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การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มข้ึนของประชากรของประเทศไทยเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ในขณะท่ีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนและผลผลิตมวลรวมในประเทศ ขยายตวั
อย่างต่อเน่ือง จากการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนทั้งสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความ
จ าเป็นพื้นฐานของมนุษยแ์ละสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ตามวิธีชีวิตแบบบริโภคนิยม ผลกระทบทางตรงและทางออ้มจากการบริโภคเพื่อการด ารงชีพท่ี
เพิ่มข้ึนและรสนิยมท่ีเปล่ียนไปท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง การเปล่ียนแปลงท่ีปรากฎ
อยา่งชดัเจนไดแ้ก่ พื้นท่ีป่าไมท่ี้ลดนอ้ยลง การขยายพื้นท่ีการเกษตรอยา่งไม่ย ัง่ยืน การขุดทรัพยากร
แร่ธาตุข้ึนมาใชจ้นหมดไป และการปล่อยมลพิษของเสียจนท าใหเ้กิดปัญหามลพิษอากาศและน ้ าเสีย 
ประเด็นเหล่าน้ีลว้นเป็นตน้ทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เคยมีการน ามาคิดค านวณและแสดงออกมาให้
เห็นอยา่งชดัเจน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจจะยงัคงด าเนินต่อไป เน่ืองจากการท่ีจ านวนประชากรและรายได้
ต่อหัวประชากรเพิ่มข้ึน การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
ควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือการคาดการณ์ต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดควบคู่กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อฉายภาพในอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้ เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปพิจารณาทางเลือกในการตดัสินใจและการออกแบบยุทธศาสตร์การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ในการศึกษาน้ี คือ แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป และขอ้มูลท่ีใช้
ในการค านวณ คือ ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย โดยท าการวิเคราะห์ภายใน
ขอบเขตของตวัแปรท่ีปรับตวัเช่ือมโยงตามความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดจากระบบสมการท่ีแสดงถึง
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กลไกการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจและการปรับตวัของกลไกตลาด ซ่ึงเกิดจากการแข่งขนั
ของอุปสงค์ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ระหว่างกิจการสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมกบั
กิจการอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจ  

การศึกษาน้ีจ าลองสถานการณ์และคาดการณ์ในอนาคตพิสัย 30 ปี ผลการค านวณแสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และการเพิ่มข้ึนของตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต โดยตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีไดจ้ากการค านวณผลผลิตของสาขาสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดล้อมในกรณีอุปทานท่ีดินคงท่ีมีมูลค่า 20,000 ล้านบาทในปีฐาน และมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 
45,000 ลา้นบาทในปีท่ี 30 ต  ่ากวา่กรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระซ่ึงมีมูลค่าเพิ่มข้ึนถึง 69,000 ลา้นบาท 
ส่วนต่างระหวา่ง 2 กรณีเป็นมูลค่า 24,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35  

ตน้ทุนส่ิงแวดล้อมท่ีไดจ้ากการค านวณมูลค่าปัจจยัการผลิตขั้นปฐมของสาขาสุขาภิบาล
และส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึนจาก 15,000 ลา้นบาทในปีฐาน เพิ่มข้ึนเป็น 33,000 ลา้นบาท ในกรณีอุปทาน
ท่ีดินคงท่ี ต ่ากวา่ในกรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระซ่ึงเพิม่ข้ึนเป็น 50,000 ลา้นบาทในปีท่ี 30 หรือมี
ส่วนต่าง 17,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34 วิถีการเติบโตของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มใน
กรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระ เติบโตในอตัราร้อยละ 344 สูงกว่าในกรณีอุปทานท่ีดินคงท่ี ซ่ึง
เติบโตในอตัราร้อยละ 223 หรือมีส่วนต่างร้อยละ 121 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษาน้ี สามารถน ามาพิจารณาใน 2 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึน แสดงถึงความจ าเป็นในการลงทุนของสาขาสุขาภิบาล
และส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งเพิ่มข้ึน ประการท่ี 2 อุปทานทรัพยากรท่ีดินท่ีจ ากดั ส่งผลให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีขีดจ ากดั ผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เน่ืองจากราคาค่าบริการสุขาภิบาลและบริการส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึน
จะกดดนัใหมี้ ปัญหาการหลีกเล่ียงภาระตามขอ้บงัคบัและกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงภาครัฐตอ้งบงัคบั
ใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดมากข้ึน 



 

 
ABSTRACT 
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Year    2013 
 
 

The increases of economic growth and population in Thailand have been particularly 
rapid during the past decade. At the same time that population and Gross Domestic Product have 
been increasing, there has also been a great intensification of consumption and more demands for 
goods and services for better quality of life. The direct and indirect consequences of an increase 
amount of resource consumed either for sustain individual human beings or their consumption 
lifestyle have resulted in a substantial degradation of the environment. The changes have largely 
been characterized by deforestation, unsustainable harvesting of agricultural goods, and rapid 
mining of non-renewable resources, discharges of effluents into the air and waterways. These 
externalities should be determined as environmental cost and never been calculated and presented 
to the public before. 

The economic growth will continue because the population will continue to rise as well 
as income per person. To pursue sustainable development, it is very important to understand the 
environmental cost of economic growth. The objective this study is to project the environmental 
cost in foreseeable future end-states to provide a clear picture that can be used for decision 
making and environmental management strategy planning. 

The Computable General Equilibrium model applied in this study simulated economic 
scenarios, illustrated by economic input-output table of Thailand and manipulated by variables in 
economic equations; reflect the interactions among all sectors respond to the competitiveness in 
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the context of limited land supply. The model simulated economic scenarios to project for the 
range of 30 years period. 

The outputs of the sanitary and environmental sector represented the environmental cost. 
In case of unlimited land supply scenario the cost will increase from THB 20,000 million in based 
year to THB 69,000 million. Higher than in case of limited land supply scenario where the cost 
will increase to THB 45,000 million which THB 24,000 million difference or 35 per cent 

The value added of the sanitary and environmental sector also represented the 
environmental cost. The study found that in case of unlimited land supply scenario the cost will 
increase from THB 15,000 million in based year to THB 50,000 million. Higher than in case of 
limited land supply scenario where the cost will increase to THB 33,000 million which THB 
17,000 million difference or 34 per cent. The result of this study indicated that environmental cost 
will increase 344 per cent in parallel with the economic growth in case of unlimited land supply 
scenario compare to 223 per cent in case of limited land supply scenario which 121 per cent 
difference. 

The recommendations that arise out of this study are consist of 2 types of consideration. 
First, the rising environmental cost meaning higher investment in the sanitary and environmental 
service sector required. The second consideration involves the effects of limited land supply cause 
constraints to economic growth. These results can be served as input to establish environmental 
management policy and to design appropriate strategy includes increasing attention to 
enforcement of the environmental law and regulation as rising cost of sanitary and environmental 
services is likely to induce environmental cost avoidance and increasing violation of 
environmental laws and regulations. 
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ขอขอบพระคุณคณำจำรยแ์ละเจำ้หน้ำท่ี คณะพฒันำสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่ำน ท่ีได้
สอนวชิำกำรและมุมมอง วิธีคิด ตลอดจนคอยให้ก ำลงัใจ ท ำให้สำมำรถท ำกำรศึกษำไดส้ ำเร็จลุล่วง
ในท่ีสุด คุณค่ำและคุณประโยชน์ท่ีไดจ้ำกดุษฏีนิพนธ์น้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้กบัทุกท่ำนท่ีกล่ำวมำแลว้
ขำ้งตน้ 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำ 
 

ในปี ค.ศ. 1970 มีการถกเถียงของนกัวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเด็นวา่
อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด Commoner (1971) นกัส่ิงแวดลอ้ม
และนักชีววิทยาแห่ง Washington University ระบุว่าการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก่อใหเ้กิดมลพิษในส่ิงแวดลอ้มข้ึน เช่น สารเคมี สารกมัมนัตภาพรังสี ก๊าซพิษ 
ควนัพิษ ขยะพลาสติก และยาฆ่าแมลง อนัเป็นผลพวงจากการใช้เทคโนโลยีเร่งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจภายหลงัสงคราม (Commoner, Corr, and Stamler, 1971: 1) 

Ehrlich and Holdren (1971: 1212-1217) นกัชีววิทยาแห่ง Stanford University ผูแ้ต่ง
หนงัสือเร่ือง “The Population Bomb” ในปี ค.ศ. 1968 และ Ehrlich and Holdren (1974: 282-291) 
นกัฟิสิกส์แห่ง University of California ระบุวา่จ านวนประชากร (Population Size) และการบริโภค
ต่อหัวประชากร (Per Capita Material Consumption) ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี
ในทางท่ีผดิเป็นสาเหตุหลกัท่ีน ามาสู่วกิฤติทางส่ิงแวดลอ้ม 

นกัวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่านต่างไดแ้สดงเหตุผลท่ีส าคญัซ่ึงน ามาสู่การอธิบายผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยสมการท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเรียกวา่สมการ “IPAT Equation” (Chertow, 2001: 16) 

I =  PAT 
I  =  Impacts หมายถึง ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
P  =  Population หมายถึง จ านวนประชากร 
A  =  Affluence หมายถึง ปริมาณสินคา้ท่ีมีการผลิตเพื่อสนองต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจต่อปี 
T  =  Technology หมายถึง เทคโนโลยี การใช้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ วิธีการผลิต

สินคา้และการบริการ 
สมการ IPAT อธิบายถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (I) เป็นผลลพัธ์จากปฏิสัมพนัธ์ของตวัแปร 

3 ตวัแปร โดยตวัแปรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนคือจ านวนประชากรโลก (P) ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเป็นล าดบั 
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จากจ านวน 1 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 1800 เพิ่มข้ึนเป็น 3 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 1960  และเพิ่มข้ึนเป็น 
6.97 พนัลา้นคน ในปี ค.ศ. 2011 องคก์ารสหประชาชาติคาดการณ์จ านวนประชากรโลกพิสัย 40 ปี 
(ค.ศ. 2010-2050) พบวา่จะเพิ่มเป็น 9.3 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2050 และเพิ่มเป็น 1 หม่ืนลา้นคนในปี 
ค.ศ. 2100 จากการจ าลองสถานการณ์ท่ีก าหนดเง่ือนไขให้ดชันีภาวะเจริญพนัธ์ุรวม (Total Fertility 
Rate: TFR) = 2.17 หรือดชันี TFR ของประเทศพฒันาแลว้ = 1.8 และประเทศก าลงัพฒันา = 2.5 
เป็นขอ้สมมุติการคาดการณ์วา่ประชากรโลกเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.2 ต่อปี ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีโอกาส
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด (United Nation, 2011: 16) ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

 

 
 
ภำพที ่1.1  การคาดการณ์การเพิ่มข้ึนของประชากรโลกถึงปี ค.ศ. 2100 
แหล่งทีม่ำ:  United Nation Population Division, 2011. 
 

ส าหรับประเทศไทยใน พ.ศ 2553 มีประชากรจ านวน 65.9 ลา้นคน คาดการณ์วา่จะเพิ่มข้ึน
เป็น 75 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) (Mahidol University, 1998) และ ประชากร 45 ลา้นคนจะ
อาศยัอยา่งแออดัอยูใ่นเมืองท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั ภายใตข้อ้สมมุติอตัราเจริญพนัธ์ุรวมลดลงจากปี พ.ศ 
2548 และหลงัจากปี พ.ศ 2568 เป็นตน้ไป ไดต้ั้งขอ้สมมุติวา่ภาวะเจริญพนัธ์ุรวมคงท่ี และแรงงาน
ยา้ยถ่ินจากประเทศเพื่อนบา้นผูท่ี้ไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นจะไม่เพิ่มไปจาก
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมากนกั ซ่ึง ณ วนัส ามะโน (1 กนัยายน พ.ศ 2553) ประชากรกลุ่มน้ีมีจ านวน 2.1 
ลา้นคน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556:20) 
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1.1.1 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
การเพิ่มข้ึนอยา่งบรรจบกนั (Convergence) ของตวัแปรทั้ง 3 เกิดข้ึนเม่ือจ านวนประชากร 

(P) เพิ่มข้ึนและเทคโนโลยี (T) พฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information) 
ระบบเคลือข่ายขอ้มูลข่าวสาร (Communication Network) ท  าให้กระแสการไหลของขอ้มูลข่าวสาร
เพิ่มความรวดเร็วและมีความต่อเน่ือง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้และบริการ (Affluence) ท า
ใหป้ริมาณธุรกรรมการคา้ขายสินคา้และบริการ (Commerce) ขยายตวัเพิ่มข้ึน 

การเพิ่มข้ึนของทั้ง 3 ตวัแปร ส่งผลให้การใช้ปัจจยัการผลิตต่างๆ มีความเขม้ขน้มากข้ึน 
(Intensity) ไดแ้ก่ พลงังาน (Energy: E) ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource: R) ปัจจยัท่ีดิน (Land: T) 
ปัจจยัทุน (Capital: K) หรือปริมาณและคุณภาพของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และปัจจยัแรงงาน (Labor: 
L) การใช้ปัจจยัการผลิตต่างๆ เพิ่มข้ึนเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนกลไกการเจริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจ (WCED, 1987: 8-1) 

Romer (1994: 8-9, 1986: 1002-1037; 1990: s71-s102 อา้งถึงใน Nafziger, 2006: 156) นกั
เศรษฐศาสตร์แห่ง University of California-Berkeley ระบุว่าเทคโนโลยีคือตวัแปรภายในระบบ
เศรษฐกิจ (Endogenous) ท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการขยายตวัของผลผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันั้นการพฒันาด้านเทคโนโลยีจะท าให้อตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของมูลค่าผลผลิตและ
บริการท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาหน่ึง โดยทัว่ไปวดัจากการเปล่ียนแปลงของ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real Gross Domestic Product-Real GDP) ในช่วงเวลา 1 ปี เป็น
อตัราร้อยละ (Samuelson and Nordhaus, 2001 อา้งถึงใน Chertow, 2001: 21) 

สมการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรปัจจยัองคป์ระกอบท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนภายในระบบ
เศรษฐกิจ (Endogenous) ไดผ้ลผลิต (Output) ท่ีขยายตวัเพิ่มข้ึน คือ 

 RETKLAY ,,,,  
โดยก าหนดให้ 
Y = ผลผลิต (Output), 
L = ปริมาณแรงงานทัว่ไป (Labor) 
K = ทุน หรือ ปริมาณและคุณภาพของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ (Capital) 
T = ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรท่ีดิน (Land) 
E = พลงังาน (Energy) 
R = ทรัพยากรธรรมชาติ (Resource)  
A = เทคโนโลยี 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความส าคญั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การตอบสนองความจ าเป็นใน
การด ารงชีพของมนุษย ์และ 2) การตอบสนองความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษย ์สามารถ
อธิบายดว้ยสมการดงัต่อไปน้ี 

1) การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความจ าเป็นในการด ารงชีพของมนุษย ์
หมายถึง เม่ือปริมาณประชากรเพิ่มข้ึนจึงมีจ านวนแรงงานทัว่ไปเพิ่มข้ึน ( L ) แรงงานท่ีเพิ่มข้ึนเป็น
ปัจจยัท าให้เศรษฐกิจขยายตวั ประกอบกบัมีการคิดคน้พฒันาเทคโนโลยี (A) อย่างกวา้งขวาง 

RETKL

Y
A

,,,,
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง จึงสามารถเพิ่มการผลิตอาหาร

และสินคา้ต่างๆ สนองต่อการบริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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Y
,,,,  

การเติบโตของผลผลิต ( ) แสดงดว้ยสมการ  โดย
การเติบโต (Growth) ของผลผลิต ( ) ผกูโยงกบัการเติบโตของประชากร (Population Growth -

) จึงท าให้มีปริมาณแรงงานทัว่ไปเพิ่มข้ึน ( ) และการเติบโตทั้งปริมาณและคุณภาพของ
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ ( ) ทรัพยากรท่ีดิน ( ) และการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (A) 
(Smith, 1776 อา้งถึงใน Kurz and Savadori, 2003: 109) 

2) การเติบโตทางเศรษฐกิจตอบสนองความต้องการพฒันาคุณภาพชีวิต โดย
ธรรมชาติของมนุษยจ์ะพยายามด้ินรนยกระดบัความเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมีการยอมรับตาม

หลกัธรรมชาติ (Maslow, 1943) เม่ือแรงงานทัว่ไปและผลผลิตต่างเพิ่มข้ึน 












L

Y ท าให้มีรายได้

และมีการออม (Saving) เพิ่มข้ึน ประชากรจึงมีการบริโภคพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน 


















L

R

L

E
,  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (Xiangdong, 2005 อา้งถึงใน สมพจน์ กรรณนุช, 2553) 

การเติบโตทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน 
2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

1)  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวม (Commons) 
เพื่อเป็นปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรน ้ า อากาศ พลงังาน ภูมิทศัน์ พื้นท่ีวา่งเปล่า 
(Open Space) พื้นท่ีสันทนาการสาธารณะ 

2)  การใช้ส่ิงแวดล้อมในลกัษณะท่ีเป็นแหล่งรองรับการขบัถ่ายปฏิกูลของเสีย 
เช่น การปล่อยของเสียลงสู่แม่น ้ าล าคลอง ทะเล บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก หรือเป็นบ่อรองรับ 
(Cesspoolor Sink) ของเสียในสถานะต่างๆ ไดแ้ก่ ขยะของแข็ง (Solid Waste) ขยะเหลวหรือน ้ าเสีย 
(Wastewater) สารเคมี สารกมัมนัตภาพรังสี ก๊าซพิษ ควนัพิษ หรือมลพิษอากาศ (Toxic Gases, 
Smoke or Air Emissions) ความร้อน (Heat) เสียง (Noise) ความสั่นสะเทือน (Vibration) กล่ิน 
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(Odor) และมลทศัน์ เช่น การติดป้ายโฆษณาท่ีเป็นภาพขดัสายตาหรือทศันะอุจาด (Visual 
Pollution) 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้ง 2 ลกัษณะลว้นมี
ขีดจ ากดั (Limits)  เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติมีจ ากดัและส่ิงแวดลอ้มมีขีดจ ากดัในการรองรับ
มลพิษ (Carrying Capacity) ดังนั้ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึนย่อมเร่งให้ทรัพยากร-
ธรรมชาติเหือดแหง้เร็วข้ึน และการใชส่ิ้งแวดลอ้มรองรับการขบัถ่ายปฏิกูลจากกิจกรรม การบริโภค
และการผลิตของมนุษย์ จนเกินขีดจ ากดัในการรองรับ ย่อมส่งผลให้ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลง 
มลพิษท่ีเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้ระบบนิเวศเสียหายและมีผลกระทบต่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้งมนุษยท่ี์ตอ้งอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีการปนเป้ือนมลพิษอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นขอ้จ ากดัของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Limits to Growth) (Meadow et al. 1972: 1) ซ่ึงกดดนัให้มนุษยต์อ้งแสวงหาวิธีการท่ีจะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปรับแต่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขา้มพน้การสร้าง
ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการปรับตวั (Evolution) ของมนุษยมี์ 2 
ลกัษณะ ได้แก่ การปรับตวัดว้ยความสมคัรใจและการปรับตวัโดยการถูกบงัคบั การปรับตวัด้วย
ความสมคัรใจย่อมท าให้มีความนุ่มนวลราบร่ืน และการปรับตวัโดยการถูกบงัคบัย่อมท าให้เกิด
ความเสียหายในลกัษณะท าลายลา้งและติดขดั 

การศึกษาน้ีให้ความสนใจกบัการปรับตวัท่ีสามารถคาดการณ์ไดล่้วงหน้า เพื่อให้
การปรับตวัมีลกัษณะราบร่ืน มีการเตรียมความพร้อมและมีความนุ่มนวล เป็นแนวทางท่ีเป็นกุญแจ
ส าคญัส าหรับการไขไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างราบร่ืน คือ การคาดการณ์อนาคตเพื่อฉายภาพท่ีมี
ความเป็นไปได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจและออกแบบยุทธศาสตร์การปรับตวัเพื่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 

เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 55 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2495-2550 (ค.ศ. 1952-
2007) มีการเติบโตเฉล่ียในอตัราร้อยละ 6.4 โดยในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เศรษฐกิจเติบโตลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 2.5 และในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เติบโตติดลบร้อยละ -2.3 เน่ืองจากวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประเทศไทยประสบ
อุทกภยัอยา่งรุนแรงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจเติบโตเพียงร้อยละ 0.1 และกลบัมาเติบโตในอตัราร้อยละ 3.0 
ในปี พ.ศ. 2556 และคาดการณ์ว่าจะขยายตวัร้อยละ 4.0-5.0 ในปี พ.ศ. 2557 (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 
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ภำพที ่1.2  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
แหล่งทีม่ำ:  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556. 
 

ผลผลิตมวลรวมในประเทศในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีมูลค่า 10.5 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน
เป็นมูลค่า 11.4 ลา้นลา้นบาทในพ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556, อา้งถึงใน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2556)  
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1.1.2  ขีดจ ำกดัของกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

1.1.2.1  พลงังาน 
ในช่วงเวลา 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553 (ค.ศ. 1990-2010) ประเทศไทยใช้

พลงังาน 71,000 ktoe (พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ) หรือการใชพ้ลงังานเพิ่มเป็น 2.3 เท่า เพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 4.4 ต่อปี โดยอตัราการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอาคารธุรกิจเพิ่มสูงกวา่
อตัราการเติบโตของ GDP ถึง 3 เท่า และ 3.7 เท่าตามล าดบั (กระทรวงพลงังาน, 2554) คาดการณ์วา่
ในพิสัย 20 ปี (ค.ศ. 2030) ความตอ้งการพลงังานจะเพิ่มข้ึน 2.3 เท่าของปี พ.ศ. 2553 หรือ 151,000 
ktoe (พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ) จากการจ าลองสถานการณ์ในเง่ือนไขขอ้สมมุติทางเศรษฐกิจท่ีมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง (Business as Usual, BAU) ในอตัราร้อยละ 4.2 ต่อปี (กระทรวงพลงังาน, 
2554: 2-3) ดงัแสดงในภาพท่ี 1.3 
 

 
 
ภำพที ่1.3  การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและการใชพ้ลงังานของประเทศไทย  
แหล่งทีม่ำ:  กระทรวงพลงังาน, 2554. 
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1.1.2.2  ทรัพยากรน ้า 
สถานการณ์น ้ าของประเทศไทยมีแนวโน้มตึงตวัใน 20 ปีขา้งหน้าแน่นอน ปัญหา

ขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และวิกฤตภยัแลง้เกิดข้ึนเป็นประจ า ขณะเดียวกนัในบางพื้นท่ี
กลบัเกิดอุทกภยัซ ้ าซาก (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 126) 
ทรัพยากรน ้ ามีสัญญาณท่ีเด่นชดัท่ีแสดงให้เห็นวา่การแยง่ชิงการใชท้รัพยากรน ้ าจะทวีความเขม้ขน้
มากข้ึน จากการท่ีทรัพยากรน ้ าท่ีมีจ  ากดัในขณะท่ีความตอ้งการน ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภคของ
ประชากรเพิ่มข้ึน การขยายตวัของเมือง (Urbanization) การพฒันาอุตสาหกรรม และน ้ าเพื่อเกษตรกรรม 
(United Nation Environment Programme, 2006: 2) การเขา้ถึงแหล่งน ้ ามีความสัมพนัธ์กบัการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยประเทศท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งน ้ าท่ีเป็นตน้แม่น ้ า (Upstream) สร้างเข่ือนกั้นการ
ไหลของน ้ าท าให้ประเทศท่ีตั้ งอยู่ใต้น ้ า (Downstream) ได้รับผลกระทบและเกิดความขดัแยง้
ระหว่างประเทศ แม่น ้ าหลายสายมีการสร้างเข่ือนกั้นจนสายน ้ าไม่สามารถไหลลงถึงทะเล เช่น 
แม่น ้ า Ganges ในประเทศอินเดีย แม่น ้ าเหลืองในประเทศจีน และแม่น ้ า Rio Grande ท่ีไหลอยู่
ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเมก็ซิโก (Sachs, 2008: 129) 

มนุษยด์ดัแปลงแม่น ้ า ควบคุมการไหลของสายน ้ า (Diversion) เพื่อประโยชน์ของ
มนุษย ์ดว้ยการสร้างเข่ือนและระบบชลประทาน (Irrigation System) นอกจากการใชน้ ้ าจากแหล่ง
น ้าผวิดินเพิ่มข้ึนแลว้ มนุษยย์งัสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าใตดิ้น (Underground Aquifers) ในอตัราท่ีเร็วเกิน
กวา่การไหลซึมของน ้ าทดแทน ท าให้แหล่งน ้ าใตดิ้นเหือดแห้งลง การใชน้ ้ าในแหล่งน ้ าท่ีมีปริมาณ
จ ากัด ของประชากรกลุ่มหน่ึงส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มอ่ืนๆท่ีพึ่ งพาแหล่งน ้ าเดียวกัน 
(Hydrological Interdependence) ซ่ึงโดยเฉล่ียน ้ าถูกน ามาใชเ้พื่อการเกษตรร้อยละ 70  ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 20 และส าหรับอุปโภคและบริโภคโดยภาคครัวเรือนร้อยละ 10 (Sachs, 2008: 117) 

ความตอ้งการใช้น ้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2541 
ถึงปี พ.ศ. 2550 มีอตัราเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 11.94 โดยมีการใชน้ ้ าเพิ่มข้ึนทั้งภาคการเกษตร การใช้
น ้ าของภาคอุตสาหกรรม และการใช้น ้ าเพื่อการบริโภคและอุปโภคของประชากร ในขณะท่ีแหล่ง
น ้าผวิดินร้อยละ 39 อยูใ่นสภาพท่ีเส่ือมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553: 1-28) 

1.1.2.3  ทรัพยากรท่ีดิน 
การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน (Land Transformation) เน่ืองจากท่ีดินเป็นทรัพยากรท่ี

มีจ ากดัทั้งในดา้นปริมาณและดา้นคุณภาพ (Ridley, 2010: 121) เม่ือจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนและ
ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน ท าให้มนุษย์
เปล่ียนแปลงท่ีดิน เพิ่มพื้นท่ีเกษตรกรรม การเพาะปลูก ปศุสัตว ์เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ การพฒันาเมือง (Urbanization) และการพฒันาอุตสาหกรรม จึงท าให้เกิดปัญหาการใช้
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ประโยชน์ท่ีดิน ไดแ้ก่ การน าพื้นท่ีเหมาะสมทางการเกษตรมาใช้ในการขยายเมือง พื้นท่ีชุ่มน ้ าลด
จ านวนลง การน าพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์จาก
ท่ีดินท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ท าให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน โดยระหว่าง พ.ศ. 
2529-2541 พื้นท่ีนาได้ลดลงประมาณ 3.5 ล้านไร่ พื้นท่ีนาท่ีลดลงนั้นถูกเปล่ียนสภาพไปเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมและท่ีอยูอ่าศยั สนามกอล์ฟ รีสอร์ท หรือสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจจ านวนมาก 
(กรมพฒันาท่ีดิน, 2553 อา้งถึงใน ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 
2555: 165) 

 
1.1.3  ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การขยายตวัของเศรษฐกิจ ทั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการท่ี

มากข้ึนและการขยายตวัของการท่องเท่ียวของประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต 
และการบริโภคเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในประเทศ ดงัต่อไปน้ี (ส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 44) 

1.1.3.1  อุณหภูมิเฉล่ียสูงข้ึน 
ในช่วงเวลา 10 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2553 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ีย

สูงข้ึน 0.3 องศาเซลเซียส โดยปี พ.ศ. 2553 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียในรอบ 10 ปี โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย
เท่ากบั 27.97 องศาเซลเซียส สูงกวา่ค่าปกติ 0.94 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา 2553, อา้งถึงใน 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 71) 

1.1.3.2  ปริมาณขยะของเสียเพิ่มข้ึน 
ในช่วงเวลา 5 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 ท่ีผา่นมามีการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร

ในเขตเมืองอยา่งต่อเน่ือง คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.2 ต่อปี (ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 12) ท  าให้เกิดปัญหาชุมชนแออดั การจราจรติดขดั และ
ปริมาณขยะของเสียเพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2535 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ 6,000 ตนัต่อวนั 
เพิ่มข้ึนเป็น 8,766  ตนัต่อวนั ในปี พ.ศ. 2553 อตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.6 สัดส่วนปริมาณขยะท่ี
ผลิตในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครต่อทั้งประเทศเฉล่ียร้อยละ 21 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2555:8) 

ในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณของเสียอนัตรายจากชุมชนเกิดข้ึน 717,577 ตนั เพิ่มข้ึนจาก
ปี พ.ศ. 2552 ท่ีมีอยู ่698,506 ตนั คิดเป็นร้อยละ 2.7 หรือ 19,071 ตนั ซ่ึงของเสียอนัตรายเหล่าน้ีเป็น
ซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic Equipment: 
WEEE) 341,989 ตนั (ร้อยละ 47.66) มูลฝอยติดเช้ือ 40,785 ตนั (ร้อยละ5.68) และของเสียอนัตราย
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อ่ืนๆ จากชุมชน 334,803 ตนั (ร้อยละ 46.66) โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นท่ีท่ีมีของ
เสียอนัตรายจากชุมชนเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือร้อยละ 38 ของเสียอนัตรายจากชุมชนเหล่าน้ียงัไม่มีระบบ
การจดัการอย่างถูกหลกัวิชาการ ของเสียอนัตรายจากชุมชนยงัคงถูกทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555: 94) 

ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปเกิดข้ึนทั่วประเทศประมาณวนัละ 41.5 ตันต่อวนั 
เปรียบเทียบกบัในปี พ.ศ. 2536 ท่ีมีปริมาณ 30.6 ตนั คิดเป็นอตัราการเพิ่มร้อยละ 26.3 หรือคิดเป็น 
0.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ขยะไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 5.8 ตนัต่อวนั คิดเป็น
ร้อยละ 38 ของปริมาณขยะทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 8) ส่งผลให้มีขยะตกคา้ง ส่งกล่ิน
เหม็น น ้ าเสียจากกองขยะไหลลงสู่แหล่งน ้ าผิวดินและน ้ าบาดาลใตดิ้น เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศยัอยู ่นอกเขตเมืองใหญ่ท่ีระบบสาธารณูปโภคยงั
ไปไม่ถึง ตอ้งอุปโภคบริโภคน ้าจากแหล่งธรรมชาติโดยตรง 

1.1.3.3  แหล่งน ้าเส่ือมโทรมลง 
ความตอ้งการใช้น ้ าเพิ่มข้ึนตามจ านวนการเติบโตของจ านวนประชากรและการ

พฒันาเศรษฐกิจ ในขณะท่ีคุณภาพแหล่งน ้ ามีแนวโนม้เส่ือมโทรม เกิดการปนเป้ือนของโลหะหนกั
ในแหล่งน ้ าชุมชน สาเหตุหลกัมาจากน ้ าทิ้งจากภาคชุมชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
จากกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่มีการบ าบดัน ้ าก่อนระบาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2553 คุณภาพน ้ า
โดยรวมมีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง พิจารณาจากคุณภาพน ้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 58) ปัญหาการปนเป้ือนของโลหะหนกัในแหล่งน ้ า เกิดข้ึน
สัมพนัธ์กบัแหล่งมลพิษท่ีอยู่ใกล้ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนตอ้งงดใช้น ้ าเพื่อการบริโภคอุปโภค 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 72) 

1.1.3.4  พื้นท่ีป่าไมล้ดลง 
การลุกล ้าพื้นท่ีป่าไมท้  าใหป้ริมาณพื้นท่ีป่าทัว่ประเทศลดลง ในปี พ.ศ. 2552 พื้นท่ีป่า

ไมข้องประเทศไทยเหลือเพียงร้อยละ 33.6 ของพื้นท่ีประเทศทั้งหมด พื้นท่ีป่าซ่ึงเคยอุดมสมบูรณ์
ถูกน ามาใช้เพื่อการพฒันาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีชุมชน โดยมีพื้นท่ีป่าท่ีรอสภาพฟ้ืนฟูถึง
กว่า 6.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นท่ีป่าไม้ทั้ งหมด (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556: 18) ป่าไมข้าดความสามารถในการดูดซบัน ้ าและไม่
สามารถท่ีจะชะลอการไหลของน ้าป่า ส่งผลใหปั้ญหาน ้าป่า น ้าท่วม ทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึน ในขณะ
ท่ีพื้นท่ีป่าชายเลนถูกบุกรุกและท าลายเป็นจ านวนมากในช่วงเวลา 50 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2504-2554) 
จากพื้นท่ี 2.3 ลา้นไร่ เหลือเพียง 1.4 ลา้นไร่ ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับของส่ิงแวดลอ้ม 
(Carrying Capacity) ลดลง 
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1.1.3.5  คุณภาพอากาศเส่ือมโทรมลง 
ในปี พ.ศ. 2553 พบวา่ ฝุ่ นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) และก๊าซโอโซนเป็นปัญหาในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีถนนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กสูงสุดถึง 195 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเกินมาตรฐานท่ีก าหนด
ไวไ้ม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของจ านวนคร้ังท่ีตรวจวดัทั้งหมด 
สาเหตุมาจากมลพิษในอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิลจากยานยนต์ขนส่งและ
โรงงานอุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 33) การตรวจวดัปริมาณก๊าซโอโซนค่าเฉล่ีย 1 
ชัว่โมง ตรวจวดัไดใ้นช่วง 0-172 ส่วนในพนัลา้นส่วน พบเกินมาตรฐานเกือบทุกพื้นท่ี ซ่ึงมาตรฐาน
ก าหนดไม่เกิน 100 ส่วนในพนัลา้นส่วน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 36) 

พื้นท่ีท่ีมีปัญหาสารอินทรียร์ะเหย (Volatile Organic Compounds: VOCs) มากท่ีสุด 
คือพื้นท่ีมาบตาพุด ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของโรงงานและโรงไฟฟ้าในพื้นท่ี และกล่ินท่ี
เกิดจากผลิตภณัฑ์และสารเคมีท่ีใช้ในการผลิต กรมควบคุมมลพิษท าการเก็บอากาศท่ีมาบตาพุด
ส ารวจพบสารอินทรียร์ะเหย (VOCs) กว่า 40 ชนิด พบว่าเป็นสารก่อมะเร็ง 20 ชนิด และสารก่อ
มะเร็ง 9 ชนิดมีค่าเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะเบนซีน (Benzene) มีความเขม้ขน้สูงข้ึน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2554: 42) 

1.1.3.6 จ  านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บพิษจากสารอนัตรายเพิ่มข้ึน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีการใชส้ารอนัตรายประมาณ 79.96 ลา้นตนั สารเคมี

เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ซ่ึงมีผูป่้วยไดรั้บพิษจากสารอนัตรายจ านวน 
2,306 ราย เพิ่มข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2552 จ  านวน 380 ราย หรือร้อยละ 19.7 จ าแนกเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บพิษ
จากสารอนัตรายทางอุตสาหกรรม 291 ราย และผูป่้วยท่ีไดรั้บพิษจากสารอนัตรายทางการเกษตร 
2,015 ราย (กรมควบคุมมลพิษ,  2554: 12) 

1.1.3.7 การร้องเรียนปัญหาดา้นมลพิษ 
การร้องเรียนปัญหาดา้นมลพิษมายงักรมควบคุมมลพิษในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 มี

จ  านวนทั้งหมด 7,266 เร่ือง ปัญหามลพิษท่ีไดรั้บการร้องเรียนมากท่ีสุดคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ 
เช่น กล่ินเหม็น ฝุ่ นละอองและเขม่าควนั และเสียงดงัหรือเสียงรบกวน พื้นท่ีท่ีมีการร้องเรียนมาก
ท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานครและปริมลฑล (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 110) 

ผลกระทบภายนอกดา้นลบในส่ิงแวดลอ้ม (Negative Externality) ดงักล่าวขา้งตน้ 
หมายถึงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Cost) ท่ีเกิดควบคู่กบัการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงยงัไม่มีการค านวณโดยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์จากขอ้มูลด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีแสดงอย่างชดัเจนมาก่อน จึงท าให้เกิดความจ าเป็นตอ้งท าการศึกษา
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ค านวณต้นทุนส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การวาง
แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยมากท่ีสุด 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  
 1.2.1 คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยพิสัย 30 ปีในบริบทท่ีมีแรงกดดนั
เพิ่มมากข้ึนจากภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจท าใหมี้การแข่งขนัระหวา่งการผลิตสินคา้และบริการ
ในการใชท้รัพยากรท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ีเป็นปัจจยัการผลิต 

1.2.2 คาดการณ์ภาวะตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มพิสัย 30 ปีโดยวดัจากราคาค่าบริการสุขาภิบาล
และบริการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นสาขาการผลิตท่ีเผชิญกบัแรงกดดนัของการแข่งขนักบัการผลิตสินคา้
และบริการอ่ืนในการใชท้รัพยากรท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ีเป็นปัจจยัการผลิต 

1.2.3 วเิคราะห์และแสวงหาขอ้พิจารณาในเชิงนโยบายเก่ียวกบัการปรับตวัของระบบ
เศรษฐกิจ สุขาภิบาลและบริการส่ิงแวดลอ้ม และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.3  กระบวนกำรศึกษำ 
 

กระบวนการศึกษาประกอบดว้ยการออกแบบแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป ซ่ึงดดัแปลงจาก
ระเบียบวิธีของแบบจ าลองตระกูล ORANI (Dixon et al. 1982) โดยใช้วิธีประมวลผลดว้ย
คอมพิวเตอร์ในระบบ General Equilibrium Model Package (GEMPACK) (Harrison and Pearson, 
2002: 1-1) แบบจ าลองดุยภาพทัว่ไปมีคุณสมบติัดา้นการแสดงองคป์ระกอบของระบบเศรษฐกิจซ่ึง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงการเปล่ียนแปลงในระดบัมหภาพและจุลภาพ แสดงการเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดว้ยการเช่ือมโยงการผลิตของสาขาต่างๆ ท่ีประกอบเป็น
อุปสงค์และอุปทาน ตลาดลกัษณะต่างๆ ตน้ทุน และราคาสินคา้ ท่ีเกิดจากการทดสอบตวัแปรท่ี
ตอ้งการศึกษา  

การใชแ้บบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเป็นเคร่ืองมือของการศึกษามีลกัษณะเฉพาะเพื่อใช้ ตาราง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2548 จดัท าโดยกอง
วิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) เป็นฐานขอ้มูลในการค านวณสัมประสิทธ์ิของตวัแปรของแบบจ าลอง  

การออกแบบแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปขนาด 59 สาขาการผลิต ประกอบด้วย การจดั
ขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตขนาด 180 สาขาการผลิต โดยรวมกลุ่มสาขาการผลิตเป็น 59 
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สาขาการผลิตตามมาตรฐานการรวมกลุ่มสาขาของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซ่ึงแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปขนาด 59 สาขาการผลิตมีคุณสมบติัในการแสดง
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และแยกสาขา
สุขาภิบาลและบริการส่ิงแวดลอ้มออกเป็นสาขาเด่ียวเพื่อใชเ้ป็นช่องทางแสดงการเปล่ียนแปลงดา้น
งานสุขาภิบาลและบริการส่ิงแวดลอ้ม  
 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

1.4.1 แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปท าการค านวณคาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบระหวา่ง
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทท่ีอุปทานทรัพยากรท่ีดินและปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ไม่จ  ากดั กบั
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทท่ีอุปทานทรัพยากรท่ีดินคงท่ีโดยปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ไม่จ  ากดั 

1.4.2 กิจการสาขาการบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัเพิ่มข้ึนและเป็นสาขาท่ี
ก าลงัเจริญเติบโต จากการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ซ่ึงเป็นผลใหมี้การ
เพิ่มข้ึนทั้งจ  านวนโรงงานและประเภทอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายกิจการมากข้ึน เป็นผลใหโ้รงงาน
ท่ีรับจดัการขยะอุตสาหกรรม ท่ีถือวา่เป็นอุตสาหกรรมขั้นสุดทา้ยในการจดัการของเสียของ
ภาคอุตสาหกรรม จึงมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนทั้งจ  านวนโรงงานและความหลากหลายของกิจการ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณของเสียท่ีเกิดมากข้ึน กิจการสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นผูท่ี้
ท  าหนา้ท่ีใหบ้ริการสลายผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้และบริการในระบบ
เศรษฐกิจ ในปัจจุบนัมีจ านวนโรงงานท่ีรับจดัการกากอุตสาหกรรมมากกวา่ 2000 โรงงาน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2554) อุปสงคก์ารใชท่ี้ดิน เพื่อใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตขั้นปฐมของการผลิตต่างๆ 
รวมทั้งสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีอุปทานคงท่ี จึงมีก าลงัเพิ่มสูงข้ึน จากการแข่งขนัระหวา่งอุป
สงคข์องการผลิตสาขาต่างๆ และการผลิตสาขาท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจจึงมีความสามารถใน
การครอบครองท่ีดินไดม้ากกวา่ ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างเปล่ียนไป การแข่งขนัท าใหก้าร
ผลิตบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงขนาดและราคาค่าบริการและมีผลกระทบต่อการ
ผลิตสินคา้อ่ืนในฐานะเป็นปัจจยัการผลิตประเภทหน่ึง 

 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
1.5.1 ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Cost) หมายถึง ผลกระทบภายนอกดา้นลบใน

ส่ิงแวดลอ้ม (Negative Externality) (สมบติั พนัธวศิิษฏ,์ 2555: 6) เช่น มลพิษ และความเสียหายดา้น
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สุขภาพ การสูญเสียส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม และการสูญเสียคุณภาพชีวิตในภาพรวม ซ่ึงเป็นความ
เสียหายท่ีกระจายออกสู่สังคมส่วนรวม (สมพจน์ กรรณนุช, 2553:l40) 

1.5.2 สาขาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม (Sanitary and Environmental Service) 
หมายถึง สาขาการผลิตหน่ึงในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบับริการ
สุขาภิบาลและบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่นการเก็บ การขนและการก าจดัขยะมูลฝอยกบัส่ิงปฏิกูล การ
จดัท าระบบทางระบายน ้ า ทั้งน้ีรวมสถานประกอบการซ่ึงด าเนินกิจการหลกัเก่ียวกบัการท าความ
สะอาด อาคารส านกังาน การก าจดัแมลงและสัตวน์ าโรค และบริการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: 22) ไดแ้ก่ โรงงานรับบริการจดัการ
กากอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2544) ซ่ึงแบ่งประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกากอุตสาหกรรมออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี    

1) โรงงานประเภทท่ี 101 คือโรงงานบ าบดัน ้ าเสียรวม (Central Waste Treatment) 
และโรงงานเผาก าจดัขยะของเสียรวมในเตาเผาเฉพาะหรือเตาเผาร่วม เช่นเตาปูนซีเมนต ์เป็นการบ าบดั
ของเสียโดยการใชค้วามร้อนเพื่อท าลายมลพิษและลดความเป็นอนัตรายของสารพิษ โดยมีระบบบ าบดั
มลพิษอากาศและจดัการเถา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง 

2) โรงงานประเภทท่ี 105 ซ่ึงเป็นโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการคดัแยกหรือ
ฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการแยกของเสียท่ี
สามารถใชป้ระโยชน์ไดอี้กจะถูกส่งไปยงัโรงงานต่างๆ เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก และจดัการ
ส่วนท่ีเหลือจากการคดัแยกอยา่งถูกตอ้งต่อไป และโรงงานฝังกลบของเสีย เป็นการน าของเสียไปฝัง
กลบในหลุมฝังกลบ ซ่ึงแบ่งเป็นหลุมฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และหลุมฝัง
กลบอยา่งปลอดภยั (Secure Landfill) 

3) โรงงานประเภทท่ี 106 คือโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน าผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยผา่น
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นการน าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่นท าสีน ้ ามนัจากน ้ ามนัหล่อล่ืนใช้แลว้ การสกดั
แยกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือตะกอนน ้ ามนัดิบ (Waste Oil Separation) และการท า
เช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) เป็นตน้ 

1.5.3 แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป (Computable General Equilibrium-CGE) เป็นเคร่ืองมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการอธิบายพฤติกรรมในระบบเศรษฐกิจทั้งดา้นอุปทานและอุปสงค ์โดยมุ่งท่ี
จะพิสูจน์ราคาดุลยภาพของตลาด ซ่ึงเป็นภาพจ าลองของเศรษฐกิจ เป็นโมเดลท่ีเป็นท่ียอมรับกนั
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โดยทัว่ไป ท่ีมีประโยชน์ทั้งในการพิจารณาดุลยภาพของราคาในระยะยาว และราคาท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากดุลยภาพเดิม 

1.5.4 ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-output Table) เป็นขอ้มูลระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงแสดงโครงสร้างการผลิต การใชปั้จจยัการผลิตขั้นพื้นฐานและปัจจยัการผลิตขั้นกลาง 
การบริโภคของภาคครัวเรือนและภาครัฐ การลงทุน การน าเขา้ การส่งออก และสินคา้คงคลงั 
 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1.6.1 ผลการศึกษาฉายภาพการเปล่ียนแปลงในอนาคตเป็นขอ้มูลใช้ในการวางแผนดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.6.2 ผลการศึกษาแสดงขอ้พิจารณาเก่ียวกับนโยบายและกลยุทธ์การปรับตวัด้านการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 
 

1.7  องค์ประกอบของดุษฎนิีพนธ์ 
 

โครงสร้างดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วย บทท่ี 1 การบรรยายประเด็นของการศึกษา 
วตัถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษาและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ บทท่ี 2 บรรยายวรรณกรรม
เก่ียวกบัแนวคิดขีดจ ากดัของการเติบโตทางเศรษฐกิจ งานวิจยัขีดจ ากดัการเติบโตและขีดจ ากดัของ
พลงังาน การคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้แบบจ าลอง การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มจากการขยายตวัของเมือง และการศึกษาเก่ียวกบัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม บทท่ี 3 บรรยาย
รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการศึกษา การออกแบบ แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไปเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือของการศึกษา ลกัษณะของข้อมูล บทท่ี 4 บรรยายผลการศึกษา และบทท่ี 5 แสดงขอ้สรุป
ส าคญั และขอ้พิจารณาในเชิงนโยบาย 



 

 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  
2.1  ทีม่าของแนวคดิขดีจ ากดัของการเติบโต 
  

2.1.1  ทฤษฎมีัลธัส (Malthusian Theory) 
ในยุคหลงัการปฎิวติัอุตสาหกรรมได้เกิดนักคิดท่ีส าคญัคนหน่ึงของโลก คือ Adam Smith 

(Cassidy 2010: 26) ผูแ้ต่งหนงัสือเร่ือง An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations ปี 
ค.ศ. 1776 ซ่ึงระบุวา่การท่ีประเทศใดจะมีความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจไดน้ั้นเกิดแรงจากขบัเคล่ือนของ
ปัจจยัภายใน (Endogeneity) จากปริมาณและคุณภาพของแรงงานและการสะสมทุนเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต (Kurze and Savadori, 2003: 109) ท าใหผ้ลผลิต (Output) สามารถขยายตวัได้
อยา่งไร้ขีดจ ากดั 

ระหวา่งปี ค.ศ. 1798 ถึงปี ค.ศ. 1826 โทมสั โรเบิร์ท มลัธสั (Malthus, 1798) ไดเ้ขียนบทความ
เร่ืองการศึกษาหลกัการดา้นประชากร (An Essay on The Principle of Population) เป็นบทความท่ีเป็น
ประเด็นให้ท่ีมีผูว้ิพากษ์วิจารณ์งานเขียนของมลัธัสอย่างกวา้งขวาง (Sachs, 2008: 73) จากการ
ท่ีมลัธัสมีแนวคิดคดัคา้นกบัแนวคิดของWilliam Godwin (ค.ศ. 1756-1836) และ Marquis de 
Condorcet (ค.ศ. 1743-1794) รวมทั้งบิดาของมลัธัสเองซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือว่ามนุษย์มี
ความสามารถพฒันาไปสู่ความสมบูรณ์ได ้ (The Perfectibility of Humanity) โดยไม่มีขอ้จ ากดัซ่ึง
เป็นแนวคิดท่ีได้รับความนิยมในสมัยนั้นจากการพฒันารุดหน้าของสังคมยุโรปในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 18 

Malthus (Harford, 2013: 241-2) อธิบายในงานเขียนบทท่ี 2 ของเขาวา่การเพิ่มประชากร
โดยธรรมชาติอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั (Unchecked) ไม่วา่จะเร่ิมท่ีปริมาณเท่าไร ตวัอยา่งเช่น 1,000 ลา้น
คน ประชากรจะเพิ่มแบบทวีคูณ (Geometrical Ratio) ในทุกช่วงเวลา 25 ปี โดยมีลกัษณะการเพิ่มเป็น 
1,2,4,8,16,32, 64,128,256,512 ในขณะท่ีทรัพยากรปัจจยัการด ารงชีพของมนุษยเ์พิ่มข้ึนแบบขั้นบนัได 
(Arithmetical Ratio) ในอตัรา 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ดงันั้นในอนาคตพิสัย 225 ปี อตัราส่วนประชากร
ต่อทรัพยากรปัจจยัด ารงชีพจะเท่ากบั 512 ต่อ 10 และในอนาคตพิสัย 300 ปี จะมีอตัราส่วนเท่ากบั 
4,096 ต่อ 13  
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 สถานการณ์ท่ีสังคมเผชิญกบัปัญหาความยากจน เป็นประเด็นท่ีมีขอ้ถกเถียงวิพากษต์ามมา 
วา่อะไรคือท่ีมาของความยากจน โดยความสามารถในการขยายเผา่พนัธ์ุของมนุษยน์ั้นจะก่อให้เกิด
ปัญหาหลายประการในสังคมท่ียากไร้ โดยเฉพาะต่อชนชั้นกรรมกรท่ีมีลูกจ านวนมาก จึงน าไปสู่
ปัญหาความยากจน เน่ืองจากจะท าให้แรงงานกรรมกรมีจ านวนมากจึงท าให้ค่าจา้งแรงงานถูก 
รายได้ไม่เพียงพอต่อการเจือจุนครอบครัว ทั้งน้ีมิได้เกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้น
นายทุน ในขณะเดียวกนัเม่ือปริมาณทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตลดลง สมมุติว่าแทนท่ีจะ
เพียงพอต่อคนจ านวน 7 ลา้นคน แต่ตอ้งแบ่งให้คนถึง 8 ลา้นคน ราคาทรัพยากรย่อมมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ประชากรท่ียากจนยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพมากข้ึน ในภาวะท่ีล าบากท าให้
ประชากรชนชั้นกรรมกรต้องท างานหนักข้ึน เพื่อให้มีรายได้เท่าเดิมจึงจะพอต่อการเล้ียงดู
ครอบครัว สภาวะท่ียากจนน้ีไม่เอ้ือต่อการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ ค่าจา้งแรงงานท่ีมีราคาต ่ากระตุน้ให้
ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการใช้แรงงานเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการ และ
ภาคการเกษตรตอ้งการแรงงานเพื่อปรับเพิ่มพื้นท่ีการเกษตรให้สามารถเพาะปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร
ให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร อตัราส่วนจ านวนประชากรต่อทรัพยากรจึงกลบัมาสู่สภาวะสมดุล
อีกคร้ังหน่ึง 
 ความวิตกกงัวลวา่ การเพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณของประชากรผูย้ากไร้ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ และมูลนิธิ จะน าไปสู่สังคมท่ีลม้ละลาย (National Bankruptcy) เน่ืองจากทา้ยท่ีสุดการท่ี
ประชากรท่ียากไร้เพิ่มข้ึนจะน าไปสู่ภาวะท่ีตอ้งเผชิญกบัความอดอยาก (Famine) หรือเกิดการป่วย
เป็นโรค (Disease) และลม้ตาย (Mortality) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีธรรมชาติจดัการหยุดย ั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
(Positive Checked) แนวคิดของ Malthus จึงถูกวพิากษอ์ยา่งกวา้งขวาง 
 สภาวะเส่ียงอนัตรายจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน จะสกดักั้นการพฒันาไปสู่สังคมท่ี
สมบูรณ์ (Utopian Society) จากพลงัท่ีเกิดจากจ านวนประชากรมีพลงัเขม้ขน้เหนือกว่าพลงัของ
ทรัพยากรท่ีจะรองรับสนองความต้องการของมนุษย์ (Subsistence)  หากมนุษย์ไม่เรียนรู้จาก
สัญญาณเตือนภยัจากการเพิ่มข้ึนของประชากร และไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากขอ้มูลการลม้เหลว
ของสังคมมนุษยใ์นอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงในสังคมหน่ึงๆ เม่ือเวลาผา่นไปจ านวนประชากรจะเพิ่มข้ึนจน
ในท่ีสุดการเพิ่มข้ึนของประชากรจะหยุดลง (Checked) ดว้ยปรากฏการณ์ความอดอยากและลม้ตาย
จากด้วยขีดจ ากดัของทรัพยากรท่ีรองรับความตอ้งการของมนุษย ์(Means of Subsistence)ไม่
เพียงพอต่อจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน จนกระทั่งจ  านวนประชากรกลับมาสมดุลกับปริมาณ
ทรัพยากรท่ีรองรับความตอ้งการอีกคร้ังหน่ึง เป็นการปล่อยใหธ้รรมชาติแกไ้ขปัญหาท่ีมนุษยจ์ะตอ้ง
เผชิญกบัความเจ็บปวด (by Misery and Vice) และให้ขอ้เสนอถึงการสร้างสมดุลในระยะยาวข้ึน
กวา่เดิม ดว้ยการคดัคา้นกฎหมายช่วยเหลือผูย้ากไร้ (Poor Laws) และเขาเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ใน
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ประเทศองักฤษเพียงคนเดียวในสมัยนั้นท่ีสนับสนุนการเก็บภาษีการน าเขา้อาหารท่ีน ามาเล้ียง
ประชากร (Corn Laws) โดยให้เห็นผลว่าจะกระตุน้การผลิตในประเทศ และเป็นการสร้าง
ผลประโยชน์ในระยะยาว 
 งานเขียนน้ีมีอิทธิพลและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ แมว้า่ผลเสียของการเพิ่มประชากรตามการคาดการณ์ของเขาจะ
ไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากชาวยุโรปอพยพไปสู่โลกใหม่ คือทวีปอเมริกาเหนือ ตลอดจนการคน้พบโลก
ใหม่และการพฒันาอุตสาหกรรม ท าใหช้าวยโุรปท่ีศทัธาตามแนวคิดของศาสนาคริสตเ์ช่ือวา่เกิดจาก
พระเจา้ไดส้ร้างโลกให้ชาวยุโรปและชาวยุโรปจดัการตามความตอ้งการของพระเจา้  (Sachs, 2008: 
160) 
 
 2.1.2  ระเบิดประชากร (The Population Bomb) 

หนงัสือเร่ือง “The Population Bomb” (Ehrlich and Ehrlich 1968) โดยการสนบัสนุนของ 
David Brower ผูบ้ริหารของ The Sierra Club ซ่ึงเป็นองคก์รอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีทรงอิทธิพลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ian Ballantine แห่งส านักพิมพ ์Ballantine ท่ีตอ้งการเผยแพร่ความ
ตระหนกัต่อปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากรใหม้ากท่ีสุด (Reed, 2008)  เปิดเผยเง่ือนไขการขยายตวั
ของประชากร เป็นตน้ตอของการแก่งแย่งและการสูญส้ินของมนุษยช์าติ ท าให้เห็นว่านาฬิกาท่ีตั้ง
เวลาระเบิดประชากรก าลงัเดินอยู ่ 

การเสนอค าตอบท่ีเป็นทางออกของปัญหาคือ การหยุดย ั้งการเพิ่มประชากรทนัที โดย
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองน้ี เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเป็นผูบ้ริโภคทรัพยากรมาก
ท่ีสุด เอร์ลิชไดก่้อตั้งองคก์ร Zero Population Growth (ZPG) ใน ปี ค.ศ. 1968 มีสมาชิกจ านวน 100 คน 
ใน ปี ค.ศ. 1969 เพิ่มเป็น 3600 ใน ปี ค.ศ. 1970 และเพิ่มเป็น 36,000 คน ใน ปี ค.ศ. 1971 จากการรณรงค์
ในวนัส่ิงแวดลอ้มโลก (Earth Day) คร้ังท่ี 1 ใน ปี ค.ศ. 1970 (Lehner, 2011) 

Ehrlich (1968) เสนอแนะนโยบายต่างประเทศวา่ควรให้การช่วยเหลือประเทศยากจนท่ีมี
โอกาสจะผลิตอาหารใหส้มดุลกบัจ านวนประชากรเท่านั้น และควรหยดุการช่วยเหลือดา้นอาหารแก่
ประเทศอินเดียท่ีสัดส่วนจ านวนประชากรมากเกินกว่าท่ีจะผลิตอาหารเล้ียงได้ และท าหมัน
ประชากรอินเดียเพศชายท่ีมีลูก 3 คนข้ึนไป 

