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1. ความหมายของตารางปั จจัยการผลผิ ตและผลผลิ ต(Input-Output Table หรือ IO
table)
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตคือตารางทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและ
การใช้ผลผลิต ทัง้ ทีใ่ ช้ไปในขัน้ สุดท้าย (final use of goods and services) และทีใ่ ช้ไปเพื่อการ
อุปโภคขัน้ กลาง (intermediate consumption) ซึง่ การใช้เพื่ออุปโภคขัน้ กลางหรือ inter-industry
demandนี้คอื หัวใจสําคัญทีส่ ุดของตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตเพราะเป็ นการแสดงถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจทัง้ หมดเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
และมีความสอดคล้องกัน
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตถูกคิดค้นและสร้างขึน้ โดย Professor Wassily W.
Leontief ในปี ค.ศ. 1951 (รายละเอียดปรากฏใน The Structure of American Economy
1913-1939) แม้ว่าแนวคิดของการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ในระบบเศรษฐกิจได้มกี ารคิดค้นและอธิบายไว้ก่อนหน้าแล้วก็ตาม แต่ Professor Leontief
เป็นคนแรกทีน่ ําแนวคิดของการเชือ่ มโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตได้อย่างครบถ้วนโดยการ
นํ ามาวางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างอุ ตสาหกรรมต่างๆทัง้ หมดในระบบเศรษฐกิจในรูปของ
matrix และใช้เทคนิคของ matrix ดังกล่าววิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากคําถามทีว่ ่าระดับการผลิต
ของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในระบบเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งจะเป็ นเท่าไรเมื่อมีความต้องการ
โดยรวมเกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจนัน้ ทัง้ หมด การทําความเข้าใจแนวคิดของการวิเคราะห์ตาราง
ปจั จัยการผลผลิตและผลผิตจึงมี 2 ระดับ ระดับแรกเป็นการสมมุตวิ ่าเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบปิ ด
เมื่อมีความต้องการภายในระบบเศรษฐกิจขึน้ ก็จะส่งผลทัง้ หมดไปยังการผลิตเพิม่ ขึน้ ในระบบ
เศรษฐกิจดังกล่ าว ส่ วนระดับที่สองเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด เมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น
ภายในระบบเศรษฐกิจความต้องการส่วนหนึ่งจะถูกตอบสนองโดยสินค้าและบริการทีน่ ํ าเข้ามา
จากต่างประเทศ
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ในตารางป จั จัย การผลิต และผลผลิต เป็ น การจํ า แนกสาขา
อุตสาหกรรมตามประเภทรายการสินค้าและบริการ (commodity) มิใช่การจําแนกตามกิจกรรม
การผลิต (activity) เหมือนในบัญชีการผลิตในบัญชีรายได้ประชาชาติ ในกรณีของประเทศไทย
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตมีการจัดจําแนกสาขาผลผลผลิต 4 รูปแบบ โดยจําแนกสินค้า
และบริการออกเป็ น 180 รายการ, 58 รายการ และ 26 รายการและ 16 รายการ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะ
เป็ นการจัดจําแนกแบบใดก็ตาม รายการในตาราง IO ก็ยงั คงครอบคลุมสินค้าและบริการในทุก
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ภาคเศรษฐกิจที่มอี ยู่ทงั ้ หมด ตัง้ แต่ภาคการเกษตร ภาคการอุตสาหกรรม ภาคการค้าและภาค
การบริการ
รูปแบบของตารางซึง่ นํ าเสนอในลักษณะของแมทริกนัน้ ในด้านแถว (row) เป็ นการ
แสดงการกระจายผลผลิต (output distribution) ไปยังผู้ใช้สนิ ค้าและบริการ ส่วนด้านสดมภ์
(column) แสดงการกระจายการใช้ปจั จัยการผลิต (input distribution) ตามทีก่ ล่าวแล้วว่า matrix
ของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตมีลกั ษณะเป็ น commodity X commodity มิใช่ activity X
activity ดังนัน้ การจัดทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตจึงมีเทคนิคและข้อยุ่งยากพอสมควร
กล่าวคือจากข้อมูลเบือ้ งต้นทีไ่ ด้จากการสํารวจสถานประกอบการเพื่อรวบรวมข้อมูลรายได้ของ
สถานประกอบการและมูลค่าต้นทุนและวัตถุ ดบิ ที่แต่ ละสถานประกอบการใช้ไปนัน้ เนื่องจาก
สถานประกอบการเป็ นหน่ วยการผลิตทีถ่ ูกจัดหมวดหมูต่ ามกิจกรรมการผลิต ดังนัน้ ข้อมูลรายได้
ทีร่ วบรวมได้จงึ เป็ นรายได้ทจ่ี ําแนกได้ตามกิจกรรมการผลิต (activity) แต่ในด้านต้นทุนจะเป็ น
การจําแนกตามประเภทสินค้าและบริการ (commodity) ดังนัน้ การสร้างตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิตจึงต้องเริม่ ต้นจากการสร้างตารางทีเ่ รียกว่า U-table ซึง่ ก็คอื ตารางแมทริกทีม่ ดี า้ นสดมภ์
เป็ นกิจกรรมและด้านแถวเป็ นสินค้า (commodity X activity) หลังจากนัน้ ต้องใช้สมมุตฐิ านที่
เรียกว่า the assumption of commodity technology สร้างตารางแมทริกใหม่ขน้ึ มามีลกั ษณะ
เป็ น activity X commodity เพื่อนํ ามาคูณกับ U-table ไปเป็ น commodity X commodity ได้
เป็ นตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตที่ต้องการ อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยนัน้ ใช้
วิธกี ารสํารวจเพือ่ นําข้อมูลปฐมภูมมิ าปรับปรุงตารางเดิมทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้าแล้ว จึงเป็ นเทคนิคแบบ
รวบรัด (short-cut) วิธหี นึ่งในการสร้างตารางทีส่ ะดวกและรวดเร็ว การใช้ the assumption of
commodity technology จึงเป็ นแนวทางทีจ่ ะใช้เมื่อเริม่ สร้างตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตขึน้
เป็ นครัง้ แรกเท่านัน้
การจัดทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยซึง่ ดําเนินการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินัน้ 1 โดยปรกติจะดําเนินการเป็ นประจํา
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ประวัตขิ องการสร้างตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตของประเทศไทยนัน้ เริม่ ขึน้ ครัง้ แรกโดย ดร. วิชติ
วงศ์ ณ ป้อมเพชร เป็ นตารางขนาด 3X3 ของปี ค.ศ. 1951 และได้มกี ารสร้างและพัฒนาต่อเนื่องมาโดยลําดับ
และเนื่องจากในขณะนัน้ ประเทศไทยยังไม่มขี อ้ มูลโครงสร้างการผลิต การสร้างตารางจึงอาศัยข้อมูลจาก
ประเทศอืน่ เช่น ดร. ลําดวน ม้าประเสริฐ สร้างตารางขนาด 11X11 ในปี ค.ศ. 1954 โดยใช้ขอ้ มูลโครงสร้าง
ั ยการผลิตจากประเทศอินเดียและไนจีเรียมาเป็ นพืน้ ฐาน ทัง้ นี้เพราะวิธขี อง IO นัน้ เชือ่ ว่าการ
สัมประสิทธิป์ จจั
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม(manufacturing)นัน้ ขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลซึง่ แต่ละประเทศจะใช้เหมือนๆ
