
 อุงค่์การการบิินพลเรือุนระหว่างป็ระเที่ศ
(ICAO) ได้เล็งเห็นถึึงค่วามสำาค่้ญ่ขอุงระบิบิบิ้ญ่ชี่
ป็ระชีาชีาติ เน่�อุงจ้ากภาค่การบิินพลเรือุนย่้งไม่ม่กรอุบิ
หรือุมาตรฐานที่่�ใชี้ว้ดขนาดผลกระที่บิที่างเศรษฐกิจ้  
จ้ึงได้ริเริ�มโค่รงการในการพ้ฒนาบิ้ญ่ชี่ป็ระชีาชีาติ 
ด้านการบิินขึ�นมา
 เ พ่� อุ อุ ธิิ บิ า ย่ ค่ ว า ม สำ า ค่้ ญ่ ข อุ ง ภ า ค่
อุุตสาหกรรมการบิินที่่�ม่ต่อุระบิบิเศรษฐกิจ้ขอุง
ป็ระเที่ศ
 เพ่� อุ อุ ธิิบิา ย่กา ร พ่� ง พา ร ะ หว่ า ง ก้นข อุ ง 
ภาค่อุุตสาหกรรมการบิินก้บิภาค่ส่วนอุ่�น ๆ
 เพ่�อุป็ระโย่ชีน์ ในการวิเค่ราะห์ผลกระที่บิจ้าก
นโย่บิาย่ และการลงทีุ่นในภาค่อุุตสาหกรรมการบิิน 
ต่อุระบิบิเศรษฐกิจ้และการจ้้างงาน

 สำาน้กงานการบิินพลเรือุนแห่งป็ระเที่ศไที่ย่
ในฐานะหน่วย่งานกำาก้บิดูแล และส่งเสริมและพ้ฒนา
กิจ้การการบิินพลเรือุนขอุงป็ระเที่ศไที่ย่จ้ึงเล็งเห็น
ค่วามจ้ำา เป็็นที่่�จ้ะต้อุงจ้้ดที่ำาด้ชีน่ชี่�ว้ดผลกระที่บิ 
ที่างเศรษฐกิจ้ (Economics Index) ที่่� เกิดจ้าก 
ภาค่อุุตสาหกรรมการบิิน
 เพ่�อุใชี้ว้ดกิจ้กรรมที่างเศรษฐกิจ้ที่่�เกิดขึ�นจ้าก
อุุตสาหกรรมการบิินที่้�งที่างตรงและที่างอุ้อุม
 เพ่�อุ ให้ม่ฐานข้อุมูลและ เค่รื�อุงม่อุในการ
ศึกษาผลกระที่บิขอุงอุุตสาหกรรมการบิินต่อุระบิบิ
เศรษฐกจิ้ขอุงป็ระเที่ศที่่�มค่่วามนา่เชี่�อุถึอุ่และเป็น็ไป็ตาม
มาตรฐานสากล
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อุุตสาหกรรมการบิินเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ม่ขนาดใหญ่่ ม่การเติบิโตอุย่่างรวดเร็วและม่มูลค่่าสูงที่ำาให้เกิดการจ้้างงาน
ที่้�งที่างตรงและที่างอุ้อุม เกิดการหมุนเวีย่นที่างเศรษฐกิจ้เป็็นห่วงโซ่่อุุป็ที่านที่้�งจ้ากในภาค่อุุตสาหกรรมการบิิน 

และอุุตสาหกรรมเก่�ย่วเน่�อุงอุ่�น ๆ 

บทสรุุปผู้้�บรุิหารุ
รุายงานบัญชีีปรุะชีาชีาติิ
ด้�านการุบินของปรุะเทศไทย 

ที่่�มาและความสำำาคัญ

ที่่�มา : World Bank and ICAO
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แสดงถึึงค่วามส้มพ้นธิ์ระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ  ในระบิบิเศรษฐกิจ้ ซ่ึ�งที่ำาหน้าที่่�เป็็น
ที่้�งผู้ซ่่�อุสินค่้า-บิริการข้�นกลาง และผู้ขาย่สินค่้า-บิริการข้�นกลางน้�นเพ่�อุใชี้ในการผลิต

แสดงถึึงมูลค่่าขอุงป็ัจ้จ้้ย่การผลิตข้�นพ่�นฐาน ซ่ึ�งผู้ผลิตใชี้ในกระบิวนการผลิตเพ่�อุสร้าง
มูลค่่าเพ่�มให้แก่สินค่้า-บิริการที่่�เป็็นป็ัจ้จ้้ย่การผลิตข้�นกลาง ป็ระกอุบิด้วย่

บิ้นที่ึกมูลค่่าขอุงการขาย่เป็็นสินค่้า-บิริการเพ่�อุการบิริโภค่ข้�นสุดที่้าย่ สำาหร้บิผู้บิริโภค่ 
ในระบิบิเศรษฐกิจ้ ป็ระกอุบิด้วย่ 

 • ค่่าตอุบิแที่นแรงงาน 
 • ค่่าป็ระกอุบิการส่วนเกินขอุงผู้ผลิต  
 • ค่่าเส่�อุมราค่าขอุงป็ัจ้จ้้ย่ทีุ่น เชี่น เค่รื�อุงจ้้กร อุุป็กรณ์์สำาน้กงาน เป็็นต้น 
 • ภาษ่ที่างอุ้อุม เ ช่ีน ภาษ่ มูลค่่า เพ่�ม ภาษ่การค้่า ภาษ่สรรพสามิต 
  และค่่าธิรรมเน่ย่มอุ่�น ๆ เป็็นต้น

 • การบิริโภค่ขอุงค่ร้วเรือุน  
 • การบิริโภค่ขอุงร้ฐ  
 • การลงทีุ่นขอุงภาค่ร้ฐและเอุกชีน
  • การเพ่�มขึ�นขอุงสินค่้าค่งค่ล้ง

  • การส่งอุอุกสินค่้าไป็ต่างป็ระเที่ศ 
 • การนำาเข้าสินค่้าจ้ากต่างป็ระเที่ศ ซ่ึ�งม่ค่่าติดลบิ 
  เน่�อุงจ้ากการนำาเข้าสินค่้าจ้ากต่างป็ระเที่ศที่ำาให้ 
  ค่วามต้อุงการสินค่้าที่่�ผลิตในป็ระเที่ศลดลง