 
2.1.3  ขีดจ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 บทเรียงความเร่ืองโศกนาฏกรรมของส่วนรวม (The Tragedy of the Commons) ตีพิมพใ์น
วารสาร Science ในปี ค.ศ. 1968 (Hardin, 1968) วิเคราะห์ ปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากรมนุษย ์
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โดยเห็นวา่ เป็นปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขดว้ยเทคโนโลยี เน่ืองจากมนุษยมี์สัญชาตญาณ เอาชนะกนั
เหมือนเกมส์ “Tick-Tack-Toe” ท่ีผูแ้ข่งขนัขีดเส้นก าหนดเพิ่มพื้นท่ีของตนเองให้ครบตามแนว
เส้นตรงบนพื้นท่ีท่ีแบ่งเป็นตาราง 3x3ก่อน หรือขดัขวางคู่แข่งไม่ให้ใช้พื้นท่ีบนตารางเป็นแนว
เส้นตรงใหไ้ด ้จึงเป็นผูช้นะเม่ือถือวา่คู่ต่อสู้รู้กติกาแลว้เราสามารถท าทุกอยา่งเพื่อค าวา่ชยัชนะไม่วา่
จะเป็นชยัชนะจากการทุบศีรษะคู่ต่อสู้หรือการมอมยาให้คู่ต่อสู้เพล่ียงพล ้าหรือแมก้ระทัง่การแกไ้ข
คะแนนหรือไม่สนใจกติกาใดๆ (Abandonment of the Game) ทั้งๆท่ีรู้ ส่ิงเหล่าน่ีลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถแก้ไขทางเทคนิคได้ (No Technical Solution) การเพิ่มจ านวนประชากรในอตัรา 
“Geometric” ท าให้เกิดจ านวนทวีคูณ (Exponential) ท าให้ปริมาณทรัพยากรต่อหวัประชากรลดลง
อยา่งรวดเร็วและมนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงการเผชิญ ขอบเขตของการขยายจ านวน (Hardin, 1968: 
1243) 

 
2.2  ขดีจ ากดัของการเติบโต (The Limits to Growth) 
 

ผลงานวจิยัเร่ือง “The Limits to Growth” (Meadows et al., 1972) เป็นผลงานศึกษาของ
คณะนกัวจิยัจากสถาบนั Massachusetts Institute of Technology (MIT) แปลเป็นภาษาไทยเร่ือง
ขีดจ ากดัความเจริญ (อมร รักษาสัตย ์และ ปฐม มณีโรจน์, 2519) เป็นการศึกษาวิจยัตามโครงการ 
“The Project on the Predicament of Mankind” ในปี ค.ศ. 1970 โดยใชแ้บบจ าลองระบบท่ีเรียกวา่ 
System Dynamics ของ Jay Forrester เป็นตน้แบบเผยแพร่ในนามสโมสรแห่งโรม (Club of Rome) 
ในปี ค.ศ. 1972  

ผลงานศึกษามีข้อสรุปว่าทรัพยากรธรรมชาติจะไม่สามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรไดเ้น่ืองจากการเพิ่มข้ึนของอุปทานทรัพยากร เช่น ปริมาณอาหารท่ีผลิตป้อนประชากร
เป็นการเพิ่มข้ึนแบบเลขคณิต (Arithmetic) หรือ 1+2+3... ในขณะท่ีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนแบบ
ทวคูีณ หรือ 2x3x4… ซ่ึงการเพิ่มข้ึนอยา่งทวคูีณน้ีถูกมองขา้มไป งานวิจยัน้ีตอ้งการแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาท่ีจะเกิดจากการเพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณของประชากร และผลพวงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
คือปริมาณมลพิษท่ีสะสมเพิ่มข้ึน ความเหือดแห้งของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเหล่าน้ีไม่สามารถ
แกไ้ขไดเ้พียงนโยบายเดียว แต่ตอ้งเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งนโยบายหลาย ดา้น และกุญแจท่ี
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จคือการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วในการแกปั้ญหา 
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2.3  ขดีจ ากดัของพลงังาน 
 
ผลงานศึกษาในหวัขอ้ Energy Scenarios โดย Nibojsa Nakicinovic (2004) เผยแพร่ใน

รายงาน “World Energy Assessment” (UNEP, 2004) จ  าลองสถานการณ์ 3 กรณี (Cases) ของการ
คาดการณ์การเติบโตในอนาคตถึงปี ค.ศ. 2050 และ ค.ศ. 2100 การพิจารณาทั้ง 3 กรณี พบวา่ความ
ตอ้งการพลงังานพื้นฐานเพิ่มข้ึน 3 เท่าภายในปี ค.ศ. 2050 และเพิ่มข้ึนถึง 5 เท่าตวัในปี ค.ศ. 2100  

รูปแบบการใชพ้ลงังานจะเปล่ียนมาใชถ่้านหินและเช้ือเพลิงชีวภาพมากข้ึน ในรูปแบบเชิง
อนุรักษพ์ลงังานน าไปสู่การใชพ้ลงังานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนการเพิ่มปริมาณการขนส่งพลงังานโดยการ
พฒันาระบบเครือข่ายและระบบท่อมากข้ึน สัดส่วนการใชพ้ลงัของประเทศก าลงัพฒันาท่ีจะมีการ
ใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 34 ของพลงังานทั้งโลกในปี ค.ศ. 1990 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 
2050 และเพิ่มเป็นร้อยละ 60ในปี ค.ศ. 2550 และร้อยละ70 ในปี ค.ศ. 2100 

 

2.4  การประเมนิต้นทุนส่ิงแวดล้อม 
 
ตน้ทุนส่ิงแวดล้อมประกอบด้วยตน้ทุนส่ิงแวดล้อมทางตรงและตน้ทุนทางออ้ม วิธีการ

รวบรวมต้นทุนส่ิงแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมนิยมใช้แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Model) โดยแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตนิยมใชเ้ป็นแผนผงัของวฎัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ และเป็นเคร่ืองมือค านวณผลรวมของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มทางตรงและทางออ้ม จากจุดก าเนิด
องค์ประกอบจนถึงปลายทางของสินคา้ แสดงความเช่ือมโยงกนัในฐานะปัจจยัการผลิตและการบริโภค
ระหว่างสินค้าหลากหลายทั้ งส้ินทั้งมวลในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (นวลลดา สงวนวงษ์ทอง, 
2556:46)  

 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.5.1  การศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองต่อการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 

2.5.1.1  ผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองต่อการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use) มีสาเหตุมาจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การใชเ้ทคโนโลยี การเปล่ียนโครงสร้างประชากร การเมือง วฒันธรรม และการขยายตวั
ของเมือง (Urbaniation) (Kharel, 2010) 
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Kharel (2010) ศึกษาผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในมิติดา้นการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Impacts of Urbanization on Environmental 
Resources: A Land Use Planning Perspective, Kharel, 2010) โดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US Geological Survey: USGS, 1999) ซ่ึงเป็นผลของการพฒันาพื้นท่ีในเมืองเพื่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน และความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน  

โดยทัว่ไปเป็นการขยายตวัพื้นท่ีของเมืองออกไปอย่างกระจดักระจาย (Spatial 
Sprawl) ขยายรุกคืบพื้นท่ีชายขอบ (Peripheral Areas of City) เร่ิมจากท าการก่อสร้างอาคารท่ีอยู่
อาศยัและตามมาด้วยการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค การสร้างถนน วางท่อน ้ าประปา วางท่อ
ระบายน ้า ท าใหพ้ื้นท่ีท่ีเคยเป็นพื้นท่ีชนบท (Rural) และยงัมีปริมาณประชากรไม่มากนกัพื้นท่ีป่า ทุ่ง
กวา้ง ล าธาร แหล่งน ้ า พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเคยอยู่โดยรอบเมืองหายไป เม่ือพื้นท่ีวา่ง (Open Space) 
ถูกเปล่ียนไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนแลว้ การท่ีภาครัฐจะท าให้พื้นท่ีเหล่าน้ีกลบัคืนมาเป็นพื้นท่ีว่าง
อีกมีค่าใชจ่้ายสูง (Geruson and McGrath, 1977 อา้งถึงใน Kharel, 2010: 7) 

ประชากรในประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Most Economically Developed Countries: 
MEDC) อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเมืองร้อยละ 53 ในปี ค.ศ. 1950 ในปี ค.ศ. 1990 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 74 
ประชากรในประเทศก าลงัพฒันา (Least Economically Developed Countries: LEDC) อาศยัอยูใ่น
เมืองร้อยละ 17 ในปี ค.ศ. 1950 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 34 ในปี ค.ศ. 1990 การคาดการณ์พบวา่ในปี ค.ศ. 
2030 ประชากรในประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะในทวีปเอเชียจะอาศยัอยูใ่นเมืองถึงร้อยละ 60 
และประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาจะอาศยัในเมืองถึงร้อยละ 80 ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 (United 
Nation, 2012) 

การขยายตัวของเมืองอย่างขาดการวางแผนท าให้พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการ
เพาะปลูก ถูกน าไปใชใ้นการก่อสร้างอาคารบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ตน้ไม้
พืชพรรณท่ีเคยมีในพื้นท่ีถูกตดัโค่นลงไปท าใหเ้กิดการสูญเสียทางพนัธุกรรมและท าใหอุ้ณหภูมิเพิ่ม
สูงข้ึน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการขาดรูปแบบการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม ขาดความ
เช่ือมโยงกับกลยุทธ์การพัฒนาพื้นท่ีการเกษตรและการพัฒนาพื้นท่ีเมือง และการจัดล าดับ
ความส าคญัของปัญหาการจดัการพื้นท่ีเมืองถูกก าหนดไวใ้นระดบัต ่า (WCED, 1987) 

การขยายตวัของเมืองส่งผลกระทบต่อท่ีดินท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
การปลูกสร้างบ้านเรือนอาคาร ท าให้ประโยชน์ของการใช้ดินท่ีเหมาะต่อการเพาะปลูกลดลง 
เน่ืองจากท าให้เกิดการพงัทลายของดิน ท าให้คุณสมบติัของดินและธาตุอาหารในดินสูญหายไป 
เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและสารเคมีองคป์ระกอบท าให้ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก 
และท าใหคุ้ณสมบติัการกรองน ้ าลดลง (Marcotullini, Braimah, and Onishi, 2008 อา้งถึงใน Kharel, 
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2010: 15) การกั้นพื้นท่ีก่อสร้างอาคารและถนนท าให้ดินเล่ือนไถลจากความไม่เสถียรมัน่คงของ
พื้นท่ีลาดชนั (Beek, Cammeraat, and Mikovski, 2008 อา้งถึงใน Kharel, 2010: 15) 

ผลการศึกษาพบวา่การกระจายตวัประชากรท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละพื้นท่ีไม่เท่ากนั โดยมี
บางพื้นท่ีมีการอยูอ่าศยัความหนาแน่นมากกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ คาดการณ์วา่ปี ค.ศ. 2014 ประชากรจะมี
การขยายตวัออกไปในพื้นท่ีนอกเขตเมือง  

คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 ประชากรประเทศสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 50 
เม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรในปี ค.ศ. 1990 (Day, 1996 อา้งถึงใน Kharel, 2010: 35) กลายเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรถึง 400 ล้านคน ท าให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนและแนวโน้ม
ประชากรท่ีอาศยัในเมืองเพิ่มข้ึนอีก 80 ลา้นคนใน ค.ศ. 2550 ดงันั้นการวางแผนการใชพ้ื้นท่ีและ
การขยายตวัของเมืองตอ้งเพิ่มจ านวนท่ีอยูอ่าศยัอีก 30 ลา้นครัวเรือน จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีเพื่อเป็นท่ี
อยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนอีก 12,600 ตารางไมล์ (US Census Bureau, American Community Survey, 2010 
อา้งถึงใน Kharel, 2010: 35) ท าให้มีความตอ้งการพื้นท่ี เพื่อกิจการอ่ืนๆ จะเพิ่มข้ึน เช่น พื้นท่ีถนน 
พื้นท่ีสวนสาธารณะ สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สถานีดบัเพลิง การบริการน ้าสะอาด 

บทบาทของการวางแผนผงัเมืองส าคญัอย่างยิ่งต่อความย ัง่ยืนของสังคมเมือง ท่ี
จะตอ้งมีพื้นท่ีส าหรับ 1) พื้นท่ีเพื่อสนองปัจจยัการด ารงชีพท่ีมีความจ าเป็นของคนในสังคม 2) พื้นท่ี
ท่ีตอ้งมีการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น พื้นท่ีวา่ง สวนสาธารณะ แหล่งน ้ า พื้นท่ีชุ่มน ้ า 3) พื้นท่ีท่ีตอ้ง
จดัการเพื่อสุขภาพและความปลอดภยั เช่น พื้นท่ีลาดชนั พื้นท่ีรับน ้ าท่วม และพื้นท่ีส าหรับป้องกนั
การลุกลามของเพลิงไหม ้ดงันั้นจะตอ้งปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์เน่ืองจากความล้มเหลวของการ
วางแผนแบบดั้งเดิม ท าให้พื้นท่ีท่ีอ่อนไหวต่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมถูกท าลายโดยไม่อาจ
กลบัคืนได ้(McKinney, 2006 อา้งถึงใน Kharel, 2010: 36) การกระจายตวัของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน
ในบางพื้นท่ี สัมพนัธ์กบัการก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยั โดยคาดการณ์ว่าปี ค.ศ. 2014 จะมีการ
ขยายตวัการก่อสร้างอาศยัท่ีอยูอ่าศยัออกไปในพื้นท่ีนอกเขตเมืองมากข้ึน และจะคุกคามท าลายพื้นท่ี
ท่ีอ่อนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน  

2.5.1.2 ผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีรับน ้า 
 การศึกษาเพื่อคาดการณ์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน

พื้นท่ีรับน ้ า (Forecasting Land Use Change and Its Environmental Impacts at a Watershed Scale) 
(Tang et al., 2005) เป็นผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อพื้นท่ีรับน ้ า
ในระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค และท าให้ปริมาณมลพิษซ่ึงไม่สามารถระบุแหล่งก าเนิด (Non-Point 
Source) เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่า พื้นท่ีชุ่มน ้ า พื้นท่ีหญา้ พื้นท่ี
โล่งกวา้ง เพื่อสร้างเป็นอาคารท่ีพกัอาศยั ส่งผลให้กระแสการไหลของน ้ าผิวดินเปล่ียนแปลง 



23 

(Watershed) การศึกษามีความเห็นว่าปัจจยัดงักล่าว ท าให้ความเร็วของกระแสน ้ าเร็วข้ึนและอตัรา
การทดแทนน ้าใตดิ้นลดลง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาคือภาวะน ้าท่วมในทอ้งถ่ินเกิดบ่อยคร้ังข้ึน  

การปิดกั้นกระแสน ้ าท่ีเปล่ียนแปลงจากพื้นท่ีท่ีน ้ าเคยไหลผา่นได ้ท าให้คุณภาพของ
น ้าในท่อระบายน ้าฝนลดลง จากการตรวจวดัและการใชแ้บบจ าลองพบวา่น ้ าท่ีถูกกกัอยูใ่นพื้นท่ีเมืองจะ
รวบรวมเอามลพิษต่างๆ มลพิษ ไดแ้ก่ โลหะหนกั ยาฆ่าแมลง น ้ามนั จารบี แบคทีเรียเช้ือโรค มลพิษ
บางส่วนท่ีละลายรวมกบัน ้าฝนไหลไปตามทางระบายน ้า และกระแสน ้าไหลพามลพิษไปรวมสะสม
ในแหล่งรับน ้า  

พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาน้ีคือแม่น ้ า Muskegon ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายหน่ึงท่ีไหลลงสู่
ทะเลสาบ Lake Michigan แม่น ้ า Muskegon ไหลลงสู่ทะเลสาบ Lake Muskegon ก่อนท่ีจะไหลลง
ทะเลสาบ Lake Michigan เป็นแหล่งน ้ าท่ีมีปัญหาคุณภาพน ้ าเส่ือมโทรม ปริมาณมลพิษท่ีระบายลง
สู่ทะเลสาบแห่งน้ีมากจนถูกจดัเป็นพื้นท่ีท่ีน่ากงัวล (Area of Concern: AOC) ถูกก าหนดไวใ้นแผน
อนุรักษ์ทะเลสาบร่วมกันระหว่างประเทศแคนาดากบัประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า “Lake 
Michigan Lake-wide Management Plan (LaMP)” (USEPA, 2000, อา้งถึงใน Tang et al. 2005: 36) 

2.5.1.3 ผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 การศึกษาเร่ืองผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคม จากความเป็นเมือง (The Socio-

Economic of Urbanization) (Dociu and Dunarintu, 2012) โดยวิธีการส ารวจ ผลการศึกษาระบุวา่
การอพยพของประชากรเขา้อาศยัอยูใ่นเมืองเป็นปรากฏการณ์หน่ึงของโลกาภิวตัน์ (Globalization) 
ส่งผลกระทบในมิติทางสังคมไดแ้ก่ การเป็นตลาดแรงงานในเมือง เม่ือเมืองขยายตวัออกไปแบบ
กระจดักระจายท าให้โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นแหล่งจา้งงานกระจายตวัออกไปจากใจกลางเมือง 
การท่ีแหล่งจา้งงานเคล่ือนยา้ยออกไปจากใจกลางเมือง (Central Business District: CBD) ท าให้
แรงงานในเมืองตกงาน แรงงานตอ้งปรับตวัตามความตอ้งการของตลาด และตอ้งท างานเพื่อให้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัว เม่ือแหล่งจา้งงานยา้ยออกไปชานเมือง (Sub-Urban) ในเขต
ชนบท (Rural) ท าให้แรงงานตอ้งเคล่ือนยา้ยออกไปท างานนอกเมือง (Job Sprawl) ในขณะท่ี
แรงงานในท้องถ่ินนั้นมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการสมัครงานท่ีมีต าแหน่งเปิดข้ึนใหม่ (Spatial 
Mismatch)  

ผลกระทบจากความเป็นเมืองท าให้ความเป็นครอบครัว หรือความคิดการสร้าง
ครอบครัวจะลดลง เน่ืองจากสังคมเมืองท่ีมีกลุ่มคนหลายกลุ่ม หลายประเภท ท าให้มีการเลือกท่ีจะ
อยูใ่นกลุ่มท่ีเหมาะกบัตนเอง บทบาทของผูห้ญิงในสังคมเพิ่มข้ึนเม่ือผูห้ญิงตอ้งท างานนอกบา้นและ
มีภาระหนา้ท่ีในการดูแลครอบครัว ตลอดจนการยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้มาสู่เมืองใหญ่ตอ้งมีการ
ปรับตวั ส่งผลใหอ้ตัราการเกิดของประชากรลดลง  
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ผลกระทบจากความเป็นเมืองท าให้เกิดปัญหาสุขภาพและปริมาณมลพิษเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากการขาดมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมกบัการเติบโตของประชากรในเมืองส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชากรท่ีอยูอ่าศยั จากการไดรั้บมลพิษโดยเฉพาะมลพิษทางน ้าและอากาศ 

ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ มีโอกาสในการศึกษา
มากกว่าในชนบท ท าให้สามารถเลือกวิถีการใช้ชีวิตได้หลากหลาย เกิดความเหล่ือมล ้ าในสังคม
ปัญหาความยากจน และผลการะทบทางจิตวิทยา ประชากรท่ีไม่สามารถการปรับตวัให้เขา้กับ
มาตรฐานการด ารงชีพของคนในสังคมเมือง ท่ีเป็นศูนยก์ลางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่
สามารถขยบัฐานะทางสังคม หรือไม่มีโอกาสในการท างานหรือการท าธุรกิจท่ีมีรายได้สูง 
ประชากรกลุ่มน้ีจะไดรั้บภาระท่ีบีบคั้นท าใหเ้กิดความเครียดและอาจแสดงออกมาซ่ึงความกา้วร้าว  

ส าหรับผลกระทบดา้นเศรษฐกิจนั้นมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีในเมือง 
ไดแ้ก่ เขตท่ีไดรั้บการพฒันาทางเศรษฐกิจมาก เป็นพื้นท่ียา่นส าคญัในการสร้างงานและการคา้ขาย 
เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การพบปะเจรจาทางธุรกิจ เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีซ่ึงสร้างรายได ้
และเป็นการพฒันาความสามารถหรือวฒิุการศึกษาให้กบัทรัพยากรบุคคล พื้นท่ียา่นใจกลางเมืองจึง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจารจรแออดั จากจ านวนรถยนตท่ี์มากเกินกวา่พื้นผวิถนนและเป็นพื้นท่ีท่ีการขนส่ง
มวลชนไม่เพียงพอต่อปริมาณการสัญจรจึงท าให้ประชากรตอ้งพึ่งพาการใชร้ถยนต ์(Car-dependent 
Community) และเป็นพื้นท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศจากควนัควนัไอเสียรถยนต์ ส่งผลต่อสุขภาพผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีศูนยก์ลางเศรษฐกิจ 

2.5.1.4  ผลกระทบจากการขยายตวัของเมืองต่อการใชท่ี้ดินและภูมิทศัน์  
การศึกษาการขยายตวัของเมือง พลวตัการเปล่ียนแปลงของท่ี ดินและภูมิทศัน์ใน

พื้นท่ีเมือง Pennsylvania (Urban Expansion in Center Country, Pennsylvania: Spatial Dynamics 
and Landscape Transformation) (Batisani and Yarnal, 2009) จากขอ้มูลในปี ค.ศ. 1990 พบว่า
ประชากรประเทศสหรัฐอเมริกนัอาศยัอยูบ่ริเวณชานเมืองมากกว่าใจกลางเมืองเป็นคร้ังแรก พื้นท่ี
เกษตรกรรมชั้นดี 1 ใน 5 ส่วนของประเทศอยู่ในเขตชนบท ชานเมืองใหญ่ หากการขยายตวัของ
เมืองออกมาชานเมืองมากข้ึน จะท าให้พื้นท่ีเกษตรกรรม 1 ใน 3 ของประเทศถูกลุกล ้ า พื้นท่ี
เพาะปลูกผลิตอาหาร แหล่งธรรมชาติ พื้นท่ีรับน ้ า พื้นท่ีวา่งเพื่อสันทนาการ จะหายไปเม่ือการพฒันา
พื้นท่ีเกิดข้ึน  

การเขา้ใจถึงพลวตัการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี ก่อนท่ีสภาพพื้นท่ีนั้นจะเปล่ียนเป็น
ส่วนหน่ึงของเมืองท่ีจะขยายตวัจะช่วยป้องกนัการท าลายธรรมชาติ การขยายตวัของเมืองแบบ
กระจดักระจายเป็นเหตุให้มีการแบ่งเขตการใช้ท่ีดินและการรุกล ้ าพื้นท่ีการเกษตร แต่ยงัไม่มีวิธี
การศึกษาท่ีครอบคลุมทุกมิติของการกระจดักระจายตวั การศึกษาน้ีผสมผสานวิธีการ 3 วิธี ไดแ้ก่ 1) 
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การแบ่งตารางพื้นท่ี (Cross-Tabulation) เพื่อแจกแจงพื้นท่ีท่ีมีการขยายตวั 2) การขนส่ง คมนาคม 
(Logistic Regression) และ 3) แบบจ าลอง CLUE-S Model เพื่อคาดการณ์การใชท่ี้ดินในอนาคต ซ่ึง
วธีิการศึกษาน้ีสามารถแยกการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีในลกัษณะกระจดักระจายและพื้นท่ีการพฒันา
ท่ีดินท่ีมีทิศทางในการเปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจน 

พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีคือเขต Centre Country ในเมือง Pennsylvania ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
มีความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัขนาดปานกลางเพิ่มข้ึน และไดรั้บความนิยมส าหรับผูท่ี้ใช้ชีวิตในวยัชรา 
โดยพื้นท่ีบางส่วนของเมืองถูกกนัไวเ้ป็นเขตอนุรักษ์ ดงันั้นพื้นท่ีท่ีจะขยายตวัเพื่อการสร้างท่ีอยู่
อาศยัจึงมีจ ากดั 

 
2.5.2  การค านวณต้นทุนส่ิงแวดล้อม 

2.5.2.1  การค านวณตน้ทุนของพื้นท่ีถมขยะ 
การศึกษาเร่ืองตน้ทุนภายในและต้นทุนภายนอกของพื้นท่ีถมขยะในนครชิคาโก 

(Measuring of Internal and External costs of Sanitary Landfill Sites in Chicago Metropolitan Area) 
(Hwang, 1979) เป็นการศึกษาตน้ทุนทางตรงและทางออ้มของพื้นท่ีถมขยะชุมชน จากขอ้มูลราคา
ท่ีดินในมหานครชิคาโกในปี ค.ศ. 1970 และการส ารวจปริมาณขยะต่อจ านวนประชากรและราคา
ค่าบริการต่อหวั น ามาค านวณตน้ทุนในการบริหารกิจการสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 

ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ขยะท่ีท าการเก็บโดยบริษทัเอกชน ซ่ึง
ส่วนใหญ่ถูกน าไปยงัพื้นท่ีฝังกลบ (Landfill Sites) และปริมาณขยะท่ีเก็บโดยเทศบาลซ่ึงจะถูกน าไป
เผาในเตาเผาไหมค้วามร้อนสูง (Incinerator) ตน้ทุนการจดัเก็บขยะรวมมีค่าเท่ากบั 23 ดอลลาร์ ต่อ
ตนั ตน้ทุนมีการแปรผนัข้ึนอยู่กบัจ านวนรถท่ีใช้ขนขยะ ระยะทางการขนส่ง และปริมาณขยะท่ี
รวบรวมไดแ้ต่ละเท่ียว ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนมากท่ีสุดคือปริมาณขยะท่ีจดัเก็บในแต่ละวนั 
หากปริมาณขยะเพิ่มข้ึนจะท าให้การจดัการตน้ทุนแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยปริมาณขยะ
จ านวน 100 ตนั ต่อวนั มีตน้ทุนมากกวา่ 2 ดอลลาร์ ต่อตนัในขณะท่ีปริมาณขยะจ านวน 600 ตนั ต่อ
วนั มีตน้ทุนการก าจดันอ้ยกวา่ 1 ดอลลาร์ ต่อตนั 

ตน้ทุนการจดัการภายในรายปี (Annual Internal Operating Cost) ของการจดัการขยะ
ในพื้นท่ีฝังกลบ สามารถแสดงดว้ยสมการ คือ  VVCFCTC   หมายถึงตน้ทุนรวม (TC) เท่ากบั 
ตน้ทุนคงท่ี (FC) รวมกบัตน้ทุนผนัแปร (VC) แปรผนัตามปริมาณขยะท่ีจดัเก็บ (V) 

โดยทัว่ไปหากมีท่ีดินในปริมาณมากและระยะทางการขนส่งท่ีไม่ไกลมาก การ
จดัเก็บขยะโดยการฝังกลบเป็นวิธีท่ีมีต้นทุนต ่าท่ีสุดแต่ต้องการพื้นท่ีจ  านวนมาก ท าให้เกิดผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นท่ีหรือในภูมิภาค (Region) ความตอ้งการปริมาณพื้นท่ีถมขยะ
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ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน 2 ลูกบาศก์หลา (Cubic Yard) ต่อหวัต่อปี โดยค านวณจากการท่ี
ประชากรท่ีผลิตขยะปริมาณ 5.5 ปอนดต่์อวนั หรือ 2,000 ปอนดต่์อหวัต่อปี และความหนาแน่นของ
ขยะ 1,000 ปอนด ์ต่อลูกบาศกห์ลา 

2.5.2.2 ตน้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการผลิตสินคา้และบริการ 
              ตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 
การศึกษาเร่ืองต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการผลิตสินค้าและ

บริการตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน (สมบติั พนัธวิศิษฎ์, 2555) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
จดัล าดับความส าคญัในการจดัการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าหรับการ
วางแผนและการตดัสินใจทางส่ิงแวดลอ้ม 

งานวิจยัน้ีใช้แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต(Input-output Model) ในการ
วิเคราะห์ตน้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของสาขาการผลิตต่างๆ ของประเทศไทยได้
อยา่งละเอียดและครอบคลมุทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจากฐานขอ้มูล
ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี พ.ศ. 2548 ครอบคลุม 180 สาขาการผลิต 

ผลการศึกษาพบวา่ตน้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการผลิตสินคา้และ
บริการของประเทศไทยโดยเฉล่ีย มีส่วนประกอบของตน้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 14.66 ของมูลค่าสินคา้และบริการ ตน้ทุนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ตน้ทุนดา้นพลงังานและ
ขนส่งเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสุดในกลุ่มสาขาการผลิตสาธารณูปโภค ต้นทุนด้านสารเคมีท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสุดในกลุ่มสาขาการผลิตเกษตรกรรม และตน้ทุนดา้น
ของเสียเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ 

2.5.2.3  ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มส าหรับการประเมินคุณค่าของการพฒันาอุตสาหกรรม 
              ไทย 
การศึกษาตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มส าหรับการประเมินคุณค่าของการพฒันาอุตสาหกรรม