กัน ตารางทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสร้างขึน้ ครัง้ แรกและประกาศใช้
เผยแพร่อย่างเป็ นทางการนัน้ เป็ นตารางปี ค.ศ. 1975 โดยความร่วมมือกับอีก 3 หน่วยงานคือ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Institute of Developing Economies(IDE)
ประเทศญีป่ ุน่ เป็ นตารางสมบูรณ์ขนาด 180X180 สาขา ใช้เวลาจัดทําค่อนข้างยาวนานประมาณ 5 ปี จงึ สําเร็จ
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ทุก 5 ปี ตารางทีไ่ ด้มกี ารจัดทําและเผยแพร่แล้วคือตารางประจําปี ค.ศ. 1975, 1980, 1985,
1990, 1995 และ 2000 แต่กม็ กี ารสร้างตารางในบางปีเป็นกรณีพเิ ศษเช่น ปี 1998 เป็ นต้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตารางปัจจัยการผลผลิ ตและผลผลิ ตและบัญชีประชาชาติ
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตมีระบบทีเ่ หมือนกับบัญชีประชาชาติ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ระบบบัญชีประชาชาติปี ค.ศ. 1968 แต่ส่วนแตกต่างทีส่ ําคัญคือการนํ าเสนอของระบบบัญชี
ประชาชาติในส่วนของการใช้ปจั จัยการผลผลิตขัน้ กลางในสาขาใดๆก็ตามนัน้ เป็ นการแสดงค่าที่
เป็นค่ารวมทัง้ หมด2 แต่ตารางปจั จัยการผลิตต้องแจกแจงรายละเอียดการใช้ปจั จัยการผลิตในแต่
ละสาขาต่างๆ ทุกสาขาทัง้ หมดในระบบเศรษฐกิจ ดังนัน้ การจัดทําตารางปจั จัยการผลผลิตและ
ผลผลิตจึง ไม่ไ ด้ทําทุก ปี เ พราะการรวบรวมข้อ มูล ป จั จัยการผลผลิตขัน้ กลางที่มรี ายละเอียด
ดังกล่าวต้องใช้การสํารวจขนาดใหญ่ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยทัวไปการจั
่
ดทําตารางปจั จัย
การผลิตและผลผลิตจะจัดทําเมื่อเชื่อว่าโครงสร้างการใช้ปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงไป ดังเช่นในกรณีของประเทศไทยทีจ่ ดั ทําทุก 5 ปีดงั กล่าวแล้ว
ส่วนแตกต่างระหว่างตารางปจั จัยการผลผลิตและผลิตเทียบกับบัญชีประชาชาติทส่ี ําคัญ
อีกประการหนึ่งก็คอื การจําแนกสาขาการผลิตในระบบบัญชีประชาชาติเป็ นการแยกสาขาตาม
กิจกรรม(activities)การผลิตโดยใช้มาตรฐาน ISIC หรือ TSIC (ISIC เป็ นมาตรฐานสากล ส่วน
TSIC เป็ นมาตรฐานของประเทศไทยที่มกี ารปรับให้สอดคล้องกับระบบกิจกรรมการผลิตของ
ประเทศซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ ISIC ได้) ส่วนสาขาการผลิตในตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิตนัน้ เป็ นสาขาการผลิตของสินค้า(commodities)ซึง่ ผู้จดั ทําสามารถออกแบบการแจกแจง
สาขาของ commodities ต่างๆได้ตามทีต่ ้องการทราบความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกิจการ
ผลิตต่างๆของประเทศ ในกรณีของประเทศไทยสาขาเศรษฐกิจในตารางปจั จัยการผลผลิตและ
ผลผลิตของประเทศทีล่ ะเอียดทีส่ ุดเป็ นการจําแนกออกเป็ น 180 สาขา เป็ นการออกแบบการ
จํา แนกสาขาโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติร่ ว มกับ

ในการทํา IO ตารางแรกนี้ผเู้ ชีย่ วชาญจาก IDE ได้มกี ารนําค่าสัมประสิทธิจากตาราง
IO ของประเทศญีป่ นุ่ เข้า
์
มาเปรียบเทียบด้วยเช่นกัน
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ตามระบบ The System of National Accounts ตัง้ แต่ทอ่ี อกใช้ในปี ค.ศ. 1968 จนมาถึงระบบปี ค.ศ. 1993
ั บนั เป็ นระบบบัญชีคู่ กําหนดให้การนําเสนอบัญชีการผลิตต้อง
จนถึงระบบ ค.ศ. 2008 ซึง่ ประกาศใช้ในปจจุ
แสดงค่า gross output, intermediate consumption และ value added ซึง่ ปจั จุบนั บัญชีประชาชาติของ
ประเทศไทยได้ใช้ระบบ 1993 SNA เป็ นระบบการจัดทําและได้แสดงค่าทัง้ 3 รายการดังกล่าวไว้แล้ว แต่ใน
อดีตบัญชีประชาชาติของประเทศไทยนําเสนอเฉพาะค่า value added เท่านัน้ ไม่มกี ารแสดงค่า gross output
และ intermediate input
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ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญี่ปุ่น เริม่ ใช้ในการจัดทําตาราง I-O ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1975 และได้ใช้เรือ่ ยมา
จนถึงปจั จุบนั โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง 3
นอกจากนี้ใ นกรณีของประเทศไทยยัง มีค วามแตกต่ างระหว่ าง IO และ National
Accountsในรายละเอียดบางเรือ่ ง ที่สําคัญเช่น การคิดมูลค่าผลพลอยได้ซ่งึ IO จะใช้ค่าอัตรา
สัดส่วนโดยประมาณมาคํานวณโดยรวมโดยไม่คํานึงว่าผลพลอยได้นัน้ ได้มกี ารซื้อขายกันจริง
หรือ ไม่ เช่ น การคํ า นวณมู ล ค่ า แกลบและฟางข้า ว ซัง ข้า วโพดเป็ น ต้ น ในขณะที่ National
Accounts จะคํานวณหาค่าผลพลอยได้เฉพาะที่เกิดขึ้นและมีการซื้อขายจริงเกิดเป็ นรายรับ
ขึน้ มาเท่านัน้ หรือในกรณีของการวัดมูลค่าภาคบริการในสาขาภัตตาคารซึง่ ในตาราง IO มูลค่า
ของ gross output วัดจากรายรับของภัตตาคารทีร่ วมรายรับจากการขายอาหารด้วย(อาหารที่
ขายเป็ น intermediate cost ของสาขาภัตตาคาร) ในขณะที่ National Account ไม่รวมค่าอาหาร
มูลค่ารายรับของภัตตาคารคิดเฉ พ าะบริการเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม โดยหลักการแล้วต้องถือว่า
ระบบของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตเหมือนกับระบบบัญชีประชาติ
ในด้านอุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย(final demand) ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตแสดงรายการ
ต่ างๆเช่ นเดียวกับบัญ ชีประชาชาติ ประกอบด้ว ย การใช้จ่า ยของครัว เรือ นหรือ ของเอกชน
(private consumption expenditure) การใช้จ่ายของรัฐบาล(government consumption
expenditure) การสะสมทุน(gross fixed capital formation) ส่วนเปลีย่ นสินค้าคงเหลือ(increase
in stocks) และการส่งออก (exports) หักลบด้วยการนําเข้า(imports) การใช้จ่ายขัน้ สุดทายเมื่อ
รวมกับการใช้จ่ายขัน้ กลางรวมกันเรียกว่า อุปสงค์รวม(total demand) ส่วนของ final demand
ในตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตกรณีของประเทศไทยที่มคี วามต่างจากบัญชีประชาชาติ
อยู่บา้ งคือส่วนของการส่งออกพิเศษ(special export)และการนํ าเข้าพิเศษ(special import) ซึง่
ส่วนใหญ่หมายถึงการส่งออกและนํ าเข้าทีไ่ ม่ผ่านพิธศี ุลกากร ตัวอย่างเช่นสินค้าทีต่ ดิ ตัวไปกับ
นักท่องเที่ยว นักการทูตหรือผูท้ ท่ี ํางานในหน่ วยงานระหว่างประเทศ การคํานวณในระบบบัญชี
ประชาชาติใช้คา่ ประมาณการทางอ้อมจากแหล่งต่างๆ เช่นการท่องเทีย่ วแห่งประทศไทยเป็ นต้น
(ในระบบบัญชีประชาชาติตอ้ งดูความสอดคล้องกับค่าในดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยเพราะต้องมีค่าที่
เท่ า กั น หรือ สอดคล้ อ งกั น ) ส่ ว นในตารางป จั จัย การผลผลิต และผลผลิต นอกจากใช้ ค่ า