ติารุางสินค้�าขั�นกลาง 

ติารุางมู้ลค้่าเพิ่่�มู 

ติารุางอุปสงค้์ขั�นสุด้ท�าย 
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 ICAO จ้้ดที่ำาราย่งานเรื�อุง Aviation Satellite Account – Draft Methodological Framework 
(2019) เป็็นเอุกสารที่่�นำาเสนอุแนวค่ิดและโค่รงสร้างการจ้้ดที่ำาตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิตภาค่
อุุตสาหกรรมการบิินภาย่ใต้กรอุบิการจ้้ดที่ำาระบิบิบิ้ญ่ชี่ป็ระชีาชีาติป็ี 2008 
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แสดงถึึงค่วามส้มพ้นธิ์ระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ  ในระบิบิเศรษฐกิจ้ ซ่ึ�งที่ำาหน้าที่่�เป็็น
ที่้�งผู้ซ่่�อุสินค่้า-บิริการข้�นกลาง และผู้ขาย่สินค่้า-บิริการข้�นกลางน้�นเพ่�อุใชี้ในการผลิต

แสดงถึึงมูลค่่าขอุงป็ัจ้จ้้ย่การผลิตข้�นพ่�นฐาน ซ่ึ�งผู้ผลิตใชี้ในกระบิวนการผลิตเพ่�อุสร้าง
มูลค่่าเพ่�มให้แก่สินค่้า-บิริการที่่�เป็็นป็ัจ้จ้้ย่การผลิตข้�นกลาง ป็ระกอุบิด้วย่

บิ้นที่ึกมูลค่่าขอุงการขาย่เป็็นสินค่้า-บิริการเพ่�อุการบิริโภค่ข้�นสุดที่้าย่ สำาหร้บิผู้บิริโภค่ 
ในระบิบิเศรษฐกิจ้ ป็ระกอุบิด้วย่ 

 • ค่่าตอุบิแที่นแรงงาน 
 • ค่่าป็ระกอุบิการส่วนเกินขอุงผู้ผลิต  
 • ค่่าเส่�อุมราค่าขอุงป็ัจ้จ้้ย่ทีุ่น เชี่น เค่รื�อุงจ้้กร อุุป็กรณ์์สำาน้กงาน เป็็นต้น 
 • ภาษ่ที่างอุ้อุม เ ช่ีน ภาษ่ มูลค่่า เพ่�ม ภาษ่การค้่า ภาษ่สรรพสามิต 
  และค่่าธิรรมเน่ย่มอุ่�น ๆ เป็็นต้น

 • การบิริโภค่ขอุงค่ร้วเรือุน  
 • การบิริโภค่ขอุงร้ฐ  
 • การลงทีุ่นขอุงภาค่ร้ฐและเอุกชีน
  • การเพ่�มขึ�นขอุงสินค่้าค่งค่ล้ง

  • การส่งอุอุกสินค่้าไป็ต่างป็ระเที่ศ 
 • การนำาเข้าสินค่้าจ้ากต่างป็ระเที่ศ ซ่ึ�งม่ค่่าติดลบิ 
  เน่�อุงจ้ากการนำาเข้าสินค่้าจ้ากต่างป็ระเที่ศที่ำาให้ 
  ค่วามต้อุงการสินค่้าที่่�ผลิตในป็ระเที่ศลดลง

ติารุางสินค้�าขั�นกลาง 

ติารุางมู้ลค้่าเพิ่่�มู 

ติารุางอุปสงค้์ขั�นสุด้ท�าย 

1
2

3

 ICAO จ้้ดที่ำาราย่งานเรื�อุง Aviation Satellite Account – Draft Methodological Framework 
(2019) เป็็นเอุกสารที่่�นำาเสนอุแนวค่ิดและโค่รงสร้างการจ้้ดที่ำาตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิตภาค่
อุุตสาหกรรมการบิินภาย่ใต้กรอุบิการจ้้ดที่ำาระบิบิบิ้ญ่ชี่ป็ระชีาชีาติป็ี 2008 

ข้อุเสนอุแนะน่�มิได้้เป็็นการสร้างฐานข้อุมูลื่ใหม่ให้กับิอุุตสาหกรรมการบิิน
หากแต่เป็็นการป็รับิข้อุมูลื่ขอุงตารางป็ัจจัยการผลื่ิตแลื่ะผลื่ผลื่ิตที่่�ม่อุยู่แลื่้ว

ให้ม่รายลื่ะเอุ่ยด้สาขาการผลื่ิตภายใต้อุุตสาหกรรมการบิินมากยิ�งข้�น
ด้ังนั�น ในภาพรวมที่างสถิิติ ฐานข้อุมูลื่ที่่�ได้้จากการจัด้ที่ำาน่�
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 อุงค่์การการบิินพลเรือุนระหว่างป็ระเที่ศ
(ICAO) ได้เล็งเห็นถึึงค่วามสำาค่้ญ่ขอุงระบิบิบิ้ญ่ชี่
ป็ระชีาชีาติ เน่�อุงจ้ากภาค่การบิินพลเรือุนย่้งไม่ม่กรอุบิ
หรือุมาตรฐานที่่�ใชี้ว้ดขนาดผลกระที่บิที่างเศรษฐกิจ้  
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ในสาขาการผลิตมีากยิ�งข้�น โดยเฉพาะภายในกล่�มี
อตุสาหกรรมีการบิิน เพ่�อใช้ศ้ึกึษาและวิเิคืราะห์ผลกระที่บิ 
ด้านต�าง ๆ
	 2)	 ทางด้้านภาครัฐ  คืือ การมีีเคืร่�องมีือที่ี� มีี 
รายละเอยีดภายในอุตสาหกรรมีาการบินิมีากยิ�งข้�น ที่ำาให้
สามีารถออกแบิบินโยบิายไดช้้ดัเจนและตรงจดุมีากยิ�งข้�น 
ที่ั�งยังสามีารถวิิเคืราะห์ผลกระที่บิที่ี�เกิดกับิอุตสาหกรรมี
การบิินในรายละเอียดได้มีากยิ�งข้�นด้วิย
	 3)	 ทางด้้านเอกชน  สามีารถใช้้ เคืร่�องมืีอนี� 
ในการวิิเคืราะห์ผลกระที่บิทีี่�อาจจะเกิดข้�นหากเกิด 
การเปลี�ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมีเอง และหากเกิด
การเปลี�ยนแปลงในตัวิแปรเศึรษฐกิจมีหภาคืที่ี�อาจส�งผล
ต�ออุตสาหกรรมีการบิิน เพ่�อประโยช้น์ในการวิางแผน
ย่ที่ธศึาสตร์ในการดำาเนินธ่รกิจต�อไป