ไทย (นวลนดา สงวนวงษ์ทอง, 2555) มีวตัถุประสงค์เพื่อวดัตน้ทุนส่ิงแวดล้อมของการพฒันา
อุตสาหกรรมไทย  

การค านวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสุทธิของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยผลต่างของ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมได้แก่ผลรวมของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจทางตรงและทางออ้ม กบั ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยการค านวณตุน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
รวมได้แก่ผลรวมของต้นทุนส่ิงแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม การค านวณทั้ งสองกรณีใช้
แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) ตามแบบฉบบัของ Leontief (1966) 
เป็นเคร่ืองมือ 
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การศึกษาพบว่าค่ า เฉ ล่ียสัมประสิท ธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของ
อุตสาหกรรมมีค่าเท่ากบั 0.62 และค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดล้อมรวมเท่ากบั 0.10 
อุตสาหกรรมกลุ่มท่ีมีสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงมากกวา่และเท่ากบัค่าเฉล่ีย 
0.52 มีจานวนรวม 45 สาขาลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่เป็นอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยง
กบัภาคเกษตรซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้ปัจจยัการผลิตขั้นกลางผลิตในประเทศในสัดส่วนท่ีสูง
อุตสาหกรรมกลุ่มท่ีมีสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 0.52 มีจ านวน
รวม 48 สาขา ลกัษณะเด่นของอุตสาหกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่เป็นอุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนน าเขา้
จากต่างประเทศและมีการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมในประเทศน้อย ใช้ปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูง 

ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายพิจารณาจากผลการศึกษาไดแ้ก่แนวทางท่ี 1 การยกระดบั
คุณค่าของการพฒันาอุตสาหกรรม พิจารณาจากสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมโดยการ
ยกระดบัมูลค่าเพิ่มประกอบด้วยค่าจา้งแรงงานผลก าไรของผูป้ระกอบการและรายไดข้องรัฐจาก
ภาษีทางออ้ม โดยอาศยัการพฒันาปัจจยัท่ีจะช่วยเพิ่มพนูสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต 

การยกระดับสัมประสิทธ์ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริงเกิดข้ึนได้จากการ
ส่งเสริมใหเ้กิดความหลากหลายของอุตสาหกรรมเพื่อใหอุ้ตสาหกรรมต่างๆมีความสามารถใชปั้จจยั
การผลิตท่ีผลิตในประเทศในสัดส่วนสูงข้ึน และแนวทางท่ี 2 การยกระดบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดย
การลดตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมสาขาท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวมในเกณฑ์
สูง ซ่ึงตอ้งการการก ากบัดูแลการส่งเสริมการพฒันาและการน าเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มาใชใ้นกระบวนการผลิต 

 
2.5.3  พฒันาการของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
ทฤษฏีดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium Theory) เกิดข้ึนจากแนวคิดของนัก

เศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศสช่ือวอลลาส Léon Walras (1874) ในหนังสือเร่ือง “Elements of Pure 
Economics” เป็นตน้ก าเนิดของกฎของวอลลาส (Walrasian Law) ไดแ้ก่ อุปสงคแ์ละอุปทานของ
สินคา้ในทุกตลาดอยูใ่นสถานะดุลยภาพเสมอ การเปล่ียนแปลงดุลยภาพในตลาดหน่ึงผกูพนัให้เกิด
การเปล่ียนแปลงดุลยภาพของตลาดอ่ืนๆ (Toruno, 1983 อา้งถึงใน กฤช เอ่ียมฐานนท,์ 2550) 

Wassily Leontief (1966) น าแนวความคิดพื้นฐานดุลยภาพทัว่ไปของวอลลาสมาสร้าง
แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) และระบบขอ้มูลปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิต (Input-Output Table) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีครอบคลุมระบบเศรษฐกิจทั้งหมดตามระบบบญัชีท่ีอยู่
บนพื้นฐานราคาคงท่ี ณ ปีใดปีหน่ึง และไดรั้บความนิยมน ามาใชใ้นการคาดการณ์ การเปล่ียนแปลง

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบโดยรวมของการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือนโยบายของ
รัฐบาล  (กฤช เอ่ียมฐานนท,์ 2550: 35) 

ผลงานศึกษาของ Scarf (1967) เร่ือง “On the Computation of Equilibrium Prices” เป็นการ
น าเสนอเทคนิคในการค านวณดุลยภาพของราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลง ต่อมาลูกศิษยข์อง Scarf คือ    
Shoven and Whalley (1972) ไดศึ้กษาเร่ือง “A General Equilibrium Calculation of the Effects of 
Differential Taxation of Income from Capital in the U.S” เพื่อคาดการณ์ผลกระทบของการใช้
นโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ท าใหก้ารศึกษาโดยการสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเป็น
ท่ีน่าสนใจ (Dixon and Rimmer, 2010: 10) 

Jorgenson (1984) ไดน้ าเสนอวิธีการค านวณดุลยภาพทัว่ไปในการศึกษาเร่ือง “The Stucture of 
Applied General Equilibrium Models” และการศึกษาของ Jogenson and Wilcoxen (1993) ใน
หวัขอ้ “Energy, the Environment and Economic Growth” รายงานงานวจิยัดา้นการใชพ้ลงังาน 

การศึกษาเร่ือง “Practical General Equilibrium Estimation of Resource Pulls under Trade 
Liberlization” (Taylor and Black 1974) ใช้วิธีการตามวิธีของ Johansen (1960) ในการสร้าง
แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (Dixon and Rimmer, 
2010: 11) 

การศึกษาเร่ือง “Income Distribution Policy in Developing Countries: A Case Study in 
Korea” (Adelman and Robinson 1978) ใชว้ธีิการตามวธีิของ Johansen (1960) ในการสร้าง
แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อศึกษาการกระจายรายไดป้ระชากรของประเทศเกาหลี (Dixon and 
Rimmer, 2010: 11) 

Johansen (1960) เป็นผูริ้เร่ิมสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป (Computable General 
Equilibrium-CGE) โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต(Input-Output Table) ในแบบฉบบัของ 
Leontief (1936) เป็นฐานขอ้มูล (Dixon and Rimmer, 2010: 3) ท าให้แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิต (Input-Output Model) ในแบบฉบบัของ Leontief มีความสามารถถ่ายทอดพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการผลประโยชน์สูงสุดโดยมีงบประมาณจ ากดั และพฤติกรรมการผลิตสินคา้ของ
ผูผ้ลิตท่ีตอ้งควบคุมตน้ทุนการผลิตให้ต ่าท่ีสุดโดยสมการแสดงการปรับตวัของระบบเศรษฐกิจทั้ง
ระบบ แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปตามวิธีของ Johansen จึงเป็นท่ีสนใจของนกัวิจยัจ านวนมาก และ
ไดรั้บความนิยมในการศึกษาในระดบัดุลยภาพทัว่ไป (Dixon and Rimmer, 2010: 11) 

Dixon (1976) สร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปตามวิธีของ Johansen ท่ีมีช่ือวา่ ORANI จาก
การสนบัสนุนของรัฐบาลในโครงการ IMPACT Project ในปี ค.ศ. 1970s เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลกลางประเทศออสเตรเลีย พร้อมกับการพฒันาชุดประมวลผล 
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GEMPACK โดย Ken Robert Pearson (1980) เพื่อใชป้ระมวลผลระบบสมการของแบบจ าลองดุลย
ภาพทัว่ไปตามรูปแบบของ Johansen (Horridge et al., 1998) 

Dixon (1970) ใชแ้นวคิดของ Amington (1969) ของแบบจ าลองการคา้ระหว่างประเทศ
ผสมผสานกบัแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลิต (Input-output Model) ของ Leotief (1966) ในการ
สร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปช่ือ ORANI เผยแพร่ใน ORANI: A Multisectoral Model of the 
Australian Economy (Dixon et al., 1982)  

แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปในตระกูล ORANI (Dixon et al. 1982) มีคุณสมบติัแสดง
ความสัมพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจทั้งระบบ โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต เป็นฐานขอ้มูล 
และนิยมใชเ้ป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์นโยบายในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย และสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริง (กฤช เอ่ียมฐานนท,์ 2550: 39) 

2.5.3.1 แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อการวเิคราะห์นโยบาย 
Rutherford (2000) ไดส้ร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปในการวิเคราะห์นโยบายการ

ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในงานวิจยัเร่ือง “Carbon Abatement, Technical Change and Inter-
generational Burden Sharing” Schelling (1996, อา้งถึงใน Harrison, 2000) ใชแ้บบจ าลองดุลยภาพ
ทัว่ไปทดสอบการลดปริมาณคาร์บอนลงร้อยละ 20 ภายในพิสัยระยะเวลา 10 ปี ของประเทศ
เดนมาร์กตามเง่ือนไขของ Kyoto Protocol  

การศึกษาดงักล่าวจ าลองสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทราคาสินคา้
และบริการคงท่ี และไม่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ เม่ือมีการเก็บภาษีคาร์บอนท าให้ตน้ทุนพลงังาน
เพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้ทคโนโลยใีหม่ๆหลายชนิดเร่ิมมีก าไรเกิดข้ึน 

2.5.3.2  การสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อวเิคราะห์การลงทุนดา้นสวสัดิการ 
 ของรัฐและสาธารณประโยชน์ 

Rioja (2001) สร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจการ
ลงทุนดา้นสวสัดิการของรัฐและสาธารณประโยชน์การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของประเทศลาติน
อเมริกา (Growth, Welfare and Public Infrastructure: A General Equilibrium Analysis of Latin 
America Economy)  

2.5.3.3  การสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเจรจาสินคา้ 
                        เกษตรรอบใหม่ขององคก์ารการคา้โลกท่ีมีต่อภาคการเกษตรของไทย 

กฤช เอ่ียมฐานนท์ (2550)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
การเจรจาสินคา้เกษตรรอบใหม่ขององคก์ารการคา้โลกท่ีมีต่อภาคการเกษตรของไทย โดยการสร้าง
แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อพิจารณาถึงผลได้และผลเสียด้านเศรษฐกิจในภาพรวมและการ
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เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดต่อภาคการเกษตรของไทยเน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูส่้งออกสินคา้เกษตรท่ี
ส าคญัรายหน่ึงของโลกและเขา้ร่วมการเจรจาเพื่อส่งเสริมการคา้ในเวทีแกตต์ต่อมาไทยเขา้เป็น
สมาชิกองคก์ารการคา้โลกหรือ (WTO) เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 และยอมรับพนัธะท่ีจะตอ้ง
เปิดตลาดสินคา้เกษตรในการเจรจาเร่ืองสินคา้เกษตรรอบใหม่ของ WTO เป็นประเด็นถกเถียงและ
ตั้งขอ้สงสัยเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศภาคีสมาชิก การศึกษาน้ีวิเคราะห์
ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตรของไทยทั้งน้ีแมว้่าจะมีการศึกษาจ านวนหน่ึงให้ค  าตอบใน
บางประเด็นถึงการเปล่ียนแปลงของภาคเกษตรแต่ยงัมีขอ้สงสัยบางอย่างท่ียงัไม่มีผลการศึกษา
ปรากฏชดัเจนอาทิกลไกการปรับตวัของระบบเศรษฐกิจและผลไดแ้ละผลเสียในภาพรวมท่ีจะเกิด
ตามมาและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตของภาคเกษตรและความจ าเป็นจะตอ้งมีมาตรการ
รองรับและช่วยเหลือต่างๆ ประเทศไทยควรมีท่าทีในการเจรจาอย่างไรรวมไปถึงประเด็นในการ
ทบทวนการตดัสินใจของหน่วยงานเจรจา 

จากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าเม่ือประเทศไทยเปิดเสรีการคา้สินคา้เกษตรจะท าให้
สามารถส่งออกสินคา้เกษตรไดเ้พิ่มข้ึน (กลัยารัตน์ เจียรภกัดีสมบติั, 2543) โดยคาดการณ์ว่าการ
ส่งออกสินคา้เกษตรของไทยจะขยายตวัร้อยละ 2.34 การน าเขา้สินคา้เกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.01 
ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัร้อยละ 0.22 สินคา้เกษตรท่ีมีลู่ทางการตลาดดีไดแ้ก่ขา้ว
น ้ าตาลขา้วโพดและเน้ือไก่ส่วนสินคา้เกษตรท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาดได้แก่ปาล์ม
น ้ามนักาแฟถัว่เหลืองและผลิตภณัฑน์ม (อ าพน กิตติอ าพน และคณะ, 2537) ส าหรับผลกระทบของ
ประเทศภาคีอ่ืนๆ พบวา่การเปิดเสรีทางการคา้สินคา้เกษตรของประเทศมาเลเซียมีผลท าให้การผลิต
และการส่งออกสินคา้เกษตรของประเทศมาเลเซียขยายตวัร้อยละ 2-5 ราคาอาหารน าเขา้เพิ่มข้ึนและ
ท าให ้GDP ของประเทศมาเลเซียลดลงเพียงเล็กนอ้ย (นอ้ยกวา่ร้อยละ 1) และพบวา่เม่ือประเทศไทย
ลดภาษีส่งออกขา้วลงจะท าให้ราคาขา้วส่งออกลดลง การส่งออกเพิ่มข้ึน การผลิตขา้วเพิ่มข้ึน อุป
สงค์ส าหรับปัจจยัการผลิตขยายตวั รายได้ของปัจจยัการผลิตของครัวเรือนขยายตวั  รายได้ของ
รัฐบาลจากภาษีส่งออกลดลงแต่รายไดจ้ากภาษีอ่ืนๆ ขยายตวัเพราะรายไดค้รัวเรือนขยายตวั 

การศึกษาน้ีตอ้งการทดสอบนโยบายการเจรจาสินคา้เกษตรรอบใหม่ของ WTO โดย
ดูถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อภาคการเกษตรของไทยและประเมินความจ าเป็นเก่ียวกับการจัดให้มี
มาตรการช่วยใหเ้กิดการปรับตวัของสาขาการผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบโดยพิจารณาถึงผลกระทบของ
มาตรการลดภาษีน าเข้าและคาดการณ์ข้อยุติของการเจรจาในรูปแบบข้อผูกพนั  (Modalities) 
เช่นเดียวกบักลุ่มประเทศ G-20 เน่ืองจากการเจรจาการคา้รอบใหม่ของ WTO  (รอบโดฮา)  ยงัไม่
ส้ินสุดโดยวิธีสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ซ่ึงประยุกต์ตามรูปแบบ
ORANI (Dixon et al., 1982) และดดัแปลงขอ้มูลของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต  (Input-
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Output Table) ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2543 รวบรวมโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ตวัแปรส าคญัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและระดบั
สาขาการผลิตโดยใชต้น้แบบของ Kunnoot (2009) ซ่ึงใชห้ลกัการออกแบบโดย Dixon et al. (1992) 
และใชรู้ปแบบบางส่วนของORANI (Dixon et al. 1982) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ทฤษฎีการลงทุน 

ORANI นบัเป็นตน้แบบท่ีมีความสมบูรณ์แบบในดา้นทฤษฎีการจ าแนกสาขาการ
ผลิตมีความละเอียดสมบูรณ์ตามขนาดของฐานขอ้มูลบญัชีปัจจยัการผลิตและผลผลิตและความ
ครอบคลุมประเด็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจท่ีกวา้งขวางท าให้มีขนาดใหญ่และระบบการค านวณ
ท่ีซบัซ้อนจึงมกัมีการประยุกตบ์างส่วนของ ORANI มาใชใ้นการออกแบบแบบจ าลองระบบดุลย
ภาพทัว่ไปในรุ่นหลงัๆโดยมุ่งใหมี้ขนาดกะทดัรัดและเลือกองคป์ระกอบของ ORANI เฉพาะส่วนท่ี
จะใชว้เิคราะห์ประเด็นของการศึกษานั้นๆ 

การออกแบบแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเช่น Kunnoot (1997) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ใช้วิเคราะห์เฉพาะประเด็นการศึกษาการดดัแปลงและความเหมาะสมในการใช้ฐานขอ้มูลระบบ
บญัชีปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยซ่ึงมีโครงสร้างแตกต่างไปจากฐานขอ้มูลระบบ
บญัชีปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ ORANI โดยยอ่ส่วนระบบเศรษฐกิจให้มีการผลิตจ านวน 50 
สาขาและใชก้ารประมวลผลดว้ยระบบโปรแกรมของ GEMPACK (Harrison and Pearson, 2002) 

2.5.3.4 การสร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อวเิคราะห์ผลกระทบดา้นผลไดแ้ละ 
              ตน้ทุนทางเศรษฐกิจ และตน้ทุนและผลไดท้างส่ิงแวดลอ้มของเขตการคา้เสรี 
สมพจน์ กรรณนุช (2552) สร้างแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ

ด้านผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจ และต้นทุนและผลได้ทางส่ิงแวดล้อมของเขตการค้าเสรี 
เน่ืองจากประเทศไทยไดมี้ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีแลว้กบั 5 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์และ ญ่ีปุ่น จากการท าขอ้ตกลงดงักล่าวท าให้มีประเด็นขอ้สงสัยถึง ผลไดก้บัตน้ทุนทาง
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึนกบัประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบผลได้เม่ือเทียบกับ
ตน้ทุนทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม จากการค านวณของแบบจ าลองดุลย
ภาพทัว่ไป ซ่ึงครอบคลุมสินคา้ 25 หมวด และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม 9 ประเภท  
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

 

3.1  กรอบแนวคดิของการศึกษา 

 
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ผลกระทบภายนอกดา้นลบในส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษ และ

ความเสียหายด้านสุขภาพ การสูญเสียส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม และการสูญเสียคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวม ซ่ึงเป็นความเสียหายท่ีกระจายออกสู่สังคมส่วนรวม  

กิจการสาขาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม (Sanitary and Environmental Service) คือ 
สาขาการผลิตหน่ึงในระบบเศรษฐกิจซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บ ขน และการก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล การ
ท าความสะอาด การก าจดัแมลงและสัตวน์ าโรค รวมทั้งโรงงานรับบริการจดัการกากอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่โรงงานบ าบดัน ้ าเสียรวม  และโรงงานเผาก าจดัขยะของเสียรวมในเตาเผาเฉพาะหรือเตาเผาร่วม 
เช่นเตาปูนซีเมนต์ เป็นการบ าบดัของเสียโดยการใช้ความร้อนเพื่อท าลายมลพิษ และลดความเป็น
อนัตรายของสารพิษ โดยมีระบบบ าบดัมลพิษอากาศและจดัการเถา้ท่ีเกิดข้ึน โรงงานคดัแยกฝังกลบ
ของเสีย โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัน าผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียมาผลิต
เป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑใ์หม่  และการท าเช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution)  

กิจการสาขาการบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเป็นอุตสาหกรรมขั้นสุดทา้ยในการจดัการ
ของเสีย เป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีให้บริการสลายผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้และ
บริการในระบบเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงราคาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มมีผลกระทบต่อการ
ผลิตสินคา้อ่ืนในฐานะเป็นปัจจยัการผลิตประเภทหน่ึง จึงเป็นตน้ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจ 

 
3.1.1 การแข่งขันระหว่างของอุปสงค์ของทีด่ินของการผลิตสินค้าและบริการ 
การบริการดา้นสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาขาการผลิตหน่ึงในระบบเศรษฐกิจ และ

เป็นตน้ทุนของการผลิตสินคา้อ่ืนๆ อุปสงคข์องปัจจยัการผลิตของสาขาการบริการดา้นสุขาภิบาล
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และส่ิงแวดลอ้มประกอบดว้ยปัจจยัการผลิตขั้นกลางและปัจจยัการผลิตขั้นปฐม ซ่ึงประกอบดว้ย 
แรงงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ท่ีดิน ท าใหมี้การแข่งขนักบัการผลิตสินคา้อ่ืนในการใช้
ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ี 

ภาพท่ี 3.1 แสดงการแข่งขนัระหวา่งอุปสงคท่ี์ดินของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มกบั
สาขาภาคการเกษตรในบริบทอุปทานท่ีดินคงท่ี เน่ืองจากการบริการดา้นสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม
เป็นสาขาท่ีก าลงัเติบโต ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและกระจายในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศเพิ่มข้ึน ท าใหอุ้ปสงคท่ี์ดินของสาขา
สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม (D) ปรับเพิ่มข้ึน (Shift) จากระดบั D1 ไประดบั D2 ขยบัเพิ่มข้ึนสูงกวา่
สาขาการเกษตร ท าให้ราคาท่ีดิน (P) ของสาขาน้ีปรับเพิ่มข้ึนจากระดบั P1 ไประดบั P2 ขยบัเพิ่ม
สูงข้ึนกวา่สาขาภาคการเกษตร 

 
 

 
 

ภาพที ่3.1 การแข่งขนัระหวา่งอุปสงคท่ี์ดินของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มกบัสาขาภาค 
                 การเกษตร 

อุปสงคท่ี์ดินของกิจการสาขา
การเกษตร 

อุปสงคท่ี์ดินของ
สาขาสุขาภิบาล 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ราคา 
 

P2 

  

P1 

D2 
 
 
 

D1 

D2 
  
 
 
 
D1 
 
 

 

ราคา 
 
P2 

  

P1 

อุปทานท่ีดินคงท่ี 
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3.2  ระเบียบวธิีวจิัย 
 

การศึกษาน้ีใช้แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาโดยแบบจ าลองดุลย
ภาพทัว่ไปมีคุณสมบติัแสดงองคป์ระกอบของระบบเศรษฐกิจในระดบัมหภาพและจุลภาพ ซ่ึงแสดง
โครงสร้างของระบบการบริโภคและการผลิต เพื่อใช้ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงท่ีเช่ือมโยงทั้ง
ระบบจากการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ การคาดการณ์การ
เปล่ียนแปลงของตวัแปรต่างๆ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นรายละเอียดในระดบัสาขาการผลิต 
ภาพท่ี 3.2 แสดงแผนภูมิของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ในรูปแบบดัดแปลงเพื่อใช้เป็น
ฐานขอ้มูลส าหรับการค านวณสัมประสิทธ์ิของตวัแปรของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป  
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Out-put 

          
 
ภาพที ่3.2  แผนภูมิของฐานขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
                  ของประเทศไทยขนาด 59 สาขา 
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แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปของการศึกษาน้ีค านวณคาดการณ์พิสัย 30 ปี (พ.ศ 2548-2578) 
สอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปของประเทศไทยขนาด 59 
สาขา มีโครงสร้างประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรดงัน้ี  
 

3.2.1  ด้านอุปสงค์ (Demand Side) 
อุปสงคก์ลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ อุปสงคส์ าหรับสินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ทัว่ไป ซ่ึง

จ าแนกท่ีมาได ้2 แหล่ง ไดแ้ก่สินคา้ผลิตภายในประเทศ (Domestic Material, x0) และสินคา้ท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศ (Import Material, x0) 

อุปสงค์กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ อุปสงค์ส าหรับสินคา้ท่ีใช้เป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ทุน 
(Capital Material for Capital Production, I) ซ่ึงจ าแนกท่ีมาได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ผลิตเอง
ภายในประเทศ (Domestic Material for Capital Production, x1) และสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
(Imported Material for Capital Production, x1) 

อุปสงค์กลุ่มท่ี 3 ไดแ้ก่ อุปสงคส์ าหรับสินคา้ท่ีใช้ในการบริโภคของภาคครัวเรือน 
(Household Consumption - C) ซ่ึงจ าแนกท่ีมาได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเองภายในประเทศ 
(Domestic Material for Household Consumption, x2) และสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (Import 
Material for Household Consumption, x2) 

อุปสงค์กลุ่มท่ี 4 ได้แก่ อุปสงค์ส าหรับสินค้าท่ีใช้ในการบริโภคของภาครัฐ 
(Government Expenditure, G) ซ่ึงจ าแนกท่ีมาได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเองภายในประเทศ 
(Domestic Material for Government Expenditure, x3) และสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (Import 
Material for Government Expenditure, x3) 

อุปสงคก์ลุ่มท่ี 5 ไดแ้ก่ อุปสงคสิ์นคา้ท่ีส่งออกไปขายต่างประเทศ (Export-E, x4) 
ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีประเทศไทยผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 

อุปสงค์กลุ่มท่ี 6 ได้แก่ อุปสงค์ต่อปัจจยัการผลิตขั้นปฐม (Primary Factors of 
Production) ไดแ้ก่ แรงงานทัว่ไป (Labor, x01) ท่ีดิน (Land, x02) และทุน (Capital, x03) 

อุปสงคก์ลุ่มท่ี 7 ไดแ้ก่ อุปสงคส์ าหรับรายไดรั้ฐบาล ไดแ้ก่ภาษีทางออ้มทุกประเภท 
(Indirect tax, x04) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการคา้ ภาษีสรรพสามิต เป็นตน้ 

อุปสงค์กลุ่มท่ี 8 ไดแ้ก่ อุปสงค์ต่อสินคา้คงคลงั (Inventory) ซ่ึงจ าแนกท่ีมาได ้2 
ประเภท ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเองภายในประเทศ (Domestic Material for Inventory, x5) และสินคา้ท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศ (Import Material for Inventory, x5) 
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อุปสงคก์ลุ่มท่ี 9 ไดแ้ก่ สินคา้พิเศษท่ีส่งออกไปต่างประเทศ (Special Export, x6) 
มูลค่าของการบริโภคขั้นสุดทา้ย ค านวณได ้GDP = I + C + G + E + X5 + X6 – M  
 

3.2.2  ด้านอุปทาน (Supply Side) 
ปัจจยัการผลิตกลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีใชเ้ป็นปัจจยัการผลิตสินคา้ทัว่ไป (x0)  
ปัจจยัการผลิตกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ ปัจจยัการผลิตขั้นปฐม ไดแ้ก่ แรงงานทัว่ไป (Labor, 

x01) ท่ีดิน (Land, x02) และทุน (Capital, x03) รวมกบัภาษีทางออ้มทุกประเภท (Indirect tax, x04) 
ซ่ึงเรียกวา่ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศค านวณจากยอดรวมมูลค่าเพิ่ม (Value Added)  
 

3.3  ข้อมูล 
 
 สัมประสิทธ์ิของตวัแปรค านวณจากฐานขอ้มูล ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Input-
Output Table of Thailand) ของประเทศไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2548 รวบรวมและเผยแพร่โดยส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลมาตรฐานของ
ระบบบญัชีประชาชาติของประเทศไทย ตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 
 ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยของการศึกษาน้ีประกอบดว้ย 59 สาขา 
เป็นการย่อส่วนจากระดับเต็มรูปซ่ึงมีขนาด 180 สาขา โดยออกแบบให้จ าแนกสาขาบริการ
สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม (Sanitary Services) เป็นสาขาเด่ียวในล าดบัท่ี 57 เพื่อให้สามารถจ าแนก
การตรวจสอบและวเิคราะห์จ าเพาะสาขาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3.1 

 
 
ตารางที ่3.1  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยประกอบดว้ยกลุ่มการผลิต 59 สาขา 

 
สาขา ช่ือสาขาการผลติ (59 สาขา) 

1 การท านา (Paddy) 
2 การท าไร่ขา้วโพด  (Maize) 
3 การท าไร่มนัส าปะหลงั (Cassava) 
4 การท าไร่พืชตระกลูถัว่  (Beans and Nuts) 
5 การท าไร่ผกัการท าสวนผลไม ้(Vegetables and Fruits) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
สาขา ช่ือสาขาการผลติ (59 สาขา) 

6 การท าไร่ออ้ย  (Sugarcane) 
7 การท าสวนยางพารา  (Rubber (Latex) 
8 ธญัพืชอ่ืนๆ (Other Crops) 
9 การปศุสัตว ์(Livestock) 

10 การท าไม ้ (Forestry) 
11 การประมง (Fishery) 
12 การผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหิน  (Crude Oil and Coal) 
13 การท าเหมืองแร่ (Metal Ore) 
14 การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืนๆ (Non-Metal Ore) 
15 โรงฆ่าสัตว ์(Slaughtering) 
16 การท าอาหารกระป๋องและการเก็บรักษาอาหาร (Processing and Preserving of Foods) 
17 โรงสีขา้วการผลิตผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั การผลิตแป้งและการป่นแป้ง (Rice and Other 

Grain Milling) 
18 การผลิตน ้าตาล (Sugar Refineries) 
19 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร (Other Foods) 
20 การผลิตอาหารสัตว ์(Animal Food) 
21 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม (Beverages) 
22 ใบยาสูบ (Tobacco Processing and Products) 
23 การทอผา้ การป่ันดา้ยการหีบฝ้ายการฟอก การพิมพก์ารยอ้ม (Spinning, Weaving and 

Bleaching) 
24 การผลิตสินคา้ส่ิงทอ  (Textile Products) 
25 การผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ  (Paper and Paper Products) 
26 การพิมพก์ารพิมพโ์ฆษณา  (Printing and Publishing) 
27 การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรมขั้นมูลฐาน  (Basic Chemical Products) 
28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช (Fertilizer and Pesticides) 
29 การผลิตผลิตภณัฑ์เคมี  (Other Chemical Products) 
30 โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม (Petroleum Refineries) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

สาขา ช่ือสาขาการผลติ (59 สาขา) 
31 การผลิตผลิตภณัฑย์าง  (Rubber Products) 
32 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก (Plastic Wares) 
33 การผลิตซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑค์อนกรีต  (Cement and Concrete Products) 
34 การผลิตผลิตภณัฑ์อโลหะอ่ืนๆ (Other Non-metallic Products) 
35 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้  (Iron and Steel) 
36 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่เหล็ก (Non-ferrous Metal) 
37 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ (Fabricated Metal Products) 
38 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (Industrial Machinery) 
39 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือไฟฟ้า  (Electrical Machinery and Apparatus) 
40 การผลิตยานยนต ์(Motor Vehicles and Repairing ) 
41 การต่อและการซ่อมเรือ (Other Transportation Equipment) 
42 โรงฟอกหนงัและการแต่งส าเร็จหนงั (Leather Products) 
43 โรงเล่ือยการผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแต่งท าดว้ยไม ้(Saw Mills and Wood Products) 
44 การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ (Other Manufacturing Products ) 
45 การไฟฟ้าและการผลิตก๊าซธรรมชาติ (Electricity and Gas) 
46 การประปา (Water Works and Supply ) 
47 การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั (Building Construction)  
48 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ (Public Works and Other Construction)  
49 การคา้ส่งการคา้ปลีก (Trade) 
50 ภตัตาคารและโรงแรม (Restaurants and Hotels) 
51 การขนส่ง (Transportation) 
52 การส่ือสาร (Communication) 
53 สถานบนัการเงินการประกนัภยั (Banking and Insurance) 
54 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate) 
55 การบริการทางดา้นธุรกิจ (Business Services) 
56 การบริหารราชการ (Public Services ) 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

สาขา ช่ือสาขาการผลติ (59 สาขา) 
57 บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม (Sanitary and Environmental Services) 
58 การบริการอ่ืน ๆ (Other Services) 
59 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกสาขาการผลิตได ้ (Unclassified) 

 

แหล่งทีม่า:  ดดัแปลงจากกลุ่มสาขาการผลิตตามมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ 
                    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556. 