โดยประมาณการเบือ้ งต้นจาก national accounts แล้ว ยังมีการประมาณมูลค่าเพิม่ เติมขึน้ มาอีก
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ในปจั จุบนั สาขาผลผลิตของตาราง IO ขนาด 180 สาขา บางสาขาได้ลดความสําคัญลง เช่น ในภาคเกษตร
ได้แก่ การทําสวนมะพร้าว(010) การทําไร่ปอแก้วและปอกระเจา(012) หรือในภาคการผลิตเหมืองแร่ เช่น
การทําเหมืองแร่ดบี ุก(033) การทําเหมืองแร่ทงั สเตน(034) การทําเหมือแร่ฟลูออไรท์(036) ในภาคการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น การผลิตผงชูรส(055) การผลิตไม้ขดี ไฟ(091) เป็ นต้น โดยอาจนําไปรวมไว้กบั สาขา
อื่นทีอ่ ยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในขณะเดียวกันได้มอี ุตสาหกรรมใหม่ๆ ทีม่ คี วามสําคัญเพิม่ ขึน้ มาก ดังนัน้ จึงควรมี
การปรับปรุงการจัดจําแนกสาขาของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการ
ผลิตในปจั จุบนั มากยิง่ ขึน้
3
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ในขัน้ ตอนของการหาสมดุลระหว่าง total supply ให้เท่ากับ total demand ของสาขาต่างๆ ใน
ทุกสาขา
ในส่วนของมูลค่าเพิม่ (gross value added) ประกอบด้วย ค่าจ้างและเงินเดือน(wages
and salary) ส่วนเกินของผูป้ ระกอบการ(operating surplus)4 ค่าเสื่อมราคา(depreciation)และ
ภาษีทางอ้อมสุทธิ(indirect taxes less subsidies) เมื่อเอามูลค่าเพิม่ รวมไปรวมกับค่าใช้จ่ายขัน้
กลางจะได้เป็ นมูลค่าของ gross output หรือ total supply
ผลรวมของค่าในสดมภ์ และในแถวของลําดับเดียวกันจะต้องมีคา่ เท่ากันเสมอ ถือว่าเป็ น
การเท่ากันตามหลักของสมดุลระหว่าง total demand กับ total supply ทีต่ ้องเท่ากันซึง่ ตรงกับ
หลักในบัญชีประชาชาติท่ี gross domestic product(GDP) ต้องเท่ากับ gross domestic
expenditure(C+I+G+X-M) เสมอ แต่เนื่องจากการเท่ากันดังกล่าวเป็ นการเท่ากันบนหลักของ
บัญ ชีคู่ซ่งึ ในทางสถิตินัน้ ค่าทัง้ สองด้านนี้ อ าจไม่เ ท่ ากัน จึงต้อ งคํานวณหาค่ าความแตกต่ าง
ดังกล่าวนี้เรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิต(ิ statistical discrepancies) แต่ในระบบตาราง
ปจั จัยการผลิตและผลผลิตไม่มกี ารแสดงรายการ statistical discrepancies แต่ใช้ วธิ ตี งั ้ สาขา
unclassified ขึน้ มา แล้วนํ าค่าทีท่ ําให้เกิดความสมดุลระหว่าง demand และ supply ทัง้ หมดมา
ใส่ไว้ในรายการนี้ ดังนัน้ statistical discrepancies จึงเป็ นความแตกต่างระหว่าง final demand
กับ total value added หรือ GDP ส่วน unclassified เป็ นความแตกต่างระหว่าง total demand
กับ total supply (total demand = final demand + intermediate demand)
การอุปโภคขัน้ กลาง(intermediate consumption of industries)คือหัวใจสําคัญของ
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตซึง่ หมายถึงการใช้จ่ายเพื่อซือ้ สินค้าที่ไม่คงทนและบริการเพื่อ
ใช้ในการผลิต สินค้าและบริการ โดยที่จะต้องใช้หมดสิ้นไปในกระบวนการผลิต ทําให้เกิดเป็ น
สินค้าและบริการชนิดใหม่ขน้ึ มา ค่าใช้จ่ายขัน้ กลางนี้ยงั รวมถึงการซ่อมและบํารุงรักษาทรัพย์สนิ
ทุนทีต่ อ้ งจ่ายเป็ นปรกติประจํา ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การพัฒนาและวิจยั (ทีม่ ใิ ช่เป็ นการลงทุน) ค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมเพื่อการจัดหาทุน ค่าใช้จ่าย (transfer costs) ทีเ่ กิดขึน้ ในการซือ้ ขายทีด่ นิ ทรัพย์สนิ จับ
ต้อ งไม่ไ ด้แ ละทรัพ ย์ส ิ นการเงินต่ าง ๆ ตามระบบบัญ ชีประชาชาติใ นกรณีของการแบ่งภาค
เศรษฐกิจออกตามสถาบันเศรษฐกิจนัน้ การอุปโภคขัน้ กลางจะแบ่งเป็ นการอุปโภคขัน้ กลางของ
ธุรกิจหรือ วิสาหกิจ(รวมทัง้ ครัวเรือ นที่ทําการผลิต) การอุ ปโภคขัน้ กลางของรัฐบาลและการ
อุปโภคขัน้ กลางของสถาบันไม่แสวงกําไรให้บริการแก่ครัวเรือน
3. แหล่งข้อมูลที่สาํ คัญในการใช้จดั ทําตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต
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ส่วนเกินของผูป้ ระกอบการ(operating surplus) หมายความรวมถึง กําไร(profit) ค่าเช่า(rent) และ ดอกเบีย้
(interest) ในระบบบัญชีประชาชาติ

6
สาระสําคัญของงานการจัดทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตที่สําคัญที่สุดก็คอื การ
รวบรวมข้อมูลเพือ่ นํามาใช้สร้างตาราง 5 รองลงมาคืองานการกระทบยอดตาราง(reconciliation) 6
โดยเฉ พ าะอย่างยิง่ การจัดทําตารางในระยะแรกๆ ที่การกระทบยอดต้องใช้เวลามากกว่าปรกติ
เพราะเสมือนกับว่าเป็ นการเริม่ จากศูนย์ แต่การทระทบยอดในตารางทีจ่ ะสร้างขึน้ คราวต่อๆไป
ซึง่ สามารถใช้โครงสร้างจากตารางแรกเป็ นฐานได้ ภาระของการกระทบยอดตารางอาจน้ อยลง
อย่างไรก็ตามทัง้ 2 เรื่องนี้เกี่ยวพันกัน กล่าวคือถ้ามีขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์เพียงพอและถูกต้องเชื่อถือ
ได้แล้ว ปญั หาในขัน้ ตอนของการกระทบยอดก็จะลดน้อยลง
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แหล่งข้อมูลทีส่ าํ คัญเพือ่ ใช้สร้างตาราง Input-Output ประกอบด้วย
3.1 บัญชีประชาชาติ
ข้อมูลจากบัญชีประชาชาติถือว่าเป็ นแหล่งที่สําคัญที่สุดของการสร้างตาราง I-O
เพราะเป็ นตัวตัง้ ต้นกําหนดข้อมูลหลักๆ ในตารางและที่สําคัญเป็ นตัวกําหนดค่า control total
ต่างๆ ข้อมูลจากบัญชีประชาชาติทน่ี ํ ามาใช้นัน้ ต้องใช้ทงั ้ จากข้อมูลทีเ่ ป็ นมูลค่าและข้อมูลที่เป็ น
สัดส่วน(หรือโครงสร้าง) ข้อมูลทีเ่ ป็ นมูลค่าได้แก่ขอ้ มูลในส่วนของ gross output, value added
ทัง้ หมดทุ ก รายการและข้อ มูล อุ ป สงค์ ข ัน้ สุ ด ท้า ยทุ ก รายการ คือ Private consumption
expenditure, Government consumption expenditure, Gross fixed capital formation,
Change in inventories, Exports of goods and services และ Imports of goods and
services ส่วนข้อมูลโครงสร้างต้องใช้ทงั ้ โครงสร้างของต้นทุนการผลิต และโครงสร้างของ final
demand ในแต่ ละรายการ แต่ ในระบบบัญชีประชาชาตอนัน้ ไม่มรี ายละเอียดโครงสร้างของ
ต้นทุนมีเพียงเฉพาะ total gross output และ total intermediate demand เพียงค่าเดียวเท่านัน้
3.2 งานสํามะโนและงานสํารวจทางเศรษฐกิจ
งานสํามะโนและงานสํารวจต่างๆส่วนใหญ่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติโดยเฉ
พ าะงานสํามะโนที่กฎหมายให้อํานาจเป็ นให้สํานักงานสถิติแห่ ง ชาติเ พียงหน่ ว ยงานเดียวที่
สามารถดําเนินการได้ รายงานผลสํามะโนและงานสํารวจทางเศรษฐกิจทีส่ ําคัญๆเป็ นประโยชน์
ต่ อการนํ าเอาข้อมูล มาใช้จดั ทําตาราง I-O เช่น สํามะโนธุรกิจและอุ ตสาหกรรม(พ.ศ. 2555)
สํารวจการประกอบการกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์(พ.ศ. 2553) สํารวจธุรกิจทางการค้าและ
ธุรกิจทางการบริการ(พ.ศ. 2553) งานสํารวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง(พ.ศ. 2552) งานสํารวจการ
ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทาง(พ.ศ. 2552) เป็ นต้น รวมทัง้ การใช้ขอ้ มูลจากผล
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ผูเ้ ชียวชาญจากประเทศญีป่ ุน่ ทีไ่ ด้เข้ามาช่วยสร้างตาราง I-O ให้กบั ประเทศไทยในระยะแรกๆ ได้เคยให้
ความเห็นไว้วา่ การสร้างตาราง I-O นัน้ ต้องใช้ขอ้ มูลทีม่ ากทีส่ ดุ (comprehensive) ยิง่ กว่าการจัดทําสถิตใิ ดๆ
ของประเทศ(ในขณะนัน้ Social accounting matrix หรือ SAM ยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั มากนัน้ เพราะการสร้าง SAM
ก็ตอ้ งใช้ขอ้ มูลทีม่ ากไม่ต่างไปจาก I-O แต่อย่างใด)
6
การจัดทําตาราง I-O ตารางแรกของประเทศไทย(ปี ค.ศ. 1975) ใช้เวลาและกําลังคนในขัน้ ตอนของการ
กระทบยอดตารางมากกว่าขัน้ ตอนการรวบรวมข้อมูลและยกร่างตารางเบือ้ งต้น
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การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสัง คมของครัว เรือนซึ่ง มีรายละเอียดเกี่ย วกับการใช้จ่า ยของ
ครัว เรือ นที่ค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์ ซ่ึง สามารถนํ า มาใช้ร่ ว มกับ ข้อ มูล private
consumption
expenditure ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดว้ ยเช่นกัน
(สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเป็ นประจําทุก
ปี โดยปี พ.ศ. ทีล่ งท้ายด้วยเลขคู่จะสํารวจทัง้ ข้อมูลรายได้และรายจ่ายส่วนปีทล่ี งท้ายด้วยเลขคี่
สํารวจเฉพาะข้อมูลรายจ่าย) ส่วนในภาคเกษตรนัน้ ส่วนใหญ่รวบรวมข้อมูลผลผลิตและต้นทุน
การผลผลิต จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสาขาผลผลิตในตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตแตกต่างไปจากสาขาอุตสาหกรรม
ในการสํามะโนหรือสํารวจซึ่งส่วนใหญ่ ใช้วธิ กี ารจัดจําแนกสาขาตามมาตรฐานสากลเช่น ISIC
หรือ TSIC เป็ นต้น ดังนัน้ การนํ าข้อมูลจากสํามะโนหรือการสํารวจมาใช้ จึงจําเป็ นต้องปรับปรุง
รายการต่างๆ ให้มกี ารจัดหมวดหมู่ตรงกับทีใ่ ช้ในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต นอกจากนี้ปี
ทีท่ ําการสํารวจอาจไม่ตรงกับปี ทจ่ี ดั ทําตาราง I-O จึงจําเป็ นต้องมีการปรับค่าให้มาเป็ นมูลค่าใน
ปีของตาราง I-O เช่นการนํ าดัชนีราคาทีเ่ หมาะสมมาปรับคูณเป็ นต้น หรือในอีกทางเลือกหนึ่ง
ของการใช้ขอ้ มูลคือการนํ าเฉพาะค่าโครงสร้าง(สัดส่วน) ของค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆเมื่อเทียบ
กับรายรับหรือ gross output มาใช้
3.3 การสํารวจพิเศษ
เนื่องจากตารางปจั จัยการผลผลิต และผลผลิ ตมีการจัดทําใหม่ทุก 5 ปี เพราะ
ต้องการให้สะท้อนถึงโครงสร้างการผลผิตและการใช้วตั ถุดบิ ที่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปตามการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี ดังนัน้ ในการจัดทําตารางใหม่
แต่ละครัง้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะพิจารณาว่ามีสาขา
การผลผิตใดบ้างทีน่ ่ าจะมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการผลิตอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะให้น้ํ าหนักใน
การดําเนินงานสํารวจข้อมูลในสาขานัน้ ๆ มากว่าสาขาอื่นๆ หรือทําการสํารวจในสาขาดังกล่าว
เป็ นการเฉพาะ นอกจากนี้สาขาที่เกิดใหม่ๆ หรือสาขาที่ไม่ได้มกี ารเก็บข้อมูลมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานก็ จ ะมีก ารดํ า เนิ น การสํ า รวจด้ว ยเช่ น กัน การสํ า รวจดัง กล่ า วนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
ดําเนินงานเองโดยตรงของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการจัดทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตรวมทัง้ เพื่อใช้ในการจัดทํา
บัญชีประชาชาติของประเทศเป็ นหลัก
3.4 ข้อมูลอื่นๆ
การจัดทําตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตยังจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากแหล่งอื่นๆ อีก
เป็ นจํานวนมากเพื่อให้สามารถสะท้อนโครงสร้างการผลผลิตของประเทศให้สมบูรณ์มากที่สุด
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่สําคัญเช่นรายงานงบการเงินของธุรกิจ ค่าอัตราส่วนทางกายภาพหรือทาง
วิศวกรรมจากคู่มอื เทคโนโลยีหรือคู่มอื เครื่องจักรกล ในบางสาขาอาจจําเป็ นต้องใช้เทคนิคการ
ประมวลข้อ มูล เป็ น การเฉพาะ เช่ น สาขาก่ อ สร้า งซึ่ง การรวบรวมข้อ มูล การใช้ว ั สดุก่ อ สร้า ง
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ประเภทต่างๆ ใช้วธิ กี ารถอดแบบจากงานมาตรฐานหรือโครงการก่อสร้างจริงตามประเภทการ
ก่อสร้างแต่ละชนิด เช่นงานอาคาร งานโยธา เป็นต้น
4. วิ ธีการจัดทําตารางปัจจัยการผลผลิ ตและผลผลิ ต
ในการจัด ทํา ตารางปจั จัย การผลผลิ ตและผลผลิต ที่ส มบูร ณ์ แ บบนั น้ 7 มีข นั ้ ตอนการ
ดําเนินงานทัง้ หมด 8 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 การศึ ก ษาภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม เพื่อ ให้ท ราบถึง ทิศ ทางและแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงในระยะที่ผ่านมา สําหรับนํ ามาใช้กําหนดอุ ตสาหกรรมที่ต้องทําการ
สํา รวจใหม่ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อ สาขาอุ ต สาหกรรมใหม่แ ละคั ดเลือ ก
ประเภทอุตสาหกรรมใหม่ทเ่ี ป็ นเป้าหมายเพื่อทีจ่ ะทําการสํารวจ ส่วนอุตสาหกรรม
เดิมก็ต้องทําการสํารวจด้วยเช่นกัน แต่จะดําเนินการได้มากน้ อยแค่ไหนขึน้ อยู่กบั
กําลังบุคลากรและงบประมาณดําเนินการในแต่ละคราว
4.2 การคัดเลือกและการกําหนดตัวอย่าง รวมทัง้ การกําหนดพืน้ ทีส่ ํารวจ เป็ นขัน้ ตอนที่
เริม่ จากการเลือกตัวอย่างซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเลือกแบบเจาะจง(การเลือกโดยวิธนี ้ี
อาจไม่มผี ลต่อปญั หาความคลาดเคลื่อนมากนักเพราะข้อมูลทีจ่ ะนํ ามาใช้คอื ข้อมูล
โครงสร้าง ในทางตรงกันข้ามการเลือกแบบเจาะลงช่วยทําให้ได้ข้อมูลโครงสร้าง
ต้นทุนทีส่ มบูรณ์ขน้ึ เพราะผูป้ ระกอบการยินดีให้ความร่วมมือ) การกําหนดตัวอย่าง
และการกํา หนดพื้นที่สํา รวจ การกระจายตัวอย่ างตามพื้น ที่สํ ารวจที่ค รอบคลุ ม
ประเภทอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย การออกแบบแบบสอบถามหรือ ปรับ ปรุ ง
แบบสอบถามเดิมให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมใหม่