การจััด้ทำาบััญชีประชาชาติิ
ด้้านการบัินของไทยจัะก่อให้้เกิด้ประโยชน์

2



 สำาหร้บิราย่ละเอุ่ย่ดขอุงกลุ่มสาขาการผลิตย่่อุย่ที่่�เก่�ย่วข้อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิินน้�น ICAO 
ได้เสนอุให้ม่ราย่ละเอุ่ย่ดขอุง 9 กลุ่มสาขา อุ้นป็ระกอุบิไป็ด้วย่ 

การุบินทั�วไป  
General Aviation
 ป็ระกอุบิด้วย่กิจ้กรรมที่างด้านการบิินอุ่�น ๆ นอุกเหน่อุจ้ากการให้บิริการขนส่ง 
ที่างอุากาศ โดย่แบิ่งเป็็น การที่ำางานที่างอุากาศ เชี่น การสำารวจ้ การถ่ึาย่รูป็ การเกษตร 
เป็็นต้น  การบิินเพ่�อุส้นที่นาการ และการบิินอุ่�น ๆ

กิจการุท่าอากาศยาน  
Airport Operation and Services
 ป็ระกอุบิดว้ย่บิรกิารท่ี่�ม่ค่วามเก่�ย่วขอุ้งก้บิกจิ้การการบินิ (Aeronautical services) 
และบิริการท่ี่� ไม่ม่ค่วามเก่�ย่วข้อุงก้บิกิจ้การการบิิน (Non-aeronautical services)  
โดย่ม่ราย่ละเอุ่ย่ด ด้งน่�
 • บิริการท่ี่�ม่ค่วามเก่�ย่วข้อุงก้บิกิจ้การการบิิน ค่่อุ บิริการท่ี่�สนามบิินจ้้ดให้ 
  เพ่�อุวต้ถุึป็ระสงค์่ในการป็ฏิบ้ิิติการการบิิน เช่ีน การขึ�นลงและการเก็บิอุากาศย่าน 
  การใชี้สนามบิินขอุงผู้โดย่สาร บิริการอุุป็กรณ์์ภาค่พ่�น บิริการเชี่�อุเพลิง 
  อุากาศย่าน บิริการบิำารุงร้กษา อุากาศย่านชีนิดเบิา บิริการป็ฏิิบิ้ติการการบิิน 
  และธิุรการลูกเรือุ  และบิริการม่�อุอุาหาร เป็็นต้น
 • บิริการที่่� ไม่ม่ค่วามเก่�ย่วข้อุงก้บิกิจ้การการบิิน ค่่อุ บิริการที่่�สนามบิินจ้้ดให้ 
  แต่ไมเ่ก่�ย่วขอุ้งก้บิการป็ฏิบ้ิิติการการบิิน เช่ีน การให้สทิี่ธิิหรือุส้มป็ที่านให้ใชีพ้่�นที่่�  
  ให้เชี่าพ่�นท่ี่�การให้บิริการท่ี่�จ้อุดรถึ การให้เชี่าสิ�งป็ลูกสร้างในเขตการบิินเพ่�อุ 
  การซ่่อุมบิำารุงร้กษา หรือุเก็บิอุากาศย่าน ผู้ค่้าป็ล่ก ผู้ ให้บิริการอุาหาร 
  และให้บิริการเชี่าพ่�นที่่�ในอุาค่ารผู้โดย่สาร เป็็นต้น

การุผู้ลิติเค้รุ่�องยนติ์และชีิ�นส่วนอากาศยาน 
Aircraft engine and engine parts Manufacturing
 หน่วย่งานท่ี่�อุอุกแบิบิ พ้ฒนา ผลิต และบิริการผลิตภ้ณ์ฑ์์และเที่ค่โนโลย่ ่
สำาหร้บิการบิินพลเรือุน
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การให้บิริการ
ขนส่งที่าง
อุากาศ

การบิิน
ที่้�วไป็

แบิบิป็ระจ้ำาม่กำาหนด การที่ำางานที่างอุากาศ

การบิินเพ่�อุส้นที่นาการ

การบิินอุ่�น ๆ

แบิบิไม่ป็ระจ้ำา

1 2

โครงสำร้างการจัดกล่�มสำาขาในที่าง
การบิินพลเรือนตามแนวปัฏิิบิัติของ ICAO

การผลิต
เค่รื�อุงย่นต์และ

ชีิ�นส่วน
อุากาศย่าน

สถึาบิ้น
ฝึึกอุบิรม 

ด้านการบิิน

การซ่่อุมบิำารุง
อุากาศย่าน
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กิจ้การ
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การให้บิริการที่่�เก่�ย่วข้อุง
ก้บิกิจ้การการบิิน

การให้บิริการที่่�ไม่เก่�ย่วข้อุง 
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และบิริการ
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ติารุางอุปสงค้์ขั�นสุด้ท�าย 
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 ICAO จ้้ดที่ำาราย่งานเรื�อุง Aviation Satellite Account – Draft Methodological Framework 
(2019) เป็็นเอุกสารที่่�นำาเสนอุแนวค่ิดและโค่รงสร้างการจ้้ดที่ำาตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิตภาค่
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ในขณะที่่�ผลื่รวมที่างเศรษฐกิจมหภาคัยังคังเด้ิม

การุให�บรุิการุขนส่งทางอากาศ 
Commercial Air Transport
 หน่วย่งานที่่�ให้บิริการขนส่งผู้โดย่สาร ไป็รษณ์่ย่ภ้ณ์ฑ์์ และสินค่้าที่างอุากาศ โดย่ม่
ผู้ป็ระกอุบิการที่้�งแบิบิป็ระจ้ำาม่กำาหนด (scheduled) และแบิบิไม่ป็ระจ้ำา (non-scheduled)

การุซ่่อมูบำารุุงอากาศยาน 
Repair, Maintenance and Overhaul of aircraft engine and parts
 การซ่่อุมบิำารุงอุากาศย่านเพ่�อุสร้างสมรรถึนะค่วามต่อุเน่�อุงขอุงค่วามสมค่วร 
เดินอุากาศขอุงอุากาศย่าน เช่ีน การย่กเค่รื�อุง การตรวจ้สอุบิ การเป็ล่�ย่น การแก้ ไข 
จุ้ดบิกพร่อุง การด้ดแป็ลง และการซ่่อุม  เป็็นต้น

การุให�บรุิการุการุเด้ินอากาศ  
Air Navigation Services
 ป็ระกอุบิด้วย่บิริการการค่วบิคุ่มการจ้ราจ้รที่างอุากาศ การบิริการจ้้ดการ 
การจ้ราจ้รที่างอุากาศ การบิริการระบิบิส่�อุสาร ระบิบิช่ีวย่การเดินอุากาศ และระบิบิ
ติดตามอุากาศย่าน บิริการอุุตุนิย่มวิที่ย่าสำาหร้บิการเดินอุากาศ การค่้นหาและชี่วย่เหล่อุ  
และการบิริการข่าวสารการเดินอุากาศ เป็็นต้น
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การุให�บรุิการุทางด้�านการุบินอ่�น ๆ 
Other Air Transport Services