 
 
3.4  การประมวลผลของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
 

แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปในระบบ ORANI (Dixon et al., 1982: 73) ใชชุ้ดประมวลผล 
GEMPACK (Harrison and Pearson, 2002: 1-1)  

 
3.4.1  ตัวแปร 
การออกแบบตวัแปรของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปในการศึกษาน้ีทั้งหมดจ านวน 16,130 

ตวัแปร แสดงในตารางท่ี 3.2 แบ่งเป็นตวัแปรอิสระจ านวน 415 ตวัแปรดงั แสดงใน ตารางท่ี 3.3 
และตารางท่ี 3.4 โดยมีสมการทั้งหมดจ านวน 15,715 สมการ แสดงใน ตารางท่ี 3.5 
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ตารางที ่3.2  ตวัแปรของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
 
ล าดับ ตัวแปร การใช้งาน  i j s จ านวน 

1.  ผลผลิตรวม (Total Production Activity)   59  59 
2. 
 

 สินคา้น าเขา้  (Total Imported 
commodities)   

59 
  

59 
 

3. 
 

 ผลผลิตสินคา้ทุน (Total Capital 
Production)   

59 
  

59 
 

4. 
 

 มูลค่าการใชจ่้ายดา้นการลงทุน 
(Aggregate Investment) 

1 
    

1 
 

5. 
 

 มูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือน 
(Aggregate Household Consumption) 

1 
    

1 
 

6. 
 
 

 มูลค่าการใชจ่้ายของภาครัฐ (Aggregate 
Government Purchase of Goods and 
Services) 

1 
 
    

1 
 
 

7. 
 

 มูลค่าการใชจ่้ายดา้นการลงทุนปลอดเงิน
เฟ้อ (Real Investment Value) 

1 
    

1 
 

8. 
 

 มูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือนปลอดเงิน
เฟ้อ (Real Household Consumption) 

1 
    

1 
 

9. 
 

 มูลค่าการใชจ่้ายของภาครัฐปลอดเงินเฟ้อ 
(Real Government Consumption) 

1 
    

1 
 

10.  ดชันีราคาสินคา้ทุน (Capital Cost Index) 1    1 
11. 

 
 ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Household 

Consumption Index) 
1 
    

1 
 

12. 
 
 

 ดชันีราคาสินคา้ใชใ้นการบริโภคของ
รัฐบาล (Government Consumption 
Index) 

1 
 
    

1 
 
 

13. 
 

 ปริมาณส ารองทุนสะสมในปัจจุบนั 
(Current Capital Stock)   

59 
  

59 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 
ล าดับ ตัวแปร การใช้งาน  i j s จ านวน 

14. 
 

 ปริมาณส ารองทุนสะสมในอนาคต 
(Future Capital Stock)   

59 
  

59 
 

15. 
 

 อตัราผลตอบแทนการลงทุนในปัจจุบนั 
(Current Rate of Return)   

59 
  

59 
 

16. 
 

 อตัราผลตอบแทนการลงทุนคาดหมายใน
อนาคต (Future Rate of Return) 

1 
    

1 
 

17. 
 

 

 มูลค่าการจา้งแรงงานและเงินทดแทนอ่ืน
แก่ลูกจา้ง (Aggregate Wages and other 
Compensation 

1 
 
    

1 
 
 

18. 
 
 
 
 

 มูลค่าของค่าเช่าท่ีเอกชนไดรั้บจากการ
ใหเ้ช่าท่ีดิน เคหสถาน และทรัพยสิ์นอ่ืน 
และผลตอบแทนท่ีไดจ้าก
ทรัพยากรธรรมชาติ (Aggregate Rental 
Income) 

1 
 
 
 
    

1 
 
 
 
 

19.  มูลค่าของปัจจยัทุน (Aggregate Capital) 1    1 
20. 

 
 มูลค่าของภาษีทางออ้มธุรกิจ (Aggregate 

Indirect Tax) 
1 
    

1 
 

21.  อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) 1    1 
22.  มูลค่าสินคา้ส่งออก (Aggregate Export) 1    1 
23  มูลค่าสินคา้น าเขา้ (Aggregate Import) 1    1 
24. 

 
 มูลค่าดุลการคา้ท่ีเปล่ียนแปลง (Change 

in Balance of Trade) 
1 
    

1 
 

25. 
 

 สัดส่วนการขาดดุลการคา้ต่อ GDP (Dept 
GDP Ratio) 

1 
    

1 
 

26. 
 

 ปัจจยัการเปล่ียนแปลงของสินคา้ส่งออก 
(Shift of Export Demand)   

59 
   

59 
 

27.  ราคาสินคา้ (Price of Commodity)  59  2 118 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 
ล าดับ ตัวแปร การใช้งาน  i j s จ านวน 

28.  ราคาจา้งแรงงาน (Wage Rate of Labor)   59  59 
29.  ราคาท่ีดิน (Rental Rate of Land)   59  59 
30.  ราคาค่าเช่าทุน (Capital Price)   59  59 
31.  อตัราภาษีทางออ้ม (Indirect Tax)   59  59 
32. 

 
 ตน้ทุนการผลิตสินคา้ทุน (Cost of 

Capital)   
59 

  
59 

 
33. 

 
 ราคาจา้งแรงงานปลอดเงินเฟ้อ (Real 

Wage Rate of Labor)   
59 

  
59 

 
34. 

 
 ราคาท่ีดินปลอดเงินเฟ้อ (Real Rental 

Rate of Land)   
59 

  
59 

 
35. 

 
 ราคาสินคา้ทุนปลอดเงินเฟ้อ (Real 

Capital Price)   
59 

  
59 

 
36. 

 
 ราคาสินคา้ส่งออกค านวณเป็นเงินสากล 

(Export Price USD)  
59 

   
59 

 
37. 

 
 ราคาสินคา้น าเขา้ค านวณเป็นเงินสากล 

(Import Price USD)  
59 

   
59 

 
38. 

 
 อุปสงคข์องสินคา้ใชเ้ป็นปัจจยัการผลิต

สินคา้ (Intermediate commodity)   
59 

 
59 

 
2 
 

6,962 
 

39.  อุปสงคแ์รงงานทัว่ไป (Factor Labor)   59  59 
40.  อุปสงคท่ี์ดิน (Factor Land)   59  59 
41. 

 
 อุปสงคเ์คร่ืองจกัรอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

อาคาร ส่ิงก่อสร้าง (Factor Capital)   
59 

  
59 

 
42.  ภาษีทางออ้ม  (Factor Indirect Tax)   59  59 
43. 

 
 อุปสงคข์องสินคา้ใชใ้นการผลิตสินคา้

ทุน (intermediate capital goods)   
59 

 
59 

 
2 
 

6,962 
 

44. 
 

 อุปสงคร์วมสินคา้ใชใ้นการผลิตสินคา้
ทุน (Total Investment of Capital Goods)  

59 
  

2 
 

118 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 
ล าดับ ตัวแปร การใช้งาน  i j s จ านวน 

45. 
 

 อุปสงคข์องสินคา้ใชใ้นการบริโภคใน
ภาคครัวเรือน (Household Consumption)  

59 
  

2 
 

118 
 

46. 
 

 อุปสงคข์องสินคา้ใชใ้นกิจการของ
รัฐบาล (Governmental Consumption)  

59 
  

2 
 

118 
 

47.  อุปสงคสิ์นคา้ส่งออก (Export)  59   59 
48.  อุปสงคข์องสินคา้คงคลงั (Inventory)  59  2 118 
49. 

 
 อุปสงคสิ์นคา้ส่งออกพิเศษ (Special 

Export)  
59 

   
59 

 
50. 

 
 ผลผลิตมวลรวมในประเทศค านวณจาก

รายได ้(Income GDP) 
1 
    

1 
 

51. 
 

 ผลผลิตมวลรวมในประเทศค านวณจาก
การใชจ่้าย (Expenditure GDP) 

1 
    

1 
 

52. 
 

 ดชันีเงินเฟ้อภายในประเทศ (GDP 
Deflator) 

1 
    

1 
 

53. 
 

 ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศปลอด
เงินเฟ้อ (แทจ้ริง) (Real GDP) 

1 
    

1 
 

54. 
 

 การอุดหนุนสินคา้ของประเทศไทย  
(Subsidy)  

59 
   

59 
 

55. 
 

 อตัราภาษีน าเขา้ของประเทศไทย (Import 
Tax)  

59 
   

59 
 

56.  มูลค่าเพิ่มรวม รายสาขา   59  59 
57.  มูลค่าเพิ่มปลอดเงินเฟ้อรายสาขา   59  59 

  จ านวนรวม 16,130 
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3.4.2  ตัวแปรอสิระ (Exogenous) 
ตวัแปรของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปมีบทบาทในการก าหนดเง่ือนไขภาวะแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ และเป็นตวัแปรทดสอบขอ้ศึกษา แสดงในตารางท่ี 3.3 และตารางท่ี 3.4 มีจ านวน 415 ตวั
แปร ไดแ้ก่ 

1)  ราคาสินคา้น าเขา้ค านวณเป็นเงินสากล (pw2) โดยมีขอ้สมมุติทางเศรษฐกิจ เป็น
อิสระจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2)  อตัราภาษีน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ (t) คงท่ี เน่ืองจากมีขอ้สมมุติไม่มีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายภาษี 

3)  การอุดหนุนสินคา้ของประเทศไทย (v) คงท่ี โดยมีขอ้สมมุติทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย การอุดหนุนสินคา้ส่งออก 

4)  สัดส่วนการขาดดุลการคา้ต่อ GDP (Dept GDP Ratio) มีขอ้สมมุติคงท่ี เพื่อเป็น
ตวัแทนนโยบายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  

5)  ปัจจยัการผลิตขั้นปฐมท่ีดิน (x02) มีขอ้สมมุติคงท่ี เพื่อเป็นตวัแทนอุปทานท่ีดิน
คงท่ี ส าหรับการทดสอบกรณีราคาท่ีดินคงท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบการแปรผนัของอุปทาน
ในกรณีสมมุติใหอุ้ปทานท่ีดินแปรผนัไดเ้พื่อเปรียบเทียบกบักรณีอุปทานท่ีดินคงท่ี 

6)  ราคาปัจจยัการผลิตขั้นปฐม ไดแ้ก่ ราคาแรงงานทัว่ไปปลอดเงินเฟ้อ (p01r) ราคา
ท่ีดินปลอดเงินเฟ้อ (p02r) ราคาทุนปลอดเงินเฟ้อ (p03r) มีขอ้สมมุติคงท่ี เพื่อเป็นตวัแทน ของการ
รักษาเสถียรภาพของสวสัดิการของแรงงานและผูป้ระกอบการ ส าหรับภาษีทางออ้ม (p04) โดยมีขอ้
สมมุติคงท่ีเพื่อแสดงวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษี  

 
3.4.3  ข้อสมมุติของแบบจ าลอง 
ขอ้สมมุติของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป  (Economic Assumptions) ประกอบดว้ย 

1)  การทดแทนระหว่างปัจจยัการผลิตขั้นปฐม ประกอบดว้ยแรงงานทัว่ไป (x01) 
ท่ีดิน (x02) และทุน (เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อาคาร ส่ิงก่อสร้าง) (x03) ใชใ้นรูปแบบ Cobb-
Douglas (CD)  

2)  การทดแทนระหว่างปัจจยัการผลิตขั้นกลาง ได้แก่ สินคา้ผลิตในประเทศกับ
สินคา้น าเขา้ มีรูปแบบ Cobb-Douglas (CD) 

4)  การทดแทนระหว่างสินคา้ผลิตในประเทศ กบัสินคา้น าเขา้กลุ่มสินคา้ใช้ในการ
ลงทุน มีรูปแบบ Cobb-Douglas (CD) 
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5)  การทดแทนระหว่างสินคา้ผลิตในประเทศ กบัสินคา้น าเขา้ ของกลุ่มสินคา้ท่ีใช้
ในการบริโภคของครัวเรือน และการบริโภคของรัฐ มีรูปแบบ Cobb-Douglas (CD) 

6)  อุปสงคข์องสินคา้ส่งออกแปรผนักลบัทิศทางกบัราคาสินคา้ส่งออก 
7)  ความยืดหยุ่นระหว่างอุปสงค์ของสินค้าส่งออกกับราคาสินค้าส่งออก มีค่าต ่ า

ส าหรับสินคา้ท่ีมีตลาดภายในประเทศเป็นตลาดหลกั และมีค่าสูงส าหรับสินคา้ท่ีมีตลาดต่างประเทศ
เป็นตลาดหลกั ค่าความยดืหยุน่มีลกัษณะเฉพาะท่ีค านวณจากอตัราส่วนระหวา่งปริมาณการผลิตสินคา้
ทั้งหมดกบัปริมาณสินคา้ท่ีใชบ้ริโภคภายในประเทศ 

8)  ปริมาณการลงทุนแปรผนักลบัทิศทางกบัผลตอบแทนการลงทุนปัจจุบนั 
 
ตารางที ่3.3  ตวัแปรอิสระ (Exogenous) ในกรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระ 
 
ล าดับ ตัวแปร ความหมาย จ านวน 

1.  ราคาจา้งแรงงานปลอดเงินเฟ้อ (Real Wage Rate of Labor) 59 

2.  ราคาท่ีดินปลอดเงินเฟ้อ (Real Rental Rate of Land) 59 

3.  ราคาสินคา้ทุนปลอดเงินเฟ้อ (Real Capital Price) 59 

4.  อตัราภาษีทางออ้ม (Indirect Tax) 59 

5.  ราคาสินคา้น าเขา้ค านวณเป็นเงินสากล (Import Price USD) 59 

6.  การอุดหนุนสินคา้ของประเทศไทย  (Subsidy) 59 

7.  อตัราภาษีน าเขา้ของประเทศไทย (Import Tax) 59 

8.  สัดส่วนการขาดดุลการคา้ต่อ GDP (Dept GDP Ratio) 1 

9.  ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศค านวณจากการใชจ่้าย 
(Expenditure GDP) 

1 

  รวม 415 
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ตารางที ่3.4  ตวัแปรอิสระ (Exogenous) ในกรณีอุปทานท่ีดินคงท่ี 
 
ล าดับ ตัวแปร ความหมาย จ านวน 

1.  ราคาจา้งแรงงานปลอดเงินเฟ้อ (Real Wage Rate of Labor) 59 

2.  ราคาสินคา้ทุนปลอดเงินเฟ้อ (Real Capital Price) 59 

3.  อตัราภาษีทางออ้ม (Indirect Tax) 59 

4.  ราคาสินคา้น าเขา้ค านวณเป็นเงินสากล (Import Price 
USD) 

59 

5.  การอุดหนุนสินคา้ของประเทศไทย  (Subsidy) 59 

6.  อตัราภาษีน าเขา้ของประเทศไทย (Import Tax) 59 

7.  อุปสงคท่ี์ดิน (Factor Land) 59 

8.  สัดส่วนการขาดดุลการคา้ต่อ GDP (Dept GDP Ratio) 1 

9.  ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศค านวณจากการใชจ่้าย 
(Expenditure GDP) 

1 

  รวม 415 

 
3.4.4 ข้อสมมุติเกีย่วกบัสถานการณ์เศรษฐกจิ 
สถานการณ์แวดลอ้ม (Simulation Environment) ทางเศรษฐกิจประกอบดว้ยลกัษณะเฉพาะ

ต่อไปน้ี 
1)  ราคาจา้งแรงงานท่ีแทจ้ริง (Real Wage Rate, Real p01) คงท่ี เพื่อแสดงขอ้สมมุติ

ความมัน่คงของสวสัดิการของแรงงาน และอตัราค่าตอบแทนผูป้ระกอบการท่ีแท้จริง (ก าไร) 
(Capital rental rate, Real p03) คงท่ีเพื่อแสดงขอ้สมมุติความมัน่คงของสวสัดิการของผูป้ระกอบการ 

2)  มูลค่าดุลการคา้แปรผนัตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศตามราคาตลาด 
(Nominal GDP) ในอตัราคงท่ีเพื่อแสดงขอ้สมมุติการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจท าให้
อตัราแลกเปล่ียนแปรผนัตามแรงอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา  

3)  อุปสงคสิ์นคา้ส่งออกแปรผนัจากปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่  
(1)  แปรผนัสวนทางกบัราคาสินคา้ส่งออกในตลาดสากล และ  
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(2)  เติบโตในอตัราเดียวกนักบัการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ
ตามราคาตลาด เป็นตวัแทนของการเติบโตท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจ
ของต่างประเทศทัว่ไป 

4)  มูลค่าการใชจ่้ายดา้นการลงทุน (Aggregate Investment, c1) มูลค่าการใชจ่้ายของ
ครัวเรือน (Aggregate Household Consumption, c2) แปรผนัในอตัราคงท่ีตามมูลค่าของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศตามราคาตลาด (Nominal GDP) 

6)  การจ าลองเง่ือนไขอุปทานท่ีดินประกอบดว้ย 2 กรณี ไดแ้ก่  
(1)  กรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระประกอบดว้ยขอ้สมมุติราคาท่ีดินท่ีแทจ้ริง 

(Real_p02) คงท่ี  
(2)  กรณีอุปทานท่ีดินคงท่ีประกอบดว้ยขอ้สมมุติราคาท่ีดินแปรผนัอิสระ 

7)  เง่ือนไขสภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีส าคญั มีผลดงัต่อไปน้ี 
(1)  การเปล่ียนแปลงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจพิจารณาจากการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียน 
(2)  อุปทานแรงงานทัว่ไปไม่มีขอ้จ ากดั 
(3)  อุปทานทุนไม่มีขอ้จ ากดั 
(4)  การน าเขา้สินคา้ไม่มีส่ิงกีดขวาง 
(5)  รัฐไม่เปล่ียนแปลงอตัราภาษี 
(6)  อุปทานสินคา้น าเขา้ไม่มีขอ้จ ากดั 
(7)  ไมมี่การเปล่ียนแปลงการอุดหนุนสินคา้ส่งออกของประเทศไทย 
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3.4.5  สมการ 
สมการของแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป แสดงใน ตารางท่ี 3.5  

 
ตารางที ่3.5  สมการและความหมายท่ีใชใ้นแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

 นิยามอุปสงค ์
1. อุปสงคส์ าหรับปัจจยัการผลิตขั้นกลางรวม (Total Demand for Intermediate Inputs) 

(a) 2,1,

0

,,, 0.0.010 ii

x

jijsji PPzx   

(b) 







 



2

1

,

0

,,,

0

,,, 00010
s

si

x

rjisi

x

jijsji pSpzx   

สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ s = 1, น าเขา้จากต่างประเทศ s = 2 
2. อุปสงคส์ าหรับการผลิตสินคา้ทุน (Demand for Goods Used for Capital Production) 

(a) 2,1,

1

,,, 0.0.11 ii

x

jijsji ppzx   

(b) 







 



2

1

,

1

,,,

1

,,, 0011
s

si

x

rjisi

x

jijsji pspzx   

ผลิตภายในประเทศ s =1, น าเขา้จากต่างประเทศ s = 2 
3. อุปสงคส์ าหรับสินคา้ใชส้ าหรับการผลิตสินคา้ทุน (Demand for Goods Used in Capital 

Production) 

(a) 



59

1

,,, 11
j

sjisi XZX  

 (b) 



59

1

,,

1

,,, 11
j

sji

x

sjisi xBzx  

สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ s =1, น าเขา้จากต่างประเทศ s = 2 
4. อุปสงคส์ าหรับการบริโภคของภาคครัวเรือนรวม (Total Demand for Household 

Consumption) i = 1..59 
(a) 

sisi PCX ,, 0.22   

(b) 
 


59

1

,

59

1

,, 0.22
i

si

s

sisi pcx   

สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ s = 1, น าเขา้จากต่างประเทศ s = 2 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

 
5. อุปสงคส์ าหรับสินคา้ใชใ้นการบริโภคของภาครัฐบาล (Government Demand for 

Goods)  i= 1…59 
(a) 

sisi PCX ,, 0.33   

(b) 
 


59

1

,

59

1

,, 0.33
i

si

s

sisi pcx   

สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ s = 1, น าเขา้จากต่างประเทศ s = 2 
6. อุปสงคข์องสินคา้ส่งออก (Export Demand) i = 1..59 

(a)   iii FXXPW i 4.41


  
(b) iiii fxxpw 44.1    

7. อุปสงคสิ์นคา้คงคลงั (Inventory) i = 1..59 
(a) RCX si 25 ,   
(b) rcx si 25 ,   
สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ s = 1, น าเขา้จากต่างประเทศ s = 2 

8. อุปสงคข์องสินคา้ส่งออกพิเศษ (Special Export Demand)  i = 1...59 
(a) RCX si 26 ,   
(b) rcx si 26 ,   
สินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ s = 1, น าเขา้จากต่างประเทศ  s= 2 

9. อุปสงคแ์รงงานทัว่ไป (Demand for Labor) j = 1..59 
(a) jJjj

x

jjj PPPPZX 0403.0201..0101 01  
(b)   04030201010101 0403020101 pspspspspzx x

j

x

j

x

j

x

j

x

jjj    
10. อุปสงคส์ าหรับปัจจยัการผลิตท่ีดิน (Demand for Land) j = 1..59 

(a) jJjj

x

jjj PPPPZX 0403.0201..0102 02  
(b)   04030201020102 0403020102 pspspspspzx x

j

x

j

x

j

x

j

x

jjj    
11. อุปสงคส์ าหรับปัจจยัการผลิตทุน (Demand for Capital) j = 1..59 

(a) jJjj

x

jjj PPPPZX 0403.0201..0103 03  
(b)   04030201030103 0403020103 pspspspspzx x

j

x

j

x

j

x

j

x

jjj    
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(a) 

ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

12. อุปสงคส์ าหรับภาษีทางออ้ม (Indirect tax) j = 1..59 
(a) 01,0 1,,0404 Z JP jP jX j   

(b) 010 1,0404 z jp jp j
x j   

 นิยามราคา 
13. 

 
นิยามราคาสินคา้ (Produced Goods Price Definition) i = 1..59 

 

jjjjjjjj

sji

i s

sijj

XPXPXPXP

XPZP

040403.0302.0201.01

0.001.0 ,,

59

1

2

1

,1,




 

 

        

   jx
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c

j
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c

j

i s

j

c

jsjisi
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sjijj

xpsxps

xpsxpSxpSzp

04040303

0202010100010

0403

02
59

1

2

1

01

,,,

0

,,1,



 
 

 

14. ตน้ทุนการผลิตสินคา้ทุน(Capital Production Cost Definition) i,j = 1..59 

(a) 
sjisi

i s

jj XPZPZ ,,,

59

1

2

1

1.01.1 
 

  

(b)  
 


59

1

2

1

,,,

1

,, 101.1
i s

sjisi

cx

sjijj xpszpz  

15. ราคาจา้งงานท่ีแทจ้ริงของแรงงานทัว่ไป (Real Wage for Labor) 

(a) 
2

01
01

CPI

P
RP

j

j   

(b) 20101 cpiprp jj   
16. ราคาท่ีดินท่ีแทจ้ริง (Land Price) 

(a) 
2

02
02

CPI

P
RP

j

j   

(b) 20202 cpiprp jj   
j = 1 .. 59 

17. ราคาเช่าสินคา้ทุนท่ีแทจ้ริง (Real Capital Rent) 

(a) 
12

03
03

CP

P
RP

j

j    

(b) 20303 cpiprp j   
 

(b) 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

18. นิยามราคาสินคา้ส่งออก (Export Price Definition) i = 1..59 
a) 

iii VPWXRP  1.0 1,
 

b)
iii vpwxrp  10 1,
 

19. นิยามราคาสินคา้น าเขา้ (Import Price Definition) i = 1..59 
a) 

ii TPWXRP
i
.2.0 2,   

b)
ii tpwxrp

i
 20 2,  

 ดุลยภาพของตลาด 
20. ดุลยภาพของตลาดสินคา้ผลิตภายในประเทศ (Market Equilibrim Definition for 

Produced Goods) 
 (a)  
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1
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1

1,1,1,1,,1,, 654321001
j j

iiiiijijij XXXXXXXZ  

(b) 
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1

4

1,1,

3

1,1,

1

1,1,

1

1,,

59

1

1,,

0

1,, 4.3.2.1.0.01
j

i

s

ii

s

ii

s

iji

s

ji

j

ji

s

jij xSxSxSxSxSz  

i

s

ii

s

i xSxS 6.5. 6

1,1,

5

1,   
i= 1..59ผลิตภายในประเทศ s=1, น าเขา้จากต่างประเทศ s=2 

21. ดุลยภาพของตลาดสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ (Market Equilibrium Definition for 
Imported Goods) 

(a)  
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1

59

1

2,2,2,2,,2,, 65321002
j j

iiiijijii XXXXXXZ  

(b) 
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1

2,

3

2,12,

1

2,2,,

1

2,,

59

1

2,,

0

2,, 3.2.1.0.02
j

i

s

ii

s

iji

s

ji

j

ji

s

jii xSxSxSxSz  

2,

5

2, 5. i

s

i xS 2,

6

2, 6. i

s

i xS  
i = 1..59 ผลิตภายในประเทศ s =1, น าเขา้จากต่างประเทศ s =2 
 

22. นิยามส าหรับอตัราผลตอบแทนของทุน (Definition for Rate of Return on Capital) j = 
1..59 

(a) j

j

j

j D
PZ

P
R 
















1

03
0  

(b)  jjjj pzpQr 1030   
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

 พฤติกรรมการลงทุน 
23. นิยามส าหรับการเคล่ือนยา้ยทุนขา้มสาขาการผลิต (Definition for Capital Mobility 

Across Sectors) j = 1..59 

(a) 10.
0

1
RR

K

K
j

j

j

j

















 

(b)   1001 rrkk jjjj   
24. นิยามส าหรับการสะสมทุนในอนาคต(Capital Stock)j = 1..59 

(a)  
jjjj ZdKK 1101   

(b)  
jjjjj zGkGk 1011   

25. นิยามการใชง้านทุนสะสม (Capital Utilization) j = 1..59 
(a)

jj KX 003   
(b)

jj kx 003    
 นิยามเศรษฐกิจมหภาค 

26. มูลค่าเงินบาทส าหรับการส่งออกรวม (Total Export Value in Thai Currency) 

(a) 



59

1

1, 4.0
I

ii XPE  

(b)  



59

1

1, 40
i

ii

E

i xpSe

 
 