4.3 การสํารวจภาคสนาม โดยการประสานงานกับหน่ วยงานในพืน้ ทีเ่ ช่น อุตสาหกรรม
จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้น วิธกี ารเก็บข้อมูลใช้หลายวิธ ี เช่น การสัมภาษณ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในต่างจังหวัดซึ่งในบางกรณีจาํ เป็ นต้องมีการทอดแบบล่วงหน้ า
(การไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการหรือ โรงงานในบางครัง้ ได้มโี อกาสเห็น
กระบวนการผลิตในโรงงาน เป็ นการช่ว ยทําให้เข้าใจโครงสร้างต้นทุ นต่ างๆได้ดี
ยิง่ ขึน้ ) การส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ ละการติดตามสอบถามทางโทรศัพท์ซ่งึ
ส่วนใหญ่เป็ นการดําเนินงานในกรุงเทพมหานครและปริมณทล เป็ นต้น
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การจัดทําแบบสมบูรณ์แบบหมายถึงการจัดทําโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างปจั จัยการผลผลิตจากวิธี
สํารวจ ส่วนอีกวิธหี นึ่งเรียกว่าวิธรี วบรัด(short-cut) เป็ นวิธที าํ ตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตโดยการ
ปรับปรุงเฉพาะค่าของมูลค่าเพิม่ และอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายให้มคี วามทันสมัย(updating)ตรงตามบัญชีประชาติ
ส่วนค่าโครงสร้างของปจั จัยการผลผลิตขัน้ กลางยังใช้ขอ้ มูลเดิมแต่นํามากระทบยอดใหม่ให้มคี วามสมดุล
ตัวอย่างทีด่ าํ เนินการวิธนี ้คี อื การสร้างตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตปี ค.ศ. 1980
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4.4 การประมวลผลการสํา รวจและคํา นวณโครงสร้า งการผลผลิต ซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนที่
ค่อนข้างสําคัญสําหรับการจัดทําตารางทีต่ ้องใช้ทงั ้ ความรูเ้ กี่ยวกับภาวะธุรกิจและ
วิธกี ารทางสถิติร่วมกัน เริม่ จากการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รบั มา ทําการลง
รหัส บันทึก ข้อมูลจากแบบสอบถามด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์ การคํานวณผล
โครงสร้างการผลผลิตที่ได้จาการสํารวจ ตรวจสอบโครงสร้างและเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากตารางทีแ่ ล้ว ตรวจสอบความแตกต่าง การหาสาเหตุของความแตกต่าง
หลังจากนัน้ ทําการหาค่ าเฉลี่ยของโครงสร้างในระดับสาขาของตารางปจั จัยการ
ผลผลิตและผลผลิตทีไ่ ด้จากการสํารวจโดยวิธถี ่วงนํ้ าหนัก ในกรณีจาํ เป็ น อาจต้อง
ปรับปรุงเพิม่ เติมเพื่อให้การกระจายค่าของโครงสร้างปจั จัยการผลผลิตและผลผลิต
ครอบคลุ มสาขาต่ างๆที่ส อดคล้อ งกับตารางที่แ ล้ว ก็จํา เป็ น ต้อ งนํ าโครงสร้า งใน
ตารางเก่าเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย ส่วนในกรณีสาขาการผลิตใดที่ไม่มกี ารสํารวจก็
ใช้วธิ นี ํ าค่าจากตารางเก่ามาใช้โดยทําการปรับด้วย relative price index เพื่อให้มา
เป็ นมูลค่าของราคา ณ ปีทจ่ี ะจัดทําตาราง
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากบัญชีประชาติและข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ข้อมูล
จากบัญชีประชาชาติเป็ นข้อมูลที่สําคัญเพราะเป็ นแหล่งข้อมูลผลผลิต มูลค่าเพิม่
และรายละเอียดองค์ประกอบของมูลค่าเพิม่ รวมทัง้ ข้อมูล final demand ต่างๆ ที่
ต้องรวบรวมมาจากบัญชีประชาชาติทงั ้ สิน้ นอกจากนี้เนื่องจากบัญชีประชาชาติเป็ น
ข้อมูลทีแ่ สดงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่าต่างๆในระบบบัญชีประชาชาติทงั ้
การผลิต การใช้ จ่ า ยและรายได้ รวมทัง้ เชื่อ มโยงสอดคล้ อ งกับ บัญ ชีอ่ื น เช่ น
ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน และสามารถเชื่อมโยงไปยังบัญชีบริวารอื่นๆ ดังนัน้
การนําตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตทีส่ ร้างบนบัญชีประชาชาติมาวิเคราะห์ก็
สามารถทําให้เชื่อมันได้
่ ว่าผลที่ได้ในระยะสัน้ ยังคงสอดคล้องกับค่าอื่นๆในระบบ
เศรษฐกิจทัง้ หมด นอกจากการรวบรวมข้อมูลจากบัญชีประชาชาติแล้ว ยังต้องรวม
รวมข้อมูลอื่นๆอีกเช่นข้อมูลการนํ าเข้าและส่งออก ภาษีและอากรการนํ าเข้า จาก
สถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากร รวมทัง้ ข้อมูลจากหน่ วยงานอื่นๆ เช่น
รายงานผลการสํารวจทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ข้อมูล
ผลผลิ ตและต้นทุ นการผลผลิ ตทางการเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ มู ล ผลผลิต และต้ น ทุ น การผลิต สิน ค้า อุ ต สาหกรรมจากสํ า นั ก งานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็ นต้น
4.6 การกระทบยอดข้อมูลขัน้ ต้น โดยการนํ าข้อมูลทัง้ หมดที่รวบรวมได้จดั ลงสู่ตาราง
use and source(มีลกั ษณะเช่นเดียวกับบัญชีค่คู อื รับหรือsource อยูด่ า้ นซ้ายและ
จ่ายหรือ use อยูด่ า้ นขวา) พิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างขัน้ ต้นระหว่างด้าน
การผลิต และด้า นการอุ ป โภคบริโ ภคในแต่ ล ะรายการ ตรวจดู ค วามสอดคล้อ ง
ครบถ้วนของรายการสินค้าระหว่าง 2 ด้านดังกล่าวว่ามีตรงกันหรือไม่ การจัดทําใน
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ขัน้ ตอนนี้ต้อ งใช้ค วามละเอียดรอบคอบ ในกรณีท่พี บความแตกต่ างต้อ งทําการ
ปรับปรุงในขัน้ ต้น ขัน้ ตอนนี้ในทางกลับกันถือว่าเป็ นประโยชน์ สําหรับการจัดทํา
บัญชีประชาชาติดว้ ยเช่นกันเพราะสามารถช่วยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ด้านการผลิตกับด้านการใช้จา่ ยรวมทัง้ ด้านรายได้ในบัญชีประชาชาติอกี ด้วย
4.7 การสํารวจข้อมูลเพิม่ เติมและการเตรียมตารางประกอบ(Trade, Transport และ
Import matrix) ในกรณีทก่ี ารทําสมดุลยังมีปญั หาและขาดข้อมูล secondary source
สนับสนุ นเพียงพอ ก็อาจจําเป็ นต้องทําการสํารวจข้อมูลเป็ นเฉพาะกรณีเพิม่ เติม
รวมทัง้ การตรวจสอบและจัดทําข้อมูลและตารางส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง
ซึง่ ค่าดังกล่าวนี้มสี ่วนสําคัญต่อการสร้างความสอดคล้องหรือความสมดุลของตาราง
IO โดยรวมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ต้องจัดทําตารางการนํ าเข้า การแจกแจงสินค้า
นํ าเข้าเป็ นวัตถุดบิ และการบริโภคและการลงทุน และการนํ าเข้าพิเศษ หลังจากนัน้
ทําการตรวจสอบความสอดคล้องกับการผลิตและการใช้ในประเทศ
4.8 การกระทบยอดขัน้ สุดท้ายซึ่งในตอนเริม่ ต้นเป็ นการกระทบยอดแบบ by hand
กล่าวมือเจ้าหน้ าทีต่ ้องปรับเพิม่ ลดเองจาการตัดสินใจโดยใช้วธิ กี ําหนดจากยอดคุม
ระหว่างอุปทานรวมและอุปสงค์รวมในแต่ละสาขาทีต่ ้องเท่ากัน แล้วกระจายออกทัง้