งานกำากับด้้แลทางด้�านการุบิน 
Aviation Regulatory Functions

สถาบันฝึึกอบรุมูด้�านการุบิน 
Aviation Training

 ป็ระกอุบิด้วย่กิจ้กรรมอุ่�น ๆ ที่่�เก่�ย่วข้อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิิน นอุกเหน่อุจ้าก 
ที่่�กล่าวมาข้างต้น เช่ีน กิจ้กรรมค่ล้งสินค่้า ต้วแที่นขนส่งสินค่้าที่างอุากาศ กิจ้กรรม 
ร้กษาค่วามป็ลอุดภ้ย่ กิจ้กรรมที่ำาค่วามสะอุาดอุาค่าร เป็็นต้น

 กิจ้กรรมท่ี่�ถึกูดำาเนนิการโดย่หนว่ย่งานภาค่รฐ้และเอุกชีนท่ี่�เก่�ย่วขอุ้งก้บิการกำาก้บิ
ดูแลมาตรฐานค่วามป็ลอุดภ้ย่ที่างการบิิน ค่วามตกลงว่าด้วย่บิริการการเดินที่างอุากาศ 
การส่บิสวนอุุบิ้ติการณ์์ท่ี่�เก่�ย่วก้บิค่วามป็ลอุดภ้ย่ที่างอุากาศ และการเก็บิรวบิรวมข้อุมูล 
ที่่�เก่�ย่วก้บิการบิิน เป็็นต้น

 การฝึึกอุบิรมผู้ป็ระจ้ำาหน้าที่่�ด้านการบิิน โดย่หน่วย่งานท่ี่�ได้รบ้ิการรบ้ิรอุงมาตรฐาน
จ้ากหน่วย่งานกำาก้บิดูแลการบิินพลเรือุน
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Aviation Regulatory Functions

สถาบันฝึึกอบรุมูด้�านการุบิน 
Aviation Training

 ป็ระกอุบิด้วย่กิจ้กรรมอุ่�น ๆ ที่่�เก่�ย่วข้อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิิน นอุกเหน่อุจ้าก 
ที่่�กล่าวมาข้างต้น เช่ีน กิจ้กรรมค่ล้งสินค่้า ต้วแที่นขนส่งสินค่้าที่างอุากาศ กิจ้กรรม 
ร้กษาค่วามป็ลอุดภ้ย่ กิจ้กรรมที่ำาค่วามสะอุาดอุาค่าร เป็็นต้น

 กิจ้กรรมท่ี่�ถึกูดำาเนนิการโดย่หนว่ย่งานภาค่รฐ้และเอุกชีนท่ี่�เก่�ย่วขอุ้งก้บิการกำาก้บิ
ดูแลมาตรฐานค่วามป็ลอุดภ้ย่ที่างการบิิน ค่วามตกลงว่าด้วย่บิริการการเดินที่างอุากาศ 
การส่บิสวนอุุบิ้ติการณ์์ท่ี่�เก่�ย่วก้บิค่วามป็ลอุดภ้ย่ที่างอุากาศ และการเก็บิรวบิรวมข้อุมูล 
ที่่�เก่�ย่วก้บิการบิิน เป็็นต้น

 การฝึึกอุบิรมผู้ป็ระจ้ำาหน้าที่่�ด้านการบิิน โดย่หน่วย่งานท่ี่�ได้รบ้ิการรบ้ิรอุงมาตรฐาน
จ้ากหน่วย่งานกำาก้บิดูแลการบิินพลเรือุน
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 จ้ากการค่ำานวณ์ส้ดส่วนขอุงผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวมภาย่ในป็ระเที่ศที่่�ค่ำานวณ์จ้ากมูลค่่าเพ่�ม 
รวมจ้ำาแนกตามสาขาการผลิต พบิว่า สาขาบิริการด้านการขนส่ง (Transport services)  
ม่ส้ดส่วนขอุงมูลค่่าเพ่�มรวมค่ิดเป็็นร้อุย่ละ 3.9 ขอุงผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวมในป็ระเที่ศเที่่าน้�น ซ่ึ�งสะที่้อุน 
ให้ เห็นว่า บิริการด้านการขนส่งเป็็นกลุ่มขอุงสาขาการผลิตที่่� ไม่ก่อุให้ เกิดมูลค่่าเพ่�มมากน้ก  
หรือุอุาจ้พูดได้อุ่กแง่มุมหนึ�งได้ว่า

กิจ้การที่่าอุากาศย่าน
(27.9%)

บิริการด้้านการขนส่งเป็็นธุ่รกิจที่่�ใช้้ป็ัจจัยการผลื่ิตขั�นต้น
 (Primary input) ในรูป็แบิบิขอุงแรงงาน ที่่น แลื่ะป็ระกอุบิการ ไม่มากนัก

แต่สามารถิตอุบิสนอุงต่อุคัวามต้อุงการบิริโภคัสินคั้า 
แลื่ะบิริการขั�นส่ด้ที่้าย (Final consumption) ได้้อุย่างม่ป็ระสิที่ธุิภาพ

สัด้ส่วนขอุงมูลื่คั่าเพ่�มรวมในอุุตสาหกรรมการบิิน
(Air Transport Industries) คัิด้เป็็นร้อุยลื่ะ 0.84  

ขอุงผลื่ิตภัณฑ์์มวลื่รวมในป็ระเที่ศเที่่านั�น ซึ่่�งสะที่้อุนให้เห็นถิ่ง
คัวามสามารถิในการที่ำากำาไร แลื่ะการสร้างรายได้้จากการจ้างงาน

ในรูป็คั่าแรงแลื่ะเงินเด้ือุนที่่�ตำ�าขอุงอุุตสาหกรรมการบิิน

 หากพ่จ้ารณ์าราย่ละเอุ่ย่ดจ้ำาแนกตามสาขาการผลิตที่่�เก่�ย่วข้อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิิน พบิว่า 
สาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศม่ส้ดส่วนขอุงมูลค่่าเพ่�มรวมค่ิดเป็็นร้อุย่ละ 38.37 ขอุงสาขา 
การผลิตในอุุตสาหกรรมการบิินขอุงป็ระเที่ศไที่ย่ที่้�งหมด หรือุค่ิดเป็็นร้อุย่ละ 0.32 ขอุงผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวม
ในป็ระเที่ศ และหากพ่จ้ารณ์าสาขาการผลิตอุ่�น ๆ ที่่�อุยู่่ภาย่ใต้อุุตสาหกรรมการบิินในป็ระเที่ศไที่ย่ พบิว่า

