ที่ เ มื อ งของจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยาทัง้ 2 เขต เมื่อพิจารณาจากค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้น จะเห็นได้ ว่าจะส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ ในพื น้ ที่ เ มื อ งภายในจัง หวัด ค่อ นข้ า งมาก รองลงมาจะเป็ นพื น้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทัง้
ปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นกับพื ้นที่ชนบทภายในจังหวัด
เกิดขึ ้นน้ อยมาก
ในส่วนของค่าตัวคูณทวีที่ก่อให้ เกิดรายได้ จากการใช้ จ่ายของประชาชนในเขตชนบทใน
อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั พบว่าจากการใช้ จ่าย 100 บาทในแต่ละพื ้นที่นนั ้ จะมีการใช้ จ่าย
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ในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยูม่ ากที่สดุ โดยมีรายได้ เกิดขึ ้น 138.79 บาท รองลงมาจะเป็ นการใช้ จ่ายใน
พื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม 15.19 บาท ใช้ จ่ายในพื ้นที่
จังหวัดปทุมธานี 3.68 บาท (ตารางที่ 5.27)
สําหรับค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการจ่ายของประชาชนที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
จากการใช้ จ่ายของประชาชนจํานวน 100 บาทในแต่ละพื ้นที่ จะมีการใช้ จ่ายสูงมากในพื ้นที่
กรุ งเทพ โดยจะก่อให้ เกิดรายได้ ถึง 151.59 บาท นอกเหนือจากนันจะเกิ
้
ดรายได้ ในพื ้นที่ใกล้ เคียง
คือจังหวัดปทุมธานี 6.84 บาท ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากตัวคูณทวีในพื ้นที่ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จากการศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบผลกระทบที่เกิดขึ ้นเลย (ตารางที่ 5.27)
ค่าตัวคูณทวีที่เกิดจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่ปทุมธานีก็จะมีลกั ษณะคล้ ายกัน
คือ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่ตนเองสูงที่สดุ โดยในการใช้ จ่าย 100 บาทในแต่ละพื ้นที่ จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ใ นพื น้ ที่ ข องตนเองถึ ง
148.26 บาท รองลงมาคื อ รายได้ จ ะเกิ ด ในพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานคร 8.18 บาท แต่จะมีการใช้ จ่ายบางส่วนเล็กน้ อยที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองทัง้ 2 เขต
้ คอ่ นข้ างน้ อยมาก (ตารางที่ 5.27)
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นนันมี
โดยสรุ ปรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อ
การบริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด ผลกระทบในพื น้ ที่ ข องตนเองมากที่ สุด
นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายพื ้นที่ใกล้ เคียง หรื อเป็ นพื ้นที่ที่มีความเจริ ญเป็ นศูนย์กลางใน
การให้ บริ การสินค้ าที่มีสงิ่ อํานวยความสะดวกมากกว่า
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แผนที่ 5.21 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีต่อพืน้ ที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยาและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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แผนที่ 5.22 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทที่มตี ่ อพืน้ ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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แผนที่ 5.23 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่กรุ งเทพและปทุมธานีท่มี ีต่อพืน้ ที่จงั หวัดพระนครศรีอยุธยาและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง
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บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พบว่า ภาพการพัฒนาของจังหวัดจากอดีตที่เป็ นการพัฒนาด้ านเกษตรกรรมเป็ นตัวนําปั จจุบนั
ปรับเปลี่ยนมาเป็ นการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก เนื่องจากมีการส่งเสริ มการลงทุนจาก
้ จจัย
ภาครัฐรวมถึงนโยบายการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนันปั
ที่ ส่ง เสริ มให้ เกิ ดการขยายตัว ของโรงงานอุต สาหกรรมเข้ า มาในจัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยาอี ก
ประการหนึ่ง คือ เป็ นพื ้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร มีเส้ นทางคมนาคมที่สะดวก มีระบบ
สาธารณูป โภคและสาธารณูป การที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ มี แ รงงานที่ พ ร้ อมเข้ า ทํ า งาน
ภาคอุต สาหกรรม จึ ง ส่ ง ผลให้ มี ข ยายตัว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในภาคอุต สาหกรรมต่ อ
เนื่ อ งมาจากจั ง หวั ด กรุ งเทพมหานครและจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เ ข้ ามาในพื น้ ที่ ข องจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยามากขึ ้น สังเกตได้ จากการเกิดขึ ้นของนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุต สาหกรรมและสวนอุต สาหกรรม เกิ ด การตัง้ โรงงานอุต สาหกรรมเป็ นกลุ่ม แบบกระจุก ตัว
(Cluster pattern) บริ เวณเส้ นทางคมนาคมสายหลักทัง้ ถนนสายเอเชีย ถนนพหลโยธิ น ต่อ
เนื่องมาจากจังหวัดกรุ งเทพมหานคร เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้ าน
หว้ า -ไฮเทค ในอํ า เภอบางปะอิ น สวนอุต สาหกรรมโรจนะในอํ าเภออุทัย ซึ่ง การขยายตัว ของ
ภาคอุต สาหกรรมในจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาส่ว นใหญ่ นัน้ จะเป็ นการขยายตัว ของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยนักลงทุนชาวต่างชาติทงั ้ ยุโรป ญี่ ปุ่น สิงคโปร์ ไต้ หวัน สหรัฐอเมริ กา ส่งผลให้
ลักษณะของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการผลิตเพื่อ
การส่ ง ออกโดยนํ า เข้ าวัต ถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศเป็ นหลัก เช่ น อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่ องมือสื่อสาร รวมถึงอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการก่อสร้ าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในการศึกษาครัง้ นี ้ จะเป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิด
ความเชื่ อมโยงไปข้ างหน้ า (Forward Linkage) กับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ค่อนข้ างสูง
เนื่องจากผลผลิตที่ได้ จะนําไปเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป
โดยในการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจะศึกษาทังผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
้
ทางอ้ อมซึ่งเกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตทังวั
้ ตถุดิบและ
แรงงาน ส่วนผลกระทบสืบเนื่องจะเกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการ
ใช้ จ่ายของผู้ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ทงในเมื
ั้
องและชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยารวมถึงผู้ที่อาศัย
อยูใ่ นพื ้นที่เกี่ยวเนื่องโดยผ่านกระบวนการทํางานของตัวคูณทวี
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จากคํ า ถามงานวิ จัย ที่ ต้ อ งการศึก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทว่าเกิดขึ ้นในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องมาก
น้ อยเพียงใดและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเหมือนหรื อแตกต่างกัน
หรื อไม่ พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์ สื่อสารจะเกิดใน
พื ้นที่เกี่ยวเนื่องทังพื
้ ้นที่ตา่ งประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานีมากกว่าพื ้นที่ใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิ จที่เกิ ดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
คอนกรี ตนอกเหนือจากพื ้นที่ภาคกลางที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบหลักแล้ ว จะเกิดผลกระทบขึ ้นในพื ้นที่
จังหวัดพระนครศรี ออยุธยาทัง้ ในเขตเมืองและชนบทมากกว่า พืน้ ที่ เกี่ ยวเนื่ อง ซึ่งจะเห็น ได้ ว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทนี ้แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งมา
จากลักษณะพื ้นฐานของอุตสาหกรรมทังลั
้ กษณะการผลิต การเลือกที่ตงั ้ รวมถึงปั จจัยการผลิตทัง้
วัตถุดบิ และแรงงาน โดยเมื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากค่าตัวคูณทวี
ในพื ้นที่ศกึ ษาทังพื
้ ้นที่เมืองและชนบทในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ศึกษาใน
พื น้ ที่ จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปทุมธานี นัน้ จะพบว่าผลกระทบทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึน้ จาก
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตจะมีมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิส์สํารับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร
จากลักษณะการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้ ในการใช้ จ่ายของคนงานซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบสืบเนื่องในพื ้นที่ตา่ งๆ จากการใช้ จ่ายผลกระทบทางตรงที่ได้ รับมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมก็ จะแตกต่างกันด้ วย โดยที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ จ่ายของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารจะกระจาย
ออกไปทัง้ พื ้นที่เมืองในเขตอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา พื ้นที่จังหวัดกรุ งเทพมหานครรวมถึง
จังหวัดปทุมธานี ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตคอนกรี ตจะกระจุกตัวอยูใ่ นพื ้นที่เมืองทัง้ 2 เขตของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะเห็นได้ ว่า
ั้
ตสาหกรรมจะเป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบ
พื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ทางเศรษฐกิจจากการใช้ จ่ายของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ส่วนผลกระทบ
สืบเนื่ องที่ เกิ ดจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพืน้ ที่ ต่างๆ ที่ได้ รับรายได้ มาจากการใช้ จ่ายของ
โรงงานอุตสาหกรรมก็จะเกิดในพื ้นที่ที่ตนเองอยูอ่ าศัยมากที่สดุ
โดยเมื่อมองผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นเฉพาะในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นมากที่สดุ ในจังหวัดจะเป็ นผลกระทบสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้ จ่ายของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท และประชาชนเพื่อการบริ โภคสินค้ าและบริ การต่างๆ แสดงให้
้ อมส่งผลดีต่อ
เห็นว่าการมีอตุ สาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยานันย่
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พื น้ ที่ แต่เ มื่ อพิ จ ารณาจากยุท ธศาสตร์ แ ละทิ ศ ทางการพัฒ นาของภาครั ฐ จะเห็ น ได้ ว่า ผลการ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตจะเป็ นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1 ค่อนข้ างมากเนื่ องจากต้ องอาศัยวัตถุดิบหลักจากจังหวัดสระบุรี ส่วน
อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารจะเป็ นอุตสาหกรรมที่
สอดคล้ องกับลักษณะของจังหวัดรวมถึงแผนพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มากกว่า เพราะฉะนัน้
แนวทางในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมในพื ้นที่ควรเน้ นไปที่อตุ สาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอิเลคทรอนิกส์
และชิ ้นส่วนมากกว่า ถึงแม้ วา่ จากผลการศึกษาจะพบว่าตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นใน
พื น้ ที่ ข องจัง หวัดอาจมี น้ อ ยกว่า อุต สาหกรรมการผลิต คอนกรี ต แต่ใ นอนาคตนัน้ อุต สาหกรรม
ประเภทนี ้น่าจะเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาและนํารายได้ เข้ าสูพ่ ื ้นที่มากขึ ้นได้ ทงมาจากการ
ั้
พัฒ นาทั ก ษะแรงงานรวมถึ ง การเพิ่ ม เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เพื่ อ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ม าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื ้นที่ ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตถึงแม้ จะก่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานมากใน
พื ้นที่ของจังหวัด แต่เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาในอนาคตแล้ วอาจไม่จําเป็ นต้ องสนับสนุนให้ มี
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่ เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ควรตังอยู
้ ่ใกล้
้ ่ในพื ้นที่ของจังหวัดสระบุรีและลพบุรีซึ่งเป็ นพื ้นที่เป้าหมายในการ
แหล่งวัตถุดิบที่สามารถตังอยู
พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างจากผังภาคกลางปี พ.ศ.2600 ของสํานักผังประเทศและผังภาค
กรมโยธาธิการและผังเมือง อีกทังยั
้ งเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้ างมลภาวะต่อพื ้นที่ แต่อย่างไรก็ตามใน
การจ้ างแรงงานของอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตยังสามารถพึ่งพาแรงงานที่อาศัยอยู่ในที่จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้ ซึ่งจะเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ เกิดในพื ้นที่ของจังหวัด
เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.1.1 ผลกระทบด้ านการใช้ จ่ายของกลุ่มตัวอย่ าง
(1) การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม
การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อวัตถุดิบ รองลงมา
จะเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อจ้ างแรงงาน โดยการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท จะมี
รู ปแบบการใช้ จ่ายเพื่ อซื ้อปั จจัยการผลิตที่ แตกต่างกัน โดยอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิน้ ส่วน
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร ส่วนใหญ่นําเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เนื่องจากเป็ นวัตถุดิบที่เฉพาะเจาะจงต้ องใช้ เทคโนโลยีในการผลิตที่สงู กว่าอีกทังเป็
้ นอุตสาหกรรม
้
ที่เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกตามบริ ษัทผู้วา่ จ้ างหรื อบริษัทแม่ในต่างประเทศ นอกเหนือจากนันจะ
เป็ นวัตถุดบิ ที่ซื ้อมาจากตัวแทนจําหน่ายในกรุงเทพมหานครและโรงงานอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขต
นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั แต่อตุ สาหกรรมการผลิต
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คอนกรี ต วัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็ นวัตถุดิบที่ซื ้อมาจากภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื ้นที่
ภาคกลาง เช่ น จั ง หวัด สระบุ รี เนื่ อ งจากเป็ นแหล่ ง ผลิ ต วัต ถุ ดิ บ ที่ สํ า คัญ จํ า พวก หิ น ทราย
้ งจะเป็ นวัตถุดิบที่ซื ้อ
ปูนซีเมนต์ รองลงมาจะนําเข้ าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ นอกเหนือจากนันถึ
จากพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ในส่วนของการใช้ จ่ายเพื่อจ้ างแรงงานของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า แรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร ส่วนใหญ่จะ
เป็ นแรงงานที่มาจากนอกพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัดปทุมธานีและจังหวัดกรุ งเทพมหานครมากกว่าแรงงานที่
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึง่ แตกต่างจากแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตคอนกรี ตซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานที่อยูใ่ นอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ทังพื
้ ้นที่เมืองและ
พื น้ ที่ ชนบท ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ น้ ส่วนอิเลคทรอนิ ก ส์
สําหรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ สื่อสาร เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีขนาดใหญ่ กว่าต้ องใช้ แรงงาน
จํ านวนมากรวมถึงเป็ นแรงงานที่มีทักษะสูงกว่า อีกทัง้ ส่วนใหญ่ยังเป็ นอุตสาหกรรมที่เป็ นการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติซงึ่ แตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตที่จะเป็ นอุตสาหกรรมที่
ผลิตเพื่อใช้ ภายในประเทศและส่วนใหญ่มีการลงทุนโดยนักลงทุนชาวไทยโดยจะเป็ นนักลงทุนที่อยู่
ในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทําให้ แรงงานที่ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นแรงงานที่มีทกั ษะมาก
จึงมีการจ้ างแรงงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน
ที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ชนบทของจังหวัด
สําหรับการใช้ จ่ายด้ านอื่นๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภคทังไฟฟ
้ ้ า ประปา โทรศัพท์
รวมถึงค่าสวัสดิการต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทจะมีการใช้ จ่ายที่คล้ ายคลึงกัน
คือ ใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม แต่ค่าใช้ จ่ายในส่วนนีอ้ าจมีการ
รั่วไหลออกนอกพื ้นที่เนื่องจากหน่วยงานทังของภาครั
้
ฐและรัฐวิสาหกิจที่ให้ บริ การอาจไม่ได้ อยู่ใน
พื ้นที่โดยตรง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็ นต้ น
(2) การใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
จากการที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ วส่งผลให้ มีความต้ องการทางด้ านแรงงานเพิ่มมากขึ ้น จึงทําให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี แ รงงานเดิ น ทางเข้ า มาทํ า งานเป็ นจํ า นวนมาก โดยส่ว นใหญ่ จ ะเป็ นแรงงานที่ มี
ภูมิลําเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือและย้ ายเข้ ามาพักอาศัยอยู่ในพื ้นที่ของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่ข้างเคียงคือจังหวัดปทุมธานี นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นแรงงานที่