ทางด้านแถวและสดมภ์ลงยัง cell ของ sector ทีเ่ ห็นว่าค่าทีป่ รากฏอยู่นัน้ อาจตํ่าไป
ต้องทําสมดุลทัง้ ในตารางราคาผูซ้ อ้ื ตารางราคาผูผ้ ลิต และตารางผลผลิตในประเทศ
หลังจากระทบยอดด้วยมือจนเหลือค่าความแตกต่างน้อยที่สุดแล้วจึงใช้เทคนิคของ
RAS กระทบยอดขัน้ สุดท้ายอีกทีหนึ่ง(รายละเอียดของ RAS ได้แสดงไว้ใน
ภาคผนวก 3) ก็จะได้ตาราง IO muj
5. สถานภาพของตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต SMEs ในปัจจุบนั
สํานัก งานส่ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มโดยสํานัก ข้อมูล และวิจยั ได้จดั ทํา
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตของ SMEs ประจําปี 2005(พ.ศ. 2548) ขึน้ มาเป็ นครัง้ แรก
เป็ นตารางขนาด 58x58 ที่ส อดคล้องตรงตามระบบตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ของ
สํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ โดยมีลกั ษณะที่สําคัญของ
ตารางดังนี้
5.1 โครงสร้างของตารางประกอบด้วย 3 ส่วนตามลักษณะองค์ประกอบหลักทัวไปของ
่
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต คือประกอบด้วย (1) ปจั จัยการผลิตขัน้ กลาง
(intermediate input) (2) มูลค่าเพิ่ม(value added) และ(3) อุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย(final
demand) โดยมีอ งค์ประกอบย่อ ยทุ ก รายการครบถ้ว นเหมือ นเช่ นตารางของ
ประเทศ
5.2 ในแต่ละสาขาการผลิตทัง้ 58 สาขาแบ่งออกเป็ น SMEs และ Non-SMEs หรือ
NSMEs จึงทําให้ตารางที่นําเสนอมีลกั ษณะเสมือนเป็ นตารางขนาด 116X116 (มี
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ลักษณะคล้ายกับตารางinternational input-output table) 8 ถึงแม้ว่าเป็ นผลผลิต
เดีย วกัน แต่ ถือ ว่ า อยู่ใ นตลาดที่ต่ า งกัน มีค วามเป็ น อิส ระต่ อ กัน (แต่ อ าจมีร าคา
เดียวกันได้) โดยที่SMEs หมายถึงผลผลิตทีเ่ กิดจากผูผ้ ลิตทีจ่ ดั ประเภทเป็ นธุรกิจ
หรือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนิยามของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อ ม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ส่ว น NSMEs หมายถึงสาขา
ผลผลิตทีเ่ กิดจากผูผ้ ลิตทีม่ ไิ ด้เป็ น SMEs ซึง่ หมายถึงสาขาการเกษตรและวิสาหกิจ
รายใหญ่
5.3 ในสาขาการผลิต 58 สาขา มีสาขาทีม่ ผี ู้ประกอบการเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทําการผลิตอยู่จาํ นวน 46 สาขา ส่วนสาขาเกษตร(ในกรณีแบ่งเป็ น 180
สาขา ประกอบด้วยสาขาที่ 001-029) และสาขาคมนาคม(communication, 159)
เป็ น สาขาที่ไ ม่ ม ีผู้ ป ระกอบการที่เ ป็ น SMEs สาขาการผลิต 46
สาขาที่ม ี
ผูป้ ระกอบการเป็ น SMEs ได้แก่สาขาดังนี้
1) Crude oil and coal (030-031)
2) Metal ore (032-035)
3) Non-metal ore (036-041)
4) Slaughtering (042)
5) Processing and preserving of foods (043-048)
6) Rice and other grain milling (049-052)
7) Sugar refineries (055)
8) Other foods (053-054, 056-060)
9) Animal food (061)
10) Beverages (062-064)
11) Tobacco processing and products (065-066)
12) Spinning, weaving and bleaching (067-069)
13) Textile products (070-074)
14) Paper and paper products (081-082)
15) Printing and publishing (083)
16) Basic chemical products (084,086)
17) Fertilizer and pesticides (085)
18) Other chemical products (087-092)
8

ดูตวั อย่างได้จาก International Input-Output Table Thailand-Japan 1990 จัดทําโดย Institue of
Developing Economies, Tokyo, Japan ภายใต้ความร่วมมือ Thailand-Japan Input-Output Joint
Research Project, NESDB-IDE, February, 1996
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19) Petroleum refineries (093-094)
20) Rubber products (095-097)
21) Plastic wares (098)
22) Cement and concrete products (102-103)
23) Other non-metallic products (099-101, 104)
24) Iron and steel (105-106)
25) Non-ferrous metal (107)
26) Fabricated metal products (108-111)
27) Industrial machinery (112-115)
28) Electrical machinery and apparatus (116-122)
29) Motor vehicles and repairing (125-127)
30) Other transportation equipment (123-124, 128)
31) Leather products (075-077)
32) Saw mills and wood products (078-080)
33) Other manufacturing products (129-134)
34) Electricity and gas (135-136)
35) Water works and supply (137)
36) Building construction (138-139)
37) Public works and other construction (140-144)
38) Trade (145-146)
39) Restaurants and hotels (147-148)
40) Transportation (149-158)
41) Banking and insurance (160-162)
42) Real estate (163)
43) Business services (164)
44) Public services (165-169)
45) Other services (170-178)
46) Unclassified (180)
5.4 มูลค่าเพิม่ รวมทัง้ หมดหรือTotal value added(209) ได้แสดงไว้ในแถวส่วนล่างของ
ตาราง สามารถแจกแจงรายละเอียดออกได้เป็ น 4 รายการ ประกอบด้ว ย (1)
Wages and salaries(201) (2) Operating surplus(202) (3) Depreciations(203)
และ (4) Indirect taxes less subsidies(204) เช่นเดียวกับตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิตของประเทศ โดยสามารถแบ่งแยกอกจากกันชัดเจนตาม sectors ทีเ่ ป็ น
SMEs และ NSMEs
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5.5 Final demand ประกอบด้วย private consumption expenditure, government
consumption expenditure, gross fixed capital formation, increase in stocks
exports and imports(minus) รายการ final demand ทัง้ หมดทุกรายการนี้สามารถ
แบ่งแยกได้ระหว่าง SMEs และ NSMEs เช่นกัน ตัวอย่างเช่น สาขา rice and
other grains ทีค่ รัวเรือนบริโภค สามารถแบ่งแยกได้ว่าเป็ นการบริโภคจากทีผ่ ลิต
โดย SMEs เท่าใด และทีผ่ ลิตโดย NSMEs หรือจากโรงสีขนาดใหญ่เท่าใด
5.6 มู ล ค่ า ของสิน ค้ า และบริก ารที่แ สดงในตารางเป็ น มูล ค่ า ที่ว ัด ณ ราคาผู้ซ้ือ (at
purchaser price) ซึง่ หมายถึงราคาที่ผซู้ ้อื สินค้าได้จ่ายออกไปจริง ราคาผูซ้ ้อื มีค่า
เท่ากับราคาผูผ้ ลิต(at producer price) ซึง่ ก็คอื ราคาทีอ่ อกจากประตูโรงงานหรือใน
กรณีของสินค้าเกษตรคือราคาทีอ่ อกจากประตูฟาร์ม(at farm gate price) รวมกับ
ค่าการตลาดและค่าขนส่งทีเ่ กิดขึน้ ในการเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าวจากโรงงานหรือ
ฟาร์มมาถึงมือผูซ้ อ้ื ในขณะเดียวกันในด้านสดมภ์ของสาขาการค้า(145-146) และ