 จ้ากการค่ำานวณ์ส้ดส่วนขอุงผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวมภาย่ในป็ระเที่ศจ้ากค่่าใชี้จ้่าย่ในการบิริโภค่สินค่้า 
และบิริการข้�นสุดที่้าย่จ้ำาแนกตามสาขาการผลิตพบิว่า สาขาบิริการด้านการขนส่ง (Transport services)  
ม่ส้ดส่วนขอุงค่่าใชี้จ้่าย่ในการบิริโภค่ค่ิดเป็็นร้อุย่ละ 6.8 ขอุงผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวมในป็ระเที่ศ และเม่�อุพ่จ้ารณ์า
ราย่ละเอุ่ย่ดเฉพาะอุุตสาหกรรมการขนส่งที่างอุากาศ พบิว่า สาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศม่ส้ดส่วน
ขอุงค่่าใชี้จ้่าย่ในการบิริโภค่สูงที่่�สุดค่ิดเป็็นร้อุย่ละ 60 ขอุงสาขาการผลิตที่่�เก่�ย่วข้อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิิน 
ในป็ระเที่ศไที่ย่ที่้�งหมด หรือุค่ิดเป็็นร้อุย่ละ 1.12 ขอุงผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวมในป็ระเที่ศ

• การซ่่อุมบิำารุงอุากาศย่าน (3.91%)
• การบิินที่้�วไป็ (0.01%)
• การให้บิริการการเดินอุากาศ (0.86%)

• การให้บิริการที่างด้านการบิินอุ่�น ๆ (0.45%)
• งานกำาก้บิดูแลที่างด้านการบิิน (0.24%)
• สถึาบิ้นฝึึกอุบิรมด้านการบิิน (0.45%)

สัด้ส่วนของผู้ลิติภััณฑ์์มูวลรุวมูภัายในปรุะเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ด้�านการุผู้ลิติ

จำาแนกติามูสาขาการุผู้ลิติ

สัด้ส่วนของผู้ลิติภััณฑ์์มูวลรุวมูภัายในปรุะเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ด้�านรุายได้�

จำาแนกติามูสาขาการุผู้ลิติ

สัด้ส่วนของผู้ลิติภััณฑ์์มูวลรุวมูภัายในปรุะเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ด้�านการุผู้ลิติ 

จำาแนกติามูสาขาการุผู้ลิติที�เกี�ยวข�องกับอุติสาหกรุรุมูการุบิน

สัด้ส่วนของผู้ลิติภััณฑ์์มูวลรุวมูภัายในปรุะเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ด้�านรุายได้�  

จำาแนกติามูสาขาการุผู้ลิติที�เกี�ยวข�องกับอุติสาหกรุรุมูการุบิน
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29.8 การให้บิริการขนส่ง
ที่างอุากาศ (60%)

กิจ้การที่่าอุากาศย่าน
(23%)

การผลิตเค่รื�อุงย่นต์
และชีิิ�นส่วนอุากาศย่าน
(11.37%)

• การผลิตเค่รื�อุงย่นต์และชีิ�นส่วนอุากาศย่าน (6.7%)
• การบิินที่้�วไป็ (0.2%)
• งานกำาก้บิดูแลที่างด้านการบิิน (0.9%)
• สถึาบิ้นฝึึกอุบิรมด้านการบิิน (0.3%)
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28.9 การให้บิริการขนส่ง
ที่างอุากาศ (38.4%)

การให้บิริการ
การเดินอุากาศ (8.2%)

การให้บิริการ 
ที่างด้านการบิินอุ่�น ๆ (8.2%)

กิจ้การที่่าอุากาศย่าน
(27.9%)

การซ่่อุมบิำารุงอุากาศย่าน
(9.4%)

Forward Linkage

Aircraft engine 
and engine parts 
Manufacturing
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Air Transport 
Services

Aviation 
Regulatory 
Functions

Repair, 
Maintenance and 
Overhaul of aircraft 
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Air Navigation 
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Aviation Training

General Aviation
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 หากพ่จ้ารณ์าผลการวิเค่ราะห์ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่งผลผลิตไป็ข้างหน้าขอุงสาขาการผลิตต่าง ๆ 
ในป็ระเที่ศไที่ย่จ้ากตารางปั็จ้จ้ย้่การผลติและผลผลิตพบิว่า ที่้�ง 9 สาขาการผลิตท่ี่�ม่ค่วามเก่�ย่วเน่�อุงกบ้ิอุุตสาหกรรม
การบิิน ม่ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่งผลผลิตไป็ข้างหน้า (Forward linkage) ไม่สูงมากน้ก โดย่สาขาการผลิต 
ที่่�เก่�ย่วเน่�อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิินและม่ระด้บิค่วามเช่ี�อุมโย่งไป็ข้างหน้าสูงที่่�สุด ค่่อุ สาขาการให้บิริการขนส่ง 
ที่างอุากาศ และสาขาการผลิตอุากาศย่านและชีิ�นส่วนอุากาศย่าน ซ่ึ�งม่ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่งผลผลิต 
ไป็ข้างหน้าเที่่าก้บิ 1.75 และ 1.52 ตามลำาด้บิ ในขณ์ะที่่�สาขากิจ้กรรมอุ่�น ๆ สาขาการให้บิริการการเดินอุากาศ  
สาขางานกำาก้บิดแูล และสถึาบิน้ฝึึกอุบิรมดา้นการบิิน มร่ะด้บิค่วามเชี่�อุมโย่งไป็ขา้งหนา้ตำ�าสดุในกลุม่อุุตสาหกรรม
การบิิน โดย่ม่ระด้บิการเชี่�อุมโย่งไป็ข้างหล้ง เที่่าก้บิ 1.05 1.06 1.01 และ 1.00 ตามลำาด้บิ
 สำาหร้บิสาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศ (S45) ซึ่�งม่ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่งผลผลิตไป็ข้างหน้า 
สูงท่ี่�สุดในกลุ่มอุุตสาหกรรมการบิิน สามารถึอุธิิบิาย่ได้ว่า