เดินทางเข้ ามาทํางานจากกรุงเทพมหานครโดยแรงงานกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานที่อยูใ่ นระดับ
บริหารและฝ่ ายธุรการ
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จากลักษณะที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทในการจ้ างแรงงานส่งผลให้
ภาพรวมของการใช้ จ่ายของคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทจะมีลกั ษณะที่
แตกต่างกันกัน โดยการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตจะมีการใช้ จ่ายอยู่
ในพื น้ ที่ ข องจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยามากกว่ า คนงานในโรงงานอุต สาหกรรมผลิ ต ชิ น้ ส่ ว น
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร เนื่องจากคนงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมผลิต
คอนกรี ตส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองทัง้ 2 เขตของจังหวัด อีกทังจากการเก็
้
บข้ อมูลยัง
เป็ นแรงงานที่ทํางานในระดับปฏิบตั กิ ารโรงงานและธุรการส่วนแรงงานในระดับบริ หารจะมีน้อย ทํา
ให้ ลกั ษณะการใช้ จ่ายจะเป็ นการใช้ จ่ายที่ไม่ต้องการความหลากหลายมากนัก การให้ บริ การสินค้ า
ที่มีอยู่ในจังหวัดจึงเพียงพอต่อความต้ องการของแรงงานในกลุ่มนี ้โดยส่วนมากจะเป็ นตลาดและ
ห้ างสรรสินค้ าที่อยู่ในจังหวัด เช่น ตลาดหัวฬอ ตลาดเจ้ าพรหม ตลาดเอกเซ็นเตอร์ เป็ นต้ น ซึ่ง
แตกต่างจากลักษณะการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์ สื่อสาร ที่จะมีการใช้ จ่ายทังในพื
้
้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องจากคนงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สว่ นใหญ่
จะพักอาศัยอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและพื ้นที่เมืองในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยาและ
เป็ นแรงงานที่ ทํ า งานอยู่ทัง้ ในระดับ บริ ห าร ระดับ ธุ ร การ รวมถึ ง ระดับ ปฏิ บัติ ก ารโรงงานที่ มี
ค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า ทําให้ ความสามารถในการใช้ จ่ายของแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี ้มี
มากกว่า จึง มี การใช้ จ่ า ยทัง้ ในพื น้ ที่ เมื องของจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา พื น้ ที่ จัง หวัดปทุม ธานี
รวมถึงเดินทางเข้ ามาใช้ จ่ายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ จ่ายที่ สูงที่สุดของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2
ประเภท จะพบว่าจะมีการใช้ จ่ายสูงที่สดุ อยู่ในพื ้นที่เมืองทัง้ 2 เขต ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร
จะมีการใช้ จ่ายอันดับแรกในพื ้นที่เมืองในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยาที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของ
ั้
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตจะมีการใช้ จ่ายอันดับแรกใน
พื ้นที่เมืองที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรมทังอํ
้ าเภอบางปะอินและอําเภออุทยั แสดงให้
เห็ น ว่ า การใช้ จ่ า ยของคนงานที่ ทํ า งานในโรงงานอุต สาหกรรมย่ อ มส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด
ส่วนการใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท พบว่า
จะมีการใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ส่วนพื ้นที่ชนบทในอําเภออื่นๆ
นัน้ มีการใช้ จ่ายน้ อยมาก ซึ่งการใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนัน้ จะเป็ นการใช้ จ่ายแต่ในด้ านที่อยู่อาศัยและ
สาธารณูปโภค ซึง่ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดรายได้ ตอ่ พื ้นที่มากนัก ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงไม่ได้ ทําการศึกษาถึง
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การใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่ชนบทของอําเภออื่นๆ นอกเหนือจากอําเภอบางปะอินและอําเภอ
อุทยั
ในส่วนของรู ปแบบการใช้ จ่ายของคนงานนันจะมี
้
ลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน คือโดยมากเป็ น
การใช้ จ่ายเพื่ อค่าอาหารในชี วิตประจํ าวัน โดยนอกเหนื อจากการใช้ จ่ายเพื่ อการซื ้ออาหารใน
ชีวิตประจําวันแล้ ว การใช้ จ่ายประเภทต่อมาที่มีการใช้ จ่าย คือ การใช้ จ่ายในการอุปการะเลี ้ยงดูซงึ่
จะเป็ นการส่งเงินไปยังภูมิลําเนาเดิมของคนงานและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางมาทํางาน รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการผ่อนชําระหนี ้สินต่างๆ ซึง่ การใช้ จ่ายของคนงานแสดงให้
เห็นว่าคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทยังต้ องรับภาระหนี ้สินทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้ างมาก
(3) การใช้ จ่ายของประชาชนในพืน้ ที่เมือง
จากการศึกษาการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองทัง้ 2 เขต คือ เขตที่ 1 พื ้นที่เมืองที่
เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม (อําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ) และเขตที่ 2 พื ้นที่เมืองใน
อํ า เภออื่ น ๆ (อํ า เภอเมื อ งพระนครศรี อ ยุธ ยา อํ า เภอภาชี อํ า เภอท่ า เรื อ ) โดยเป็ นประชาชนที่
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้ บริ การและขายสินค้ าต่างๆ พบว่า การใช้ จ่ายของประชาชนในเขต
เมืองทัง้ 2 พื ้นที่มีรูปแบบการใช้ จ่ายที่คล้ ายกันกล่าวคือ การใช้ จ่ายในอันดับต้ นๆ จะเป็ นการใช้
จ่ายเพื่อซื ้ออาหารในชีวิตประจําวันและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ซึง่ รูปแบบการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่
เมืองแสดงให้ เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงั มีภาระในการชดใช้ หนี ้สินเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ไม่สมดุล
้
อนชําระหนี ้สินกับธนาคารหรื อหน่วยงานของรัฐและการชําระ
กับรายรับที่ได้ มา โดยเป็ นทังการผ่
หนี ้นอกระบบ นอกเหนือจากนี ้จะเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อการเดินทางและค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสิ่งของ
เครื่ องใช้
โดยเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของการใช้ จ่ายพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองส่วน
ใหญ่จะมีการใช้ จา่ ยทุกประเภทอยูใ่ นพื ้นที่เมืองของตนเองมากที่สดุ เนื่องมาจากการซื ้อสินค้ าและ
บริการต่างๆ ทําได้ อย่างสะดวกซึง่ นอกเหนือจากพื ้นที่เมืองของตนเองแล้ ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เมืองบางส่วนจะมีการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การในพืน้ ที เ้ กี่ ยวเนื่อง เช่น จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดในภาคกลางซึง่ มีลําดับศักย์ในการให้ บริ การที่สงู กว่า ทังใน
้
ด้ านการศึกษา การรักษาพยาบาล รวมถึงเสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม อีกทังยั
้ งเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ไม่ไกลมากนัก
จากจังหวัดพระนครศรี อยุธยาสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกและเสียค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไม่
สูงมากเมื่อเทียบกับปริ มาณและคุณภาพของสินค้ าและบริ การที่จะได้ รับ ในส่วนของลักษณะการ
ใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ชนบททัง้ 2 เขตนัน้ จากการศึกษาพบว่ามีการใช้
จ่ายเกิดขึ ้นน้ อยมาก
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(4) การใช้ จ่ายของประชาชนในพืน้ ที่ชนบท
ส่วนนี ้ได้ ทําการศึกษาการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะ
อินและอําเภออุทัย โดยเป็ นประชาชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้ บริ การสินค้ าที่คนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทได้ เข้ าไปใช้ จ่ายพบว่า การใช้ จ่ายใน 3 อันดับแรก คือ ค่าใช้ จ่าย
เพื่อการซื ้ออาหาร รองลงมาคือค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภค จะเห็นได้ ว่า
ลักษณะการใช้ จ่ายจะคล้ ายคลึงกับรู ปแบบการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองและยังประสบ
ปั ญหาเดียวกันนัน่ คือ ลักษณะการใช้ จ่ายในด้ านอื่นๆ แต่การใช้ จ่ายในประเภทนี ้ของประชาชนใน
เขตชนบทมี สั ด ส่ ว นค่ อ นข้ างมาก แสดงให้ เห็ น ว่ า ประชาชนในพื น้ ที่ ช นบทของจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยาก็ยงั มีปัญหาในการชําระหนี ้สินเช่นเดียวกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
สะท้ อนให้ เห็นว่าประชาชนในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยายังมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายในชีวิตประจําวัน
เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของการใช้ จ่าย พบว่า การใช้ จ่ายในพื ้นที่ชนบทของตนเองนัน้
ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การที่จําเป็ นในชีวิตประจําวัน เช่น ค่าอาหารใน
บริ เวณตลาดสด ตลาดนัดหรื อห้ างสรรพสินค้ าขนาดเล็กในชุมชน แต่เมื่อมีความจําเป็ นต้ องใช้ จ่าย
ในบางกิจกรรมที่มีความเฉพาะมากขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อสิง่ ของเครื่ องใช้ เสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม
รวมถึงการใช้ จ่ายด้ านการศึกษา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะเดินทางเข้ ามาใช้ จ่ายในพื ้นที่
เมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยามากกว่าพื ้นที่เมืองในเขตที่ตนเอง
อาศัย อยู่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลํ า ดับ ศัก ย์ ข องชุ ม ชนในพื น้ ที่ เ มื อ งของจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
นอกจากนี ้ประชาชนในพื ้นที่ชนบทยังเลือกเดินทางไปใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีและจังหวัด
กรุงเทพมหานครที่มีสนิ ค้ าและบริ การให้ เลือกหลากหลายมากกว่าอีกด้ วย
(5) การใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่พื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี โดยเป็ นประชาชนในพื ้นที่
ที่เป็ นแหล่งที่พกั ของคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต่างๆ ทัง้ เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองคลองหลวง
เทศบาลเมืองรังสิต และ เทศบาลเมืองคูคต พบว่าการใช้ จ่ายใน 3 อันดับแรกคือ ค่าใช้ จ่ายเพื่อการ
ซื ้ออาหาร รองลงมาคือค่าใช้ จ่ายอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายด้ านการเดินทาง โดยส่วนใหญ่การใช้ จ่าย
้
นการใช้
เกือบทุกประเภทจะมีการใช้ จ่ายอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดปทุมธานี นอกเหนือจากนันจะเป็
จ่ายในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีลําดับศักย์ในด้ านการให้ บริการและสินค้ าที่สงู กว่า
ส่วนการใช้ จ่ายที่เกิดในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาจะมีการใช้ จ่ายบ้ างในพื ้นที่เมือง
ของจังหวัดโดยจะเป็ นใช้ จ่ายในด้ านการพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงที่อยูอ่ าศัย
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(6) การใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จากการสั ม ภาษณ์ ประชาชนที่ ป ระกออาชี พ ค้ าขายสิ น ค้ และบริ การในเขต
กรุ งเทพมหานครที่เป็ นผลมาจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า รู ปแบบการ
ใช้ จ่าย 3 อันดับแรกคือ การใช้ จ่ายเพื่อซื ้ออาหาร รองลงมาคือการใช้ จ่ายด้ านที่อยูอ่ าศัยและการใช้
จ่ายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึง่ จะเห็นได้ ว่ามีความแตกต่างจากการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตอื่นๆ เนื่องจากการใช้ จ่ายของประชาชนในกรุ งเทพมหานครจะมีการใช้ จ่ายในด้ านที่อยู่
อาศัยและการพักผ่อนหย่อนใจรองลงมาจากค่าใช้ จ่ายด้ านอาหาร แต่ประชาชนในเขตอื่นๆ จะมี
การใช้ จ่ายในการชําระหนี ้สินรองจากค่าอาหาร แสดงให้ เห็นถึงค่าครองชีพและรายได้ ที่เกิดขึ ้นว่ามี
รายได้ ที่มากกว่าประชาชนในเขตอื่นๆ
ส่ ว นลั ก ษณะการใช้ จ่ า ยพบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารใช้ จ่ า ยทุ ก ประเภทในพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นศูนย์รวมของสินค้ าและบริ การที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นการใช้ จ่ายในพื ้นที่ข้างเคียงทังจั
้ งหวัดปทุมธานีและพื ้นที่ในเขตปริ มณฑล
ทังจั
้ งหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนการใช้ จ่ายในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จาก
การศึกษาครัง้ นี ้พบว่าไม่มีการเข้ ามาใช้ จ่ายในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเลย
6.1.2 ผลกระทบด้ านรายได้ ท่เี กิดขึน้ และค่ าตัวคูณทวี
จากการศึกษารู ปแบบของการใช้ จ่ายของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตา่ งๆ
สามารถนํามาแสดงในรู ปของสัดส่วนร้ อยละเพื่อนําไปคูณด้ วยอัตราส่วนมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทําให้
ทราบถึงรายได้ รวมถึงค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะศึกษาในพื ้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
(1) รายได้ ที่ เกิ ด ขึ ้น และค่ าตั ว คู ณ ทวี จ ากการใช้ จ่ ายของโรงงาน
อุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาผลการคํานวณรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้
2 ประเภท พบว่า รายได้ ที่เกิดขึ ้นนันจะเป็
้
นรายได้ ทางอ้ อมมากกว่ารายได้ ทางตรง เนื่องมาจากว่า
รายได้ ทางอ้ อมจะเป็ นการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมในการซื ้อวัตถุดิบ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
รวมถึงค่าใช้ จ่ายด้ านสาธารณูปโภคซึง่ มีสดั ส่วนการใช้ จ่ายมากกว่าการใช้ จ่ายทางตรงหรื อการจ้ าง
แรงงาน และเมื่อพิจารณารายได้ รวมที่เกิดขึ ้นพบว่าอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทจะก่อให้ เกิดรายได้
สูงสุดในพื ้นที่เกี่ยวเนื่องทังสิ
้ ้น โดยอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตจะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ภาค
กลางมากที่สดุ โดยเมื่อลงทุนเป็ นเงิน 100 บาทจะก่อให้ เกิดรายได้ 27.58 บาท ส่วนอุตสาหกรรม
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ผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ เครื่ อ ใช้ ไ ฟฟ้ าอุป กรณ์ สื่ อ สาร จะก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ใ นพื น้ ที่
ต่างประเทศมากที่สดุ โดยเมื่อลงทุนเป็ นเงิน 100 บาทจะก่อให้ เกิดรายได้ 18.30 บาท แต่เมื่อ
พิจารณารายได้ ที่เกิดขึ ้นลําดับต่อมาจะพบว่าอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตจะก่อให้ เกิดรายได้ ใน
พื ้นที่เมืองและชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
โดยเมื่อลงทุนเป็ นเงิน 100 บาทจะก่อให้ เกิดรายได้ 10.68 บาท และ 6.81 บาท ตามลําดับ อัน
เนื่องมาจากการจ้ างแรงงานและซื ้อปั จจัยการผลิตบางส่วน ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ อใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์ สื่อสารที่รายได้ ลําดับต่อมาก็ยงั เกิดในพื ้นที่
เกี่ยวเนื่องคือกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อลงทุนเป็ นเงิน 100 บาท จะก่อให้ เกิดรายได้ 4.95 บาท ส่วน
รายได้ ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามีเพียง 2.30 บาท โดยเกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองที่เป็ น
แหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
จากรายได้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ เมื่ อ นํ า มาพิ จ ารณาค่ า ตัว คูณ ทวี ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ต่ า งๆ ซึ่ ง ใน
การศึกษาครัง้ นีส้ ามารถศึกษาค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและพื ้นที่
เกี่ยวเนื่องรวม 5 พื ้นที่ อันเนื่องมาจากข้ อจํากัดทางด้ านเวลาและงบประมาณ พบว่า ค่าตัวคูณทวี
ที่ เ กิ ด จากโรงงานอุต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต จะมี ค่า มากกว่ า ค่ า ตัว คูณ ทวี ที่ เ กิ ด จากโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร และผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ จากค่ า ตัว คู ณ ทวี ข องโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต คอนกรี ต จะอยู่ ใ นพื น้ ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยามากกว่าค่าตัวคูณทวีจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร กล่าวคือ หากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตมีการใช้ จ่ายในแต่
ละพื ้นที่ทงหมด
ั้
100 บาท จะทําให้ มีเงินเกิดขึ ้นสูงสุดในพื ้นที่เมืองที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงาน
ั้
อุตสาหกรรม 14.24บาท ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ั้
100 บาท จะทําให้ มีเงินเกิดขึ ้นสูงสุดใน
อุปกรณ์ สื่อสาร หากมีการใช้ จ่ายในแต่ละพื ้นที่ทงหมด
พื ้นที่กรุงเทพมหานคร 7.55 บาท ดังตารางที่ 6.1
เมื่อเกิดการใช้ จ่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องผลของตัวคูณทวีจะทําให้ เกิด
ผลกระทบสืบเนื่ อง รายได้ ในส่วนนีจ้ ะถูกใช้ จ่ายต่อไปจากประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่อยู่ในพื ้นที่ต่างๆ สามารถสรุ ปได้ คือ รายได้ ที่ประชาชนในพื ้นที่ต่างๆ ได้ รับจากการใช้
จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสาร นัน้
ส่วนใหญ่จะนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครมากที่สดุ ส่วนรายได้ ที่ประชาชนในพื ้นที่ต่างๆ
ได้ รับจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ต ส่วนใหญ่จะนําไปใช้ จ่ายในพื ้นที่เมือง
ในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั มากที่สดุ
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ตารางที่ 6.1 เปรี ยบเทียบค่าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท
อิเลคทรอนิกส์

