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นบัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มา การพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรม มีมาตรการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมหลายดา้น ไดแ้ก่ การลงทุนของรัฐดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีรูปแบบต่าง ๆ อุตสาหกรรมเป็นการผลิตที่มีโครงสร้างปัจจยัการผลิตที่

ซับซ้อน และมีวตัถุอนัตรายหลากหลายชนิดเป็นวตัถุดิบ มีการร่ัวไหล มีสภาพเป็นปฏิกูลจาก

อุตสาหกรรมในสถานะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ อุณหภูมิ กล่ิน เสียง แรงสั่นสะเทือน 

และมลทศัน์ เป็นตน้ เม่ืออุตสาหกรรมสร้างผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเพิ่มมากข้ึน ทาํใหก้ารพฒันา

อุตสาหกรรมมีตน้ทุนส่ิงแวดล้อมอย่างหลีกลี่ยงไม่ได้   ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมี 4  ด้าน ไดแ้ก่ ด้าน

สุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจและสวสัดิการ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความมัน่คง

ของระบบนิเวศ (สมพจน์ กรรณนุช, 2550: 287 – 288) ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมีสถานะเป็นสาธารณะทาํ

ให้ปราศจากมูลค่าในระบบตน้ทุนการผลิตและราคาสินคา้ การบริโภคและการผลิตสินคา้  ดงันั้น

การไม่นบัรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้มีตน้ทุนคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง (Pigou, 1960) การ

ประเมินคุณค่าของการพฒันาอุตสาหกรรมที่ปราศจากตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจึงนบัวา่คลาดเคล่ือนจาก

ความเป็นจริง  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการประเมินคุณค่าของการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีแทจ้ริง โดย

คิดต้นทุนส่ิงแวดล้อมเป็นองค์ประกอบของต้นทุนการบริโภคและผลิตสินค้า ครอบคลุม

อุตสาหกรรม 93 สาขา ตามมาตรฐานระบบขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต ของประเทศไทย 

การคาํนวณคุณค่าของอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย (1) การคาํนวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม 

ได้แก่ ผลรวมของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงและทางอ้อม (2) การคํานวณต้นทุน



(4) 

 

ส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยการคาํนวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ไดแ้ก่ ผลรวมของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม

ทางตรงและทางอ้อม การคาํนวณทั้งสองกรณีใช้แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-

Output Model) ตามมาตรฐานของ Leontief (1966) เป็นเคร่ืองมือ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี

แทจ้ริงของการพฒันาอุตสาหกรรมคือผลต่างระหว่าง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมกบัตน้ทุน

ส่ิงแวดลอ้มรวม  

การศึกษาพบว่า  ค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรม

เท่ากบั 0.62 และค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดล้อมรวมเท่ากบั 0.10 อุตสาหกรรมกลุ่มที่มี

สัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงมากกว่าและเท่ากบัค่าเฉล่ีย 0.52 มีจาํนวนรวม 45 

สาขา ลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ช่ือมโยงกบัภาคเกษตรซ่ึงเป็น

อุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจยัการผลิตขั้นกลางผลิตในประเทศในสัดส่วนท่ีสูง อุตสาหกรรมกลุ่มที่มี

สัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 0.52 มีจาํนวนรวม 48 สาขาลกัษณะ

เด่นของอุตสาหกรรมเหล่าน้ี ไดแ้ก่ เป็นอุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนนาํเขา้จากต่างประเทศ และมี

การเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมในประเทศนอ้ย ใชปั้จจยัการผลิตขั้นกลางที่นาํเขา้จากต่างประเทศใน

สดัส่วนท่ีสูง  

ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายพิจารณาจากผลการศึกษา ได้แก่ แนวทางท่ี 1 การยกระดบั

คุณค่าของการพฒันาอุตสาหกรรมพิจารณาจากสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม โดยการ

ยกระดบัมูลค่าเพิ่มประกอบดว้ยค่าจา้งแรงงาน ผลกาํไรของผูป้ระกอบการ และรายไดข้องรัฐจาก

ภาษีทางออ้ม โดยอาศยัการพฒันาปัจจยัท่ีจะช่วยเพิ่มพนูสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต 

การยกระดบัสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เกิดข้ึนได้จากการส่งเสริมให้เกิด

ความหลากหลายของอุตสาหกรรมเพือ่ให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความสามารถใช้ปัจจยัการผลิตที่

ผลิตในประเทศในสัดส่วนสูงข้ึน  และแนวทางที่ 2 การยกระดบัคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยการลด

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมสาขาที่มีค่าสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑ์สูง ซ่ึง

ตอ้งการการกาํกบัดูแล   การส่งเสริมการพฒันา และการนาํเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมา

ใชใ้นกระบวนการผลิต 
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Since the first economic development plan Thailand has assigned industry with important 

role. A number of industrial promotion measures had been introduced including state investments 
in infrastructure, utilities, and special privileges and programs in the form of tax heaven. 
Industries involve a complex combination of inputs. A large number of inputs are toxic which is 
subject to leakage and release of emission in many forms including solid, liquid, gas, temperature, 
odor, noise, vibration, and damage of aesthetic quality. Environmental damages are likely to 
result from economic growth driven by industries and growing density of industrial population. 
Environmental cost of industrial development and growth is unavoidable. Environmental costs 
include damage to human health, human economic welfare, environmental resources, and 
ecological stability. (Sompote Kunnoot, 2007: 287 – 288) Environmental costs are public affairs. 
They are neither valued in the costs of production nor the price of goods and services. 
Consumption and production are considered excluding environmental costs. Their costs are not 
the true representation of real costs (Pigou, 1960). The evaluation of industrial development 
without environmental cost is considered incompatible with reality and over-valued.  

This study was designed to disclose the real value of industrial development after 
environmental costs are properly included. The industries under studied include 93 sectors 
according to the standard of Thailand’s input-output table classification. The computation of the 
value of industries consists of the complete value-added which is the combined value of direct 
and indirect value added. Similarly, the computation of the environmental costs of industries 
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consists of the complete environmental cost which is the combined value of direct and indirect 
environmental costs. Leontief (1966)’s platform of input-output model was used to compute 
complete value-added and complete environmental cost. The true value of industrial development 
was obtained as the difference between complete value-added and complete environmental cost 
for 93 industries. 

This study found the coefficient of complete value-added the average of 0.62 and the 
coefficient of complete environmental cost the average of 0.10. There are 45 industries having net 
gain coefficient greater than or equal average (>= 0.52). These are industries which are more 
closely linked with agriculture and use high share of domestically produced inputs. There are 48 
industries having net gain coefficient below average (< 0.52). These are industries which 
assemble imported parts and use few domestically produced. 

The recommendations that arise out of this study consist of two types of considerations. 
First, considering the factors determining the coefficient of the true complete value-added, the 
complete value-added can be raised by the strengthening of factors that are behind all components 
of value-added. The component of value-added consists of wage income, business income, and 
government income. The share of these components can be raised relative to the structure of 
production. The share of complete value-added can be raised by creating the environment for the 
incubation of diversified industries. 

The second consideration involves the raising of environmental quality by paying greater 
attention to reduced environmental costs of industries having high coefficient value of 
environmental cost. Measures can be introduced to keep stringent control of release of emission 
and to create the environment for applying environmentally friendly technologies in the 
production process. 
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยความกรุณาเป็นอยา่งสูงของ รองศาสตราจารย ์ดร. 

สมพจน์ กรรณนุช อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยที์่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์  คือ ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ ดร. วรางคณา ศรนิล และ ดร.กฤช เอ่ียมฐานนท์  ท่ีกรุณาให้เวลา คาํปรึกษาและ

คาํแนะนาํ ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ ให้แนวคิด วิเคราะห์ พร้อมทั้งการตรวจแกไ้ข 

จนกระทัง่ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สมศกัด์ิ เพรียบพร้อม ที่ไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่ง

ในฐานะผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไดใ้ห้คาํช้ีแนะ ใหข้อ้คิด และช่วยแนะนาํปรับปรุง ส่งผลให้ดุษฎีนิพนธ์

ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์อธิการบดี และคณะผูบ้ริหารสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ท่ีสนบัสนุนในเร่ืองทุนการศึกษาของผูศึ้กษา และคณาจารยใ์นคณะ

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ซ่ึงวางรากฐานแนวคิด และให้ความรู้

ในศาสตร์การพฒันาสังคมและการจดัการส่ิงแวดลอ้มแก่ผูศึ้กษา  

ขอขอบพระคุณแหล่งขอ้มลู เจา้ของวทิยานิพนธ์ งานวจิยัทุกเล่มที่เป็นตน้ทางในการกาํเนิด

แนวคิดสร้างสรรค์  รวมถึง ผศ. ดร. ศกัด์ิสิทธ์ิ แสงบุญ  และผศ. ดร. กนัต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา  

กลัยาณมิตรท่ีใหค้าํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ในการทาํดุษฎีนิพนธ์น้ี 

และฐานของความสําเร็จทั้งปวงในการศึกษาน้ีขอกราบขอบพระคุณนางยินดี ผอ่งสมบุญ 

มารดาของผูศึ้กษา ผูที้่มีความมุ่งมัน่ ตอ้งการใหลู้กสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด และขอขอบพระคุณพี่

ทุกคนท่ีมีส่วนในการสนบัสนุนในการศึกษาชั้นตน้ของผูศึ้กษา 

ขอขอบพระคุณ คุณอุดม สงวนวงษท์อง และขอบใจ อดิษฐ์ และอิษฎา สงวนวงษท์อง ซ่ึงเป็น

เบ้ืองหลงัท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุกดา้น อยา่งสาํคญัยิง่ในการใหผู้ศึ้กษากา้วพน้อุปสรรคต่างๆ  จนสามารถ

ประสบความสาํเร็จมาถึงจุดน้ี  

คุณประโยชน์ทั้งส้ินอนัเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบแด่ทุกท่านขา้งตน้ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  เห็นได้จากการทุ่มเทการลงทุนด้าน

โครงสร้างทางกายภาพ ด้านคมนาคม การสื่อสาร และการจัดการสาธารณูปโภค การจัดพื้นที่เพื่อ

เป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรม และการออกแบบมาตรการส่งเสริมการอุตสาหกรรม ในลักษณะการ

ยกเว้นภาษี เป็นต้น ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรม มีต้นทุนอื่นๆ

นอกเหนือจากการใช้จ่ายทางธุรกิจ ได้แก่ ความเสียหายต่อคนในด้านสุขภาพ และความเสียหายทาง

เศรษฐกิจสาขาอื่นๆ ความเสียหายด้านความเสื่อมโทรมและเหือดแห้งของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความเสียหายด้านการสูญเสียความมั่นคงของระบบนิเวศ รวมเรียกว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ใน

ระยะแรกยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน จนกระทั่งเริ่มมีข้อสังเกตในแผนพัฒนาฉบับที่ 3-4 และระยะ

หลังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายชนิดกําเนิดขึ้นและ

ขยายตัว แต่การจัดการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับนํ้าหนักความสนใจน้อย

เทียบกับการทุ่มเทเพื่อขยายอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2550) 

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้นทุนที่สังคมแบกรับภาระ แต่มี

ธรรมชาติไร้ระบบการควบรวมเป็นต้นทุนของการผลิตและการบริโภคสินค้า การพิจารณา

ผลประโยชน์ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงมีความ

คลาดเคลื่อนจากความจริงเมื่อปราศจากการควบรวมต้นทุนสิ่งแวดล้อมกับต้นทุนการผลิตและการ

บริโภคสินค้า ต้นทุนสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติเป็นต้นทุนวงนอกเป็นผลกระทบที่ร่ัวไหลหรือล้นออก

สู่สังคมจากกิจการหรือการตั้งอยู่ของอุตสาหกรรม จึงปราศจากสภาพเป็นต้นทุนธุรกิจ 

ผลประโยชน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลกําไรของผู้ประกอบการ 

ค่าตอบแทนการจ้างงาน เงินออมของประชาชน และรายได้ของรัฐเก็บจากภาษีและค่าธรรมเนียม 

เหล่านี้ในความเป็นจริงจึงไม่ควบรวมต้นทุนสิ่งแวดล้อม และไม่มีสถานะเป็นผลประโยชน์ของการ
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พฒันาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง ตน้ฉบบัของขอ้สังเกตุเหล่าน้ี ไดแ้ก่ The Economics of 
Welfare (Pigou, 1960) และแบบเรียน ไดแ้ก่ Environmental Economics (Field and Filed, 1997) 
และ Environmental and Natural Resource Economics (Tietenberg, 1996)  

ในระยะแรกของการพฒันาเศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศ
ไทยอาศยักาํลงัขบัเคล่ือนจากการส่งออกสินคา้เกษตร (Medhi Krongkaew, 1995) การขยายตวัของ
ภาคเกษตรมีข้อจาํกัดตามธรรมชาติ ได้แก่ สินค้าเกษตรมีความยืดหยุ่นต่อรายได้ต ํ่า ทาํให้มี
ความสามารถขยายการจา้งงานในขอบเขตจาํกดั การพฒันาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตวัของ
ประชากร และความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตจึงมีความจาํเป็นตอ้งอาศยัการเติบโตของเศรษฐกิจ
นอกภาคเกษตร ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  

การพฒันาอุตสาหกรรมในระยะแรกเป็นการผลิตสินคา้ เพื่อทดแทนสินคา้นาํเขา้เม่ือการ
เติบโตของอุตสาหกรรมในช่วงแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 1 และ2 ประสบภาวะอ่ิมตวั จึงมีความตอ้งการ
ผลิตสินคา้เพ่ือการส่งออกเพื่อเปิดทางให้อุตสาหกรรมขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่แผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 3 เร่ือยมา (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2504; ธาํรง 
อุดมไพจิตรกลุ และคณะ, 2542: 2; ฉวีวรรณ สายบวั, 2554: 5 - 8) 

นโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ควบคู่กบัปัจจยัไดเ้ปรียบดา้นแรงงานราคาถูก ทาํเลท่ีตั้งของพื้นท่ี
อุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมรวม 3,746,405 ราย กว่าร้อยละ 50 
อยู่ในเขตกรุงเทพฯ อีกร้อยละ 35 อยู่ในภาคกลางและภาคตะวนัออก ส่วนท่ีเหลือกระจายอยู่ตาม
จงัหวดัต่าง ๆ  ร้อยละ 0.8 เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและกลาง (ฉวีวรรณ สายบวั, 2554: 43)  การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม มีอตัรา
ประมาณร้อยละ 8  ผลผลิตอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2550 มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศ สินคา้อุตสาหกรรมมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 78.4 ของมูลค่าการส่งออกรวม  

ในเวลาท่ีประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศพฒันาแลว้
เร่ิมมีความต่ืนตวัเก่ียวกบัความเสียหายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  (Pan, 2001: A01) ระบุพฤติกรรมการ

บริโภคของมนุษยเ์ป็นสาเหตุของการเหือดแห้งของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว การ

เคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  กระตุน้ใหป้ระเทศไทยเร่ิมใหค้วามสนใจใน
ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2518  (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2544) และประเทศไทยเร่ิมใชแ้ผนพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรหลกัทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นคร้ังแรก ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2520 – 2524  
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ช่วงปี พ.ศ.  2525 – 2534 โลกมีการเคล่ือนไหวดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง
และต่อเน่ือง  และในประเทศไทยมีบนัทึกขอ้ความแสดงความห่วงใยเก่ียวกบัความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเร่ิมกระตุน้ความสนใจของสาธารณะกวา้งขวางมากข้ึนใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2535 – 2539 ครอบคลุมความกงัวลเก่ียวกบั
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนซ่ึงพิจารณาไดว้่าจะเป็นขอ้จาํกดัต่อการพฒันา

เศรษฐกิจในอนาคต 
ช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี (2504  - 2550) ของการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ โดยมีอุตสาหกรรมเป็นตวัขบัเคล่ือน  เกิดประเด็นความกงัวลเก่ียวกบัความเสียหายทาง
ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ความ
ลม้เหลวของการพื้นฟู การบงัคบัใช้กฎหมาย การสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ความขาดแคลนปัจจยัการผลิต การปนเป้ือนระบบธรรมชาติดว้ยสารเคมี
ทางการเกษตร การเส่ือมคุณภาพนํ้ าและดิน การสูญเสียแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ พื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 80  
เป็นตวัอยา่งของปัญหาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะเวลากว่า 30 
ปี ไดแ้ก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า มลพิษในดิน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรการท่องเท่ียว 
(ฉวีวรรณ สายบวั, 2554: 135 – 167) ความเสียหายดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคทางเดินหายใจ 
มะเร็งมีสัดส่วนสูงกว่าจงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศ ประชากรร้อยละ 50 มี DNA ผิดปกติ ผูป่้วยโรค
ผดิปกติปริกาํเนิดเพิ่มสูงข้ึน 24 เท่าจากปีพ.ศ. 2547 (พรพนัธ์ุ บุณยรัตพนัธ์ุ,  2552: 29 -30)  

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประกอบดว้ยความเสียหายดา้นสุขภาพของมนุษย ์สวสัดิการของ
มนุษย ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสูญเสียกลไกของระบบนิเวศ เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีอยูจ่ริง แต่มี
ธรรมชาติเป็นประเด็นสาธารณะจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้สังคมและหน่วยงานสาธารณะขาดความ

กระตือลือร้นและน่ิงเฉยในการให้การคุม้ครองป้องกันและแก้ไข  การพิจารณาผลงานพฒันา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีควบรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจึงถือไดว้่าเป็นผลงานพฒันาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตท่ีแทจ้ริง 
การศึกษาน้ีมีความมุ่งหวังในการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนส่ิงแวดล้อมของการพัฒนา

อุตสาหกรรม เพื่อแสดงผลงานพฒันาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีแทจ้ริงของประเทศไทย  เป็นการ
สร้างความตระหนักและการรับรู้แก่สาธารณะเก่ียวกับผลประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจท่ี

แทจ้ริง โดยคดักรองตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มออกจากผลประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจตามขอ้มูล
ราคาตลาด ทั้ งน้ีต้องการดึงดูดให้สังคมเกิดความสนใจคาํนึงถึงผลประโยชน์ของการพฒันา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีแทจ้ริงในการออกแบบการพฒันาเศรษฐกิจซ่ึงอาศยัภาคอุตสาหกรรม

เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั 
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ต้นทุนสิ่งแวดล้อมในการศึกษานี้มีสถานะเป็นเงาของความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมซึ่งบั่นทอนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตเพื่อแสดงให้เห็นสถานะที่แท้จริง

ของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เพื่อนําไปสู่การปรับแต่งให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1.2  ที่มาของคําถามงานวิจัย 

 

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย  ให้ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้าง

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตและสะสมจนกระทั่งเกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงทํา

ให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง และการแก้ปัญหามีความยากลําบากและมีผลสะเทือนทาง

เศรษฐกิจย้อนกลับอย่างกว้างขวาง (ฉวีวรรณ สายบัว, 2554) 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  ชุมชนมาบตาพุดซึ่งเป็นผู้รับผลกระทบของมลพิษ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องยาวนาน  ได้ใช้สิทธิของภาคประชาสังคมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

กล่าวโทษหน่วยงานของรัฐ และ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้หยุดโครงการลงทุนขยายงานใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 65 โครงการ จากจํานวนทั้งหมด 76 โครงการ  เพราะละเว้นการศึกษา

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ห้องข่าว,  2553) 

คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด กดดันให้รัฐบาลต้องแสวงหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ต้องหยุดชะงัก และผู้นํารัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี  แถลงข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของสังคมให้มีการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และการค้นหาหลักเกณฑ์

การคัดเลือกส่งเสริมอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาประเภทของอุตสาหกรรม

ท่ีประเทศไทยไม่ควรให้การสนับสนุน  (กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานข่าวแห่งชาติ, 2552) 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเปิดเผยให้เห็นการละเลยการบังคับใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

มาตรา 67 วรรค2 (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2553) ซ่ึง บังคับให้โครงการต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

ต้องประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนประกอบการ

พิจารณาอนุญาต  

การศึกษานี้มุ่งเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในระดับสาขา

อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการพิจารณาออกแบบนโยบายและมาตรการส่งเสริม
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อุตสาหกรรมคู่ขนานกับการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจในระดับสาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วยผลประโยชน์มูลค่าเพิ่มทางตรงและทางอ้อม 

ผลประโยชน์มูลค่าเพิ่มทางอ้อมเกิดจากผลประโยชน์มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้การ

คํานวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมทางตรงและทางอ้อมในระดับสาขาอุตสาหกรรม เปิดเผยให้เห็น

ความต้องการการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาอุตสาหกรรม

ต่างๆที่มีระดับแตกต่างกัน ต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางอ้อมเกิดจากต้นทุนสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง ในขณะที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในระดับสาขาอุตสาหกรรมคํานวณได้จาก

ส่วนต่างของมูลค่าเพิ่มรวมทางตรงและทางอ้อมระดับสาขาอุตสาหกรรม กับต้นทุนสิ่งแวดล้อม

รวมทางตรงและทางอ้อมในระดับสาขาอุตสาหกรรม  

 

1.3  วัตถุประสงค์ในการวิจัย   

 

1)   เพื่อศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ท่ีคัดกรองจากต้นทุนสิ่งแวดล้อมใน

ระดับสาขาอุตสาหกรรม  

2)   ศึกษาประเด็นข้อพิจารณาในเชิงนโยบาย สําหรับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย  

 

1.4  ข้อสมมติในการศึกษา  

  

1) กระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้า คือกระแสไหล ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้

เป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูป ได้ผลผลิตซึ่งไหลไปยังผู้บริโภคและไหลกลับสู่ระบบนิเวศใน

สถานะปฏิกูลกากของเสีย   ตลอดเส้นทางการไหลตั้งแต่ในชั้นการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานจนถึงวาระสุดท้ายของการบริโภค  มีปฏิกูลกากของเสียเกิดขึ้นในสถานะของแข็ง 

ของเหลว ก๊าซ อุณหภูมิ กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และมลทัศน์ ซ่ึงเป็นต้นทุนสิ่งแวดล้อมใน

ลักษณะรูปธรรม นอกจากนี้ การรั่วไหลของวัตถุจากการผลิตและการบริโภคยังเกิดต้นทุน

สิ่งแวดล้อมในลักษณะนามธรรม ได้แก่ ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย การสูญเสียความ

สวยงามของธรรมชาติ เป็นต้น แสดงดังภาพที่ 1.1  

การผลิตสินค้าคือการรวบรวมปัจจัยการผลิต 4 กลุ่ม ได้แก่ แรงงาน ทุน พลังงาน และ

วัตถุดิบ สองประการหลังรวบรวมได้จากทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบใช้ในการผลิตต่าง ๆ มี
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หลากหลายชนิดและปริมาณ ทําให้การผลิตสินค้าชนิดหนึ่งเชื่อมโยงกับการผลิตสินค้าชนิดอื่น ๆ

เป็นโครงข่าย ในสถานะความต้องการวัตถุดิบและในสถานะเป็นวัตถุดิบของการผลิตสินค้าชนิด

อ่ืนๆ สินค้าต่าง ๆ มีสถานะเป็นวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อมของกันและกันทําให้เกิดสายโซ่

อุปทานที่มีความซับซ้อนในชั้นทางตรงและทางอ้อม การนับรวมต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม

สายโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อนในชั้นทางตรงและในชั้นทางอ้อมจึงถือว่าครบสมบูรณ์  
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1  ข้อสมมติในการวิจัย  

  

 การศึกษานี้ ครอบคลุมต้นทุนสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดในกระบวนการผลิตจากปัจจัยการผลิต จน

ได้ผลผลิตเท่านั้น  ไม่นับรวมต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเชิงนามธรรม และต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก

กระบวนการบริโภค 

2) ปริมาณปัจจัยการผลิตแปรผันเป็นสัดส่วนคงที่กับปริมาณผลผลิต จากภาพที่ 1.1 สามารถ

แสดงฟังก์ชั่นการผลิต (Production Function)  ในรูปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิต กับปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิต เป็น  

Xj =   f(X1j , X2j , X3j, …, Xnj)    

 เมื่อ  

 Xj หมายถึงปริมาณผลผลิตสินค้า j 

 Xij หมายถึงปัจจัยการผลิตตัวที่ i ท่ีใช้ไปในการผลิตสินค้า j 
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หากเทคโนโลยกีารผลิตคงท่ี จะได ้
ปริมาณปัจจยัการผลิต  เป็นสดัส่วนคงท่ีกบัปริมาณผลผลิต 

3) ปริมาณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มแปรผนัตามปริมาณปัจจยัการผลิต จึงแปรผนัตามปริมาณ
ผลผลิต  

4)   การศึกษาน้ีไม่นบัรวมตวัแปรราคาสินคา้ ทาํใหไ้ม่มีการทดแทนระหว่างปัจจยัการผลิต
หรือสินคา้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้ในระบบเศรษฐกิจ  

5)  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในการศึกษาน้ี ไม่นับรวมผลกระทบภายนอก
ทางบวก (External Benefit)  
 

1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีครอบคลุมเน้ือหา ไดแ้ก่  
1) การคาํนวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง (Net Gain) ท่ีกรองตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม

ออก  ครอบคลุมสาขาการผลิต 042 ถึง สาขาการผลิต 134 (รายละเอียดปรากฏใน   ภาคผนวก ก) 
รวม 93 สาขา ตามมาตรฐานการจาํแนกสาขาการผลิตของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Table) ของประเทศไทย  

2) การคาํนวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของอุตสาหกรรมสาขาการผลิต 042 ถึงสาขาการ

ผลิต 134 ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรงและทางออ้ม ตามมาตรฐาน
การคาํนวณผลกระทบทวีคูณ (Multiplier effects) ของแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Model) ของ Leontief (1966)  

 3)  การคาํนวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม จากมูลค่าเพิ่ม (Value Added : VA) ได้
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมสาขาการผลิต 042 ถึงสาขาการผลิต 134 
ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงและทางออ้ม ตามมาตรฐาน
การคาํนวณผลกระทบทวีคูณ (Multiplier effects) ของแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Model) ของ Leontief (1966) 

4)   เปรียบเทียบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมสาขาการผลิต 042 ถึง
สาขาการผลิต 134 เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในเชิงนโยบายเก่ียวกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรม และการจดัการตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีตอ้งการแกปั้ญหา 
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1.6  คาํถามหลกัของการวจิยั 
  

1)   การพฒันาอุตสาหกรรมควรมุ่งแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในสาขาใดเพ่ือใหป้ระเทศไทยมี
การพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งแทจ้ริง 

2)   การพฒันาอุตสาหกรรมควรมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณ คือ ค่าคงท่ีแสดงผลสะเทือนในระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการเปล่ียน 
แปลงการผลิตและการบริโภคของสินคา้รายการใดรายการหน่ึง ในการคาํนวณตามผลการศึกษาน้ี 
ดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ คือสมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ  

ต้นทุนส่ิงแวดล้อม  หมายถึง ความเสียหาย 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ความเสียหายต่อสุขภาพ
มนุษย ์(Human Health) (2) ความเสียหายต่อสวสัดิการของมนุษย ์(Human Welfare) (3) ความ
เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Resources) และ (4) ความเสียหาย
ต่อระบบนิเวศ (Ecological System)  

ต้นทุนส่ิงแวดล้อมเงา  ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทุกตวัในการศึกษาน้ี  มีบทบาทเป็นตน้ทุนเงา 
(Shadow Cost) ตามหลกัการสวสัดิการสังคม ซ่ึงควรนาํไปรวมกบัตน้ทุนการผลิตเพื่อให้สังคมมี
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเงา จึงมีบทบาทเปิดเผยให้เห็นผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงของการพฒันาอุตสาหกรรม  ซ่ึงจะต่างไปจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีปราศจากตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ในการศึกษาน้ีเลือกตวัแทนเพื่อเป็น เงา ของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัการพิจารณา
เฉพาะปัจจยัการผลิตท่ีสร้างประเดน็ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอยา่งเด่นชดั  4 หมวด ไดแ้ก่  

หมวดท่ีหน่ึง พลงังาน ประกอบดว้ย นํ้ ามนั (สาขาการผลิต 031  การผลิตนํ้ ามนั
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) ไฟฟ้า (สาขาการผลิต 135  การไฟฟ้า)  ก๊าซ (สาขาการผลิต 136  การ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ) และการขนส่งทุกประเภท (สาขาการผลิต 149  การขนส่งทางรถไฟ สาขาการ
ผลิต 150  การขนส่งทางบก สาขาการผลิต 151  การขนส่งสินคา้ทางบก สาขาการผลิต 152  การ
ใหบ้ริการเสริมการขนส่งทางบก สาขาการผลิต 153  การขนส่งทางทะเล สาขาการผลิต 154  การ
ขนส่งชายฝ่ังและการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ  สาขาการผลิต155  บริการเสริมการขนส่งทางนํ้ า 
และสาขาการผลิต 156  การขนส่งทางอากาศ )  

หมวดท่ีสอง สารพิษ ประกอบดว้ย สารเคมี (สาขาการผลิต 084  การผลิตเคมีภณัฑ์
อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน) ปุ๋ย สารเคมีฆ่าศตัรูพืช (สาขาการผลิต 085  การผลิตปุ๋ยและยาปราบ
ศตัรูพืช) 
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หมวดท่ีสาม ทรัพยากร ประกอบดว้ย  ป่าไม ้(สาขาการผลิต 017  ผลิตผลทาง
การเกษตร อ่ืน ๆ) นํ้าประปา (สาขาการผลิต 137  การประปา) 

และหมวดท่ีส่ี ขยะและส่ิงปฏิกูล ประกอบด้วยบริการสุขาภิบาลและบริการท่ี
คลา้ยคลึงกนั (สาขาการผลิต 166  บริการสุขาภิบาลและบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั) 
ทั้งน้ี สาขาการผลิตในวงเล็บอ้างอิงสาขาการผลิต ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ของ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูศึ้กษากาํหนดใช้เป็นเงาของ
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในหมวดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ต้นทุนส่ิงแวดล้อมทางตรง คือ ความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
จากการผลิตสินคา้ 

 ต้นทุนส่ิงแวดล้อมทางอ้อม คือ ความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากการผลิตสินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ท่ีเช่ือมโยงทางตรงและทางออ้มกบัการผลิต

สินคา้ 
ต้นทุนส่ิงแวดล้อมรวม  คือผลรวมของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรง และ ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม

ทางออ้ม ในการคาํนวณตามผลการศึกษาน้ี ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม  คือสัมประสิทธ์ิตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มรวม คาํนวณจากค่าขอ้มูลตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเงา 

แบบจําลองปัจจัยการผลติและผลผลติ (Input-Output Model) หมายถึง ระบบการคาํนวณ
เศรษฐกิจทวีคูณ (Economic multipliers) ของสินคา้ต่างๆในระบบเศรษฐกิจ เป็นผลงานของ 
Wassily Leontief  (1966) ทาํใหส้ามารถพยากรณ์ผลสะเทือนของการเปล่ียนแปลงในจุดใดๆของ
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจทวีคูณเกิดจากเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างสินคา้ต่างๆในระบบ

เศรษฐกิจ แสดงให้เห็นโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศหน่ึงๆ และความสัมพนัธ์
ระหว่างสินคา้ทั้งทางตรงและทางออ้ม สาํหรับประเทศไทยมีตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตท่ีใช้
เป็นระบบขอ้มูลของแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต  รวบรวมโดยกองวิเคราะห์และประมาณ
การเศรษฐกิจ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทางตรง คือ มูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้  
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางอ้อม คือ มูลค่าเพิ่มของสินคา้อ่ืนๆท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต

ทางตรงและทางออ้ม 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง คือผลต่างของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม กับ 

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ในการคาํนวณตามผลการศึกษาน้ี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง คือ
สมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง 
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ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม คือ ผลรวมของมูลค่าเพ่ิมของสินค้า กับผลรวมของ
มูลค่าเพิ่มของสินคา้อ่ืนๆท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตทางตรงและทางออ้ม ในการคาํนวณตามผลการ 
ศึกษาน้ี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม คือสมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม 

ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง เครือข่ายปัจจยัการผลิต 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ แรงงาน ทุน พลงังาน วสัดุ
วตัถุดิบ สินคา้ซ่ึงใชเ้ป็นวสัดุวตัถุดิบหลากหลายชนิดของการผลิตสินคา้หลากหลายชนิดเช่ือมโยง
กนัทางตรงและทางออ้ม  ทาํให้การเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตของสินคา้หน่ึงมีผลสะเทือนไปยงั
สินคา้อ่ืน ๆ แมไ้ม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง 

อุตสาหกรรม หมายถึง การแปรรูปทรัพยากรวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ใชเ้พื่อการบริโภคและ
อุปโภคและใชเ้ป็นวตัถุดิบของการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ครอบคลุมสาขา 042-134 ตามมาตรฐาน
การจาํแนกการผลิตสินคา้ของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 

 

1.8  ทฤษฎทีีเ่ป็นหลกัวชิาการเบือ้งหลงัของการศึกษา 
 

ทฤษฎีท่ีเป็นหลกัวิชาการเบ้ืองหลงัการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ 
 1)   ทฤษฎีสวสัดิการสังคม (Social Welfare Principle) ของ Arthur Cecil Pigou (1960) 

เปิดเผยความจริงเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่าง ผลผลิตสุทธิเอกชน (Private Net Product) กบั 
ผลผลิตสุทธิสงัคม (Social Net Product)  แสดงใหเ้ห็นวา่ ดุลยภาพของตลาดไม่ใช่ดุลยภาพท่ีแทจ้ริง
ของสงัคม และสงัคมไม่สามารถเขา้ถึงดุลยภาพท่ีแทจ้ริงไดเ้อง  

2)   Input Output Model ผลงานของ Wassily Leontief (1966) ใชเ้ป็นแบบจาํลองสาํหรับ
การคาํนวณผลสะเทือนรวมทางตรงและทางออ้ม เพื่อคาํนวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม

ทางตรงและทางออ้มและตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมทางตรงและทางออ้ม  
3) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต  

(Economic Input Output - Life Cycle Assessment : EIO – LCA) เป็นตน้แบบการประยกุตใ์ช้
แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตในการคาํนวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมทางตรงและทางออ้ม   
ไดแ้ก่ ผลงานวิชาการของสถาบนั Green Design มหาวิทยาลยั Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Carnegie Mellon, 2533 – ปัจจุบนั) MacLean and  Lave (2003) และ Hendrickson, Lave and 
Matthews (2006: 76 - 85)  
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1.9  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
 

ผลผลิตทางวิชาการของการศึกษาน้ีเปิดเผยใหเ้ห็นความจริงเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง

คดักรองจากตน้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆของประเทศไทยครอบคลุม 93 สาขา ตามหลกัการของ Pigou (1960) 
และการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้พิจารณาในเชิงนโยบายเก่ียวกบัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

1)   ประโยชน์ดา้นการประยุกต์ ผลการศึกษาเปิดเผยความจริงเก่ียวกบัตน้ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการกําหนดทิศทาง การส่งเสริมการพฒันา
อุตสาหกรรมของประเทศ   สงัคมรับรู้ขอ้มูลผลไดท้างเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง ความคุม้ค่าของการลงทุน
ของหน่วยงานรัฐด้านสาธารณูปโภค  โครงสร้างพื้นฐาน  และความจําเป็นในการพัฒนา

สาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน  
2)   ประโยชน์ดา้นวิชาการ การศึกษาเชิงประจกัษเ์พื่อเพิ่มพนูขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสวสัดิ การ

สังคม  ซ่ึง ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง   ตัวอย่าง  ความเ สียหาย ท่ี เ กิดแก่คน 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และระบบนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นภาระ
แก่สังคม แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยหักลา้งผลประโยชน์ของการพฒันาเศรษฐกิจผ่านการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีรับรู้ได ้  การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในเชิงรูปธรรม กล่าวคือแสดง
ขอ้มูลเชิงปริมาณของปัจจยัการผลิตจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสร้างผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาขาต่างๆของประเทศไทย แต่จะไม่ครอบคลุมข้อมูลเชิง
นามธรรม อาทิ ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย สภาพจิตใจของผูไ้ด้รับผลกระทบ  การ
เปล่ียนแปลงในระบบห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ 

3)   ประโยชน์ดา้นนโยบาย การรับรู้ความจริงเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีธรรมชาติเป็น
สาธารณะเป็นประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรด้านการจัดการส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกับ

นํ้ าหนกัของปัญหาทาํให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน เพ่ือให้สังคม
ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการออกแบบมาตรการทั้งดา้นการป้องกนัและแกไ้ขท่ีสอดคลอ้งกบั
นํ้าหนกัของปัญหา ลดความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.10  การจดักรอบเนือ้หาและการเรียงบท 
 
 เพ่ือสร้างความเขา้ใจในลาํดบัการศึกษา และขอ้คน้พบท่ีได ้ผูว้ิจยัไดจ้ดักรอบเน้ือหา และ
การเรียงลาํดบับท ดงัน้ี 
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บทท่ี 1  เป็นการระบุถึงท่ีมาและประเด็นปัญหาของการศึกษา วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษา และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

บทท่ี 2  ทบทวนวรรณกรรม  แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ (1) ลาํดบัการพฒันาประเทศ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรม (2) นโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย  ไดแ้ก่
แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั และแนวทางการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม พบในแต่ละแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการบ่งช้ีงถึงการพฒันา
อุตสาหกรรม และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติแส่งแวดลอ้ม ในนํ้ าหนักความสําคญัท่ี
ต่างกนั  (3) การพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศไทย (4) ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม (5) หลกัการรวบรวม
ขอ้มูลตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจยั : กล่าวถึงเคร่ืองมือในการทาํวิจยั กรอบแนวคิดกลุ่มประชากร การ
คาํนวณหาตวัแปรเชิงบริบทท่ีสอดคลอ้งกับอุตสาหกรรมรายสาขา ซ่ึงสามารถแสดงค่าตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มสะสม การคาํนวณหาผลไดท้างเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีสนใจ 

บทท่ี 4  ประมวลผลการศึกษา นาํเสนอผลลพัธ์ทั้งหมดจากการวิจยั  
บทท่ี 5 บทสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ: นาํผลสรุปการศึกษามาเรียบเรียงนาํเสนอ 

ในเชิงนโยบาย เพื่อการสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีใหผ้ลไดท่ี้แทจ้ริงแก่ประเทศ  และเชิง
ทฤษฎี เพื่อใหเ้กิดการประยกุตข์อ้มูลจากการวิจยั นาํสู่การพฒันาองคค์วามรู้ต่อไป 



 
   

 
 

 

บทที่ 2  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 

2.1  การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 

อุตสาหกรรมในประเทศไทย ก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2504 - 2508) เป็นการผลิตวัตถุ

สิ่งของทดแทนสินค้าที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศที่สําคัญ ได้แก่ ยารักษาโรค และสินค้าอุปโภค

บริโภค  

ในช่วงเวลาฟื้นฟูภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  (2482 – 2488)  การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

สําคัญๆเป็นกิจการของรัฐ  โดยมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก ในภายหลังมีการประเมินว่าการ

พัฒนาอุตสาหกรรมโดยรัฐวิสาหกิจประสบปัญหาหลากหลายประการไม่ประสบผลสําเร็จ เป็ น

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2503   สมัยรัฐบาลจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ ได้แก่ 

นโยบายสนับสนุนกิจการธุรกิจเอกชน และเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานสนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503  เพื่อเป็นหลักประกันและอํานวยความสะดวกแก่กิจการลงทุน

ของภาคเอกชน  

ภาพที่ 2.1 เปิดเผยให้เห็นการเติบโตของสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมระหว่าง พ.ศ. 2494 

ถึง 2554 เปรียบเทียบกับภาคการเกษตรที่มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ภาพที่ 2.2 แสดงมูลค่าสินค้า

ส่งออกระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง 2552 ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน

ภาคอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 2.1  อัตราส่วนของภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ 

แหล่งที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555. 

 

  
 

ภาพที่ 2.2  มูลค่าการส่งออก (หน่วย : ล้านบาท) ช่วง ปี พ.ศ. 2534 – 2554      

แหล่งที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555. 
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ลาํดบัสถานการณ์ท่ีมีอิทธิพลกบัการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ  มีดงัน้ี 

 
2.1.1  อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า    
ก่อนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (ก่อนปี 2504) การอุตสาหกรรมไทย

ในอดีต จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  เป็นอุตสาหกรรมเร่ิมจากในครัวเรือน โดยใชเ้วลาว่างจากงาน
การเกษตร ต่อเม่ือการคมนาคมดีข้ึน จึงมีการรวม ช่าง ทาํผลผลิตในรูปแบบโรงงาน ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ตรงกบัช่วงท่ีทวีปยโุรปและอเมริกากาํลงัเจริญกา้วหนา้
ดา้นอุตสาหกรรม ส่งผลใหก้ารคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ กบัต่างจงัหวดัดีมากข้ึน ทาํให้มีโรงงาน
อุตสาหกรรมกระจายออกไปอยูต่ามต่างจงัหวดั 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว การคา้ขายกบัประเทศตะวนัตกดึงดูด
ให้ มีการร่วมทุนระหว่างคนไทยและชาวต่างประเทศ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจ้าอยู่หัว ช่วงปลายรัชกาล มีการผลิตกระแสไฟฟ้า และการสํารวจขุดเจาะนํ้ ามนัท่ีอาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และโรงงานไฟฟ้าพลงันํ้า 

 

 
 
ภาพที ่2.3  อตัราส่วนของภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
                  ในช่วง ปี พ.ศ. 2497 - 2514                                   
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550. 
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ปี 2495 อุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม เป็นการผลิตเคร่ืองอุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรมยาสูบมีจาํนวนคนงานมากท่ีสุด และอุตสาหกรรมยางมีขนาดเลก็ท่ีสุด โรงงาน
อุตสาหกรรมมีท่ีตั้งในแหล่งวตัถุดิบและท่ีท่ีการคมนาคมเขา้ถึงสะดวก 

ประกาศคณะปฏิวติั ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ทาํ
ให้มีหลกัประกนัคุม้ครองผูล้งทุนให้ปราศจากการแข่งขนัของรัฐในกิจการท่ีให้การส่งเสริม ไดแ้ก่  
การงดเก็บอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัร ยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากการผลิตและจาํหน่าย  ในระยะเวลา 
2-5 ปีแรก อนุญาตใหส่้งผลผลิตท่ีผลิตไดเ้พื่อการส่งออก และใหสิ้ทธิพิเศษอ่ืนๆสาํหรับผูล้งทุนชาว
ต่างประเทศ  อุตสาหกรรมท่ีขยายตวั เป็นผลจากการส่งเสริม ไดแ้ก่ การผลิตยางรถยนต์ ส่ิงทอ 
นํ้ ามนั เคมีภัณฑ์ ซ่ึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั  และเป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา้ 
ปรากฎการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนอุตสาหกรรมในช่วงแคบ ตามภาพท่ี 2.3 

อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม  อยู่ในลกัษณะใชทุ้นมากกว่าการจา้งงาน ทาํให้เกิดการ
ขาดดุลการคา้เพิ่มข้ึน  การส่งออกขยายตวัร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะท่ีมีการนาํเขา้ขยายตวั ร้อยละ 8  
ต่อปี อา้งใน 60 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม ปัญหาเหล่าน้ี ทาํใหต้อ้งเปล่ียนทิศทางมาเนน้การส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพ่ือส่งออก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2545: 78 - 99) 

 
2.1.2  วกิฤติพลงังานคร้ังที ่1 และคร้ังที ่2  
ในปี พ.ศ. 2516  องคก์รของกลุ่มประเทศผูส่้งนํ้ ามนัเป็นสินคา้ออก  (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries : OPEC) ประกาศปรับราคานํ้ ามนั 4 เท่า เป็นผลใหก้ารพฒันา
อุตสาหกรรมมีสภาพชะงกังนั มีสัญญาณบ่งว่าเศรษฐกิจชลอตวั ดงัขอ้มูลประกอบ ปรากฏตามภาพ
ท่ี 2.4  ซ่ึงขอ้มูลการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมท่ีระบุถึงในช่วงเวลาน้ีปรากฏใน แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2520) 
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ภาพที ่2.4  อตัราส่วนของภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ  
                  ในช่วง ปี พ.ศ. 2515 - 2522                                 
 แหล่งทีม่า:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550. 
 