 ที่้�งน่� สาเหตุที่่�ธุิรกิจ้ในกลุ่มอุุตสาหกรรมการบิินม่ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่งผลผลิตไป็ข้างหน้าค่่อุนข้างตำ�า 
เม่�อุเท่ี่ย่บิก้บิสาขาการผลิตอุ่�น ๆ  ในป็ระเที่ศ อุธิบิิาย่ได้วา่เป็็นผลเน่�อุงมาจ้ากอุุตสาหกรรมป็ลาย่นำ�าในห่วงโซ่อุุ่ป็ที่าน
(Supply Chain) ขอุงอุุตสาหกรรมการบินิม่ไมม่ากนก้ ซ่ึ�งส่วนใหญ่เ่ป็็นสาขาท่ี่�เก่�ย่วข้อุงก้บิบิริการด้านการท่ี่อุงเท่ี่�ย่ว 
บิริการด้านธิุรกิจ้ การค่้าป็ล่ก-ค่้าส่ง ที่ำาให้การกระตุ้นเศรษฐกิจ้ผ่านกลไกด้านอุุป็ที่านขอุงอุุตสาหกรรมการบิิน 
อุาจ้จ้ะไม่ได้ผลมากเที่่าที่่�ค่วร เม่�อุเท่ี่ย่บิก้บิสาขาการผลิตที่่�ม่อุุตสาหกรรมป็ลาย่นำ�าในห่วงโซ่่อุุป็ที่านป็ริมาณ์สูง 
เชี่น สาขาเหม่อุงแร่ นำ�าม้นดิบิและก๊าซ่ธิรรมชีาติ สาขาการกล้�นนำ�าม้นป็ิโตรเล่ย่ม และสาขาอุุตสาหกรรม 
เหล็กและเหล็กกล้า เป็็นต้น

เมื�อุอุุป็สงคั์ขั�นส่ด้ที่้ายขอุงสาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศเพ่�มข้�น ที่ำาให้สาขาการให้บิริการขนส่ง
ที่างอุากาศเพ่�มข้�นเพ�ือุตอุบิสนอุงอุุป็สงคั์ด้ังกลื่่าว แลื่ะที่ำาให้สาขาการผลื่ิตที่่�ใช้้ผลื่ผลื่ิต

ขอุงสาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศเป็็นวัตถิ่ด้ิบิในการผลื่ิตหร่อุเป็็นอุุตสาหกรรมปลายนำ�า
ขอุงสาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศ เช้่น สาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศ

สาขาการคั้าป็ลื่่ก-คั้าส่ง แลื่ะสาขาอุื�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้อุงกับิการขนส่ง เป็็นต้น ม่คัวามสามารถิ
ในการผลื่ิตเพ่�มมากข้�น แลื่ะที่้ายที่่�ส่ด้จะก่อุให้เกิด้การเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งผลื่ผลื่ิตขอุงสาขา

การผลื่ิตที่ั�งหมด้ขอุงที่ั�งป็ระเที่ศ คัิด้เป็็น 1.75 เท่่า ขอุงอุุป็สงคั์ขั�นส่ด้ที่้ายที่่�เพ่�มข้�นในตอุนแรก

 การจ้ำาลอุงสถึานการณ์์การหาย่ไป็ขอุงสาขาการผลิต (Hypothetical Extraction) เป็็นการวิเค่ราะห ์
เพ่�อุว้ดว่า ขนาดเศรษฐกิจ้จ้ะหดต้วไป็มากน้อุย่เพีย่งใด หากสาขาการผลิตน้�น ๆ  ถึูกถึอุดอุอุกจ้ากระบิบิเศรษฐกิจ้
ขอุงป็ระเที่ศ วิธิ่การวิเค่ราะห์น่�เป็็นอุ่กหนึ�งกระบิวนการที่่�ใชี้อุธิิบิาย่ค่วามสำาค่้ญ่ขอุงสาขาการผลิตที่้�งที่างตรงและ
ที่างอุ้อุมต่อุระบิบิเศรษฐกิจ้ การสร้างสถึานการณ์์จ้ำาลอุงการหาย่ไป็ขอุงสาขาการผลิต ที่ำาได้โดย่การลบิแถึว 
(row) และสดมภ์ (column) ขอุงสาขาการผลิตน้�น ๆ  อุอุกจ้ากตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิต ซ่ึ�งหมาย่รวมถึึง 
การกำาหนดให้ ไม่ม่อุุป็สงค่์ข้�นสุดที่้าย่ (Final demand) และการใชี้ป็ัจ้จ้้ย่การผลิตข้�นพ่�นฐาน (Primary input)  
ขอุงสาขาการผลิตน้�นๆ ในระบิบิเศรษฐกิจ้ด้วย่ จ้ากน้�นจ้ึงค่ำานวณ์ป็ริมาณ์การผลิตขอุงแต่ละสาขาการผลิต 
ที่่�เหล่อุอุยู่่ใหม่อุ่กค่ร้�ง ตามกลไกขอุงแบิบิจ้ำาลอุงป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis: IOA) 
ผลต่างระหว่างมูลค่่าขอุงผลผลิตรวม (Total output) ในทีุ่กสาขาการผลิตขอุงสถึานการณ์์จ้ำาลอุง
(Hypothetical scenario) และในกรณ์่ฐาน (Baseline scenario) เรีย่กว่า “มาตรว้ดค่วามเส่ย่หาย่ที่างเศรษฐกิจ้
โดย่รวมจ้ากการหาย่ไป็ขอุงสาขาการผลิต” ซึ่�งสะท้ี่อุนถึึงระด้บิค่วามสำาค้่ญ่หรือุการเช่ี�อุมโย่งผลผลิตโดย่รวม 
(Total linkage) ขอุงสาขาการผลิตน้�น ๆ นอุกจ้ากน่� ย่้งสามารถึว้ดค่วามเส่ย่หาย่ที่างเศรษฐกิจ้โดย่รวม 
ในรูป็ขอุงการเป็ล่�ย่นแป็ลงมูลค่่าเพ่�มหรือุผลิตภ้ณ์ฑ์์มวลรวมภาย่ในป็ระเที่ศ (Gross Domestic Product: GDP) 
ได้อุ่กด้วย่ 
 ผลการวิเค่ราะห์สถึานการณ์์จ้ำาลอุงการหาย่ไป็ขอุงสาขาการผลิตต่างๆ ในป็ระเที่ศไที่ย่ พบิว่า 

 ที่้�งน่� เม่�อุพ่จ้ารณ์าธิุรกิจ้ที่่�เก่�ย่วข้อุงก้บิอุุตสาหกรรมการบิินที่้�งหมดรวมก้น ภาย่ในสถึานการณ์์จ้ำาลอุง
การหาย่ไป็ขอุงสาขาการผลิต สามารถึสรุป็ได้ว่า