คอนกรี ต

เมือง 1

3.07

14.24

เมือง 2

1.21

1.48

ชนบท 1

0.53

9.45

กรุ งเทพ

7.55

1.3

ปทุมธานี

3.11

0.08

(2) รายได้ ท่ ีเกิดขึน้ และค่ าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณารายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของคนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้ 2 ประเภทเพื่อการบริ โภคสินค้ าและบริ การ พบว่า รายได้ ที่เกิดขึ ้นสูงสุดส่วนใหญ่จะเกิด
ผลกระทบในพื ้นที่เมืองของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เนื่องมาจากว่าเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นศูนย์กลางของ
การค้ าและบริ การของจังหวัด โดยคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตจะก่อให้ เกิด
รายได้ ในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
มากที่สดุ โดยหากมีการใช้ จ่ายของคนงานเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การเกิดขึ ้นจํานวน 100 บาท จะทํา
ให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น 17.50 บาท ส่วนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สําหรับเครื่ อใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสารจะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่เมืองในอําเภอที่ไม่ได้ เป็ นแหล่ง
ตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่เมืองในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยามาก
ที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ที่สดุ โดยถ้ ามีการใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจํานวน 100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น 12.49 บาท แต่เมื่อ
พิจารณารายได้ ที่เกิดขึ ้นลําดับต่อมาจะพบว่าคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตจะยัง
ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ใ นพื น้ ที่ ข องจั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยเป็ นพื น้ ที่ เ มื อ งในอํ า เภอเมื อ ง
พระนครศรี อยุธยาที่ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม โดยถ้ ามีการใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจํานวน
100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น 9.95 บาท ซึง่ แตกต่างจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิ กส์ สําหรั บเครื่ อใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์ สื่อสารที่รายได้ ลําดับต่อมาจะเกิดในพืน้ ที่
เกี่ยวเนื่องคือจังหวัดปทุมธานีและกรุ งเทพมหานคร โดยมีการใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจํานวน 100 บาท จะ
ทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น 6.15 และ 6.09 บาท ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาค่าตัวคูณทวี ที่เกิ ดขึน้ จากการใช้ จ่ายของคนงาน พบว่า ค่าตัวคูณทวี ที่
เกิดขึ ้นในแต่ะพื ้นที่จากคนงานโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภทจะสอดคล้ องกับรายได้ ที่เกิดขึ ้น
กล่าวคือ ค่าตัวคูณทวีจะเกิดขึ ้นสูงสุดในพื ้นที่เมืองของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยถ้ ามีรายจ่าย
ที่เกิดขึ ้นจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตในแต่ละพื ้นที่100 บาทจะก่อให้ เกิด
รายได้ ในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม
23.33 บาท ส่วนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ อใช้ ไฟฟ้า
อุป กรณ์ สื่ อ สารจะก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ใ นพื น้ ที่ เ มื อ งในอํ า เภอที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นแหล่ ง ที่ ตัง้ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่เมืองในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยามากที่สดุ โดยถ้ ามีการ
ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่จํานวน 100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้น 19.98 บาท แต่จะสังเกตได้
ว่า ค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรี ตจะก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาโดยเฉพาะพื ้นที่เมืองของจังหวัดอย่างเด่นชัดมากกว่าค่าตัว
คูณทวีที่เกิดขึ ้นจากคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ อใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์สื่อสาร ที่จะมีการกระจายออกไปสูพ่ ื ้นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ มากกว่า ดังตารางที่ 6.2
แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ วา่ การใช้ จ่ายของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบสื บ เนื่ อ งในพื น้ ที่ ต่ า งๆ จากการใช้ จ่ า ยผลกระทบทางตรงที่ ไ ด้ รั บ มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมีผลกระทบเกิดขึ ้นในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สดุ โดยส่วนใหญ่
จะเป็ นพื ้นที่เมืองในอําเภอต่างๆ ทังอํ
้ าเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี และอําเภอท่าเรื อ รวมถึง
ตสาหกรรม นอกเหนือจากนันจะเป็
้
นผลกระทบที่เกิดในพื ้นที่
อําเภอที่เป็ นแหล่งที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ใกล้ เคียง ส่วนผลกระทบที่เกิดในพื ้นที่ชนบทจะมีน้อยที่สดุ
ตารางที่ 6.2 เปรี ยบเทียบค่าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้ 2 ประเภท
อิเลคทรอนิกส์