2.1.3  การกระจายการพฒันาสู่ภูมิภาค  
ในสมยัรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์(2523 – 2531) มีมาตรการเร่งการสร้างงานใน

ชนบท  และเร่งพฒันาพลงังานปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติท่ีพบในอ่าวไทย จึงเกิดมาตรการ
กระจายโรงงานอุตสาหกรรมออกไปยงัภูมิภาค  ปรากฏรายละเอียดในแผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  2520) 

จากภาพท่ี 2.5  จะเห็นการเปล่ียนแปลงของการพฒันาอยา่งชดัเจน การพฒันาอุตสาหกรรม
มีบทบาทสูงมาก ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 ไดป้รับโครงสร้างการผลิตดา้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรมให้มีผลผลิตส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศมากข้ึน ขณะเดียวกนัจะชะลอการนาํเขา้
สินคา้หลายประเภทดว้ยโดยการผลิตทดแทน  ให้มีการประหยดัการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสาขาคมนาคมและขนส่ง  ปรับโครงสร้างการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรหลกัของประเทศเพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงข้ึน โดยเฉพาะการใช้
ท่ีดิน แหล่งนํ้ า ป่าไม้ แร่ และพลังงานนั้ น รัฐจะสนับสนุนให้มีการนําเอาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทนัสมยัมาดดัแปลงในขบวนการเพ่ิมผลผลิต (สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ,  2525) 

กล่าวไดว้า่ ในช่วง ปี พ.ศ.2531 – 2533 ซ่ึงตรงกบัช่วงรอยต่อเขา้สู่รัฐบาลยคุพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวณั (2531 – 2534) ในสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั (2531 – 2534) เศรษฐกิจของ
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ประเทศไทยเติบโตในอตัรากว่าร้อยละ 10 ต่อปี การส่งออกขยายตวัร้อยละ 30 ต่อปี  สินคา้
อุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 64 ของการส่งออกรวม  เป็นบรรยากาศท่ีมีการคาดหมายโดยทัว่ไป
ว่าประเทศไทยจะเป็น เสือตวัท่ี 5 ของเอเชีย ต่อจาก 4 เสือเศรษฐกิจของเอเชีย คือ เกาหลีใต ้ฮ่องกง 
สิงคโปร์ และไตห้วนั การขยายตวัดงักล่าว ทาํใหรั้ฐบาลท่ีอยูใ่นช่วง ปี พ.ศ.2535–2539 เนน้การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ  เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน รัฐเปล่ียนจากบทผู ้
กาํกบัเป็นผูส้นับสนุน โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม เร่ิมเปล่ียนจากการใชแ้รงงานมาเป็นใช ้
เทคโนโลยี มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.3 และการลงทุนขยายตวัร้อยละ 12.8 (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2545: 104) 

 

 
 
ภาพที ่2.5  อตัราส่วนของภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ  
                  ในช่วง ปี พ.ศ. 2523 - 2534                                 
 แหล่งทีม่า:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550. 
 

2.1.4  เปิดเสรีทางการเงิน  
แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (2535 – 2539) ออกแบบการพฒันา

อุตสาหกรรม การคา้และบริการ ในบรรยากาศการแข่งขนัของตลาดโลกและพร้อมกบัการคุม้ครอง 
เร่งผอ่นคลายขอ้จาํกดัต่าง ๆ และลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐ  
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ใน ปี พ.ศ.  2535 ประเทศไทยเปล่ียนโครงสร้างตลาดการเงินเพื่อเปิดเสรีทางการเงิน 
สอดคลอ้งกบักระแสนิยมในโลก 
 วิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทาํให้เกิดวิกฤติสถาบนัการเงิน จึงเป็นปัจจยับงัคบัให้การ
พฒันาอุตสาหกรรมหยดุชะงกั 
 ในช่วงเวลาดงักล่าว ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสาํคญัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการ
ส่งออกอยา่งยิง่ ดงัแสดงสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเป็น สองเท่าของภาคการเกษตร ตามภาพท่ี 2.6  เน่ืองจาก
การขยายตัวของการส่งออกและการลงทุน กระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อนข้ึน และมี
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใชเ้ทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง  แหล่งท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส่วนถึงร้อยละ 52  ทาํใหป้ริมาณมลพิษอนัเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีมากข้ึนอย่างรวดเร็วทั้งจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเดิม และท่ีเกิดใหม่ ทั้งน้ี
เพราะการควบคุมดูแลของรัฐไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร  ตน้ทุนการสร้างระบบกาํจดัของเสียสูง 
และการละเลยของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมบางกลุ่ม ลว้นมีส่วนสนบัสนุนใหร้ะดบัความรุนแรง
ของปัญหาส่ิงแวดลอ้มทวีสูงข้ึน  (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 บทท่ี 3) 
 

 
 

ภาพที ่2.6  อตัราส่วนของภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ  
    ในช่วง ปี พ.ศ. 2535 - 2544                                

 แหล่งทีม่า:  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550. 
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2.1.5  ทกัษิโนมิกส์ (พ.ศ. 2544 –พ.ศ. 2549) 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสมยั  รัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นผลพลอยไดจ้ากแรง

ฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากมาตรการทางเศรษฐกิจประกาศใชก่้อนหนา้การส่งออกขยายตวั แสดงใน 
ภาพท่ี 2.7  ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวมีการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง พร้อมการส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและเลก็   (วรัญญู สุจิวรพนัธ์พงศ,์ 2550) 

 

 
 

ภาพที ่2.7  มูลค่าการส่งออก ช่วง ปี พ.ศ.  2534 – พ.ศ. 2554      
แหล่งทีม่า:  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2555.   
 
 2.1.6  ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

การลดลงของอุปสงคภ์ายนอกประเทศท่ีมีต่อสินคา้ของไทย ทาํให้เกิดการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ของไทยท่ีประสบกบัปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน และความสัมพนัธ์
ทางดา้นกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอนัซบัซอ้นท่ีเกิดข้ึนระหว่างประเทศต่างๆ ซ่ึงแสดง
ผา่นรูปแบบของการคา้ระหว่างประเทศโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํสินคา้ไปบริโภคขั้นสุดทา้ย และ
เพื่อนาํไปเป็นสินคา้ขั้นกลางเพื่อการผลิตต่อ เป็นการ การเช่ือมโยงทางการคา้ระหว่างประเทศ
เกิดข้ึนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม (กรกรัณย ์ชีวะตระกุลพงษ ์และสมประวิณ มนัประเสริฐ,  2551) 
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เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบผ่านช่องทางตลาดทุนและการค้าระหว่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ดังภาพ

ท่ี 2.7 ทั้งนี้แสดงภาพสรุปการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละแผน ในภาพที่ 2.10 

 ในภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีอุตสาหกรรมเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน 

ข้อมูลที่ปรากฏชัดคือสัดส่วนของอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงขึ้นมากทุกปี ปริมาณการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสูง ในขณะที่ระบุว่าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ และ

ความจําเป็นในการต้องหาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพลังงานทดแทน จึงเป็นข้อสังเกตว่า การเติบโต

ของอุตสาหกรรม เป็นสัดส่วนตรงกับการเติบโตของปริมาณมลพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ทุกประเภท 

 

2.2  นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย 

 

2.2.1  ประเด็นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2506 –  พ.ศ. 2519) 

การตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเร่ิมต้นจากผลงานหนังสือของ ราเชล คาร์สัน (Carson, 1962) 

ตรงกับช่วงเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่1 และต่อเนื่องจากผลงาน

หนังสือของ พอล เออร์ลิค (Ehrlich,  1968) เปิดเผยให้เห็นภัยคุกคามของการเพิ่มจํานวนประชากร

มนุษย์ต่อระบบนิเวศ  ในช่วงเวลานี้ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการลงทุน

ในภาคอุตสาหกรรม และไม่มีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก ในปี พ.ศ.  2515 ท่ีสําคัญ ได้แก่ การเปิดเผย

ให้เห็นความเสียหายที่เกิดจากฝนกรดในประเทศสวีเดนเป็นผลพวงของอุตสาหกรรมในประเทศ

อ่ืนๆ และผลงานวิชาการของสโมสรแห่งกรุงโรม (Club of Rome) ประกอบด้วยกลุ่มของนัก

เศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจชั้นนํา จาก 25 ประเทศ ซ่ึงคาดหมายขีดจํากัดของการ

เติบโต (Limits  to  Growth) ในระยะเวลา 100 ปี (Worldwatch Institute, 1972) และการประชุม

สหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) ท่ีกรุง

สต็อคโฮม ประเทศสวีเดน  ได้ จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United  Nations 

Environment Programme : UNEP) (คลังปัญญาไทย, 2549)  

ในบรรยากาศการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโลก  ประเทศไทยประกาศใช้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518  (กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม, 2553) 
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2.2.2  ประเด็นส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย ระยะที ่2 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2529)  
เน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรหลกัทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มปรากฏ

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524 ส่วนท่ี 3 บทท่ี 1) ใช้
งบประมาณร้อยละ 6.8  

ในการประชุม Stockholm +10 พ.ศ. 2525  ท่ีประเทศไนโรบี มีมติปรับปรุงปฏิญญาเพ่ือ
แสดง ความกงัวลเก่ียวกบัพฒันาการของส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบัจดัตั้งคณะกรรมการออกแบบวาระ
โลกจนกระทัง่มีผลการศึกษาเร่ือง “อนาคตของเราส่วนรวม (Our Common Future)” ใน ปี พ.ศ.
2530  (World Commission on Environment and Development  (WCED), 1987)  สาํหรับในประเทศไทย
เป็นช่วงรอยต่อระหว่างแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 และฉบบัท่ี 5  เป็นขณะท่ี
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัจนมีสัดส่วนลํ้าหนา้ภาคการเกษตรเป็นคร้ังแรก แผนพฒันาเศรษฐกิจใน
เวลานั้นใหค้วามสาํคญักบัการกระจายอุตสาหกรรมออกสู่พื้นท่ีชนบท ไดแ้ก่ การพฒันาพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก ทุ่งกุลาร้องไห ้ซ่ึงตอ้งการการลงทุนสูง (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด, 2553: 14) และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  2  คร้ัง  
 

2.2.3  กระแสโลกาภิวตัน์ (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534)  
เอกสาร อนาคตของเราส่วนรวม (Our Common Future) (WCED, 1987) เรียกร้องเก่ียวกบั

การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และการแกปั้ญหาความยากจนซ่ึงเกิดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และใหก้าํเนิดนิยามของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ “การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่น
ปัจจุบนั โดยไม่บัน่ทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของคนในอนาคต” การ
เคล่ือนไหวเก่ียวกบัปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยมีผลพวงปรากฏใน

แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 7  ส่วนท่ี 1 หนา้ 4 ไดแ้ก่ 
 
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การท่ีเศรษฐกิจไทย
เติบโตในระยะท่ีผ่านมา ในอตัราสูงมากทาํให้มีการระดมทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะ ท่ีดิน ป่าไม ้แหล่งนํ้ า ประมง และแร่ มาใชใ้นอตัราท่ีสูง อนัเป็นการ
ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าว ยิ่งไปกว่านั้นการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดหารทรัพยากรธรรมชาติท่ีผ่านมาเป็นสาเหตุสําคัญซํ้ า เ ติมให้

ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากพ้ืนป่าของ
ประเทศซ่ึงลดลงจาก 109.5 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของ
ประเทศ ในปี 2541 เหลือนอ้ยกว่า 90 ลา้นไร่ หรือนอ้ยกว่าร้อยละ 28 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมดประเทศในปี 2532 
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 นอกจากน้ี การขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวรวมตลอดถึงการขยายตวัของประชากรในเมือง ได้
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษในดา้นต่างๆ เช่น นํ้าเน่า อากาศเสีย เสียงรบกวน กากของ
เสียและสารอนัตรายซ่ึงเพิ่มปริมาณมากข้ึน อีกทั้งคุณภาพนํ้ าในแม่นํ้ าสายหลกั 
เช่น แม่นํ้ าเจา้พระยาและแม่นํ้ าท่าจีน รวมถึงคุณภาพนํ้ าทะเล ชายฝ่ังในบริเวณ

แหล่งท่องเท่ียว เส่ือมโทรมและมีคุณภาพตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน    ซ่ึงจะเป็นขอ้จาํกดัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
ต่อไปในอนาคต 
 
แสดงตวัอยา่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย  ดงัภาพท่ี 2.8 – 2.9  ขอ้มูลการอตัราการ

จบัสัตวน์ํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติของประเทศไทยท่ีลดลง และปริมาณสัตวน์ํ้ าของประเทศไทยท่ี
ลดลงเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น ตามลาํดบั 

 

 
 
ภาพที ่2.8  อตัราการจบัสตัวน์ํ้ าเคม็จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ  ช่วง ปี พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2553 
แหล่งทีม่า:  กรมประมง, 2554.  
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ภาพที ่2.9  ปริมาณการจบัสตัวน์ํ้ าของบางประเทศเทียบกบัประเทศไทย  (หน่วย: 1000 ตนั) ในช่วง 
                   ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 
แหล่งทีม่า:  Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2008.



 
   

 
 

 
 

ภาพที่ 2.10  สาระสําคัญโดยสังเขปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 10 

2504 2506 2509 2510 2512 2514 2515 2517 2519 2520 2522 2524 2525 2527 2529 2530 2532 2534 2535 2537 2540 2541 2543 2544 2545 2547 2549 2550 2552 2554

การเมือง/การปกครอง เป็นแบบรวมศูนย์ ใช้เศรษฐกิจนําสังคม ใช้ทรัพยากรแรงงาน

" เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน "

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย

โครงสร้างพื้นฐาน
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การพัฒนาสังคม เน้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา

ภูมิภาค ขนบท

ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วม ใช้เศรษฐกิจเป็ น

เครื่องมือพัฒนาคน ยึดปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

 มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

วิ

ก

ฤ

ติ

เ

ศ

ร

ษ

ฐ

กิ

จ

โดยประชาชน เพื่อ

ประชาชน คนเป็น

ศูนย์กลาง 

เศรษฐกิจ เป็น

เครื่องมือในการ

พัฒนาคน วิธีการ

พัฒนาเน้นองค์

รวมและบูรณาการ

 บริหารแบบชี้นํา

สังคม สร้างการมี

ส่วนร่วมเป็น 

Bottom-up

สังคมคุณภาพ 

สังคมแห่งภูมิ

ปัญญา การ

เรียนรู้ สังคม

สมานฉันท์

สร้างความสมดุล

 ระหว่างทุน

เศรษฐกิจ สังคม

 และทรัพยากร 

ธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม    

มุ่งสู่สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน
บริหารแบบควบคุมสั่งการ เป็นลักษณะ Top Down มีกรอบในการวางแผน

โดยราชการ เพื่อประชาชน

แผน 10

ยุคทองของการวางแผน
ยุคความผันผวน

ทางการเมือง
ยุคประชาธิปไตย ยุคเปลี่ยนถ่ายกระบวนทัศน์

การแก้ไขปัญหา

และปรับสู่การ

พัฒนายุคใหม่

แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9

การปฏิบัติตาม

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสร้างสมดุล 

และมีความอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน

อัญเชิญปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

"คน" เป็น

ศูนย์กลางการ

พัฒนา

การพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดทําแผนสู่

ระดับกระทรวง

เร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจ

และสังคม

แผน 1 แผน 2 แผน 3

ยุคทองของการ

วางแผนเศรษฐกิจ

ยุคทองของการ

พัฒนา

การพัฒนาสังคม

ควบคู่เศรษฐกิจ

25 
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2.2.4  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539)   

  การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกในปี พ.ศ. 2535 ท่ี กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ บราซิล มี

ผลผลิตข้อตกลง 3 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on 

Environment and Development) แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการทางด้านป่าไม้ (Statement of Forest 

Principle) และแผนปฏิบัติการ 21  (Agenda  21) เพื่อกําหนดบทบาทของประชาคมโลก ด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และอนุสัญญา 3 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ

เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทราย (กระทรวงการต่างประเทศ, ม.ป.ป.: 1 - 2)  

ในบรรยากาศดังกล่าวประเทศไทยในสมัยรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน ประกาศใช้

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ศูนย์สารสนเทศ

สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) 

ทําให้ งานด้านสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เกิดหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(สส.) แทนที่สํานักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเกิดอํานาจและหน้าที่ผลักดัน

นโยบายและมาตรการ การบริหารและงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2544) 

และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 บันทึกสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม ได้แก่  

 

…สภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงซึ่งมากับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ได้

ส่งผลให้ภาวะการเจ็บป่วยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคสมัยใหม่ เช่น 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งการบาดเจ็บล้มตายจาก

อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

รายได้ท่ีสูงขึ้น  การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทําให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเป็นลําดับ ในช่วง 2 ปีแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ป่าไม้ยังคงถูกทําลายลงถึงปีละ 1 ล้านไร่ ท่ีดินทํากินถูกชะ

ล้างพังทลาย คุณภาพของแม่นํ้า ลําคลองเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถจะนํามาใช้

ประโยชน์ได้อีกต่อไป สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทั้งในด้านคุณภาพของอากาศ 

ปริมาณฝุ่นละออง รวมทั้งเสียงในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักในภูมิภาค

นั้นได้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้
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การพัฒนาที่ไม่ได้คํานึงถึงต้นทุนและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

มองข้ามการพัฒนาคุณค่าของความเป็นคน ละเลยภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย จะส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540: 2)  

 

2.2.5  บทบาทของภาคประชาสังคม 1  (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549)  

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาฯฉบับ

ต่างๆ ได้แก่ ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติท่ีสูญเสียไปจํานวนมาก การจัดการดูแลไม่เพียงพอ 

ปัญหาความเสื่อมโทรมสกปรกและไม่ยั่งยืน ขาดความจริงจังและต่อเนื่องในการพื้นฟู ความ

หย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร การปนเปื้อนของสารเคมีในภาค

เกษตร นํ้าและดิน การสูญเสียแหล่งท่องเที่ยวจากผลกระทบของอุตสาหกรรมแร่  

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ออกแบบการการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความสุขของคนและจัด

กระบวนการมีส่วนร่วมจัดทําแผน จากภาคประชาสังคมขึ้นสู่ผู้นําและบูรณาการเป็นองค์รวม และ

สร้างหลักประกันให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 

2540 ได้แก่ 

 

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและใน

การคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ

และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ

หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมจะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน

สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าวทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิ

ของบุคคลที่จะต้องฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตาม

วรรคหนึ่งและวรรคสองย่อมได้รับความคุ้มครอง 
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การติดอาวุธให้กับภาคประชาสังคมชั้นที่ 2 ได้แก่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติเครื่องมือสําหรับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการมี

ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบันทึกในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ได้แก่ 

การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นทรัพย์จุดแข็งของประเทศ 

ความผิดพลาดของแนวคิดของแผนการพัฒนาฉบับก่อนหน้าที่มุ่งใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ

กลายเป็นข้อจํากัดของการพัฒนา พร้อมกับการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศที่อาศัย การรักษา

พื้นที่ป่าไม้ และต้นนํ้า การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินที่พ่ึงพาสารเคมี การปนเปื้อนของ

สารเคมีในนํ้า  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แก่ 

 

ให้เป็นที่ตระหนักว่าทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเคยเป็นจุดแข็ง

ของประเทศ และเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาและการดํารงชีวิตของชุมชน

และสังคม ได้รับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาที่ไม่สมดุล ในขณะที่ศักยภาพ

และโอกาสของประเทศ ในฐานะที่มีฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่

อุดมสมบูรณ์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยังไม่มีการกําหนดแนวทางการบริหาร

จัดการในเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน หากประเทศไม่มีการปกป้องดูแลโดย

เหมาะสม จะทําให้ฐานทรัพยากรดังกล่าวเสื่อมโทรมอ่อนแอ จนกลายเป็ น

ข้อจํากัดได้  

 

2.2.6  บทบาทของภาคประชาสังคม 2 (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)  

บทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็ง

เพิ่มขึ้นเมื่อประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยมีเนื้อหา ได้แก่  

 

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง 

ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุง 

รักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีว 

ภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพ

อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ 

เหมาะสม  

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะ

กระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรม ชาติหรือด้านสุขภาพให้ 

ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

 

2.2.7 ปัญหามลพิษในพื้นที่รายรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

เป็นตัวอย่างของการทดสอบบทบาทของภาคประชาชนในการคุ้มครองตนเองตามที่บัญญัติ

ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 สถานการณ์มลพิษในพื้นที่รายรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใน

บทความ เรื่อง “สารเคมีอันตรายในมาบตาพุด” (มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร, 2553) ได้แก่ 

 

จากการพัฒนาและขยายพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทําให้ต้องประสบกับปัญหาการบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยตามมา เช่น ปัญหาคุณภาพอากาศ 

คุณภาพนํ้า การขาดแคลนนํ้า ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้

นิคมฯ ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2552 จากกรณีสารเคมีร่ัวไหล 10 ครั้ง มีผู้

ได้รับกระทบ 1,299 ราย และเสียชีวิต 2 ราย  

พิษจากสารเคมีท่ีร่ัวไหล และจากการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน 

นํ้า และอากาศ ส่งผลให้เกิดการสะสมพิษเรื้อรังในร่างกายจนเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ในระดับเซลล์ จากประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชุมชนใกล้นิคมพบเซลล์มีการแบ่งตัว

ผิดปกติ ซ่ึงหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และสถาบัน

มะเร็งได้รายงานว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2543 พบอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งใน

เขตจังหวัดระยองสูงที่สุดในประเทศ สารพิษที่ร่ัวไหล และปลดปล่อยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิด แต่สารพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรงได้แก่ สารพิษใน

กลุ่ม VOC หรือสารอินทรีย์ระเหย พบว่ามีกระจายอยู่ในพื้นที่นิคมฯ ถึง 40 ชนิด มี 

20 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง และประเด็นที่สําคัญคือ  ในนิคมมาบตาพุดมีสารพิษที่

มีปริมาณเกินจากที่กฎหมายกําหนด (จากแถลงการณ์คณะกรรมาธิการ (กมธ.)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552)  

 

ความเห็นของนักเคลื่อนไหวกรณีปัญหามลพิษในพื้นที่รายรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ได้แก่ 

 

ในฐานะประชาชน อาจกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ให้สิทธิแก่

ประชาชนมากขึ้น เพราะเป็นตัวยืนยันว่าประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนในการร่วมรับรู้ ให้ความเห็นชอบหรือโต้แย้งในการ

จัดการที่ดินที่นายทุนกําลังจะเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมรับรู้ว่ามีระบบ

จัดการนํ้าเสียในสภาพใด แต่หากมีเรื่องเดือดร้อนจากการกระทําของโรงงาน

ดังกล่าว ประชาชนจะทําได้เพียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐดําเนินการให้ จากนั้นการ

จัดการจะใช้เวลานานเท่าไรขึ้นอยู่กับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เสียง

ประชาชนอาจมีผลเป็นการสะท้อนได้เพียงระดับหนึ่ง เพราะเครื่องมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของภาคประชาสังคม มีข้อจํากัด ในปี พ.ศ. 2540 จากเปรียบ

เป็นรัฐธรรมนูญเขียว มีลักษณะทาสีเขียวเคลือบมิได้เป็นเขียวทั้งใบ ด้วยการ

จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในลักษณะคลุมเครือ ด้วยการใช้ศัพท์ทาง

กฏหมาย  (ศรีสุวรรณ จรรยา, 2553)  

 

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมสะสมในพื้นที่รายรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเวลากว่า

สองทศวรรษเป็นกรณีทดสอบอํานาจของภาคประชาชนตามสิทธิในรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 เมื่อ

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ได้ร่วมกันฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกรม

ควบคุมมลพิษ ต่อศาลปกครอง ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ประกาศเขตคุ้มครองมลพิษ และศาล
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ปกครองสูงสุดมีคําสั่งระงับโครงการลงทุน 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อวันที่ 

29 กันยายน พ.ศ. 2552 และเกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  

 

…นายมูเนโนริ ยามาดา ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่ น (เจโทร

กรุงเทพ) เปิดเผยหลังการเข้าพบนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม ว่า 

กรณีปัญหามาบตาพุดที่นํามาสู่การระงับ 64 กิจการ ส่งผลให้ภาพพจน์เมืองไทย

สั่นคลอนในสายตานักลงทุนญี่ปุ่ น และนักลงทุนจากประเทศอื่น ๆ ซ่ึงอดีตไทย

เป็นประเทศที่โดดเด่นในสายตานักลงทุนญี่ปุ่นมากสุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

ในเอเชียและอาเซียน แต่ปัจจุบันคงไม่ใช่แล้ว ดังนั้น รัฐบาลไทยต้องเร่งแก้ไข

ปัญหามาบตาพุดโดยเร็ว และต้องให้เห็นภาพชัดเจนภายใน 2-3 เดือน เพื่อเรียก

ความเชื่อมั่นกลับมา (ไทยรัฐออนไลน์, 2553) 

 

2.3  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปราศจากการยึดโยงกับสิ่งแวดล้อม  

 

 2.3.1   การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยประกอบด้วย การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ได้แก่ การจัดสรรพื้นที่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  ถนน นํ้าประปา ไฟฟ้ า ระบบการขนส่ง 

และ การออกแบบมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการจัดให้มีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนได้แก่ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีบทบาทในการกําจัดอุปสรรคกีดขวางการลงทุนเพื่อ

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและจากในประเทศ การยึดโยงกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเปราะบาง

และตัดขาดในสถานการณ์ท่ีเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 

 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

จนถึง ฉบับที่ 10 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551) ได้แก่ 

ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2524)  รัฐก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ  

ช่วงที่ 2 (พ.ศ.2525 - พ.ศ. 2539) ริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ 

โครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ประกอบด้วยท่าเทียบเรือนํ้าลึกที่แหลมฉบัง 

และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เกิดโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ทางรถไฟ ทาง

พิเศษ มีการลงทุนโดยเอกชน อาทิการขนส่งนํ้ามันทางท่อ (พ.ศ. 2534) และโครงการท่อส่ง

นํ้ามันดิบ (พ.ศ. 2535) ในพื้นที่อุตสาหกรรม เริ่มนําเอาก๊าซ และนํ้ามันจากอ่าวไทยมาใช้ประโยชน์ และ 
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ภาพที่ 2.11  วัฏจักรการลงทุนของประเทศไทย 

แหล่งที่มา:  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551. 

 

ตารางที่ 2.1  โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามแผนการของรัฐบาล 

 

ลําดับ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามแผนการของรัฐบาล 

1 โครงการขนส่งมวลชนระบบราง มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 771,000 ล้านบาท โดยมี

แผนการดําเนินการในปี 2551 จํานวน 6 เส้นทาง มูลค่า 259,000 ล้านบาท 

2 โครงการระบบรถไฟรางคู่ โดยเส้นทางที่เริ่มดําเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ ช่วง

ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง และเส้นทางที่ได้รับการเห็นชอบในรัฐบาลชุดที่แล้ว คือ 

ช่วงขอนแก่น-นครราชสีมา-แหลมฉบัง 

3 โครงการระบบชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 โครงการผู้อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 

5 โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 

6 โครงการเซาเทิร์นซีบอร์ด 

7 โครงการทางถนน 

 

แหล่งที่มา:  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2551.  
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ช่วงที่ 3  (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2553) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การขยายโรงกรอง

นํ้าประปาในนครหลวง และการประปาภูมิภาค การจัดหาแหล่งนํ้าดิบ การขยายศักยภาพกําลังการ

ผลิต โครงข่ายท่อส่งนํ้า ซ่อมบํารุงและเปลี่ยนท่อ การขยายระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพและปริ

มลฑล ประกอบด้วย รถเมล์พิเศษ หรือรถเมล์เร่งด่วน (Bus Rapid Transit -BRT)  ระบบรถไฟฟ้ า

ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลิตพลังงาน  

ได้แก่ เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังนํ้า โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

(สถาพร โภคา และคณะ, ม.ป.ป.) 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ความสําคัญในระดับสูงกับการ

ส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อการส่งออกสินค้า

เกษตรและสินค้าขั้นปฐมเผชิญสถานการณ์ตลาดอิ่มตัว โดยมีหน่วยงานหลายแห่งร่วมรับผิดชอบ 

ได้แก่ กระทรวงการคลัง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กระทรวงพาณิชย์  การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีมาตรการที่สําคัญมี 2 ประเภท 

ได้แก่ (1) มาตรการปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน และ (2) มาตรการส่งเสริมการส่งออก ซ่ึง

เริ่มใช้งานหลังวิกฤตการณ์น้ํามันครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2522 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์, 

2547: 10 – 48)  

มาตรการปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน ได้แก่ กําแพงภาษีสินค้านําเข้า และ

ข้อบังคับใช้ช้ินส่วนที่ผลิตภายในประเทศ 

มาตรการส่งเสริมการส่งออก ได้แก่ การยกเว้นอากรและภาษีต่างๆสําหรับอุตสาหกรรม

ส่งออก   ให้สิทธิประโยชน์พิเศษ กําหนดเขตเศรษฐกิจส่งออก  และการช่วยเหลืออุตสาหกรรมบาง

ประเภท ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยตํ่าเป็นพิเศษ  การสนับสนุน ด้านการวิจัยและพัฒนา  
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย

การพิจารณาให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์

หลายประการ ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงาน  การประหยัดพลังงาน  การประหยัดเงินตรา

ต่างประเทศ และการได้รับเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น ลักษณะของมาตรการจูงใจการลงทุน ได้แก่ 

การยกเว้นหรือลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าของเครื่องจักร วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ  การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 3 ปี ถึง 8 ปี และสิทธิหักค่าสูญเสียหรือเสื่อมสิทธิ์ออกจากภาษีเงินได้

สําหรับค่าใช้จ่ายในด้าน Goodwill  ลิขสิทธิ์ และสิทธิอ่ืนๆ เป็นเวลา 5 ปี หลังจากที่ได้รับบัตร

ส่งเสริมฯ อุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน  มี  5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่ม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง (2) อิเล็กทรอนิกส์ และ

เครื่องไฟฟ้ า (3) เคมีกระดาษ และพลาสติก (4) อุตสาหกรรมเบา และ (5) เหมืองแร่ เซรามิกส์และ

โลหะขั้นมูลฐาน (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2553)   



34 

 

อุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์, 

2547: 2-11)  ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ (14,909 ล้านบาท) อุตสาหกรรม

เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทําด้วยเหล็ก (9,942 ล้านบาท) อุตสาหกรรมพลาสติก (9,614 ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในสํานักงานและครัวเรือน (3,422 ล้านบาท) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะที่

ไม่ใช่เหล็ก ( 2,534 ล้านบาท)  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ (2,498 ล้านบาท) 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (2,422 ล้านบาท) อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม (1,861 ล้านบาท) อุตสาหกรรมยางพาราและการผลิตยาง (1,196 ล้านบาท) และ

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (1,097 ล้านบาท)  

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด คือ (1) อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศเป็นหลัก มีเพียงอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง (2) อุตสาหกรรมมีลักษณะ

พ่ึงพิงวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางจากต่างประเทศจํานวนมาก (3) อุตสาหกรรมบางประเภท นําเข้า

ชิ้นส่วนต่างๆเพื่อประกอบเป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อส่งออก คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  
มาตรการที่รัฐกําหนด แสดงถึงแรงสนับสนุนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในทุกด้าน สิทธิ

ประโยชน์สูงสุดมีให้แก่อุตสาหกรรมที่นําเข้าวัตถุดิบในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่นโยบายใน

การให้ความหมายความสําคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและผลข้างเคียงอื่น ๆ ท่ีเป็นส่วนมาจาก

การเติบโตของอุตสาหกรรม การปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีปัญหาใน

ด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 

 

2.3.2  การประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมนิยมใช้ดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณเป็นมาตรวัด ความ

เข้มแข็งของอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากความหน้าแน่นของโครงข่ายการเชื่อมโยงกันระหว่าง

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ การคํานวณค่าดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณนิยมใช้ แบบจําลองปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิต  ตามแบบฉบับของศาสตราจารย์  Wassily Leontief (Leontief, 1966)  ซ่ึงมีการ

ประยุกต์ในงานวิเคราะห์ประเด็นต่างๆอย่างกว้างขวาง สําหรับการใช้งานวิเคราะห์ความก้าวหน้า

ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ (Verbruggen, 1985; Sompote Kunnoot, 1989; Moses, 2005: 40 

- 46) เป็นต้น  

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพิจารณาจากความหนาแน่นของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 

ระหว่างการผลิตสินค้าต่างๆภายในประเทศ โครงข่ายเชื่อมโยงที่หนาแน่นแสดงความเข้มแข็ง

มากกว่าโครงข่ายเชื่อมโยงที่เบาบาง Hirschman  (1958) เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาแนวคิดการเชื่อมโยงไป

ข้างหลัง และไปข้างหน้า (Backward and Forward Linkages Effects) (Moses, 2005: 45) 
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ความก้าวหน้าของการพัฒนาอุตสาหกรรมพิจารณาได้จากการเจริญเติบโตของความ

หนาแน่นของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างการผลิตสินค้าต่างๆภายในประเทศ ซ่ึงเกิดจากมี

ความหลากหลายของอุตสาหกรรมมากขึ้น ทําให้มีความสามารถพึ่งพาตนเอง  หลักการดังกล่าวใช้

วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน ความสามารถสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ และการจ้างงาน 

(Sompote Kunnoot, 1989: 94)  

การศึกษาการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward  Linkages) แสดงให้เห็นความหนาแน่นของ

อุปสงค์ของสินค้าใช้เป็นวัตถุดิบของการผลิตสินค้าอื่นๆที่มีความหลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม 

และความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถาบันวิจัยสังคม, 2545: 49) 

การศึกษาการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward  Linkage) แสดงให้เห็นความหนาแน่นของ

การใช้สินค้าต่างๆที่ผลิตในประเทศเป็นปัจจัยการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม และความเข้มแข็ง

ของอุตสาหกรรม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม, 

2545: 49) 

การศึกษาตามแนวคิดการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkages) และการเชื่อมโยงไป

ข้างหลัง (Backward Linkage) ได้แก่ 

Sompote Kunnoot (1989: v) ในการศึกษาเรื่อง Impacts of Export-Oriented Industrialization in 

Thailand พบว่า อุตสาหกรรมที่มีอํานาจการพัฒนา ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นฐาน โดยพิจารณาด้านการผลิต รายได้เงินตราต่างประเทศ และการเชื่อมโยงการจ้างงานทั้งหมด 

รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม  (2545) ในการศึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บท

อุตสาหกรรมรายสาขา สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ พบว่า มีการใช้แรงงานเข้มข้น  มีเทคโนโลยี

ของตนเองประเทศไทยมีศักยภาพเหนือกว่าประเทศคู่แข่ง และเสนอ ให้รัฐมีบทบาทมากขึ้น โดย

การปรับโครงสร้างภาษี สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต 

Junning and Ping Sun (2002) ในการศึกษาเรื่อง The Linkages of Agriculture to Hawaii's 

Economy พบว่า แม้สัดส่วนของภาคการเกษตรในระบบเศรษฐกิจฮาวายมีไม่มาก แต่มีการเชื่อมโยง

ท่ีแข็งแกร่งอย่างมากทั้งในการเชื่อมโยงไปข้างหลัง และการเชื่อมโยงไปข้างหน้าและ หากสมมติว่า

อุตสาหกรรมการเกษตร ทั้ง 28 สาขาหายไปจากระบบเศรษฐกิจ ในปี 1992 จะสร้างความสูญเสีย

ให้กับระบบเศรษฐกิจฮาวาย 5.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของฮาวาย 

Andreosso-O’Callaghan and Yue (2004) ในการศึกษาเรื่อง Intersectoral Linkages and 

Key Sectors in China 1987-1997 -An Application of Input-output Linkage Analysis ใช้วิธีของ 
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Rasmussen (1956),Chenery and Watanabe (1958), Hirschman (1958) และ Pure Linkage พบว่า การ

เชื่อมโยงในสาขาการผลิตต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแง่ของ

ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการเชื่อมโยงและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการ

เจริญเติบโตของกิจกรรมการผลิตและการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

Moses, Ouma Pundo  (2005) ในการศึกษาเรื่อง An Input - Output Analysis of Economic 

Impacts of Agriculture: The Case for Revitalisation of Irrigation Schemes in Eastern Cape, 

SOUTH AFRICA. พบว่า ภาคเกษตรกรรมมีการเชื่อมโยงไปข้างหน้าสูงกว่าการเชื่อมโยงไปข้าง

หลัง แต่การเชื่อมโยงทั้งสองประเภทต่างมีการพึ่งพากันอย่างเข้มแข็งในสายการผลิต นอกจากนั้น

พบว่าภาคเกษตรกรรมมีความ สําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ  การวิเคราะห์

ด้านผลกระทบการจ้างงาน แสดงให้เห็นว่าการชลประทานรายย่อยสามารถนําการเจริญเติบโตอย่าง

มีนัยสําคัญในการจ้างงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มในชนบท อย่างไรตามผู้ประกอบการเกษตรราย

ย่อย และท้องถิ่นได้ประโยชน์น้อยจากการทําฟาร์มรายย่อย 

อภิฤดี สมบุญตนนท์ (2549) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจากการ

ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย  โดยศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสาขาก่อสร้างที่

อยู่อาศัย (เช่น บ้านพักอาศัย อาคารชุด) และสาขาก่อสร้างที่ไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัย (เช่น อาคารสํานักงาน 

โรงแรม โรงงาน) ใน 7 ช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2518 ปี พ.ศ.2523 ปี พ.ศ. 2528 ปี พ.ศ. 2533 ปี พ.ศ. 

2538 ปี พ.ศ. 2541 และปี พ.ศ. 2543 พบว่า มีการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากหลากหลายสาขาเศรษฐกิจ 

แต่มีการกระจาย ผลผลิตเพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตให้เพียงบางสาขาเศรษฐกิจเท่านั้น โดยผลผลิต

ส่วนใหญ่ถูกกระจายไปเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายในรูปการสะสมทุนมากที่สุด  

การพิจารณาการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศจีนประกอบด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าไร  อํานาจการสร้างงาน การใช้ความรู้

พื้นฐานในประเทศและผลสะเทือนต่อการผลิตอื่นๆ (ประชาชาติธุรกิจ, 2552)  

 

2.4  ต้นทุนส่ิงแวดล้อม 

 

 ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ความเสียหาย 4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความเสียหายต่อสุขภาพ

มนุษย์ (Human Health) (2) ความเสียหายต่อสวัสดิการของมนุษย์ (Human Welfare) (3) ความ

เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Resources) และ (4) ความเสียหาย

ต่อระบบนิเวศ (Ecological  System) ความเสียหายเหล่านี้มีสาเหตุจากความล้มเหลวของตลาด 

(Market Failure) 3 เรื่อง ได้แก่  (1) การรั่วไหลของวัตถุในสถานะต่างๆ เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
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อุณหภูมิ กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน และลักษณะอัปลักษณ์ต่อสายตา ของกิจการบริโภคและการ

ผลิต เกิดความเสียหายต่อสภาพส่วนรวม นิยมเรียกว่า ต้นทุนวงนอก (External  Cost)  (2) ทรัพย์

สาธารณะ (Public  Goods) ได้แก่ วัตถุและกิจการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันกันใช้สอยเป็ น

ส่วนรวม และ (3) ทรัพยากรท่ีเข้าถึงได้อย่างเสรี (Open Access Resources) ปราศจากกรรมสิทธิ์และ

การครอบครองโดยเฉพาะของบุคคลใด  ทําให้ทรัพยากรเกิดปัญหาความเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (สมพจน์ กรรณนุช, 2550: 287 – 288) 

 

2.4.1  ความล้มเหลวของตลาด (Market Failure)   

ตลาดไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือของการกระจายสินค้าและบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเพราะมีคุณค่าของสินค้าและต้นทุนของสินค้าบางประการในสังคมที่เกิน

ขอบเขตการจัดการของตลาด คุณค่าของสินค้าบางประการดังกล่าวมีสถานะเป็นส่วนรวม ได้แก่ 

วัตถุท่ีร่ัวไหลจากสินค้าเป็นประโยชน์ต่อสังคม และต้นทุนของสินค้าบางประการดังกล่าวมีสถานะ

เป็นส่วนรวม ได้แก่ วัตถุท่ีร่ัวไหลจากสินค้าเกิดความเสียหายต่อสังคม ตลาดไม่สามารถผนวก

คุณค่าและต้นทุนของสินค้าบางประการที่มีสถานะเป็นส่วนรวมเหล่านี้เข้าเป็นคุณค่าและต้นทุน

ของสินค้าที่แท้จริง จึงถือว่าตลาดล้มเหลวในการเป็นตัวแทนของคุณค่าและต้นทุนของสินค้าที่

แท้จริง ปริมาณการบริโภคและการผลิตตามราคาตลาดจึงคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง (สม

พจน์ กรรณนุช, 2550: 126 - 127) 

 

2.4.2  การรั่วไหลของวัตถุในสถานะต่าง ๆ  (Externality)  

ผลกระทบวงนอก หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต หรือการบริโภค ท่ี

รั่วไหลออกนอกพื้นที่การผลิตหรือการบริโภค   ผลที่ร่ัวไหลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก หรือสังคม เรียกว่า ผลประโยชน์ภายนอก (External  Benefits) แต่หากผลที่ร่ัวไหล

ก่อความเสียหาย  ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก หรือสังคม เรียกว่า ต้นทุนวงนอก (External 

Costs)  

ผลกระทบวงนอก (Externalities) มีลักษณะเป็นผลผลประโยชน์ท่ีปราศจากค่าตอบแทน 

(Uncompensated Effects) และมีลักษณะเป็นความเสียหาย ที่ไม่มีค่าชดเชย และมีลักษณะเป็ น 

ผลกระทบที่เกิดกับบุคคลที่สาม (Third-party  Effects) และเป็นผลกระทบที่ไม่มีตลาดรองรับ  

(Non-market Effects)  และเป็นผลกระทบที่ล้นออกมา (Spillover Effects) หรือ (Transaction 

Spillover) (เรณู สุขารมณ์, 2528: 296)  
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    2.4.2.1  ผลลัพธ์จากผลกระทบวงนอก   

Arthur Cecil Pigou เห็นว่า ดุลยภาพของตลาดไม่ใช่ดุลยภาพที่แท้จริงของสังคม 

และสังคมไม่สามารถเข้าถึงดุลยภาพที่แท้จริงได้เอง ช่องว่างระหว่างดุลยภาพของตลาดกับดุลยภาพ

ท่ีแท้จริง เป็นเหตุผลเบื้องหลังความต้องการกิจการสาธารณะและอํานาจของรัฐ เพื่อปิดช่องว่าง

ระหว่างดุลยภาพที่แท้จริงของสังคมกับดุลยภาพของตลาด  มาตรการภาษีจึงมีฐานะและบทบาท ใน

การปิดช่องว่างดังกล่าว  เช่น ต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตกระแสไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทุน

เครื่องจักร แรงงานปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ และต้นทุนวงนอก เช่น การรั่วไหลของมลพิษ

รูปแบบต่าง ๆ มลพิษทางอากาศ หมอกควันพิษ ฝุ่นละอองที่กระทบต่อสภาพแวดล้อม สัตว์ และพืช 

เป็นต้น (Mishan, 1971: 1) 

นักเศรษฐศาสตร์ถือว่า ภาษีไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง แต่มีสถานะเป็นการโอนย้าย

ผลผลิตจากภาคประชาชน สู่มือของรัฐ และรัฐใช้จ่ายเงินภาษีออกไปคืนสู่ภาคประชาชนอีกครั้ง 

 2.4.2.2   ต้นทุนวงนอก  

ราคาของสินค้าคือกลไกของตลาด กดดันอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและ

บริการ ให้ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ ดุลยภาพของตลาดหมายถึงราคาสินค้าที่ทําให้อุปสงค์เท่ากับ 

อุปทาน แสดงในภาพที่ 2.12  (สมพจน์ กรรณนุช, 2550: 117 - 121) 

 

 
 

ภาพที่ 2.12  การทํางานของตลาดเกี่ยวข้องกับกลไกของราคา 
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ตลาดมีธรรมชาติไม่นับรวมคุณค่าและต้นทุนที่มีสถานะเป็นสาธารณะ ได้แก่ 

ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม และต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนในลักษณะนี้จึงมีสถานะเป็ น 

“ผลประโยชน์วงนอก” และ “ต้นทุนวงนอก” ของตลาด ทําให้ราคาสินค้าในตลาดไม่มีสถานะเป็ น

ตัวแทนของคุณค่าที่แท้จริงของสังคมและไม่มีสถานะเป็นตัวแทนของต้นทุนที่แท้จริงของสังคม 

Pigou (1960) เป็นผู้เสนอให้รัฐใช้มาตรการภาษีเป็นตัวแทนของ “ผลประโยชน์วงนอก” และ 

“ต้นทุนวงนอก” ทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นครอบคลุม “ผลประโยชน์วงนอก” และ “ต้นทุนวงนอก” 

และสังคมมีการบริโภคและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ในภาพที่ 2.13  แสดงให้เห็นดุลยภาพที่

แท้จริงของสังคม ท่ีหมายถึงราคาสินค้าที่รวมต้นทุนที่แท้จริงของสังคม  

 

 
 

ภาพที่ 2.13  ดุลยภาพที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับกลไกของราคา 

  

  2.4.2.3   ตัวอย่างต้นทุนวงนอก (External Costs) ท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค  

                                        ได้แก่ 

1) มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม (Industrial Air  Pollution) เป็ น

แหล่งกําเนิดมลพิษชนิดอยู่กับที่ (Point  Sources) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ  และ 

การรั่วไหลของก๊าซและสารเคมี ในกระบวนการผลิต (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.: 1) 

ผลกระทบมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของบุคคล  ได้แก่  โรคทางเดิน

หายใจยกคาอิจิ  จากก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ในอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนกว่า 2 

แสนคน ในเขตอุตสาหกรรมในเมืองยกคาอิจิ ประเทศญี่ปุ่ น (ประชาชาติธุรกิจ, 2552) สําหรับ
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ประเทศไทย พบอัตราการป่วยโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนในจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็ น

พื้นที่อุตสาห กรรมขนาดใหญ่ สูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ (กรมอนามัย, 2554) ทั้งนี้ชนิดของ

สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมบางประเภท แสดงในตารางท่ี 2.2  

 

ตารางที่ 2.2  ชนิดของสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรม 

 

ประเภทของอุตสาหกรรม ชนิดของมลพิษจากการเผาไหม้

เชื้อเพลิง 

ชนิดของมลพิษจาก

กระบวนการผลิต 

การผลิตทั่วไป 
 SO2  NOx PM CO Pb Cd Hg 

Benzene Xylene Cl2 H2SO4  
  

โรงไฟฟ้ า  SO2  NOx PM   

เตาเผามูลฝอย  SO 2  NOx PM HCl Dioxin    

โรงกลั่นนํ้ามัน  SO 2  NOx VOCs   SO2  NOx VOCs 

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
 SO2  NOx PM HCl HF Pb Cd Hg 

DioxinDioxin 
  

โรงโม่ บด ย่อยหิน   PM  

โรงงานปูนซิเมนต์ โรง

เหล็ก 
 SO2  NOx PM   

 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.: 6. 