Aircraft engine and engine parts 
Manufacturing

Repair, Maintenance and Overhaul 
of aircraft engine and parts

Commercial Air Transport Services

General Aviation

Airport Operation and Services

Air Navigation Services

Other Air Transport Services

Aviation Regulatory Functions

Aviation Training

45.68 0.27

0.46 0

20.44 0.12

33.12 0.2

125.92 0.75

1.49 0.01

295.87 1.75

13.35 0.08

1.45 0.01

As % of GDPSector Name Reduction in Value-added

หากธุ่รกิจที่่�เก่�ยวข้อุงกับิอุุตสาหกรรมการบิินที่ั�งหมด้หายไป็จากระบิบิเศรษฐกิจ
ขอุงป็ระเที่ศไที่ย จะที่ำาให้ผลื่ิตภัณฑ์์มวลื่รวมภายในป็ระเที่ศ (GDP)

ลื่ด้ลื่งมากถิ่ง 5.37 แสนลื่้านบิาที่ หร่อุคัิด้เป็็นร้อุยลื่ะ 3.18 ขอุงผลื่ิตภัณฑ์์มวลื่รวม
ภายในป็ระเที่ศ (GDP) เมื�อุเที่่ยบิกับิกรณ่ฐาน (Baseline scenario)
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Backward Linkage

เมื�อุอุุป็สงคั์ขั�นส่ด้ที่้ายขอุงสาขาการผลื่ิตอุากาศยานแลื่ะช้ิ�นส่วนอุากาศยานเพ่�มข้�น
จะที่ำาให้สาขาการผลื่ิตอุากาศยานแลื่ะช้ิ�นส่วนอุากาศยานต้อุงเพ่�มป็ริมาณการผลื่ิต
เพ่�อุตอุบิสนอุงอุุป็สงคั์ด้ังกลื่่าว แลื่ะที่ำาให้คัวามต้อุงการวัตถิ่ด้ิบิที่่�ใช้้ ได้้การผลื่ิตขอุง 

สาขาการผลื่ิตอุากาศยานแลื่ะช้ิ�นส่วนอุากาศยานเพ่�มข้�น โด้ยเฉพาะวัสด้่ อุุป็กรณ์ เคัร่�อุงมือุ
ที่่�เป็็นส่วนป็ระกอุบิขอุงอุากาศยาน จ้งที่ำาให้เกิด้การขยายตัวขอุงผลื่ผลิื่ตในสาขาอืุ�น ๆ  
ท่ี่�เป็็นอุุตสาหกรรมต้นนำ�าขอุงสาขาการผลื่ิตอุากาศยานแลื่ะช้ิ�นส่วนอุากาศยานด้้วย

แลื่ะในที่้ายที่่�ส่ด้จะก่อุให้เกิด้การเป็ลื่่�ยนแป็ลื่งผลื่ผลื่ิตขอุงสาขาการผลื่ิตที่ั�งหมด้
ขอุงที่ั�งป็ระเที่ศ คัิด้เป็็น 3.42 เท่่า ขอุงอุุป็สงคั์ขั�นส่ด้ที่้ายที่่�เพ่�มข้�นในตอุนแรก

Aircraft engine 
and engine parts 
Manufacturing

Commercial 
Air Transport 
Services

Aviation 
Regulatory 
Functions

Repair, 
Maintenance and 
Overhaul of aircraft 
engine and parts

Air Navigation 
Services

Airport Operation 
and Services

General Aviation

Aviation Training

Other Air Transport 
Services

3.42 3.15

1.30

2.86

1.31

2.60

2.11

2.41

2.16

 ผลจ้ากการค่ำานวณ์ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่งผลผลิตไป็ข้างหล้งขอุงสาขาการผลิตต่าง ๆ ในป็ระเที่ศไที่ย่ 
จ้ากตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิต พบิว่า สาขาการผลิตอุากาศย่านและชีิ�นส่วนอุากาศย่านม่ระด้บิ 
การเช่ี�อุมโย่งไป็ข้างหลง้ (Backward linkage) สงูท่ี่�สุดเม่�อุเป็รีย่บิเท่ี่ย่บิก้บิสาขาการผลิตอุ่�น ๆ  ในกลุม่อุุตสาหกรรม
การบิิน โดย่ม่ระด้บิการเชี่�อุมโย่งไป็ข้างหล้ง เที่่าก้บิ 3.42 ซ่ึ�งอุธิิบิาย่ได้ด้งน่�

 สาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศ และสาขาการซ่่อุมบิำารุงอุากาศย่านม่ระด้บิขอุงการเช่ี�อุมโย่ง 
ผลผลิตไป็ข้างหล้ง เที่่าก้บิ 3.15 และ 2.86 ตามลำาด้บิ ซ่ึ�งอุธิิบิาย่ได้ในที่ำานอุงเด่ย่วก้บิสาขาการผลิตเค่รื�อุงย่นต์
และชีิ�นส่วนอุากาศย่าน ค่่อุ เม่�อุอุุป็สงค์่ข้�นสุดที่้าย่ขอุงท้ี่�ง 2 สาขาการผลิตด้งกล่าวเพ่�มขึ�นจ้ะก่อุให้เกิด 
การเป็ล่�ย่นแป็ลงผลผลิตขอุงสาขาการผลิตท้ี่�งหมดขอุงที่้�งป็ระเที่ศคิ่ดเป็็น 3.15 เท่ี่า และ 2.86 เท่ี่า ตามลำาด้บิ 
ในอุ่กมุมหนึ�ง พบิว่า กลุ่มสาขาการให้บิริการการเดินอุากาศและสาขางานกำาก้บิดูแลที่างด้านการบิินม่ระด้บิขอุง 
การเชี่�อุมโย่งผลผลิตไป็ข้างหล้ง ตำ�าที่่�สุดในกลุ่มอุุตสาหกรรมการบิิน โดย่ม่ระด้บิการเชี่�อุมโย่งไป็ข้างหล้ง 
เที่่าก้บิ 1.31 และ 1.30

สาเหต่ท่ี่�สาขาการผลิื่ตเคัร่�อุงยนต์แลื่ะชิ้�นส่วนอุากาศยาน (S31) สาขาการซ่ึ่อุมบิำาร่งอุากาศยาน (S32)
แลื่ะสาขาการให้บิริการขนส่งที่างอุากาศ (S45) ม่ระด้ับิขอุงการเช้ื�อุมโยงผลื่ผลื่ิตไป็ข้างหลื่ัง

(Backward Linkage) สูงนั�น อุธุิบิายได้้ว่าเป็็นผลื่เนื�อุงมาจากโคัรงสร้างขอุงเที่คัโนโลื่ย่การผลื่ิต
ขอุงที่ั�งสอุงสาขาการผลื่ิตที่่�พ่�งพาวัตถิ่ด้ิบิจากสาขาการผลื่ิตอุื�น ๆ เป็็นจำานวนมาก หร่อุอุาจจะกลื่่าวได้้ว่า