สาขาขนส่ง(149-158) ก็มกี ารวัดและแสดงค่ามูลค่าและมูลค่าเพิม่ ของบริการทีเ่ กิด
จากการดําเนิน กิจการของสาขาการค้า และการขนส่ ง (Trade margin and
transportation cost) เหมือนเช่นสาขาอื่นๆ แต่การวัดมูลค่าของ 2 สาขานี้เป็ นการ
วัดเฉพาะ mark up ทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้ กล่าวคือgross output ของสาขาการค้าและ
การขนส่ง สินค้าไม่รวมมูลค่าสินค้าที่ซ้อื มาเพื่อขายออกไปแม้ว่าผู้ค้าและขนส่งมี
สิทธิ ์ครอบครองในสินค้าดังกล่าวก็ตาม ในขณะที่ในด้านแถวของ trade margin
และ transportation cost จะมีค่าเป็ นศูนย์ทงั ้ หมด(ในสาขาขนส่งของตารางขนาด
58X58 ทีย่ งั มีค่าปรากฏอยู่เพราะเป็ นส่วนของมูลค่าการขนส่งผู้โดยสาร ส่วนการ
ขนส่ง สินค้ามีค่ าเท่ ากับศูนย์เหมือ นสาขา trade) แต่จะไปปรากฏเป็ นค่าใน final
demand ดังนัน้ การค่าของ trade margin และ transportation cost ในด้าน final
demand จึงปรากฏขึน้ 2 ครัง้ คือแฝงอยูใ่ นมูลค่าของ final demand แต่ละตัว(ราคา
ทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ )และในแถวของ trade margin และ transportation cost อีกทีหนึ่ง
(ต้องมีค่าดังกล่าวเพราะเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่าง supply และ demand ในสาขา
trade และ transportation costเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นสินค้า) ดังนัน้ การวัดมูลค่าของค่า
การตลาดหรือส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่งในด้านการผลิต(ด้านซ้ายมือของ
ตาราง) จึงเป็ นการวัดครัง้ เดียว ในขณะที่ด้านขวามือ ในส่วนของ final demand
เป็ นการวัดสองครัง้ ในเวลาเดียวกัน(double counting) ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องนํ าค่า
ส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่งมาหักออกในแต่ ละรายการ เพื่อให้ค่าผลรวม
ของ total demand มีคา่ เท่ากับ total supply
5.7 ในส่วนของ final demand มีการวัดและแสดงค่าของ special import and export
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นของ SMEs และ non SMEs แยกออกจากกัน
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6. ข้ อ สัง เกตบางประการของสถานภาพตารางปั จจัย การผลผลิ ตและผลผลิ ต SMEs
ฉบับปัจจุบนั
6.1 การจัดทําตาราง IO SMEs ชุดนี้ไม่ได้มกี ารเขียนคู่มอื วิธกี ารจัดทํากํากับไว้ ทําให้
การศึกษา ติดตามวิธกี ารจัดทําไม่สามารถทําความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ได้
อย่ า งไรก็ ต ามจากการศึก ษาเอกสาร “รายงานขัน้ สุ ด ท้า ย โครงการปรับ ปรุ ง
โครงสร้างตาราง IO-Table ของ SMEs” ทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยทีป่ รึกษาคือบริษทั เอ็กเซล
เลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด พบว่ายังมีจุดอ่อนและขาดสาระสําคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การอธิบายระบบของการจัดทํา ทําให้การประเมินสถานภาพของตารางทํา
ได้คอ่ นข้างจํากัด
6.2 ไม่มกี ารระบุทม่ี าของการกําหนดโครงสร้างระหว่าง SMEs และ NSMEs ในสาขา
ต่างๆ แม้ว่าได้มกี ารอ้างอิงถึง GDP ของ SMEs เป็ นตัวกําหนดมูลค่าของ Value
added แต่ก็ไม่มคี ําอธิบายถึงวิธกี ารคํานวณหาหรือที่มาขององค์ประกอบแต่ละ
รายการ ซึง่ สาขาของ IO แตกต่างไปจากสาขาของ ISIC หรือ TSIC ทีใ่ ช้ในบัญชี
ประชาชาติ
6.3 ขาดคําอธิบายถึงวิธกี ารจัดทําค่า final demand และวิธกี ารแจกแจง final demand
ทีแ่ บ่งแยกระหว่าง SMEs และ NSMEs ว่าแบ่งแยกโดยวิธอี ะไร ใช้ขอ้ มูลจากแหล่ง
ใด วิธกี ารแบ่งแยกด้าน demand ระหว่าง SMEs และ NSMES นี้มคี วามสําคัญ
อย่ า งยิ ่ งเพราะเมื่อ นํ า ตารางนี้ ม าใช้ว ิเ คราะห์ห าผลกระทบต่ า งๆโดยสมมุ ติว่ า
demand มีการเปลี่ยนแปลงไปนัน้ ผู้ทําการวิเคราะห์จําเป็ นต้องแยก demand
ดังกล่าวออกเป็ น SMEs และ NSMEs เช่นกัน ซึง่ ถ้าไม่มคี ่มู อื ระบุไว้ การแบ่งแยก
จะทําไม่ได้ หรือถ้าจะทําก็อาจเกิดความไม่สอดคล้องกันได้ จึงควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
มีคาํ อธิบายวิธกี ารแบ่งแยกระหว่าง SMEs และ NSMEs ในแต่ละรายการไว้ดว้ ย
6.4 การนํ าเสนอและวิธกี ารแสดงค่า trade margin and transportation cost ไม่ม ี
คําอธิบายไว้เป็ นการเฉพาะให้ชดั เจนถึงแนวคิดและวิธคี ํานวณ รวมทัง้ แหล่งข้อมูล
เนื่องจากตารางของ SMEs ทีส่ ร้างขึน้ เป็ นตาราง at purchaser price ซึง่ ได้รวม
trade margin และ transportation cost ไว้ดว้ ย ทําให้ผทู้ ไ่ี ม่คุน้ เคยเข้าใจยาก ค่า
ดังกล่าวมีความสําคัญเพราะจะเกีย่ วข้องกับการหา mark up ซึง่ จําเป็ นค่อนข้างมาก
ต่อการนําตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตมาใช้ประโยชน์
6.5 ในแง่ของเอกสาร “รายงานขัน้ สุดท้าย โครงการปรับปรุงโครงสร้างตาราง IO-Table
ของ SMEs” นัน้ ยังเป็ นเอกสารที่ขาดคุณภาพเท่าที่ควร นอกจากขาดสาระสําคัญ
ของการอธิบายระบบการจัดทําตารางดังทีก่ ล่าวแล้ว เอกสารยังมีความผิดพลาดที่
สําคัญๆ หลายแห่ง เช่น
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1) อธิบายเนื้อหาทีซ่ ้าํ ซ้อน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนระยะที่
1(หน้า 4-2) ซํ้ากับ คําอธิบายระยะที่ 2(หน้า 5-7) จึงทําให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบระยะ 2 กับระยะแรกได้
2) การอ้างอิงตัวเลขโดยไม่สามารถตรวจค้นหาที่มาได้ กล่าวมีอ้างอิงตาราง
หรือ ข้อ มูล ในตาราง แต่ ไ ม่ มตี ารางข้อ มูล ให้ค้นหาเพื่อ เปรีย บเทียบและ
ตรวจสอบ หรือมีแต่ไม่ตรงกับตามทีอ่ า้ งอิง เป็ นต้น
3) ภาคผนวกขาดความสมบูรณ์
6.6 จากการศึกษาผลของค่าโครงสร้างต้นทุนทัง้ ในด้านภาพรวม(หน้า 5-7) และในบาง
สาขา เช่น สาขาการผลผิตข้าวสารและธัญพืชอื่นๆ(หน้า 5-9) พบว่ามีค่าทีผ่ ดิ ปรกติ
หรือต่ างไปจากค่าที่ควรจะเป็ น เหตุ ผลที่สําคัญน่ าที่จะเกิดจากการกําหนดเลือ ก
ตัวอย่างที่ไม่สามารถใช้เป็ นตัว แทนโครงสร้างต้นทุนการผลิต ของสาขานัน้ ๆ ได้
เมื่อ ค่าดังกล่าวไม่เ ป็ นตัวแทนค่าโครงสร้างที่ถูกต้อ งเพียงพอ ย่อมมีผลทําให้ค่า
ความถูกต้องของรายการอื่นๆ คลาดเคลื่อนไปด้วย เพราะทุกค่าจะเชื่อมโยงกัน
หมด อันเนื่องมาจากการทําสมดุลของตารางทีเ่ กิดขึน้ ในลําดับต่อเนื่องตามมา
6.7 การแยกระหว่าง SMEs และ non SMEs หรือ NSMEs ตามรูปแบบทีป่ รากฏในการ
นํ าเสนอของตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิต SMEs ในปจั จุบนั นี้นัน้ น่ าจะเป็ น
แนวทางหรือวิธกี ารที่ดแี ละเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรเข้าใจว่าโดยวิธนี ้ีเป็ น