 

2) มลพิษทางนํ้า เกิดจากนํ้าทิ้ง ของโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่ 

(1) นํ้าหล่อเย็น  เกิดจากการระบายความร้อนจากเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ  ไม่มีสิ่งเจือปนมากนัก  แต่มีอุณหภูมิสูง เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้าทั้งทางตรง

และทางอ้อม 

(2) นํ้าล้าง  เกิดจากขบวนการล้างวัตถุดิบ  เครื่องจักร อุปกรณ์ การทํา

ความสะอาดโรงงาน  เป็นต้น  มีสารเจือปนมาก  เช่น  พวกสารอินทรีย์  สารเคมี  สารแขวน 

ลอย  และสารที่จมนํ้าได้  
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(3) นํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตเกือบทั้งหมด  มีความสกปรกมาก

เพราะมีสารปนเปื้อนออกมา 

(4) นํ้าทิ้งจากกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น  นํ้าจากเครื่องควบแน่น  นํ้าทิ้งจาก

หม้อนํ้า  เป็นต้น  ท่ีสําคัญที่สุดได้แก่  นํ้าจากเครื่องควบแน่น  ซ่ึงมีปริมาณมาก  อุณหภูมิสูงและมี

สิ่งสกปรกละลายปะปน 

ผลกระทบจากนํ้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม สร้างอันตราย ความ

เดือดร้อน รําคาญ แก่สังคม ดังตัวอย่างปรากฏในตารางที่ 2.3 

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมบางประเภท ปล่อยสารที่มี

โลหะหนักเป็นองค์ประกอบลงในนํ้า ก่อให้เกิดมลภาวะ ได้แก่ โรงงานผลิตกระดาษ และเยื่อ

กระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก ปล่อยสารปรอท (Hg) โรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แบบเชลปิ

แดต ใช้ผสมโลหะคือ ใช้ผสมสีบางชนิด ใช้เคลือบโลหะบางครั้งใช้ผสม Hg อุดฟัน ปล่อยสารแคต

เมียม (Cd)  โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย ปล่อยสารแมงกานีส (Mn) โรงงานแบตเตอรี่ ปล่อยสารตะกั่ว 

(Pb)  และโรงงานกระป๋อง โรงงานทําโลหะบัดกรี ปล่อยสาร ดีบุก (Sn)  เป็นต้น (เครือข่ายเพื่อ

โรงเรียนไทย, ม.ป.ป.) 

 

ตารางที่ 2.3  ลักษณะต้นทุนภายนอกที่เกิดจากนํ้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ประเภทอุตสาหกรรม ลักษณะผลกระทบที่อยู่ในนํ้าทิ้ง 

อาหาร มีสารอินทรีย์สูงมากทําให้ O2 น้อยลง 

เส้นใย มีสารพิษเจือปนที่มีอยู่ในเส้นใย 

กระดาษ มีกลิ่นเหม็น สีท่ีปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าจะสกัดกั้นการสังเคราะห์แสงของพืช 

ปิโตรเลียม มีสารประเภทไฮโดรคาร์บอน กรด 

ยางและพลาสติค มีค่า BOD สูง 

อ่ืน ๆ นํ้าทิ้งจากโรงงานฟอกหนังมีฤทธิ์เป็นด่าง 

 

แหล่งที่มา:  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า, 2552. 

 

ผลกระทบมลพิษทางนํ้าต่อสุขภาพของบุคคล  ท่ีพบในประเทศญี่ปุ่ น 

ได้แก่  โรคอิไต อิไต มีผลต่อการทําลายกระดูกและไต  เกิดจากการปล่อยมลพิษลงสู่แม่นํ้า  และ

ชาวนาใช้น้ําในแม่นํ้าจินซุปลูกข้าว ทําให้เกิดการสะสมสารพิษแคดเมียมในอาหาร พบที่เมือง
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จังหวัดโตมายะประเทศญี่ปุ่ น และโรคมินามาตะ มีสาเหตุจากการได้รับสารปรอทชนิด เมทิล เมอร์

คิวรี ท่ีปนเปื้อนในอาหารทะเล โดยโรคนี้มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางผ่านการรับประทานปลา

และอาหารทะเลต่าง ๆ  แหล่งที่ทําให้เกิดโรคมินามาตะมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานชิชโช 

คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตสารอะเซตาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ใกล้พ้ืนที่ทําการประมง เป็นต้น 

(ประชาชาติธุรกิจ, 2552)  สําหรับประเทศไทย รายงานการปนเปื้อนของแม่นํ้าพอง 5 ธันวาคม 

2540 ทําให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตายมากกว่าห้าแสนตัว และมีสัตว์น้ํานอกกระชัง เช่น ปลา และ

หอย ตายอีกเป็นจํานวนมาก ณ บริเวณดังกล่าว (ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, 2541) 

 

ตารางที่ 2.4  ปริมาณการบริโภคพลังงานจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2543 (พันตัน) 

 

 
 

แหล่งที่มา:  โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ม.ป.ป. 
 

3) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกที่เกิดจากสังคมมนุษย์ (Anthropogenic 

Climate Change) เกิดจากเผาไหม้ นํ้ามัน ก๊าซ การใช้สารเคมีบางประเภท ก่อให้เกิดภาวะเรือน

กระจก นับเป็นตัวอย่างที่ใหญ่ท่ีสุดของตลาดล้มเหลว (Nicholas, 2006) ทั้งนี้ รายงานพลังงานของ

ประเทศไทยปี พ.ศ.  2543 ระบุว่าประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 

16,741,000 ตัน อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการบริโภคพลังงานสูงมาก โดย
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พบว่าในปี ดังกล่าวมีการใช้พลังงานสูงถึง 1,139,000 ตันหรือร้อยละ 6.8 ของการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม พลังงานที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นพลังงานไฟฟ้าและนํ้ามัน

เชื้อเพลิง รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 2.4 

ต้นทุนวงนอก คือความเสียหายต่อสังคม ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล  การบําบัดนํ้าเสีย ความเสียหายของผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์น้ํา ความเสียหายของ

ระบบนิเวศ  ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้

รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต สินค้าและการบริโภคสินค้า 

การรั่วไหลของวัตถุในสถานะต่างๆ  (Externalities) มี 2 ลักษณะ ได้แก่  การรั่วไหลที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม นิยมเรียกว่า ประโยชน์วงนอก และการรั่วไหลที่สร้างความเสียหายต่อ

สังคม นิยมเรียกว่า ต้นทุนวงนอก การรั่วไหลทั้ง 2 ลักษณะไม่มีตัวแทนในระบบต้นทุนการผลิต

และราคาสินค้า จึงนิยมเรียกสถานการณ์น้ีว่า “ตลาดล้มเหลว” 

 

2.4.3 ทรัพย์สาธารณะ  (Public  Goods) หมายถึง วัตถุและกิจการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ

แบ่งปันกันใช้สอยเป็นส่วนรวม (สมพจน์ กรรณนุช, 2550: 166 - 168) ทรัพย์สาธารณะไม่มีระบบ

ราคาซื้อขายเพราะมีสถานะเป็นส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องซื้อ

ทําให้ไม่มีความต้องการซื้อและไม่มีราคาทรัพย์สาธารณะ การบริการทรัพย์สาธารณะจึงปราศจาก

ตลาดที่ใช้เป็นเครื่องมือกระจายสินค้าทั่วไป แต่เป็นการบริการที่ไม่เรียกเบค่าใช้จ่าย ต่างกับการ

บริการสินค้าทั่วไปที่ผู้บริโภคหรือใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แปรผันได้ตามแรงซื้อและแรงขาย 

ธรรมชาติของทรัพย์สาธารณะท่ีปราศจากความต้องการกลไกตลาดเช่นนี้นิยมเรียกว่า ตลาดล้มเหลว 

(Market Failure)  

การบริการทรัพย์สาธารณะมีต้นทุนซึ่งเป็นภาระร่วมกันของสังคม จึงทําให้การบริการใช้

วิธีระดมทุนจากการบังคับเบภาษีจากประชาชนโดยไม่เลือกเจาะจงบุคคลใดใช้บริการทรัพย์

สาธารณะในปริมาณมากหรือน้อยมีภาระเท่ากัน ธรรมชาติเช่นนี้บีบบังคับให้มีการแข่งขันใช้

ประโยชน์บริการทรัพย์สาธารณะแต่หลีกเลี่ยงการระดมทุนเพื่อจัดหา สถานการณ์เช่นนี้นิยมเรียกว่า 

การเอาเปรียบ (Free Ride) ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของการบริการทรัพย์สาธารณะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อสังคมเพราะทรัพย์สาธารณะมีธรรมชาติเผชิญกับความเสียหายเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีการใช้

ประโยชน์ท่ีไม่คุ้มค่า และมีการเบียดบังถ่ายเทไปเป็นประโยชน์และทรัพย์สินส่วนบุคคล 

(Corruption) ซ่ึงขาดแคลนและเผชิญกับความล้มเหลวของการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายด้านสุขาภิบาล 

แสดงในตารางท่ี 2.5 
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ตารางที่ 2.5  อัตราส่วนร้อยละของปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่นํากลับมาใช้ใหม่ต่อปริมาณขยะที่   

เกิดขึ้น 
  

 
 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป. 

  

2.4.4 ทรัพยากรที่เข้าถึงได้อย่างเสรี (Open Access Resources)  

เป็นรากเหง้ารูปแบบหนึ่งของปัญหาและต้นทุนสิ่งแวดล้อม  หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีปราศจากกรรมสิทธิ์และการครอบครองโดยเฉพาะของบุคคลใด  สังคมมนุษย์มีธรรมชาติสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีลักษณะนี้อย่างรวดเร็วเพราะไม่สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรและความกลัวสูญเสีย

ผลประโยชน์ส่วนของตนเป็นสาเหตุของการแข่งขันอย่างเร่งรีบในการเบผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรที่เข้าถึงได้อย่างเสรี ทําให้ทรัพยากรที่เข้าถึงได้อย่างเสรีเกิดปัญหาความเสื่อมโทรม เหือด

แห้ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (สมพจน์ กรรณนุช, 2552: 169) 

 ต้นทุนสิ่งแวดล้อม รายงานในสมุดปกขาว เรื่องอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (สุธา

วัลย์ เสถียรไทย และคณะ, 2545) ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ประกอบด้วย

โรงงานทั้งหมด 59 โรง เป็นอุตสาหกรรมหนักที่มลพิษรุนแรง ได้แก่ ปิโตรเคมี 32 โรง อุตสาหกรรม

เคมีและปุ๋ยเคมี 7 โรง อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า 8 โรง เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น 

ญ่ีปุ่ น อเมริกา ยุโรป และไต้หวัน เงินลงทุนของอุตสาหกรรมประมาณ 370,000 ล้านบาท มีการจ้างงาน

ประมาณ 11,500 คน  

ด้านตะวันตก มีนิคมอุตสาหกรรมของเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 

พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ มีโรงงานอยู่อาศัย 20 โรง และนิคมอุตสาห กรรมผาแดง พื้นที่ประมาณ 

500 ไร่ มีโรงงานอยู่อาศัย 3 โรง โรงงานในนิคมฯ ทั้งสองแห่งเป็นโรงงานปิโตรเคมี เคมี และ

โรงงานผลิตเหล็ก   

ปัญหามลพิษและผลกระทบทางสุขภาพ จากอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(สุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะ, 2545: 19 - 34) ได้แก่  
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1) มลพิษทางอากาศ มีผลกระทบต่อชุมชนร้อยละ 80 ของเขตเทศบาลเมืองมาบ

ตาพุดในระดับรุนแรง  ในปี 2540 มีรายงานโดยตัวแทนชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

พบสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds) จากสารเบนซีน โทลูอีน สไตรีน43 ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์44 มาจากโรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี และโรงกลั่นนํ้ามัน 

ชุมชนจํานวน 15 แห่งที่ต้ังอยู่ด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของนิคมฯ มี

กลิ่นเหม็นเป็นเวลา 8 เดือนต่อปี จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเพราะอิทธิพลของลมในฤดูร้อน

ท่ีมีทิศทางจากทิศใต้ข้ึนสู่ทิศเหนือ และฤดูฝนจากเดือนมิถุนายนถึงกันยายนลมพัดจากทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ข้ึนไปทางเหนือและเฉียงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนด้านตะวันตกของ

นิคมอุตสาหกรรมได้รับกลิ่นเหม็นติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 เดือน จากตุลาคมถึงมกราคมในฤดู

หนาวเพราะมีลมเหนือพัดลงมา 

ปัญหากลิ่นและฝุ่นจากโรงงานต่อโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเกิดจากการ

ขยายพื้นที่โรงงานของนิคมอุตสาหกรรมรุกเข้าไปในพื้นที่แนวกันชนสีเขียว ซ่ึงเป็นแนวติดต่อกับ

พื้นที่ของโรงเรียน 

มลพิษทางอากาศในบางช่วงเวลามีปริมาณเกินค่ามาตรฐานไปมาก และในปี 2540 

มีสถานการณ์รุนแรง บีบบังคับให้โรงเรียนต้องโยกย้ายออกจากพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเจ็บป่วย  

2) มลพิษทางนํ้า มีผลกระทบต่อแหล่งนํ้าจืดและนํ้าทะเลในพื้นที่มาบตาพุดและ

บริเวณชายฝั่งในระดับรุนแรง กรมควบคุมมลพิษยอมรับว่าอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุของการ

ปนเปื้อนของสารโลหะหนักในลําคลองต่าง ๆ ในทะเล การสะสมตะกอน เกิดจากการลักลอบปล่อย

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่คลองและทะเล การตรวจสอบตัวอย่างนํ้าบ่อตื้นจากชุมชน

คลองนํ้าหูระยะทาง 5 กิโลเมตรจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบการปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น 

เหล็ก แมงกานีส และคลอไรด์ เกินค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภค  

การปนเปื้อนในนํ้าครอบคลุม 22 ชุมชน มีเพียง 3 ชุมชนที่สามารถเข้าถึงบริการนํ้า

ประปา ชุมชนที่เหลืออยู่ในสถานะพึ่งนํ้าประปาบริการขนส่งเข้ามาช่วยเหลือจากเทศบาล หรือ

ใช้น้ําบ่อตื้น หรือซื้อนํ้าดื่มและปรุงอาหาร นํ้าฝนพบ การปนเปื้อนของคราบสนิมและตะกอนดํา 

กลิ่นเหม็น และกรมควบคุมมลพิษยอมรับว่าพบค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้น นํ้าทะเลพบการปนเปื้อนที่

เกิดจากอุบัติภัยในการขนส่งทางทะเลจากเรือบรรทุกนํ้ามัน เกิดการสะสมของสารพิษในนํ้าทะเล

และสัตว์น้ํา ได้แก่ สารปรอทในห่วงโซ่อาหารในบริเวณอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรีและระยอง  

3) อุบัติภัยสารเคมี มากกว่าครึ่งของอุบัติภัยด้านสารเคมีในประเทศไทยเป็นกรณี

ในจังหวัดระยองและพื้นที่อีสต์เทิรน์ซีบอร์ด บังคับให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ ปี พ.ศ. 2543 มี

ประชาชนท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติภัยสารเคมีจํานวนประมาณ 700 ราย และเสียชีวิต 2 ราย และและ

มีการอยู่อาศัยอย่างวิตกกังวลในอันตรายจากการระเบิดและก๊าซรั่ว 
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4)  การลักลอบทิ้งกากและของเสียอันตรายบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ประมาณการเดือนละ 22,000 ตัน เพราะขาดแคลนพื้นที่รองรับในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมและการ

จัดการขยะอันตรายให้ถูกวิธีมีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้พ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่รกร้าง และหลุมกําจัดขยะ

ชุมชนของเทศบาลเป็นแหล่งลักลอบทิ้งขยะอันตราย  

5)  การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระยอง ความยาว 100 กิโลเมตร มีปัญหาในระดับ

รุนแรงความยาว 30 กิโลเมตร ทําลายแผ่นดิน สิ่งปลูกสร้าง ถนน ต้นไม้ ครอบคลุมพื้นที่ หาดทราย

ทอง หาดมาบตาพุด หาดตากวน หาดแสงจันทร์ สร้างความเสียหายกับแหล่งพักผ่อนและทัศนียภาพ 

และธุรกิจการท่องเท่ียว การทําประมงชายฝั่ง ขนาดเล็ก การกัดเซาะเกิดจากกระแสนํ้าเปลี่ยนทิศทาง 

ซ่ึงเป็นผลพวงของการถมทะเลเพื่อขยายพื้นที่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม และการดูดทรายเพื่อขุด

ร่องนํ้าสําหรับท่าเรือนํ้าลึกขนาดใหญ่ และการลักลอบดูดทราย 

 

2.5  การประเมินต้นทุนส่ิงแวดล้อม 

 

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม วิธีการรวบรวม

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมนิยมใช้ แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-

Output Model) ตามแบบฉบับของ Leontief  (Leontief, 1966)  แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต

นิยมใช้เป็นแผนผังของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  และเป็นเครื่องมือคํานวณผลรวมของต้นทุน

สิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม  

 

2.5.1  การศึกษาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

การศึกษาวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจเส้นทางการไหลของวัตถุ

จากต้นทาง ได้แก่ วัตถุดิบ ระบบการผลิต กระบวนการกระจายสินค้า การบริโภค และซากของการ

บริโภค เพื่อหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต ลดต้นทุน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Chen, 

2008)   

ความต้องการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของสินค้าเกิดจากความต้องการเบรวบรวมปริมาณวัตถุ

หรือสารเคมีท้ังสิ้นทั้งมวลในระบบและผลผลิต เพื่อประเมินต้นทุนการผลิตและปริมาณผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม แสดงตามภาพที่ 2.14 การศึกษาทําให้มีการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี

ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิต แสดงตามภาพที่ 2.15 ความต้องการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศพัฒนาอื่นๆกดดันให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศต่างๆมีการ
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วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของสินค้าเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม

ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

 

 
 

ภาพที่ 2.14  หลักการของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

แหล่งที่มา:  Chan, 2008. 

 

การออกแบบมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในฉบับมาตรฐานสินค้า ได้แก่ (1) ระเบียบของ

สหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมี (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH) 

(2) ระเบียบว่าด้วยการจํากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances Inelectrical and Electronic 

Equipment: RoHS) (3) ระเบียบที่ให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการเรียกคืนซากสินค้าที่หมดอายุ 

(Waste Electrical & Electronic Equipment: WEEE) และ (4) กฎหมายการแปรรูปและนํากลับมาใช้

ใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่น (โครงการโรงเรียนเครือข่าย

เชฟรอน พลังใจ พลังคน, ม.ป.ป.; จันทิมา อุทะกะ, ม.ป.ป.; อรพรรณ บุญพร้อม 2552)   

 

ปัจจัยการผลิต ผลผลิต

การค้นหาวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว

พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต และเทคโนโลยีการผลิต
นํ้าเสีย

การกระจายสินค้า การขนส่ง
นํ้า มลพิษทางอากาศ

การใช้ การใช้ซ้ํา การบํารุงรักษา
ขยะ

วัตถุดิบ รีไซเคิล
มลพิษอื่น ๆ

การจัดการขยะ
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ภาพที่ 2.15  ขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

แหล่งที่มา:  ดัดแปลงจากภาพ Stages of an LCA ใน กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552: 15. 

 

 การศึกษาวัฏจักรสินค้าได้รับความนิยม เพราะเป็นระบบข้อมูลที่แสดงจุดกําเนิด 

องค์ประกอบและปลายทางของสินค้า เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณสมบัติของสินค้า และ

หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

 

2.5.2  การศึกษาวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตสินค้าด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นระบบข้อมูลของแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ตามแบบฉบับของ Wassily Leontief  (Leontief, 1966) ซึ่งแสดงการเชื่อมโยงกันในฐานะปัจจัยการ

ผลิตและการบริโภคระหว่างสินค้าหลากหลายทั้งสิ้นทั้งมวลในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึง

สามารถแสดงต้นทางและต้นกําเนิดของสินค้าและปลายทางและตําแหน่งของการกระจายสินค้า 

การศึกษาวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตสินค้าด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (The Input-

Output Approach to Life Cycle Assessment) มีความสะดวก (Hendrickson et al., 2006: 1-16)  เพราะ

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต บันทึกข้อมูลปัจจัยการผลิตและการไหลของสินค้าในระดับที่มี

ความยุ่งยากและซับซ้อนไว้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน  

 

การกําหนดเป้าหมายและขอบเขต

  (Goal and Scope) การประยุกต์

- พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

                  การวิเคราะห์บัญชีรายการ การแปลผล - วางแผนกลยุทธ์

 (Life Cycle Inventory :  LCI ) (Interpretation) - กําหนดนโยบาย

- การตลาด

- อ่ืน ๆ

(Life Cycle Impact Assessment : LCIA)

การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

2.6.1  การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากวัฏจักรชีวิตของสินค้าโดยใช้แบบจําลอง

ปัจจัยการผลิต และผลผลิต 

การศึกษาวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของสินค้าด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Economic 

Input Output - Life Cycle Assessment) เรียกโดยย่อว่า EIO – LCA เพื่อประมาณการวัสดุและแหล่ง

พลังงานใช้ในระบบการผลิตสินค้า และปริมาณมลพิษ เป็นผลงานวิชาการของสถาบัน Green 

Design ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้แก่  MacLean and  Lave 

(1998) ศึกษาเรื่อง Life Cycle Models of Conventional and Alternative-Fueled Automobiles  เพื่อ

ค้นหาลําดับความสําคัญการพัฒนาในอนาคตของตัวเลือกพลังงานในการขนส่งส่วนบุคคล   

ลักษณะการใช้พลังงานในรถยนต์  ประสิทธิภาพการระบายความร้อนเมื่อเทียบกับพื้นฐานในการใช้

เชื้อเพลิง ต่าง ๆ ตามวิธีการEIO - LCA  ในภาพรวม แล้วไม่พบตัวเลือกพลังงานที่เป็นเลิศในการ

สามารถการลดผลกระทบภายนอกที่ชัดเจน 

การศึกษาต่อเนื่องโดย Lave  et al. (2000) ขยายเนื้อหาครอบคลุมรถยนต์ท่ีใช้พลังงานทางเลือก 

และ MacLean and  Lave (2003)  ขยายขนาดเนื้อหาให้ครอบคลุมระเบียบวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต 

แบบ Society of Toxicology and Chemistry (SETAC)  แสดงภาพรวมผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพมนุษย์ 

Hendrickson, Lave and Matthews (2006, 76 - 85) เผยแพร่ผลงาน Comparison of Steel 

and Plastic Fuel Tank Systems for Automobiles จากการศึกษาโดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของ

สินค้าด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ในช่วงปี 1997 – 2000 พบว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากถังนํ้ามันที่ทําด้วยเหล็กสูงกว่าถังนํ้ามันที่ทําด้วยพลาสติค เป็นต้น 

Gyorgyi Cicas, Chris T. Hendrickson, Arpad Horvath and H. Scott Matthews (2007) 

เผยแพร่การศึกษาเรื่อง A Regional Version of a US Economic Input-Output Life-Cycle 

Assessment Model  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของสินค้า (Regional US Economic 

Input-Output Analysis-based Life Cycle Assessment : REIO-LCA) ประกอบด้วยการประมาณการ

ค่าทวีคูณ (Multiplier) และการเชื่อมโยงแหล่งพลังงาน การใช้เชื้อเพลิง และปริมาณมลพิษ พบว่า

ผลการวิจัยพบว่า แบบจําลอง EIO-LCA สามารถประยุกต์ เพื่อการใช้ร่วมกัน ระหว่างลักษณะด้าน

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบกรอบ EIO-LCA ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ

ท่ีเหมาะสมของห่วงโซ่อุปทาน 
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Sergio Pacca (2009) เผยแพร่ผลงานศึกษาเรื่อง Life-Cycle Assessment (LCA) as a 

Management Tool: An Emphasis on Electricity Generation, Global Climate Change, and 

Sustainability ซ่ึงใช้การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของสินค้า (Life Cycle - Assessment: LCA) แสดง

แหล่งกําเนิดพลังงาน การผลิตไฟฟ้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และเงื่อนไขการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  

จิรพัฒน์ ยิ่งสมสุข  (2538) เผยแพร่การศึกษาเรื่อง การใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเพื่อ

วิเคราะห์หาผลกระทบทางด้านมลพิษในอากาศของสาขาการผลิตต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อศึกษา

ถึงการประมาณค่าปริมาณมลพิษในอากาศของประเทศไทย 5 ประเภท ได้แก่ ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์

ออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ พบว่า ปริมาณมลพิษใน

อากาศทุกประเภทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด สาขาการก่อสร้างก่อมลพิษสูงสุด ฝุ่นละอองเป็นมล

สารที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตมากที่สุด  

ประภาพรรณ เธียรสิริ (2541)  เผยแพร่การศึกษาเรื่อง ท่ีมาของการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในประเทศไทยปี พ.ศ. 2518-2533  เพื่อค้นหาจุดตั้งต้น

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางด้านการบริโภคในประเทศ การลงทุน การ

ส่งออก การทดแทนการนําเข้า และการเปลี่ยนแปลงในค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิต โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตปี พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2528 และพ.ศ. 2533 

ตามแบบฉบับของ Chenery  

ชยันต์ ตันติวัสดาการ  (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมใน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา 

โดยใช้วิธีการของแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต คํานวณภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับก๊าซ

เรือนกระจก   ณ จุดผลิต  (Production-Based  Approach) สัดส่วนของเจ้าของหน่วยผลิต  (Ownership-

Based Approach) และการบริโภค (Consumption-Based  Approach)   พบว่ามีความสอดคล้องกับการ

จัดสรรภาระความรับผิดชอบที่แท้จริง 

สมพจน์ กรรณนุช (2552) เผยแพร่การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยโดยใช้แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป ซ่ึงคํานวณ

ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของเขตการค้าเสรีของประเทศไทย ครอบคลุมสินค้า 

25 หมวด พบสินค้าหมวดต่าง ๆ มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมสะสมในปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องหนัก - เบา

แตกต่างกัน สินค้าส่งออกไปอินเดียมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมเบากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตการค้าเสรี    

4 ประเทศที่เหลือ โดยสินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทยในเขตการค้เสรี 4 ประเทศนอกจาก

อินเดีย เป็นสินค้าที่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อม มากกว่าผลได้ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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สมบัติ พันธวิศิษฎ์ (2555) ศึกษาเรื่องต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการ

ผลิตสินค้าและบริการ ตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อจัดลําดับความสําคัญ ในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อเป็ นฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจทาง

สิ่งแวดล้อม พบว่า ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการของ

ประเทศไทยโดยเฉลี่ย 1 บาท จะมีส่วนประกอบของต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อย

ละ 14.66ของมูลค่าสินค้าและบริการ ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ต้นทุนด้านพลังงานและขนส่ง

เป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดในกลุ่มสาขาการผลิตสาธารณูปโภค ต้นทุนด้านสารเคมีท่ีก่อให้เกิด

มลพิษเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดในกลุ่มสาขาการผลิตเกษตรกรรม และต้นทุนด้านของเสียเป็ น

ส่วนประกอบสําคัญที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ 

 

2.6.2  การศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ผลประโยชน์ของการพัฒนานิยมใช้ผลผลิตมวลรวมในประเทศเป็นหน่วยวัด  อุตสาห 

กรรมหลากหลายมีอํานาจสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศแตกต่างกัน  

อุตสาหกรรมไร้ฐาน (Footloose  Industry) เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมที่ปราศจากการ

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆภายในระบบเศรษฐกิจ เป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมที่ย้าย

ท่ีตั้งจากประเทศอุตสาหกรรมไปยังประเทศด้อยพัฒนาเพื่ออาศัยเป็นที่ต้ังที่สามารถหลีกหนี

ข้อบังคับด้านมาตรฐานการจ้างงานและสิ่งแวดล้อม จึงใช้ปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่จากต่างประเทศ 

การตั้งอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาจึงไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัตถุดิบที่ใช้แบบเฉพาะเจาะจง มีการจ้าง

แรงงานจํานวนน้อย  (สุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะ, 2545: 39)  

การตั้งอยู่ของอุตสาหกรรมลักษณะนี้มีสถานะเป็นเครือข่ายของบริ ษัทข้ามชาติ 

(Transactional Corporation) ซึ่งมีโครงข่ายการผลิตและการจําหน่ายในตลาดโลก ประเทศที่เป็ น

ท่ีตั้งให้การต้อนรับอุตสาหกรรมเหล่านี้โดยการจัดพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน และอํานวยสิทธิ

ประโยชน์ทางการเงินการคลังเพื่อดึงดูด จูงใจและตรึงกิจการเหล่านี้ไว้ในประเทศ โดยหวัง

ผลประโยชน์กลับคืนในด้านการจ้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Partners) ของนักลงทุนไทย และการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว (สุภกิจ ฉั่วเจริญ, 2551: 87)  

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสูญเสียคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยพบในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซ่ึงเป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก จังหวัดลําพูนซึ่งเป็นที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมได้ผลประโยชน์ด้าน

มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Regional and Provincial Product : GPP) ในระดับแนวหน้าของ

ภาคเหนือ ชุมชนพึ่งพิงทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมในด้านการจ้างงานและกําเนิดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
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เช่น หอพัก ร้านค้า การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพบว่ามีรายงานพิสูจน์การ

เสียชีวิต ส่วนใหญ่จากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซ่ึงขัดแย้งกับความเชื่อของญาติและเพื่อน ๆ ว่ามี

สาเหตุมาจากสารเคมีหรือสารพิษจากการทํางาน การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหานี้เป็น

ประเด็นที่มีความยากลําบากเพราะเกรงว่าจะเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมย้ายที่ต้ังและเกิดความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ (สุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะ, 2545: 30 - 39) 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเผยให้เห็น ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของการพฒันา

อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ผลต่างระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม  กบัตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้มรวม 
การศึกษาในระดบัสาขาอุตสาหกรรม  ทาํให้เกิดขอ้มูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของ
อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการพิจารณาออกแบบการ

ควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การพิจารณาออกแบบองคป์ระกอบของระบบส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
การพิจารณาตรวจสอบการอุดหนุนอุตสาหกรรมท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสูง ระเบียบวิธีของการศึกษา
น้ีประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) แนวคิดของการศึกษา  (2)  กรอบแนวคิด  (3)  แบบจาํลอง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิต (4) ขอ้มูลในการศึกษา (5) วิธีการคาํนวณอาํนาจสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในระดบัสาขาอุตสาหกรรม (6)  วิธีการคาํนวณ ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ในระดบัสาขา
อุตสาหกรรม และ (7) ผงัภาพแสดงแนวคิดในการคาํนวณ 

 
3.1  แนวคดิของการศึกษา  
  

แนวคิดของการศึกษาน้ีเกิดจากหลกัการสวสัดิการสังคมผลงานของ Pigou (1960) ซ่ึงให้
ขอ้สังเกตว่าดุลยภาพของตลาดไม่ใช่ดุลยภาพท่ีแทจ้ริงของสังคมทาํให้ราคาสินคา้ในตลาดไม่เป็น

ตวัแทนของราคาสินคา้ท่ีแทจ้ริงของสงัคม ขอ้สงัเกตในกรณีน้ีประกอบดว้ย 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
1)  อุปสงค์ของสินคา้ในตลาดเป็นเพียงตวัแทนของผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค แต่ยงัมี

ผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเป็นผลพวงของการบริโภคท่ีสังคมรับรู้ และตลาดไร้สามารถควบรวมเป็น
ผลประโยชน์ของการบริโภค ทาํใหผ้ลประโยชน์ของการบริโภคในระบบตลาดมีความคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริง ปริมาณการบริโภคในระดบัดุลยภาพของตลาดจึงคลาดเคล่ือนจากปริมาณการ
บริโภคในระดบัดุลยภาพของสงัคม 

2)  อุปทานของสินคา้เป็นเพียงตวัแทนของตน้ทุนของผูผ้ลิต แต่ยงัมีตน้ทุนอ่ืนๆท่ีเป็นผล
พวงของการผลิตท่ีสังคมรับรู้และแบกรับภาระ และตลาดไร้สามารถควบรวมเป็นตน้ทุนการผลิต 
ทาํใหต้น้ทุนการผลิตในระบบตลาดมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ปริมาณการผลิตในระดบั
ดุลยภาพของตลาดจึงคลาดเคล่ือนจากปริมาณการผลิตในระดบัดุลยภาพของสงัคม 
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การศึกษาน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะต้นทุนส่ิงแวดล้อมและผลการศึกษาไม่รวม

ผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจดัประเภทได ้ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตน้ทุนวงนอก (Externality) ทรัพย์

สาธารณะ (Public Goods) และทรัพยากรท่ีเขา้ถึงไดอ้ยา่งเสรี (Open Access Resources) ลกัษณะทั้ง 
3 ประการมีคุณสมบติัเหมือนกนั ไดแ้ก่ สถานะตลาดลม้เหลว (Market Failure) ซ่ึงเกิดจากสภาพ
ความเป็นกิจการสาธารณะ ซ่ึงทาํใหมี้สถานะอยูน่อกขอบเขตของกลไกตลาด 

ตลาดมีบทบาทเพียงในขอบเขตจาํกดัเฉพาะกิจการและสินคา้และบริการท่ีมีกรรมสิทธ์ิเป็น

ส่วนบุคคล การซ้ือ-ขายสินคา้และบริการเกิดข้ึนเฉพาะรายการท่ีมีกรรมสิทธ์ิเป็นส่วนบุคคล และ
สินคา้และบริการท่ีปราศจากกรรมสิทธ์ิเป็นส่วนบุคคลไม่มีคุณสมบติัเป็นสินคา้และบริการสาํหรับ

การซ้ือ-ขาย ตลาดแสดงคุณค่าของสินคา้และบริการดว้ยราคาซ้ือ-ขายท่ีเกิดจากดุลยภาพของตลาด 
ดว้ยสถานะดงักล่าวการจดัการเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มจึง

กลายเป็นหนา้ท่ีของรัฐซ่ึงไดรั้บมอบหมายบทบาทการจดัการในกิจการสาธารณะทัว่ไป  
  

 
 
ภาพที ่3.1  ดุลยภาพของตลาด Vs ดุลยภาพของสงัคมตามแนวคิดของ Pigou, 1960. 
 

การรวบรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มและประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างครบถว้นทาํไดย้าก 
เพราะมีเน้ือหาครอบคลุมทั้งดา้นท่ีเป็นรูปธรรมและดา้นนามธรรม (สมพจน์ กรรณนุช, 2552)  
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ภาพท่ี 3.1 แสดงการวิเคราะห์ตามหลกัการของ Pigou (1960) ดุลยภาพของตลาดอยู่ใน
ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกบัดุลยภาพของสังคม ตน้ทุนของการบริโภคและการผลิตในตาํแหน่งดุลยภาพ
ของตลาดในความเป็นจริงครอบคลุมเฉพาะตน้ทุนของผูผ้ลิตซ่ึงมีสถานะเป็นตน้ทุนส่วนบุคคล ไม่
นับรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีสถานะสาธารณะ ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มจึงมีธรรมชาติเกิดข้ึนนอก
ขอบเขตการจดัการของตลาด ดุลยภาพของตลาดซ่ึงไดรั้บการยอมรับเป็นเคร่ืองมือของการจดัการ
การบริโภคและการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจึงไม่ครอบคลุมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหก้ารบริโภคและ
การผลิตในระบบตลาดไม่สามารถเขา้ถึงประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง  

สังคมท่ีมีการบริโภคและการผลิตในตาํแหน่งประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง จะตอ้งมีกลไก
ควบรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม Pigou (1960) วิเคราะห์ใหเ้ห็นว่ารัฐสามารถมีบทบาทในการจดัการให้
สงัคมท่ีมีการบริโภคและการผลิตในตาํแหน่งประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง โดยใชภ้าษีเป็นตวัแทนของ
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม อตัราภาษีท่ีออกแบบให้เป็นตวัแทนของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมีอาํนาจในการ
ยกระดับต้นทุนของสินค้าเพื่อให้ปริมาณการบริโภคและการผลิตของสังคมอยู่ในตาํแหน่ง

ประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง 
การศึกษาน้ีใชห้ลกัการสวสัดิการสังคมของ Pigou (1960) เป็นหลกัการและเหตุผลของการ

คาํนวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อเปิดเผยให้เห็นผลประโยชน์ของการ
เติบโตของอุตสาหกรรมท่ีแทจ้ริงเม่ือคาํนวณผลประโยชน์ของการเติบโตของอุตสาหกรรมตาม

ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางธุรกิจบวกกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
การคาํนวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆท่ีครบถว้นมีหลกัการสําคญั 

ไดแ้ก่ ผลรวมของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรงกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางออ้ม การผลิตสินคา้ต่างๆคือ
การรวบรวมปัจจยัการผลิตหลากหลาย ไดแ้ก่ แรงงาน ทุน และการใชสิ้นคา้ต่างๆเป็นปัจจยัการผลิต 
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางออ้มเกิดจากอุปสงคสิ์นคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตซ่ึงเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ี

ซบัซอ้น สินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตทั้งส้ินมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
การผลิตสินคา้ต่างๆผกูพนักบัการใชสิ้นคา้ต่างๆเป็นปัจจยัการผลิตในระดบัแตกต่างกนั จึง

คาดหวงัว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆผกูพนักบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรงกบัตน้ทุน

ส่ิงแวดลอ้มทางออ้มในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผลประโยชน์ของการเติบโตของอุตสาหกรรมสาขา
ต่างๆท่ีแทจ้ริงเม่ือคาํนวณผลประโยชน์ของการเติบโตของอุตสาหกรรมตามตน้ทุนท่ีแทจ้ริงจึงคาด

ว่าจะมีระดบัแตกต่างกนั และเปิดเผยใหเ้ห็นผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างไปจากผลประโยชน์ท่ี
รายงานตามระบบตลาดทัว่ไป 
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3.2  กรอบแนวคดิ 
 

อุตสาหกรรมหมายถึง การแปรรูปทรัพยากรวตัถุดิบให้เป็นสินคา้ใชเ้พื่อการบริโภคและ
อุปโภคและใชเ้ป็นวตัถุดิบของการผลิตสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ขอ้ความจริงเก่ียวกบัเครือข่ายปัจจยัการผลิต 
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ แรงงาน ทุน พลงังาน วสัดุวตัถุดิบ เป็นผลให้สินคา้ซ่ึงใชเ้ป็นวสัดุวตัถุดิบหลากหลาย
ชนิดของการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดเช่ือมโยงกันทั้ งทางตรงและทางอ้อม   ทําให้การ
เปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตของสินคา้หน่ึงมีผลสะเทือนไปยงัสินคา้อ่ืน ๆ แมไ้ม่ได้เก่ียวขอ้ง
โดยตรง   

อุตสาหกรรมการผลิต สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม (ผลรวมของมูลค่าเพิ่มของ
สินคา้ กบัผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินคา้อ่ืนๆท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตทางตรงและทางออ้ม) และ

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม (ความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการผลิต
สินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ท่ีเช่ือมโยงทางตรงและทางออ้มกบัการผลิตสินคา้) ดงันั้น เม่ือ

หกัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ออกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม จะสามารถเปิดเผยใหเ้ห็น 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง ปรากฏตามภาพท่ี 3.2 
 

 
* อยูน่อกขอบเขตการวจิยั 

 
ภาพที ่3.2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 3.3  แบบจาํลองปัจจยัการผลติและผลผลติ (Input-Output Model) 
 

การศึกษาน้ีได้พิจารณาเลือกใช้แบบจาํลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 
Model) ตามแบบฉบบัของ Leontief (1966) เป็นเคร่ืองมือของการคาํนวณผลประโยชน์สมบูรณ์และ
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์เพื่อเปิดเผยให้เห็นผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการพฒันาอุตสาหกรรม

ของประเทศไทยตามหลกัการสวสัดิการสงัคมของ Pigou (1960) 
แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตมีคุณสมบติัในการคาํนวณผลกระทบทั้งส้ินทั้งมวล

ในระบบเศรษฐกิจ ทาํให้สามารถประมวลผลกระทบทั้ งส้ินทั้ งมวลในระบบเศรษฐกิจทั้ งด้าน
ผลประโยชน์ของการพฒันาอุตสาหกรรมและตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศดงัน้ี 
 

X = AX+ F ….……………………………..…(1) 
X – AX = F ….……………………………..…(2) 
X( I – A ) = F ….……………………………..…(3) 
X = ( I – A )-1 F ….……………………………..…(4) 

โดยใหเ้มตริกส์ 
X = ผลผลิตสินคา้ 
A = สูตรการผลิตสินคา้ หรือเทคโนโลยกีารผลิตสินคา้ 
F = อุปสงคข์ั้นสุดทา้ย (Final demand) 
(I - A)-1 = ผลกระทบรวมในระบบเศรษฐกิจ 
 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆคาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธ์ 
 

Bj = VAj (I - A)-1  
โดยให ้
Bj = ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรมสาขา j 
VAj = สมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มสาขา j 
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ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆคาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธ์ 
Ej = Rj (I - A)-1  

โดยให ้
Ej = ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมสาขา j 
Rj = สมัประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสาขา j 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมสาขา j คาํนวณไดจ้าก

ความสมัพนัธ์ 
B*j = Bj - Ej 
โดยให ้
B*j = ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมสาขา j 
 
แนวคิดในการคาํนวณ แสดงตามภาพท่ี 3.4  
 

3.4  ข้อมูลของการศึกษา 
 

การคาํนวณของแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต ใชข้อ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศไทย รวบรวมและเผยแพร่โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบั พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีโครงสร้างแสดงเป็นแผนภูมิ ในตารางท่ี 3.1 



 

 

 

ตารางที ่3.1  แผนภูมิตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 
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ตารางที ่3.1  ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 
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ตารางที่ 3.2  ตัวแปรในระบบแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) ในแบบ

ฉบับของ Leontief (1966)  

 

ตําแหน่ง

ที่ 

ความหมาย ตัวแปร 

I.  สินค้าผลิตในประเทศใช้เป็นปัจจัยการผลิต                         

(Domestically Produced Goods Used as Factors of Production) 

Xij,1 

II.  สินค้านําเข้าจากต่างประเทศใช้เป็นปัจจัยการผลิต  (Imported Goods 

Used as Factors of Production) 

Xij,2 

III.  ปัจจัยการผลิตขั้นปฐม (Primary Input) VAj 

IV.  มูลค่าผลผลิตรวม (Total Output of Domestically Produced Goods.)  Xj 

V.  สินค้าผลิตในประเทศใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าทุน                                    

(Domestically Produced Goods Used as Factors of Capital Goods 

Production) 

F1i,1 

VI.  สินค้านําเข้าจากต่างประเทศใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าทุน                          

(Imported Goods Used as Factors of Capital Goods Production) 

F1i,2 

VII. สินค้าผลิตในประเทศใช้บริโภคภาคครัวเรือน                           

(Domestically Produced Goods Used for Household Consumption.) 

F2i,1 

VIII. สินค้านําเข้าจากต่างประเทศใช้บริโภคภาคครัวเรือน (Imported Goods Used 

for Household Consumption.) 

F2i,2 

IX. สินค้าผลิตในประเทศใช้บริโภคในภาครัฐ  (Domestically Produced Goods 

Used for Government Consumption.) 

F3i,1 

X. อุปสงค์การบริโภคภาครัฐบาลสําหรับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศใช้บริโภค

ในภาครัฐ  (Imported Goods Used for Government Consumption.) 

F3i,2 

XI. สินค้าผลิตในประเทศใช้ส่งออก                           

(Domestically Produced Goods Used for Exports.) 

F4i 

XII. รวมสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ    (Total Imported Goods) Mi 

XIII. อุปสงค์รวมสําหรับสินค้าผลิตในประเทศ                                                     

(Total Use of Domestically Produced Goods) 

Xi 
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3.5  ฐานข้อมูลในการศึกษา 
  

การคาํนวณในการศึกษาน้ี ใชฐ้านขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 
(Input-Output Table of Thailand) ฉบบัปีพ.ศ. 2548 รวบรวมโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)  ขนาด 180 สาขาการผลิต  
ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต ตามแบบฉบบัของ Leontief (1966) ใชใ้นการศึกษาน้ีมี

โครงสร้างแสดงใน ภาพท่ี 3.2 แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
1)   โครงสร้างปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ ประกอบด้วยขอ้มูลแนวสดมภ ์ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตขั้นกลาง (Intermediate Input) Xij,1  Xij,2  และ ปัจจยัการผลิตขั้นตน้ (Primary 
Input) VAj 

2)   โครงสร้างอุปสงคสิ์นคา้ (Demand) ประกอบดว้ยขอ้มูลแนวแถว ไดแ้ก่ สินคา้
ใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตขั้นกลาง Xij,1 Xij,2 สินคา้ใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ทุน F1i,1 F1i,2 สินคา้ใช้
บริโภคในครัวเรือน F2i,1 F2i,2 สินคา้ใชใ้นกิจการภาครัฐ F3i,1 F3i,2 และสินคา้ส่งออก F4i 

 
3.5.1  การคาํนวณสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยกีารผลติ 
สมมุติฐานสําหรับการผลิตสินคา้ในแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตนิยมเรียกว่า

เทคโนโลยกีารผลิต (Production Function) แสดงสัดส่วนของปัจจยัการผลิตสาํหรับการผลิตสินคา้
ประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 

1

11
11 X

Xa   
………………………………………..…(1) 

 

j

ij
ij X

X
a   

………………………………………..…(2) 

 
โดยให ้
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aij = สัมประสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิตสินค้า j 

Xij = ปริมาณสินค้า i ใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้า j 

Xj = ปริมาณผลผลิตสินค้า j  

 

ดังนั้นระบบเศรษฐกิจจึงประกอบด้วย Matrix A ซ่ึงประกอบด้วยสัมประสิทธิ์เทคโนโลยี 

(Technology Coefficient) ดังนี้  
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 …….……………………………..…(3) 
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…….……………………………..…(4) 

กําหนด I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) 





















1

.