คอนกรี ต

เมือง 1

6.96

23.33

เมือง 2

19.98

15.92

ชนบท 1

6.93

2.00

กรุ งเทพ

9.23

2.61

ปทุมธานี

9.12

3.64
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(3) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ และค่ าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพืน้ ที่
เมือง
การใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่เมืองในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ได้ รับมา
จากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะทําให้ พื ้นที่ตา่ งๆ ได้ รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจารณารายได้ ที่เกิดขึน้ และค่าตัวคูณทวีของผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจะพบว่า การใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองในแต่ละเขตจะก่อให้ เกิดผลกระทบ
เกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่ตนเองอยูอ่ าศัยมากที่สดุ รองลงมาจะเกิดผลกระทบในพื ้นที่เมืองที่มีลําดับศักย์สงู
กว่าที่อยูใ่ กล้ เคียงซึง่ มีสนิ ค้ าและบริการให้ เลือกมากกว่า กล่าวคือ ประชาชนในพื ้นที่เมืองในอําเภอ
บางปะอินและอําเภออุทยั จะก่อให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื ้นที่ตวั เองมากที่สดุ โดยเมื่อมี
การใช้ จ่าย 100 บาท จะมีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตนเอง 25.01 บาท รองลงมาก็จะมีรายได้ เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่เมืองในอําเภออื่นๆ ที่มีลําดับศักย์สงู กว่าถึง 7.24 บาท ซึง่ สอดคล้ องกับค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้น
ในพืน้ ที่เมืองในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทัยที่เกิดขึน้ 74.99 บาท เมื่อมีการใช้ จ่ายโดย
ประชาชนในพื ้นที่นี ้ 100 บาท
เช่นเดียวกับการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่เมืองในอําเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอ
ภาชี และอําเภอท่าเรื อที่นอกเหนื อจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงสุดในพืน้ ที่ตนเองแล้ ว
ลําดับต่อมาจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครที่มีสินค้ าและบริ การให้ เลือก
้ งเป็ นศูนย์กลางในการกระจายสินค้ าในระดับประเทศ โดยเมื่อมีการใช้ จ่าย 100
มากกว่าอีกทังยั
บาท จะมีรายได้ เกิ ดขึ ้นในพื ้นที่ตนเอง 37.50 บาท รองลงมาก็จะมีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่
กรุ งเทพมหานคร 0.74 บาท ซึง่ สอดคล้ องกับค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองในอําเภอบางปะ
อินและอําเภออุทยั ที่เกิดขึ ้น 62.50 บาท เมื่อมีการใช้ จ่ายโดยประชาชนในพื ้นที่นี ้ 100 บาท แสดง
ให้ เห็นว่าระยะทาง ความสะดวกในด้ านการคมนาคมขนส่ง รวมถึงความเป็ นศูนย์ กลางในการ
ให้ บริ การสินค้ าที่มีให้ เลือกมากกว่า มีผลต่อการตัดสินใจและลักษณะการใช้ จ่ายของประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เมือง
(4) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ และค่ าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพืน้ ที่
ชนบท
การใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ชนบทในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ที่
ได้ รับมาจากการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้ พื ้นที่ต่างๆ
ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อพิจารณารายได้ ที่เกิดขึ ้นและค่าตัวทวีของผลกระทบทาง
เศรษฐกิจพบว่า การใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ชนบทจะก่อให้ เกิดรายได้ ในพื ้นที่ของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สดุ และเกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยถ้ ามีการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อ
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สินค้ าและบริ การ 100 บาทจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท จะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่
ตนเอง 27.95 บาท รองลงมา คือ พื ้นที่เมืองในอําเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี และอําเภอ
ท่าเรื อที่มีสนิ ค้ าและบริ การให้ เลือกมากกว่า จะทําให้ เกิดรายได้ 9.49 บาท
เมื่อพิจารณาค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของชาวชนบท พบว่า เมื่อมีการใช้ จ่าย
ในพื ้นที่ตนเอง 100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดในพื ้นที่ 138.79 บาท ขณะที่หากมีการใช้ จ่ายใน
พื ้นที่เมืองในอําเภอพระนครศรี อยุธยา อําเภอภาชี และอําเภอท่าเรื อ จํานวน 100 บาท จะทําให้ มี
รายได้ เกิดในพื ้นที่ 15.19 บาท
แสดงให้ เห็นว่าการใช้ จ่ายของประชาชนในพื ้นที่ชนบทจะก่อให้ เกิดรายได้ หมุนเวียนใน
พื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สดุ อาจจะเนื่องมาจากลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื ้นที่ ที่ไม่ต้องการสินค้ าและบริการที่สงู หรื อเฉพาะเจาะจงมากนัก ซึง่ ลักษณะสินค้ าและบริ การ
ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ก็สามารถรองรับความต้ องการของประชาชนได้
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ เมื่อมองในภาพรวมของการใช้ จ่ายของประชาชนในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาทังในเขตเมื
้
องและชนบท สามารถสรุ ปได้ ว่ารายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายเพื่อ
การบริโภคสินค้ าและบริการจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่ตนเองอยูอ่ าศัยเป็ นลําดับแรกและส่งผลต่อเนื่องไป
ยังพืน้ ที่ อื่นๆ ของจังหวัด แสดงให้ เห็นว่าการให้ บริ การของสินค้ าและบริ การต่างๆ ของจังหวัด
พระนครศรี อยุธยามีการกระจายตัวอยู่ในทุกพื ้นที่ประกอบกับภายในจังหวัดมีเส้ นทางคมนาคมที่
สะดวกและมีระบบขนส่งที่เชื่อมโยงกัน
(5) รายได้ ท่ เี กิดขึน้ และค่ าตัวคูณทวีจากการใช้ จ่ายของประชาชนในพืน้ ที่
จังหวัดปทุมธานีและกรุ งเทพมหานคร
ในส่วนนี ้จะเป็ นลักษณะการใช้ จ่ายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีและ
จั ง หวั ด กรุ งเทพมหานครซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งนอกเหนื อ จากพื น้ ที่ ศึ ก ษาในจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ ไ ด้ รั บ มาจากการใช้ จ่ า ยของโรงงานอุ ต สาหกรรม คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําให้ พื ้นที่ตา่ งๆ ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันโดยพบว่า
การใช้ จ่ายของประชาชนในทัง้ 2 พื ้นที่จะก่อให้ เกิดผลกระทบในพื ้นที่ตนเองและพื ้นที่ข้างเคียงมาก
ที่ สุด โดยถ้ า มี ก ารใช้ จ่ า ยเพื่ อ ซื อ้ สิ น ค้ า และบริ ก าร 100
บาทจากประชาชนในจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครจะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตนเอง 34.03 บาท และ ถ้ ามีการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อ
สินค้ าและบริ การ 100 บาท จากประชาชนในจังหวัดปทุมธานีจะทําให้ มีรายได้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่
ตนเอง 32.55 บาท ส่วนรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนในทัง้ 2 พื ้นที่ที่มีต่อพื ้นที่
จังหวัดพระนครศรี อยุธยามีน้อยมาก
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เมื่อพิจารณาค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นจากการใช้ จ่ายของประชาชนในทัง้ 2 เขต พบว่า ถ้ ามี
การใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร 100 บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดในพื ้นที่ถึง 151.59 บาท
ซึ่งเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ ้นค่อนข้ างสูง เช่นเดียวกับถ้ ามีการใช้ จ่ายในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี 100
บาท จะทําให้ มีรายได้ เกิดในพื ้นที่สงู ถึง 148.26 บาท เช่นเดียวกัน
จากรายได้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละพื ้นที่แสดงให้ เห็นว่าทัง้ 2 พื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นศูนย์กลาง
ทังด้
้ านการค้ าและบริ การ เป็ นพื ้นที่ที่มีแรงดึงดูดในการพึ่งพาในการบริ โภคด้ านต่างๆ อีกทังเป็
้ น
พื ้นที่ที่มีการคมนาคมเข้ าถึงที่สะดวก
6.2 การนําผลการวิจัยไปใช้ ในการวางแผน
โดยทัว่ ไปการวางแผนเป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตที่ต้องทําอย่าง
ั้
ต่อเนื่อง โดยเริ่ มจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่จําเป็ นให้ มากที่สดุ เพื่อนํามาวิเคราะห์ว่าในพื ้นที่นนๆ
มีปัญหาอะไร มีศกั ยภาพในการพัฒนามากน้ อยเพียงใด จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะทําให้ ทราบ
เป้าหมายในการพัฒนาจากการคาดการณ์ความต้ องการในอนาคต การวางแผนทางเลือกที่เป็ นไป
ได้ โดยการกํ าหนดทิศทางที่มีมากกว่าหนึ่งทาง หลังจากนัน้ ประเมิณผลโดยละเอียดเพื่อเลือก
ทางเลือกที่จะทําให้ โครงการบรรลุเป้าหมายและเมื่อนําแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิแล้ ว ต้ องนําแผนที่
ต้ องการมาเขี ยนเป็ นแนวทางในการปฏิบัติเพื่ อให้ แผนดังกล่า วบรรลุผล สามารถปฏิบัติได้ มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล การปฏิบตั ิจะมีการประเมินผลเป็ นระยะๆ ถึงความก้ าวหน้ าในการ
ปฏิบตั งิ าน การประเมินผลจะนําไปสูก่ ารแก้ ไขแผนพัฒนาออกเป็ นแผนใหม่ไปเรื่ อยๆ ในส่วนระดับ
ต่างๆ ของแผนจะสามารถแบ่งได้ หลายระดับ แผนระดับสูงได้ แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส่วนแผนระดับตํ่าลงมาจะยิ่งมีสาระเกี่ยวกับทางด้ านกายภาพมากขึ ้น จําเพาะเจาะจง
มากขึ ้น เช่น ผังมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และยังสามารถแบ่งได้ เป็ น การวางแผนที่เน้ นผล กับ การ
วางแผนที่เน้ นวิธีการ สําหรับการวางแผนในประเทศไทยนัน้ ส่วนมากจะเป็ นการวางแผนที่เน้ น
เป้าหมาย
จากกระบวนการวางแผน ระดับของแผน และประเภทของแผนที่กล่าวมา ผลการวิจัย
ครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนโดยเน้ นที่เป้าหมายระดับชาติ ระดับภาคและระดับจังหวัด
กล่าวคือ สามารถกําหนดเป้าหมายของการวางแผนระดับต่างๆ ได้ ชดั เจนและมีความเกี่ยวข้ องกับ
พื ้นที่หรื อกายภาพมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาภาคเนื่องจากผลการวิจยั ทําให้ ทราบ
ถึง ปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ ้นทังในพื
้ ้นที่เมืองและชนบทของจังหวัดพระนครศรี อยุธยารวมถึงพื ้นที่
เกี่ยวเนื่อง ที่เป็ นผลมาจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ซึง่ จะส่งผล
ทําให้ การกํ าหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตสามารถกํ าหนดขึ ้นในรู ปของปริ มาณตัวเลขที่
ชัดเจน ทําให้ ทราบว่าจํานวนเงินที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมทัง้ 2
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ประเภท จะก่อให้ เกิดรายได้ ในระบบเศรษฐกิจในพื ้นที่ต่างๆ เท่ากับเท่าใด เป็ นประโยชน์ต่อการ
คาดการผลกระทบหรื อผลประโยชน์จากการขยายการลงทุนในด้ านอุตสาหกรรมและเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ มกิจกรรมทางอุตสาหกรรมในประเภทอื่นๆ ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาต่อไป เพื่อ
ใช้ ในการพิจารณากิจกรรมที่ก่อให้ เกิดผลกระทบที่เป็ นประโยชน์ ต่อภาค ตลอดจนสามารถคาด
ประมาณเงินลงทุนในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนและภาระหนี ้สินของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้น
ที่ว่าต้ องใช้ งบประมาณเท่าใด ทําการลงทุนในส่วนไหนในพื ้นที่ใดบ้ าง จึงจะเกิดผลกระทบที่เป็ น
บวกต่อประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆ
นอกจากนี ้ยังสามารถคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่จะเกิดขึ ้นจากการเพิ่ม
ของกิ จ กรรมทางด้ า นอุต สาหกรรม ซึ่ง ทํ า ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สามารถเตรี ย มการรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทังทางพื
้
้นที่และทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได้
6.3 ยุทธศาสตร์ นโยบาย และ แผนพัฒนาภาคที่เกี่ยวข้ อง
จากผลการศึกษาทําให้ ทราบว่าอุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท ทังอุ
้ ตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิก ส์ สําหรั บเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ สื่อสารและอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อจังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมถึงเป็ นอุตสาหกรรมที่นํารายได้ เข้ าสู่
ประเทศเป็ นจํานวนมาก การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ มีการเติบโตก้ าวหน้ าต่อไปจําเป็ นต้ องมีการ
วางแผนเพื่ อ การพัฒ นาที่ เ หมาะสม ส่ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพที่ มี อ ยู่ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ
อุตสาหกรรมสูงสุด โดยจําเป็ นต้ องคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
ควรสอดคล้ องกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2551-2554) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึง่ จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ(สิงหาคม 2551) ได้ กําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้ อยู่
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้ วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และ
พระนครศรี อ ยุธ ยา โดยมี แ นวทางในการพัฒ นา คื อ การพัฒ นาให้ เ ป็ นผู้นํ า ในภูมิ ภ าคด้ า น
้ คม
อุตสาหกรรมสะอาดโดยเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่แปรรู ปผลผลิตจากการเกษตร การจัดตังนิ
อุ ต สาหกรรมในพื น้ ที่ ศู น ย์ อุ ต สาหกรรมเพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมใหม่ ที่ จ ะโยกย้ ายมาจาก
กรุ งเทพมหานครเพื่อให้ สามารถควบคุมและป้องกันปั ญหามลภาวะได้ การส่งเสริ มการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต ส่งเสริ มการวิจยั
และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และคุณภาพวัตถุดิบ สร้ างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่การผลิตใน
กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเมือง พัฒนาและอนุรักษ์ แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก
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นอกจากนัน้ ผังภาคกลาง ปี พ.ศ.2600 ที่จดั ทําโดยสํานักผังประเทศและผังภาค กรม
โยธาธิ การและผังเมือง ได้ กําหนดบทบาทของกลุ่มจังหวัดพระนครศรี อยุธยา อ่างทอง เชื่อมโยง
ภาคกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นกลุ่มเมืองอุตสาหกรรมไฮเทค แหล่งการศึกษา ศูนย์วิจยั
และการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งการเกษตรคุณภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองและ
ชนบทที่เกี่ ยวข้ องกับพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา คือ เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา มี
เป้าหมายให้ พฒ
ั นาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็ นเมืองมรดก
โลก และศูนย์กลางธุรกิจการค้ าและบริ การ นอกจากนันยั
้ งมีผงั นโยบายการใช้ ประโยชน์ที่ดินด้ าน
อุตสาหกรรมซึ่งจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ ถูกกําหนดให้ เป็ นพื ้นที่เป้าหมายด้ านอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า ซึ่งมีนโยบายคือห้ ามไม่ให้ มีการขยายพื ้นที่เขต
อุตสาหกรรม แต่เน้ นการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่อตุ สาหกรรมเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการ
รุ กลํ ้าเข้ าไปยังพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาด้ านเกษตรกรรม และเป็ นการใช้ ประโยชน์ที่ดินที่ไม่
ตรงกับศักยภาพของพื ้นที่ แต่สามารถเพิ่มการลงทุนในเขตพื ้นที่ได้ ทังนี
้ ้เพื่อการรักษาพื ้นที่
เกษตรกรรม เขตการท่องเที่ยว และลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ส่วนอุตสาหกรรมคอนกรี ตซึง่
เป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ าง จากนโยบายดังกล่าวได้ กําหนดพื ้นที่เป้าหมายอยู่ที่
จังหวัดสระบุรีและลพบุรีซึ่งเป็ นจังหวัดข้ างเคียงของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในส่วนของการ
พัฒ นาเมื อ งและกลุ่ม เมื อ งได้ มี น โยบายการพัฒ นากลุ่ม พื น้ ที่ ศูน ย์ ก ลางบริ ก ารตามบทบาท
(Function-Service Cluster) เพื่อให้ เป็ นกลุม่ พื ้นที่ที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ในชนบท ที่มีการพัฒนาส่งเสริ มซึง่ กัน ให้ เกิดความได้ เปรี ยบเชิงพื ้นที่ที่สร้ างคุณค่าและรายได้ และ
เชื่อมโยงกับพื ้นที่ศนู ย์กลางหลักในภาค โดยกลุ่มจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้
ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ พื ้นที่พฒ
ั นาส่งเสริ มด้ านอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) และกิจกรรมต่อเนื่อง
จากยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาภาคที่เกี่ยวข้ องจะเห็นได้ วา่ ผลการศึกษาวิจยั ใน
ครั ง้ นี อ้ ุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตจะเป็ นอุตสาหกรรมที่ เชื่ อมโยงกับกลุ่ม จังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 ทังจั
้ งหวัดสระบุรีและลพบุรีคอ่ นข้ างมากเนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบ ส่วน
อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารจะเป็ นอุตสาหกรรมที่
สอดคล้ องกับลักษณะของจังหวัดรวมถึงแผนพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มากกว่า เพราะฉะนัน้
แนวทางในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมในพื น้ ที่ ควรเน้ นไปที่ อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการผลิต
ชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ สื่อสารมากกว่า เนื่องจากในอนาคตนัน้
อุตสาหกรรมประเภทนี ้น่าจะเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาได้ อีกทังยั
้ งได้ รับการส่งเสริ มจาก
ภาครั ฐและสามารถนํ า รายได้ เข้ า สู่พืน้ ที่ มากขึน้ ส่ว นอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ตถึง แม้ จะ
ก่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานมากในพื ้นที่ของจังหวัดแต่เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาในอนาคตแล้ ว
อาจไม่จําเป็ นต้ องสนับสนุนให้ มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่ เนื่องจากเป็ น
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อุตสาหกรรมที่สร้ างมลภาวะต่อพื ้นที่เพราะวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบจําพวก หิน
ปูนซีเมนต์ ทราย ซึง่ มีฝนละอองค่
ุ่
อนข้ างมาก อีกทังเป็
้ นวัตถุดิบที่ต้องนํามาจากจังหวัดใกล้ เคียง
้ ่ในพื ้นที่ของจังหวัด
เพราะฉะนันแนวโน้
้