ที่ั�งสามสาขาการผลื่ิตม่อุุตสาหกรรมต้นนำ�าในห่วงโซึ่่อุุป็ที่าน (Supply Chain) เป็็นจำานวนมาก

 โดย่ล้กษณ์ะพ่�นฐานขอุงตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิต 
ค่่อุฐานข้อุมูลที่างเศรษฐกิจ้ท่ี่�ม่ราย่ละเอุ่ย่ดสาขาการผลิต ณ์ เวลาใด
เวลาหนึ�ง ตราบิใดท่ี่�โค่รงสร้างที่างการผลิตไม่ได้ม่การเป็ล่�ย่นแป็ลงมากน้ก 
การใชี้ฐานข้อุมูลล่าสุดในการวิเค่ราะห์ผลกระที่บิต่าง ๆ ก็ย่้งค่ง 
ให้ผลล้พธ์ิท่ี่�สามารถึเช่ี�อุถึ่อุได้ หากแต่เม่�อุเวลาผ่านไป็ในระย่ะย่าว  
อุาจ้ม่ค่วามจ้ำาเป็็นต้อุงป็ร้บิป็รุงฐานข้อุมูลให้ที่้นสม้ย่มากย่ิ�งขึ�น 
เพ่�อุใหส้อุดรบ้ิก้บิสถึานการณ์ท์ี่างเศรษฐกจิ้ท่ี่�เป็็นป็จั้จ้บุิน้ โดย่ในป็จั้จ้บุิน้ 
ฐานข้อุมูลตารางป็ัจ้จ้้ย่การผลิตและผลผลิตขอุงป็ระเที่ศไที่ย่  
ซ่ึ�งจ้้ดที่ำาโดย่สำาน้กงานสภาพ้ฒนาการเศรษฐกิจ้และส้งค่มแห่งชีาติ  
ม่การป็ร้บิป็รุงทีุ่ก 5 ป็ี ซ่ึ�งรอุงร้บิก้บิข้อุสมมติฐานว่าโค่รงสร้าง 
ที่างการผลิตมก่ารเป็ล่�ย่นแป็ลงเฉล่�ย่ที่กุ 5 ป็ ี ดง้น้�น ในอุนาค่ต เพ่�อุให้เกดิ 
การใชี้ฐานข้อุมูลได้อุย่่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพ อุาจ้ม่ค่วามจ้ำาเป็็นต้อุง 
ม่โค่รงการป็ร้บิป็รุงฐานข้อุมูลน่�เพ่�มเติม

ข้อเสำนอแนะ

 บัิญช้ีประช้าช้าติด้านการบิินฉบัิบินี�นำาเสนอถึง
แนวิคืิดของบิัญช้ีประช้าช้าติที่ี�เป็นฐานข้อมีูลที่างสถิติ
เพ่�อนำาเสนอสภาวิะที่างเศึรษฐกิจของประเที่ศึ โดยมีี
การลงรายละเอียดฐานข้อมูีลของอุตสาหกรรมีการบิิน 
มี า ก ข้� น ก วิ� า ร ะ บิ บิ บิั ญ ช้ี ป ร ะ ช้ า ช้ า ติ ใ น ปั จ จุ บิั น ที่ี� 
สำานักงานสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจและสังคืมีแห�งช้าติ 
จัดที่ำาข้�น ในระบิบิบัิญชี้ประช้าช้าตินี�ประกอบิไปด้วิยฐานข้อมูีล 
หลายส�วินทีี่�สามีารถนำาเสนอข้อมูีลเศึรษฐกิจมีหภาคื 
เชื้�อมีโยงไปถึงข้อมูีลซึึ่�งมีีรายละเอียดในระดับิสาขาการผลิต
โดยนำาเสนอผ�านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ซึ่ึ�งในส�วินนี�เองที่ี�สามีารถนำาเอารายละเอียดสาขาการผลติ
ภายใต้อุตสาหกรรมีการบิินที่ี�เพ่�มีมีากยิ�งข้�นมีาจัดที่ำา 
และนำาเสนอได้ โดยโคืรงสร้างของรายงานประกอบิไปด้วิย 
6 ส�วิน ได้แก� 
 ส่่วินที�	1 บิที่นำา แสดงถึงคืวิามีสำาคืัญของระบิบิ
บิัญช้ีประช้าช้าติ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และ
คืวิามีสำาคัืญในการเพ่�มีรายละเอียดสาขาการผลิตของ 
อุตสาหกรรมีการบิินในระบิบิบิัญช้ีประช้าช้าติ
 ส่่วินที�	2 บิัญช้ีประช้าช้าติและตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลติของไที่ย แสดงถงึแนวิคืดิระบิบิบิญัช้ปีระช้าช้าติ
และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
 ส่่วินที�	3 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้าน 
การบิินของประเที่ศึไที่ย แสดงถึงคืวิามีสำาคัืญของการมีี
รายละเอียดสาขาการผลิตในอุตสาหกรรมีการบิินทีี่�เพ่�มี
มีากยิ�งข้�น ประกอบิกับิแนวิคิืดการจัดที่ำาตารางปัจจัย 
การผลิตและผลผลิตด้านการบิิน และคืวิามีเช้ื�อมีโยง 
ของตารางดังกล�าวิต�อระบิบิบิัญช้ีประช้าช้าติ
 ส่่วินที�	4 ผลการจัดที่ำาตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตด้านการบิินของไที่ย แสดงถึงผลจากการกระจาย
สาขาการผลิตในอุตสาหกรรมีการบิินออกเป็น 9 ส�วิน 
วิ�ามีโีคืรงสร้างอย�างไร และมีคีืวิามีสำาคืญัต�อเศึรษฐกจิไที่ย
ในภาพรวิมีอย�างไรบิ้าง
 ส่่วินที�	5 การวิิเคืราะห์ผลกระที่บิที่างเศึรษฐกิจ 
ดว้ิยบิญัช้ปีระช้าช้าติและตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต
ด้านการบิินของประเที่ศึไที่ย นำาเสนอตัวิอย�างกรณีีศึึกษา
โดยวิิเคืราะห์ผ�านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ด้านการบิินที่ี�จัดที่ำาข้�นใหมี�นี� 
 ส่่วินที�	6	สร่ปผลการศึึกษาและแนวิที่างการพัฒนา
บิัญช้ีประช้าช้าติในระยะถัดไป

เวิ็บัไซติ์ห้ลัักของบััญชีประชาชาติิ
ด้้านการบัินของประเทศไทย
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