1

1

I …….……………………………..…(5) 

กําหนด X เป็น คอลัมน์เวคเตอร์ ของ รายการอุปทานของสินค้า  i  





















iX

X

X

X
.
2

1

…….……………………………..…(6) 

กําหนด F เป็น คอลัมน์เวคเตอร์ ของ รายการอุปสงค์ของการใช้ผลผลิตขั้นสุดท้าย  i 
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Fi

F

F

F
.
2

1

…….……………………………..…(7) 

  

 3.5.2   ห่วงโซ่การผลิต  

ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรม แสดง การเชื่อมโยงกันระหว่างการผลิตและการนําเข้า
สินค้าต่าง ๆ ห่วงโซ่การผลิตที่มีโครงสร้างซับซ้อนทําให้อุตสาหกรรมนั้นๆ สะสมผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจได้มาก ในการศึกษานี้แสดงผลด้วยดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณ ซ่ึงมีผลเท่ากับ Column Sum 

ของ (I-A)-1    

 

3.6  สัมประสิทธิ์ต้นทุนส่ิงแวดล้อม 

 

สมมุติฐานเกี่ยวกับต้นทุนสิ่งแวดล้อมในการศึกษานี้ ได้แก่ การผลิตทุกชนิดมีต้นทุน

สิ่งแวดล้อมเป็นสัดส่วนกับปริมาณผลผลิต การผลิตในปริมาณมากขึ้นทําให้มีต้นทุนสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าต่างๆเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม สมมุติฐานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการศึกษาครอบคลุมการใช้ปัจจัยการผลิต 9 

รายการ ได้แก่ (1) นํ้ามัน (2) ไฟฟ้ า (3) ก๊าซ (4) การขนส่งทุกประเภท (5) สารเคมี (6) ปุ๋ ย สารเคมี

ฆ่าศัตรูพืช (7)  ป่าไม้ (8) นํ้าประปา และ (9) สุขาภิบาล 

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมคํานวณจาก 

Rij = Xrij / Xj 
โดยให้ 

Rij = สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมชนิด i ของสาขา j  

Xrij = สินค้าต้นทุนสิ่งแวดล้อมชนิด i ใช้เป็นปัจจัยการผลิตสินค้าสาขา j 

Xj = ผลผลิตสินค้าสาขา j 
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3.6.1  ต้นทุนส่ิงแวดล้อมเงา 
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการคาํนวณในการศึกษาน้ีมีบทบาทเป็นตน้ทุน “เงา” (Shadow 

Environmental Cost) ตามหลกัการสวสัดิการสังคมควรนาํไปรวมกบัตน้ทุนการผลิตเพื่อใหส้ังคมมี
ตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม “เงา” จึงมีบทบาทเปิดเผยใหเ้ห็นสถานะท่ีแทจ้ริง
ของผลประโยชน์ของการพฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงแตกต่างไปจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี

ปราศจากตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
 สถานะท่ีแทจ้ริงของผลประโยชน์ของการพฒันาอุตสาหกรรมเป็นขอ้มูลท่ีควรใชพ้ิจารณา

ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อหลีกเล่ียงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีไดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจนอ้ยและ
มีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มมาก 
  

3.6.2  สมมุติฐานปัจจัยการผลติทีมี่ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
 ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ สวสัดิการ ทรัพยากร และระบบนิเวศ การเลือกใชส้มมุติฐานปัจจยัการผลิตท่ีเป็นปัจจยั
หลกัในการสร้าง ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มในการศึกษาน้ีใชห้ลกัการครอบคลุมดงักล่าวในการ
เลือกสินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  4 หมวด ดงัแสดงรายละเอียด ใน
ตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที ่3.3  ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเงา 
 
ประเด็นผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

สาขาการผลติ  
(อา้งอิง :  นิยามปัจจยัการผลิตและผลผลิต (สศช.)) 

หมวดพลงังาน  

1.  นํ้ามนั 031  การผลิตนํ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  

2.  ไฟฟ้า 135  การไฟฟ้า  

3.  ก๊าซ 136  การผลิตก๊าซธรรมชาติ  

4.  การขนส่งทุกประเภท 149  การขนส่งทางรถไฟ 

 150  การขนส่งทางบก 

 151  การขนส่งสินคา้ทางบก 

 152  การใหบ้ริการเสริมการขนส่งทางบก 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

 

ประเด็นผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

สาขาการผลติ  
(อา้งอิง :  นิยามปัจจยัการผลิตและผลผลิต (สศช.)) 

  
153  การขนส่งทางทะเล 
154  การขนส่งชายฝ่ังและการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ 
155  บริการเสริมการขนส่งทางนํ้า 
156  การขนส่งทางอากาศ  

หมวดสารพษิ  
5.  สารเคมี 084  การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 
6.  ปุ๋ย สารเคมีฆ่าศตัรูพืช 085  การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช  
หมวดทรัพยากร  
7.  ป่าไม ้ 017  ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ 

8.  นํ้าประปา 137  การประปา 

หมวดขยะและส่ิงปฏิกลู  
9. สุขาภิบาล 166  บริการสุขาภิบาลและบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั  
 

3.7  ผงัภาพแสดงแนวคดิในการคาํนวณ 
 
 จากขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นผงัภาพแนวคิดในการคาํนวณ ไดด้งัภาพท่ี 3.3 และผูส้นใจ
สามารถดูตวัอยา่งการแสดง วิธีการคาํนวณ ในภาคผนวก ค. 
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ภาพที ่3.3  ผงัภาพแสดงแนวคิดในการคาํนวณ 
หมายเหตุ :  * สาขาการผลิต 209 คือขอ้มูลมูลค่าเพิ่มทางตรงของแต่ละสาขาการผลิต เป็นผลรวมของสาขาการผลิต 201 (เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน)  
                     สาขาการผลิต 202 (ผลตอบแทนการผลิต) สาขาการผลิต 203 (ค่าเส่ือมราคา) และ สาขาการผลิต 204 (ภาษีทางออ้มสุทธิ) 

**  ขอ้มูลหมวดพลงังาน ประกอบดว้ย สาขาการผลิต 031 (การผลิตนํ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ) สาขาการผลิต 135 (การไฟฟ้า) สาขาการผลิต 136 (การผลิต
ก๊าซธรรมชาติ) สาขาการผลิต 149 (การขนส่งทางรถไฟ) สาขาการผลิต 150 (การขนส่งทางบก) สาขาการผลิต 151 (การขนส่งสินคา้ทางบก) สาขาการผลิต 152 
(การใหบ้ริการเสริมการขนส่งทางบก) สาขาการผลิต 153 (การขนส่งทางทะเล) สาขาการผลิต 154 (การขนส่งชายฝ่ังและการขนส่งทางนํ้ าภายในประเทศ) สาขา
การผลิต 155 (บริการเสริมการขนส่งทางนํ้า) และสาขาการผลิต 156 (การขนส่งทางอากาศ) 

                   ***  ขอ้มูลหมวดสารพิษ ประกอบดว้ย สาขาการผลิต 084 (การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรมขั้นมูลฐาน) และสาขาการผลิต 085 (การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช) 
                    ****  ขอ้มูลหมวดทรัพยากร ประกอบดว้ย สาขาการผลิต 017 (ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ) และสาขาการผลิต 137 (การประปา) 
                    *****  ขอ้มูลหมวดสุขาภิบาล ประกอบดว้ย สาขาการผลิต 166 (บริการสุขาภิบาลและบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั) 

ฐานขอ้มลูในการศึกษา คือ ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย

ในท่ีน้ี ใช ้ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ฉบบัปีพ.ศ. 2548 รวบรวมโดย

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) ขนาด 180 สาขาการผลิต 

ทั้งน้ี 

-- ขอ้มลูดา้นสดมภ์  แสดงโครงสร้างปัจจยัการผลิตสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยปัจจยัการผลิตขั้น

กลาง (Intermediate Input) และปัจจยัการผลิตขั้นตน้(Primary Input) หรือมลูคา่เพิ่ม 

-- ขอ้มลูดา้นแถว แสดงการกระจายผลผลิต (Output Distribution) ประกอบดว้ย อุปสงค์ขั้นกลาง 

(Intermediate Demand) และอุปสงค์ขั้นสุดทา้ย (Final Demand )

กาํหนดให้ 

Xij คือปริมาณสินคา้ i ใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ j  เมือ่ i = 1, 2, 3, ... , 180  และ j = i = 1, 2, 3 , ... , 180

Xj คือปริมาณผลผลิตรวมสินคา้ในสาขาการผลิต j

vj คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทางตรงของสาขาการผลิต j คาํนวณจาก ขอ้มลูจากสาขาการผลิต 

209* ของสาขาการผลิต j

ej คือตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรงของสาขาการผลิต j หมายถึงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเงาของสาขาการผลิต 

j คาํนวณจากผลรวมของขอ้มลูปัจจยัการผลิตของสาขาการผลิต j  ท่ีกอ่ให้เกดิมลภาวะ 4 หมวด ไดแ้ก ่

(1) ขอ้มลูหมวดพลงังาน** (2) ขอ้มลูหมวดสารพิษ*** (3) ขอ้มลูหมวดทรัพยากร**** และ (4) 

ขอ้มลูหมวดสุขาภิบาล*****

aij = สปส. เทคโนโลยีการผลิตของสินคา้ j =  Xij / Xj

A = เมทริกซ์ของสปส. เทคโนโลยีการผลิต 

vaj = สปส. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทางตรง = vj / Xj

VA = โรวเ์วคเตอร์ของสปส. ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทางตรง 

rj = สปส. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรง = ej / Xj

R = โรวเ์วคเตอร์ของสปส. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรง 

Leontief Matrix  = ผลกระทบรวมในระบบเศรษฐกจิ =  (I-A)-1

เมือ่ I เป็น เมทริกซ์เอกลกัษณ์

X = คอลมัน์เวคเตอร์ผลผลิตของสินคา้ = (I-A)-1 * F

      เมือ่ F เป็น คอลมัน์เวคเตอร์ของอุปสงค์ขั้นสุดทา้ย

ดชันีเศรษฐกจิทวคีณู = column sum ของ (I-A)-1

Bj = ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิรวมของสาขาการผลิต j =  VAj * (I-A)-1

Ej = ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของสาขาการผลิต j =  Rj * (I-A)-1

B*j = ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิท่ีแทจ้ริงของสาขาการผลิต j

     = ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิรวมของสาขาการผลิต j  - ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของสาขาการผลิต j

B*j = Bj  -  Ej 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

รายงานผลการศึกษาประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี

แทจ้ริง ส่วนท่ี 2 จาํแนกกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑสู์ง และกลุ่มผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑต์ํ่า  ส่วนท่ี 3 ลกัษณะของอุตสาหกรรมท่ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ท่ีแทจ้ริงแตกต่างกนั  

 

4.1  สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิม่ทีแ่ท้จริงรายอุตสาหกรรม   
  

แสดงผลลพัธ์จากการคาํนวณ ได้แก่ อาํนาจในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
แทจ้ริง    ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม  สมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ  และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม
ในห่วงโซ่การผลิต ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ ต่อมูลค่าการบริโภคสินคา้ขั้นสุดทา้ย 1 บาท    รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.1 โดยขอ้มูลในสดมภ ์  ท่ี 4 – 7 ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม ดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ซ่ึงอาํนาจในการ
สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงให้แก่ประเทศ    คาํนวณจากการบริโภคขั้นสุดทา้ยของ
สินค้าหน่ึง ๆ 1 บาทโดยจัดเรียงตามรหัสสาขาการผลิตอุตสาหกรรม 93 สาขาการผลิต ตาม
มาตรฐานรหสัตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ทั้งน้ี  

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง คาํนวณเป็น สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพ่ิมท่ีแทจ้ริงของ
อุตสาหกรรมรายสาขา เกิดจากผลต่างของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม กบั ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
รวม ท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้อุตสาหกรรมรายสาขาขั้นสุดทา้ย 1 บาท 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม คาํนวณเป็น สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวมของอุตสาหกรรม
รายสาขา มีค่าท่ากบัมูลค่าเพิ่มทางตรง และมูลค่าเพิ่มทางออ้มของอุตสาหกรรมรายสาขา ท่ีเกิดจาก
การบริโภคสินคา้อุตสาหกรรมรายสาขาขั้นสุดทา้ย 1 บาท 

ดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ คาํนวณเป็น สัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ หมายถึง ปริมาณผลกระทบ
ทางตรงและทางออ้มของอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้อุตสาหกรรมรายสาขา



68 

ขั้นสุดทา้ย 1 บาท แสดงใหเ้ห็นอาํนาจผลิต  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรม
สาขาท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงการใชสิ้นคา้อ่ืนๆเป็นปัจจยัการผลิตอยา่งกวา้งขวางและหนาแน่น จะมี
ค่าสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณสูงกว่าอุตสาหกรรมสาขาท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงการใชสิ้นคา้อ่ืนๆ

เป็นปัจจยัการผลิตนอ้ย 
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมคาํนวณเป็น สัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ของอุตสาหกรรม

รายสาขา มีค่าท่ากบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรง และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางออ้มของอุตสาหกรรม
รายสาขา ท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้อุตสาหกรรมรายสาขาขั้นสุดทา้ย 1 บาท 

ตามตารางท่ี 4.1 ค่าเฉล่ียของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เท่ากบั 0.52 ในขณะท่ี
ค่าเฉล่ียของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม เท่ากบั 0.62 ค่าเฉล่ียของดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ มีค่าเฉล่ีย 
1.73 และค่าเฉล่ียของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม เท่ากบั 0.10  

เกณฑ์ในการพิจารณา ใช้ค่าเฉล่ียเป็นตวัแบ่ง ทั้งน้ีสําหรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
แทจ้ริง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม และดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ   จะกล่าวว่ามีศกัยภาพในเกณฑ์
สูง เม่ือคาํนวณไดว้่ามีค่ามากกว่าและเท่ากบัค่าเฉล่ีย และมีศกัยภาพในเกณฑต์ํ่า เม่ือคาํนวณไดว้่ามี
ค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ีย  แต่สําหรับตน้ทุนส่ิงแวดล้อมรวม จะกล่าวว่ามีศักยภาพในเกณฑ์สูง เม่ือ
คาํนวณไดว้่ามีค่าน้อยกว่าค่าเฉล่ีย  และมีศกัยภาพในเกณฑ์ตํ่า เม่ือคาํนวณไดว้่ามีค่ามากกว่าและ
เท่ากบัค่าเฉล่ีย 

ตัวอย่างการอ่านผล เม่ือมีการบริโภคสาขาการผลิต 042 โรงฆ่าสัตว์ ซ่ึงเป็นสาขาท่ี
ประกอบด้วยกิจกรรมเก่ียวกับโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ เน้ือสุกร เน้ือไก่ เน้ือโค เน้ือกระบือ เน้ือเป็ด 
รวมทั้งหนงัโค หนงักระบือ ขนไก่ ขนเป็ด เขากระบือ และผลพลอยไดอ่ื้น ๆ ของโค กระบือ สุกร 
ไก่ และเป็ด 1 บาท สาขาการผลิตดงักล่าว จะใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม 0.83 บาท และสร้าง
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ท่ีคาํนวณมาจากตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเงา 0.07 บาท เม่ือหักตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
รวมออกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม จะแสดงค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เท่ากบั 
0.76 บาท ในสาขาการผลิตน้ี คาํนวณค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจาก
อุตสาหกรรมสาขาท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงการใชสิ้นคา้อ่ืนๆเป็นปัจจยัการผลิต คือ 2.53 ซ่ึงจากการ
คาํนวณในการศึกษาน้ี  กล่าวว่า สาขาการผลิต 042 โรงฆ่าสัตว ์ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
แทจ้ริงในเกณฑสู์ง ในขณะท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑต์ํ่า และมีความเช่ือมโยงของการใช้
ปัจจยัการผลิตขั้นกลางภายในประเทศในเกณฑสู์ง ซ่ึงกล่าวไดว้า่ สาขาการผลิต 042 โรงฆ่าสตัวเ์ป็น
สาขาการผลิตท่ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในเชิงบวก  
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ตารางที ่4.1   ผลการคาํนวณอาํนาจในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง   อาํนาจในการ
สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม  สัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ  และต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้มรวมในห่วงโซ่การผลิตท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่อมูลค่าการบริโภคสินคา้ขั้น

สุดทา้ย 1 บาท จาํแนกตามมาตรฐานตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรม  
93 สาขา (หน่วย : บาท)  

 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

1 042  โรงฆ่าสตัว ์ 0.76 0.83 2.53 0.07 
2 043  การทาํเน้ือกระป๋องและ

ผลิตภณัฑเ์น้ืออ่ืน ๆ 
0.73 0.83 2.61 0.10 

3 044  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าก
นํ้านม 

0.69 0.77 2.01 0.08 

4 045  การทาํผลไมแ้ละผกั
กระป๋องและการเกบ็

รักษาผกัและผลไม ้

0.65 0.76 1.98 0.11 

5 046  การทาํปลากระป๋อง 
อาหารทะเลกระป๋อง

และการเกบ็รักษาอาหาร

ทะเลอ่ืน ๆ 

0.53 0.60 1.84 0.07 

6 047  การผลิตนํ้ามนัมะพร้าว
และนํ้ามนัปาลม์ 

0.62 0.82 2.40 0.20 

7 048  การผลิตนํ้ามนัสตัว ์ไข
สตัว ์นํ้ามนัพชื และผล
พลอยได ้

0.20 0.24 1.25 0.04 

8 049  โรงสีขา้ว 0.75 0.84 2.10 0.09 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

9 050  การผลิตผลิตภณัฑม์นั
สาํปะหลงั 

0.72 0.86 2.43 0.14 

10 051  การบดขา้วโพด 0.79 0.88 2.13 0.09 
11 052  การผลิตแป้งและการ

ป่นแป้งอ่ืน ๆ 
0.50 0.57 1.91 0.07 

12 053  การผลิตขนมปัง 0.52 0.61 1.92 0.09 
13 054  การผลิตเสน้ก๋วยเต๋ียว

และผลิตภณัฑท่ี์

คลา้ยคลึงกนั 

0.62 0.74 2.28 0.12 

14 055  การผลิตนํ้าตาล 0.78 0.87 1.86 0.09 
15 056  การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ 0.67 0.78 2.11 0.11 
16 057  การผลิตนํ้าแขง็ 0.28 0.79 1.80 0.51 
17 058  การผลิตผงชูรส 0.68 0.80 2.15 0.12 
18 059  การผลิตชา กาแฟ และ

เคร่ืองด่ืมก่ึงสาํเร็จรูป

ต่าง ๆ 

0.75 0.80 2.27 0.05 

19 060  การผลิตผลิตภณัฑ์
อาหารอ่ืน ๆ 

0.66 0.74 1.75 0.08 

20 061  การผลิตอาหารสตัว ์ 0.41 0.47 1.64 0.06 
21 062  การตม้ การกลัน่ และ

การผสมสุรา 
0.80 0.88 1.62 0.08 

22 063  การผลิตเบียร์ 0.79 0.82 1.40 0.03 
 
 



71 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

23 064  อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม
ท่ีไม่มีแอลกอฮอลแ์ละ

นํ้าอดัลม 

0.62 0.69 1.75 0.07 

24 065  การบ่มและอบใบยาสูบ 0.85 0.92 1.84 0.07 
25 066  การผลิตผลิตภณัฑใ์บ

ยาสูบ 
0.93 0.94 1.22 0.01 

26 067  การป่ันดา้ย การหีบฝ้าย 
และเสน้ใยประดิษฐ ์

0.38 0.55 1.77 0.17 

27 068  การทอผา้ 0.49 0.70 1.85 0.21 
28 069  การฟอก การพิมพ ์การ

ยอ้ม และการแต่งเสร็จ 
0.38 0.53 1.75 0.15 

29 070  การผลิตสินคา้ส่ิงทอถกั
สาํเร็จรูป ยกเวน้เคร่ือง
แต่งกาย 

0.55 0.67 1.89 0.12 

30 071  การผลิตส่ิงถกั 0.49 0.58 1.76 0.09 
31 072  การผลิตเคร่ืองแต่งกาย 0.58 0.74 2.08 0.16 
32 073  การผลิตพรม และ

เคร่ืองปูลาด 
0.60 0.73 2.11 0.13 

33 074  การผลิตผลิตภณัฑป่์าน
และปอ 

0.61 0.65 1.55 0.04 

34 075  โรงฟอกหนงัและการ
แต่งสาํเร็จหนงั 

0.40 0.43 1.48 0.03 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

35 076  การผลิตผลิตภณัฑห์นงั
สตัว ์

0.63 0.69 1.68 0.06 

36 077  การผลิตรองเทา้ ยกเวน้
รองเทา้ยาง 

0.63 0.72 1.83 0.09 

37 078  โรงเล่ือย 0.69 0.81 1.76 0.12 
38 079  การผลิตผลิตภณัฑไ์ม้

และไมก๊้อก 
0.73 0.84 1.98 0.11 

39 080  การผลิตเคร่ืองเรือนและ
เคร่ืองตกแต่งทาํดว้ยไม ้

0.62 0.70 1.64 0.08 

40 081  การผลิตเยือ่กระดาษ
และกระดาษชนิดต่าง ๆ 

0.55 0.64 1.50 0.09 

41 082  การผลิตผลิตภณัฑ์
กระดาษ 

0.39 0.47 1.52 0.08 

42 083  การพิมพ ์การพิมพ์
โฆษณา 

0.54 0.61 1.65 0.07 

43 084  การผลิตเคมีภณัฑ์
อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 

0.44 0.54 1.41 0.10 

44 085  การผลิตปุ๋ยและยาปราบ
ศตัรูพืช 

0.35 0.44 1.42 0.09 

45 086  การผลิตยางสงัเคราะห์ 
และปิโตรเคมี 

0.43 0.59 1.54 0.16 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

46 087  การผลิตสีทา นํ้ามนัชกั
เงา และแลคเกอร์ 

0.25 0.69 1.95 0.44 

47 088  การผลิตยารักษาโรค 0.55 0.65 1.59 0.10 
48 089  การผลิตสบู่และ

ผลิตภณัฑท่ี์ใชส้าํหรับ

รักษาความสะอาด 

0.44 0.52 1.60 0.08 

49 090  การผลิตเคร่ืองสาํอางค ์ 0.45 0.58 1.57 0.13 
50 091  การผลิตไมขี้ดไฟ 0.70 0.77 1.73 0.07 
51 092  การผลิตผลิตภณัฑเ์คมี

อ่ืน ๆ 
0.46 0.55 1.50 0.09 

52 093  โรงกลัน่นํ้ ามนั
ปิโตรเลียม 

0.17 0.20 1.05 0.03 

53 094  การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 
จากนํ้ามนัปิโตรเลียม 

0.50 0.54 1.74 0.04 

54 095  การผลิตยางแผน่
รมควนั ยางเครปและยาง
แท่ง 

0.79 0.85 1.95 0.06 

55 096  การผลิตยางนอกและ
ยางใน 

0.51 0.63 1.76 0.12 

56 097  การผลิตผลิตภณัฑย์าง
อ่ืน ๆ 

0.60 0.70 1.80 0.10 

57 098  การผลิตผลิตภณัฑ์
พลาสติก 

0.40 0.57 1.83 0.17 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

58 099  การผลิตกระเบ้ืองและ
เคร่ืองป้ันดินเผา 

0.53 0.73 1.85 0.20 

59 100  การผลิตแกว้และ
ผลิตภณัฑแ์กว้ 

0.40 0.59 1.77 0.19 

60 101  การผลิตผลิตภณัฑจ์าก
ดินท่ีใชก้บังานก่อสร้าง 

0.51 0.72 1.95 0.21 

61 102  การผลิตซีเมนต ์ 0.55 0.76 1.65 0.21 
62 103  การผลิตผลิตภณัฑ์

คอนกรีต 
0.60 0.72 1.84 0.12 

63 104  การผลิตผลิตภณัฑ์
อโลหะอ่ืน ๆ 

0.56 0.76 2.01 0.20 

64 105  อุตสาหกรรมเหลก็และ
เหลก็กลา้ 

0.32 0.70 3.23 0.38 

65 106  การผลิตผลิตภณัฑ์
เหลก็กลา้ 

0.33 0.47 1.68 0.14 

66 107  การผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะท่ีมิใช่เหลก็ 

0.36 0.43 1.34 0.07 

67 108  การผลิตเคร่ืองตดั 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้

ทาํดว้ยเหลก็และ

เหลก็กลา้ทัว่ไป 

0.43 0.48 1.37 0.05 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

68 109  การผลิตเคร่ืองเรือนและ
เคร่ืองติดตั้งซ่ึงทาํดว้ย

โลหะเป็นส่วนใหญ่ 

0.35 0.40 1.44 0.05 

69 110  การผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะ 

0.40 0.46 1.35 0.06 

70 111  การผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะอ่ืน ๆ 

0.37 0.43 1.37 0.06 

71 112  การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละ
เคร่ืองกงัหนั 

0.45 0.52 1.74 0.07 

72 113  การผลิตเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ทางการ

เกษตรกรรม 

0.47 0.56 1.53 0.09 

73 114  การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้
ประดิษฐเ์คร่ืองไมแ้ละ

เคร่ืองโลหะ 

0.36 0.44 1.52 0.08 

74 115  การผลิตเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์พิเศษ 

0.41 0.48 1.50 0.07 

75 116  การผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นสาํนกังาน

และในครัวเรือน 

0.38 0.43 1.48 0.05 

76 117  การผลิตเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือไฟฟ้าสาํหรับ

งานอุตสาหกรรม 

0.29 0.34 1.30 0.05 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

77 118  การผลิตอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทางวิทย ุ
โทรทศัน์ และการ
คมนาคม 

0.14 0.17 1.11 0.03 

78 119  การผลิตเคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

บา้น 

0.34 0.41 1.54 0.07 

79 120  การผลิตลวดและสาย
เคเบิลชนิดหุม้ฉนวน 

0.43 0.49 1.33 0.06 

80 121  การผลิตหมอ้เกบ็ประจุ
ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีต่าง 
ๆ 

0.41 0.49 1.50 0.08 

81 122  การผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ 

0.44 0.51 1.76 0.07 

82 123  การต่อและการซ่อมเรือ 0.55 0.65 1.73 0.10 
83 124  การผลิตรถไฟ 0.51 0.60 1.96 0.09 
84 125  การผลิตยานยนต ์ 0.35 0.41 1.54 0.06 
85 126  การผลิตรถจกัรยานยนต์

และรถจกัรยาน 
0.45 0.52 1.85 0.07 

86 127  การซ่อมแซม
ยานพาหนะทุกชนิด 

0.48 0.55 1.59 0.07 

87 128  การผลิตอากาศยาน 0.39 0.43 1.26 0.04 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที ่

รหัส

สาขา

การ

ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ 

สปส.

มูลค่าเพิม่

ทีแ่ท้จริง 

สปส.

มูลค่าเพิม่

รวม 

สปส.

เศรษฐกจิ

ทวคูีณ 

สปส. 

ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม

รวม 

88 129  การผลิตเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

และการแพทย ์

0.27 0.32 1.30 0.05 

89 130  การผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัการ

ถ่ายภาพและสายตา 

0.60 0.67 1.46 0.07 

90 131  การผลิตนาฬิกา 0.52 0.59 1.52 0.07 
91 132  การผลิตเคร่ืองประดบั

และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
0.34 0.38 1.36 0.04 

92 133  การผลิตเคร่ืองดนตรี
และเคร่ืองกีฬา 

0.56 0.66 1.87 0.10 

93 134  การผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

0.53 0.61 1.67 0.08 

  ค่าสูงสุด 0.93 0.94 3.23 0.51 
  ค่าคํา่สุด 0.14 0.17 1.05 0.02 
  ค่าเฉลีย่ 0.52 0.62 1.73 0.10 

 

 

4.2  การเปรียบเทยีบผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีแ่ท้จริงกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
รวมดชันีเศรษฐกจิทวคูีณ และต้นทุนส่ิงแวดล้อมรวม 

 
รายงานแสดงการเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง แบ่งอกเป็น 2 ส่วน คือตารางท่ี 4.2  

ส่วนท่ี 1  แสดงรายงานผลสาขาการผลิตท่ีให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรม
รายสาขา (สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง) ในเกณฑสู์ง  และตารางท่ี 4.2  ส่วนท่ี 2  แสดงรายงาน
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ผลสาขาการผลิตท่ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมรายสาขา (สัมประสิทธ์ิ
มูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง) ในเกณฑต์ํ่า   

โดยตารางท่ี 4.2 ทั้งสองส่วนรายงานขอ้มูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงเรียงลาํดบั 
จากค่าสูงสุด และแสดงแผนภูมิสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม ดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ 
และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ของแต่ละอุตสาหกรรมรายสาขา จาํนวน 93 สาขาการผลิต  

จากตารางท่ี 4.2  ส่วนท่ี 1  อุตสาหกรรมสาขาท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง 
สูงสุด 10 อนัดบัแรก เป็นสาขาท่ีใชปั้จจยัการผลิตขั้นกลางเป็นสินคา้เกษตร ซ่ึงระดบัผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจรวม มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบักบัระดบัดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ ยกเวน้สาขา
การผลิตท่ีเป็นลกัษณะธุรกิจเฉพาะกลุ่ม เช่น สาขาการผลิต 066 การผลิตผลิตภณัฑใ์บยาสูบ (สาขาน้ี
ประกอบดว้ยการผลิต ซิการ์ บุหร่ี ยาจุก และยาเส้น)  สาขาการผลิต 062 การตม้ การกลัน่ และการ
ผสมสุรา (สาขาน้ีประกอบดว้ยการตม้ การกลัน่เอธิลแอลกอฮอลแ์ละการผสมสุรา เช่น บร่ันดี วิสก้ี 
สุรา ไวน์ แชมเปญ และสุราอ่ืน ๆ) และสาขาการผลิต 063 การผลิตเบียร์ (สาขาน้ีประกอบดว้ยการ
ผลิตขา้วมอลตแ์ละเบียร์) เป็นตน้  

 
4.2.1  คาํอธิบายข้อมูล  
คาํอธิบายขอ้มูลตามตารางท่ี 4.2  ส่วนท่ี 1  และ ตารางท่ี 4.2  ส่วนท่ี 2   

 
                                                                                                           

 
 
ภาพที ่4.1  ตวัอยา่งการอ่านขอ้มูลในตารางท่ี 4.2  
หมายเหตุ:  หมายเลข  หมายถึง  ลาํดบัท่ี 

หมายเลข  หมายถึง  รหสัสาขาการผลิต 
หมายเลข  หมายถึง  ช่ือสาขาการผลิต 
หมายเลข  หมายถึง  สปส.มูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง 
หมายเลข  หมายถึง  แผนภูมิ สปส.มูลค่าเพิ่มสมบรูณ์รวม Vs  สปส.เศรษฐกิจทวีคูณ  

Vs   สปส. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม 
หมายเลข  หมายถึง  ค่าขอ้มูล สปส.มูลค่าเพิ่มสมบรูณ์รวมVs  สปส.เศรษฐกิจทวีคูณ    
                                     Vs  สปส. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม 

 

2 065 0.85 0.92
1.84
0.07

 การบ่มและอบใบยาสูบ
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0.92
1.84
0.07

4.2.2  คาํอธิบายการอ่านแผนภูมิ  
คาํอธิบายการอ่านแผนภูมิ ตามตารางท่ี 4.2  ส่วนท่ี 1  และ ตารางท่ี 4.2  ส่วนท่ี 2   

 
 
 
 

 
ภาพที ่4.2  ตวัอยา่งการอ่านขอ้มูลแผนภูมิ ในตารางท่ี 4.2  
หมายเหตุ:  หมายเลข  หมายถึง  ค่าสปส. มูลค่าเพิ่มสมบรูณ์รวม 

 หมายเลข  หมายถึง  ค่าสปส. เศรษฐกิจทวีคูณ                               
 หมายเลข  หมายถึง  ค่าสปส. ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม 

 
4.2.3  ตัวอย่างการอ่านผล  
ขอ้มูลตามภาพท่ี 4.1 รหสัสาขาการผลิต  065 การบ่มและอบใบยาสูบ  สาขาน้ีประกอบดว้ย

การบ่มและอบใบยาสูบและการดาํเนินการอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการเตรียมใบยาดิบเพื่อการผลิต
ต่อไป เม่ือมีการบริโภคสาขาการผลิต  065 การบ่มและอบใบยาสูบ 1 บาท สาขาการผลิตดงักล่าว 
จะใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม 0.94 บาท และสร้างตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม ท่ีคาํนวณมาจาก
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเงา 0.01 บาท เม่ือหกัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมออกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
รวม จะแสดงค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง เท่ากบั 0.93 บาท ในสาขาการผลิตน้ี คาํนวณ
ค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมสาขาท่ีมีเครือข่ายเช่ือมโยงการ
ใชสิ้นคา้อ่ืนๆเป็นปัจจยัการผลิต คือ 1.22  ซ่ึงจากการคาํนวณในการศึกษาน้ี  กล่าววา่ สาขา 065 การ
บ่มและอบใบยาสูบ ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงในเกณฑ์สูง ในขณะท่ีมีต้นทุน

ส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑ์ตํ่า แต่มีความหนาแน่นในเครือข่ายของระบบเศรษฐกิจในเกณฑ์ตํ่า 
เน่ืองมาจากลกัษณะธุรกิจเฉพาะกลุ่มของสาขาการผลิตดงักล่าว กล่าวไดว้่าสาขาการผลิต  065 การ
บ่มและอบใบยาสูบ  เป็นสาขาการผลิตท่ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศในเชิงบวก และ
ความตอ้งการการแกไ้ขเร่ืองตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในเกณฑต์ํ่า  
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่1  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมรายสาขาในเกณฑสู์ง  
เรียงลาํดบัจากค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงสูงสุด และแผนภูมิ
แสดงระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม เปรียบเทียบกบัดชันีเศรษฐกิจ
ทวีคูณ และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม  

 

 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

1 066 0.93 0.94
1.22
0.02

2 065 0.85 0.92
1.84
0.07

3 062 0.80 0.88
1.62
0.07

4 095 0.79 0.85
1.95
0.06

5 051 0.79 0.88
2.13
0.09

6 063 0.79 0.82
1.40
0.04

7 055 0.78 0.87
1.86
0.09

8 042 0.76 0.83
2.53
0.07

 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ

 การบ่มและอบใบยาสูบ

 การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา

 การผลิตยางแผ่นรมควนั ยางเครปและยางแท่ง

 การบดข้าวโพด

 การผลิตเบียร์

 การผลิตนํ้ าตาล

 โรงฆ่าสัตว์
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่1 (ต่อ) 
 

 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

9 049 0.75 0.84
2.10
0.09

10 059 0.75 0.80
2.27
0.05

11 043 0.73 0.83
2.61
0.10

12 079 0.73 0.84
1.98
0.12

13 050 0.72 0.86
2.43
0.14

14 091 0.70 0.77
1.73
0.07

15 078 0.69 0.81
1.76
0.12

16 044 0.69 0.77
2.01
0.09

17 058 0.68 0.80
2.15
0.12

 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก

 โรงสีข้าว

 การผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองดื่มกึ่ งสําเร็จรูป

ต่าง ๆ

 การทําเนื้อกระป๋องและผลิตภัณฑ์เนื้ออื่น ๆ

 การผลิตผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง

 การผลิตไม้ขีดไฟ

 โรงเลื่อย

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนํ้ านม

 การผลิตผงชูรส
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่1 (ต่อ) 
 

 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

18 056 0.67 0.78
2.11
0.11

19 060 0.66 0.74
1.75
0.08

20 045 0.65 0.76
1.98
0.11

21 077 0.63 0.72
1.83
0.09

22 076 0.63 0.69
1.68
0.06

23 054 0.62 0.74
2.28
0.12

24 080 0.62 0.70
1.64
0.08

25 064 0.62 0.69
1.75
0.07

26 047 0.62 0.82
2.40
0.20

 การผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งทําด้วย

ไม้

 การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ

 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

 การทําผลไม้และผักกระป๋องและการเก็บ

รักษาผักและผลไม้

 การผลิตรองเท้า ยกเวน้รองเท้ายาง

 การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์

 การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวและผลิตภัณฑ์ที่

คล้ายคลึงกัน

 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์

และนํ้ าอัดลม

 การผลิตนํ้ ามันมะพร้าวและนํ้ ามันปาล์ม
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่1 (ต่อ) 
 

 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

27 074 0.61 0.65
1.55
0.04

28 130 0.60 0.67
1.46
0.06

29 097 0.60 0.70
1.80
0.10

30 073 0.60 0.73
2.11
0.13

31 103 0.60 0.72
1.84
0.13

32 072 0.58 0.74
2.08
0.15

33 133 0.56 0.66
1.87
0.10

34 104 0.56 0.76
2.01
0.20

35 123 0.55 0.65
1.73
0.10

 การต่อและการซ่อมเรือ

 การผลิตผลิตภัณฑ์ป่านและปอ

 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับการ

ถ่ายภาพและสายตา

 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ

 การผลิตพรม และเคร่ืองปูลาด

 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 การผลิตเคร่ืองแต่งกาย

 การผลิตเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬา

 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอื่น ๆ
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

36 081 0.55 0.64
1.50
0.09

37 088 0.55 0.65
1.59
0.11

38 070  การผลิตสินค้าส่ิงทอถักสําเร็จรูป ยกเวน้ 0.55 0.67
1.89
0.12

39 102 0.55 0.76
1.65
0.21

40 083 0.54 0.61
1.65
0.07

41 046 0.53 0.60
1.84
0.07

42 134 0.53 0.61
1.67
0.08

43 099 0.53 0.73
1.85
0.20

 การผลิตเย ือ่กระดาษและกระดาษชนิดต่าง ๆ

 การผลิตยารักษาโรค

 การผลิตซีเมนต์

 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา

 การทําปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง

และการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่น ๆ

 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

 การผลิตกระเบื้องและเคร่ืองปั้นดินเผา



85 

ตารางที ่4.2  ส่วนที ่1 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

44 131 0.52 0.59
1.52
0.07

45 053 0.52 0.61
1.92
0.09

 การผลิตนาฬิกา

 การผลิตขนมปัง
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่2   ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมรายสาขาในเกณฑต์ํ่า  
เรียงลาํดบัจากค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงสูงสุด และแผนภูมิ
แสดงระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม เปรียบเทียบกบัดชันีเศรษฐกิจ
ทวีคูณ และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม  

 
 

 
 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

1 096 0.51 0.63
1.76
0.11

2 101 0.51 0.72
1.95
0.21

3 124 0.51 0.60
1.96
0.10

4 094 0.50 0.54
1.74
0.03

5 052 0.50 0.57
1.91
0.07

6 071 0.49 0.58
1.76
0.09

7 068 0.49 0.70
1.85
0.22

8 127 0.48 0.55
1.59
0.07

 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงานก่อสร้าง

 การผลิตยางนอกและยางใน

 การผลิตรถไฟ

 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากนํ้ ามันปิโตรเลียม

 การผลิตแป้งและการป่นแป้งอื่น ๆ

 การผลิตส่ิงถัก

 การทอผ้า

 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่2  (ต่อ) 

 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

9 113 0.47 0.56
1.53
0.09

10 092 0.46 0.55
1.50
0.08

11 112 0.45 0.52
1.74
0.07

12 126 0.45 0.52
1.85
0.07

13 090 0.45 0.58
1.57
0.13

14 089 0.44 0.52
#REF!

0.09

15 122 0.44 0.51
1.76
0.07

16 084 0.44 0.54
1.41
0.11

17 120 0.43 0.49
1.33
0.06

18 086 0.43 0.59
1.54
0.16

 การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับรักษา

ความสะอาด

 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทางการ

เกษตรกรรม

 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

 การผลิตเคร่ืองยนต์และเคร่ืองกังหัน

 การผลิตรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน

 การผลิตเคร่ืองสําอางค์

 การผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน

 การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี

 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่2  (ต่อ) 

 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

18 086 0.43 0.59
1.54
0.16

19 108 0.43 0.48
1.37
0.06

20 121 0.41 0.49
1.50
0.08

21 115 0.41 0.48
1.50
0.07

22 061 0.41 0.47
1.64
0.18

23 110 0.40 0.46
1.35
0.06

24 100 0.40 0.59
1.77
0.19

25 098 0.40 0.57
1.83
0.17

26 075 0.40 0.43
1.48
0.03

27 128 0.39 0.43
1.26
0.03

 โรงฟอกหนังและการแต่งสําเร็จหนัง

 การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี

 การผลิตเคร่ืองตดั เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่

ทําด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทั่วไป

 การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอร่ี

ต่าง ๆ

 การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์พิเศษ

 การผลิตอาหารสัตว์

 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว

 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

 การผลิตอากาศยาน
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่2  (ต่อ) 
 

 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

28 082 0.39 0.47
1.52
0.08

29 116 0.38 0.43
1.48
0.05

30 069 0.38 0.53
1.75
0.15

31 067 0.38 0.55
1.77
0.18

32 111 0.37 0.43
1.37
0.06

33 114 0.36 0.44
1.52
0.08

34 107 0.36 0.43
1.34
0.07

35 109 0.35 0.40
1.44
0.06

36 085 0.35 0.44
1.42
0.09

 การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ

 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสํานักงานและ

ในครัวเรือน

 การฟอก การพิมพ์ การยอ้ม และการแต่งเสร็จ

 การปั่นด้าย การหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์

 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใช้ประดิษฐ์เคร่ืองไม้

และเคร่ืองโลหะ

 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก

 การผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองติดต้ังซึ่ งทํา

ด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่

 การผลิตปุ๋ ยและยาปราบศัตรูพืช



90 

ตารางที ่4.2  ส่วนที ่2  (ต่อ) 
 

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

37 125 0.35 0.41
1.54
0.06

38 132 0.34 0.38
1.36
0.04

39 119 0.34 0.41
1.54
0.08

40 106 0.33 0.47
1.68
0.14

41 105 0.32 0.70
#REF!

0.38

42 117 0.29 0.34
1.30
0.05

43 057 0.28 0.79
1.80
0.51

44 129 0.27 0.32
1.30
0.05

45 087 0.25 0.69
1.95
0.43

 การผลิตเคร่ืองประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การผลิตสีทา นํ้ ามันชักเงา และแลคเกอร์

 การผลิตเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

บ้าน

 การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

 การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองมือไฟฟ้า

สําหรับงานอุตสาหกรรม

 การผลิตนํ้ าแข็ง

 การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

 การผลิตยานยนต์
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ตารางที ่4.2  ส่วนที ่2  (ต่อ) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม สัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจ
ทวีคูณ และสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม โดยความสัมพนัธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม 
แสดงดว้ยเสน้ (          )  สมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ แสดงดว้ยเสน้ ๖  (        ) และสมัประสิทธ์ิตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มรวม  แสดงดว้ยเส้น (       ) จากการศึกษา พบว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.52) 
ระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบักบัระดบัดชันีเศรษฐกิจ
ทวีคูณ โดยสาขาท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมในเกณฑสู์งจะมีระดบัดชันีเศรษฐกิจทวีคูณใน
เกณฑ์สูงและอุตสาหกรรมสาขาท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมในเกณฑ์ตํ่า จะมีระดบัดชันี
เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑต์ํ่า  

พบขอ้ยกเวน้ในสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม อาทิ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมในเกณฑ์
สูงแต่มีดชันีเศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑต์ํ่า อาทิ สาขาการผลิต 063 การผลิตเบียร์ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว
น้ี หากมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑสู์งดว้ย จะทาํใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงลดลง
จากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมมาก อาทิ สาขาการผลิต 102 การผลิตซีเมนต ์ 

ทั้งน้ี ภาพท่ี 4.3 แสดงตาํแหน่งร่วมระหว่าง สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม สัมประสิทธ์ิ  
เศรษฐ กิจทวีคูณ ดชันีสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม กับ สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง 
แสดงให้เห็นว่าสัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม มีความสัมพนัธ์  กบัสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของมูลค่าเพิ่มรวม  มีความสมัพนัธ์กบัดชันีเศรษฐกิจ

ลําดบัที่
รหัสสาขา

การผลิต
ช่ือสาขาการผลิต

สปส.