มในอนาคตโรงงานอุตสาหกรรมประเภทนี ้จึงสามารถตังอยู
สระบุรีและลพบุรีซึ่งเป็ นพื ้นที่เป้าหมายในการพัฒนาได้ ส่วนในการจ้ างงานนันก็
้ ยงั สามารถจ้ าง
แรงงานที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาซึ่งงมีพื ้นที่ติดกันและอยู่ในกลุ่มจังหวัด
การพัฒนากลุม่ เดียวกันได้
6.4 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากแนวทางที่ ต้องการจะพัฒนาและส่งเสริ มอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิ กส์
สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารให้ อยูใ่ นพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ควรมีแนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังนี ้
1. ควรพัฒนาอุตสาหกรรมในพื ้นที่ให้ เป็ นผู้นําในภูมิภาคด้ านอุตสาหกรรมสะอาด โดย
เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื น้ ที่ อุต สาหกรรมเดิ ม ทัง้ เขตนิ ค มอุต สาหกรรมและสวน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิ ภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะโยกย้ ายจาก
กรุ งเทพมหานคร แต่ไม่ควรให้ มีการขยายพื ้นที่เขตอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการรุกลํ ้า
เข้ าไปยังพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาด้ านเกษตรกรรมและเป็ นการใช้ ประโยชน์
ที่ดินที่ไม่ตรงกับศักยภาพของพื ้นที่ แต่สามารถเพิ่มการลงทุนในเขตพื ้นที่ได้ ทังนี
้ ้เพื่อ
รักษาพื ้นที่เกษตรกรรม เขตการท่องเที่ยว ลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมและสามารถ
ควบคุมและป้องกันปั ญหามลภาวะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริ มการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต โดยการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่ องจักร วิจยั พัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และคุรภาพวัตถุดิบในเชิง Innovative-Driven Industry เพื่อลดต้ นทุนและ
ยกระดับ การพัฒ นาห่ ว งโซ่ก ารผลิต ของอุต สาหกรรม โดยประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน สถาบันวิชาการต่างๆ ในพื ้นที่
3. สร้ างฐานข้ อมูลองค์ความรู้ ทางด้ านการวิจยั และพัฒนา โดยให้ มีการค้ นคว้ าพัฒนา
ถ่ายทอดองค์ ความรู้ จากพืน้ ที่ ที่มี ศัก ยภาพมากกว่า เช่น เทคโนโลยี การผลิตจาก
ต่างประเทศ เพื่อลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในด้ านวัตถุดบิ ที่ต้องนําเข้ ามาจากต่างประเทศ
4. เพิ่มศักยภาพแรงงานด้ านอุตสาหกรรมที่ เ กี่ ยวข้ องกับอิเลคทรอนิก ส์ ที่ อยู่ในพื น้ ที่
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งงานมากขึน้ ในพื น้ ที่ ข องจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาและรองรั บ
แนวโน้ มการจ้ างงานที่จะเพิ่มในอนาคต
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นอกจากข้ อเสนอแนะแนวทางในการสนับ สนุ น อุ ต สาหกรรมประเภทผลิ ต ชิ น้ ส่ ว น
อิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารแล้ ว ยังจําเป็ นต้ องมีนโยบายที่จะพัฒนา
พื ้นที่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ ้นของอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงแรงงานที่จะเพิ่มมากขึ ้นด้ วย ซึง่ จะมีทงั ้
แรงงานจากอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
สื่อสารซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ได้ รับการสนับสนุนในจังหวัด และแรงงานจากอุตสาหกรรมคอนกรี ต
ซึง่ ถึงแม้ วา่ จะไม่ได้ สนับสนุนให้ มีการเพิ่มขึ ้นในพื ้นที่แต่ปัจจุบนั ก็มีโรงงานประเภทดังกล่าวกระจาย
ตัวอยู่และในอนาคตอาจจะมีแรงงานที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาแต่เดินทาง
ไปทํางานในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ที่ตงอยู
ั ้ ่ในจังหวัดข้ างเคียงเพิ่มขึ ้น เพราฉะนันแนวทางในการ
้
พัฒนาพื ้นที่ภายในจังหวัดต้ องพัฒนาให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มการใช้ จ่ายประเภทต่างๆ ทังจาก
้
โรงงานอุตสาหกรรม คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ ที่ จะ
เกิดขึ ้นซึ่งเป็ นการวางแผนตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละพื ้นที่ในปั จจุบนั รวมถึงคาดการณ์ ความ
เป็ นไปได้ ในการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ เกิ ดความชัดเจนยิ่งขึน้ โดยในแต่ละพืน้ ที่จะมีบทบาท
หน้ า ที่ ใ นการพัฒ นาแตกต่า งกัน ออกไปตามความเหมาะสม โดยมี ค วามพยายามที่ จ ะสร้ าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างพื ้นที่เมืองและพื ้นที่ชนบทในฐานะที่เป็ นพื ้นที่ที่พงึ่ พาอาศัยซึง่ กัน
และกัน ซึง่ จากการศึกษาพบว่า พื ้นที่เมืองซึง่ เป็ นที่ตงของโรงงานอุ
ั้
ตสาหกรรม จะได้ รับผลกระทบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมจากโรงงานอุตสาหกรรมรองจากพืน้ ที่ กรุ งเทพมหานครและปทุมธานี
เนื่ องจากเป็ นพืน้ ที่ ที่ได้ รับอิทธิ พลจากการขยายตัวทางด้ านอุตสาหกรรมต่อเนื่ องมาจากพืน้ ที่
ดังกล่าว รวมถึงเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งการจ้ างงานที่รองรับแรงงานจากทุกภูมิภาคส่งผลให้ เกิดการ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของท้ องถิ่น ซึ่งในการวางแผนพัฒนาสมควรที่จะปฏิบตั ิให้ เกิดความ
สอดคล้ องกั บ บทบาทของเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยถ้ าพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื ้นที่นนจะสั
ั ้ งเกตได้ ว่าจะเป็ นผลกระทบทางอ้ อมมากกว่าผลกระทบทางตรง โดย
ผลกระทบทางอ้ อมจะเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการใช้ จ่ายในการซื ้อปั จจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่
แรงงาน ทัง้ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นวัต ถุดิ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นคมนาคมขนส่ ง รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ดังนันในการวางแผนจึ
้
งสมควรพัฒนาสนับสนุนให้ เกิด
ผลกระทบทางอ้ อมในพื ้นที่ โดยเน้ นด้ านการเตรี ยมบริ การขันพื
้ ้นฐาน ทังระบบสาธารณู
้
ปโภค เช่น
ประปา ไฟฟ้ า โทรศัพ ท์ ระบบการระบายนํ า้ การบํ า บัด นํ า้ เสี ย และระบบกํ า จัด ขยะ ซึ่ง เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานที่จําเป็ นของโรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นที่ให้ ทวั่ ถึง รวมถึงการจัดการวางแผนด้ าน
การจราจร เนื่องจากในแต่ละวันจะมีการคมนาคมขนส่งเกิดขึ ้นในพื ้นที่จํานวนมาก ทัง้ จากการ
ขนส่งวัตถุดิบหรื อสินค้ าของโรงงานอุตสาหกรรม การเดินทางเข้ ามาทํางานของแรงงานในพื ้นที่
และการเดินทางของประชาชนที่ อาศัย อยู่ในพื น้ ที่ เอง ซึ่งปั จจุบันปั ญหาที่ พ บคือ เกิ ดความไม่
สะดวกในการเดินทางในช่วงเวลาเร่ งด่วน นอกจากนี ้ยังต้ องวางแผนทางพื ้นที่ในการรองรับการ
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ขยายตัวของอุตสาหกรรม ซึง่ ควรมีการกําหนดพื ้นที่อย่างชัดเจน ทังเขตประกอบการอุ
้
ตสาหกรรม
สวนอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการรุ กลํ ้าเข้ าไปยังพืน้ ที่ เกษตรกรรมของ
จังหวัด โดยพื ้นที่ที่เหมาะสมในการประกอบกิจกรรมด้ านอุตสาหกรรมจะพิจารณาจากผังเมืองรวม
การใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทต่างๆ ทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองและปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ร่วมกัน
บทบาทอีกประการของพื ้นที่เมืองคือ เป็ นพื ้นที่ในการให้ บริ การสินค้ าและด้ านบริ การ
ต่างๆ แก่ผ้ ทู ี่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในส่วนนี ้ซึง่ เป็ นผลกระทบสืบเนื่องจากการใช้ จ่ายของแรงงานและ
ประชาชนจะเกิ ดขึน้ มากในพื น้ ที่ เมืองในอําเภอที่ ไม่ได้ เป็ นแหล่งที่ ตงั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื ้นที่เมืองในอําเภอพระนครศรี อยุธยาทังเทศบาลนครพระนครศรี
้
อยุธยาและ
เทศบาลเมืองอโยธยาซึง่ เป็ นชุมชนศูนย์กลางลําดับศักย์ที่ 1 และ ที่ 2 ของจังหวัด ซึง่ จากลักษณะ
การใช้ จ่า ยและรายได้ ที่ เ กิ ดขึน้ จะเห็ น ได้ ว่า พื น้ ที่ นี จ้ ะเป็ นพื น้ ที่ ที่ ต้ องรองรั บ การใช้ จ่า ยในทุก
ประเภท ทังการใช้
้
จ่ายในชีวิตประจําวันในการซื ้ออาหาร เสื ้อผ้ า เครื่ องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่ องใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน รวมถึงบริ การทางด้ านสาธารณะต่างๆ เช่น การบริ การทางด้ านการศึกษา การ
รักษาพยาบาล ดังนันในการพั
้
ฒนาควรมีการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริ การ ทัง้
การค้ าปลีก ค้ าส่ง บริการทางด้ านธุรกิจ การบริการสาธารณะต่างๆเหล่านี ้ ให้ มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพมากขึ ้น เพื่อรองรับความต้ องการในการใช้ จ่ายรวมถึงสร้ างแรงจูงใจและแรงดึงดูดในการ
ใช้ จ่ายให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมืองของจังหวัดพระนครศรี อยุธยาแทนที่จะปล่อยให้ การใช้ จ่ายในส่วนนี ้
บางส่ ว นเกิ ด ในพื น้ ที่ อื่ น ๆ ทัง้ ในพื น้ ที่ จัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและจัง หวัด ปทุม ธานี ม ากกว่ า
นอกจากนันควรให้
้
ความสําคัญกับการเพิ่มสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะในเขตพื ้นที่
เมืองให้ มากขึ ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ในส่วนของพืน้ ที่ ชนบทจะได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ ผลกระทบจากการใช้ จ่าย
ทางตรงและทางอ้ อมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ อยมาก เนื่องจากการซื ้อปั จจัยการผลิตทังวั
้ ตถุดิบ
และแรงงานเกิดขึ ้นในพื ้นที่อื่นมากกว่า ดังนันในการพั
้
ฒนาต้ องหาแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้ เกิด
การพัฒนาในพื ้นที่หรื อทําอย่างไรให้ ผลกระทบที่เป็ นประโยชน์จึงจะเกิดมากในพื ้นที่ชนบท โดย
้
า แนวทางที่
เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดทังด้
้ านรายได้ และผลของค่าตัวคูณทวีที่เกิดขึ ้นนันพบว่
จะทําให้ เกิดปริมาณเงินหมุนเวียนในพื ้นที่ชนบท ควรจะมีการส่งเสริมให้ เกิดผลกระทบทางตรงจาก
การใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเป็ นการใช้ จ่ายเพื่อจ้ างแรงงานที่อาศัยอยู่พื ้นที่ชนบทเพิ่ม
มากขึ ้น เพราะปั จจุบนั อุตสาหกรรมทัง้ 2 ประเภท เป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ จ่ายในด้ านการจ้ างงานซึง่
เป็ นการใช้ จ่ายทางตรงเป็ นจํานวนมาก แต่การใช้ จ่ายที่เกิ ดขึน้ กลับเป็ นการใช้ จ่ายที่ก่อให้ เกิ ด
รายได้ ในพื ้นที่อื่นมากกว่าพื ้นที่ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพราะฉะนันแนวทางในการวางแผน
้
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คือ ควรมีการส่งเสริมศักยภาพแรงงานที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ การสนับสนุนทางด้ านการศึกษา ส่งเสริม
ให้ ประชาชนที่อยู่ในพื ้นที่เข้ าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็ นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ
เมื่อมี การจ้ างงานในพื น้ ที่ เพิ่มมากขึน้ จะส่งผลให้ เกิ ดการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมและ
คนงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ ส่งผลให้ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย เกิดการซื ้อขายสินค้ าและบริ การและกระแสการหมุนเวียนรายได้ ระหว่างพื ้นที่เมือง
และพื ้นที่ชนบทในพื ้นที่
ดังนันจากแนวทางการพั
้
ฒนาดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายในการรองรับการ
เพิ่มขึ ้นของแรงงานและสร้ างแรงดึงดูดให้ มแี รงงานเข้ ามาอยู่อาศัยในพื ้นที่นี ้มากขึ ้น เพราะปั จจุบนั
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ในพื ้นที่เมืองของอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ซึง่ พื ้นที่
ชนบทก็เป็ นพื ้นที่ที่ไม่ได้ อยู่ห่างไกลกับพื ้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมมากนัก อีกทังถ้
้ ามีแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึน้ จะเป็ นการช่วยสร้ างความเชื่ อมโยงทาง
เศรษฐกิจให้ เกิดขึ ้นภายในพื ้นที่ของจังหวัดอีกด้ วย โดยรัฐควรจัดให้ มีบริ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงเรี ยน ให้ เพียงพอต่อความ
ต้ องการที่จะเกิดขึ ้น รวมถึงการพัฒนาด้ านระบบคมนาคมขนส่งและระบบการติดต่อสื่อสารให้ มี
ความสะดวกและครอบคลุมอย่างทัว่ ถึง
6.5 ข้ อจํากัดในการศึกษา
1. การพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในการศึกษาครัง้ นี ้ จะอาศัยหลักการทํางาน
ของตัวคูณทวีซึ่งจําเป็ นต้ องใชขอมูลการใชจายของกลุ่มตัวอย่างในด้ านต่างๆ รวมกับอัตราสวน
มูลคาเพิ่ม (Value added ratio) จากตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ที่คํานวณ
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งฐานข้ อมูลที่สามารถ
นํามาใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้จะเป็ นฐานข้ อมูลที่จดั ทําขึ ้นในปี พ.ศ.2543 เนื่องจากข้ อมูลล่าสุดยังอยู่
ในระหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ส่ง ผลให้ ก ารนํ า ค่ า ตัว คูณ ทวี แ ละผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาครัง้ นีไ้ ปใช้ ในการวางแผนเชิงนโยบายและประเมิณผลกระทบที่ เกิดขึน้ ในพื ้นที่ต่างๆ
อาจจะได้ ผลที่คาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง ทังนี
้ ้เพราะลักษณะทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใน
การผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2. เนื่องจากในการเก็บข้ อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นข้ อมูล
ในด้ านเงินทุน รายได้ และการใช้ จ่าย ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่เข้ าถึงได้ ยากทําให้ ข้อมูลที่ได้ เป็ นข้ อมูลที่ไม่
สมบูรณ์มากนัก จําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลที่เป็ นสัดส่วนรวมถึงการประมาณค่า นอกจากนี ้ปั ญหาที่พบ
ในการเก็บข้ อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมคือ ในระหว่างการเก็บข้ อมูลเป็ นช่วงที่ภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยประสบปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของโลก
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ส่งผลให้ มีโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเริ่ มมีการปิ ดตัวทํ าให้ จํานวนกลุ่มตัวอย่างจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีจํานวนลดลง
3. จากข้ อจํากัดในด้ านเงินทุนและเวลาทําให้ ในการเก็บข้ อมูลจึงขาดการศึกษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในบางพืน้ ที่ เช่น พืน้ ที่ต่างประเทศ พืน้ ที่ภาคกลาง รวมถึงในการเก็ บข้ อมูลจาก
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จําเป็ นต้ องเก็บข้ อมูลจากประชาชนตัวอย่างในพื ้นที่ที่มี
สัดส่วนการใช้ จ่ายที่มากและสามารถเก็บข้ อมูลได้ เท่านัน้
ไม่สามารถทําการเก็บข้ อมูลจาก
ประชาชนในทุกพื ้นที่ที่มีการใช้ จ่ายได้
6.6 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป
เนื่ อ งจากข้ อ จํ า กัด ในด้ า นเงิ น ทุน และเวลา การวิ จัย ครั ง้ นี จ้ ึง เป็ นการศึก ษาเบื อ้ งต้ น
เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สํา หรั บ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าอุป กรณ์ สื่ อ สารและอุต สาหกรรมการผลิต คอนกรี ต ซึ่ง จะสามารถสรุ ป
้ สามารถครอบคลุมถึงอุตสาหกรรม
ผลกระทบได้ จากสาขาอุตสาหกรรม 2 ประเภทนี ้เท่านันไม่
ประเภทอื่นๆ ในพื ้นที่ได้ ทงหมด
ั้
อีกทังเป็
้ นการศึกษาเพียงโรงงานอุตสาหกรรมที่ตงอยู
ั ้ ่ใน 2 อําเภอ
ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึง่ ถ้ ามีการศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและศึกษาในทุก
้
าให้ สามารถทําการวางแผน
พื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยารวมถึงพื ้นที่เกี่ยวเนื่องทังหมดจะทํ
เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังควรมี
การศึก ษาผลกระทบทางกายภาพนอกเหนื อจากผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในเรื่ องของการใช้
ประโยชน์ ที่ดินให้ เหมาะสม ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมถึงผลกระทบทางสังคมในเรื่ องการ
เพิ่มขึ ้นของแรงงานและประชากรแฝง ซึ่งในการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคจําเป็ นต้ องรวบรวม
ข้ อมูลทังด้
้ านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อทําการวางแผนการพัฒนาโดยรวมที่เหมาะสมใน
ทุกๆ ด้ านต่อไป
อี ก ประการหนึ่ ง ในการศึ ก ษาผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในพื น้ ที่ ใ ดพื น้ ที่ ห นึ่ ง ควรมี
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้ านสาธารณูปโภคที่มีการรั่วไหลออกไปนอกพื ้นที่ รวมถึงศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสาขาการผลิตที่หลากหลาย เพื่อให้ มีการเปรี ยบเทียบผลกระทบที่
เกิดขึ ้น เช่น ด้ านการค้ าและบริ การ เกษตรกรรม ราชการ การเงินการธนาคาร เพื่อสามารถนํามา
วิเคราะห์ ถึงผลประโยชน์ จากแต่ละสาขาการผลิตที่เกิ ดขึน้ ในพื ้นที่ เพื่อกํ าหนดแนวทางในการ
พัฒนาพื ้นที่ที่เหมาะสมต่อไป
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แบบสอบถามสําหรั บผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ สําหรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ในอําเภอบางปะอินและอําเภออุทยั ที่เกิดขึ ้น
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
สําหรั บสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร (072)
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต (058)
แบบสอบถามนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบการใช้ จ่ายของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิต
ชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์ สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ สื่อสาร และอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต เพื่อทํา
วิท ยานิ พนธ์ ใ นระดับ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมื อง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆที่ได้ จากการสัมภาษณ์ จึงไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจาก
นํามาใช้ ในการทําวิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้เท่านัน้
ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ให้ คําตอบ อันพึงเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้ นี ้
วันที่........................................
สถานที่
อ.บางปะอิน
อ.อุทยั
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4. วัตถุดิบ.................................. ซื ้อจาก...............................
5. วัตถุดิบ.................................. ซื ้อจาก...............................