27. มูลค่าการน าเขา้รวม (Total Import Value in Thai Currency) 

(a) 



59

1

2, 02.0
i

ii ZPM  

(b)  



59

1

2, 020
i

ii

M

i zpSm  

28. ดุลการคา้ (Value Change in The Balance of Trade) 
(a) MEBT   
(b) bt.100 Export .e + Import . m 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

29. มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศค านวณดา้นรายได ้(GDP Computed from 
Income or Value-added) 
(a) 4321 VAVAVAVAGDPI   
(b)        4.043.032.021.01 vaHvaHvaHvaHgdpi   

30. มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศค านวณดา้นรายจ่าย (GDP Computed from 
Expenditure) 

(a)  
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31. ดชันีราคาสินคา้รวมทั้งประเทศ (GDP Deflater) 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

32. มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) 

(a)
GDPDF

GDPE
GDPR   

(b) dgpdfgdpegdpr   
33. มูลค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุนรวมทั้งประเทศ (Investment Budget) j = 1..59 

(a) 



59

1

1.11
j

jj ZPZC  

(b)  



59

1

1 111
j

jj

z

j zpzBc  

34. มูลค่าใชจ่้ายดา้นการลงทุนรวมทั้งประเทศท่ีแทจ้ริง (Real Absorption of Investment 
Expenditures) 

a)
1

1
1

CPI

C
RC   

b) 111 cpicrc   
35. ดชันีราคาสินคา้ทุน (Capital Goods Price Index) 

a) 



59

1

1

11
j

B

j

z
jPZCPI  

b) 



59

1

1 11
j

j

z

j pzBcpi  

36. ค่าใชจ่้ายรวมส าหรับการบริโภคภาคครัวเรือนท่ีแทจ้ริง (Real Absorption of Household 
Consumption Expenditures) 

a)
2

2
2

CPI

C
RC   

b) 222 cpicrc   
37. มูลค่าใชจ่้ายรวมของรัฐบาลท่ีแทจ้ริง (Real Absorption of Government Spendings) 

a)
3

3
3

CPI

C
RC   

b) 333 cpicrc   
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

38. มูลค่าเพิ่มรวมจากค่าตอบแทนแรงานทัว่ไป (Market Equilibrium for Labor) 

(a) 



59

1

011
j

jXVA  

(b) j

x

j

j

xSva 011 01
59

1




  

39. มูลค่าเพิ่มรวมค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน (Value-added Originate from Land Use) 

(a) 



59

1

022
j

jXVA  

(b) j

x

j

j

xSva 022 02
59

1




  

40. มูลค่าเพิ่มรวมค่าตอบแทนการใชปั้จจยัทุน (Value-added Originate from Capital Use) 
 (a) 
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1

033
j

jXVA  

(b) j

x

j

j

xSva 033 03
59

1




  

41. มูลค่าเพิ่มรวมจากภาษีทางออ้ม (Value-added Originate from Indirect Tax) 

(a) 



59

1

044
j

jXVA  

(b) j

x

j

j

xSva 044 04
59

1




  

42. มูลค่าเพิ่มรวมรายสาขา (Value-added of each sector) 
(a) 4321_ VAVAVAVASECTVA j   
(b) j

x

jj

x

jj

x

jj

x

jj xSxSxSxStva 04030201sec_ 04030201   
 

43. มูลค่าเพิ่มรวมรายสาขาปลอดเงินเฟ้อ (Real value-added of each sector) 
(a) 2__ CPISECTVAREALVA jj   
(b) 2sec__ cpitvarealva jj   
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ สมการและความหมาย 

44. มูลค่าการลงทุนรวมทั้งประเทศ (Investment Budget) j= 1:59 

(a) 



59

1

1.11
j

jj ZPZC  

(b)  



59

1

1 111
j

jj

z

j zpzBc  

45. มุลค่าใชจ่้ายรวมการบริโภคภาคครัวเรือน ( Househole Consumption ) i =1:59 
(a) gdpec 1  

46. มูลค่าการใชจ่้ายภาครัฐ (Government expenditures) 1:59 
(a)  gdpec 2  

47. ดชันีราคาสินคา้ใชใ้นการบริโภคของครัวเรือน (Consumer Price Index) 1:59 

(a) 
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 (b) 
si
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48. ดชันีราคาสินคา้ใชใ้นกิจการภาครัฐ (Government Spending Price Index) 1:59 
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 แกนอา้งอิง (Numeraire) 

49. อตัราส่วนระหวา่งดุลการคา้เปรียบเทียบต่อมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Trade 
Deficit–GDP Ratio) 

(a) 
GDPE

BT
DGDP  

(b) delDTHZXT.100 (export . e – import . m) – ((export – import) . gdpe) 

50 มูลค่าดุลการคา้ท่ีเปล่ียนแปลง (Change in Balance of Trade)  
(a) MEBT   
(b) delBT100 (EXPORT . e) – (IMPORT . m) 
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3.4.6 สัมประสิทธ์ิของตัวแปร (Coefficient) 
การค านวณค่าสัมประสิทธ์ิและน ้ าหนกัของตวัแปรในสมการต่างๆ ของแบบจ าลองดุลย

ภาพทัว่ไป ค านวณจากฐานขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต โดยสูตรการค านวณแสดงใน 
ตารางท่ี 3.6 
 

ตารางที ่3.6  ค่าสัมประสิทธ์ิและน ้าหนกัของตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณของแบบจ าลองดุลยภาพ 
                     ทัว่ไป 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

1.  
0

,,

x

sjiS  59..1, ji  
s = 1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีผลิตในประเทศ
และน าเขา้ 

sjix ,,0 เทียบกบัมูลค่าปัจจยัการผลิตขั้น

กลางทั้งหมด




s

sji

sji

x

x

,,

,,

0

0  

2. 
 
 
 
 

 
1

,,

x

sjiS  59..1, ji  
s = 1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางสินคา้ทุน sjix ,,1  
เทียบกบัมูลค่าปัจจยัการผลิตขั้นกลางทั้งหมด 

=


s

sji

sji

x

x

,,

,,

1

1  

3. 01x

jS  59..1j  น ้าหนกัของค่าจา้งแรงงาน jx01 เทียบกบัมูลค่าปัจจยั
การผลิตขั้นปฐม

ทั้งหมด
jjjj

j

xxxx

x

04030201

01


  

4. 02x

jS  59..1j  น ้าหนกัของค่าเช่าท่ีดิน jx02 เทียบกบัมูลค่าปัจจยัการ

ผลิตขั้นปฐมทั้งหมด
jjjj

j

xxxx

x

04030201

02


  

5. 03x

jS  59..1j  น ้าหนกัของค่าเช่าทุน jx03 เทียบกบัมูลค่าปัจจยัการ

ผลิตขั้นปฐมทั้งหมด
jjjj

j

xxxx

x

04030201

03
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

6. 04x

jS  59..1j  น ้าหนกัของภาษีทางออ้ม jx04 เทียบกบัมูลค่าปัจจยั
การผลิตขั้นปฐม

ทั้งหมด
jjjj

j

xxxx

x

04030201

04


  

7. 0

,,

c

sjiS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลาง sjix ,,0 เทียบกบั

ตน้ทุนทั้งหมด 
j

sji

Z

x

01

0 ,,
   

8. 1c

iS  59..1j  น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นปฐมแรงงาน jx01 เทียบ

กบัตน้ทุนทั้งหมด 
j

j

Z

x

01

01
  

9. 2c

iS  59..1j  น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นปฐมท่ีดิน jx02 เทียบกบั

ตน้ทุนทั้งหมด 
j

j

Z

x

01

02
  

10. 3c

iS  59..1j  น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นปฐมค่าเช่าทุน jx03

เทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด 
j

j

Z

x

01

03
  

11. 
 
 

4c

iS  59..1j  น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นปฐมภาษีทางออ้ม jx04

เทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด 
j

j

Z

x

01

04
  

12. 1

,,

cx

sjiS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางสินคา้ทุน sjix ,,1

เทียบกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้ทุน 
j

sji

Z

x

1

1 ,,
  

13.  0

1,,

s

jiS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีผลิตใน
ประเทศ

1,,0 jix เทียบกบัมูลค่าสินคา้ผลิตในประเทศ

ทั้งหมด
j

ji

Z

x

01

0 1,,
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

14.  0

2,,

s

jiS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีน าเขา้จาก
ต่างประเทศ

2,,0 jix เทียบกบัมูลค่าสินคา้น าเขา้

ทั้งหมด
i

ji

Z

x

02

0 2,,
  

15.  1

1,,

s

jiS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีเป็นสินคา้ทุน 
ผลิตในประเทศ

1,,1 jix เทียบกบัมูลค่าสินคา้ผลิตใน

ประเทศ ทั้งหมด
j

ji

Z

x

01

1 1,,
   

16.  1

2,,

s

jiS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของปัจจยัการผลิตขั้นกลางท่ีเป็นสินคา้ทุน 
น าเขา้จากต่างประเทศ

2,,1 jix เทียบกบัมูลค่าสินคา้

น าเขา้ทั้งหมด
i

ji

Z

x

02

1 2,,
  

17.  2

1,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ผลิตในประเทศส าหรับการบริโภค
โดยภาคครัวเรือน

1,2ix เทียบกบัมูลค่าสินคา้ผลิตใน

ประเทศ 
j

i

Z

x

01

2 1,
  

18. 
 
 
 
 
 

 2

2,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศส าหรับการ
บริโภคโดยภาคครัวเรือน

2,2ix เทียบกบัมูลค่าสินคา้

น าเขา้ทั้งหมด
i

i

Z

x

02

2 2,
  

19.  3

1,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ผลิตในประเทศส าหรับการบริโภค
โดยภาครัฐ

1,3ix เทียบกบัมูลค่าสินคา้ผลิตในประเทศ 

j

i

Z

x

01

3 1,
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

20.  3

2,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ตน าเขา้จากต่างประเทศส าหรับการ
บริโภคโดยภาครัฐ

2,3ix เทียบกบัมูลค่าสินคา้น าเขา้

ทั้งหมด
i

i

Z

x

02

3 2,
  

21.  4s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ส่งออก ix4 เทียบกบัมูลค่าสินคา้

ผลิตในประเทศ 
j

i

Z

x

01

4
  

22.  5

1,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้คงคลงัท่ีผลิตในประเทศ 1,5ix เทียบ

กบัมูลค่าสินคา้ผลิตในประเทศ 
j

i

Z

x

01

5 1,
  

23.  5

2,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้คงคลงัท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 2,5ix

เทียบกบัมูลค่าสินคา้น าเขา้ทั้งหมด
i

i

Z

x

02

5 2,
  

24.  6

1,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ส่งออกพิเศษท่ีผลิตในประเทศ 1,6ix

เทียบกบัมูลค่าสินคา้ผลิตในประเทศ 
j

i

Z

x

01

6 1,
  

25.  6

2,

s

iS  59..1j  
s=1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ส่งออกพิเศษท่ีน าเขา้จาก

ต่างประเทศ
2,6ix เทียบกบัมูลค่าสินคา้น าเขา้ 

i

i

Z

x

02

6 2,
  

26.  01s

jS  59..1j  น ้าหนกัของค่าจา้งแรงงาน jx01 เทียบกบัยอดรวม

แรงงานทั้งหมด
1

01

va

x j
  

27.  02s

jS  59..1j  น ้าหนกัของค่าเช่าท่ีดิน jx02 เทียบกบัยอดรวมอุปสงค์

ท่ีดิน 
2

02

va

x j
  

28.  03s

jS  59..1j  น ้าหนกัของค่าเช่าทุน jx03 เทียบกบัยอดรวมอุปสงค์

ทุน
3

03

va

x j
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

29.  04s

jS  59..1j  น ้าหนกัของภาษีทางออ้ม jx04 เทียบกบัยอดรวมอุป

สงคภ์าษีทางออ้ม
4

04

va

x j
  

30. jD  59..1j  สัมประสิทธ์ิค่าเส่ือมราคา ค านวณจากฐานขอ้มูล
ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 

31. jQ  59..1j  สัมประสิทธ์ิอตัราการออมในรูปของค่าเส่ือมราคา 

j

j

R

DR

0

0
  ค  านวณจากค่าเส่ือมราคาในตารางปัจจยั

การผลิตและผลผลิต 
32. j  59..1j  ค่าความยดืหยุน่ระหวา่ง อตัราส่วนทุนสะสมใน

อนาคตเทียบกบัปัจจุบนั
j

j

K

K

0

1
และ อตัราส่วน

ผลตอบแทนในอนาคตเทียบกบัปัจจุบนั
jR

R

0

1

ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั1 
33. jG  59..1j  สัมประสิทธ์ิสัดส่วนการสะสมทุนต่อสต๊อกทุนใน

อนาคต
jj

j

ZK

Z

10

1


  ค  านวณจากมูลค่าการลงทุนใน

ทุกสาขาการผลิต 
34. EXPORT  มูลค่าเงินบาทของการส่งออกทั้งหมด (ค านวณจาก

ฐานขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต) 
35. IMPORT  มูลค่าเงินบาทของการน าเขา้สินคา้ทั้งหมด (ค านวณ

จากฐานขอ้มูลตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต) 
36. 

 
 

 E

iS  59..1i  น ้าหนกัของสินคา้ส่งออก iX 4  เทียบกบัมูลค่าสินคา้

ส่งออกทั้งหมด =



59

1

4

4

i

i

i

X

X  



62 

ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

37.  M

iS  59..1i  น ้าหนกัของสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ iZ02  เทียบ

กบัมูลค่าสินคา้น าเขา้ทั้งหมด =



59

1

02

02

i

i

i

Z

Z  

    
38.  01Z

jB  59..1j  น ้าหนกัของผลผลิตรวมรายสาขา jZ01  เทียบกบั

ผลผลิตทั้งหมด =



59

1

01

01

i

j

j

Z

Z  

39.  1Z

jB  59..1j  น ้าหนกัของผลผลิตสินคา้ทุนรายสาขา jZ1  เทียบกบั

ผลผลิตสินคา้ทุนทั้งหมด =



59

1

1

1

i

j

j

Z

Z
 

40.  2

,

x

siB  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ท่ีบริโภคโดยภาคครัวเรือน six ,2  
เทียบกบัยอดรวมการบริโภคของครัวเรือน 

=

 

59

1

2

1

,

,

2

2

i s

si

si

x

x  

41.  3

,

x

siB  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ท่ีบริโภคโดยภาครัฐ six ,3 เทียบกบั

ยอดรวมการบริโภคของภาครัฐ =

 

59

1

2

1

,

,

3

3

i s

si

si

x

x  

42. 01H   น ้าหนกัของค่าจา้งแรงงาน 1va เทียบกบั GDPI=
gdpi

va1  

43. 02H   น ้าหนกัของค่าเช่าท่ีดิน 2va เทียบกบั GDPI
gdpi

va2
  

44. 03H   น ้าหนกัของค่าเช่าทุน 3va เทียบกบั GDPI
gdpi

va3
  

45. 04H   น ้าหนกัของภาษีทางออ้ม 4va เทียบกบั GDPI
gdpi

va4
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

46.  1

,

ZX

siH  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของมูลค่ารวมสินคา้ทุน sizx ,1 เทียบกบั 

GDPE
gdpe

zx si,1
  

47.  2

,

x

siH  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ท่ีบริโภคโดยภาคครัวเรือน six ,2

เทียบกบั GDPE 
gdpe

x si,2


 
48.  3

,

x

siH  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้บริโภคโดยภาครัฐ siX ,3 เทียบกบั

GDPE
gdpe

x si,3
  

49.  4x

iH  59..1i  
 

น ้าหนกัของสินคา้ส่งออก ix4 เทียบกบั 

GDPE
gdpe

x i4
  

50.  5

,

x

siH  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้คงคลงั six ,5 เทียบกบั

GPDE
gdpe

x si,5
  

51.  6x

iH  59..1i  
s = 1 

น ้าหนกัของสินคา้ส่งออกพิเศษ ix6 เทียบกบั

GDPE
gdpe

x i6
  

52.  02z

iH  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้น าเขา้ iz02 เทียบกบั 

GDPE
gdpe

z i02
  

53.  
 1

,,

x

sjiB  59..1i  
s = 1,2 

น ้าหนกัของสินคา้ทุนรวม sjix ,,1 เทียบ

กบั
sizx ,1
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1

,,

,,

1

1

j

sji

sji

x

x  
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ตารางที ่3.6  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

สัมประสิทธ์ิ 
และน า้หนัก
ของตัวแปร 

จ านวนตัว
แปรทีเ่ป็น 
น า้หนักรวม 

ความหมาย 

54. 
i
 59..1i  ค่าความยดืหยุน่ส่วนกลบัต่อราคาของอุปสงคข์อง

สินคา้ส่งออก ค านวณจากขอ้มูลการคา้ของตาราง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิต 

55. 0

,,

x

sji  59..1, ji  ค่าความยดืหยุน่ของการทดแทนระหวา่งปัจจยัการ
ผลิตขั้นกลาง 0x  ท่ีผลิตภายในประเทศ และสินคา้ท่ี
น าเขา้จากต่างประเทศ ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั1 

56. 1

,

x

ji  59..1, ji  ค่าความยดืหยุน่ของการทดแทนระหวา่งปัจจยัการ
ผลิตขั้นกลางสินคา้ทุน 1x  ท่ีผลิตภายในประเทศ และ
สินคา้ทุนท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ก าหนดใหมี้ค่า 
เท่ากบั 1 

57. 01x

j  59..1j  ค่าความยดืหยุน่ของการทดแทนระหวา่งปัจจยัขั้นปฐม
แรงงาน ก าหนดใหมี้ค่า เท่ากบั1 

58. 02x

j  59..1j  ค่าความยดืหยุน่ของการทดแทนระหวา่งปัจจยัขั้นปฐม
ท่ีดินก าหนดใหมี้ค่าเป็น 1 

59. 03x

j  59..1j  ค่าความยดืหยุน่ของการทดแทนระหวา่งปัจจยัขั้นปฐม
ทุนก าหนดใหมี้ค่าเป็น 1 

 
 

 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

4.1  การเติบโตทางเศรษฐกจิ  
 

การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 2 บริบท ไดแ้ก่ (1) อุปทานปัจจยัการ
ผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ (2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มี
ขอบเขตจ ากดั  

การเปรียบเทียบ 2 กรณีท าให้ตรวจสอบอ านาจฉุดร้ังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ปัจจยัท่ีดิน อ านาจฉุดร้ังของสาขาการผลิตต่างๆ มีก าลงัแตกต่างกันท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  

การเปล่ียนแปลงของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวดัจากราคาค่าบริการของบริการสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอ้ม ก าลงัของการเปล่ียนแปลงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นผลของการแข่งขนัระหวา่งการผลิต
สาขาต่างๆ ในการใชปั้จจยัท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ี 

มาตรวดัการเติบโตทางเศรษฐกิจส าคญั คือ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real 
gross domestic products—Real GDP) ค านวณเป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่ม 4 ประเภท ได้แก่ 
ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนเจา้ของท่ีดิน ค่าตอบแทนผูป้ระกอบการ และรายไดข้องรัฐจดัเก็บ
ไดจ้ากภาษีทางออ้ม แสดงปริมาณสินคา้และบริการท่ีสังคมเขา้ถึงไดอ้ยา่งแทจ้ริง ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศท่ีแท้จริงเป็นผลต่างระหว่างผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตามราคาตลาด 
(Nominal gross domestic products—Nominal GDP) กบัดชันีเงินเฟ้อ (GDP deflator)  

การเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริงต่อปี แสดงใน ตาราง 4.1 ร่วมกบั
การเปล่ียนแปลงต่อปีของตวัแปรมหภาพอ่ืนๆ เปรียบเทียบ 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) อุปทานปัจจยัการผลิต
ทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากัด และ (2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มี
ขอบเขตจ ากดั 

ในกรณีท่ี 1 อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั พบว่าไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างอัตราเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตามราคาตลาด กับ อตัราเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากไม่มีการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ท าให้การ
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เปล่ียนแปลงของดชันีเงินเฟ้อมีค่าเท่ากบัศูนย ์ในกรณีน้ีอ านาจฉุดร้ังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมี
ค่าเป็นศูนย ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีขอบเขตจ ากดั 

ในกรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั พบวา่
อตัราเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง มีค่าต ่ากวา่อตัราเติบโตของผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศตามราคาตลาดร้อยละ 1.6 ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ทัว่ไป
ร้อยละ 1.6 ท าให้การเปล่ียนแปลงของดชันีเงินเฟ้อมีค่าร้อยละ 1.6 ในกรณีน้ีเกิดอ านาจฉุดร้ังการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชลอตวั 
 
ตาราง 4.1  การเปล่ียนแปลงของตวัแปรมหภาพ (Macro Variable) เปรียบเทียบกรณี (1) อุปทาน 
                  ปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ (2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยั 
                  การผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั 

หน่วย: ร้อยละ 
ตัวแปรมหภาพ 

(Macro Variable) 
 

ความหมาย กรณอีุปทาน
ปัจจัยการผลติ

ไม่จ ากดั 

กรณอีุปทาน
ทีด่ิน 
คงที่ 

1. 
 

มูลค่าการใชจ่้ายดา้นการลงทุน 
(Aggregate Investment) 

4.2 4.2 

2. 
 

มูลค่าการใชจ่้ายดา้นการลงทุนแทจ้ริง 
(Real Investment Value) 

4.2 4.0 

3. 
 

มูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือน 
(Aggregate Household Consumption) 

4.2 4.2 

4. 
 

มูลค่าการใชจ่้ายของครัวเรือนแทจ้ริง 
(Real Household Consumption) 

4.2 3.5 

5. 
 

 

 

มูลค่าการใชจ่้ายของภาครัฐ (Aggregate 
Government Purchase of Goods and 
Services) 

4.2 4.0 

6. 
 

มูลค่าการใชจ่้ายของภาครัฐแทจ้ริง 
(Real Government Consumption) 

4.2 3.0 

7. 
 

ดชันีราคาสินคา้ทุน (Capital Cost 
Index) 

0.0 0.2 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

หน่วย: ร้อยละ 
ตัวแปรมหภาพ 

(Macro Variable) 
 

ความหมาย กรณอีุปทาน
ทีด่ิน 

แปรผันอสิระ 

กรณอีุปทาน
ทีด่ิน 
คงที่ 

8.  ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Household 
Consumption Index) 

0.0 0.7 

9.  ดชันีราคาสินคา้ใชใ้นการบริโภคของ
รัฐบาล (Government Consumption 
Index) 

0.0 1.0 

10.  มูลค่าดุลการคา้ท่ีเปล่ียนแปลง (Change 
in Balance of Trade) 

-53,000  
ลา้นบาท 

-53,000  
ลา้นบาท 

11.  สัดส่วนการขาดดุลการคา้ต่อ GDP 
(Dept GDP Ratio) 

0.0 0.0 

12. 
 

มูลค่าสินคา้ส่งออก (Aggregate 
Export) 

4.2 2.3 

13.  ดชันีเงินเฟ้อทัว่ไป (GDP Deflator) 0.0 1.6 
14. 

 
ผลผลิตมวลรวมในประเทศค านวณจาก
การใชจ่้าย (Expenditure GDP) 

4.2 4.2 

15. 
 

 

ผลผลิตมวลรวมในประเทศค านวณจาก
รายได ้(Income GDP) 

4.2 4.2 

16. 
 

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแทจ้ริง 
(Real GDP) 

4.2 2.6 

17.  มูลค่าสินคา้น าเขา้ (Aggregate Import) 4.2 2.7 
18.  อตัราผลตอบแทนการลงทุนคาดหมาย

ในอนาคต (Future Rate of Return) 
0.0 0.3 

19. 
 

มูลค่าค่าตอบแทนแรงงานและเงิน
ทดแทนอ่ืนแก่ลูกจา้ง (Aggregate 
Wages and other Compensation) 

4.2 3.8 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

ตัวแปรมหภาพ 
(Macro Variable) 

 

ความหมาย กรณอีุปทาน
ทีด่ิน 

แปรผันอสิระ 

กรณอีุปทาน
ทีด่ิน 
คงที่ 

20. 
 

มูลค่าค่าตอบแทนเจา้ของท่ีดิน 
(Aggregate Rental Income) 

4.2 7.1 

21. 
 

มูลค่าค่าตอบแทนผูป้ระกอบการ 
(Aggregate Capital) 

4.2 3.7 

22. 
 

มูลค่าของรายไดข้องรัฐจดัเก็บจากภาษี
ทางออ้มธุรกิจ (Aggregate Indirect 
Tax) 

4.2 3.7 

23. 
 

อตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) 0.0 -0.7 
 
 ดชันีการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดการณ์ส าหรับ 30 ปี เปรียบเทียบกรณี 1) อุปทานปัจจยัการ
ผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ 2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มี
ขอบเขตจ ากดั แสดงใน ตารางท่ี 4.2 และ ภาพท่ี 4.1 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจกรณีอุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มี
ขอบเขตจ ากดั ชลอลงเป็นผลจากเงินเฟ้อในอตัราร้อยละ 1.6 ต่อปี โดยเร่ิมตน้จากท่ีดินทัว่ไปมีราคา
สูงข้ึนจากแรงกดดนัของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การผลิตสินคา้และบริการต่างๆ ใชท่ี้ดินเป็นปัจจยั
การผลิต ท าให้เกิดการแข่งขนัระหว่างการผลิตชนิดต่างๆ ราคาท่ีดินท่ีปรับสูงข้ึนท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดปรับสูงข้ึน และเป็นผลให้สินคา้และบริการมีราคาสูงข้ึนในอตัรา
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขนาดของค่าเศรษฐกิจทวีคูณ (Economic Multiplier) ซ่ึงเกิดจากโครงข่ายการ
เช่ือมโยงระหวา่งสินคา้ต่างๆ 
 มูลค่าของผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริง คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบกรณี 1) 
อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ 2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการ
ผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั แสดงใน ตารางท่ี 4.3  
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ตารางที ่4.2  ดชันีการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ คาดการณ์พิสัย 30 ปี  
                     เปรียบเทียบกรณี 1) อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ 2) อุปทาน 
                     ท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั 

หน่วย: ร้อยละ 

ปีที่ 
อุปทานปัจจัยการผลติทุกชนิดไม่มี

ขอบเขตจ ากดั อุปทานทีด่ินคงที่ 
0 100.0 100.0 
5 122.8 113.7 

10 150.9 129.3 
15 185.4 147.0 
20 227.7 167.1 
25 279.7 190.0 
30 343.6 216.0 

 
 

              
 
ภาพที ่4.1  ดชันีการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบ 
                  กรณี 1) อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ 2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และ 
                  อุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั 
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ตารางที ่4.3  มูลค่าของผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริง คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบกรณี  
                      1) อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั และ 2) อุปทานท่ีดินคงท่ี และ 
                      อุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั 

หน่วย: ลา้นลา้นบาท 

ปีที่ 
อุปทานปัจจัยการผลติทุกชนิดไม่มี

ขอบเขตจ ากดั อุปทานทีด่ินคงที่ 
0 8.11 8.11 
5 9.96 9.22 

10 12.24 10.48 
15 15.03 11.92 
20 18.47 13.55 
25 22.68 15.41 
30 27.86 17.52 

 
การแข่งขนัในการใช้ท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ีระหวา่งการผลิตสาขาต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ

กดดนัให้ท่ีดินมีราคาเพิ่มข้ึน สาขาเศรษฐกิจต่างๆ มีอ านาจซ้ือแตกต่างกนัท าให้สาขาเศรษฐกิจท่ีมี
ก าลงัซ้ือนอ้ยสูญเสียท่ีดิน การเติบโตของผลผลิตท่ีดอ้ยกวา่เป็นปัจจยัท่ีท าให้สาขาเศรษฐกิจมีก าลงั
ซ้ือดอ้ยกวา่ ปัจจยัทั้งสองประการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ผกูพนั
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของอุปสงคบ์ริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของระบบ
เศรษฐกิจ 

 
4.2  การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยพสัิย 30 ปี 

 
การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจวดัจากการเปล่ียนแปลงของการเติบโตของ

ผลผลิต ในกรณีไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆ
เติบโตในอตัราเดียวกนัท าใหส้าขาการผลิตต่างๆรักษาสัดส่วนขนาดเท่าเดิม  

ในกรณีการเติบโตของผลผลิตสาขาต่างๆ แตกต่างกนั ท าให้ผลผลิตของสาขาการผลิต
ต่างๆมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน บางสาขามีสัดส่วนเล็กลง และบางสาขามีสัดส่วนใหญ่ข้ึน ท าให้
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป  
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กรณีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุด คือ กรณีท่ีผลผลิตของสาขาการผลิตต่างๆเติบโตใน
อตัราเดียวกนัท าใหส้าขาการผลิตต่างๆ รักษาสัดส่วนขนาดเท่าเดิม (Balanced Growth) 