ผลผลิตมวล

รวมใน

ประเทศท่

แท้จริง

                               สปส.ผลผลิตมวลรวมในประเทศ                                       

                                                 Vs. ดชันีเศรษฐกิจทวคูีณ                                    

                    Vs. สปส. ต้นทุนส่ิงแวดล้อม

46 048 0.20 0.24
1.25
0.04

47 093 0.17 0.20
1.05
0.03

48 118 0.14 0.17
1.11
0.03

 การผลิตนํ้ ามันสัตว ์ไขสัตว ์นํ้ ามันพืช และ

ผลพลอยได้

 โรงกลั่นนํ้ ามันปิโตรเลียม

 การผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวทิย ุ

โทรทัศน์ และการคมนาคม
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ทวีคูณ ในขณะท่ีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม เป็นอิสระจากผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรวม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง จึงทาํให้พบว่าอุตสาหกรรมหลายชนิดมี
สัดส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงแต่มีสัดส่วนตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มตํ่า และอุตสาหกรรมหลาย
ชนิดมีสดัส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตํ่าแต่มีสดัส่วนตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสูง  
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ภาพที ่4.3  แสดงตาํแหน่งความสมัพนัธ์ระหวา่งสมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม 
                  เสน้  (         )  สมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ 
                  เสน้  (         )  สมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม 
                  เสน้  (         )  สมัประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม 
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4.3  ลกัษณะของอุตสาหกรรมทีใ่ห้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีแ่ท้จริงแตกต่างกนั 
 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรม 93 สาขา จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงสูงกว่าและเท่ากบัค่าเฉล่ีย ในท่ีน้ีจะรวมเรียกว่ากลุ่มท่ีมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑสู์ง แสดงภาพเป็นขอ้มูลกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี2 ในภาพ
ท่ี 4.4 มีจาํนวนรวม 45 สาขา  และกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย ในท่ีน้ี
จะรวมเรียกวา่กลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑต์ํ่า แสดงภาพเป็นขอ้มูลกลุ่มท่ี 3 
และกลุ่มท่ี 4 ตามภาพท่ี 4.4 มีจาํนวนรวม 48 สาขา  

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของอุตสาหกรรม 93 สาขา จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
ท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีสูงกว่าและเท่ากบัค่าเฉล่ีย ในท่ีน้ีจะรวมเรียกว่ากลุ่มท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
ในเกณฑสู์ง มีจาํนวนรวม 34 สาขา แสดงภาพเป็นขอ้มูลกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 ตามภาพท่ี 4.4 และ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในเกณฑต์ํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย ในท่ีน้ีจะรวมเรียกว่ากลุ่มท่ีมีตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มในเกณฑต์ํ่า แสดงภาพเป็นขอ้มูลกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 4 ตามภาพท่ี 4.4 มีจาํนวนรวม 59 
สาขา 

ผลจากการศึกษา กล่าวได้ว่า  ระดับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม แปรผนัตามความ
หนาแน่นของเครือข่ายการพึ่งพาระหว่างอุตสาหกรรม แต่เม่ือนบัรวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม จะทาํให ้
ระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของแต่ละสาขาการผลิตมีความต่างกนั ซ่ึงจะไม่สัมพนัธ์
กบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม จากกการศึกษา พบว่าในกรณีน้ี ปัจจยัท่ีสร้างความต่างดา้น
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงใหแ้ต่ละอุตสาหกรรม คือตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม  ซ่ึงปัจจยัดา้น
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม เป็นอิสระจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม ทาํให้แมส้าขาการผลิตท่ีมี
ลกัษณะระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมในเกณฑสู์ง และมีดชันีเศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑสู์ง 
แต่หากตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมอยู่ในเกณฑสู์งดว้ย ทาํให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงลดลง 
ซ่ึงความต่างจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัขนาดของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ตวัอยา่ง เช่น สาขาการผลิต 057 
การผลิตนํ้ าแข็ง ท่ีหากมีการบริโภคจากสาขาการผลิตนํ้ าแข็ง 1 บาท จะทาํให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรวมอยูใ่นเกณฑสู์ง คือ 0.79 บาท และอุตสาหกรรมนํ้ าแขง็เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ จึงทาํให้ดชันีเศรษฐกิจทวีคูณอยู่ในเกณฑสู์ง คือ 1.80 ในขณะท่ีสาขาการผลิตนํ้ าแขง็มี
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมอยู่ในเกณฑสู์ง คือ 0.51 บาท ทาํให้ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง
ต่างจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมมาก ดว้ยเม่ือหักตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมออกจะแสดงค่า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง คือ 0.28 บาท ในกรณีเช่นน้ี แสดงว่าอุตสาหกรรมบางสาขา
ตอ้งการความสนใจในการพฒันาเพ่ือควบคุมและป้องกนัปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพราะ
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หากสามารถลดตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมลง จะสามารถทาํให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง
เพิ่มข้ึน 

ในท่ีน้ี  จําแนกอุตสาหกรรมเพ่ือให้ เ ห็นลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมสาขา  ท่ี มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงแตกต่างกันตามลักษณะใกล้เคียงกันเป็น  19 ประเภท  
(รายละเอียดสาขาการผลิตปรากฏใน ภาคผนวก  ก) ไดแ้ก่ 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองด่ืม  ไดแ้ก่สาขาการผลิต 042  - สาขาการผลิต 064 รวม 
23 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารยาสูบ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 065  - สาขาการผลิต 066 รวม 2 สาขา
การผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่สาขาการผลิต 067 - สาขาการผลิต 074 
รวม 8 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั ไดแ้ก่สาขาการผลิต 075 – สาขาการผลิต 077 รวม 3 สาขา
การผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 078 - สาขาการผลิต 080 และสาขาการ
ผลิต 109 รวม 4 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่สาขาการผลิต 081 – สาขาการ
ผลิต 083 รวม 3 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 084 สาขาการผลิต 085 สาขาการ                    
ผลิต  087 - สาขาการผลิต 092 รวม 8 สาขาการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลาสติก 
ไดแ้ก่สาขาการผลิต 086 สาขาการผลิต 093 – สาขาการผลิต 094 และสาขาการผลิต 098 รวม 4 
สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง ไดแ้ก่สาขาการผลิต 095 -  สาขาการผลิต 097 รวม 3 สาขา
การผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่สาขาการผลิต 099 - สาขาการผลิต 104 รวม 6 สาขา
การผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 105 - สาขาการผลิต 106 และ 
สาขาการผลิต 108 รวม 3 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ ์ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 107 สาขาการผลิต 110 และสาขา
การผลิต 111 รวม 3 สาขาการผลิต 
 



 

 
 
ภาพที ่4.4  แสดงการกระจายตวัของขอ้มูลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของอุตสาหกรรมรายสาขา 

96 



97 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 112 -  สาขาการผลิต 116 
รวม 5 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 117 - สาขาการ
ผลิต 122 รวม 6 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 123 - สาขาการผลิต  128 รวม 6 
สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย ์ไดแ้ก่สาขาการผลิต 129 – สาขาการผลิต 131 รวม 
3 สาขาการผลิต 

กลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณี ไดแ้ก่สาขาการผลิต 132  
กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองดนตรี ไดแ้ก่สาขาการผลิต 133 
กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่สาขาการผลิต 134  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
4.3.1 อุตสาหกรรมสาขาที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์สูง กล่าวคือ

สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง มีค่าเฉล่ีย  >= 0.52  รวม 45 สาขา  แสดงภาพเป็นขอ้มูลกลุ่มท่ี 1  
และกลุ่มท่ี  2 ของภาพท่ี 4.4   อุตสาหกรรมทุกสาขาในกลุ่มน้ี มีสัดส่วนการใชปั้จจยัการผลิตขั้น
กลาง (ทางตรง) เป็นสินคา้ในประเทศมากกว่าสินคา้นาํเขา้  ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ส่ิงทอฯ  วสัดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.3.1.1 อุตสาหกรรมท่ีให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงในเกณฑ์สูง        
(>= 0.52) แต่มีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑสู์ง (>=  0.10) มีจาํนวน 20 สาขา แสดงภาพในขอ้มูล
กลุ่มท่ี 1 ของภาพท่ี 4.4  พบสาขาการผลิตจาํนวนมากท่ีสุดอยูใ่นอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
คือ 7 สาขา อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง  4 สาขา อุตสาหกรรมส่ิงทอฯ 3 สาขา อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ 2 สาขา และท่ีเหลืออย่างละ 1 สาขาอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ยาง ยาน
ยนตแ์ละช้ินส่วน เคร่ืองดนตรี ปรากฎผลในตารางท่ี 4.3  

ลกัษณะอุตสาหกรรมท่ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑสู์ง (>= 0.52) 
แต่มีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑสู์ง (>=  0.10) จาํแนกออกเป็น 



 
 

                    

ตารางที่ 4.3  อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์สูง แต่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์สูง 

 

ลํา 

ดับที่ 

รหัส

สาขา

การ

ผลิต 

ช่ือสาขาการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.

มูลค่า 

เพิ่ม 

สมบูรณ์ 

สุทธิ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้
นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลิตทางตรง สัดส่วนต้นทุนสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ทางตรง 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการผลิ
ต 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลังงาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

1  043  การทําเนื้อกระป๋องและผลิตภัณฑ์เนื้ออื่น ๆ อาหาร และเครื่องดื่ม   0.73  D>I  O  O  O  X  93.05%  0.58%  5.90%  0.47% 

2  079  การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก เฟอร์นิเจอร์   0.73  D>I  O  X  X  X  97.34%  0.12%  2.51%  0.02% 

3  050  การผลิตผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง อาหาร และเครื่องดื่ม   0.72  D>I  O  X  O  O  98.17%  1.11%  0.67%  0.05% 

4  078  โรงเลื่อย เฟอร์นิเจอร์   0.69  D>I  O  O  O  X  97.24%  0.13%  2.60%  0.02% 

5  058  การผลิตผงชูรส อาหาร และเครื่องดื่ม   0.68  D>I  X  O  X  X  92.93%  2.17%  4.73%  0.17% 

6  056  การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ อาหาร และเครื่องดื่ม   0.67  D>I  O  X  X  X  81.51%  0.28%  8.15%  10.07% 

7  045  การทําผลไม้และผักกระป๋องและการเก็บ

รักษาผักและผลไม้ 

อาหาร และเครื่องดื่ม   0.65  D>I  X  O  O  X  95.80%  0.26%  2.60%  1.33% 

8  047  การผลิตนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันปาล์ม อาหาร และเครื่องดื่ม   0.62  D>I  X  O  X  X  96.31%  2.83%  0.56%  0.30% 

9  054  การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและผลิตภัณฑ์ท่ี

คล้ายคลึงกัน 

อาหาร และเครื่องดื่ม   0.62  D>I  X  O  X  X  92.49%  0.34%  3.85%  3.32% 

10  073  การผลิตพรม และเครื่องปูลาด สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม   0.60  D>I  X  O  X  X  97.36%  0.13%  0.95%  1.55% 

11  097  การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง   0.60  D>I  O  X  O  X  94.88%  1.02%  1.64%  2.46% 

12  103  การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง   0.60  D>I  O  O  O  X  84.55%  1.25%  7.64%  6.56% 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
  

ลาํ 
ดบัที่ 

รหัส
สาขา
การ
ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.
มูลค่า 
เพิม่ 

สมบูรณ์ 
สุทธิ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลติทางตรง สัดส่วนต้นทุนส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ทางตรง 

หมวดเงนิเดอืน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการผลติ 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลงังาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

 
14 104 การผลิตผลิตภณัฑอ์โลหะอ่ืน ๆ วสัดุก่อสร้าง  0.56 D>I X X O X 96.95% 1.49% 0.17% 1.39% 
15 133 การผลิตเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬา เคร่ืองดนตรี  0.56 D>I O X O X 93.87% 4.10% 1.78% 0.25% 
16 070 การผลิตสินคา้ส่ิงทอถกัสาํเร็จรูป ยกเวน้

เคร่ืองแต่งกาย 
ส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม  0.55 D>I O X O X 95.12% 0.32% 3.16% 1.40% 

17 088 การผลิตยารักษาโรค เคมีภณัฑ ์ 0.55 D>I X O X X 50.15% 2.00% 47.57% 0.28% 
18 102 การผลิตซีเมนต ์ วสัดุก่อสร้าง  0.55 D>I X O O X 97.16% 0.13% 0.71% 1.99% 
19 123 การต่อและการซ่อมเรือ ยานยนตแ์ละช้ินส่วน  0.55 D>I O X X X 98.64% 0.51% 0.83% 0.02% 
20 099 การผลิตกระเบ้ืองและเคร่ืองป้ันดินเผา วสัดุก่อสร้าง  0.53 D>I O X O X 93.57% 0.61% 0.37% 5.45% 

 
หมายเหตุ :  D>I:  สัดส่วนปัจจยัการผลิตชั้นกลางทางตรง เป็นสินคา้ในประเทศ มากกว่าสินคา้นาํเขา้ 
                      I>D: สัดส่วนปัจจยัการผลิตชั้นกลางทางตรง ส่วนใหญ่เป็นสินคา้นาํเขา้ มากกวา่สินคา้ในประเทศ 

O : ขอ้มูลเชิงบวน 
X : ขอ้มูลเชิงลบ 
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1) กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง อยู่ใน

เกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0.62 )  สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือ

เท่ากับ 1.73)  และมีสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.10)  

ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 043  การทําเนื้อกระป๋องและผลิตภัณฑ์เนื้ออื่น ๆ  

สาขานี้ประกอบด้วยกิจกรรมเนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อเป็ดกระป๋องและการเก็บรักษา

เนื้อ เช่น การทําแฮม ไส้กรอก เนื้อเค็ม เนื้อแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น (0.73, 0.83, 2.61, 0.10) 

(2) สาขาการผลิต 079  การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก   สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก หวาย ไม้ไผ่ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่ อ่ืน ๆ เช่น 

ตะกร้า ลัง ไม้แขวนเสื้อ ไม้จ้ิมฟัน และหลอดด้าย เป็นต้น (0.73, 0.84, 1.98, 0.12) 

(3) สาขาการผลิต  050  การผลิตผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทุกชนิด เช่น แป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู มันเส้น มัน

อัดเม็ด และผลพลอยได้ (0.72, 0.86, 2.43, 0.14) 

(4) สาขาการผลิต 078  โรงเลื่อย สาขานี้ประกอบด้วยสถาน

ประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเลื่อยไม้ การทําไม้อัด กรอบประตู หน้าต่าง ไม้ปาร์เก้ เป็ น

ต้น (0.69, 0.81, 1.76, 0.12) 

(5) สาขาการผลิต 058  การผลิตผงชูรส สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต

ผงชูรส และผลพลอยได้  (0.68 , 0.80, 2.15, 0.12) 

(6) สาขาการผลิต 056  การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ สาขานี้ประกอบด้วย

การผลิต ขนมต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด ช๊อคโกแล็ต หมากฝรั่ง ขนมหวาน และขนมไทยอื่น ๆ (0.67, 

0.78, 2.11, 0.11) 

(7) สาขาการผลิต  045  การทําผลไม้และผักกระป๋องและการเก็บ

รักษาผักและผลไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตผลไม้แช่แข็งและผลไม้ตากแห้ง ผักและผลไม้

บรรจุกระป๋อง  บรรจุขวด นํ้าผลไม้ แยม เยลลี่ ผลไม้ดอง ผักดอง สับปะรดกระป๋อง การเก็บรักษา

ผักและผลไม้อ่ืน ๆ (0.65, 0.76, 1.98, 0.11) 

(8)   สาขาการผลิต  047  การผลิตนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันปาล์ม 

สาขานี้ประกอบด้วยนํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันปาล์ม กากนํ้ามันมะพร้าวและกากนํ้ามันปาล์ม (0.62, 

0.82, 2.40, 0.20) 
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(9)  สาขาการผลิต 054  การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวและผลิตภณัฑ์ท่ี

คลา้ยคลึงกนั สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตอาหารเส้นทุกชนิด เช่น บะหม่ี ก๋วยเต๋ียว สปาเก็ตต้ี 
มกักะโรนี บะหม่ีสาํเร็จรูป และวุน้เสน้ (0.62, 0.74, 2.28, 0.12) 

(10)  สาขาการผลิต 073  การผลิตพรม และเคร่ืองปูลาด สาขาน้ี
ประกอบดว้ยการผลิตพรม เส่ือ หมอน ท่ีนอน และเคร่ืองปูลาดอ่ืน ๆ (0.60, 0.73, 2.11, 0.13) 

(11)   สาขาการผลิต  097  การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน  ๆ  สาขาน้ี
ประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑจ์ากยาง เช่น รองเทา้ยาง ยางยดื ท่อยาง สายพานยางท่ีใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม สายพานอ่ืน ๆ ยางโฟม กระเบ้ืองยางปูพื้น ตลอดจนผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ (0.60, 0.70, 
1.80, 0.10) 

(12)   สาขาการผลิต  103  การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต  สาขาน้ี
ประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อค เสารับอาคารและเสาเขม็คอนกรีต 
ท่อคอนกรีตและผลิตภณัฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทคอนกรีตหล่อสาํเร็จและคอนกรีตอดัแรง 
เพื่อใชใ้นการก่อสร้างอาคารแบบสาํเร็จรูป รวมทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ (0.60, 0.72, 1.84, 0.13) 

(13)   สาขาการผลิต 072  การผลิตเคร่ืองแต่งกาย  สาขาน้ีประกอบดว้ย
การผลิตเคร่ืองแต่งกาย โดยการตดัและเยบ็จากผา้ หนงัสัตว ์และวสัดุอ่ืน ๆ รวมทั้งผา้เช็ดหนา้ เน็ค
ไท ผา้คลุมไหล่ ผา้คลุมหนา้ และส่ิงตดัเยบ็สาํเร็จรูปทุกชนิด (0.58, 0.74, 2.08, 0.15) 

(14)   สาขาการผลิต 104  การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอ่ืน ๆ สาขาน้ี
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑย์บิซัม่ ปลาสเตอร์ และผลิตภณัฑแ์อสเบสทอสอ่ืน ๆ ผลิตภณัฑหิ์นท่ีมิไดท้าํ
การผลิตเก่ียวเน่ืองกบัการทาํเหมืองหิน และผลิตภณัฑ์แร่อโลหะอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น        
สาขาอ่ืน  (0.56, 0.76, 2.01, 0.20) 

(15)   สาขาการผลิต 133  การผลิตเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬา สาขาน้ี
ประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬาทุกประเภท เช่น กีตาร์ เปียโน ลูกฟุตบอล ลูก
กอลฟ์ แบดมินตนั นวมต่อยมวย เป็นตน้ (0.56, 0.66, 1.87, 0.10) 

(16)   สาขาการผลิต 070  การผลิตสินคา้ส่ิงทอถกัสําเร็จรูป ยกเวน้
เคร่ืองแต่งกาย สาขาน้ีประกอบดว้ ยส่ิงทอท่ีมิได้ระบุไว้ในสาขาอ่ืน รวมทั้ งส่ิงทอถักท่ีใช้ใน
ครัวเรือน เช่น ผา้ขนหนู ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ผา้สักหลาดและผลิตภณัฑส์ักหลาด ผา้สาํลี และผา้ม่าน 
เป็นตน้ (0.55, 0.67, 1.89, 0.12)  

(17)   สาขาการผลิต 123  การต่อและการซ่อมเรือ สาขาน้ีประกอบดว้ย
การต่อเรือ การซ่อมเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือเดินทะเล เรือทอ้งแบน เรือลาํเลียง เรือขนาดเล็กทุก
ประเภท เป็นตน้ รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ (0.55, 0.65, 1.73, 0.10) 
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(18)   สาขาการผลิต 099  การผลิตกระเบื้องและเครื่องปั้นดินเผา สาขา

นี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เซรามิค ผลิตภัณฑ์โมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ และ

เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น (0.53, 0.73, 1.85, 0.20) 

2) กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง อยู่ใน

เกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0.62 )  ไม่สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 1.73)  

และมีสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.10)  ได้แก่ 

(1)  สาขาการผลิต 088  การผลิตยารักษาโรค   สาขานี้ประกอบด้วย 

การผลิตยารักษาโรคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เม็ด แคปซูล ผง ไซรัป ยาฉีดและผลิตภัณฑ์ท่ีทําจาก

สมุนไพร (0.55, 0.65, 1.59, 0.11) 

(2) สาขาการผลิต 102  การผลิตซีเมนต์   สาขานี้ประกอบด้วย การ

ผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม ซีเมนต์ขาวและปูนขาว (0.55, 0.76, 1.65, 0.21) 

4.3.1.2 อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์สูง             

(>= 0.52) และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ต่ํา (<  0.10) มีจํานวน 25 สาขา แสดงภาพในข้อมูล

กลุ่ม  ท่ี 2 ของภาพที่ 4.4 พบสาขาการผลิตในกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 12 สาขา 

รองลงมามีจํานวน2 สาขาเท่ากัน พบใน 4 กลุ่มคือ อุตสาหกรรมยาสูบ  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษฯ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  นอกนั้นกระจายอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ในจํานวน

ใกล้เคียงกัน ปรากฎผลในตารางที่ 4.4  

ลักษณะอุตสาหกรรม ท่ีให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ในเกณฑ์สูง (>= 

0.52) และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์ต่ํา (<  0.10) จําแนกออกเป็น 

1)  กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ใน

เกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวม อยู่ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0.62)  สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่า หรือ

เท่ากับ 1.73)  และมีสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.10)  ได้แก่ 

  



ตารางที ่4.4  อุตสาหกรรมท่ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑสู์ง และมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑต์ํ่า 
 

 

รหัส
สาขา
การ
ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.
มูลค่า 
เพิม่ที่
แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลติทางตรง สัดส่วนต้นทุนส่ิงแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงนิเดอืน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการ 

ผลติ 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลงังาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

1 066  การผลิตผลิตภณัฑใ์บยาสูบ ยาสูบ 0.93 D>I X X X O 94.68% 0.96% 4.36% 0.00% 
2 065  การบ่มและอบใบยาสูบ ยาสูบ 0.85 D>I O O X X 99.99% 0.01% 0.00% 0.00% 
3 062  การตม้ การกลัน่ และการผสมสุรา อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.80 D>I X X X O 74.99% 18.45% 6.50% 0.06% 
4 051  การบดขา้วโพด อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.79 D>I X O X X 96.61% 0.00% 0.09% 3.30% 
5 063  การผลิตเบียร์ อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.79 D>I X X X O 89.43% 4.72% 5.29% 0.56% 
6 095  การผลิตยางแผน่รมควนั ยางเครปและยางแท่ง ผลิตภณัฑย์าง  0.79 D>I O X O X 92.91% 2.95% 3.55% 0.58% 
7 055  การผลิตนํ้าตาล อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.78 D>I X O O O 94.60% 1.62% 3.35% 0.43% 
8 042  โรงฆ่าสัตว ์ อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.76 D>I O O X X 96.64% 0.06% 0.91% 2.39% 
9 049  โรงสีขา้ว อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.75 D>I O O X X 99.38% 0.00% 0.62% 0.00% 

10 059  การผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมก่ึงสาํเร็จรูปต่าง ๆ อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.75 D>I O X O X 81.78% 0.25% 10.47% 7.50% 
11 091  การผลิตไมขี้ดไฟ เคมีภณัฑ ์ 0.70 D>I X O X X 75.52% 24.12% 0.36% 0.00% 
12 044  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนํ้ านม อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.69 D>I X X O X 93.35% 1.89% 4.57% 0.19% 
13 060  การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืน ๆ อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.66 D>I X O O X 83.21% 0.19% 16.27% 0.33% 
14 076  การผลิตผลิตภณัฑห์นงัสัตว ์ เคร่ืองหนงั  0.63 D>I O O X X 90.17% 5.85% 3.41% 0.57% 
15 077  การผลิตรองเทา้ ยกเวน้รองเทา้ยาง เคร่ืองหนงั  0.63 D>I O X O X 96.65% 0.73% 1.84% 0.78% 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ)  
 

  

รหัส
สาขา
การ
ผลติ 

ช่ือสาขาการผลติ กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.
มูลค่า 
เพิม่ที่
แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลติทางตรง สัดส่วนต้นทุนส่ิงแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงนิเดอืน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการ 
ผลติ 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลงังาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

16 064  อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลแ์ละนํ้ าอดัลม อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.62 D>I X X O O 89.45% 2.32% 4.89% 3.34% 
17 080  การผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งทาํดว้ยไม ้ เฟอร์นิเจอร์  0.62 D>I O X X X 96.58% 0.88% 1.64% 0.90% 
18 074  การผลิตผลิตภณัฑป่์านและปอ ส่ิงทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม  0.61 D>I O O X X 84.47% 15.47% 0.06% 0.00% 
19 130  การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัการถ่ายภาพและสายตา อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 0.60 D>I X O X X 93.66% 2.05% 3.14% 1.15% 
20 081  การผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษชนิดต่าง ๆ เยือ่กระดาษ กระดาษ 

และส่ิงพิมพ ์ 
0.55 D>I X O X X 80.90% 3.23% 8.64% 7.23% 

21 083  การพิมพ ์การพิมพโ์ฆษณา เยือ่กระดาษ กระดาษ 
และส่ิงพิมพ ์ 

0.54 D>I O O O X 97.09% 0.40% 2.27% 0.24% 

22 046  การทาํปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องและการเกบ็รักษา
อาหารทะเลอ่ืน ๆ 

อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.53 D>I X O X X 92.49% 1.02% 5.56% 0.94% 

23 134  การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อ่ืน ๆ  0.53 D>I X O X X 94.95% 0.75% 2.60% 1.69% 
24 053  การผลิตขนมปัง อาหาร และเคร่ืองด่ืม  0.52 D>I X O O X 79.30% 0.06% 6.40% 14.24% 
25 131  การผลิตนาฬิกา อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 0.52 D>I O X O X 96.92% 1.42% 1.37% 0.29% 
   
หมายเหตุ:  D > I : สัดส่วนปัจจยัการผลิตขั้นกลางทางตรง เป็นสินคา้ในประเทศ มากกวา่สินคา้นาํเขา้ 
                   I > D : สัดส่วนปัจจยัการผลิตขั้นกลางทางตรง ส่วนใหญ่เป็นสินคา้นาํเขา้ มากกวา่สินคา้ในประเทศ 
                  O : ขอ้มูลเชิงบวก 
                  X : ขอ้มูลเชิงลบ 
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(1)   สาขาการผลิต 065  การบ่มและอบใบยาสูบ สาขาน้ีประกอบดว้ย
การบ่มและอบใบยาสูบและการดาํเนินการอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการเตรียมใบยาดิบเพื่อการผลิต
ต่อไป (0.85, 0.92, 1.84, 0.07) 

(2)   สาขาการผลิต 051  การบดขา้วโพด สาขาน้ีประกอบดว้ยการบด
ขา้วโพด (0.79, 0.88, 2.13, 0.09)  

(3)   สาขาการผลิต 095  การผลิตยางแผ่นรมควนั ยางเครปและยาง
แท่ง  สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตยางแผน่ดิบรมควนั ยางแท่ง ยางเครป รวมทั้งเศษยาง (0.79, 0.85, 
1.95, 0.06)    

(4)   สาขาการผลิต  055  การผลิตนํ้ าตาล สาขาน้ีประกอบดว้ยการ
ผลิตนํ้ าตาลดิบ นํ้ าตาลทรายขาว นํ้ าตาลท่ีไดจ้ากมะพร้าวและนํ้ าตาลท่ีไดจ้ากปาลม์ต่าง ๆ กลูโคส 
นํ้าหวาน รวมทั้งนํ้ าตาลสังเคราะห์ และผลพลอยได ้เช่น กากออ้ยและกากนํ้ าตาล (0.78, 0.87, 1.86, 
0.09)  

(5)   สาขาการผลิต 042  โรงฆ่าสัตว ์  สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจกรรม
เก่ียวกบัโรงฆ่าสัตว ์ไดแ้ก่ เน้ือสุกร เน้ือไก่ เน้ือโค เน้ือกระบือ เน้ือเป็ด รวมทั้งหนงัโค หนงักระบือ 
ขนไก่ ขนเป็ด เขากระบือ และผลพลอยไดอ่ื้น ๆ ของโค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด (0.76, 0.83, 2.53, 
0.07) 

(6)  สาขาการผลิต 049  โรงสีขา้ว  สาขาน้ีประกอบดว้ยการสีขา้ว การ
ขดัขา้ว การผลิตขา้วน่ึง ขา้วหกั และผลพลอยได ้เช่น รําขา้ว และแกลบ  (0.75, 0.84, 2.10, 0.09)  

(7)  สาขาการผลิต 059  การผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมก่ึงสาํเร็จรูป
ต่าง ๆ สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมก่ึงสาํเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โกโกผ้ง เก๊กฮวย
ผง ขิงผง (0.75, 0.80, 2.27, 0.05) 

(8)   สาขาการผลิต 091  การผลิตไมขี้ดไฟ สาขาน้ีไดแ้ก่ การผลิตไม้
ขีดไฟ (0.70, 0.77, 1.73, 0.07) 

(9) สาขาการผลิต 044  ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนํ้านม  สาขาน้ีประกอบดว้ย
การผลิตนมพร้อมด่ืม นมขน้ นมผง ครีม เนย มาการีน ไอศครีม และนมเปร้ียว ฯลฯ (0.69, 0.77, 
2.01, 0.09) 

(10) สาขาการผลิต 060  การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ  สาขาน้ี
ประกอบดว้ย ซีอ้ิว เตา้หู้ นํ้ าปลา ไข่เคม็ เคร่ืองแกง เกลือ เคร่ืองชูรส และเคร่ืองเตรียมอาหารอ่ืนๆ 
(0.66, 0.74, 1.75, 0.08) 
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(11) สาขาการผลิต 076  การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์  สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียม เช่น กระเป๋ า ซองใส่กุญแจ สาย หนัง ถุงมือ 

สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์อ่ืน ๆ (0.63,  0.69, 

1.68, 0.06) 

(12) สาขาการผลิต 077  การผลิตรองเท้า ยกเว้นรองเท้ายาง สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตรองเท้าที่ทําด้วยหนัง ผ้า และวัตถุดิบอื่น ๆ ไม่รวมการผลิตที่ทําด้วยไม้ ยาง 

หรือพลาสติก (0.63 , 0.72 , 1.83 ,0.09) 

(13) สาขาการผลิต 064  อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

และนํ้าอัดลม สาขานี้   ประกอบด้วยการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นํ้าอัดลม นํ้าโซดา นํ้า

กลั่น นํ้าแร่อัดลม และการผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวด (0.62, 0.69, 1.75, 0.07) 

2)  กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ใน

เกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0.62 )  ไม่สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 1.73)  

และมีสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม ในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.10)  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 066  การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสู บ สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิต ซิการ์ บุหรี่ ยาจุก และยาเส้น (0.93, 0.94, 1.22, 0.02) 

(2) สาขาการผลิต 062  การต้ม การกลั่น และการผสมสุรา สาขานี้

ประกอบด้วยการต้ม การกลั่นเอธิลแอลกอฮอล์และการผสมสุรา เช่น บรั่นดี วิสกี้ สุรา ไวน์ แชม

เปญ และสุราอื่น ๆ (0.80, 0.88, 1.62, 0.07) 

(3) สาขาการผลิต 063  การผลิตเบียร์ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต

ข้าวมอลต์และเบียร์ (0.79, 0.82, 1.40, 0.04) 

(4) สาขาการผลิต 080  การผลิตเครื่องเรือนและเคร่ืองตกแต่งทําด้วย

ไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งทุกชนิด (0.62, 0.70, 1.64, 0.08) 

(5) สาขาการผลิต 074  การผลิตผลิตภัณฑ์ป่านและปอ  สาขานี้

ประกอบด้วยการอัดปอเบล การผลิตผลิตภัณฑ์จากปอแก้วและปอกระเจา เช่น การทําเชือก 

กระสอบ แห อวน และผลิตภัณฑ์จากป่านและปออื่น ๆ (0.61, 0.65, 1.55, 0.04) 

(6) สาขาการผลิต 130  การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการ

ถ่ายภาพและสายตา สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัด

สายตา เช่น เลนซ์ แว่นตา กล้องส่องทางไกล อุปกรณ์สําหรับดูดาว กล้องจุลทรรศน์ เครื่องฉาย 

กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายภาพ รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบของ

เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว (0.60, 0.67, 1.46, 0.06) 
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(7) สาขาการผลิต 081  การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษชนิดต่าง ๆ 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษ

หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา และเศษกระดาษ เป็นต้น (0.55, 0.64, 1.50, 

0.09) 

(8) สาขาการผลิต 083  การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา สาขานี้

ประกอบด้วย สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น เลตเตอร์เพรส ลิโธกราฟ 

ออฟเซท การทําเล่มหนังสือ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือและแผนที่ (0.54, 0.61, 1.65, 

0.07) 

(9) สาขาการผลิต 046   การทําปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋อง 

และการเก็บรักษาอาหารทะเล อ่ืน ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการบรรจุปลา กุ้ง ปู หอย อาหารทะเลอื่น ๆ 

และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ในภาชนะบรรจุท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้รวมทั้งอาหารทะเลแช่แข็ง

และอาหารทะเลตากแห้งอื่น ๆ (0.53, 0.60, 1.84, 0.07) 

(10) สาขาการผลิต 134  การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มิได้จัดไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก 

ร่ม ซิป กระดุม ขอติดเสื้อ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพชรพลอยเทียม ภาพวาด เป็นต้น (0.53, 0.61, 1.67, 

0.08) 

(11) สาขาการผลิต  053  การผลิตขนมปัง  สาขานี้ประกอบด้วยการ

ทําขนมปัง ขนมเค็ก คุ๊กกี้ พาย ขนมปังกรอบ ขนมคบเคี้ยว เป็นต้น (0.52, 0.61, 1.92, 0.09) 

(12) สาขาการผลิต 131  การผลิตนาฬิกา  สาขานี้ประกอบด้วยการ

ผลิตนาฬิกาตั้ง แขวน นาฬิกาข้อมือ และชิ้นส่วนนาฬิกาทุกประเภท (0.52, 0.59, 1.52, 0.07) 

  

4.3.2   อุตสาหกรรมสาขาที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ตํ่า สัมประสิทธิ์

มูลค่าเพิ่มที่แท้จริง มีค่าเฉลี่ย  < 0.52  รวม 48 สาขา  แสดงภาพในข้อมูลกลุ่มที่ 3  และกลุ่มที่  4 ของ

ภาพที่ 4.4  โดยร้อยละ56.25  เป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (ทางตรง) 

เป็นสินค้านําเข้ามากกว่าสินค้าในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องจักรและอุปกรณ์  อาหารฯ สิ่งทอฯ และ ปิโตรเคมีและพลาสติค  เหล็กและ

เหล็กกล้า โลหะประดิษฐ์  รายละเอียด ดังนี้ 

4.3.2.1 อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมในเกณฑ์ต่ํา (<0.52) แต่

มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์สูง (>=  0.10) มีจํานวน 14 สาขา แสดงภาพในข้อมูลกลุ่มที่ 3  ของ

ภาพที่ 4.4  โดยร้อยละ 85.17 เป็นสาขาการผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (ทางตรง) เป็นสินค้าใน
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ประเทศมากกว่าสินค้านําเข้า  พบสาขาการผลิตจํานวน 3 สาขาเท่ากันอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พบสาขาการผลิตจํานวน 2 สาขาเท่ากันอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

พลาสติก อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และที่เหลือพบ 1 สาขา

เท่ากัน ในอุตสาหกรรมอาหารฯ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปรากฎผลในตารางที่ 4.5 

 ลักษณะอุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํา 

(<0.52) แต่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์สูง (>=  0.10) จําแนกออกเป็น  

1) กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ในเกณฑ์

ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.62 )  

ไม่สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.73)  

เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.10)  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 096 การผลิต ยางนอกและยางใน   สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตยางนอกและยางในเพื่อใช้กับยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งการหล่อดอกยาง 

(0.51, 0.63, 1.76, 0.11) 

(2) สาขาการผลิต 101 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงานก่อสร้าง 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตอิฐ กระเบื้องต่าง ๆ ท่อ อิฐทนไฟ และผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงาน

ก่อสร้างซึ่งคล้ายคลึงกัน อ่ืน ๆ (0.51, 0.72, 1.95, 0.21) 

(3) สาขาการผลิต 068 การทอผ้า  สาขานี้ประกอบด้วยการทอผ้าจาก
ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยประดิษฐ์ต่าง ๆ (0.49, 0.70, 1.85, 0.22) 

(4) สาขาการผลิต 100 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตกระจกแผ่นเรียบ กระจกนิรภัย แท่งแก้ว ขวด แก้วนํ้า แฟลช ใยแก้ว 

หลอดแก้วทําหลอดไฟฟ้ า รวมทั้งเศษแก้ว เป็นต้น (0.40, 0.59, 1.77, 0.19) 

(5)   สาขาการผลิต 067 การปั่นด้าย การหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์ 

สาขานี้ประกอบด้วยการหีบฝ้าย การปั่นด้ายจากฝ้าย ขนสัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ (0.38, 

0.55, 1.77, 0.18) 

(6) สาขาการผลิต 069 การฟอก การพิมพ์ การย้อม และการแต่งเสร็จ  

สาขานี้ประกอบด้วยการพิมพ์ผ้า การฟอกขาว การย้อม และการแต่งสําเร็จด้วยด้ายและผ้า (0.38, 

0.53, 1.75, 0.15)  
 

 

  



 
 

 
 

ตารางที่ 4.5  อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํา แต่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์สูง 
 

  

รหัส

สาขา

การ

ผลิต 

ช่ือสาขาการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.

มูลค่า 

เพิ่มที่

แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้
นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลิตทางตรง สัดส่วนต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการ 

ผลิ
ต 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลังงาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

1  096  การผลิตยางนอกและยางใน ผลิตภัณฑ์ยาง   0.51   D>I  X   O   O  X  98.20%  0.98%  0.81%  0.00%  

2  101  การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง   0.51   D>I  O   X   O  X  94.72%  1.13%  2.81%  1.34%  

3  068  การทอผ้า สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม   0.49   D>I  O   X   O  X  96.25%  0.46%  2.47%  0.82%  

4  090  การผลิตเครื่องสําอางค์ เคมีภัณฑ์  0.45   D>I  O   X   X  X  54.78%  1.07%  43.92%  0.23%  

5  084  การผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน เคมีภัณฑ์  0.44   I>D  X   O   O  X  86.54%  8.22%  3.11%  2.13%  

6  086  การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี ปิโตรเคมี และพลาสติก  0.4 3   D>I  O   O   X  X  97.47%  0.17%  1.09%  1.26%  

7  098  การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ปิโตรเคมี และพลาสติก  0.40   D>I  O   X   O  X  95.84%  0.48%  2.33%  1.35%  

8  100  การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว วัสดุก่อสร้าง   0.40   D>I  O   X   O  X  94.60%  0.09%  1.07%  4.24%  

9  067  การปั่นด้าย การหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม   0.38   D>I  O   X   O  O  98.89%  0.07%  0.66%  0.39%  

10  069  การฟอก การพิมพ์ การย้อม และการแต่งเสร็จ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม   0.38   D>I  X   O   X  O  96.14%  3.21%  0.57%  0.08%  

11  106  การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า เหล็กและเหล็กกล้า   0.33   I>D  O   X   O  X  94.33%  1.05%  1.82%  2.80%  

12  105  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เหล็กและเหล็กกล้า   0.32   D>I  O   O   X  X  99.50%  0.49%  0.00%  0.00%  
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

  

รหัส

สาขา

การ

ผลิต 

ช่ือสาขาการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.

มูลค่า 

เพิ่มที่

แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้
นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลิตทางตรง สัดส่วนต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการ 

ผลิ
ต 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลังงาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

13  057  การผลิตนํ้าแข็ง อาหาร และเครื่องดื่ม   0.28   D>I  X   O   X  O  94.61%  0.20%  5.13%  0.07%  

14  087  การผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา และแลคเกอร์ เคมีภัณฑ์  0.25   D>I  O   O   X  X  99.56%  0.25%  0.13%  0.07%  

 
 หมายเหตุ:  D > I :  สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง เป็นสินค้าในประเทศ มากกว่าสินค้านําเข้า 

         I > D : สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง ส่วนใหญ่เป็นสินค้านําเข้า มากกว่าสินค้าในประเทศ 

        O :  ข้อมูลเชิงบวก 

        X :  ข้อมูลเชิงลบ 
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 (7)  สาขาการผลิต 105 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สาขานี้

ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและ

เหล็กกล้าขั้นมูลฐานซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การถลุงด้วยเตาถลุงแร่แบบพ่น

ลม จนถึงขั้นกึ่งสําเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ (0.32, 0.70, 3.23, 0.38) 

(8)   สาขาการผลิต 057  การผลิตนํ้าแข็ง สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต

นํ้าแข็งที่ใช้เพื่อการบริโภคและที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตนํ้าแข็งที่

ใช้เพื่อการบริโภคและที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (0.28, 0.79, 1.80, 0.51) 

(9) สาขาการผลิต 087 การผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา และแลคเกอร์ 

สาขานี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา แลคเกอร์ สารละลาย สีเคลือบและ

นํ้ายาเคลือบเครื่องดินเผา ทั้งนี้รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เช่น นํ้ามันผสมสี นํ้ายาล้าง

สี นํ้ายาล้างแปรง วัสดุท่ีใช้ในการอุดร่องยาแนวและพอกเนื้อ ทั้งนี้ไม่รวมสีย้อมผมและสีย้อมผ้าทุก

ชนิด (0.25, 0.69, 1.95, 0.43) 

2) กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อท้จริง อยู่ใน

เกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวม อยู่ในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.62 )  

สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 1.73)  และมีสัมประสิทธิ์

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม ในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.10)  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 090 การผลิตเครื่องสําอางค์  สาขานี้ประกอบด้วย

การผลิตนํ้าหอม เครื่องสําอางค์ ครีมแต่งผม ยาสีฟัน แป้งฝุ่ น และยาระงับกลิ่นตัว เป็นต้น (0.45, 

0.58, 1.57, 0.13) 

(2) สาขาการผลิต 084 การผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเคมีภัณฑ์ข้ันมูลฐาน เช่น กํามะถัน ไฮโดรเจน อ๊อกซิเจน ไนโตรเจน 

ซัลเฟอร์และเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ อาทิ กรดอนินทรีย์ และสารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดเกลือ กรดกํามะถัน 

คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง และโลหะออกไซด์ เป็นต้น (0.44, 0.54, 1.41, 0.11) 

(3) สาขาการผลิต 086 การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี  สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตยางสังเคราะห์ วัสดุสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติก (0.43, 0.59, 1.54, 0.16) 

(4) สาขาการผลิต 098 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก  สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น ท่อพีวีซี ของเล่นพลาสติก ภาชนะพลาสติก 

ฟองนํ้า โฟม แผ่นไฟเบอร์ แห อวน รวมทั้งพลาสติกที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน

อ่ืน ๆ (0.40, 0.57, 1.83, 0.17) 
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(5) สาขาการผลิต 106 การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า สาขานี้ประกอบด้วย

การผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก แผ่นเหล็กรีดร้อน เหล็กเส้น ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก 

การหล่อเหล็กกล้า และผงเหล็ก เป็นต้น (0.33, 0.47, 1.68, 0.14) 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํา  (< 0.52) 

และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ต่ํา (<  0.10) มีจํานวน 34 สาขาแสดงภาพในข้อมูลกลุ่มที่ 4  ของ

ภาพที่ 4.4  โดยร้อยละ 73.53 เป็นสาขาการผลิตที่ใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (ทางตรง) เป็นสินค้า

นําเข้าสูงกว่าสินค้าในประเทศ  พบสาขาการผลิตจํานวน 6 สาขาอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า

และอิเล็กทรอนิกส์  พบสาขาการผลิตจํานวน 5 สาขาในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  พบสาขาการผลิตจํานวน 3 สาขาเท่ากันอยู่ในอุตสาหกรรม

อาหารฯ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์  พบสาขาการผลิตจํานวน 2 สาขาอยู่

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก และที่เหลือพบ 1 สาขาเท่ากัน กระจายอยู่ในอุตสาหกรรม

กลุ่มต่าง ๆ  ปรากฎผลในตารางที่ 4.6 

ลักษณะอุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมในเกณฑ์ต่ํา  (<  0.52) 

และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ต่ํา (<  0.10) จําแนกออกเป็น  

1) กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ในเกณฑ์

ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.62 )  ไม่

สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์สูง (มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.73)  และมี

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม ในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.10)  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 124 การผลิตรถไฟ  สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต

รถไฟโดยสารและบรรทุกสินค้า การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถไฟ รวมทั้งการ

ซ่อมแซมรถไฟ (0.51 , 0.60, 1.96 , 0.09) 

(2) สาขาการผลิต 052 การผลิตแป้งและการป่นแป้งอื่น ๆ สาขานี้

ประกอบด้วยการทําแป้งและการป่นแป้ ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งข้าวโพด แป้งถั่ว และแป้ ง

อ่ืน ๆ (0.50, 0.57, 1.91, 0.07) 

3) สาขาการผลิต 094 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากนํ้ามันปิโตรเลียม 

สาขานี้ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันปิโตรเลียม เช่น ยางมะตอย นํ้ามันเครื่อง จารบี คาร์บอน

แบล็ค ผงถ่านอัด ถ่านโค๊ก ทาร์ เป็นต้น (0.50, 0.54, 1.74, 0.03) 

4) สาขาการผลิต 071 การผลิตสิ่งถัก  สาขานี้ประกอบด้วยการ

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการถักถุงเท้า เครื่องแต่งกายชั้นใน เครื่องแต่งกายชั้นนอก ผ้าถัก ผ้าลูกไม้จาก

เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยเทียม ทั้งที่ถักด้วยมือและเคร่ืองจักร เป็นต้น (0.49, 0.58, 1.76, 0.09) 



 
 

ตารางที่ 4.6  อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํา และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ต่ํา 
  

    

  

รหัส

สาขา

การ

ผลิต 

ช่ือสาขาการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.