คิดเป็ นเงิน.........................บาท/ปี
คิดเป็ นเงิน.........................บาท/ปี
คิดเป็ นเงิน.........................บาท/ปี
คิดเป็ นเงิน.........................บาท/ปี
คิดเป็ นเงิน.........................บาท/ปี

2.2 การกระจายผลผลิต
1) ผลผลิตที่ได้ จากโรงงานอุตสาหกรรมจะทําการ
ส่งออกเองไปยัง.....................................................มูลค่า........................................บาท/ปี
ขายให้ พอ่ ค้ าส่งออกไปยัง...................................... มูลค่า........................................บาท/ปี
อื่นๆ (ระบุ)............................................................มูลค่า........................................บาท/ปี
2) ลูกค้ าของท่านมาจาก (เรี ยงตามลําดับจํานวนมากที่สดุ ใส่ 1)
ภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา คิดเป็ นร้ อยละ....................
กรุงเทพมหานคร คิดเป็ นร้ อยละ....................
ปริมณฑล คิดเป็ นร้ อยละ.....................
ภาคเหนือ คิดเป็ นร้ อยละ.....................
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็ นร้ อยละ.....................
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ภาคกลาง คิดเป็ นร้ อยละ.....................
ภาคตะวันออก คิดเป็ นร้ อยละ....................
ภาคตะวันตก คิดเป็ นร้ อยละ....................
ภาคใต้ คิดเป็ นร้ อยละ..................
อื่นๆ........................... คิดเป็ นร้ อยละ.....................
3. ข้ อมูลด้ านแรงงาน
3.1 พนักงานทังหมดจํ
้
านวน.....................................คน แบ่งเป็ น
3.2 พนักงานฝ่ ายบริหาร จํานวน.....................................คน
ค่าจ้ างสูงสุด......................................บาท/เดือน ค่าจ้ างตํ่าสุด.......................................บาท/เดือน
3.3 พนักงานฝ่ ายธุรการ จํานวน.....................................คน
ค่าจ้ างสูงสุด......................................บาท/เดือน ค่าจ้ างตํ่าสุด.......................................บาท/เดือน
3.4 พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการในโรงงาน จํานวน.....................................คน
ค่าจ้ างสูงสุด......................................บาท/เดือน ค่าจ้ างตํ่าสุด.......................................บาท/เดือน
3.5 ภูมิลําเนาของคนงานทังหมดในโรงงาน
้
ภายในเขตเทศบาลในอําเภอพระนครศรี อยุธยา คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภอพระนครศรี อยุธยา คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
ภายในเขตเทศบาลในอําเภอบางปะอิน
คิดเป็ นร้ อยละ............ ของคนงานทังหมด
้
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภอบางปะอิน
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด
้
ภายในเขตเทศบาลในอําเภออุทยั
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภออุทยั
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
กรุงเทพมหานคร
คิดเป็ นร้ อยละ...............ของคนงานทังหมด
้
้
ปริมณฑล
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
ภาคเหนือ
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
ภาคกลาง
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
ภาคตะวันออก
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด
้
ภาคตะวันตก
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด
้
ภาคใต้
คิดเป็ นร้ อยละ............ของคนงานทังหมด
้
อื่นๆ......................................
คิดเป็ นร้ อยละ............ของคนงานทังหมด
้
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3.6 คนงานในโรงงานของท่านปั จจุบนั พักอาศัยอยูท่ ี่ใด
ภายในเขตเทศบาลในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ภายในเขตเทศบาลในอําเภอบางปะอิน
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภอบางปะอิน
ภายในเขตเทศบาลในอําเภออุทยั
ภายนอกเขตเทศบาลในอําเภออุทยั
กรุงเทพมหานคร
ปริ มณฑล
อื่นๆ....................................

คิดเป็ นร้ อยละ...............ของคนงานทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ..............ของคนงานทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ............ของคนงานทังหมด
้
้
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด
คิดเป็ นร้ อยละ..........ของคนงานทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ............ของคนงานทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด
้
้
คิดเป็ นร้ อยละ.............ของคนงานทังหมด

4. ท่ านจ่ ายค่ าสาธารณูปโภค แบ่ งเป็ น
ค่าประปา ประมาณ............................................บาท/เดือน
ค่าไฟฟ้า
ประมาณ............................................บาท/เดือน
ค่าโทรศัพท์ ประมาณ............................................บาท/เดือน
ค่าบริการสาธารณสุข เช่น กําจัดขยะและบําบัดนํ ้าเสีย ประมาณ...............................บาท/เดือน
อื่นๆ (ระบุ).........................................................
ประมาณ...............................บาท/เดือน
5. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
(เช่น ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่ารักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น)
1) ระบุ..................................................... ประมาณ............................................บาท/เดือน
2) ระบุ..................................................... ประมาณ............................................บาท/เดือน
3) ระบุ..................................................... ประมาณ............................................บาท/เดือน
4) ระบุ..................................................... ประมาณ............................................บาท/เดือน
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แบบสอบถามสําหรับผู้ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรม
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และ อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ใน อําเภอบางปะอิน และอําเภออุทยั ที่
เกิดขึ ้นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ พื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
สําหรั บสัมภาษณ์
ผู้ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิน้ ส่ วนอิเลคทรอนิกส์ สาํ หรั บ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ส่ ือสาร (072)
ผู้ทาํ งานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต (058)
แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ จ่ายของผู้ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทํา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆที่ได้ จากการสัมภาษณ์จงึ ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจาก
การนํามาใช้ ในการทําวิทยานิพนธ์เท่านัน้
ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ให้ คําตอบ อันพึงเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้ นี ้
วันที่...................................
สถานที่
อ.บางปะอิน
อ.อุทยั
1. ผู้ให้ สัมภาษณ์
1.1 ท่ านเป็ น

หัวหน้ าครอบครัว

ไม่ใช่หวั หน้ าครอบครัว

1.2 เพศ

ชาย

หญิง

1.3 สถานภาพ

โสด

1.4 การศึกษา

ประถมศึกษา

ม่าย

สมรส
มัธยมศึกษา

ปวช./ ปวส.