ดชันีการเติบโตของผลผลิตสินคา้และบริการ คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบ กรณีท่ี 1 
อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั กบั กรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยั
การผลิตอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั แสดงใน ตารางท่ี 4.4  
 
ตารางที่ 4.4  ดชันีการเติบโตของผลผลิตสินคา้และบริการ คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบ กรณีท่ี 1  
                     อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั กบั กรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี  
                     และอุปทานปัจจยัการผลิตอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั 

หน่วย: ร้อยละ 
สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณี 1-2 

1 การท านา 100.0 343.6 209.5 134.1 
2 การท าไร่ขา้วโพด 100.0 343.6 216.9 126.6 
3 การท าไร่มนัส าปะหลงั 100.0 343.6 212.3 131.2 
4 การท าไร่พืชตระกลูถัว่ 100.0 343.6 172.1 171.4 
5 การท าไร่ผกัการท าสวนผลไม ้ 100.0 343.6 240.7 102.9 
6 การท าไร่ออ้ย 100.0 343.6 169.3 174.2 
7 การท าสวนยางพารา 100.0 343.6 180.2 163.4 
8 ธญัพืชอ่ืนๆ 100.0 343.6 203.0 140.6 
9 การปศุสัตว ์ 100.0 343.6 248.2 95.4 

10 การท าไม ้ 100.0 343.6 170.0 173.6 
11 การประมง 100.0 343.6 218.8 124.8 
12 การผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซ

ธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหิน 
100.0 

 
343.6 

 
160.5 

 
183.1 

 
13 การท าเหมืองแร่ 100.0 343.6 78.5 265.0 
14 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน

อ่ืนๆ 
100.0 

 
343.6 

 
231.6 

 
112.0 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณี 1-2 

15 โรงฆ่าสัตว ์ 100.0 343.6 245.5 98.1 
16 การท าอาหารกระป๋องและการเก็บ

รักษาอาหาร 
100.0 

 
343.6 

 
176.2 

 
167.3 

 
17 โรงสีขา้วการผลิตผลิตภณัฑม์นั

ส าปะหลงั การผลิตแป้งและการ
ป่นแป้ง 

100.0 
 
 

343.6 
 
 

208.7 
 
 

134.9 
 
 

18 การผลิตน ้าตาล 100.0 343.6 169.0 174.6 
19 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร 100.0 343.6 192.6 151.0 
20 การผลิตอาหารสัตว ์ 100.0 343.6 222.8 120.8 
21 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 100.0 343.6 247.4 96.2 
22 ใบยาสูบ 100.0 343.6 254.9 88.7 
23 การทอผา้ การป่ันดา้ยการหีบฝ้าย

การฟอก การพิมพก์ารยอ้ม 
100.0 

 
343.6 

 
159.0 

 
184.6 

 
24 การผลิตสินคา้ส่ิงทอ 100.0 343.6 212.4 131.2 
25 การผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ 100.0 343.6 203.3 140.3 
26 การพิมพก์ารพิมพโ์ฆษณา 100.0 343.6 224.0 119.6 
27 การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม

ขั้นมูลฐาน 
100.0 

 
343.6 

 
165.8 

 
177.7 

 
28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 100.0 343.6 160.9 182.7 
29 การผลิตผลิตภณัฑ์เคมี 100.0 343.6 213.6 130.0 
30 โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม 100.0 343.6 262.0 81.6 
31 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 100.0 343.6 157.8 185.8 
32 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 100.0 343.6 177.6 166.0 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณี 1-2 

33 การผลิตซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑ์
คอนกรีต 

100.0 
 

343.6 
 

263.0 
 

80.6 
 

34 การผลิตผลิตภณัฑ์อโลหะอ่ืนๆ 100.0 343.6 196.5 147.1 
35 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 100.0 343.6 189.6 153.9 
36 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่

เหล็ก 
100.0 

 
343.6 

 
195.4 

 
148.2 

 
37 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ 100.0 343.6 221.0 122.5 
38 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 100.0 343.6 180.9 162.7 
39 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ

ไฟฟ้า 
100.0 

 
343.6 

 
210.1 

 
133.5 

 
40 การผลิตยานยนต ์ 100.0 343.6 245.9 97.7 
41 การต่อและการซ่อมเรือ 100.0 343.6 200.9 142.7 
42 โรงฟอกหนงัและการแต่งส าเร็จ

หนงั 
100.0 

 
343.6 

 
219.6 

 
124.0 

 
43 โรงเล่ือยการผลิตเคร่ืองเรือนและ

เคร่ืองตกแต่งท าดว้ยไม ้
100.0 

 
343.6 

 
207.5 

 
136.1 

 
44 การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 100.0 343.6 228.7 114.9 
45 การไฟฟ้าและการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติ 
100.0 

 
343.6 

 
210.8 

 
132.8 

 
46 การประปา 100.0 343.6 200.2 143.4 
47 การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 100.0 343.6 313.6 30.0 
48 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 100.0 343.6 319.5 24.1 
49 การคา้ส่งการคา้ปลีก 100.0 343.6 221.5 122.1 
50 ภตัตาคารและโรงแรม 100.0 343.6 245.6 98.0 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณี 1-2 

51 การขนส่ง 100.0 343.6 243.4 100.2 
52 การส่ือสาร 100.0 343.6 221.5 122.1 
53 สถานบนัการเงินการประกนัภยั 100.0 343.6 219.5 124.1 
54 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 100.0 343.6 161.5 182.0 
55 การบริการทางดา้นธุรกิจ 100.0 343.6 217.0 126.5 
56 การบริหารราชการ 100.0 343.6 240.6 103.0 
57 บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 100.0 343.6 222.4 121.2 
58 การบริการอ่ืน 100.0 343.6 241.2 102.4 
59 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกสาขา

การผลิตได ้
100.0 

 
343.6 

 
236.6 

 
107.0 

 
 

การตรวจสอบผลการคาดการณ์พิสัย 30 ปี พบวา่ สาขา 48 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 
มีศกัยภาพเติบโตได้ดีท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ สาขา 47 การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั สาขา 33 การผลิต
ซีเมนต์และผลิตภณัฑ์คอนกรีต สาขา 30 โรงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม สาขา 22 ใบยาสูบ สาขา 9 การ
ปศุสัตว ์สาขา 21 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม สาขา 15 โรงฆ่าสัตว ์สาขา 40 การผลิตยานยนต์ สาขาท่ีมี
การเติบโตสูง เน่ืองจากมีความสามารถแข่งขนัสูงในการใชท้รัพยากรท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ี 

สาขาการผลิตท่ีประสบปัญหาผลผลิตชลอตวัอยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ สาขา 13 การท าเหมืองแร่ 
สาขา 31 การผลิตผลิตภณัฑย์าง สาขา 12 การผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การท าเหมือง
ถ่านหิน สาขา 23 การทอผา้ การป่ันดา้ยการหีบฝ้ายการฟอก การพิมพก์ารยอ้ม สาขา 28 การผลิตปุ๋ย
และยาปราบศตัรูพืช สาขา 27 การผลิตเคมีภณัฑ์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน สาขา 6 การท าไร่ออ้ย 
สาขา 10 การท าไม ้สาขา 4 การท าไร่พืชตระกูลถัว่ สาขาการผลิตท่ีประสบปัญหาผลผลิตชะลอตวั 
เน่ืองจากมีความสามารถแข่งขนัต ่าในการใชท้รัพยากรท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ี 
 



75 

4.3  ต้นทุนส่ิงแวดล้อมของการเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในบริบทอุปทานปัจจยัการผลิตไม่มีขอบเขตจ ากดัไม่มีปัญหาเงิน

เฟ้อ การเติบโตของการผลิตเท่าเทียมกนัระหวา่งสาขาต่างๆ ราคาของสินคา้ของทุกรายการมีระดบั
คงท่ี ในบริบทอุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตไม่มีขอบเขตจ ากัด การเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยรวมชลอลง เป็นผลของการชะลอการเติบโตของการผลิตสาขาต่างๆ ในอตัราแตกต่าง
กนั เน่ืองจากการผลิตสาขาต่างๆ เผชิญการแข่งขนัในการใชท่ี้ดิน ท าให้เกิดแรงกดดนัให้ราคาท่ีดิน
ปรับสูงข้ึน และตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนในอตัราแตกต่างกนั เป็นผลต่อเน่ืองให้ราคาสินคา้ของ
สาขาต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนในอตัราแตกต่างกนั ซ่ึงลดทอนแรงอุปสงค์ในสินคา้และผูกพนัให้ผลผลิต
เติบโตในอตัราแตกต่างกนั 

ราคาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัวดัตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงราคา
บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นตวัวดัการเปล่ียนแปลงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ดชันีการเติบโต
ของราคาสินคา้และบริการ คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบ กรณีท่ี 1 อุปทานปัจจยัการผลิตทุก
ชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั กบั กรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตอ่ืนไม่มีขอบเขต
จ ากดั แสดงใน ตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที ่4.5  ดชันีการเติบโตของราคาสินคา้และบริการ คาดการณ์พิสัย 30 ปี เปรียบเทียบ กรณีท่ี 1  
                     อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขตจ ากดั กบั กรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี และ 
                      อุปทานปัจจยัการผลิตอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั 

หน่วย: ร้อยละ 
สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณ ี1-2 

1 การท านา 100.0 100.0 122.2 22.2 
2 การท าไร่ขา้วโพด 100.0 100.0 121.9 21.9 
3 การท าไร่มนัส าปะหลงั 100.0 100.0 125.7 25.7 
4 การท าไร่พืชตระกลูถัว่ 100.0 100.0 119.0 19.0 
5 การท าไร่ผกัการท าสวนผลไม ้ 100.0 100.0 132.2 32.2 
6 การท าไร่ออ้ย 100.0 100.0 124.9 24.9 
7 การท าสวนยางพารา 100.0 100.0 129.1 29.1 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณ ี1-2 

8 ธญัพืชอ่ืนๆ 100.0 100.0 126.6 26.6 
9 การปศุสัตว ์ 100.0 100.0 123.8 23.8 

10 การท าไม ้ 100.0 100.0 126.6 26.6 
11 การประมง 100.0 100.0 132.6 32.6 
12 การผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซ

ธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหิน 
100.0 

 
100.0 

 
144.8 

 
44.8 

 
13 การท าเหมืองแร่ 100.0 100.0 118.6 18.6 
14 การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน

อ่ืนๆ 
100.0 

 
100.0 

 
133.3 

 
33.3 

 
15 โรงฆ่าสัตว ์ 100.0 100.0 127.6 27.6 
16 การท าอาหารกระป๋องและการเก็บ

รักษาอาหาร 100.0 100.0 123.8 23.8 
17 โรงสีขา้วการผลิตผลิตภณัฑม์นั

ส าปะหลงั การผลิตแป้งและการ
ป่นแป้ง 

100.0 
 
 

100.0 
 
 

125.0 
 
 

25.0 
 
 

18 การผลิตน ้าตาล 100.0 100.0 138.4 38.4 
19 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร 100.0 100.0 131.3 31.3 
20 การผลิตอาหารสัตว ์ 100.0 100.0 104.8 4.8 
21 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 100.0 100.0 136.5 36.5 
22 ใบยาสูบ 100.0 100.0 131.3 31.3 
23 การทอผา้ การป่ันดา้ยการหีบฝ้าย

การฟอก การพิมพก์ารยอ้ม 
100.0 

 
100.0 

 
128.3 

 
28.3 

 
24 การผลิตสินคา้ส่ิงทอ 100.0 100.0 128.8 28.8 
25 การผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ 100.0 100.0 117.2 17.2 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณ ี1-2 

26 การพิมพก์ารพิมพโ์ฆษณา 100.0 100.0 121.4 21.4 
27 การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรมขั้น

มูลฐาน 
100.0 

 
100.0 

 
116.0 

 
16.0 

 
28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 100.0 100.0 105.0 5.0 
29 การผลิตผลิตภณัฑ์เคมี 100.0 100.0 118.5 18.5 
30 โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม 100.0 100.0 89.8 -10.2 
31 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 100.0 100.0 124.4 24.4 
32 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 100.0 100.0 119.2 19.2 
33 การผลิตซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑ์

คอนกรีต 
100.0 

 
100.0 

 
144.8 

 
44.8 

 
34 การผลิตผลิตภณัฑ์อโลหะอ่ืนๆ 100.0 100.0 135.1 35.1 
35 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 100.0 100.0 113.4 13.4 
36 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่

เหล็ก 
100.0 

 
100.0 

 
108.5 

 
8.5 

 
37 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ 100.0 100.0 106.8 6.8 
38 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 100.0 100.0 113.2 13.2 
39 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ

ไฟฟ้า 
100.0 

 
100.0 

 
103.4 

 
3.4 

 
40 การผลิตยานยนต ์ 100.0 100.0 109.6 9.6 
41 การต่อและการซ่อมเรือ 100.0 100.0 113.0 13.0 
42 โรงฟอกหนงัและการแต่งส าเร็จ

หนงั 
100.0 

 
100.0 

 
124.1 

 
24.1 

 
43 โรงเล่ือยการผลิตเคร่ืองเรือนและ

เคร่ืองตกแต่งท าดว้ยไม ้
100.0 

 
100.0 

 
130.0 

 
30.0 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขา สินค้า / บริการ ปีฐาน ปีที ่30 ปีที ่30 ผลต่าง 

   กรณีที ่1 กรณีที ่2 กรณ ี1-2 

44 การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 100.0 100.0 109.1 9.1 
45 การไฟฟ้าและการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติ 
100.0 

 
100.0 

 
160.3 

 
60.3 

 
46 การประปา 100.0 100.0 180.0 80.0 
47 การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 100.0 100.0 128.8 28.8 
48 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 100.0 100.0 146.0 46.0 
49 การคา้ส่งการคา้ปลีก 100.0 100.0 142.9 42.9 
50 ภตัตาคารและโรงแรม 100.0 100.0 144.3 44.3 
51 การขนส่ง 100.0 100.0 131.9 31.9 
52 การส่ือสาร 100.0 100.0 192.5 92.5 
53 สถานบนัการเงินการประกนัภยั 100.0 100.0 148.6 48.6 
54 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 100.0 100.0 261.6 161.6 
55 การบริการทางดา้นธุรกิจ 100.0 100.0 141.4 41.4 
56 การบริหารราชการ 100.0 100.0 138.5 38.5 
57 บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 100.0 100.0 132.1 32.1 
58 การบริการอ่ืน 100.0 100.0 142.4 42.4 
59 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกสาขา

การผลิตได ้
100.0 

 
100.0 

 
127.5 

 
27.5 

 
 

การตรวจสอบราคาสินค้าของสาขาการผลิตต่างๆ พบว่า ราคา ของ สาขา 57 บริการ
สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ในบริบทท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตอ่ืนไม่มี
ขอบเขตจ ากดั มีอตัราเพิ่มจากฐานตั้งตน้ 100 เป็น 132.1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 32.1 

เปรียบเทียบกบัราคาสินคา้และบริการของสาขาการผลิตอ่ืนพบว่า สาขา 54 บริการด้าน
อสังหาริมทรัพย ์มีอตัราเพิ่มราคาสินคา้สูงสุดร้อยละ 161.6 รองลงมา ไดแ้ก่ สาขา 52 การส่ือสาร
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ร้อยละ 92.5 สาขา 46 การประปาร้อยละ 80 สาขา 45 การไฟฟ้าและการผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 
60.3 สาขา 12 การผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหินร้อยละ 44.8 

สาขาการผลิตท่ีมีอตัราเพิ่มราคาต ่า ได้แก่ สาขา 30 โรงกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม อตัราเพิ่ม
ราคาสินคา้ร้อยละ -10.2 สาขา 39 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือไฟฟ้าร้อยละ 3.4 สาขา 20 การ
ผลิตอาหารสัตวร้์อยละ 4.8 สาขา 28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชร้อยละ 5 สาขา 37 การผลิต
ผลิตภณัฑ์โลหะร้อยละ 6.8 สาขา 36 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่เหล็กร้อยละ 8.5 และสาขา 40 
การผลิตยานยนตร้์อยละ 9.6  

ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มนบัว่ามีอตัราเพิ่มในเกณฑ์ปานกลางค่อนขา้งสูง แสดงให้เป็นว่าราคา
สินคา้ในอนาคตมีองคป์ระกอบของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนส าคญั ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบใน
กรณีอุปทานท่ีดินคงท่ีผลผลิตของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มหรือตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มของระบบ
เศรษฐกิจในปีฐาน (พ.ศ. 2548) มีมูลค่า 20,000 ลา้นบาท ในปีท่ี 30 (พ.ศ. 2578) มีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 
45,000 ลา้นบาท ต ่ากวา่กรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระซ่ึงผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มข้ึนถึง 69,000 ลา้นบาท 
ส่วนต่างระหวา่ง 2 กรณีเป็นมูลค่า 24,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35  
 
ตารางที ่4.6  ผลผลิตของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม เปรียบเทียบระหวา่งในกรณีอุปทาน 
        ท่ีดินแปรผนัอิสระกบักรณีอุปทานท่ีดินคงท่ี พิสัย 30 ปี  

หน่วย: ลา้นบาท 

ปี 
มูลค่าผลผลติรายสาขาพสัิย 30 ปี 

กรณอีุปทานทีด่ินแปรผันอสิระ กรณอีุปทานทีด่ินคงที่ 

0 20,000 20,000 

5 24,000 22,000 

10 30,000 26,000 

15 37,000 29,000 
20 45,000 34,000 

25 55,000 38,000 

30 69,000 45,000 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงเปรียบเทียบผลผลิตทุกสาขา พบวา่ในกรณีอุปทานท่ีดินคงท่ีผลผลิตของ
ทุกสาขาต ่ากรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระ เน่ืองจากแรงฉุดร้ังขอ้จ ากดัทรัพยากรท่ีดิน 
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ตารางที ่ 4.7  มูลค่าผลผลิตรายสาขาเปรียบเทียบระหวา่งในกรณีอุปทานท่ีดินแปรผนัอิสระกบั 
                       กรณีอุปทานท่ีดินคงท่ีและมูลค่าในปีฐาน พิสัย 30 ปี  

หน่วย: พนัลา้นบาท 

มูลค่าผลผลติรายสาขาพสัิย 30 ปี 

สาขา ประเภทการผลติ ปีฐาน 
กรณอีุปทาน
ทีด่ินแปรผัน

อสิระ 

กรณอีุปทาน
ทีด่ินคงที่ 

1 การท านา 184 632 385 

2 การท าไร่ขา้วโพด 19 66 42 

3 การท าไร่มนัส าปะหลงั 24 81 50 

4 การท าไร่พืชตระกลูถัว่ 6 2 11 

5 การท าไร่ผกัการท าสวนผลไม ้ 266 914 640 

6 การท าไร่ออ้ย 23 78 39 

7 การท าสวนยางพารา 160 550 288 

8 ธญัพืชอ่ืนๆ 81 279 165 

9 การปศุสัตว ์ 181 622 449 

10 การท าไม ้ 21 73 36 

11 การประมง 141 485 309 

12 การผลิตน ้ามนัปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ การท าเหมืองถ่านหิน 

257 883 413 

13 การท าเหมืองแร่ 3 9 2 

14 การท าเหมืองแร่และเหมืองหินอ่ืนๆ 49 168 114 

15 โรงฆ่าสัตว ์ 158 543 388 

16 การท าอาหารกระป๋องและการเก็บรักษา
อาหาร 

433 1,487 763 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
หน่วย: พนัลา้นบาท 

มูลค่าผลผลติรายสาขาพสัิย 30 ปี 

สาขา ประเภทการผลติ ปีฐาน 
กรณอีุปทาน
ทีด่ินแปรผัน

อสิระ 

กรณอีุปทาน
ทีด่ินคงที่ 

17 โรงสีขา้ว การผลิตผลิตภณัฑม์นั
ส าปะหลงั การผลิตแป้ง และการป่นแป้ง 

287 986 599 

18 การผลิตน ้าตาล 75 259 127 

19 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร 152 523 293 

20 การผลิตอาหารสัตว ์ 65 225 146 

21 อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 308 1,057 761 

22 ใบยาสูบ 52 179 133 

23 การทอผา้ การป่ันดา้ยการหีบฝ้ายการ
ฟอก การพิมพก์ารยอ้ม 

296 1,016 470 

24 การผลิตสินคา้ส่ิงทอ 510 1,753 1,083 

25 การผลิตผลิตภณัฑก์ระดาษ 137 470 278 

26 การพิมพก์ารพิมพโ์ฆษณา 59 202 131 

27 การผลิตเคมีภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ขั้นมูลฐาน 

358 1,229 593 

28 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืช 21 71 33 

29 การผลิตผลิตภณัฑ์เคมี 231 792 492 

30 โรงกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม 885 3,039 2,318 

31 การผลิตผลิตภณัฑย์าง 241 827 380 

32 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก 152 521 269 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
หน่วย: พนัลา้นบาท 

มูลค่าผลผลติรายสาขาพสัิย 30 ปี 

สาขา ประเภทการผลติ ปีฐาน 
กรณอีุปทาน
ทีด่ินแปรผัน

อสิระ 

กรณอีุปทาน
ทีด่ินคงที่ 

33 การผลิตซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑค์อนกรีต 164 564 432 

34 การผลิตผลิตภณัฑ์อโลหะอ่ืนๆ 138 475 272 

35 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ 287 986 544 

36 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีมิใช่เหล็ก 48 165 94 

37 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ 237 815 524 

38 การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 290 997 525 

39 การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือไฟฟ้า 1,743 5,988 3,661 

40 การผลิตยานยนต ์ 1,002 3,442 2,463 

41 การต่อและการซ่อมเรือ 95 325 190 

42 โรงฟอกหนงัและการแต่งส าเร็จหนงั 191 658 420 
43 โรงเล่ือยการผลิตเคร่ืองเรือนและเคร่ือง

ตกแต่งท าดว้ยไม ้
197 676 408 

44 การผลิตสินคา้อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 533 1,832 1,219 

45 การไฟฟ้าและการผลิตก๊าซธรรมชาติ 753 2,586 1,587 

46 การประปา 38 130 75 

47 การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั 364 1,252 1,143 

48 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะ 281 966 898 

49 การคา้ส่งการคา้ปลีก 2,207 7,584 4,889 

50 ภตัตาคารและโรงแรม 666 2,288 1,635 
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ตารางที ่ 4.7  (ต่อ) 
หน่วย: พนัลา้นบาท 

มูลค่าผลผลติรายสาขาพสัิย 30 ปี 

สาขา ประเภทการผลติ ปีฐาน 
กรณอีุปทาน
ทีด่ินแปรผัน

อสิระ 

กรณอีุปทาน
ทีด่ินคงที่ 

51 การขนส่ง 962 3,305 2,342 

52 การส่ือสาร 273 937 604 
53 สถานบนัการเงินการประกนัภยั 478 1,642 1,049 

54 บริการดา้นอสังหาริมทรัพย ์ 248 850 400 
55 การบริการทางดา้นธุรกิจ 205 703 444 

56 การบริหารราชการ 851 2,925 2,048 
57 บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 20 69 45 

58 การบริการอ่ืน 296 1,017 714 
59 กิจกรรมท่ีไม่สามารถจ าแนกสาขาการ

ผลิตได ้
113 389 268 



 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
5.1.1 ภาพรวมการศึกษา 
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจตามการเติบโตของประชากรมนุษยป์ระกอบดว้ยการเพิ่ม

ปริมาณการบริโภคและการผลิต การเพิ่มการใช้ทรัพยากร และการเพิ่มปริมาณกากปฏิกูล ท าให้
ขอบเขตจ ากดัของโลกเกิดแรงกดดนัให้ระบบนิเวศมีความเครียดเพิ่มข้ึน การควบคุมและสลายกาก
ปฏิกูลของการพฒันาเศรษฐกิจเป็นงานท่ีมีความส าคญัเพิ่มข้ึนเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
การพฒันาเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย ์งานบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาขา
หน่ึงในระบบเศรษฐกิจท่ีอยู่ในฐานะเผชิญกับขอบเขตจ ากัดของระบบนิเวศ และมีแรงกดดัน
เช่นเดียวกบัการผลิตทางเศรษฐกิจสาขาอ่ืนๆ ปัจจยัส าคญัของการผลิตสาขาต่างๆในระบบเศรษฐกิจ
ประการหน่ึง ไดแ้ก่ ท่ีดิน ซ่ึงมีอุปทานคงท่ี ไม่สามารถเพิ่มปริมาณ แตกต่างกบัปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ 
ทั้งท่ีเป็นสินคา้ แรงงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ช่วยท างาน ท่ีท าให้มีปริมาณอุปทานเพิ่มข้ึน
ได ้ดงันั้นในความเป็นจริงท่ีดินเป็นปัจจยัการผลิตชนิดเดียวท่ีมีอุปทานคงท่ี การพฒันาเศรษฐกิจ
ของชาติต่างๆ ลว้นตอ้งเผชิญกบัขอบเขตจ ากดัของปัจจยัท่ีดิน และขอบเขตจ ากดัของปัจจยัท่ีดินมี
ผลบงัคบัใหก้ารเติบโตของระบบเศรษฐกิจตอ้งปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 

งานบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเป็นสาขาหน่ึงท่ีเผชิญแรงกดดนัของการแข่งขนัใน
การใช้ทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอุปทานคงท่ี และการปรับตวัในบริบทอุปทานท่ีดินคงท่ี เป็นผลให้ราคา
บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มปรับตวั และมีอิทธิพลต่อราคาสินคา้ทัว่ไปเพราะการผลิตสินคา้
ต่างๆ มีตน้ทุนส่วนหน่ึงเป็นงานบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม  

ราคาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มนบัเป็นตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรูปแบบหน่ึงท่ีปรากฏชดั
อยูใ่นระบบเศรษฐกิจ การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจวดัการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีปรากฏให้เห็นในรูปแบบราคาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมในบริบทของการเติบโตของ
ประชากรมนุษย ์การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และในบริบทอุปทานท่ีดินคงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
ขอบเขตจ ากดัของการเจริญเติบโต (Limits to Growth) ซ่ึงมีความสนใจในหมู่นกัวิชาการถอยหลงั
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กลบัไปถึงสมยั Multhus (1798) และในสมยัหลงัๆ ไดแ้ก่ Erhlich (1968) และ Meadows et al. 
(1972) การศึกษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ในบริบท
อุปทานท่ีดินคงท่ี โดยใชแ้บบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป เปิดเผยให้เห็นการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจซ่ึงมีองคป์ระกอบส่วนหน่ึงเป็นการผลิตบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม และ
เปิดเผยใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มวดัไดจ้ากราคาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 

ความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง
ของต้นทุนส่ิงแวดล้อมเป็นข้อมูลในการออกแบบนโยบายและแผนเก่ียวกับการใช้ท่ีดินให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนเพื่อรองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มจ านวนในอนาคต และการปรับตวัของการ
ผลิตต่างๆในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้เกิดกากปฏิกูลจ านวนน้อยลง เกิดการคิดคน้
เทคโนโลยท่ีีช่วยใหล้ดปริมาณกากปฏิกลู และมีการออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหมี้การหมุนเวียน
กากปฏิกลูเพื่อลดความตอ้งการใชท่ี้ดินเพื่อรองรับกากปฏิกลู 

ผลการศึกษาให้ขอ้มูลความตอ้งการการลงทุนสาธารณะและการลงทุนของเอกชนในการ
ผลิตบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากปริมาณและความเขม้ข้นของกากปฏิกูล จะเพิ่มข้ึน
ตามแนวคิดของสมการ I = PAT หรือเรียกวา่สมการ “EYE-pat Equation” (Sachs, 2008) ท าให้เห็น
ว่าผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Impacts, I) เป็นผลลพัธ์จากผลคูณของตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบ 3 
ประการ ไดแ้ก่ ประชากร (Population, P) การบริโภคสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค (Affluence, A) 
หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันาเทคโนโลย ี(T)  

จ านวนประชากรโลกจะเพิ่มถึง 9.3 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) โดยในปี ค.ศ. 
2030 (พ.ศ. 2573) จากคาดการณ์ของสหประชาชาติ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ของประเทศใน
ทวปีเอเชียจะอาศยัอยูใ่นเมือง ส่งผลให้เมืองขยายตวั (Urbanization) (United Nation, 2011) ส าหรับ
ประเทศไทย จ านวนประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนเป็น 75 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2570 (ค.ศ. 2027) 
(Mahidol University, 1998) และ ประชากร 45 ลา้นคนจะอาศยัอยา่งแออดัอยู่ในเมืองท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั
การขยายตวัของการผลิตสินคา้และบริการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามการเพิ่มข้ึนของอุปสงค์สินคา้
และบริการของผูบ้ริโภค (Affluence, A) เน่ืองจากรายไดต่้อหวัประชากรเพิ่มข้ึนจึงมี ความสามารถ
ในการจบัจ่ายซ้ือสินคา้สินคา้และบริการไดม้ากข้ึน ท าให้ปริมาณธุรกรรมการคา้ขาย (Commerce) 
มีความเขม้ขน้และสลบัซบัซอ้นมากข้ึน 

บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม เป็นต้นทุนส่ิงแวดล้อมของทุกสาขาในระบบด้าน
เศรษฐกิจ และเป็นสาขาหน่ึงท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ จาก
ปริมาณและความเขม้ขน้ของมลพิษ ปฏิกูลของเสียท่ีปล่อยออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเพิ่มข้ึนตามการ
ผลิตและการบริโภคสินคา้และบริการท่ีขยายตวั จ าเป็นจะตอ้งใช้บริการของสาขาสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอ้มในการก าจดัมลพิษ ในการทดสอบการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดว้ยแบบจ าลอง
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ดุลยภาพทัว่ไปขนาด 59 สาขาการผลิต ใช้ขอ้สมมุติอตัราเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยร้อยละ 
4.2 ต่อปี ซ่ึงเป็นเกณฑ์การคาดการณ์ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) 

 
5.1.4  ผลการศึกษา 
การทดสอบการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อตรวจวดัแรงฉุดร้ังของขอบเขตจ ากดัของอุปทาน

ท่ีดินเปรียบเทียบการทดสอบ 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีท่ี 1 อุปทานปัจจยัการผลิตทุกชนิดไม่มีขอบเขต
จ ากดั และ กรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี โดยอุปทานปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั  

ผลการทดสอบพบวา่กรณีท่ี 2 เกิดแรงฉุดร้ังใหผ้ลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริงลดต ่าลง
ร้อยละ 1.6 จุด เทียบกบักรณีท่ี 1 มีอตัราเติบโตร้อยละ 4.2 ในกรณีท่ี 1 อตัราเติบโตของผลผลิต
มวลรวมในประเทศแทจ้ริงเท่ากบัผลผลิตมวลรวมในประเทศตามราคาตลาดเพราะไม่มีเงินเฟ้อ 
และโครงสร้างระบบเศรษฐกิจคงเดิมเน่ืองจากการผลิตทุกสาขาเติบโตในอตัราเท่ากนั ท าให้กรณีท่ี 
1 เป็นกรณีท่ีมีอตัราเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริงมากท่ีสุด ใชเ้ป็นเกณฑอุ์ดมคติ 

ในกรณีท่ี 2 อตัราเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริงลดต ่ากวา่ผลผลิตมวลรวม
ในประเทศตามราคาตลาด เพราะเกิดภาวะเงินเฟ้อ และโครงสร้างระบบเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง
เน่ืองจากการผลิตสาขาต่างๆ เติบโตในอตัราแตกต่างกนั เป็นผลของการแข่งขนัระหว่างการผลิต
ต่างๆ ในการใชท่ี้ดินท่ีมีอุปทานคงท่ี กรณีท่ี 2 เป็นกรณีท่ีเป็นตวัแทนของความเป็นจริงเน่ืองจาก
อุปทานคงท่ีเป็นความจริงของทุกประเทศ อตัราเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริงจึงมี
ลกัษณะถ่ายทอดความเป็นจริง  

การทดสอบพบวา่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจมีลกัษณะจ ากดัการเติบโต
ของสาขาการผลิตท่ีมีความไวต่อราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน และส่งเสริมการเติบโตของสาขาการผลิตท่ีมี
โครงข่ายอุปสงค์ต่อเน่ืองซับซ้อน ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขบัเคล่ือนด้วยสาขาการผลิต
ขนาดใหญ่จ านวนน้อย และมีความหลากหลายของชนิดของการผลิตลดลง และมีความอ่อนไหว
เพิ่มข้ึน  

ในปีฐาน (พ.ศ. 2548) ผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริงมีมูลค่า 8 ลา้นลา้นบาท ในกรณี
ท่ี 1 การทดสอบพบวา่ เพิ่มข้ึนเป็น 21.8 ลา้นลา้นในปีท่ี 30 (พ.ศ. 2578) เปรียบเทียบกบัในกรณีท่ี 2 
อุปทานท่ีดินคงท่ีผลผลิตมวลรวมในประเทศแทจ้ริงเติบโตเป็น 17.8 ลา้นลา้นบาท ในปีท่ี 30 (พ.ศ. 
2578) ต ่ากวา่ในกรณีท่ี 1 เป็นมูลค่า 4 ลา้นลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นแรงฉุดร้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของอุปทานท่ีดินคงท่ี 

ในปีฐาน (พ.ศ. 2548) ผลผลิตของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม มีมูลค่า 20,000 ลา้นบาท 
ในกรณีท่ี 1 การทดสอบพบวา่ เพิ่มข้ึนเป็น 69,000 ลา้นบาท ในปีท่ี 30 (พ.ศ. 2578) เปรียบเทียบกบั
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ในกรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดินคงท่ี ผลผลิตของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม เติบโตเป็น 45,000 ลา้น
บาท ในปีท่ี 30 (พ.ศ. 2578) ต ่ากวา่ในกรณีท่ี 1 เป็นมูลค่า 24,000 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35 แสดง
ใหเ้ห็นแรงฉุดร้ังการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุปทานท่ีดินคงท่ีต่อสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 

ราคาบริการสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม คาดการณ์พิสัย 30 ปี กรณีท่ี 2 อุปทานท่ีดิน
คงท่ี และอุปทานปัจจยัการผลิตอ่ืนไม่มีขอบเขตจ ากดั พบวา่มีอตัราเพิ่ม ร้อยละ 32.1 แสดงให้เห็น
ระดบัความเครียดในเกณฑป์านกลางค่อนขา้งสูง 
 

5.2  อภิปายผล 
 
มูลค่าผลผลิตแต่ละสาขาดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 สามารถน ามาค านวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม

ของการผลิตสินคา้ โดยใช้ขอ้มูลจากผลการศึกษาของสมบติั พนัธวิศิษฏ์ (2555) ซ่ึงพบวา่ตน้ทุน
ส่ิงแวดลอ้มของการผลิตสินคา้โดยเฉล่ียมีมูลค่าร้อยละ 14.66 ของมูลค่าสินคา้และบริการ และ
สามารถใชใ้นการค านวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มโดยการใชข้อ้มูลจากผลการศึกษาของนวลนดา สงวน
วงษท์อง (2555) ซ่ึงพบว่าค่าเฉล่ียสัมประสิทธ์ิตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มรวม มีค่า 0.10 และสัมประสิทธ์ิ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมของอุตสาหกรรม มีค่า 0.62 

การทดสอบโดยแบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไปของการศึกษาน้ีพบว่าราคาบริการของสาขา
สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มปรับตวัเพิ่มข้ึน ดงันั้นเม่ืออุปสงคข์องบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม
เพิ่มข้ึน ตามปริมาณและความเขม้ขน้ของมลพิษ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มข้ึน (Impacts, I) ตาม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้สาขาการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ จะต้องแบกรับต้นทุน
ส่ิงแวดล้อมเพิ่มข้ึน โดยโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 101 ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับจดัการของเสียอนัตรายด้วยวิธีฝังกลบ โรงงาน
ปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment) ซ่ึงบ าบดัมลพิษท่ีมีอยู่ในน ้ าเสียและน ากาก
ตะกอนไปก าจดัอยา่งถูกวธีิต่อไป และกระบวนการเผาของเสียรวมท่ีมีเตาเผาเฉพาะหรือเตาเผาร่วม 
เป็นการบ าบดัของเสียโดยการใชค้วามร้อนเพื่อท าลายมลพิษ และลดความเป็นอนัตรายของสารพิษ
โดยมีระบบบ าบดัมลพิษอากาศและจดัการเถา้ท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม ้โรงงานประเภทน้ีมีตน้ทุน
หลกัจากการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง 

การน ากากของเสียจากอุตสาหกรรมไปเผาในเตาปูนซีเมนต์ได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน 
โดยการน าของเสียมาเป็นเช้ือเพลิงและทดแทนวตัถุดิบในการผลิต โดยกากของเสียได้แก่ ยาง
รถยนต์ น ้ ามนัหล่อล่ืน สี สารละลายในอุตสาหกรรมสี สารละลายและสารหล่อล่ืนในงานโลหะ 
สารละลายในโรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ กาว สี หมึก ของเสียจากอุตสาหกรรมยาและ
เคร่ืองส าอาง ยาฆ่าแมลง น ้ ามนัหล่อล่ืนใช้แลว้ (บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน), 2549) 
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ทั้งน้ีเน่ืองจากเตาปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ และเผาไดท่ี้อุณหภูมิสูงมากพอท่ีจะท าลาย
ของเสียอนัตรายไดจ้  านวนมาก เน่ืองจากมีก าลงัการผลิตท่ีสูงและตอ้งใชพ้ลงังานจากถ่านหินและ
พลงัานไฟฟ้า น ้ ามนัเช้ือเพลิง ปริมาณมาก ซ่ึงตน้ทุนดา้นพลงังานเพิ่มสูงข้ึนส่งผลให้ตน้ทุนของ
โรงงานประเภท 101 ท่ีเป็นโรงงานปูนซีเมนตมี์ตน้ทุนสูงข้ึน 

กิจการบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นโรงงานประเภท 105 ท่ีประกอบกิจการ
เก่ียวกบัการคดัแยกหรือฝังกลบขยะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 
2535 ไดแ้ก่ โรงงานคดัแยกของเสีย และโรงงานฝังกลบของเสีย จะมีตน้ทุนสูงข้ึน โดยโรงงานคดั
แยกของเสีย เป็นกระบวนการแบ่งแยกของเสียเพื่อน าของเสียท่ีสามารถใช้ประโยชน์ไดอี้กถูกส่งไป
ยงัโรงงานต่างๆ เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก และจดัการส่วนท่ีเหลือจากการคดัแยกอย่างถูกตอ้ง
ต่อไป ซ่ึงกระบวนการน้ีจะมีมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากการลงทุนและค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน ส าหรับ
กิจการโรงงานฝังกลบของเสีย ซ่ึงเป็นกระบวนการน าขยะของเสียไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ โดย
แบ่งหลุมฝังกลบออกเป็น 2 ประเภท คือ หลุมฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และ
หลุมฝังกลบอย่างปลอดภยั (Secure Landfill) จะมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีดินท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
เน่ืองจากอุปทานท่ีดินเพื่อท าเป็นพื้นท่ีฝังกลบมีปริมาณจ ากดั 

บริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นโรงงานประเภท 106 มีต้นทุนเพิ่มข้ึนใน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้พลังงานและค่าจ้างแรงงานเพิ่มข้ึนในการน า
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ไดแ้ก่ การผลิตท าสีน ้ ามนัหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากน ้ ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ (Waste Oil Refining) การ
สกดัแยกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือตะกอนน ้ ามนัดิบ (Waste Oil Separation) การสกดัแยก
โลหะมีค่า (Precious Metals Recovery) การกลัน่ตวัท าละลายใชง้านแลว้กลบัมาใชใ้หม่ (Solvents 
Recovery) ท าเช้ือเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) ท  าเช้ือเพลิงผสม (Fuel Blending) การซ่อมหรือ
ลา้งบรรจุภณัฑ์ การคืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid/Base Regeneration) การคืนสภาพถ่านกมัมนัต ์
(Activated Carbon Regeneration) การผลิตเคมีภณัฑ ์สารเคมี ซ่ึงมีการน าเคมีภณัฑ์หรือสารเคมีท่ีใช้
งานแล้ว หรือเส่ือมสภาพมาเป็นวตัถุดิบในการผลิต  การบดย่อยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์หรือลา้งผลิตภณัฑแ์กว้ 

ในปัจจุบนัการลงทุนเพื่อการผลิตเช้ือเพลิงทดแทนจากขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) 
หรือกิจการสาขาบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นโรงงานประเภท 106 ก าลงัมีความส าคญั
มากในน าขยะของเสียผ่านกระบวนการคดัแยกวสัดุท่ีเผาไหมไ้ด้ ถูกน ามาตดัหรือฉีกให้เป็นช้ิน
เล็กๆ ผ่านกระบวนการปรับสภาพทางกายภาพและทางเคมี ท าให้เป็นเช้ือเพลิงขยะท่ีสามารถ
น าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงพลงังานได ้ขยะเช้ือเพลิง RDF มีคุณสมบติัการเป็นเช้ือเพลิงท่ีดีกว่าขยะท่ี
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รวบรวมมาใช้โดยตรง เน่ืองจากมีองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีท่ีสม ่าเสมอกว่า จึงไดค้่า
ความร้อนสูงสม ่าเสมอต่อเน่ือง สามารถน าไปใชใ้นการผลิตปูนซิเมนตแ์ละผลิตไฟฟ้าได้ การผลิต
เช้ือเพลิง RDF มีการลงทุนสูง แต่สถานการณ์พลงังานท่ีจะรุนแรงข้ึนในอนาคต จะส่งเสริมให้มีการ
ลงทุนในการผลิตเช้ือเพลิงทดแทนเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงมีการขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยข้ึนมาเพื่อท า
การคดัแยกขยะท าการผลิตเช้ือเพลิง RDF โรงงานประเภท 106 ซ่ึงเป็นสาขาการบริการสุขาภิบาล
และส่ิงแวดลอ้มจึงมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
5.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
การศึกษาอนาคตพิสัยระยะไกลของอุปสงค์และอุปทานของบริการสุขาภิบาลและ

ส่ิงแวดลอ้มมีวตัถุประสงค์เพื่อผลิตขอ้มูลเก่ียวกบัอุปสงค์ของการลงทุนสาธารณะและการลงทุน
ภาคเอกชนในการผลิตบริการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงคาดหมายว่าจะขยายตวัตามขอ้สมมุติ
จ านวนประชากรเพิ่มข้ึนและเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นรายไดป้ระชากร
ต่อหวัจะเพิ่มมากข้ึน หมายถึงประชากรมีความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) เพิ่มข้ึน ความมัง่คัง่ 
(Prosperity) ของประชากรในประเทศไทยก าลงัไล่ตามกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ (Spence, 2012) 

การปรับราคาของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน กดดนัให้มีการหลีกเล่ียงภาระใน
การปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการผลิตสินค้าและบริการ เป็นประเด็นท่ี
ส าคญัในการจดัการควบคุมมลพิษของประเทศในการวางแผนเชิงรุก (Proactive) ซ่ึงกรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะต้องให้ความส าคัญต่อการบงัคบัใช้
กฎหมายเพิ่มข้ึน และส่งเสริมการลงทุนของสาขาสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมท่ีท าหน้าท่ีจดัการ
ควบคุมมลพิษใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อลดตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  

 
5.4  ข้อจ ากดัของการศึกษา 

 
การศึกษาน้ีค านวณตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มโดยใช้ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจจากตารางปัจจยัการผลิต

และผลผลิตของประเทศไทย ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเป็นความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย 
การสูญเสียความสวยงามของธรรมชาติ ภูมิทัศน์ การเสียสมดุลของธรรมชาติและคุณค่าของ
ธรรมชาติท่ีเสียหายไป การเสียประโยชน์ต่อการนนัทนาการและการเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์าและ
พืชพนัธ์ุท่ีหลากหลาย ตลอดจนคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 



 

 
บรรณานุกรม 

 
กรมควบคุมมลพิษ.  2553.  รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทยปี 2551.  กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
กรมควบคุมมลพิษ.  2554.  รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทยปี 2553.  กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
กรมควบคุมมลพิษ. 2555.  แผนจัดการมลพษิ พ.ศ 2555-2559.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  2554.  การจัดการการของเสียในอุตสหากรรม.  กรุงเทพมหานคร:  

กรมโรงงาน. 
กระทรวงพลงังาน.  2554.  แผนอนุรักษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554- พ.ศ. 2573).  กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวง. 
กลัยารัตน์ เจียรภกัดีสมบติั.  2543.  แบบจ าลองผลการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ WTO ของสินค้า

เกษตรและอุตสาหกรรมทีส่ าคัญทีม่ีต่อเศรษฐกจิไทย.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

กฤช เอ่ียมฐานนท.์  2550.  ผลกระทบเศรษฐกจิของการเจรจาสินค้ารอบใหม่ของ WTO ทีม่ีต่อภาค
เกษตรของไทย การวิเคราะห์แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป.  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  2556.  ข้อมูลเศรษฐกจิทีส่ าคัญ Gross Domestic Product.  คน้วนัท่ี 1 
กนัยายน 2556 จาก http://www.bot.or.th 

นวลนดา สงวนวงษท์อง.  2555.  การศึกษาต้นทุนส่ิงแวดล้อมส าหรับการประเมินคุณค่าของการ
พฒันาอุตสาหกรรมไทย.  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒัน- 
บริหารศาสตร์. 

บริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั.  2549.  รายงานประจ าปี.  กรุงเทพมหานคร: บริษทั. 
สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม.  2556.  การวเิคราะห์เชิงนโยบายต่อการพฒันาการประเทศจากการ

คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583.  นครปฐม: มหาวทิยาลยัมหิดล. 
 

http://www.bot.or.th/


91 

สมบติั พนัธวศิิษฎ์.  2555.  ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการผลติสินค้าและบริการ
ตามแนวคิดการบรโภคและการผลติทีย่ั่งยนืเพือ่จัดล าดับความส าคัญในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย.  วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์. 

สมพจน์ กรรณนุช.  2545.  เทคนิควธีิ CGE ในการวเิคราะห์และพยากรณ์ระบบเศรษฐกิจ.  
วารสารพฒันบริหารศาสตร์.  42 (2): 15-36.  

สมพจน์ กรรณนุช. 2550.  เศรษฐกจิพอเพยีงสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์
การพฒันา.  กรุงเทพมหานคร: คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์. 

สมพจน์ กรรณนุช.  2552.  ผลไดแ้ละตน้ทุนทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของการท าเอฟทีเอของ
ไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์.  16 (2): 65-82. 

สมพจน์ กรรณนุช.  2553.  เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์. 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2556.  การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583.  คน้วนัท่ี 5 ตุลาคม 2556 จาก 
http://www.nesdb.go.th 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2556. Economic Outlook:  ภาวะ
เศรษฐกจิไทยไตรมาศที่สาม และแนวโน้มปี 2556-2557.  คน้วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2556 
จาก http://www.nesdb.go.th 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2556ก.  ตารางปัจจัยการผลติและ
ผลผลติ (Input-Output Table) ของประเทศไทย พ.ศ 2548 (Input-Output Table of 
Thailand 2005).  คน้วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ 2554 จาก http://www.nesdb.go.th 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.).  2556ข.  รายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์งานจัดท าบัญชีปัจจัยการผลติและผลผลติประจ าปี 2541.   
คน้วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 จาก http://www.nesdb.go.th 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  2555.  รายงานประจ าปี.   
กรุงเทพมหานคร: ส านกังาน. 

ส านกับริหารจดัการกากอุตสาหกรรม.  2554.  คู่มือหลกัปฏิบตัิทีด่ีส าหรับการให้บริการบ าบดั ก าจัดกาก
อุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.nesdb.go.th/


92 

อมร รักษาสัตย ์และ ปฐม มณีโรจน์.  2519.  ขีดจ ากดัความเจริญ.  กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา. 
อ าพน กิตติอ าพน.  2537.  ผลกระทบของขอ้ตกลงรอบอุรุกวยั ต่อเศรษฐกิจการเกษตรไทย.  วารสาร

เศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์.  6, 2 (พฤษภาคม): 200-230. 
Adelman, I. and Robinson, S. 1978.  Income Distribution Policy in Developing Countries: a Case 

Study of Korea.  Economic Development and Cultural Change.  29, 1 (October): 
220-223. 

Armington, Paul S.  1969.  The Geographic Pattern of Trade and the Effects of Price 
Changes.  IMF Staff Paper.  Vol.15. 

Batisani, N. and Yarnal, B.  2009.  Urban Expansion in Centre County, Pennsylvania:  
Spatial Dynamics and Landscape Transformations.  Applied Geography.   
29, 2 (April): 235: 249. 

Cassidy, John. 2010. How Markets Fail, The Logic of Economic Calamities.  London: Penguin 
Books. 

Chertow, M. R.  2001.  The IPAT Equation and its Variants: Changing View of Technology and 
Environmental Impact.  Journal of Industrial Ecology.  4 (4): 13-29.   

Commoner, B.; Corr, M. and Stamler, P.  1971.  The Causes of Pollution.  Retrived March 20, 
2013 from http://www.environmentmagazine.org/Editorials/April1971.pdf  

Darwin, C.  1859.  On the Origin of Species by Means of Natural Selection.  London: John 
Mureray.  

Dixon, P. B.; Harrower, J. D. and Powell, A. A. 1976.  Factor Demand and Product Supply 
Relations in Australian Agriculture: the CRESH/CRETH Prodcution System.  
IMPACT Preliminary Working Melbourne, Noverber 1976.  

Dixon, P. B.; Parmenter, B. R.; Sutton,  J. and Vincent, D. P.  1982.  ORANI: A Multisectoral 
Model of the Australian Economy.  New York: North-Holland Publishing.  

Dixon, P. B. and Rimmer, T. M.  2010.  Johansen’s Contribution to CGE Modelling: 
Originator and Guiding Lights for 50 Years.  Monash: Center of Policy Studies.  

DOCIU Madalina and DUNARINTU Anca.  2012.  The Socio-Economic of Urbanization.  
International Journal of Academy Research in Accounting, Financial, and 
Management Sciences.  2 (1): 47-52. 

 

http://www.environmentmagazine.org/Editorials/April1971.pdf


93 

Ehrlich, Paul R.  1968.  The Population Bomb.  New York: Ballantine Books. 
Hardin, G.  1968.  The Tragedy of the Commons.  Science, New Series.   

162, 3859 (December): 1243-1248. 
Harrison, W. Glenn.  2000.  Using Dynamic General Equilibrium Models for Policy Analysis.  

Journal of Economic Literature.  41, 4 (December): 1278-1280. 
Harrison, W. J. and Pearson, K. R.  2002.  GEMPACK User Documentation, Release 8.0.  

Retrived May 12, 2013 from http://www.copsmodels.com/ftp/gpdoc/rel70/gpd7.pdf 
Horridge,M.; Parmenter, B. R. and Pearson, K.  1998.  ORANI-G:A General Equilibrium 

Model of Australia Economy.  Retrived May 12, 2013 from http://scholar.google. 
co.th/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=x-_uCdYAAAAJ&citation_ 
for_view=x-_uCdYAAAAJ: u5HHmVD_uO8C  

Hwang, Eui-Gak.  1979.  Measuring of Internal and External Cost of Sanitary Landfill Sites in 
Chicago Metropolian Area.  Journal of Economic Develioment.  4 (2): 129-139. 

Johansen, L.  1960.  A Multi-Sectoral Study of Economic Growth.  New York: North-Holland. 
Jorgenson, D. W.  1984.  The Structure of Applied General Equilibrium Models.  Cambridge, 

MA.: MIT Press. 
Jorgenson, D. W. and Wilcoxen, P.  1993.  Energy, the Environment and Economic Growth.  

Discussion Paper E-92-05, Kennedy School of Government, Harvard University, 
December 1992. 

Kharel, G.  2010.  Impacts of Urbanization on Environmental Resources: A Land Use 
Planning Perspective.  Arlington: The University of Texas at. USA. 

Kunnoot, S. (2009) Economic and Environmental Benefits and Costs of Thailand’s FTA, 
Kasetsart University Journal of Economics, 16 (2), 65-95. 

Kurze, H. and Savadori, N.  2003.  Classical Economics and Modern Theory: Studies in Long-
period Analysis.  London: Routledge. 

Lehner, Eliza A.  2011.  Conceiving the Impact: Connecting Population Growth and 
Environmenatal Sustainability.  Retreived November 12, 2013 from 
http://wcfia.harvard.edu/publications/conceiving-impact-connecting-population-
growth-and-environmental-sustainability 

http://www.copsmodels.com/ftp/gpdoc/rel70/gpd7.pdf
http://scholar.google/


94 

Leontief, W.  1966.  Eassays in Economics : Theories Theorizing Facts and Policies.  
Pisctaways , NJ.: Transaction. 

Mahidol University. 1998. Population Projection for Development of the Thai Children. 
Institute for Population and Social Research, Thailand. 

Malthus, T. Robert.  1798.  An Essay on the Principle of Population.  Retrieved February 11, 
2013 from http://www.esp.org 

Maslow, A.  1943.  A Theory of Human Motivation.  Retrieved March15, 2011 from 
http://wikipedia.org 

Meadows, Donella H. et al.  1972.  The Limits to Growth.  New York: Universe Books.  
Nafziger, E. Wayne.  2006.  Economic Development.  New York: Cambridge University Press. 
Nakicinovic, N.  2004.  World Energy Assessment.  Retrieved March15, 2013 from 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-
energy/sustainable_energy/world_energy_assessmentoverview2004update/ 

NESB.  2005.  Input-Output Table of Thailand.   Bangkok: Office of National Economic and 
Social Development Board, Thailand 

Reed, Sarah O.  2008.  The Publication of Paul Ehrlich’s The Population Bomb by Sierra 
Club 1968: The Wilderness-Thinking, Neo-Malthusianism and Anti-humanism.  
Retrieved February 11, 2013 from http://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi? article=1064&context=etd_hon_theses 

Ridley, M.  2010.  The Rational Optimist: How Prosperity Evolves.  New York: Harper. 
Rioja, K. Felix. 2001. Growth, Welfare and Public Infrastructure: A General Equilibrium 

Analysis of Latin America Economy. Journal of Economic Development. Vol26 
Number 2. 

Rutherford, F. Thomas. 2000. Carbon Abatement, Technical Change and Intergenerational 
Burden Sharing.  Elsevier.  79-117.  

Sachs, J.  2008.  Common Wealth: Economics for a Crowned Planet.  New York: Penguin 
Press. 

Scarf, Herbert E.  1967.  On the Computation of Equilibrium Prices.  Retrieved February 11, 
2013 from http://ideas.repec.org/p/cwl/cwldpp/232.html 

http://www.esp.org/
http://wikipedia.org/
http://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/%20viewcontent.cgi
http://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/%20viewcontent.cgi


95 

Shoven, J.  B. and Whalley, J.  1992.  Applying General Equilibrium.  New York: Cambridge 
University Press.   

Smith, A.  1776.  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.  Dublin: 
Whitestone. 

Spence, M.  2012.  The Next Convergence: the Future of Economic Growth in a Multispeed 
World.  New York: Farrar, Straus and Giroux.  

Tang, Z.; Engel, B. A.; Pijanowski, B. C. and Lim, K. J.  2005.  Forecasting Land Use Change 
and Its Environmental Impacts at a Watershed Scale.  Journal of Environmental 
Management.  76, 1 (July): 35-45. 

Taylor, L. and Black, S. L.  1974.  Practical General Equilibrium Estimation of Resource Pulls 
Under Trade Liberalization.  Journal of International Economics.   
4, 1 (April): 37-58. 

United Nations Development Programme. 2006. Human Development Report 2006: Beyond 
Scarcity, power, poverty and global water crisis.  

United Nation.  2011.  World Population Prospects, the 2010 Revision.  New York: Population 
Division of theDepartment of Economic and Social Affairs. 

United Nation.  2012.  World Urbanization Prospects, the 2011 Revision.  New York: 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division.   

United Nation Environment Programme.  2004.  World Energy Assessment.  New York: Energy 
Scenario Bureau for Development Policy. 

The U. S. Geological Survey (USGS).  1999.  Analyzing Land Use Change In Urban 
Environments.  Retrived June 20, 2013 from http://landcover.usgs.gov/urban/ 
info/factsht.pdf 

Walras, L.  1874.  E  le  ments d’Economie Politique Pure; ou, The  orie de la Richesse Sociale.   
Lausanne: Corbaz & Cie. 

Walras, L.  1984.  Elements of Pure Economics.  Retrived June 20, 2013 from 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/700963/Elements-of-Pure-Economics 

World Commission on Environment and Development.  1987.  Our Common Future.  
Washington, D.C.: United Nations. 

http://ideas.repec.org/s/eee/inecon.html
http://landcover.usgs.gov/urban/


 

243 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ – นามสกุล   นายเด่นศกัด์ิ ยกยอน 
 
ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต  

สาขาอาชีวอนามยั คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล  ปีการศึกษา 2533 

 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2551 

 
ต าแหน่งและสถานที่   ผูจ้ดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั   
ท างานปัจจุบัน     ภาคพื้นเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

บริษทั เนชัน่แนล สตาร์ช แอนด ์เคมิเคิล (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
เลขท่ี 40/14 หมู่ 12 ถนน บางนา-ตราด 
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 
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