มูลค่า 

เพิ่มที่

แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลาง

ทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลิตทางตรง สัดส่วนต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการ

ผลิ
ต 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลังงาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

1  124  การผลิตรถไฟ ยานยนต์และชิ้นส่วน  0.51 D>I O  X O X 96.28% 3.66% 0.05% 0.00% 

2  052  การผลิตแป้ งและการป่นแป้งอื่น ๆ อาหาร และเครื่องดื่ม  0.50 D>I X  O O X 94.69% 0.58% 4.63% 0.09% 

3  094  การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากนํ้ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลาสติก 0.50 D>I O  X O X 84.32% 3.31% 9.34% 3.03% 

4  071  การผลิตสิ่งถัก สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม  0.49 D>I O  X X X 95.09% 0.06% 4.82% 0.04% 

5  127  การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด ยานยนต์และชิ้นส่วน  0.48 D>I O  X O X 97.68% 0.31% 1.85% 0.15% 

6  113  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์  0.47 D>I O  X O X 98.53% 0.46% 0.50% 0.52% 

7  092  การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ เคมีภัณฑ์ 0.46 I>D X  O X X 84.14% 6.50% 9.05% 0.31% 

8  112  การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน เครื่องจักรและอุปกรณ์  0.45 D>I O  X O X 97.80% 0.87% 0.75% 0.57% 

9  126  การผลิตรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ยานยนต์และชิ้นส่วน  0.45 D>I X  X X O 94.94% 0.46% 2.82% 1.78% 

10  089  การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับรักษาความสะอาด เคมีภัณฑ์ 0.44 I>D O  O O X 80.24% 6.43% 12.72% 0.61% 

11  122  การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

0.44 D>I X  O O X 96.91% 0.52% 1.99% 0.59% 

12  108  การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือและเครื่องใช้ท่ีทําด้วยเหล็ก

และเหล็กกล้าทั่วไป 

เหล็กและเหล็กกล้า  0.43 I>D O  O X X 96.57% 1.76% 1.60% 0.08% 

13  120  การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

0.43 I>D X  O O X 94.55% 3.51% 1.68% 0.26% 

14  061  การผลิตอาหารสัตว์ อาหาร และเครื่องดื่ม  0.41  I>D  X  O  X  X  95.74%  0.09%  3.63%  0.54%  
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)  
 

    

  

รหัส

สาขา

การ

ผลิต 

ช่ือสาขาการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.

มูลค่า 

เพิ่มที่

แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้
นกลางทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลิตทางตรง สัดส่วนต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการผลิ
ต 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลังงาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

15  115  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ เครื่องจักรและอุปกรณ์  0.41 I>D X  O O X 97.79% 0.61% 1.46% 0.14% 

16  121  การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

0.41 I>D X  O O O 94.40% 3.11% 1.29% 1.20% 

17  075  โรงฟอกหนังและการแต่งสําเร็จหนัง เครื่องหนัง  0.40 I>D O  X O X 84.00% 10.84% 4.17% 0.99% 

18  110   การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน โลหะประดิษฐ์  0.40 I>D X  O X X 97.98% 1.28% 0.74% 0.00% 

19  082  การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ เยื่อกระดาษ กระดาษ และ

สิ่งพิมพ์  

0.39 I>D O  X O X 78.97% 0.51% 16.41% 4.10% 

20  128  การผลิตอากาศยาน ยานยนต์และชิ้นส่วน  0.39 I>D O  O X X 97.25% 1.21% 1.50% 0.03% 

21  116  การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานและในครัวเรือน เครื่องจักรและอุปกรณ์  0.38 I>D X  O X X 90.50% 3.45% 3.92% 2.13% 

22  111  การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ โลหะประดิษฐ์  0.37 I>D X  O X X 97.25% 0.46% 1.41% 0.88% 

23  107  การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก โลหะประดิษฐ์  0.36 I>D O  X O X 96.78% 0.88% 0.78% 1.57% 

24  114  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้และเครื่องโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์  0.36 I>D O  X O X 97.72% 0.45% 1.42% 0.42% 

25  085  การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์ 0.35 I>D X  O X X 64.77% 25.31% 9.92% 0.00% 

26  109  การผลิตเครื่องเรือนและเครื่องติดตั้งซึ่งทําด้วยโลหะเป็น

ส่วนใหญ่ 

เฟอร์นิเจอร์  0.35 I>D O  X X X 90.10% 0.50% 8.52% 0.87% 

27  125  การผลิตยานยนต์ ยานยนต์และชิ้นส่วน   0.35  I>D  X  X  X  O  97.06%  0.11%  1.79%  1.05%  
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
  

                  

  

รหัส

สาขา

การ

ผลิต 

ช่ือสาขาการผลิต กลุ่มอุตสาหกรรม 

สปส.

มูลค่า 

เพิ่มที่

แท้จริง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลาง

ทางตรง 

สัดส่วนค่าตอบแทนการผลิตทางตรง สัดส่วนต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมทางตรง 

หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน 

หมวดผลตอบแทนการ

ผลิ
ต 

หมวดค่าเสื่อม 

หมวดภาษีทางอ้อมสุทธิ 

พลังงาน 

สารเคมี 

ทรัพยากร 

สุขาภิบาล 

28 119 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

0.34 I>D X  X O X 94.06% 0.52% 2.36% 3.05% 

29 132 การผลิตเครื่องประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อัญมณี  0.34 I>D O  X X X 92.03% 0.45% 4.31% 3.21% 

30 117 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าสําหรับงาน

อุตสาหกรรม 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

0.29 I>D O  X O X 96.99% 0.17% 0.15% 2.69% 

31 129 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์  0.27 I>D X  O X X 96.29% 0.85% 1.68% 1.18% 

32 048 การผลิตนํ้ามันสัตว์ ไขสัตว์ นํ้ามันพืช และผลพลอยได้ อาหาร และเครื่องดื่ม  0.20 I>D O  X X X 93.66% 0.66% 4.20% 1.49% 

33 093 โรงกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลาสติก 0.17 I>D X  X X O 99.68% 0.12% 0.06% 0.15% 

34 118 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการ

คมนาคม 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

0.14 I>D O  X O X 82.17% 6.39% 6.42% 5.01% 

  

หมายเหตุ:  D > I : สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง เป็นสินค้าในประเทศ มากกว่าสินค้านําเข้า 

                  I > D : สัดส่วนปัจจัยการผลิตขั้นกลางทางตรง ส่วนใหญ่เป็นสินค้านําเข้า มากกว่าสินค้าในประเทศ 

                 O :  ข้อมูลเชิงบวก 

                 X :  ข้อมูลเชิงลบ 
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(5)  สาขาการผลิต 112 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องยนต์ไอนํ้า เครื่องยนต์ก๊าซ เครื่องกังหันไอนํ้า เครื่องกังหัน

ก๊าซ เครื่องกังหันนํ้า เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดอื่น ๆ 

(0.45, 0.52, 1.74 ,0.07) 

(6) สาขาการผลิต 126 การผลิตรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน สาขา

นี้ประกอบด้วยการผลิตรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถสามล้อ รถเข็น รวมทั้งชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย (0.45, 0.52, 1.85, 0.07) 

(7) สาขาการผลิต 122 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ  สาขา

นี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น โคมไฟฟ้ า 

หลอดไฟฟ้ า ฟิวส์ ตัวนําและอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน เป็นต้น (0.44, 0.51, 1.76, 0.07) 

2)  กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงอยู่ใน

เกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.52) มีสัมประสิทธิ์มูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.62)  

สอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 1.73)  และมีสัมประสิทธิ์

ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม ในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าน้อยกว่า 0.10)  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 127 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด สาขานี้

ประกอบด้วยการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 

(0.48, 0.55, 1.59, 0.07) 

(2) สาขาการผลิต 113 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการ

เกษตรกรรม สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น 

อุปกรณ์การหว่าน การเก็บเกี่ยว เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว 

(0.47, 0.56, 1.53, 0.09) 

(3) สาขาการผลิต 092 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ เช่น ฟิ ล์ม กระดาษอัดรูป นํ้าแข็งแห้ง ขี้ผึ้ง กาว เทียนไข 

หมึก ผงถ่านดํา เครื่องหอมและการะบูน ธูป (0.46, 0.55, 1.50, 0.08)  

(4) สาขาการผลิต  089 การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับรักษา

ความสะอาด สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตสบู่ ผงซักฟอก แชมพู และสารทําความสะอาด เป็นต้น 

(0.44, 0.52, 1.60, 0.09) 

(5) สาขาการผลิต 108 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือและเครื่องใช้ท่ีทํา

ด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทั่วไป สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องตัด เครื่องมือ และเครื่องใช้ ท่ีทํา

ด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทั้งที่ใช้ในครัวเรือน ใช้ในการเกษตรกรรม การก่อสร้าง และในการ

ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น มีด ขวาน มีดตัดหญ้า เคียว เสียม พลั่ว คราด ฆ้อนเหล็ก ไขควง และ

ตะไบ เป็นต้น (0.43, 0.48, 1.37, 0.06) 
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(6) สาขาการผลิต 120 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน 

สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน (0.43, 0.49, 1.33, 0.06)  

(7) สาขาการผลิต 061 การผลิตอาหารสัตว์ สาขานี้ประกอบด้วยการ

ผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปทุกชนิด และปลาป่ น (0.41, 0.47, 1.64, 0.06) 

(8) สาขาการผลิต 115 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ  สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรชนิดหนัก สําหรับใช้ในการก่อสร้างเหมืองแร่ และ

เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มิได้จัดประเภทไว้ในสาขาอื่นๆ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 

และอุปกรณ์ดังกล่าว (0.41, 0.48, 1.50, 0.07) 

(9) สาขาการผลิต 121 การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ต่าง ๆ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าชนิดด่างหรือตะกั่วกรดและเซลไฟฟ้าปฐม

ภูมิ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เป็นต้น (0.41, 0.49, 1.50, 0.08) 

(10)  สาขาการผลิต 075 โรงฟอกหนังและการแต่งสําเร็จหนัง สาขานี้

ประกอบด้วยการฟอกและการแต่งสําเร็จหนังสัตว์ เช่น การฟอก การแปรงขน การพิมพ์ลาย และ

การย้อมสี เป็นต้น (0.40, 0.43, 1.48, 0.03) 

(11)  สาขาการผลิต 110 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ  สาขานี้ประกอบด้วย

การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง เช่น สะพาน ถังนํ้า ประตู มุ้งลวด 

กรอบหน้าต่าง ราวบันได ประตูเหล็ก เครื่องโลหะซึ่งใช้ในงานสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบโลหะ

สําหรับใช้กับระบบเครื่องระบายอากาศ และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น (0.40, 0.46, 1.35, 0.06) 

(12)  สาขาการผลิต 082 การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ  สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ   กระดาษคอมพิวเตอร์   แฟ้มกระดาษ 

ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษชําระ ผ้าอนามัย เป็นต้น (0.39, 0.47, 1.52, 0.08) 

(13)  สาขาการผลิต 128 การผลิตอากาศยาน สาขานี้ประกอบด้วยการ

ผลิตและการซ่อมแซมอากาศยานต่างๆ เช่น เครื่องบิน เครื่องร่อน บอลลูน อุปกรณ์กระโดดร่ม 

รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานดังกล่าว (0.39, 0.43, 1.26, 0.03) 

(14) สาขาการผลิต 116 การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานและ

ในครัวเรือน  สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานและในครัวเรือน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทํานํ้าแข็ง จักรเย็บผ้า พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เครื่อง

คอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าว เช่น คอมเพรสเซอร์ 

คอนเดนเซอร์ (0.38, 0.43, 1.48, 0.05) 
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(15) สาขาการผลิต111 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ สาขานี้ 

ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ เช่น กระป๋องซึ่งทําจากเหล็กวิลาศหรือแผ่นโลหะ

เคลือบการผลิตเครื่องลําเลียงซึ่งทําด้วยโลหะ การทําภาชนะบรรจุส่ิงของเพื่อส่งไปจําหน่าย การทํา

ผลิตภัณฑ์โลหะที่ประดิษฐ์ข้ึนด้วยวิธีป้ันหรือกระแทกขึ้นรูป การทําลวดและผลิตภัณฑ์จากลวด 

โดยใช้ลวดซึ่งซื้อมาจากแหล่งผลิตอื่น (แต่ไม่รวมถึงการทําลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน) การ

ทําเครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ทองเหลืองที่ใช้ในการประปา วาล์ว ชิ้นส่วนสําหรับประกอบท่อ 

และผลิตภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน รวมทั้งการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการ

เคลือบด้วยแลคเกอร์ การอาบ การชุบสังกะสี การชุบด้วยไฟฟ้ า การขัดผิวผลิตภัณฑ์โลหะ (0.37, 

0.43, 1.37, 0.06) 

(16) สาขาการผลิต 107 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก สาขานี้

ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซ่ึงดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก 

อันประกอบด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การถลุงขั้นต้นและขั้นที่สอง การทําโลหะผสม การทําให้

บริสุทธิ์ การรีด การดึง การหล่อ และการทําเป็นรูปพรรณ กรรมวิธีท่ีเป็นการผลิตโลหะให้เป็นแท่ง 

ท่อน ท่อ เส้น รูปหน้าตัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ต้องหล่อและอัดบีบเป็นรูปพรรณ รวมทั้งสถาน

ประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการแยกดีบุกออกจากเศษโลหะและการแยกเศษโลหะ

กลับคืนมาใช้ประโยชน์ (0.36, 0.43, 1.34, 0.07)  

(17) สาขาการผลิต 114 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้

และเครื่องโลหะ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้และ

เครื่องโลหะต่างๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้สําหรับโรงเลื่อย เครื่องกลึง เครื่องคว้าน และเครื่องเจาะ เป็ น

ต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรดังกล่าว (0.36, 0.44, 1.52, 0.08) 

(18) สาขาการผลิต 085 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สาขานี้

ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เช่น ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต ฟอสเฟต ปุ๋ยเคมี ปุ๋ ย

อินทรีย์ ยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงต่าง ๆ (0.35, 0.44, 1.42, 0.09) 

(19) สาขาการผลิต 109 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่องติดตั้งซึ่งทํา

ด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ สาขานี้ประกอบด้วยการผลิต การดัดแปลงเครื่องเรือน และเครื่องติดตั้งที่

ทําด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ท่ีใช้กับบ้านเรือน อาคารสํานักงาน ภัตตาคาร ร้านค้า และอุปกรณ์การ

ขนส่ง (0.35, 0.40, 1.44, 0.06) 

(20) สาขาการผลิต 125 การผลิตยานยนต์ สาขานี้ประกอบด้วยการ

ผลิต การประกอบรถยนต์นั่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิ๊บ รถยก แชสซี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ

ของรถดังกล่าวด้วย (0.35, 0.41, 1.54, 0.06) 
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(21) สาขาการผลิต 119 การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

บ้าน  สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก เช่น เตาอบ

ไมโครเวฟเตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องปิ้งขนมปัง สาขาการผลิต 120 การผลิตลวดและสาย

เคเบิลชนิดหุ้มฉนวน สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน (0.34,  0.41, 

1.54, 0.08) 

(22) สาขาการผลิต 132 การผลิตเครื่องประดับและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง  สาขานี้ประกอบด้วยการเจียรไนและการขัดหินมีค่า หินกึ่งมีค่า มุก เครื่องเงิน เครื่องถม 

เครื่องใช้ทําด้วยแผ่นเงิน ทอง แผ่นโลหะมีค่าอื่น ๆ รวมทั้งการผลิตเครื่องประดับสําเร็จรูป การทํา

เหรียญกษาปณ์และเหรียญตรา เป็นต้น (0.34, 0.38, 1.36, 0.04) 

(23) สาขาการผลิต 117 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้ า

สําหรับงานอุตสาหกรรม  สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้ า

ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า หม้อแปลงไฟฟ้ า เครื่องเชื่อมไฟฟ้ า มิเตอร์ไฟฟ้ า 

เป็นต้น รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือดังกล่าว (0.29, 0.34, 1.30, 0.05) 

(24) สาขาการผลิต 129 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

และการแพทย์  สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือและ

อุปกรณ์การแพทย์ เช่น เครื่องวัด เครื่องมือทําฟัน เข็มฉีดยา รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบ และการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย (0.27, 0.32, 1.30, 0.05) 

(25) สาขาการผลิต 048 การผลิตนํ้ามันสัตว์ ไขสัตว์ นํ้ามันพืช และ

ผลพลอยได้ สาขานี้ประกอบด้วยนํ้ามันหมู ไขมันสัตว์ นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันสกัดจากเมล็ดละหุ่ง 

นํ้ามันสกัดจากเมล็ดฝ้าย นํ้ามันสกัดจากเมล็ดนุ่น นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน นํ้ามันรําข้าว    นํ้ามันพืช

อ่ืน ๆ และผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น (0.20, 0.24, 1.25, 0.04) 

(26) สาขาการผลิต 093โรงกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม สาขานี้

ประกอบด้วย โรงกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ซ่ึงผลิตนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเตา นํ้ามันก๊าด 

นํ้ามันดีเซล ฯลฯ (0.17, 0.20, 1.05, 0.03) 

(27) สาขาการผลิต 118 การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ 

โทรทัศน์ และการคมนาคม สาขานี้ประกอบด้วยการผลิตวิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ เครื่องบันทึกคําบอก 

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องกระจายเสียงชนิดต่าง ๆ โทรศัพท์ จาน

ดาวเทียม เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งชิ้นส่วนและส่วนประกอบ เช่น แผงวงจรไฟฟ้ า 

แผ่นวงจรพิมพ์ หลอดภาพ โทรพิมพ์สี เป็นต้น (0.14, 0.17, 1.11, 0.03)  
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หมายเหตุ:   ก.  การจดัเรียงขอ้มูลในวงเลบ็ทา้ยสาขาการผลิต เป็นดงัน้ี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
แท้จริง  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม  ดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณ  และต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้มรวม ตวัอยา่ง เช่น (0.14, 0.17, 1.11, 0.03) หมายถึง ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงมีค่าเท่ากบั 0.14 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม มีค่าเท่ากบั 0.17 
ดชันีเศรษฐกิจทวีคูณ มีค่าเท่ากบั 1.11  และมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม มีค่าเท่ากบั 
0.03 เป็นตน้ 

 ข.  ขอ้มูลประกอบกอบการพิจารณา ตวัอย่าง ในภาพท่ี 4.4 ถึง ภาพท่ี 4.6   สัญลกัษณ์ 
O : ขอ้มูลเชิงบวก หมายถึง มีค่าสูงกว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของขอ้มูลนั้น ๆ ในขณะ
ท่ี X : ขอ้มูลเชิงลบ หมายถึง มีค่านอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของขอ้มูลนั้น ๆ   



 
บทที ่5 

 
บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุปการศึกษา 

 
5.1.1  ภาพรวมการศึกษา  
เน้ือหาของแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 ให้ความสําคญักบัการ

พฒันาอุตสาหกรรม  มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหลาย ลกัษณะ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การลงทุนของ
รัฐดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การให้สิทธิพิเศษทางภาษีเงินได ้ภาษีเคร่ืองจกัร 
ภาษีนาํเขา้วตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้ส่งออก การจดัพื้นท่ีพิเศษดา้นศุลกากร เป็นตน้  

คู่ขนานกบัปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีเพิ่มข้ึน ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเร่ิมปรากฏตวัและ

ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเนน้การพฒันาอุตสาหกรรม จนกระทัง่มี

ขอ้สงสยัวา่ภาคอุตสาหกรรมใหผ้ลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงเพยีงใด  
การสะสมปัญหามลพิษอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

จนกระทัง่มีกรณีความเสียหายต่อสุขภาพและการประกอบอาชีพอย่างรุนแรงตามท่ีมีผลการศึกษา

กรณีต่างๆอย่างต่อเน่ือง เป็นปัจจยัสาเหตุของเหตุการณ์คาํสั่งศาลปกครองให้ระงบัการขยายการ
ลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรวม 76 โครงการตามท่ีภาค
ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ร้องขอต่อศาลปกครอง ตรงกบัสมยัรัฐบาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ให้หน่วยงานของรัฐบงัคบัใชม้าตรการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและ
ผลกระทบดา้นสุขภาพอย่างเคร่งครัดตามบญัญติัของรัฐธรรมนูญโดยคาดหวงัว่าจะมีหลกัประกนั

เก่ียวกบัการประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด จริงจงั และ
มีความจริงใจ การเบ่งบานของปัญหาบีบบงัคบัใหรั้ฐบาลและหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฏหมาย
จะตอ้งแสวงหาวิธีแกปั้ญหาเพื่ออาํนวยให้การลงทุนขยายการประกอบการอุตสาหกรรมดาํเนิน

ต่อไปไดเ้พราะตระหนักว่าการหยุดชะงกัของการลงทุนจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และจะสร้างความหวาดกลวัต่อผูป้ระกอบการใหม่ๆท่ีคาดหวงัว่าจะดึงดูดใหเ้ขา้มาลงทุน
ในประเทศไทย ในกระบวนการแกปั้ญหาไดเ้กิดประเด็นท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะให้ขอ้สังเกต
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เ ก่ียวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมว่าประเทศไทยควรใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งเสริม

อุตสาหกรรมตามหลกัการประเมินยทุธ์ศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (Strategic Environmental Assessment : 
SEA) ซ่ึงพิจารณาเลือกส่งเสริมการลงทุนท่ีใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษาน้ีได้ก่อร่างเคา้โครงหลักการและเหตุผลเบ้ืองหลังจากความต้องการคน้หา

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาส่งเสริมการลงทุนประกอบการอุตสาหกรรมท่ีให้ความสําคญักบัการ

ป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
การศึกษาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทาํใหส้ามารถแสดงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ของภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย การศึกษาน้ีใชห้ลกัการสวสัดิการสังคมของ Pigou (1960) คน้หาผลประโยชน์ท่ี

แทจ้ริงของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต ตามแบบฉบบัของ 
Leontief (1966) เป็นเคร่ืองมือของการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยการคาํนวณสมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม 
สัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมสัมประสิทธ์ิมูลค่าเพ่ิมท่ีแทจ้ริง และสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจ
ทวีคูณ เพื่อเปิดเผยใหเ้ห็นผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของภาคอุตสาหกรรม  

การคาํนวณในแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตใชฐ้านขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและ

ผลผลิตของประเทศไทย พ.ศ. 2548 ขนาด 180 สาขาการผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดยสาํนกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548) 
การศึกษาผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิตของประเทศไทย ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม 93 สาขาเร่ิมจาก สาขา 042 ถึง สาขา 143 
 
5.1.2  ทฤษฎแีกนหลกัของการศึกษา 

5.1.2.1 หลกัการสวสัดิการสังคมของ Pigou (1960) แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ระหวา่ง ดุลยภาพของตลาดกบัดุลยภาพท่ีแทจ้ริงของสังคม และตลาดไม่สามารถมีบทบาทนาํสังคม
ไปถึงดุลยภาพท่ีแทจ้ริงทาํให้ปริมาณและราคาของการบริโภคและการผลิตของสังคมคลาดเคล่ือน

จากความเป็นจริง และมีความเป็นไปไดท่ี้การบริโภคและการผลิตของสังคมเกิดความเสียหาย
มากกวา่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

เน่ืองจากระบบตลาดไม่มีตวัแทนของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีสงัคมรับรู้ผลประโยชน์

ของการพฒันาเศรษฐกิจพิจารณาจากขอ้มูลทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ จึง

แสดงผลประโยชน์ท่ีคลาดคล่ือนจากความเป็นจริง  
ขอ้มูลผลประโยชน์ของการพฒันาอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของผลผลิต

มวลรวมในประเทศจึงเป็นขอ้มูลผลประโยชน์ท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงเพราะไม่ไดน้บัรวม

ตน้ทุนบางประการท่ีสงัคมรับรู้ ไดแ้ก่ ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  
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5.1.2.2  แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input Output Model) ตามแบบ
ฉบบัของ Leontief (1966)  

แบบจาํลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต มีคุณสมบติัเปิดเผยเครือข่ายการพึ่ งพา

ระหว่างการผลิตสินคา้ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ และเป็นเคร่ืองมือสําหรับการคาํนวณผลกระทบ
รวมทางตรงและทางออ้ม ทาํใหส้ามารถวดัปริมาณผลกระทบทางเศรษฐกิจของการผลิตสาขาต่างๆ 
ทาํให้มีความนิยมใชง้านในการศึกษาในหลากหลายวงการ รวมทั้งการวดัปริมาณผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มของการผลิตสาขาต่างๆ การศึกษาในลกัษณะการสืบสวนเก่ียวกบั การเช่ือมโยงระหว่าง
สินคา้และบริการของระบบเศรษฐกิจ ปริมาณการใชว้ตัถุดิบในการผลิตต่างๆ ในระบบห่วงโซ่การ
ผลิต  (Supply Chain) ท่ีซบัซอ้น และใชศึ้กษาความกา้วหนา้ของการพฒันาเศรษฐกิจ 

การใชแ้บบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาวฏัจกัร

ชีวิตผลิตภณัฑ ์(Economic Input Output -Life Cycle Assessment : EIO – LCA) ไดรั้บความนิยม
สําหรับ การประมาณการวสัดุและแหล่งพลังงานท่ีจาํเป็นต้องใช้ ปริมาณการปล่อยมลพิษสู่

ส่ิงแวดลอ้ม  
 

 5.1.3  วธีิการศึกษา 
การศึกษาเพื่อเปิดเผยผลประโยชน์ของการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีแทจ้ริง ประกอบดว้ยการ

คาํนวณ 4 รายการ ไดแ้ก่ (1) สมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง (2) สมัประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม
(3) สมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม และ (4) สมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ  

สมัประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง ใชแ้สดงผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการพฒันาอุตสาหกรรม 
และสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ ใช้แสดงเบ้ืองหลงัของผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการพฒันา
อุตสาหกรรม 

สัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมใช้แสดงระดบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มของอุตสาหกรรม

สาขาต่างๆ สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวมท่ีหักตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม จึงจะใชแ้สดงผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงของการพฒันาอุตสาหกรรมตามหลกัการของ Pigou (1960)  

 
5.1.4  ผลการศึกษา 
การศึกษาผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของการพฒันาอุตสาหกรรมครอบคลุม 93 สาขา ตาม

มาตรฐานตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต เปิดเผยให้เห็นอุตสาหกรรม 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉล่ีย
สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริงเป็นเกณฑแ์บ่งกลุ่ม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมกลุ่มท่ีให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑ์สูง (มีค่าสัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริงมากกว่า หรือเท่ากบัค่าเฉล่ีย) 
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และอุตสาหกรรมกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีแท้จริงในเกณฑ์ต่ํา (มีค่าสัมประสิทธิ์

มูลค่าเพิ่มที่แท้จริงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย) 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของอุตสาหกรรม 93 สาขา มีค่าเฉลี่ย สัมประสิทธิ์

มูลค่าเพิ่มที่แท้จริง 0.52 ทําให้มีอุตสาหกรรมจํานวน 45 สาขาที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

แท้จริงอยู่ในเกณฑ์สูงเกินค่าเฉลี่ย ซ่ึงกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 19 สาขา  

อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ 4 สาขา  อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 4 สาขาและการผลิตในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ 3 สาขาในกรณีพิจารณาจากระดับสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมได้กลุ่ม

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 0.10 จํานวน 20 สาขา และกลุ่ม

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 0.10 จํานวน 25 สาขา 

  อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย  0.52มีจํานวน 48 

สาขา กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง(ทางตรง) ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ 

จํานวน 27 สาขา   สาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 6 สาขา และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 6 สาขา  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 สาขา อุตสาหกรรมอาหารฯ 4 สาขา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลาสติค 4 สาขา การผลิตในอุตสาหกรรม

โลหะประดิษฐ์ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมยานยนต์อ่ืน ๆ 3 สาขาในกรณี

พิจารณาจากระดับสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมได้กลุ่มสัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวม

สูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.10 จํานวน 14 สาขา และตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 0.10 จํานวน 34 สาขา 

5.1.4.1 อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํา (< 0.52) 

แต่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์สูง(>=  0.10) มีจํานวน 14 สาขา ในจํานวนนี้เป็นสาขาการผลิตที่ใช้

ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง(ทางตรง) ท่ีผลิตในประเทศในสัดส่วนสูงจํานวน 12 สาขา  ได้แก่ 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3สาขา ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 067  การปั่นด้าย การหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์ 

(0.38 , 0.55, 1.77, 0.18) 

(2) สาขาการผลิต  068  การทอผ้า (0.49, 0.7, 1.85, 0.22) 

(3) สาขาการผลิต 069  การฟอก การพิมพ์ การย้อม และการแต่งเสร็จ 

(0.38, 0.53, 1.75, 0.15) 

2) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 3สาขา  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต  084  การผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 

(0.44, 0.54, 1.41, 0.11) 
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(2) สาขาการผลิต  087  การผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา และแลคเกอร์ 

(0.25, 0.69, 1.95, 0.43) 

(3) สาขาการผลิต 090  การผลิตเครื่องสําอางค์ (0.45, 0.58, 1.57, 0.13) 

3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2สาขา  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 086  การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี (0.43, 

0.59, 1.54, 0.16) 

(2) สาขาการผลิต 098  การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (0.40, 0.57, 1.83, 

0.17) 

4) อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 2สาขา  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต 100  การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว (0.40,  0.59, 

1.77, 0.19) 

(2) สาขาการผลิต  101  การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้กับงาน

ก่อสร้าง (0.51, 0.72, 1.95, 0.21) 

5) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 2สาขา  ได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต  105  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (0.32, 0.70, 

3.23, 0.38) 

(2) สาขาการผลิต 106  การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า (0.33,  0.47, 

1.68, 0.14) 

6) อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม 1 สาขา คือสาขาการผลิต  057  

การผลิตนํ้าแข็ง (0.28, 0.79, 1.80, 0.51) 

7) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 1 สาขา คือสาขาการผลิต  096  การผลิต

ยางนอกและยางใน (0.51, 0.63, 1.76, 0.11) 

5.1.4.2 อุตสาหกรรมที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํา (< 0.52) 

และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ต่ํา(<  0.10) มีจํานวน 34 สาขา ในจํานวนนี้มีสาขาที่ใช้ปัจจัยการ

ผลิตขั้นกลาง(ทางตรง) นําเข้าในสัดส่วนสูง 25 สาขา  ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6 สาขาได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต  117  การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้ า

สําหรับงานอุตสาหกรรม (0.29, 0.34, 1.30, 0.05) 

(2) สาขาการผลิต  118  การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ 

โทรทัศน์ และการคมนาคม (0.14, 0.17, 1.11, 0.03) 
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(3) สาขาการผลิต  119  การผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

บ้าน (0.34, 0.41, 1.54, 0.08) 

(4) สาขาการผลิต  120  การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุ้มฉนวน 

(0.43, 0.49, 1.33, 0.06) 

(5) สาขาการผลิต  121  การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่

ต่าง ๆ (0.41, 0.49, 1.50, 0.08) 

(6) สาขาการผลิต  122  การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ (0.44, 

0.51, 1.76, 0.07) 

2) อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 สาขาได้แก่  

(1) สาขาการผลิต  112  การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหัน (0.45, 

0.52, 1.74 ,0.07) 

(2) สาขาการผลิต  113  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการ

เกษตรกรรม (0.47, 0.56, 1.53, 0.09) 

(3) สาขาการผลิต  114  การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ประดิษฐ์เครื่องไม้

และเคร่ืองโลหะ (0.36, 0.44, 1.52, 0.08) 

(4) สาขาการผลิต  115  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พิเศษ (0.41, 

0.48, 1.50, 0.07) 

(5) สาขาการผลิต  116  การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานและ

ในครัวเรือน (0.38, 0.43, 1.48, 0.05) 

3) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  5 สาขาได้แก่  

(1) สาขาการผลิต  124  การผลิตรถไฟ (0.51 , 0.60, 1.96 , 0.10) 

(2) สาขาการผลิต  125  การผลิตยานยนต์ (0.35, 0.41, 1.54, 0.06) 

(3) สาขาการผลิต  126  การผลิตรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน 

(0.45, 0.52, 1.85, 0.07) 

(4) สาขาการผลิต  127  การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด (0.48, 

0.55, 1.59, 0.07) 

(5) สาขาการผลิต  128  การผลิตอากาศยาน (0.39, 0.43, 1.26, 0.03) 

4) อุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองดื่ม 3 สาขาได้แก่  

(1) สาขาการผลิตที่ 048  การผลิตนํ้ามันสัตว์ ไขสัตว์ นํ้ามันพืช และ

ผลพลอยได้ (0.20, 0.24, 1.25, 0.04) 
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(2) สาขาการผลิต  052  การผลิตแป้งและการป่นแป้งอื่น ๆ (0.50, 

0.57, 1.91, 0.07) 

(3) สาขาการผลิต  061  การผลิตอาหารสัตว์ (0.41, 0.47, 1.64, 0.06) 

5) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 3 สาขาได้แก่  

(1) สาขาการผลิต  085  การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช (0.35,  0.44, 

1.42, 0.09) 

(2) สาขาการผลิต  089  การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับรักษา

ความสะอาด (0.44, 0.52, 1.60, 0.09) 

(3) สาขาการผลิต  092  การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืน ๆ (0.46,  0.55, 

1.50, 0.08) 

6) อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์ 3 สาขาได้แก่ 

(1) สาขาการผลิต  107  การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่มิใช่เหล็ก 0.36, 

0.43, 1.34, 0.07) 

(2) สาขาการผลิต  110  การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ (0.40,  0.46,  1.35, 

0.06) 

(3) สาขาการผลิต  111  การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ (0.37,  0.43, 

1.37, 0.06) 

7) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก 2 สาขาได้แก่  

(1) สาขาการผลิต  093  โรงกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม (0.17, 0.20, 1.05, 

0.03) 

(2) สาขาการผลิต  094  การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากนํ้ามัน

ปิโตรเลียม (0.50, 0.54, 1.74, 0.03) 

8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม 1 สาขา คือ สาขาการผลิต  071  

การผลิตสิ่งถัก (0.49, 0.58, 1.76, 0.09) 

9) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 สาขา คือ สาขาการผลิต  075  โรงฟอก

หนังและการแต่งสําเร็จหนัง (0.40, 0.43, 1.48, 0.03) 

10) อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษฯ 1 สาขา คือ สาขาการผลิต  082  การผลิต

ผลิตภัณฑ์กระดาษ (0.39, 0.47, 1.52, 0.08) 

11) อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า 1 สาขา คือ สาขาการผลิต  108  

การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือและเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทั่วไป (0.43, 0.48, 1.37, 0.06) 
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12) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 1 สาขา คือสาขาการผลิต  109  การผลิต

เครื่องเรือนและเคร่ืองติดตั้งซึ่งทําด้วยโลหะเป็นส่วนใหญ่ (0.35, 0.40, 1.44, 0.06) 

13) อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ 1 สาขา คือสาขาการผลิต  129  การ

ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (0.27, 0.32, 1.30, 0.05) 

14) อุตสาหกรรมอัญมณี 1 สาขา คือ สาขาการผลิต  132   การผลิต

เครื่องประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (0.34, 0.38, 1.36, 0.04) 

5.1.4.3  ความแตกต่างของลักษณะของอุตสาหกรรม 

1)  อุตสาหกรรมกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ท่ีแท้จริงในเกณฑ์สูง สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณใน

เกณฑ์สูง 

2)  อุตสาหกรรมกลุ่มยาสูบให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงใน

เกณฑ์สูง สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีค่าสัมประสิทธิ์เศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์สูง 

และมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์ต่ํา 

3)  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

แท้จริงในเกณฑ์สูง แต่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมรวมในเกณฑ์สูงเช่นเดียวกัน สาขานี้จึงต้องการความ

สนใจในการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม  

4)  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในทั้ง

สองลักษณะ คือ ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเกณฑ์สูงและให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ท่ีแท้จริงตํ่า โดยสองในสามสาขาการผลิตในกลุ่มนี้ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์

สูง สาขาที่ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํามีลักษณะสอดคล้องกับการใช้ปัจจัย

การผลิตนําเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง การใช้ความสําคัญกับการควบคุมปัญหา สิ่งแวดล้อม

เป็นเหตุผลหลักสําหรับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงมีศักยภาพสูง 

5)  อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงใน

เกณฑ์สูง  แต่มีต้นทุนสิ่งแวดล้อมสูงเช่นเดียวกัน ปัจจัยเบื้องหลังสําคัญ ได้แก่ มูลค่าเพิ่มเกิดจากการ

ใช้แรงงานในสัดส่วนสูง เป็นหลักการและเหตุผลที่สําคัญในการให้ความสนใจกับการควบคุม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม สําหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้โลหะเป็นวัตถุดิบ ให้ผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่แท้จริงในเกณฑ์ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากนําเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศในสัดส่วน

สูง การยกระดับการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ต้องการการพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาปัจจัยการ

ผลิตในประเทศให้มีความหลากหลาย และการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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6)  อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ ์ให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในทั้ งสองลกัษณะ กล่าวคือให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑ์สูงและ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑ์ตํ่า แต่เน่ืองจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ 
และส่ิงพิมพ ์เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาํนวนมาก มีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในเกณฑ์สูง 
การพฒันาตอ้งการการใหค้วามสาํคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

7)  อุตสาหกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีมีบทบาท

สาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ4 สาขามีลกัษณะเฉพาะดา้นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอยู่
ในเกณฑสู์ง แสดงใหเ้ห็นความสาํคญัในการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

8)  อุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมี ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง
ทั้งในกลุ่มเกณฑสู์งและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในกลุ่มเกณฑต์ํ่ามีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มใน

เกณฑสู์งเน่ืองจากเช่ือมโยงกบัการใชว้ตัถุดิบทรัพยากรธรรมชาติ และมีองคป์ระกอบปัจจยัการผลิต
เป็นสารเคมีในสัดส่วนสูง อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีมีบทบาทสําคญัในฐานะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สนบัสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาํนวนมาก ขอ้พิจารณาในเชิงนโยบายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การควบคุม
ปัญหา 

9)  อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มสูง เป็นเหตุผลสาํคญัในการพิจารณานโยบายท่ีสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อ
ควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  และการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อยกระดบัมูลค่าเพิ่ม 

10)  อุตสาหกรรมกลุ่มวสัดุก่อสร้าง ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี
แทจ้ริงในเกณฑ์สูง คู่ขนานกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในเกณฑ์สูง การให้ความสําคญักบัการควบคุม
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จึงมีบทบาทในการเพิ่มพนูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

11)  อุตสาหกรรมกลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้ ใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ท่ีแทจ้ริงคละทั้งในเกณฑสู์งและตํ่า สาเหตุสาํคญั ไดแ้ก่ การใชปั้จจยัการผลิตนาํเขา้จากต่างประเทศ
ในสัดส่วนสูง การควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นประเด็นสําคัญในเชิงนโยบายเพราะเป็น

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ีสําคัญ จึงต้องการการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ให้มากข้ึนในฐานะเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการการควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  

12)  อุตสาหกรรมโลหะประดิษฐ์ ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง
ในเกณฑ์ตํ่ าเน่ืองจากใช้ปัจจัยการผลิตนําเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ทําให้มีต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้มในเกณฑต์ํ่า การพฒันาอุตสาหกรรมตอ้งการการพฒันาความหลากหลายของปัจจยัการ
ผลิตในประเทศ 
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13)  อุตสาหกรรมกลุ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑ์ตํ่า สอดคลอ้งกบัค่าสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑ์ตํ่า และมี
ลักษณะเฉพาะด้านการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีนําเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง ซ่ึงทําให้มี
สัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑ์ตํ่า อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีมีความสําคญัในฐานะเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาํนวนมาก ประเด็นสําคญัในเชิงนโยบาย 
ไดแ้ก่ การยกระดบัมูลค่าเพิ่มโดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมในระบบห่วงโซ่ให้มีความหลากหลาย 
และการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อยกระดบัค่าจา้ง โดยเฉพาะในกลุ่มการออกแบบแม่พิมพท่ี์ใชใ้น
โรงงานอุตสาหกรรม   

14)  อุตสาหกรรมกลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เกือบทั้งหมด
ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตํ่า(ยกเวน้สาขาการผลิต 122) สอดคลอ้งกับลกัษณะเฉพาะด้าน

สมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณในเกณฑต์ํ่า อุตสาหกรรมเหล่าน้ีใชปั้จจยัการผลิตขั้นกลางท่ีนาํเขา้จาก
ต่างประเทศในสัดส่วนสูง ค่าสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของอุตสาหกรรมเหล่าน้ีอยู่ใน
เกณฑต์ํ่า เหตุผลเบ้ืองหลงัท่ีทาํใหอุ้ตสาหกรรมกลุ่มน้ีใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนอ้ย ไดแ้ก่ การ
จา้งงานในระดบัค่าจา้งในเกณฑ์ตํ่า (ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย)  ค่าตอบแทนผูป้ระกอบการมีระดบัตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย และ ผลประโยชน์ในรูปของภาษีทางออ้มมีระดบัตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีจึง
นบัวา่เป็นตวัอยา่งของลกัษณะอุตสาหกรรมไร้ฐานซ่ึงใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก 

15)  อุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์และช้ินส่วน  ให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทั้งในกลุ่มสูง  และกลุ่มตํ่า เหตุผลเบ้ืองหลงัท่ีทาํให้อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีให้ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจสูง ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทางดา้นภาษีทางออ้มอยูใ่นเกณฑสู์ง 

16)  อุตสาหกรรมอัญมณี ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงใน
เกณฑต์ํ่า เป็นเพราะใชปั้จจยัการผลิตนาํเขา้จากต่างประเทศในสัดส่วนสูง การเก็บเก่ียวประโยชน์
จากอุตสาหกรรมอัญมณีจึงต้องการการยกระดับมูลค่าเพ่ิมของแรงงาน ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
อุตสาหกรรมน้ีมีความสาํคญันอ้ย 
 

5.2  อภปิรายผล 

 
การศึกษาน้ีเปิดเผยใหเ้ห็นคุณค่าของอุตสาหกรรมท่ีแทจ้ริงโดยพิจารณาจากผลการคาํนวณ

สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง ซ่ึงแสดงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม 93 สาขา  
และวิเคราะห์เบ้ืองหลังของความแตกต่างของอุตสาหกรรมจากลักษณะเฉพาะพิจารณาจาก
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สัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ ซ่ึงเป็นเหตุผลสําหรับความแตกต่างของสัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มรวม 
และสมัประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม 
 อน่ึง ในการนําเสนอทางออกสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้ม ในกรณีท่ีพบว่าตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสูง นั้นนอกจากประโยชน์ทางตรง คือการเพ่ิมมูลค่า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงแลว้ ยงัตอบสนองกระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการพฒันาอุตสาหกรรม อาทิ  มาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเปล่ียนแปลง
ท่ีมี  ผลการศึกษา  ยืนย ันข้อสังเกตใน  การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมในแผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทยพ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2574  (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554)เก่ียวกบั อุตสาหกรรม
กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  ในประเทศไทยมีสถานะเป็นอุตสาหกรรมไร้ฐานซ่ึงให้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑต์ํ่า 
 การเปรียบเทียบสมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณในการศึกษาน้ี ซ่ึงคาํนวณจากตารางปัจจยัการ
ผลิตและผลผลิต พ.ศ. 2548 กบัสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณในการศึกษาของ Kunnoot (1989, 43 - 
46) ซ่ึงคาํนวณจากตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต พ.ศ. 2523 พบว่าสัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณมี
ค่าเพิ่มข้ึน ในทุกสาขาการผลิต  
  การเปรียบเทียบผลการศึกษามูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆโดย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2547) กบัผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ แสดงรายละเอียด ตามภาพท่ี 5.1 จากผล
การศึกษาน้ี พบว่า สาขาการผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวิทย ุโทรทศัน์ และการคมนาคม ซ่ึงอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ลงทุนสูงสุด แต่กลบัใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงตํ่าสุด 
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ตารางที ่5.1  แสดงการใชป้ระโยชน์จากผลการศึกษา 
 

ลาํดบั 

สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลสูญเสียไป 
จากการส่งเสริมการลงทุนผ่าน

เคร่ืองมือของ BOI 

รหัส
สาขา
การ
ผลติ 

สาขาการผลติ 

สปส. 
มูลค่า 
เพิม่ที่
แท้จริง 

สปส. 
มูลค่า 
เพิม่
รวม 

ดชันี
เศรษฐกจิ
ทวคูีณ 

สปส. 
ต้นทุน

ส่ิงแวดล้อม
รวม สาขาการผลติ 

(ล้าน
บาท) 

1 อุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และอิเลก็ทรอนิกส์     

14,909.00    
  

122 การผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ 
0.44 0.51 1.76 0.07 

     118 การผลิตอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือทางวิทย ุโทรทศัน์ 
และการคมนาคม 

0.14 0.17 1.11 0.03 

2 อุตสาหกรรม

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ท่ีทาํดว้ยเหลก็  

9,942.00     
  

108  การผลิตเคร่ืองตดั เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยเหลก็

และเหลก็กลา้ทัว่ไป 

0.43 0.48 1.37 0.06 

3 อุตสาหกรรม

พลาสติก  
 9,614.00    086 การผลิตยางสังเคราะห์ 

และปิโตรเคมี 
0.43 0.59 1.54 0.16 

     098 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 0.40 0.57 1.83 0.17 
4 อุตสาหกรรม

เคร่ืองใชใ้น

สาํนกังานและ

ครัวเรือน  

 3,422.00    116 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในสาํนกังานและใน

ครัวเรือน 

0.38 0.43 1.48 0.05 

5 อุตสาหกรรม

ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ี

ไม่ใช่เหลก็  

  2,534.00    107  การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ี
มิใช่เหลก็ 