หย่าร้ าง

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

1.5 อายุ .............................. ปี
1.6 ตําแหน่ ง
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ฝ่ ายบริหาร

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายปฏิบตั ิการโรงงาน

ภูมลิ าํ เนาเดิม หมูท่ ี่......หมู่บ้าน......................ตําบล....................อําเภอ..................จังหวัด.......................
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมูท่ ี่......หมูบ่ ้ าน......................ตําบล....................อําเภอ..................จังหวัด......................
สถานที่ทาํ งาน...........................................................................................................................................
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ..........................................................................................................................
ระยะเวลาการทํางาน(ต่ อวัน/ต่ อเดือน) ..................................................................................................
สวัสดิการที่ได้ รับจากโรงงาน ....................................................................................................................
ท่ านเป็ นสมาชิกกลุ่ม/สหภาพของแรงงาน หรื อ ของโรงงาน หรื อไม่
...........................................................................................................................................................
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9. ท่ านได้ รับค่ าจ้ างเป็ น

รายวัน
รายสัปดาห์

วันละ................................บาท
สัปดาห์ละ................................บาท

รายเดือน

เดือนละ................................บาท

10. ท่ านซือ้ อาหารสําหรั บท่ านและครอบครั วจาก ที่ไหน.........................................................................
(เช่น ซื ้อที่ไหน อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
จํานวน ............................................................... บาท/วัน
11. ท่ านซือ้ เสือ้ ผ้ าสําหรั บท่ านและครอบครั วจาก ที่ไหน .......................................................................
(เช่น ซื ้อที่ไหน อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ...........................................บาท
12. ด้ านที่พักอาศัย ท่ านเป็ น
เจ้ าของบ้ านหรื อที่ดินที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
พักอาศัยอยูใ่ นที่พกั ของโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ต้องเสียค่าที่พกั

เสียค่าที่พกั จํานวน..................................บาท/เดือน

ผู้เช่าบ้ าน จํานวนค่าเช่า ..........................................บาท/เดือน
** เจ้ าของบ้ านที่ทา่ นเช่าอาศัยอยูท่ ี่ .......................................................................
13. ท่ านจ่ ายค่ าสาธารณูปโภค แบ่ งเป็ น
13.1 ค่ าประปา
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
13.2 ค่ าไฟฟ้า
13.3 ค่ าโทรศัพท์ (บ้ าน) ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
13.4 ค่ าเก็บขยะ
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
13.5 อื่นๆ (ระบุ)
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
14. ภายในครอบครั วของท่ านมีสมาชิกที่กาํ ลังศึกษาเล่ าเรี ยนอยู่หรื อไม่
ไม่มี
มี จํานวน.................................คน
** เรี ยนที่..................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
** เรี ยนที่..................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
** เรี ยนที่...................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
** เรี ยนที่..................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
15. ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครั วท่ านเจ็บป่ วยหรื อไม่
ไม่มี
มี จํานวน.................................คน
16. ถ้ าท่ านมีความจําเป็ นต้ องรั กษาพยาบาล ท่ านรั บการรั กษาโดย (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ซื ้อยาจากร้ านขายยา ที่ไหน ........................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
รับบริการจากสถานีอนามัย ที่ไหน ................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
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ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
รับบริการจากคลินิกเอกชน ที่ไหน ................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
รับบริการจากโรงพยาบาล ที่ไหน .................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
17. ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านและครอบครั วพักผ่ อนหย่ อนใจ
เช่ น ดูภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง มหรสพ งานประเพณี ท่ องเที่ยว
ที่ไหน ..........................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
เฉลี่ย.......................ครัง้ /เดือน เสียค่าใช้ จ่าย...........................................ต่อครัง้
18. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางของท่ านและครอบครั ว
เช่ น ค่ านํา้ มัน ค่ ารถโดยสาร สําหรั บไปทํางาน ของท่ านและครอบครั วใช้ จ่ายในพืน้ ที่ใด
.................................................................. เฉลี่ยเดือนละ..............................................บาท
19. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
19.1 ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บสิ่งของเครื่ องใช้ ในชีวติ ประจําวันภายในครอบครั ว เช่ น สบู่ ยาสีฟัน
ซื ้อจากที่ไหน ............................................................................................
(เช่น ซื ้อที่ไหน อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ...........................................บาท
19.2 ค่ าอุปกรณ์ ส่ ือสาร (โทรศัพท์ มือถือ/วิทยุตดิ ตามตัว) ท่ านจ่ ายค่ าบริการที่
............................................................................................
(อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ...........................................บาท
19.3 ค่ าอุปการะเลีย้ งดู (บิดา มารดา บุตร เครื อญาต ฯลฯ) ท่ านส่ งเงินไปยัง
.......................................................................................
(ระบุเป็ นอําเภอ หรื อ จังหวัด)
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อปี ครัง้ ละ...........................................บาท
19.4 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ได้ แก่ ...............................................(เช่ น ค่ าสุรา ค่ าชดใช้ หนีส้ นิ ) ท่ านซือ้ หรื อรั บบริการ
จาก ....................................................................
(ระบุเป็ นอําเภอ หรื อ จังหวัด)
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อปี ครัง้ ละ...........................................บาท
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แบบสอบถามสําหรับประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สําหรับ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และ อุตสาหกรรมการผลิตคอนกรี ต ใน อําเภอบางปะอิน และอําเภออุทยั ที่
เกิดขึ ้นในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ พื ้นที่เกี่ยวเนื่อง
สําหรั บสัมภาษณ์
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
แบบสอบถามนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ จ่ายของประชาชนที่ได้ รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจเพื่อทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนันข้
้ อมูลต่างๆที่ได้ จากการสัมภาษณ์จงึ ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
อื่นๆ นอกเหนือจากการนํามาใช้ ในการทําวิทยานิพนธ์เท่านัน้
ขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ให้ คําตอบ อันพึงเป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้ นี ้
วันที่ ..................................
สถานที่ ............................

1. ผู้ให้ สัมภาษณ์
1.1 ท่ านเป็ น

หัวหน้ าครอบครัว

ไม่ใช่หวั หน้ าครอบครัว

1.2 เพศ

ชาย

หญิง

1.3 สถานภาพ

โสด

สมรส

ม่าย

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส.

1.4 การศึกษา

ประถมศึกษา

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ...............
หย่าร้ าง
ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

1.5 อายุ .............................. ปี
2.
3.
4.
5.
6.

ภูมลิ าํ เนาเดิม หมูท่ ี่......หมู่บ้าน......................ตําบล.................อําเภอ.....................จังหวัด........................
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมูท่ ี่......หมูบ่ ้ าน.....................ตําบล..................อําเภอ....................จังหวัด........................
อาชีพ.......................................................................................................................... ................................
สถานที่ทาํ งาน..............................................................................................................................................
รายได้
ตํ่ากว่า 5,000 บาท /เดือน
20,001-25,000 บาท/เดือน
5,000-10,000 บาท/เดือน
25,001-30,000 บาท/เดือน
10,001-15,000 บาท/เดือน
30,001-40,000 บาท/เดือน
15,001-20,000 บาท/เดือน
40,001-50,000 บาท/เดือน
มากกว่า 50,000 บาท/เดือน
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7. ท่ านซือ้ อาหารสําหรั บท่ านและครอบครั วจาก ที่ไหน.........................................................................
(เช่น ซื ้อที่ไหน อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
จํานวน ............................................................... บาท/วัน
8. ท่ านซือ้ เสือ้ ผ้ าสําหรั บท่ านและครอบครั วจาก ที่ไหน .......................................................................
(เช่น ซื ้อที่ไหน อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ...........................................บาท
9. ด้ านที่พักอาศัย ท่ านเป็ น
เจ้ าของบ้ านหรื อที่ดินที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
พักอาศัยอยูใ่ นที่พกั ของโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ต้องเสียค่าที่พกั

เสียค่าที่พกั จํานวน.................................บาท/เดือน

ผู้เช่าบ้ าน จํานวนค่าเช่า ..........................................บาท/เดือน
** เจ้ าของบ้ านที่ทา่ นเช่าอาศัยอยูท่ ี่ .......................................................................
10. ท่ านจ่ ายค่ าสาธารณูปโภค แบ่ งเป็ น
10.1 ค่ าประปา
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
10.2 ค่ าไฟฟ้า
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
10.3 ค่ าโทรศัพท์ (บ้ าน) ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
10.4 ค่ าเก็บขยะ
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
10.5 อื่นๆ (ระบุ)
ประมาณ.........................................................................บาท/เดือน
11 ภายในครอบครั วของท่ านมีสมาชิกที่กาํ ลังศึกษาเล่ าเรี ยนอยู่หรื อไม่
ไม่มี
มี จํานวน.................................คน
** เรี ยนที่...................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
** เรี ยนที่...................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
** เรี ยนที่...................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
** เรี ยนที่...................................................ค่าเทอมและค่าอุปกรณ์การเรี ยน..........................บาท/ปี
12 ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิกในครอบครั วท่ านเจ็บป่ วยหรื อไม่
ไม่มี
มี จํานวน.................................คน
13 ถ้ าท่ านมีความจําเป็ นต้ องรั กษาพยาบาล ท่ านรั บการรั กษาโดย (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ซื ้อยาจากร้ านขายยา ที่ไหน .......................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
รับบริการจากสถานีอนามัย ที่ไหน ..............................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
รับบริการจากคลินกิ เอกชน ที่ไหน ..............................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
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รับบริการจากโรงพยาบาล ที่ไหน ................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
ปี ที่ผา่ นมาใช้ บริ การ...................................ครัง้ /ปี เสียค่าใช้ จ่าย............................ ต่อครัง้
14 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ท่ านและครอบครั วพักผ่ อนหย่ อนใจ
เช่ น ดูภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง มหรสพ งานประเพณี ท่ องเที่ยว
ที่ไหน ..........................................................(ระบุเป็ นชื่อสถานที่/ชุมชน/อําเภอ)
เฉลี่ย.......................ครัง้ /เดือน เสียค่าใช้ จ่าย...........................................ต่อครัง้
15 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางของท่ านและครอบครั ว
เช่ น ค่ านํา้ มัน ค่ ารถโดยสาร สําหรั บไปทํางาน ของท่ านและครอบครั วใช้ จ่ายในพืน้ ที่ใด
.................................................................. เฉลี่ยเดือนละ..............................................บาท
16 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
16.1 ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บสิ่งของเครื่ องใช้ ในชีวติ ประจําวันภายในครอบครั ว เช่ น สบู่ ยาสีฟัน
ซื ้อจากที่ไหน ............................................................................................
(เช่น ซื ้อที่ไหน อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ...........................................บาท
16.2 ค่ าอุปกรณ์ ส่ ือสาร (โทรศัพท์ มือถือ/วิทยุตดิ ตามตัว) ท่ านจ่ ายค่ าบริการที่
............................................................................................
(อาจเป็ น ร้ านค้ า ที่อยูใ่ นชุมชน หรื อ อําเภออะไร )
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อเดือน ครัง้ ละ...........................................บาท
16.3 ค่ าอุปการะเลีย้ งดู (บิดา มารดา บุตร เครื อญาต ฯลฯ) ท่ านส่ งเงินไปยัง
.......................................................................................
(ระบุเป็ นอําเภอ หรื อ จังหวัด)
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อปี ครัง้ ละ...........................................บาท
16.4 ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ได้ แก่ ...........................................(เช่ น ค่ าสุรา ค่ าชดใช้ หนีส้ นิ ) ท่ านซือ้ หรื อรั บบริการจาก
..........................................................
(ระบุเป็ นอําเภอ หรื อ จังหวัด)
เฉลี่ย ................. ครัง้ ต่อปี ครัง้ ละ...........................................บาท
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ตารางที่ ข1 การวิเคราะห์ Location Quotients ของจังหวัดอยุธยาเปรี ยบเทียบกับประเทศปี พ.ศ.2551
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร *
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

ประเทศไทย
GDP
320,364
62,715
95,698
1,753,865
147,463
95,190
598,086
160,712
430,231
158,973
168,737
120,676
107,439
53,839
83,646
3,762
4,361,396

อยุธยา
GPP
3,394
50
936
237,140
4,796
1,143
5,257
838
6,607
1,209
8,415
954
1,392
719
401
10
273,262

Location
Quotient
0.1691
0.0127
0.1561
2.1580
0.5191
0.1917
0.1403
0.0833
0.2451
0.1213
0.7959
0.1262
0.2068
0.2132
0.0764
0.0424

Basic or Nonbasic
Sector
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic

* หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสาขาการผลิตด้ านโรงแรมและภัตตาคารควรเป็ น Basic Sector
เนื่องจากเป็ นสาขาด้ านบริการที่นํารายได้ จากนอกพื ้นที่เข้ ามาสูพ่ ื ้นที่
ที่มา : จากการคํานวณ

ตารางที่ ข2 การวิเคราะห์ Location Quotients ของจังหวัดอยุธยาเปรี ยบเทียบกับภาคกลางปี พ.ศ.2551
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร **
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

ภาคกลาง *
GRP
20,329
603
4,360
302,836
14,260
3,083
22,088
1,759
14,708
4,110
13,576
6,988
5,209
3,015
1,916
83
418,922

อยุธยา GPP
3,394
50
936
237,140
4,796
1,143
5,257
838
6,607
1,209
8,415
954
1,392
719
401
10
273,262