0.36 0.43 1.34 0.07 

6 อุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์พิเศษ  

2,498.00     115 การผลิตเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์พิเศษ 
0.41 0.48 1.50 0.07 

7 อุตสาหกรรมการ

ผลิตเคร่ืองยนตแ์ละ

เคร่ืองกงัหนั  

2,422.00     112 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละ

เคร่ืองกงัหนั 
0.45 0.52 1.74 0.07 

8 อุตสาหกรรมส่ิงทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม  
  1,861.00    068 การทอผา้ 0.49 0.70 1.85 0.22 

     069 การฟอก การพิมพ ์การยอ้ม 
และการแต่งเสร็จ 

0.38 0.53 1.75 0.15 

9 อุตสาหกรรม

ยางพาราและการ

ผลิตยาง   

1,196.00     095 การผลิตยางแผน่รมควนั ยาง
เครปและยางแท่ง 

0.79 0.85 1.95 0.06 

10 อุตสาหกรรมเหลก็

และเหลก็กลา้ 
1,097.00     105 อุตสาหกรรมเหลก็และ

เหลก็กลา้ 
0.32 0.70 3.23 0.38 

 
แหล่งที่มา:  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะ          แหล่งที่มา:  ผลการศึกษาของผูว้ิจยั, 2554. 
                  เศรษฐศาสตร์, 2547.  
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อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตํ่าสุดใน 10 อนัดบัแรกจากการ
ส่งเสริมการลงทุนสูงสุด  ใหป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมสูงสุด ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง
อยูใ่นเกณฑต์ํ่าเพราะมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในเกณฑสู์ง  

อุตสาหกรรรมยางพาราและการผลิตยาง ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตํ่า (ใกลเ้คียงอุตสาหกรรม
เหล็กและเหล็กกลา้)  จากอนัดบัการส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมแก่
ประเทศสูงสุด ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มใน
เกณฑต์ํ่า   

 

5.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ผลการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ (1) สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพ่ิมท่ีแท้จริง (2) สัมประสิทธ์ิ
มูลค่าเพิ่มรวม (3) สัมประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ และ (4) สัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม 
ครอบคลุมอุตสาหกรรม 93 สาขา และเปิดเผยใหเ้ห็นความแตกต่างของอุตสาหกรรมสาขาต่างๆใน
ประเด็นทั้ ง  4 ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  ได้แก่  การค้นหาผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของ
อุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 อุตสาหกรรมท่ีให้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑ์สูง  และกลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมท่ีให้ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงในเกณฑต์ํ่า  

จากผลการศึกษา  เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาส่งเสริมอุตสาหกรรมและการออกแบบ

มาตรการแกไ้ขและป้องกนัปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้มสําหรับอุตสาหกรรมท่ีประกอบการอยู่

แลว้ในปัจจุบนั ดงัน้ี 
1)   การออกแบบมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหน่ึง ๆ   จาํเป็นตอ้งมี

ลกัษณะเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรม  
เน่ืองจาก อุตสาหกรรมสาขาหน่ึง  ๆ ต่างมีความสําคญัเฉพาะตนในระบบเศรษฐกิจ 

แต่จะมีความแตกต่างกนัในระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง  ความเช่ือมโยงของการใช้
ปัจจยัการผลิตขั้นกลางภายในประเทศระหว่างอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ในเครือข่ายของระบบ
เศรษฐกิจซ่ึงหมายถึงระดบัความหนาแน่นในการพึ่งพิง เป็นปัจจยัการผลิตแก่กนัระหวา่งแต่ละสาขา
การผลิต  และระดบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  โดยลกัษณะของอุตสาหกรรมตามผลการศึกษาแสดงวา่ 

(1)   ระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง แปรผนั ตามความหนาแน่น
ของเครือข่ายการพ่ึงพาระหว่างอุตสาหกรรม  ผลการคาํนวณพบว่า สัมประสิทธ์ิมูลค่าเพิ่มท่ีแทจ้ริง 
แปรผนัตาม สมัประสิทธ์ิเศรษฐกิจทวีคูณ ทาํใหมี้ขอ้สรุปว่าการพฒันาเศรษฐกิจ ตอ้งการการพฒันา
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ความหนาแน่นของเครือข่ายการใช้ปัจจยัการผลิตเป็นสินคา้ท่ีผลิตในประเทศ เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของการผลิตสินค้าในประเทศ  เพราะการผลิตเป็นต้นกําเนิดของมูลค่าเพิ่ม ซ่ึง
ประกอบด้วยรายได้จากการจา้งงาน รายได้จากการประกอบการ  และรายได้จากภาษีทางออ้ม
ประเภทต่างๆ ความหลากหลาย  ยิง่มีมากยิง่เกิดมูลค่าเพิ่มทางออ้มมาก ความตอ้งการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  จึงต้องการความหลากหลายของการผลิตสินค้าในประเทศ   ซ่ึงไม่เลือกเฉพาะ
อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มตํ่า เพราะเป็นการกีดขวางความตอ้งการพฒันาความ
หลากหลายของอุตสาหกรรม  ข้อมูลต้นทุนส่ิงแวดล้อมต้องการแสดงให้เห็นความต้องการ
ออกแบบมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาส่ิงแวดลอ้มสําหรับอุตสาหกรรมสาขาท่ีมีปัญหา

รุนแรง   
ตวัอยา่ง การกาํหนดนโยบายดา้นการคลงั  ป้องกนัปัญหามลพิษ  และส่งเสริม

อุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกนั สาํหรับอุตสาหกรรมท่ีมีผลไดท้างเศรษฐกิจรวมสูง แต่มีตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มสูง ตวัอยา่งเช่น  สาขาการผลิต 105 อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ในการผลิต 1 บาท 
ใหผ้ลไดท้างเศรษฐกิจรวม 0.70 บาท ขณะท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสูงถึง 0.38 บาท ทาํใหมี้ผลไดท้าง
เศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงเพียง 0.32 บาท อาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดเกบ็ค่าธรรมเนียม/ภาษีส่ิงแวดลอ้มในอตัรา
สูง เพื่อนาํเงินมาใชใ้นการดูแลหรือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มต่อไป และส่งเสริมโดยลดหย่อนภาษี
นาํเขา้เคร่ืองจกัรของอุตสาหกรรมท้่ี

้
ใชเ้ทคโนโลยีสะอาด หรือสาขาการผลิต 057 การผลิตนํ้ าแขง็  

ในการผลิต 1 บาท ใหผ้ลไดท้างเศรษฐกิจรวม 0.79 บาท ขณะท่ีมีตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสูงถึง 0.51 บาท 
ทาํให้มีผลไดท้างเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงเพียง 0.28 บาท  ควรเรียกเก็บภาษีส่ิงแวดลอ้มในอตัรากา้วหนา้ 
อัตราภาษีส่ิงแวดล้อมจะสูงข้ึนตามจํานวนของเสียหรือมลพิษท่ี เพิ่ม ข้ึน  เพื่อกระตุ้นให้
ผูป้ระกอบการหาวิธีแก้ปัญหามลพิษของตนเอง ตลอดจนกาํหนดบทลงโทษผูป้ระกอบการขั้น
รุนแรง สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษเกินระดบัท่ีกฎหมายกาํหนด เช่นทั้งจาํและปรับ 

(2)  ระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง  ไม่สัมพนัธ์กบัระดบัตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้ม จึงทาํใหพ้บวา่อุตสาหกรรมหลายชนิดมีสัดส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงสูง  
แต่มีสดัส่วนตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มตํ่า และอุตสาหกรรมหลายชนิดมีสดัส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ท่ีแทจ้ริงตํ่าแต่มีสดัส่วนตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มสูง  การพฒันาอุตสาหกรรมหน่ึง ๆ จึงมีความจาํเป็นตอ้ง
พิจารณาโดยให้ความสาํคญัท่ีจะมุ่งพฒันาโดยให้ความสาํคญัทั้งระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ี

แทจ้ริง และระดบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  การเลือกพิจารณาเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง เพียงดา้นเดียว อาจ
สามารถทาํใหเ้กิดผลเสียหายแก่อีกดา้นหน่ึงอยา่งมากได ้

2)  การพฒันาอุตสาหกรรมตอ้งการการพฒันาผสม 2 แนวทาง กล่าวคือ พฒันา
เพื่อยกระดบัมูลค่าเพิ่ม  และ พฒันาเพื่อควบคุมและป้องกนัปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  
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(1)  การพฒันาเพื่อยกระดบัมูลค่าเพิ่ม  เพื่อยกระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ประกอบดว้ยการพฒันาตามองคป์ระกอบของมูลค่าเพิ่ม 3 ส่วนไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงาน ค่าตอบแทน
ผูป้ระกอบการ  ภาษีทางออ้ม และการพฒันาเพื่อยกระดบัมูลค่าเพิ่มทางออ้ม 

การยกระดับค่าจ้างแรงงาน ประกอบด้วยการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ยกระดบัประสิทธิภาพ เกิดจากการพฒันาการศึกษา คุณภาพการศึกษา ความสามารถดา้นการวิจยั
และพฒันา การคิดคน้นวตักรรม 

การยกระดบัค่าตอบแทนผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ความเช่ือถือในสินคา้ เกิดจากการความสามารถดา้นการวิจยัและพฒันา การคิดคน้นวตักรรม 

การยกระดบัภาษีทางออ้ม ประกอบดว้ยการพฒันาความหลากหลายของสินคา้
ท่ีผลิตในประเทศเพื่อยกระดบัความหนาแน่นของเครือข่ายการพึ่งพาระหว่างอุตสาหกรรม เกิดจาก
การสร้างความนิยมในสินคา้ผลิตในประเทศ การลดภาระตน้ทุนธุรกรรมทางการคา้ (Transaction 
Cost)  

การพฒันาเพื่อยกระดบัมูลค่าเพิ่มทางออ้ม ใชห้ลกัการเดียวกนักบัการยกระดบั
ภาษีทางออ้มซ่ึงประกอบดว้ยการพฒันาความหลากหลายของสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศเพ่ือใหเ้กิด

เครือข่ายการใชสิ้นคา้ท่ีผลิตในประเทศเป็นปัจจยัการผลิตอยา่งหนาแน่น 
(2)   การพฒันาเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อม เพื่อ

ยกระดบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง 
การพฒันาเพื่อควบคุมและป้องกนัปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดบั

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมรวม(รวมมูลค่าเพิ่ม
ทางตรงและทางออ้ม) ตํ่า แต่มีสัดส่วนตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม (รวมตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรงและ
ทางออ้ม) สูง อุตสาหกรรมสาขาเหล่าน้ีตอ้งการความสนใจควบคุมและป้องกนัปัญหามลพิษและ
ส่ิงแวดลอ้มทาํให้ขอ้มูลตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมมีความสาํคญัในการออกแบบมาตรการควบคุมและ

ป้องกนัปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้ม เกิดการตรวจสอบในห่วงโซ่การผลิต การออกแบบมาตรการ
ท่ีหวงัผลดา้นการเบ่ียงเบนการใชปั้จจยัการผลิตท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหามลพิษและส่ิงแวดลอ้ม และ
การออกแบบขอ้ตกลงและเครือข่ายความร่วมมือในการยกเลิกการใช้ปัจจัยการผลิตบางชนิด 
ตวัอยา่งท่ีเห็นได ้ชดัเจน ไดแ้ก่ กรณีสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons : CFCs)  
เป็นตน้ 
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5.4  ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 
 5.4.1  ข้อจํากดัด้านข้อมูล 

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ ครอบคลุมทั้งดา้นท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ลกัษณะท่ี
เป็นรูปธรรม ได้แก่การร่ัวไหลของวตัถุส่ิงของจากกระบวนการผลิตในสถานะต่าง ๆ ได้แก่ 
ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ เสียง กล่ิน แรงสั่นสะเทือน เป็นตน้ สําหรับ
ลกัษณะนามธรรม ไดแ้ก่ ความทุกขท์รมานจากการเจบ็ป่วย การสูญเสียความสวยงามของธรรมชาติ 
สาํหรับตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในการศึกษาน้ีมีขอ้จาํกดัดา้นขอบเขตความครอบคลุมเน้ือหาทั้งดา้นท่ี

เป็นรูปธรรมและนามธรรมทาํให้ผลการศึกษาไม่สามารถเป็นตวัแทนของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ี

แทจ้ริง 
 
5.4.2  ข้อจํากดัด้านเคร่ืองมือวจัิย 
แบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตตามแบบฉบบัของ Leontief (1966) ยอมรับ

สมมุติฐานทางเศรษฐกิจท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง ไดแ้ก่ อุปสงค ์และอุปทานของสินคา้และ
ปัจจยัการผลิตเคล่ือนไหวโดยปราศจากการเคล่ือนไหวของราคาสินคา้และราคาปัจจยัการผลิต ใน
ความเป็นจริงราคาสินคา้และราคาปัจจยัการผลิตเป็นกลไกบงัคบัการเคล่ือนไหวของอุปสงค ์และ
อุปทานของสินคา้และปัจจยัการผลิตระบบเศรษฐกิจประกอบดว้ยตลาดสินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการ

ผลิต ใชเ้พื่อการบริโภคของครัวเรือน ปัจจยัการผลิตสินคา้ทุน การบริโภคของรัฐ การส่งออก การ
นาํเขา้สินคา้ บทบาทของภาษีในสินคา้ ขอ้จาํกดัของอุปทานของแรงงาน การสะสมทุน เง่ือนไข
เหล่าน้ีในความเป็นจริงมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของอุปสงค ์และอุปทานของสินคา้และปัจจยั
การผลิต 

สมมุติฐานทางเศรษฐกิจดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้การคาํนวณผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มไดผ้ลท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
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จาก http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id 

=64236&catid=176&Itemid=524 

1ธนาคารแห่งประเทศไทย.  12553.  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF).  ค้นวันท่ี 12 กรกฎาคม 

2553 จาก1 http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/index/Pages/IMF_index.aspx 

http://www.econ.chula.ac.th/about/member/sothitorn/Thai.pdf�
http://www.bangkokbank.com/%20download/ThaiEco1_51_TH.pdf�
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64236:-bca-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524�
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64236:-bca-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524�
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ธํารง อุดมไพจิตรกุล และคณะ.  2542.  เศรษฐศาสตร์พอเพียง.  ค้นวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 จาก 

http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1757/5/chapter5.pdf 

1นิยม รัฐอมฤต.  2553.  วิกฤตต้มยํากุ้ง1.  ค้นวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 จาก1

 http://www.thaipoliticsgovernment.org/wiki/วิกฤตต้มยํากุ้ง 

  

3นิเวศน์0 เหมวชิรวราก1ร.  22553.  2บทความเปรียบเทียบวิกฤติปี 40 VS 511จาก ดร.นิเวศน์.  ค้นวันท่ี 

12 กรกฎาคม 2553 จาก1 http://hi-investor.exteen.com/20081104/40-vs-51 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.  2553.  วิกฤตมาบตาพุดบทเรียนส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา.  เอกสาร

ประกอบการสัมมนา จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด์กรุงเทพฯ.  ค้นวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 จาก http://www.ehwm.chula.ac.th/ 

news/news_MTP.html 

ประชาชาติธุรกิจ.  2552  (12 ตุลาคม).  เปิ ดตํานานคดีสิ่งแวดล้อมญ่ีปุ่ น บทเรียนสู่ "มาบตาพุด" 

โมเดล.  33, 4148: 2. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.  2554.  สผ.รื้อเกณฑ์อีไอเอ โฟกัสเฉพาะกิจการ คุมเข้มปัญหาสวล.  

ค้นว ันท่ี 26 เมษายน 2554 จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid 

=13037117306

1

 &grpid=&catid=00&subcatid=0000 

ประภาพรรณ เธียรสิริ.  2541.  ที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจในประเทศไทยปี  พ.ศ. 2518-2533

ปัทมาวดี  โพชนุกูล  ซูซูกิ.  2554.  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น: 

กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินกับปัญหาส่ิงแวดล้อม.  ค้นวันท่ี 12 กรกฎาคม 2554 จาก 

http://

.  วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พรพันธ์ุ บุณยรัตพันธ์ุ.  2552.  เหตุเกิดที่มาบตาพุด.  ค้นวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 จาก  

www.econ.tu.ac.th/archan/Patamawadee/ระบบกรรมสิทธิ์.doc 

 chrome://www.newtabhttp//www.mtp.rmutt.ac.th/ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์.  2550.  ศัพท์เศรษฐศาสตร์.  ค้นวันท่ี 15 พฤศจิกายน 

2553 จาก1 http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=352&Itemid=521 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม.  2545.  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทํา

แผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอัญมณีและเคร่ืองประดับ).  เอกสารการวิจัย

เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

http://hi-investor.exteen.com/20081104/40-vs-51�
http://www.ehwm.chula.ac.th/%20news/�
http://www.ehwm.chula.ac.th/%20news/�
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid%20=1303711730�
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid%20=1303711730�
http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/index.php?option=com_�
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์.  2547.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสร้าง

แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป เพื่อวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการทาง

อุตสาหกรรม (แบบจําลอง NARAI1).  เอกสารการวิจัยเสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.  2553.  จุดเปลี่ยนส่ิงแวดล้อมไทย: การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย (ชุดความรู้

วิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย).  ค้นวันท่ี 13 สิงหาคม 2552 จาก http://www.tuhpp.net/ 

files/B8.pdf 

12มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร.  2553.  สารเคมีในมาบตาพุด.1  ค้นวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 จาก1

ยรรยงค์ อินทร์ม่วง.  2541.  วิกฤติการณ์มลพิษในแม่นํ้าพอง.

 

http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=325:2010-

01-23-06-27-40&catid=63:2009-11-12-08-42-26&Itemid=78 

  ค้นวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 จาก1

เรณู สุขารมณ์.  2528.  บทบาทของรัฐบาลในกรณีผลกระทบภายนอก.  ใน เอกสารการสอนชุดวิชา

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ.  หน่วยที่ 9.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  นนทบุรี: โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   เล่ม 2. 

 

http://advisor.anamai.moph.go.th/factsheet/envi3-10.htm 

1วรัญ�ู สุจิวรพันธ์พงศ์.  2550.  ผ่าสมองทักษิโนมิกส์.  ค้นว ันท่ี  12 กรกฎาคม 2553 จาก1  

http://www.vcharkarn.com/varticle/17820 

ศรีสุวรรณ จรรยา.  2553. (25 กุมภาพันธ์).  เอ็นจีโอ ค้านปล่อย 9 โครงการมาบตาพุด ชี้ชัดขัด

รัฐธรรมนูญ.  มติชนออนไลน์.  ค้นวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 จาก 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1267038408&catid=04 

ศูนย์เฉพาะทางด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศ เศรษฐกิจ.  2553.  1

อนุกรมมาตรฐาน ISO 140001

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.  2553.  LCA Laboratory.  ค้นวันท่ี 10 กันยายน 2553 จาก 

http://www.mtec.or.th/laboratory/lca/ 

.  ค้นวันท่ี 10 กันยายน 2553 จาก 

http://ptech.pcd.go.th/p2/life-cycle-knowlage-view.php?kid=41 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.  2555.  มูลค่าการส่งออกของไทย.  ค้นว ันท่ี  10 

กันยายน 2555 จาก http://www.ops3.moc.go.th/infor/menucomth/stru1_export/ 
export_topn_re/report.asp 

1ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  2551.   นโยบาย “ปี แห่งการลงทุน” ของรัฐบาล กับแนวโน้มการลงทุน ในปี  

2551.  กระแสทัศน์.  14, 2053 (18 มีนาคม). 

http://www.vcharkarn.com/varticle/17820�
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1สงกรานต์ ป้ องบุญจันทร์.  2553.  คําพิพากษาคดีประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็ นเขตควบคุมมลพิษ

กับก้าวแรกของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

ชาวมาบตาพุด.  ค้นว ันท่ี  13 กรกฎาคม 2553 จาก 1http://www.enlawthai.org/

1

node/18504 

สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. และคณะ.  2553.  วิพากษ์ จีดีพีฉบับวิชาการ: สําหรับนักปกครอง นักการเมือง 

ผู้วางนโยบาย นักวิชาการ นักสถิติเอ็นจีโอ และส่ือสารมวลชนและสาธารณชนส่วน

ใหญ่.  กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.  2533.  ผลการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา

ทรัพยากรทธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม.  ค้นวันท่ี 1พฤศจิกายน 2555 

จาก 

สวนเงินมีมา และภัควดี.  

http://www.thaienmonitor.net/Concept/priorityvalue.htm 

1

สมบัติ พันธวิศิษฎ์.  2555.  ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการผลิตสินค้าและ 

สถาพร โภคา และคณะ.  ม.ป.ป.  โครงสร้างพื้นฐานกับการพัฒนาประเทศไทย: อดีต สู่อนาคต.  

อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

บริการตามแนวคิดการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์. 

1

สมพจน์ กรรณนุช.  2552.  รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดล้อมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทยโดยใช้แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป.  

กรุงเทพมหานคร: คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

สมพจน์ กรรณนุช.  2550.  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย). 

สมพจน์ กรรณนุช และวิสาขา ภู่จินดา.  2550.  การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ และการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมใน ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบจําลองตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิต หลักการสมดุลมวล และระบบนิเวศอุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

1สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน.  2553.  1พันธกิจของเรา.  ค้นวันท่ี 13 กรกฎาคม 25531

 

 จาก  

http://www.pda.or.th/ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2504.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่หน่ึง พ.ศ. 2504-2509.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2510.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2510-2514.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

http://www.enlawthai.org/�
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2515.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2515-2519.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2520.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ส่ี พ.ศ. 2520-2524.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2525.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2525-2529.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2530.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530-2534.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2535.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด พ.ศ. 2535-2539.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2540.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2545.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545-2549.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2550.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550-2554.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

1

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2553ข.  ทิศทางแผนพัฒนาฯ 
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ภาคผนวก ก 

 

นิยามข้อมูลตามตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ 

 

รหัส คําอธิบาย 

001 การทาํนา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํนาทั้งขา้วเหนียวและขา้วเจา้ รวมทั้งผลพลอยไดซ่ึ้ง 

ไดแ้ก่ฟางขา้ว 

002 การทาํไร่ขา้วโพด 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํไร่ขา้วโพด เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขา้วโพดหวานและ

ผลพลอยได ้

003 ขา้วฟ่างและธญัญพืชอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูกขา้วฟ่าง ขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์และผลพลอยได้

ต่าง ๆ 

004 การทาํไร่มนัสาํปะหลงั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยหวัมนัสด และผลพลอยไดซ่ึ้ง ไดแ้ก่ ตน้มนั และใบมนั

สาํปะหลงั 

005 การเพาะปลูกพืชไร่อ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํไร่มนัฝร่ัง มนัเทศ เผือก แหว้ กระจบัและพืชไร่ท่ีมิได้

จดัประเภทไวใ้นสาขาอ่ืน ๆ 

006 การทาํไร่พืชตระกลูถัว่ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูกถัว่เขียว ถัว่เหลือง เมล็ดละหุ่ง งา ถัว่ลิสงถัว่ดาํ 

และพชืตระกลูถัว่อ่ืน ๆ 

007 การทาํไร่ผกั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูกผกัต่าง ๆ เช่น พริก ขิง หวัหอม กระเทียม 

กะหลํ่าปลีผกัคะนา้ มะเขือเทศ และผกัอ่ืน ๆ ท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอ่ืน 
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รหัส คําอธิบาย 

008 การทาํสวนผลไม ้

 สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํสวนผลไม ้เช่น ส้ม องุ่น ทุเรียน เงาะ มะม่วง 

สับปะรดแตงโม กลว้ย มงัคุด ส้มโอ ลาํไย ลิ้นจ่ี เป็นตน้ 

009 การทาํไร่ออ้ย 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูกออ้ย ทั้งออ้ยท่ีเขา้โรงงานผลิตนํ้าตาลและออ้ย

รับประทาน 

010 การทาํสวนมะพร้าว 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูกมะพร้าว รวมทั้งผลพลอยได ้เช่น ใบ และใย

มะพร้าว 

011 การทาํสวนปาลม์ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยลูกปาลม์สด และลูกหมาก รวมทั้งผลพลอยได ้เช่น ใย และ

เปลือก 

012 การทาํไร่ปอแกว้และปอกระเจา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูก ปอแกว้ และปอกระเจา 

013 การเพาะปลูกพืชเส้นใยอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการปลูกฝ้าย นุ่น ป่าน ป่านรามี ฝ้ายลินินรวมทั้งผลพลอยได้

จากพืชเส้นใยต่าง ๆ 

014 การทาํไร่ยาสูบ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํไร่ยาสูบ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเวอร์จิเนีย พนัธ์ุเบอร์เลยพ์นัธ์ุ

เตอร์กีช และพนัธ์ุพื้นเมือง รวมทั้งเมล็ดยาสูบ 

015 การทาํสวนกาแฟ ชาและโกโก ้

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํสวนชา กาแฟ และโกโก ้

016 การทาํสวนยางพารา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเพาะปลูกยางพารา นํ้ายางดิบ และยางแผน่ดิบ 

017 ผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยไมด้อก ไมป้ระดบั พืชประเภทเคร่ืองเทศ พืชสมุนไพรและ

เมล็ดพนัธ์ุพืชต่าง ๆ รวมทั้งก่ิงตอน ก่ิงพนัธ์ุ 
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018 การปศุสัตว ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเล้ียงโค กระบือ เพื่อส่งโรงฆ่าสัตว ์เพื่อการส่งออกเพื่อทาํ

พนัธ์ุ การเล้ียงไวใ้ชง้าน รวมทั้งนํ้านมสดและผลพลอยไดต่้าง ๆ เช่นมูลสัตว ์ 

เป็นตน้ 

019 การเล้ียงสุกร 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเล้ียงสุกรเพื่อส่งโรงฆ่าสัตว ์เพือ่การส่งออกเพื่อทาํพนัธ์ุ 

และผลพลอยไดต่้าง ๆ 

020 การปศุสัตวอ่ื์น ๆ 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยการเล้ียงสัตวอ่ื์น ๆ ท่ีไม่รวมอยูใ่นสาขาอ่ืน เช่น แพะ แกะมา้ 

ชา้ง กระต่าย จระเข ้รวมทั้งผลผลิตจากสัตวแ์ละผลพลอยได ้เช่น นํ้าผึ้งและเขาสัตว ์

เป็นตน้ 

021 การเล้ียงสัตวปี์ก 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยการเล้ียงสัตวปี์ก ทั้งท่ีเล้ียงเพื่อเขา้โรงฆ่าเพื่อการส่งออกและ

เพือ่ ทาํพนัธ์ุ 

022 ผลผลิตจากสตัวปี์ก 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยไข่สด ทั้งไข่สดเพื่อการบริโภคและไข่ฟัก รวมทั้งผลพลอยได้

อ่ืนๆ 

023 การเล้ียงไหม 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑไ์ข่ไหม รังไหมดิบ และการปลูกหม่อน 

024 บริการทางการเกษตร 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยบริการทางการเกษตร เช่น บริการไถ การนวดการป้องกนั

และกาํจดัแมลง การชลประทาน บริการทาํเกือกมา้ บริการดา้นสหกรณ์บริการสี

ขา้วโพด และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 

025 การทาํไมซุ้ง 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํไมซุ้งทุกประเภท เช่น ไมส้ัก ไมย้าง ไมเ้ตง็ ไมรั้งไม้

ตะเคียน ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมต้ะแบก และไมอ่ื้น ๆ 

026 การเผาถ่านและการทาํฟืน 

 

        สาขาน้ีประกอบดว้ยการเผาถ่านและการทาํฟืน 
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027 ผลิตภณัฑจ์ากป่าและการล่าสัตวอ่ื์นๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยไมไ้ผ ่หน่อไม ้ไมร้วก หวาย และผลิตภณัฑจ์ากป่าอ่ืน ๆ 

028 การประมงทะเลและการประมงชายฝ่ัง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการประมงทะเล การประมงชายฝ่ังและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า

ทะเลทุกชนิด 

029 การประมงนํ้าจืด 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการประมงนํ้าจืดทั้งการเล้ียงและการจบัสัตวน์ํ้าทุกชนิด 

030 การทาํเหมืองถ่านหิน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํเหมืองถ่านหินและลิกไนต ์

031 การผลิตนํ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมการขุดเจาะนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติการลาํเลียง

และการดาํเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

032 การทาํเหมืองแร่เหลก็ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุและแต่งแร่เหลก็ 

033 การทาํเหมืองแร่ดีบุก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุและแต่งแร่ดีบุก 

034 การทาํเหมืองแร่ทงัสเตน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุและแต่งแร่วลุแฟรม และซีไลต ์

035 การทาํเหมืองแร่อ่ืนท่ีมิใช่แร่เหลก็ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุและแต่งแร่อ่ืนท่ีมิใช่แร่เหลก็ เช่น พลวง โครไมต์

ทองแดง แมงกานีส โคลมัไบต ์แทนตาไลต ์ซีโนไทท ์สังกะสี เซอร์คอน และแร่ตะกัว่

ฯลฯ 

036 การทาํเหมืองแร่ฟลูออไรท ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุเจาะแร่ฟลูออไรท ์

037 การทาํเหมืองแร่ท่ีใชท้าํเคมีภณัฑแ์ละปุ๋ย 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุเจาะและการทาํเหมืองแร่ท่ีใชท้าํเคมีภณัฑแ์ละปุ๋ย เช่น

ฟอสเฟต ไพโรฟิลไลต ์แมกนีเซียมคาร์บอเนตและอ่ืน ๆ 
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038 การผลิตเกลือ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุเจาะเกลือหิน และผลิตภณัฑเ์กลือทะเล 

039 การทาํเหมืองหินปูน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขดุเจาะหินปูน 

040 การทาํเหมืองหินและการยอ่ยหิน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจการท่ีเก่ียวกบัหิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว และหินอ่อน 

041 การทาํเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํเหมืองแร่และเหมืองหินท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขา

อ่ืน ๆเช่น แคลไซต ์ไดอาโตไมต ์โดโลไมท ์เฟลดส์ปาร์ ยิบซัม่ ดินเหนียวปนปนู ดิน

ขาวทรายละเอียด และหินมีค่าต่าง ๆ 

042 โรงฆ่าสตัว ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมเก่ียวกบัโรงฆ่าสตัว ์ไดแ้ก่ เน้ือสุกร เน้ือไก่เน้ือโค 

เน้ือกระบือ เน้ือเป็ด รวมทั้งหนงัโค หนงักระบือ ขนไก่ ขนเป็ด เขากระบือและผล

พลอยไดอ่ื้น ๆ ของโค กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด 

043 การทาํเน้ือกระป๋องและผลิตภณัฑเ์น้ืออ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมเน้ือสุกร เน้ือไก่ เน้ือโค เน้ือกระบือเน้ือเป็ดกระป๋อง

และการเก็บรักษาเน้ือ เช่น การทาํแฮม ไส้กรอก เน้ือเคม็เน้ือแช่เยน็และแช่แขง็ เป็นตน้ 

044 ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนํ้านม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตนมพร้อมด่ืม นมขน้ นมผง ครีม เนย มาการีน 

ไอศครีมและนมเปร้ียว ฯลฯ 

045 การทาํผลไมแ้ละผกักระป๋องและการเก็บรักษาผกัและผลไม ้

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลไมแ้ช่แขง็และผลไมต้ากแหง้ ผกัและผลไมบ้รรจุ

กระป๋องบรรจุขวด นํ้าผลไม ้แยม เยลล่ี ผลไมด้อง ผกัดอง สับปะรดกระป๋องการเก็บ

รักษาผกัและผลไมอ่ื้น ๆ 

046 การทาํปลากระป๋องอาหารทะเลกระป๋องและการเก็บรักษาอาหารทะเลอ่ืน ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการบรรจุปลา กุง้ ปู หอย อาหารทะเลอ่ืน ๆและผลิตภณัฑ์

อาหารทะเลในภาชนะบรรจุท่ีผนึกและอากาศเขา้ไม่ไดร้วมทั้งอาหารทะเลแช่แขง็และ

อาหารทะเลตากแหง้อ่ืน ๆ 
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047 การผลิตนํ้ามนัมะพร้าวและนํ้ ามนัปาลม์ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยนํ้ามนัมะพร้าว นํ้ามนัปาลม์ กากนํ้ามนัมะพร้าวและกาก

นํ้ามนัปาลม์ 

048 การผลิตนํ้ามนัสัตวไ์ขสัตว ์นํ้ ามนัพืช และผลพลอยได ้

         สาขาน้ีประกอบดว้ยนํ้ามนัหมู ไขมนัสัตว ์นํ้ามนัถัว่เหลืองนํ้ามนัสกดัจากเมล็ด

ละหุ่ง นํ้ามนัสกดัจากเมล็ดฝ้าย นํ้ามนัสกดัจากเมล็ดนุ่นนํ้ามนัเมล็ดทานตะวนั นํ้ามนัรํา

ขา้ว นํ้ามนัพชือ่ืน ๆและผลพลอยไดข้องผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี เช่น กากถัว่เหลือง เป็นตน้ 

049 โรงสีขา้ว 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการสีขา้ว การขดัขา้ว การผลิตขา้วน่ึง ขา้วหกั และผลพลอย

ไดเ้ช่น รําขา้ว และแกลบ 

050 การผลิตผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัทุกชนิด เช่น แป้งมนั

สาํปะหลงัแป้งสาคู มนัเส้น มนัอดัเมด็ และผลพลอยได ้

051 การบดขา้วโพด 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการบดขา้วโพด 

052 การผลิตแป้งและการป่นแป้งอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํแป้งและการป่นแป้ง เช่น แป้งขา้วเจา้ แป้งสาลีแป้ง

ขา้วโพด แป้งถัว่ และแป้งอ่ืน ๆ 

053 การผลิตขนมปัง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทาํขนมปัง ขนมเคก็ คุก๊ก้ี พาย ขนมปังกรอบ ขนมคบ

เค้ียวเป็นตน้ 

054 การผลิตเส้นก๋วยเต๋ียวและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตอาหารเส้นทุกชนิด เช่น บะหม่ี ก๋วยเต๋ียว สปาเก็ตต้ี

มกักะโรนี บะหม่ีสาํเร็จรูป และวุน้เส้น 

055 การผลิตนํ้าตาล 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตนํ้าตาลดิบ นํ้าตาลทรายขาวนํ้าตาลท่ีไดจ้ากมะพร้าว

และนํ้าตาลท่ีไดจ้ากปาลม์ต่าง ๆ กลูโคส นํ้าหวานรวมทั้งนํ้าตาลสังเคราะห์ และผล

พลอยได ้เช่น กากออ้ยและกากนํ้าตาล 
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056 การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิต ขนมต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด ช๊อคโกแล็ต หมากฝร่ัง 

ขนมหวานและขนมไทยอ่ืน ๆ 

057 การผลิตนํ้าแขง็ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตนํ้าแขง็ท่ีใชเ้พื่อการบริโภคและท่ีใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม 

058 การผลิตผงชูรส 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผงชูรส และผลพลอยได ้

059 การผลิตชา กาแฟและเคร่ืองด่ืมก่ึงสาํเร็จรูปต่าง ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมก่ึงสาํเร็จรูปต่าง ๆ เช่นโกโก้

ผง เก๊กฮวยผง ขิงผง 

060 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ย ซีอิ้ว เตา้หู ้นํ้าปลา ไข่เคม็ เคร่ืองแกง เกลือ เคร่ืองชูรสและ

เคร่ืองเตรียมอาหารอ่ืนๆ 

061 การผลิตอาหารสตัว ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตอาหารสัตวส์าํเร็จรูปทุกชนิด และปลาป่น 

062 การตม้ การกลัน่และการผสมสุรา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการตม้ การกลัน่เอธิลแอลกอฮอลแ์ละการผสมสุรา เช่น 

บร่ันดีวสิก้ี สุรา ไวน์ แชมเปญ และสุราอ่ืน ๆ 

063 การผลิตเบียร์ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตขา้วมอลตแ์ละเบียร์ 

064 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลแ์ละนํ้าอดัลม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น นํ้าอดัลม นํ้าโซดา

นํ้ากลัน่ นํ้าแร่อดัลม และการผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวด 

065 การบ่มและอบใบยาสูบ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการบ่มและอบใบยาสูบและการดาํเนินการอ่ืน ๆซ่ึงเก่ียวเน่ือง

กบัการเตรียมใบยาดิบเพื่อการผลิตต่อไป 
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066 การผลิตผลิตภณัฑใ์บยาสูบ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิต ซิการ์ บุหร่ี ยาจุก และยาเส้น 

067 การป่ันดา้ยการหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการหีบฝ้าย การป่ันดา้ยจากฝ้าย ขนสัตวแ์ละเส้นใยสังเคราะห์

ต่าง ๆ 

068 การทอผา้ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการทอผา้จากฝ้าย ไหม ขนสัตว ์และเส้นใยประดิษฐต์่าง ๆ 

069 การฟอก การพิมพก์ารยอ้ม และการแต่งเสร็จ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการพิมพผ์า้ การฟอกขาว การยอ้ม และการแต่งสาํเร็จดว้ย

ดา้ยและผา้ 

070 การผลิตสินคา้ส่ิงทอถกัสาํเร็จรูปยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยส่ิงทอท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นสาขาอ่ืนรวมทั้งส่ิงทอถกัท่ีใชใ้น

ครัวเรือน เช่น ผา้ขนหนู ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่มผา้สักหลาดและผลิตภณัฑส์ักหลาด ผา้สาํลี 

และผา้ม่าน เป็นตน้ 

071 การผลิตส่ิงถกั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการถกัถุงเทา้ เคร่ืองแต่งกายชั้นใน

เคร่ืองแต่งกายชั้นนอก ผา้ถกั ผา้ลูกไมจ้ากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยเทียมทั้งท่ีถกัดว้ยมือ

และเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

072 การผลิตเคร่ืองแต่งกาย 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองแต่งกาย โดยการตดัและเยบ็จากผา้ หนงัสัตว์

และวสัดุอ่ืน ๆ รวมทั้งผา้เช็ดหนา้ เน็คไท ผา้คลุมไหล่ ผา้คลุมหนา้และส่ิงตดัเยบ็

สาํเร็จรูปทุกชนิด 

073 การผลิตพรมและเคร่ืองปูลาด 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตพรม เส่ือ หมอน ท่ีนอน และเคร่ืองปูลาดอ่ืน ๆ 

074 การผลิตผลิตภณัฑป่์านและปอ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการอดัปอเบล การผลิตผลิตภณัฑจ์ากปอแกว้และปอกระเจา 

เช่นการทาํเชือก กระสอบ แห อวน และผลิตภณัฑจ์ากป่านและปออ่ืน ๆ 
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075 โรงฟอกหนงัและการแต่งสาํเร็จหนงั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการฟอกและการแต่งสาํเร็จหนงัสัตว ์เช่น การฟอก การแปรง

ขนการพิมพล์าย และการยอ้มสี เป็นตน้ 

076 การผลิตผลิตภณัฑ์หนงัสัตว ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑห์นงัสัตวแ์ละหนงัเทียม เช่น กระเป๋าซอง

ใส่กุญแจ สาย หนงั ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเส้ือผา้ ผลิตภณัฑข์นสัตวแ์ละ

ผลิตภณัฑห์นงัสัตวอ่ื์น ๆ 

077 การผลิตรองเทา้ยกเวน้รองเทา้ยาง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตรองเทา้ท่ีทาํดว้ยหนงั ผา้ และวตัถุดิบอ่ืน ๆไม่รวม

การผลิตท่ีทาํดว้ยไม ้ยาง หรือพลาสติก 

078 โรงเล่ือย 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการเล่ือยไมก้ารทาํ

ไมอ้ดั กรอบประตู หนา้ต่าง ไมป้าร์เก ้เป็นตน้ 

079 การผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้ละไมก้๊อก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑจ์ากไม ้ไมก้๊อก หวาย ไมไ้ผท่ี่มิไดจ้ดั

ประเภทไวใ้นท่ี อ่ืน ๆ เช่น ตะกร้า ลงั ไมแ้ขวนเส้ือ ไมจ้ิ้มฟันและหลอดดา้ย เป็นตน้ 

080 การผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งทาํดว้ยไม ้

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งทุกชนิด 

082 การผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ เช่น กล่องกระดาษ กระดาษ

คอมพิวเตอร์แฟ้มกระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษชาํระ ผา้อนามยั 

เป็นตน้ 

083 การพิมพก์ารพิมพโ์ฆษณา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ย สถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการพิมพ ์เช่น

เลตเตอร์เพรส ลิโธกราฟ ออฟเซท การทาํเล่มหนงัสือ การพิมพห์นงัสือพิมพ ์วารสาร

หนงัสือและแผนท่ี 
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084 การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐาน เช่น กาํมะถนั ไฮโดรเจน 

ออ๊กซิเจนไนโตรเจน ซลัเฟอร์และเคมีภณัฑอ่ื์น ๆ อาทิ กรดอนินทรีย ์และ

สารประกอบอ่ืน ๆ เช่นกรดเกลือ กรดกาํมะถนั คาร์บอนไดออกไซดช์นิดแขง็ และ

โลหะออกไซด ์เป็นตน้ 

085 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช เช่น ปุ๋ยยเูรียแอมโมเนียม

ซลัเฟต ฟอสเฟต ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ยาปราบศตัรูพืชและยาฆ่าแมลงต่างๆ 

086 การผลิตยางสังเคราะห์และปิโตรเคมี 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตยางสังเคราะห์ วสัดุสังเคราะห์ และเมด็พลาสติก 

087 การผลิตสีทานํ้ามนัชกัเงา และแลคเกอร์ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมการผลิตสีทา นํ้ามนัชกัเงา แลคเกอร์ สารละลาย

สีเคลือบและนํ้ายาเคลือบเคร่ืองดินเผาทั้งน้ีรวมถึงการผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกนั 

เช่น นํ้ามนัผสมสี นํ้ายาลา้งสีนํ้ายาลา้งแปรง วสัดุท่ีใชใ้นการอุดร่องยาแนวและพอก

เน้ือทั้งน้ีไม่รวมสียอ้มผมและสียอ้มผา้ทุกชนิด 

088 การผลิตยารักษาโรค 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตยารักษาโรคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เม็ด แคปซูล ผง 

ไซรัปยาฉีดและผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากสมุนไพร 

089 การผลิตสบู่และผลิตภณัฑท่ี์ใชส้าํหรับรักษาความสะอาด 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตสบู่ ผงซกัฟอก แชมพ ูและสารทาํความสะอาด เป็น

ตน้ 

090 การผลิตเคร่ืองสาํอางค ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตนํ้าหอม เคร่ืองสาํอางค ์ครีมแต่งผม ยาสีฟัน แป้งฝุ่ น

และยาระงบักล่ินตวั เป็นตน้ 

091 การผลิตไมขี้ดไฟ 

         สาขาน้ีไดแ้ก่ การผลิตไมขี้ดไฟ 
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092 การผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืน ๆ เช่น ฟิลม์ กระดาษอดัรูป

นํ้าแขง็แหง้ ข้ีผึ้ง กาว เทียนไข หมึก ผงถ่านดาํ เคร่ืองหอมและการะบนู ธูป 

093 โรงกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ย โรงกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียม ซ่ึงผลิตนํ้ามนัเบนซิน 

นํ้ามนัเคร่ืองนํ้ามนัเตา นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัดีเซล ฯลฯ 

094 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากนํ้ามนัปิโตรเลียม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑจ์ากนํ้ามนัปิโตรเลียม เช่น ยางมะตอย นํ้ามนัเคร่ือง

จารบี คาร์บอนแบล็ค ผงถ่านอดั ถ่านโคก๊ ทาร์ เป็นตน้ 

095 การผลิตยางแผน่รมควนัยางเครปและยางแท่ง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตยางแผน่ดิบรมควนั ยางแท่ง ยางเครป รวมทั้งเศษยาง 

096 การผลิตยางนอกและยางใน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตยางนอกและยางในเพื่อใชก้บัยานพาหนะทุกชนิด

รวมทั้งการหล่อดอกยาง 

097 การผลิตผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑจ์ากยาง เช่น รองเทา้ยาง ยางยดื ท่อยาง

สายพานยางท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอ่ืน ๆ ยางโฟม กระเบ้ืองยางปูพื้น

ตลอดจนผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ 

098 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกต่าง ๆ เช่น ท่อพีวซีี ของเล่น

พลาสติกภาชนะพลาสติก ฟองนํ้า โฟม แผน่ไฟเบอร์ แห อวนรวมทั้งพลาสติกท่ีใชใ้น

โรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือนอ่ืน ๆ 

099 การผลิตกระเบ้ืองและเคร่ืองป้ันดินเผา 

      สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เซรามิค ผลิตภณัฑโ์มเสคเคร่ืองสข

ภณัฑ ์และเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชส้าํหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นตน้ 

100 การผลิตแกว้และผลิตภณัฑแ์กว้ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตกระจกแผน่เรียบ กระจกนิรภยั แท่งแกว้ ขวด แกว้นํ้ า 

แฟลชใยแกว้ หลอดแกว้ทาํหลอดไฟฟ้า รวมทั้งเศษแกว้ เป็นตน้ 
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101 การผลิตผลิตภณัฑ์จากดินท่ีใชก้บังานก่อสร้าง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตอิฐ กระเบ้ืองต่าง ๆ ท่อ อิฐทนไฟและผลิตภณัฑ์จาก

ดินท่ีใชก้บังานก่อสร้างซ่ึงคลา้ยคลึงกนัอ่ืน ๆ 

102 การผลิตซีเมนต ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ซีเมนตผ์สม ซีเมนตข์าวและปูน