Location
Quotient
0.2559
0.1268
0.3292
1.2005
0.5157
0.5685
0.3648
0.7306
0.6887
0.4508
0.9502
0.2094
0.4098
0.3658
0.3206
0.1847

Basic or Nonbasic
Sector
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic

* ภาคกลาง ประกอบด้ วย จังหวัดสระบุรี สิงห์บรุ ี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี และ พระนครศรี อยุธยา
** หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสาขาการผลิตด้ านโรงแรมและภัตตาคารควรเป็ น Basic Sector
เนื่องจากเป็ นสาขาด้ านบริการที่นํารายได้ จากนอกพื ้นที่เข้ ามาสูพ่ ื ้นที่
ที่มา : จากการคํานวณ
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ตารางที่ ข3 การวิเคราะห์ Location Quotients ของจังหวัดอยุธยาเปรี ยบเทียบกับ
กรุงเทพและปริ มณฑล ปี พ.ศ.2551
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร *
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

กทม.และ
ปริมณฑล GRP
8,803
9,851
1,962
806,253
50,241
43,484
306,611
106,639
253,652
101,144
69,400
47,976
20,324
16,827
65,550
2,391
1,911,107

อยุธยา GPP
3,394
50
936
237,140
4,796
1,143
5,257
838
6,607
1,209
8,415
954
1,392
719
401
10
273,262

Location
Quotient
2.6962
0.0354
3.3371
2.0570
0.6677
0.1839
0.1199
0.0550
0.1822
0.0836
0.8480
0.1391
0.4791
0.2990
0.0427
0.0293

Basic or Nonbasic
Sector
Basic
Non-Basic
Basic
Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic

* ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสาขาการผลิตด้ านโรงแรมและภัตตาคารควรเป็ น Basic Sector
ที่มา : จากการคํานวณ

ตารางที่ ข4 การวิเคราะห์ Location Quotients ของจังหวัดอยุธยาเปรี ยบเทียบกับภาคกลาง1 ปี พ.ศ.2551
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร **
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

ภาคกลาง1 *
GRP
9,335
624
3,195
403,518
21,018
7,599
23,217
5,712
18,856
8,699
18,238
4,167
4,500
3,654
3,676
175
536,181

อยุธยา GPP
3,394
50
936
237,140
4,796
1,143
5,257
838
6,607
1,209
8,415
954
1,392
719
401
10
273,262

Location
Quotient
0.7134
0.1570
0.5749
1.1531
0.4478
0.2952
0.4443
0.2880
0.6876
0.2726
0.9053
0.4494
0.6071
0.3863
0.2139
0.1121

Basic or Nonbasic
Sector
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic
Non-Basic

* ภาคกลาง 1 ประกอบด้ วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และ พระนครศรี อยุธยา
** หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสาขาการผลิตด้ านโรงแรมและภัตตาคารควรเป็ น Basic Sector
เนื่องจากเป็ นสาขาด้ านบริการที่นํารายได้ จากนอกพื ้นที่เข้ ามาสูพ่ ื ้นที่
ที่มา : จากการคํานวณ

186
การวิเคราะห์ เศรษฐกิจของภาคโดยใช้ Shift-Share Analysis
Shift-Share Analysis เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ อธิบายและวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาค เพื่ อ ช่ ว ยในการจัด ระเบี ย บข้ อ มูล ที่ มี ป ริ ม าณมากและทํ า ให้ นัก วิ เ คราะห์ ส ามารถบ่ ง ชี ้
แรงผลักดันที่ทําให้ เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
การวิเคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคในแง่ของ Shift และ Share เกิดขึ ้นเพราะว่า
เป็ นการสะดวกที่จะพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การเติบโตทัง้ หมดของประเทศ (Regional’s share) และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ภาคนัน้
ได้ เปรี ยบภาคอื่น (ภาคที่กําลังพิจารณาได้ ประโยชน์ ในขณะที่ภาคอื่นเสียประโยชน์)
Shift-Share Model จะบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอันเป็ นผลจากการเติบโต
้
บโต
ของตัวแปรบางตัวของภาค โดยกระจายออกเป็ นความเติบโตทังหมดของประเทศและการเติ
ของสาขาการผลิตใดสาขาการผลิตหนึ่งในภาค ซึง่ สามารถจะอธิบายได้ ด้วยภาวะการแข่งขันของ
สาขาการผลิตที่มีลกั ษณะเฉพาะเปรี ยบเที ยบกับสาขาการผลิตอื่นในพืน้ ที่นัน้ องค์ ประกอบ 3
อย่างนี ้สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1. Regional Share คือ จํานวนมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ที่เพิ่มขึ ้นในภาคถ้ าการผลิต
ของภาคเพิ่มขึ ้นในอัตราเดียวกับการผลิตของประเทศ
2. Proportionality Shift หมายถึง จํานวนของการผลิตในภาคที่แตกต่างไปจากการเพิ่ม
ของการผลิตในประเทศ อันเนื่องมาจากการกระจุกตัวของสาขาการผลิตใดสาขาการ
ผลิตหนึง่ ซึง่ อาจจะเป็ นประเภทขยายตัวเร็วหรื อช้ าก็ได้
3. Differential Shift หมายถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอันเนื่องมาจากการที่มี
สาขาการผลิ ต สาขาใดสาขาการผลิ ต หนึ่ ง ที่ โ ตเร็ ว ในภาคนัน้ กว่ า ภาคอื่ น ๆ ที่ มี
โครงสร้ างแบบเดียวกัน
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ตารางที่ ข5 การวิเคราะห์ Shift-Share ของจังหวัดอยุธยาเทียบกับประเทศไทย ระหว่างปี 2544-2551
ประเทศไทย GDP
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

2544

2551

อยุธยา GPP
2544

2551

270,158 320,364
2,919
3,394
49,858
62,715
220
50
64,622
95,698
421
936
1,111,457 1,753,865 115,401 237,140
103,937 147,463
3,216
4,796
76,471
95,190
1,116
1,143
469,569 598,086
4,500
5,257
118,664 160,712
498
838
310,058 430,231
2,773
6,607
85,757 158,973
686
1,209
122,431 168,737
3,073
8,415
98,847 120,676
868
954
84,956 107,439
1,129
1,392
44,473
53,839
521
719
58,903
83,646
388
401
3,440
3,762
11
10
3,073,601 4,361,396 137,740 273,262

Components of Shift-Share
Economic
Growth
1,223.19
91.97
176.39
48,351.46
1,347.29
467.50
1,885.52
208.78
1,161.76
287.21
1,287.71
363.68
473.08
218.25
162.48
4.61
57,710.89

P-Shift

D-Shift

Total

-680.65
-35.36
26.06
18,348.97
-0.68
-194.37
-653.85
-32.21
-87.08
298.04
-125.29
-171.99
-174.27
-108.55
0.42
-3.58
16,405.60

-68.14
-226.20
312.75
55,038.78
234.19
-245.73
-475.07
163.43
2,759.71
-62.15
4,178.67
-105.39
-35.51
88.70
-150.10
-2.03
61,405.91

474.40
-169.60
515.20
121,739.20
1,580.80
27.40
756.60
340.00
3,834.40
523.10
5,341.10
86.30
263.30
198.40
12.80
-1.00
135,522.40
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ตารางที่ ข6 การวิเคราะห์ Shift-Share ของจังหวัดอยุธยาเทียบกับภาคกลาง ระหว่างปี 2544-2551
ภาคกลาง GRP
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

2544
16,085
618
2,673
158,974
9,276
3,726
17,519
1,035
8,205
2,540
7,293
5,818
4,224
2,830
1,733
65
242,613

2551

อยุธยา GPP
2544

2551

20,329
2,919
3,394
603
220
50
4,360
421
936
302,836 115,401 237,140
14,260
3,216
4,796
3,083
1,116
1,143
22,088
4,500
5,257
1,759
498
838
14,708
2,773
6,607
4,110
686
1,209
13,576
3,073
8,415
6,988
868
954
5,209
1,129
1,392
3,015
521
719
1,916
388
401
83
11
10
418,922 137,740 273,262

หมายเหตุ ภาคกลางประกอบด้ วย จังหวัดสระบุรี สิงห์บรุ ี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี และ พระนครศรี อยุธยา

Components of Shift-Share
Economic
Growth
2,121.56
159.51
305.95
83,863.44
2,336.82
810.87
3,270.35
362.12
2,015.03
498.16
2,233.48
630.79
820.53
378.54
281.82
7.99
100,096.95

P-Shift

D-Shift

-1,351.30
-164.63
-40.31
20,567.27
-608.87
-1,003.47
-2,096.45
-13.59
182.79
-74.46
414.57
-456.31
-557.37
-344.49
-240.86
-4.95
14,207.59

-295.87
-164.48
249.57
17,308.48
-147.14
220.00
-417.30
-8.54
1,636.58
99.40
2,693.05
-88.18
0.14
164.34
-28.16
-4.05
21,217.86

Total
474.40
-169.60
515.20
121,739.20
1,580.80
27.40
756.60
340.00
3,834.40
523.10
5,341.10
86.30
263.30
198.40
12.80
-1.00
135,522.40

ที่มา : จากการคํานวณ
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ตารางที่ ข7 การวิเคราะห์ Shift-Share ของจังหวัดอยุธยาเทียบกับกรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างปี 2544-2551
กทม.และปริมณฑล GRP
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

อยุธยา GPP

2544

2551

2544

2551

8,189
8,400
1,266
579,148
41,055
33,396
248,291
81,737
195,614
53,395
50,230
40,394
17,797
13,497
43,801
2,238
1,418,447.5

8,803
9,851
1,962
806,253
50,241
43,484
306,611
106,639
253,652
101,144
69,400
47,976
20,324
16,827
65,550
2,391
1,911,107

2,919
220
421
115,401
3,216
1,116
4,500
498
2,773
686
3,073
868
1,129
521
388
11
137,740

3,394
50
936
237,140
4,796
1,143
5,257
838
6,607
1,209
8,415
954
1,392
719
401
10
273,262

Components of Shift-Share
Economic
Growth
1,013.97
76.24
146.22
40,081.48
1,116.85
387.54
1,563.02
173.07
963.06
238.09
1,067.46
301.48
392.16
180.92
134.69
3.82
47,840.08

P-Shift

D-Shift

Total

-795.13
-38.32
85.02
5,171.58
-397.38
-50.50
-505.98
-21.26
-140.38
374.93
105.51
-138.55
-231.87
-52.41
57.86
-3.07
3,420.07

255.55
-207.52
283.96
76,486.14
861.32
-309.64
-300.45
188.19
3,011.72
-89.92
4,168.12
-76.62
103.01
69.89
-179.75
-1.75
84,262.24

474.40
-169.60
515.20
121,739.20
1,580.80
27.40
756.60
340.00
3,834.40
523.10
5,341.10
86.30
263.30
198.40
12.80
-1.00
135,522.40

หมายเหตุ กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้ วย จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และนนทบุรี
ที่มา : จากการคํานวณ

189

189

190

ตารางที่ ข8 การวิเคราะห์ Shift-Share ของจังหวัดอยุธยาเทียบกับภาคกลาง1 ระหว่างปี 2544-2551
ภาคกลาง 1 GRP
SECTOR
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่ าไม้
การประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การอุตสาหกรรม
การไฟฟ้า ก๊ าซ และ การประปา
การก่อสร้ าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้ านธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์การให้ เช่า และการบริ การธุรกิจ
บริ หารราชการแผ่นดินฯ
การศึกษา
การบริ การสุขภาพและ สังคมสงเคราะห์
การบริ การชุมชน สังคมและ ส่วนบุคคล
ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
รวม

2544
7,590
542
2,047
218,660
14,525
5,156
16,938
4,357
11,314
4,250
9,556
3,136
3,672
2,941
3,012
172
307,867

2551

อยุธยา GPP
2544

2551

9,335
2,919
3,394
624
220
50
3,195
421
936
403,518 115,401 237,140
21,018
3,216
4,796
7,599
1,116
1,143
23,217
4,500
5,257
5,712
498
838
18,856
2,773
6,607
8,699
686
1,209
18,238
3,073
8,415
4,167
868
954
4,500
1,129
1,392
3,654
521
719
3,676
388
401
175
11
10
536,181 137,740 273,262

Components of Shift-Share
Economic
Growth
2,165.03
162.78
312.21
85,581.64
2,384.69
827.48
3,337.35
369.54
2,056.31
508.37
2,279.24
643.71
837.34
386.30
287.59
8.16
102,147.74

P-Shift

D-Shift

-1,493.93
-129.87
-76.12
11,979.73
-947.12
-298.78
-1,668.94
-214.65
-207.90
209.15
513.16
-358.34
-582.68
-259.93
-202.09
-7.97
6,253.70

-196.70
-202.51
279.11
24,177.84
143.23
-501.30
-911.81
185.11
1,985.99
-194.41
2,548.71
-199.07
8.64
72.03
-72.70
-1.19
27,120.96

Total
474.40
-169.60
515.20
121,739.20
1,580.80
27.40
756.60
340.00
3,834.40
523.10
5,341.10
86.30
263.30
198.40
12.80
-1.00
135,522.40

หมายเหตุ กลุม่ จังหวัดภาคกลาง 1 ประกอบด้ วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และ พระนครศรี อยุธยา
ที่มา : จากการคํานวณ
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวชญาณี จริงจิตร เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2528 ที่กรุงเทพมหานคร สําเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาภูมิศาสตร์ จาก ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี การศึกษา 2549 และเข้ าศึกษาต่อในหลักสูตรการวางแผน
ภาคและเมืองมหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาการวางแผนภาค คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2550