ขาว 

103 การผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อคเสารับ

อาคารและเสาเขม็คอนกรีต ท่อคอนกรีตและผลิตภณัฑค์อนกรีตเสริมเหลก็ประเภท

คอนกรีตหล่อสาํเร็จและคอนกรีตอดัแรงเพื่อใชใ้นการก่อสร้างอาคารแบบสาํเร็จรูป 

รวมทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ 

104 การผลิตผลิตภณัฑ์อโลหะอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยผลิตภณัฑย์บิซัม่ ปลาสเตอร์ และผลิตภณัฑแ์อสเบสทอส  

อ่ืน ๆ ผลิตภณัฑหิ์นท่ีมิไดท้าํการผลิตเก่ียวเน่ืองกบัการทาํเหมืองหินและผลิตภณัฑแ์ร่

อโลหะอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอ่ืน ๆ 

105 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการผลิต

ผลิตภณัฑเ์หล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐานซ่ึงประกอบดว้ยกรรมวธีิทุกขั้นตอนนบัตั้งแต่

การถลุงดว้ยเตาถลุงแร่แบบพ่นลมจนถึงขั้นก่ึงสาํเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ 

106 การผลิตผลิตภณัฑ์เหล็กกลา้ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตแผน่เหลก็ชุบสงักะสี แผน่เหลก็ชุบดีบุกแผน่เหลก็รีด

ร้อน เหลก็เส้น ลวดเหลก็ ท่อเหลก็ การหล่อเหลก็กลา้ และผงเหลก็เป็นตน้ 

107 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่เหล็ก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการผลิต

ผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีมิใช่เหล็กอนัประกอบดว้ยกรรมวธีิต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่การถลุงขั้นตน้

และขั้นท่ีสองการทาํโลหะผสม การทาํใหบ้ริสุทธ์ิ การรีด การดึง การหล่อ และการทาํ

เป็นรูปพรรณกรรมวธีิท่ีเป็นการผลิตโลหะใหเ้ป็นแท่ง ท่อน ท่อ เส้น รูปหนา้ตดัต่าง ๆ

ผลิตภณัฑช์นิดท่ีตอ้งหล่อและอดับีบเป็นรูปพรรณรวมทั้งสถานประกอบการซ่ึงดาํเนิน

กิจการหลกัเก่ียวกบัการแยกดีบุกออกจากเศษโลหะและการแยกเศษโลหะกลบัคืนมาใช้

ประโยชน์ 
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108 การผลิตเคร่ืองตดัเคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยเหลก็และเหลก็กลา้ทัว่ไป 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองตดั เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยเหล็กและ

เหล็กกลา้ทั้งท่ีใชใ้นครัวเรือน ใชใ้นการเกษตรกรรม การก่อสร้างและในการประกอบ

อาชีพอ่ืน ๆ เช่น มีด ขวาน มีดตดัหญา้ เคียว เสียม พลัว่ คราดฆอ้นเหลก็ ไขควง และ

ตะไบ เป็นตน้ 

109 การผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองติดตั้งซ่ึงทาํดว้ยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิต การดดัแปลงเคร่ืองเรือนและเคร่ืองติดตั้งท่ีทาํดว้ย

โลหะเป็นส่วนใหญ่ท่ีใชก้บับา้นเรือน อาคารสาํนกังานภตัตาคาร ร้านคา้ และอุปกรณ์

การขนส่ง 

110 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการ

ก่อสร้าง เช่นสะพาน ถงันํ้า ประตู มุง้ลวด กรอบหนา้ต่าง ราวบนัได ประตูเหล็กเคร่ือง

โลหะซ่ึงใชใ้นงานสถาปัตยกรรม ส่วนประกอบโลหะสาํหรับใชก้บัระบบเคร่ืองระบาย

อากาศและเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

111 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะต่างๆ เช่นกระป๋องซ่ึงทาํจาก

เหล็กวลิาศหรือแผน่โลหะเคลือบการผลิตเคร่ืองลาํเลียงซ่ึงทาํดว้ยโลหะการทาํภาชนะ

บรรจุส่ิงของเพื่อส่งไปจาํหน่ายการทาํผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีประดิษฐข้ึ์นดว้ยวธีิป้ันหรือ

กระแทกข้ึนรูปการทาํลวดและผลิตภณัฑจ์ากลวด โดยใชล้วดซ่ึงซ้ือมาจากแหล่งผลิต

อ่ืน (แต่ไม่รวมถึงการทาํลวดและสายเคเบิลชนิดหุม้ฉนวน)การทาํเคร่ืองสุขภณัฑ์และ

เคร่ืองใชท้องเหลืองท่ีใชใ้นการประปา วาลว์ช้ินส่วนสาํหรับประกอบท่อ และ

ผลิตภณัฑโ์ลหะชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนรวมทั้งการดาํเนินกิจการ

เก่ียวกบัการเคลือบดว้ยแลคเกอร์ การอาบ การชุบสังกะสีการชุบดว้ยไฟฟ้า การขดัผวิ

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

112 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตและการซ่อมเคร่ืองยนตไ์อนํ้า เคร่ืองยนตก์๊าซเคร่ือง

กงัหนัไอนํ้า เคร่ืองกงัหนัก๊าซ เคร่ืองกงัหนันํ้า เคร่ืองยนตเ์บนซินเคร่ืองยนตดี์เซล และ

เคร่ืองยนตส์นัดาปภายในชนิดอ่ืน ๆ 
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113 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทางการเกษตรกรรม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตและการซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

เช่นอุปกรณ์การหวา่น การเก็บเก่ียว เป็นตน้รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ดงักล่าว 

114 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระดิษฐเ์คร่ืองไมแ้ละเคร่ืองโลหะ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตและการซ่อมเคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระดิษฐเ์คร่ืองไมแ้ละ

เคร่ืองโลหะต่างๆเช่น เคร่ืองจกัรท่ีใชส้าํหรับโรงเล่ือย เคร่ืองกลึง เคร่ืองควา้น และ

เคร่ืองเจาะเป็นตน้ รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรดงักล่าว 

115 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์พเิศษ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตและการซ่อมเคร่ืองจกัรชนิดหนกัสาํหรับใชใ้นการ

ก่อสร้างเหมืองแร่และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอ่ืนๆ 

รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ดงักล่าว 

116 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นสาํนกังานและในครัวเรือน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นสาํนกังานและในครัวเรือน เช่น

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผา้ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ ตูท้าํนํ้าแขง็ จกัรเยบ็ผา้พิมพดี์ด เคร่ืองคิดเลข 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้งักล่าวเช่น 

คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ 

117 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือไฟฟ้าสาํหรับงานอุตสาหกรรม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตและการซ่อมเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือไฟฟ้าท่ีใชใ้น

งานอุตสาหกรรมเช่น เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า มิเตอร์

ไฟฟ้า เป็นตน้รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือดงักล่าว 

118 การผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางวทิยโุทรทศัน์ และการคมนาคม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตวทิย ุโทรทศัน์ วดีีโอ เคร่ืองบนัทึกคาํบอกเคร่ืองเล่น

แผน่เสียง เคร่ืองบนัทึกเสียงดว้ยเทป เคร่ืองกระจายเสียงชนิดต่าง ๆโทรศพัท ์จาน

ดาวเทียม เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืน ๆ รวมทั้งช้ินส่วนและส่วนประกอบเช่น แผงวงจรไฟฟ้า 

แผน่วงจรพิมพ ์หลอดภาพ โทรพิมพสี์ เป็นตน้ 

119 การผลิตเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้นขนาดเล็ก เช่นเตา

อบไมโครเวฟเตารีด พดัลม หมอ้หุงขา้ว เคร่ืองป้ิงขนมปัง เคร่ืองผสมอาหารและ

ช้ินส่วนประกอบต่างๆ 
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120 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุม้ฉนวน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุม้ฉนวน 

121 การผลิตหมอ้เก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอร่ีต่างๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตหมอ้เก็บประจุไฟฟ้าชนิดด่างหรือตะกัว่กรดและเซล

ไฟฟ้าปฐมภูมิเช่น แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ 

122 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ 

      สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขา 

อ่ืนๆ เช่นโคมไฟ หลอดไฟฟ้าฟิวส์ตวันาํและอุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่น เป็นตน้ 

123 การต่อและการซ่อมเรือ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการต่อเรือ การซ่อมเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือเดินทะเลเรือ

ทอ้งแบน เรือลาํเลียง เรือขนาดเล็กทุกประเภท เป็นตน้รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ 

124 การผลิตรถไฟ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตรถไฟโดยสารและบรรทุกสินคา้การผลิตช้ินส่วน

และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถไฟ รวมทั้งการซ่อมแซมรถไฟ 

125 การผลิตยานยนต ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิต การประกอบรถยนตน์ัง่ รถโดยสาร รถบรรทุก 

รถจ๊ิบ รถยกแชสซี ช้ินส่วนและส่วนประกอบของรถดงักล่าวดว้ย 

126 การผลิตรถจกัรยานยนตแ์ละรถจกัรยาน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตรถจกัรยานยนต ์รถจกัรยาน รถสามลอ้ รถเขน็

รวมทั้งช้ินส่วนและส่วนประกอบของรถดงักล่าวดว้ย 

127 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการซ่อมแซมและบาํรุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต ์

รถจกัรยานยนตร์ถจกัรยาน 

128 การผลิตอากาศยาน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตและการซ่อมแซมอากาศยานต่างๆ เช่น เคร่ืองบิน

เคร่ืองร่อน บอลลูน อุปกรณ์กระโดดร่ม รวมทั้งการผลิตช้ินส่วนอากาศยานดงักล่าว 
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129 การผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์วทิยาศาสตร์และการแพทย ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การแพทย ์เช่น เคร่ืองวดั เคร่ืองมือทาํฟัน เขม็ฉีดยารวมทั้งการผลิตช้ินส่วน

และส่วนประกอบและการซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงักล่าวดว้ย 

130 การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัการถ่ายภาพและสายตา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบันยัน์ตาหรือการวดัสายตา

เช่น เลนซ์ แวน่ตา กลอ้งส่องทางไกล อุปกรณ์สาํหรับดูดาว กลอ้งจุลทรรศน์เคร่ืองฉาย 

กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการถ่ายภาพรวมทั้ง 

 

131 

ช้ินส่วนประกอบของเคร่ืองมือเคร่ืองใชด้งักล่าว 

การผลิตนาฬิกา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตนาฬิกาตั้ง แขวน นาฬิกาขอ้มือและช้ินส่วนนาฬิกา

ทุกประเภท 

132 การผลิตเคร่ืองประดบัและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการเจียรไนและการขดัหินมีค่า หินก่ึงมีค่า มุก เคร่ืองเงิน

เคร่ืองถม เคร่ืองใชท้าํดว้ยแผน่เงิน ทอง แผน่โลหะมีค่าอ่ืน ๆรวมทั้งการผลิต

เคร่ืองประดบัสาํเร็จรูป การทาํเหรียญกษาปณ์และเหรียญตรา เป็นตน้ 

133 การผลิตเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองกีฬาทุกประเภท เช่น กีตาร์

เปียโน ลูกฟุตบอล ลูกกอลฟ์ แบดมินตนั นวมต่อยมวย เป็นตน้ 

134 การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมิไดจ้ดัไวใ้นสาขาอ่ืน ๆ เช่น

เคร่ืองเขียน ของเล่นเด็ก ร่ม ซิป กระดุม ขอติดเส้ือ ดอกไมป้ระดิษฐเ์พชรพลอยเทียม 

ภาพวาด เป็นตน้ 

135 การไฟฟ้า 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานต่างๆ เช่น ผลิตจากพลงันํ้า นํ้ามนั

เตาก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ การส่งและการจาํหน่ายพลงัไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชต้ามครัวเรือน

สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการสาธารณประโยชน์ รวมทั้งโรง

ผลิตไฟฟ้าท่ีอุตสาหกรรมป่ันเอง 
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136 การผลิตก๊าซธรรมชาติ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการแยกก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ 

137 การประปา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจการและโรงงานซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการทาํนํ้าให้

บริสุทธ์ิการจ่ายหรือจาํหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชต้ามบา้นเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรมและกิจการ สาธารณประโยชน์ 

138 การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างอาคารใหม่สาํหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยั เช่น บา้นพกั

อาศยัตึกแถว อาคารชุด อพาทเมนตแ์ละหอพกั กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการต่อเติม การซ่อม

ทาสีการตกแต่งอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ ระบบเคร่ืองทาํความเยน็ มูลค่าการ

ก่อสร้างในสาขาน้ีไม่รวมค่าท่ีดิน 

139 การก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีอยูอ่าศยั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างอาคารใหม่ท่ีไม่ใช่ท่ีอยูอ่าศยั เช่น อาคารท่ีทาํการ

โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และโกดงัเก็บสินคา้รวมทั้งกิจการต่อเติมและ

ซ่อมแซมอาคารดงักล่าว ยกเวน้การก่อสร้างสถานีรถไฟสถานีพลงังานและอาคาร

ส่ือสาร 

140 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะทางดา้นเกษตรและป่าไม ้

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างและต่อเติมงานบริการสาธารณะทางดา้นเกษตร

และป่าไมเ้ช่น การก่อสร้างเข่ือนและโครงการชลประทาน เป็นตน้ 

141 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะท่ีไม่เก่ียวกบังานเกษตร 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทียบ

เรือ สนามบินสถานีรถไฟ ท่อนํ้าสายใหญ่และทางระบายส่ิงโสโครก เป็นตน้ 

142 การก่อสร้างโรงงานผลิตพลงัไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟสถานี

ยอ่ย 

143 การก่อสร้างอาคารและระบบส่ือสาร 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างอาคารและระบบการส่ือสาร เช่น โทรเลข 

โทรศพัทส์ถานีวทิยกุระจายเสียง เป็นตน้ 
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144 การก่อสร้างอ่ืน ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการก่อสร้างท่ีมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอ่ืน เช่นการวางท่อ

ก๊าซธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอลฟ์ สนามเทนนิส สระวา่ยนํ้าและ

สนามกีฬาทุกชนิด 

145 การคา้ส่ง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการขายสินคา้

ใหม่และสินคา้ท่ีใชแ้ลว้แก่ผูข้ายปลีก ผูใ้ชใ้นงานอุตสาหกรรมผูใ้ชใ้นงานพาณิชยแ์ละ

ในงานวชิาชีพอ่ืน ผูข้ายส่งรายอ่ืนผูท้าํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนซ้ือสินคา้เพื่อขายให้แก่สถาน

ประกอบการ ธุรกิจประเภทสําคญัๆ รวมถึงพอ่คา้ขายส่งซ่ึงดาํเนินการซ้ือและขาย

สินคา้ท่ีเป็นของตนเองผูจ้าํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม ผูส่้งออก ผูส้ั่งสินคา้เขา้ และ

สมาคมสหกรณ์การซ้ือสาํนกังานขายของกิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมท่ีตั้งข้ึน

เพื่อขายผลิตผลของตนเองสมาคมสหกรณ์ซ่ึงดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการขายผลิตผล

การเกษตร ผูข้ายเศษโลหะผูข้ายของเก่า รวมทั้งเศษวสัดุต่าง ๆผูข้ายส่งซ่ึงจาํแนกและ

คดัเกรดสินคา้จาํนวนมากพอ่คา้ส่งท่ีทาํการบรรจุหีบห่อและบรรจุขวดทั้งน้ียกเวน้การ

บรรจุขวดและบรรจุหีบห่อในตูค้อนเทนเนอร์ของสนามบิน 

146 การคา้ปลีก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการ ซ่ึงดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการขายปลีก

สินคา้ใหม่และสินคา้ท่ีใชแ้ลว้แก่บุคคลทัว่ไปหรือครัวเรือน สถานประกอบการขาย

ปลีก เช่นหา้งสรรพสินคา้ แผงลอย สถานีบริการขายนํ้ามนัเบนซิน ผูจ้าํหน่ายปลีก

รถยนตค์นเร่ขายของ สหกรณ์ผูบ้ริโภค สถานท่ีประมูลสินคา้ผูข้ายปลีกส่วนมากมกั

ดาํเนินกิจการซ้ือขายท่ีเป็นของตนเองแต่บางรายอาจจะเป็นตวัแทนของสาํนกังานใหญ่ 

และทาํหนา้ท่ีขายใหต้ามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือขายใหโ้ดยไดรั้บค่าธรรมเนียมตอบ

แทน สถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการขายสินคา้ท่ีนาํมาแสดง

ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเช่น เคร่ืองพมิพดี์ด เคร่ืองเขียน นํ้ามนัเบนซิน ไดจ้ดัไวใ้น

ประเภทน้ีดว้ยถึงแมก้ารขายส่ิงของเหล่าน้ีอาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภคหรือการใช้

ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน 

147 ภตัตาคารและร้านขายเคร่ืองด่ืม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการขาย

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดัเตรียมไวพ้ร้อมท่ีจะบริโภคไดท้นัทีเช่น ไนทค์ลบั ภตัตาคาร 

บาร์ ร้านกาแฟหาบเร่แผงลอยท่ีขายอาหารสาํเร็จรูปและก๋วยเต๋ียว ทั้งน้ีรวมถึงโรง

อาหารและสถานท่ีใชรั้บประทานอาหารในโรงงานและสถานท่ีทาํงานเป็นตน้ 
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148 โรงแรมและท่ีพกัอ่ืน ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจในการจดัหาท่ีพกัและค่าย

พกัแรม 

149 การขนส่งทางรถไฟ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทั้งการขนส่งผูโ้ดยสารและการ

ขนส่งสินคา้ 

150 การขนส่งทางบก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงใหบ้ริการทางดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร

โดยรถแทก็ซ่ี รถโดยสารประจาํทางระหวา่งจงัหวดั และยานพาหนะอ่ืนเช่น สามลอ้ 

เป็นตน้ 

151 การขนส่งสินคา้ทางบก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยบริการขนส่งสินคา้ทางบกโดยรถบรรทุก 

152 การใหบ้ริการเสริมการขนส่งทางบก 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการใหบ้ริการเสริมการขนส่งทางบก เช่นการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัการเก็บค่าท่ีจอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผา่นถนนการใหเ้ช่ารถยนตแ์ละ

รถบรรทุก เป็นตน้ 

153 การขนส่งทางทะเล 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเล 

154 การขนส่งชายฝ่ังและการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการบริการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารชายฝ่ังและการขนส่ง

ทางนํ้าภายในประเทศโดยทางแม่นํ้าลาํคลอง เช่น เรือขา้มฟาก เรือลากจูง เป็นตน้ 

155 บริการเสริมการขนส่งทางนํ้า 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการใหบ้ริการเสริมการขนส่งทางนํ้าทุกประเภท เช่น การ

บาํรุงรักษาและการปฏิบติังานเก่ียวกบัสะพานเทียบเรือ อู่เรือ อาคารท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ไป

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ การบาํรุงรักษาและการปฏิบติังานเก่ียวกบัประภาคาร

เคร่ืองหมายช่วยการเดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถ่ายสินคา้ของเรือการกูต้วัเรือและ

สินคา้ในเรือ บริการใหเ้ช่าเรือ บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นตน้ 
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156 การขนส่งทางอากาศ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ทางอากาศ ทั้งการใหบ้ริการ

โดยทัว่ไปและบริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การดาํเนินงานเก่ียวกบัท่าอากาศยาน

สนามบินและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวทิยกุารบิน ศูนย์

ควบคุมการบินสถานีเรดาร์ และการใหเ้ช่าอากาศยาน 

157 บริการเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจการท่ีตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินกิจการเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่งโดย

ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจดัการเดินทางท่องเท่ียวและการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารเช่น 

ตวัแทนการเดินทาง การใหบ้ริการบรรจุหีบห่อและบรรจุลงั การตรวจสอบและการชัง่

นํ้าหนกัสินคา้ เป็นตน้ 

158 สถานท่ีเก็บสินคา้และการเก็บสินคา้ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานเก่ียวกบัการเก็บสินคา้ คลงัสินคา้ และบริการ

ไซโล 

159 บริการไปรษณียโ์ทรเลขและการส่ือสาร 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยกิจการไปรษณียโ์ทรเลข โทรศพัทแ์ละการส่ือสารอ่ืน ๆ 

160 สถาบนัการเงิน 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัดา้นการเงิน เช่น

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสิน โรงรับจาํนาํ สหกรณ์

ทางการเครดิตสถานแลกเปล่ียนเงินตรา และสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

161 การประกนัชีวติ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการประกนั

ชีวติและการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

162 การประกนัวนิาศภยั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการประกนั

อคัคีภยัการประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเล เป็นตน้ 

163 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการท่ีดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการจดัการดา้น

อสังหาริมทรัพยโ์ดยทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนหรือนายหนา้เช่น การใหบ้ริการ การเช่า การ

ซ้ือ การขาย การจดัการ และการตีราคาอสังหาริมทรัพย ์โดยไดรั้บค่าธรรมเนียมเป็น

ค่าตอบแทนหรือโดยทาํสัญญาจา้งเป็นตน้ 
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164 การบริการทางดา้นธุรกิจ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงใหบ้ริการทางดา้นการบญัชี การ

ตรวจสอบบญัชีกฎหมาย วศิวกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิค การโฆษณา การเช่า

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรรวมทั้งบริการธุรกิจซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอ่ืน ๆ 

165 การบริหารราชการ 

         สาขาน้ีรวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลส่วนภูมิภาคและรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินรวมถึง

พระบรมวงศานุวงศ ์รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กองทพั ตาํรวจและ

ฝ่ายตุลาการ มูลค่าการผลิตในสาขาน้ีประกอบดว้ยมูลค่าเพิ่มทางดา้นค่าจา้งแรงงานทั้ง

ท่ีเป็นเงินสดและเป็นค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนค่าเส่ือมราคาและรายการอ่ืนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย

ของรัฐบาลยกเวน้ค่าใชจ่้ายในส่วนการรักษาความสะอาดและการจดัระบบท่อระบาย

นํ้าทิ้งโรงเรียนของรัฐและโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงไดแ้ยกไวใ้น 

 

166 

สาขา 166 167 168 และ 169 ตามลาํดบั 

บริการสุขาภิบาลและบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบับริการสุขาภิบาลและบริการท่ี

คลา้ยคลึงกนั เช่นการเก็บการขนและการกาํจดัขยะมูลฝอยกบัส่ิงปฏิกลูการจดัทาํระบบ

ทางระบายนํ้า ทั้งน้ีรวมสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการทาํความ

สะอาด อาคารสาํนกังานการกาํจดัแมลงและสัตวน์าํโรค และบริการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั 

167 บริการการศึกษา 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษาทุกประเภทและทุกระดบัการศึกษาทั้งสาย

สามญัและสายอาชีพเช่น อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา วทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

โรงเรียนเกษตรกรรมโรงเรียนฝึกหดัครู วทิยาลยัครู โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียน

นาฏศิลป์และดนตรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พิเศษ เช่น โรงเรียนคนพิการ ตาบอด หู

หนวก เป็นตน้ 

168 สถาบนัวจิยั 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถาบนัซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการวจิยัขั้นพื้นฐานและ

การวจิยัทัว่ไปในดา้นชีววทิยา ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์ เป็นตน้ 
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169 บริการทางการแพทยแ์ละบริการทางอนามยัอ่ืนๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการการป้องกนัการรักษาทางการแพทย ์ทนัตกรรม และการอนามยัอ่ืน ๆ ซ่ึง

รวมถึงโรงพยาบาลสถานพกัฟ้ืน สถานพยาบาลและสถาบนัท่ีคลา้ยคลึงกนั สถาน

สงเคราะห์มารดาและเด็กสาํนกังานใหค้าํปรึกษาทางแพทย ์ศลัยแพทย ์และผูป้ระกอบ

วชิาชีพเวชกรรมอ่ืน ๆ เช่นทนัตแพทย ์ผดุงครรภ ์และพยาบาลท่ีทาํงานส่วนตวั บริการ

แพทยเ์คล่ือนท่ีห้องปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ดา้นเวชกรรมและทนัตกรรมซ่ึงบริการ

เก่ียวกบัการทดสอบ การวินิจฉยัโรคและบริการอ่ืน ๆแก่แพทยแ์ละทนัตแพทย ์สถาน

ประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการทาํฟันปลอมเป็นตน้ 

170 สถาบนัธุรกิจสมาคมอาชีพ และสมาคมกรรมกร 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถาบนัธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

หอการคา้ไทยสมาคมอุตสาหกรรมไทย องคก์รอาชีพต่าง ๆ เช่น วศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยสหภาพแรงงานและองคก์รแรงงานท่ีคลา้ยคลึงกนั 

171 บริการชุมชนอ่ืน ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถาบนัซ่ึงดาํเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการดา้น

สังคมสงเคราะห์เช่น สภากาชาดและองคก์รอ่ืน ๆซ่ึงทาํหนา้ท่ีรวบรวมและจดัสรรเงิน

เร่ียไรหรือเงินอุดหนุนเพือ่การกศุลเช่นสมาคมสงเคราะห์เด็ก สถานเล้ียงเด็กตอน

กลางวนั โรงเล้ียงเด็กกาํพร้าสถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์คนพิการ สมาคม

สงเคราะห์ครอบครัว องคก์รศาสนาและองคก์รการกุศลอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

172 การผลิตและการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการสร้างภาพยนตร์ การสร้างฟิลม์ภาพน่ิงและภาพสไลด์

รวมทั้งสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการเก่ียวขอ้งกนั เช่นการลา้งและอดัฟิลม์

ภาพยนตร์ การตดัต่อและลาํดบัภาพ การใหช่ื้อหวัเร่ืองภาพยนตร์การทาํเทปมว้นใหม่

และการจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ เป็นตน้ 

173 โรงภาพยนตร์ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินกิจการโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 
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174 วทิย ุโทรทศัน์และบริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานีวทิยกุระจายเสียง สถานีโทรทศัน์และหอ้งส่งซ่ึงดาํเนิน

กิจการหลกัเก่ียวกบัการจดัรายการวทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ส่งออกอากาศท่ี

ถ่ายทอดรายการโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

175 หอ้งสมุดและพิพิธภณัฑ ์

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานหอ้งสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี 

พิพิธภณัฑแ์ละหอศิลป์ต่าง ๆ 

176 บริการบนัเทิงและบริการสันทนาการ 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานเก่ียวกบัการใหก้ารบนัเทิงและสันทนาการต่าง 

ๆ เช่นโบวล่ิ์ง บิลเลียด สนุ๊กเกอร์ สนามมา้ สนามมวย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส 

สนามกอลฟ์สโมสรกีฬาอ่ืน ๆ สวนสาธารณะสาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ บริการการกีฬา

และการบนัเทิงซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวท่ี้อ่ืน บริการให้เช่าเรือสาํราญ จกัรยานยนตร์ถเข็น

ไมก้อลฟ์ มา้ และส่ิงท่ีใชเ้พื่อการบนัเทิง หรือสันทนาการท่ีคลา้ยคลึงกนั 

177 การซ่อมแซม 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินกิจการเก่ียวกบัการซ่อม

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อุปกรณ์เคร่ืองตกแต่ง และสินคา้ผูบ้ริโภคอ่ืน ๆซ่ึงมิได้

จดัประเภทไวท่ี้อ่ืน เช่น เตาอบ เตาหุงขา้ว ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองรับโทรทศัน์ 

รองเทา้ เคร่ืองดนตรี เคร่ืองกีฬา นาฬิกา และ เฟอร์นิเจอร์เป็นตน้ 

178 การบริการส่วนบุคคล 

         สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการซ่ึงดาํเนินการหลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการ

ส่วนบุคคลเช่น การซกัรีด บริการตดัผม เสริมสวย การถ่ายรูป อาบอบนวด ฌาปนกิจ

บริการดูแลและรักษาสุสาน และคนรับใช ้เป็นตน้ 

179 การบริการอ่ืน ๆ 

         สาขาน้ีประกอบสถานประกอบการในดา้นบริการท่ีมิไดร้วมไวใ้นสาขาอ่ืน 

180 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจาํแนกสาขาการผลิตได ้

            สาขาน้ีประกอบดว้ยสถานประกอบการท่ีมิไดจ้ดัไวใ้นสาขาอ่ืนหรือกิจกรรมท่ีไม่

สามารถจาํแนกไวใ้นสาขาการผลิตใดๆ 

190 ผลรวมของมูลค่าปัจจยัการผลิตขั้นกลางทั้งหมด 

            เป็นผลรวมของสาขา 001 ถึง 180 
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201 เงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทน 

            ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้งค่าตอบแทนท่ีผูจ้า้งจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บจา้งทั้งในรูปของตวัเงิน

และส่ิงของผูรั้บจา้ง ไดแ้ก่ ลูกจา้งระยะยาว ลูกจา้งชัว่คราว ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 

202 ผลตอบแทนการผลิต 

            ผลตอบแทนการผลิต ไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากปัจจยัการผลิตทั้งหมดหรือมูลค่าเพิ่ม

ทั้งหมดหกัดว้ยค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเส่ือมราคาและภาษีทางออ้มสุทธิ 

203 ค่าเส่ือมราคา 

            ค่าเส่ือมราคา คือ เงินสาํรองค่าสึกหรอของสินทรัพยป์ระเภททุนต่าง ๆ เช่นค่า

เส่ือมของอาคารท่ีทาํการของสถานประกอบการ และเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

204 ภาษีทางออ้มสุทธิ 

            ภาษีทางออ้ม ไดแ้ก่ ภาษีการคา้ ภาษีส่งออก ภาษีใบอนุญาตภาษีค่าบริการใน

โรงแรมและภตัตาคาร แสตมป์ และภาษีการขายพิเศษอ่ืน ๆ เช่น รถยนตเ์คร่ืองใชท้าง

ไฟฟ้า เคร่ืองด่ืมชนิดมีแอลกอฮอล ์บุหร่ี ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมภาษีทางออ้มแตกต่าง

จากการคาํนวณของกองบญัชีประชาชาติตรงท่ีภาษีขาเขา้และภาษีการคา้จากสินคา้

นาํเขา้ไม่ไดร้วมอยูด่ว้ยภาษีทางออ้มสุทธิเท่ากบัภาษีทางออ้มทั้งหมดหกัดว้ยเงิน

อุดหนุน 

209 มูลค่าเพิ่มรวม 

            เป็นผลรวมของรายการ 201 ถึง 204 

210 ผลผลิตรวมในประเทศ 

            เป็นผลรวมของมูลค่าปัจจยัการผลิตขั้นกลางและมูลค่าเพิ่มทั้งหมด (190 + 209) 

301 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน 

            หมายถึง รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชนเป็นรายจ่ายรวมท่ีครัวเรือน

และสถาบนัท่ีไม่แสวงหากาํไรไดใ้ชจ่้ายไปในการซ้ือสินคา้และบริการโดยไม่คาํนึงถึง

อายขุองการใชง้าน ทั้งน้ี มิไดร้วมถึงรายจ่ายลงทุนในรูปต่าง ๆเช่น ส่ิงก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือต่าง ๆซ่ึงก่อใหเ้กิดผลผลิตถือวา่เป็นการสะสมทุนรายจ่ายเพื่อ

อุปโภคบริโภคของเอกชนครอบคลุมถึงการใชจ้่ายของชาวไทยในต่างประเทศในรูป

ของนกัท่องเท่ียวและครอบครัวชาวต่างประเทศท่ีทาํงานใหเ้อกชน หรือองคก์รท่ีไม่

แสวงหากาํไรในไทย การซ้ือสินคา้และบริการซ่ึงอาจจะเป็นสินคา้คงทนมีอายกุารใช้
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งาน เช่น รถยนตร์ถจกัรยานยนตข์องใชท่ี้บริโภคส้ินเปลือง  

 

 

 

302 

ค่าบริการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลสินคา้และบริการท่ีผลิตเองและบริโภคเอง ก็ประเมินค่า 

(impute) ข้ึนดว้ย เช่นอาหารท่ีทาํแลว้บริโภคเอง ค่าเช่าบา้นท่ีเจา้ของเป็นผูอ้ยูอ่าศยัเอง

การซ่อมแซมรักษาบา้นเรือนดว้ยตนเอง 

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาล 

            ไดแ้ก่รายจ่ายรวมของรัฐบาลในการซ้ือสินคา้และบริการทั้งน้ีรวมถึงรายจ่ายของ

ทหารทั้งหมดและการใชจ่้ายของราชวงศแ์ต่ไม่รวมรายจ่ายของสถานประกอบการของ

รัฐทีป่ระกอบการเพือ่หวงัผลกาํไร 

303 การสะสมทุน 

            การสะสมทุน ไดแ้ก่ ส่ิงก่อสร้างเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือทั้งของภาครัฐบาลและ

เอกชน แต่ไม่รวมส่ิงก่อสร้างทางทหาร 

304 ส่วนเปล่ียนของสินคา้คงเหลือ 

            ส่วนเปล่ียนของสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยสินคา้ ดงัน้ี 

    - สินคา้สาํเร็จรูปเก็บไวใ้นโรงเก็บสินคา้ของผูผ้ลิต 

    - วตัถุดิบทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ดัซ้ือโดยผูผ้ลิต 

    - สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปและสินคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งขบวนการผลิต 

    - สินคา้ท่ีอยูใ่นมือของผูข้ายส่งและผูข้ายปลีก 

305 การส่งออก 

            ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในราคาผูซ้ื้อ (Purchaser's price) สินคา้ส่งออกคิด

มูลค่า ตามราคา f.o.b.สาํหรับราคาผูผ้ลิต (Producer's price) สินคา้ส่งออกคิดมูลค่า โดย

หกัส่วนเหล่ือมทางการคา้และค่าขนส่งออกจากราคา f.o.b. 

306 การส่งออกพเิศษ 

            ไดแ้ก่ non-merchandised goods และบริการท่ีมิไดร้ายงานไวใ้นหนงัสือรายงาน

สินคา้เขา้และออกของประเทศไทยซ่ึงจดัทาํโดยกรมศุลกากรรายการท่ีรวมอยูใ่นน้ีคือ 

ค่าขนส่งและประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว

ต่างประเทศในไทย ค่าพาหนะขนส่งค่าใชจ่้ายขององคก์ารรัฐบาลต่างประเทศ องคก์าร

ระหวา่งประเทศ และครอบครัวทูตค่าใชจ่้ายของฐานทพัต่างประเทศ และ 

 

 

บริการอ่ืนท่ีจ่ายโดยชาวต่างประเทศและการส่งออกสินคา้ท่ีไม่ผา่นการตรวจคน้ 

(Smuggling) 
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309 อุปสงคข์ั้นสุดทา้ยรวม 

            เป็นผลรวมของสาขา 301 ถึง 306 

310 อุปสงคร์วม 

            เป็นผลรวมของสาขา 190 และ 309 

401 สินคา้นาํเขา้ 

            ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตในราคาผูซ้ื้อ (Purchaser's price) สินคา้นาํเขา้คิด

มูลค่าตามราคา c.i.f เช่นเดียวกบัตารางราคาผูผ้ลิต (Producer's price) 

402 ภาษีศุลกากร 

            ไดแ้ก่ ภาษีศุลกากรของสินคา้นาํเขา้ทุกประเภท 

403 ภาษีการคา้นาํเขา้ 

            ไดแ้ก่ ภาษีการคา้นาํเขา้รวมภาษีการขายและภาษีเทศบาล 

404 การนาํเขา้พิเศษ 

            ไดแ้ก่ non-merchandised goods และบริการท่ีซ่ึงมิไดร้ายงานไวใ้นหนงัสือ

รายงานสินคา้เขา้และออกของประเทศไทยท่ีจดัทาํโดยกรมศุลกากร เช่น การใชจ่้าย

ของคนไทยในต่างประเทศค่าใชจ่้ายขององคก์ารรัฐบาลไทยและครอบครัวฑูตนอก

ประเทศไทยการนาํเขา้โดยไม่ผา่นด่านศุลกากรของไทย (Smuggling) 

409 การนาํเขา้รวม 

         เป็นผลรวมของสาขา 401 ถึง 404 

501 ส่วนเหล่ือมการคา้ส่ง 

         เป็นส่วนเหล่ือมการคา้ในขั้นตอนการคา้ส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัพอ่คา้ปลีกหรือ

สถานประกอบการอ่ืน ๆ 

502 ส่วนเหล่ือมการคา้ปลีก 

         เป็นส่วนเหล่ือมทางการคา้ในขั้นตอนการคา้ปลีกสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคซ่ึงหมายถึง

ครัวเรือนและบุคคลทัว่ไป 

503 ค่าขนส่ง 

         เป็นค่าขนส่งรวมของค่าขนส่งจากโรงงานจนถึงผูบ้ริโภค 

509 ผลรวมของส่วนเหล่ือมการคา้และค่าขนส่ง 

         เป็นผลรวมของรายการ 501 ถึง 503 
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รหัส คําอธิบาย 

600 ผลผลิตรวมในประเทศ 

         เป็นผลรวมของมูลค่าปัจจยัการผลิตขั้นกลางและอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยทั้งหมดหกั

ดว้ยมูลค่าการนาํเขา้ส่วนเหล่ือมทางการคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงไดแ้ก่รายการ 190 + 309 - 

409 - 509 

700 อุปทานรวม 

         เป็นผลรวมของผลผลิตรวมในประเทศบวกดว้ยมูลค่าการนาํเขา้ส่วนเหล่ือม

ทางการคา้และค่าขนส่ง ซ่ึงไดแ้ก่รายการ 600 + 409 + 509 

 



 

ภาคผนวก   ข 

 

วธีิการคาํนวณ 

 

ตัวอย่างตารางปัจจัยการผลติและผลผลติ 

การคาํนวณในตวัอยา่งน้ี เสนอตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตอยา่งง่าย ซ่ึงมี 3 สาขาการผลิต ไดแ้ก่ ขา้ว โรงแรม และ พลงังาน ดงัน้ี 
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(1) การคํานวณหาสัมประสิทธ์ิเทคโนโลยีการผลิต 

 สามารถคํานวณหา  

สัมประสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิตของข้าวในการผลิตข้าว = 18 / 136   =  0.13 

สัมประสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิตของโรงแรมในการผลิตข้าว = 25 / 136 =  0.18 

สัมประสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิตของพลังงานในการผลิตข้าว = 12/136 = 0.09 

… 

 ดังนั้น จะได้      A =  เมทริกซ์ของสัมประสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิต ดังนี้ 

 

0.13 0.35 0.11 

A = 0.18 0.18 0.17 

 

0.09 0.09 0.14 

(2) การคํานวณหาสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรง  

สามารถคํานวณหา  

สัมประสิทธิ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงในการผลิตข้าว = 74 / 136   =  0.54 

สัมประสิทธิ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงในการผลิตโรงแรม = 63 / 191 =  0.33 

สัมประสิทธิ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางตรงในการผลิตพลังงาน = 60/105  = 0.57 

 ดังนั้น จะได้      VA =  โรว์เวคเตอร์ของสัมประสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิตทางตรง ดังนี้ 

     VA  = 0.54 0.33 0.57 
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(3) การคํานวณหาสัมประสิทธ์ิต้นทุนส่ิงแวดล้อมทางตรง  

ในท่ีนี้กําหนดต้นทุนสิ่งแวดล้อมเงาคือพลังงาน 

สามารถคํานวณหา  

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรงในการผลิตข้าว = 12 / 136   =  0.09 

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรงในการผลิตโรงแรม = 18 / 191 =  0.09 

สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรงในการผลิตพลังงาน = 15 / 105 = 0.14 

ดังนั้น จะได้      R =  โรว์เวคเตอร์ของต้นทุนสิ่งแวดล้อมทางตรง ดังนี้ 

สามารถคํานวณหาเวคเตอร์สัมประสิทธิ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

R  = 0.09 0.09 0.14 

(4) การคํานวณ Leontief Matrix 

เม่ือ    I  = Identity Matrix 

จะได้ Leontief Matrix ดังนี้ 

 

1.31 0.59 0.29 

[I-A]-1 0.33  =  1.39 0.32 

 

0.17 0.21 1.23 

(5) การคํานวณดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณของแต่ละสาขาการผลิต  

ผลรวมตามแนวตั้งของแต่ละสาขาการผลิต ใน Leontief matrix จะได้ค่าค่าดัชนีเศรษฐกิจทวีคูณ ของข้าว โรงแรม และพลังงาน ตามลําดับดังนี้ 

1.81  2.20 และ 1.85 
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(6) การคํานวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม ต้นทุนส่ิงแวดล้อมรวม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริง 

  

จากข้อมูลในตาราง ได้คอลัมน์เวคเตอร์ของความต้องการขั้นสุดท้าย 

 

39 

Final Demand = F = 114 

 

60 

จากความสัมพันธ์ X = [I-A]-1 

จะได้ ผลผลิตรวม 

 *F  

 

1.31 0.59 0.29 

 

39 

 

136 

X = [I-A]-1  0.33 * F =  1.39 0.32 * 114 = 191 

 

0.17 0.21 1.23 

 

60 

 

105 

 

(6.1)  คํานวณหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของสาขาการผลิต ต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 

 

    1.31 0.59 0.29 

      B = VA* [I-A]-1  0.54  =  0.33 0.57 * 0.33 1.39 0.32 

 

    0.17 0.21 1.23 

 

      B = VA* [I-A]-1  0.92  =  0.90 0.97 
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นัน่แสดงวา่ เมือ่มีการบริโภค 1 บาท จะทาํให ้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของ ขา้ว โรงแรม และพลงังาน มีค่าเท่ากบั 0.92  0.90 และ 0.97 

ตามลาํดบั ซ่ึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม เป็นผลจากการทาํงานของดชันีเศรษฐกิจทวคูีณของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย 

 (6.2)   คาํนวณหาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของสาขาการผลิต ต่าง ๆ  ไดด้งัน้ี 

 

    1.31 0.59 0.29 

      E = R* [I-A]-1  0.09  =  0.09 0.14 * 0.33 1.39 0.32 

 

    0.17 0.21 1.23 

 

      E = R* [I-A]-1  0.17  =  0.21 0.23 

 

นัน่แสดงวา่ เมือ่มีการบริโภค 1 บาท จะเกิด ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมของ ขา้ว โรงแรม และพลงังาน มีค่าเท่ากบั 0.17  0.22  และ 0.23 ตามลาํดบั ซ่ึง

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม เป็นผลจากการทาํงานของดชันีเศรษฐกิจทวคูีณของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ย 

 (6.3)   คาํนวณหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง จากผลต่างระหวา่งผลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม กบั ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม  

      B* = B – E =  0.92 0.90 0.97 - 0.17 0.21 0.23 

 

      B* = B – E =  0.75 0.69 0.74 

 

ดงันั้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดจากการบริโภคขา้ว 1 บาทเท่ากบั 0.75 บาท ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงทีเ่กิดจากการบริโภค

โรงแรม 1 บาทเท่ากบั 0.69 บาท และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดจากการบริโภคพลงังาน 1 บาทเท่ากบั 0.74 บาท 



 

ภาคผนวก ค 

 

มูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

กรณทีีร่ะดบัการใช้ประโยชน์เกนิศักยภาพ 

ของการจดัการที่ยัง่ยนื 

 

 ลาํดับความสําคัญ

ของปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และ 

ส่ิงแวดล้อม 

 ลกัษณะของความเสียหาย 

0มูลค่าความเสียหาย

เฉลีย่0 

(ล้านบาท/ปี0) 

1. ทรัพยากรป่าไม ้ ตน้ทุน use และ nonuse จากการสูญเสีย

พื้นท่ีป่าบก 

80,813 80,813 

2. ทรัพยากรดินและ

การใชท่ี้ดิน 

ตน้ทุนการสูญเสียธาตุอาหารจากการ

พงัทลายของดิน 

4,802 7,477 

  ตน้ทุนการสูญเสียรายไดจ้ากดินเคม็ 2,518   

  ตน้ทุนความเสียหายจากภยัพบิติัดินถล่ม 157   

3. ทรัพยากรนํ้า ตน้ทุนความเสียหายจากนํ้าท่วม 6,443 7,031 

 ตน้ทุนความเสียหายจากนํ้าแลง้ 588   

4. ทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง 

  

ตน้ทุนการสูญเสียรายไดจ้ากการทาํ

ประมงเกินขนาด 

6,321 6,321 

ตน้ทุนการสูญเสียพื้นทีป่่าชายเลน N.A. N.A. 

5. มลพิษทางอากาศ ตน้ทุนสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 5,866 5,866 

6. มลพิษจากของ

เสียอนัตรายจาก

ชุมชน 

ตน้ทุนการกาํจดัของเสียอนัตราย

จากชุมชน 

    5,550 5,550 
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ลาํดับความสําคัญ

ของปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และ 

ส่ิงแวดล้อม 

 ลกัษณะของความเสียหาย 

0มูลค่าความเสียหาย

เฉล่ีย0 

(ลา้นบาท/ปี0) 

7. มลพิษจากขยะ ตน้ทุนการกาํจดัขยะ 4,797 4,797 

8. มลพิษทางนํ้า ตน้ทุนสุขภาพจากมลพิษทางนํ้า 1,515 1,515 

9. มลพิษจากสาร

อนัตราย 

ตน้ทุนความเสียหายจากอุบติัภยั

สารอนัตราย 

374 374 

10. ทรัพยากรธรณี

และแร่ 

ตน้ทุนการใชแ้ร่ N.A. 60 

11. ทรัพยากร

พลงังาน 

 

ตน้ทุนสุขภาพและการสูญเสีย

รายไดจ้ากการพฒันาแร่ 

60   

ตน้ทุนการใชพ้ลงังาน N.A. N.A. 

12. มลพิษจากเสียง ตน้ทุนสุขภาพจากมลพิษทางเสียง N.A. N.A. 
 

 

หมายเหตุ:  มูลค่าความเสียหายเป็นค่าเฉล่ีย 5 ปี (พ.ศ. 2542-2546)  เป็นราคาปี พ.ศ. 2547 

แหล่งทีม่า:  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2533.  
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