การสมมุตวิ ่าสินค้าและบริการในรหัส IO เดียวกันทีผ่ ลิตโดย SMEs และ NSMEs
เป็ นสินค้าที่ต่ างกัน ดังที่ไ ด้กล่ าวแล้วข้างต้น โดยหลัก การทางเศรษฐศาสตร์นัน้
สินค้าทีต่ ่างกันจะมีราคาไม่เท่ากัน(ราคาถือเป็ นตัวกําหนดความแตกต่างของสินค้า
ถ้าเป็ นสินค้าเดียวกันทุ ก ประการแต่ ราคาต่ างกันแสดงว่ าเกิด ตลาดที่แ ข่ง ขันไม่
สมบู ร ณ์ เ กิด ขึ้น ) แต่ เ นื่ อ งจากในตารางที่จ ั ดทํ า ขึ้น ไม่ ไ ด้ม ี ข้อ อธิบ ายว่ า ในรหัส
เดียวกันราคาของ SMEs เท่ากันกับ NSMEs หรือไม่ หลักการนี้มคี วามสําคัญ
เพราะจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์หรือการนํ าตารางมาวิเคราะห์ โดยหลักการ
ของตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตนัน้ จะถือว่าสินค้าและบริการในแถวหนึ่ง
แถวใดจะมีราคาเพียงราคาเดียวทีเ่ รียกว่า law of one price ตัวอย่างเช่น แถวของ
รายการ การทํานาหรือ Paddy(001) ราคาของ Paddy ทีก่ ระจาย(โดยการขายหรือ
ส่ง) ไปยังสาขาต่างๆ(intermediate demand) ตัง้ แต่ 002 ไปจนถึง 180 และทีส่ ่งไป
ยัง final demand เป็ นราคาเดียวกันทัง้ หมด
6.8 เมือ่ ทดลองนําค่าทีป่ รากฏในตาราง IO มาใช้วเิ คราะห์เบือ้ งต้นเพื่อพิจารณาบทบาท
หรือความสําคัญระหว่าง SMEs เปรียบเทียบกับ NSMEs ในแต่ละสาขาต่างๆ โดย
วัดจากค่า value added (รายละเอียดตามตารางที่ 1) พบว่าส่วนใหญ่ในภาคการ
ผลิตหรืออุตสาหกรรมการผลิต NSMEs มีความสําคัญมากกว่า SMEs ยกเว้นการ
ผลิตในสาขา Rice & other grain milling, Fertilizer and pesticide และสาขา
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Sawmill and wood product ที่ SMEs มีมลู ค่าหรือมีบทบาทความสําคัญมากกว่า
ในขณะทีภ่ าคบริการของเอกชน เช่น Construction, Trade และ Real estate เป็ น
สาขาที่ SMEs มีบทบาทหรือความสําคัญมากกว่า NSMEs
สาขาการผลิตที่ SMEs มีบทบาทสําคัญมากกว่า NSMEs อย่างเด่นชัด ที่
สําคัญได้แก่
1) Rice and other grain milling (049-052)
2) Building construction (138-139)
3) Public works and other construction (140-144)
4) Trade (145-146)
5) Real estate (163)
6) Business services (164)
6.9 เมือ่ เปรียบเทียบค่าสัดส่วน value added ต่อ gross output ระหว่าง SMEs กับ
NSMEs (รายละเอียดตามตารางที่ 2) ซึง่ สามารถใช้เป็ นตัววัดค่าขีดความสามารถ
การแข่งขันของธุรกิจได้ในระดับหนึ่งนัน้ แม้ว่าโดยรวมทุกสาขาการผลิตแล้วมีค่าไม่
แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ SMEs มีค่าเท่ากับร้อยละ 42.55 ในขณะที่ NSMEs
เท่ากับร้อยละ 41.75 ก็ตามซึง่ ทัง้ นี้เป็ นเพราะสาขา Trade ของ SMEs มีมลู ค่าการ
ผลิตที่สูงมากกว่าสาขาอื่นๆค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายสาขาการผลิต
แล้ว กลับพบว่าโดยส่วนใหญ่ในหลายสาขาทัง้ ภาคการผลิต(manufacturing) ภาค
การค้าและภาคการบริการ SMEs กลับมีค่า value added ต่อ gross output ทีต่ ่ํา
กว่า NSMEs และในบางสาขาทีค่ ่อนข้างตํ่ามาก สะท้อนถึงขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ SMEs อ่อนด้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่คอ่ นข้างมาก
สาขาการผลิตที่ SMEs มีค่า VA / Gross output ตํ่ากว่า NSMEs ได้แก่
สาขาดังนี้ (สาขาทีม่ เี ครื่องหมาย***คือสาขาที่ SMEs มีค่าดังกล่าวตํ่ากว่า NSMEs
มากเป็ นพิเศษ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Metal ore (032-035)***
Non-metal ore (036-041) ***
Slaughtering (042) ***
Processing and preserving of foods (043-048)
Rice and other grain milling (049-052)***
Sugar refineries (055)***
Other foods (053-054, 056-060)***
Animal food (061)
Beverages (062-064)
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10) Tobacco processing and products (065-066)***
11) Textile products (070-074) ***
12) Paper and paper products (081-082) ***
13) Fertilizer and pesticides (085) ***
14) Other chemical products (087-092)
15) Rubber products (095-097)
16) Plastic wares (098)
17) Cement and concrete products (102-103) ***
18) Other non-metallic products (099-101, 104) ***
19) Iron and steel (105-106)
20) Non-ferrous metal (107) ***
21) Fabricated metal products (108-111) ***
22) Industrial machinery (112-115) ***
23) Electrical machinery and apparatus (116-122)
24) Saw mills and wood products (078-080) ***
25) Other manufacturing products (129-134) ***
26) Electricity and gas (135-136)
27) Building construction (138-139) ***
28) Public works and other construction (140-144) ***
29) Trade (145-146) ***
30) Restaurants and hotels (147-148)
31) Transportation (149-158) ***
32) Banking and insurance (160-162) ***
33) Real estate (163) ***
34) Business services (164) ***
35) Public services (165-169) ***
36) Other services (170-178) ***
การที่ SMEs มีค่า VA / Gross output ตํ่ ากว่า NSMEs(วิส าหกิจขนาด
ใหญ่)นัน้ เป็ นคุณลักษณะที่สามารถตีความได้ว่า SMEs มีขดี ความสามารถการ
แข่งขันทีอ่ ่อนด้อยกว่าขนาดใหญ่ ดังนัน้ สาขาที่ SMEs มีคา่ VA / Gross output ตํ่า
กว่า NSMEs ค่อนข้างมาก(แสดงโดยเครือ่ งหมาย***) คือสาขาทีอ่ ยูใ่ นลําดับแรกๆที่
ควรให้ความสําคัญเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันให้สงู ขึน้
ต่อไป
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6.10 จากการเปรียบเทียบในรายละเอียดโครสร้างของ VA ตามตารางที่ 3 พบว่า
โดยรวมทัง้ หมดของทุกสาขานัน้ ในส่วนของ SMEs มีสดั ส่วนของ wages and
salaries ร้อยละ 27.73, operating surplus ร้อยละ 53.18, depreciation และ
indirect taxes less subsidies เท่ากับร้อยละ 14.06 และ 5.04 ตามลําดับ ส่วน
NSMEs นัน้ มีโครงสร้างของ VA ประกอบด้วย wages and salaries ร้อยละ 36.58
operating surplus ร้อยละ 43.33 depreciation และ indirect taxes less subsidies
เท่ากับร้อยละ 12.24 และ 7.85 ตามลําดับเช่นเดียวกัน เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า SMEs
ได้รบั ผลตอบแทนในส่วนของ operating surplus ในสัดส่วนทีส่ ูงกว่า wages and
salaries เมือ่ เทียบกับ NSMEs ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าตัวผูป้ ระกอบการ SMEs นัน้
ส่วนหนึ่งได้ร่วมทํางานในฐานะเป็ นแรงงานด้วย รวมทัง้ ที่ทํางานด้วยตนเอง(self
employed) แต่รายรับของผลตอบแทนส่วนนี้นําไปบันทึกใน operating surplus ไม่
บันทึกเป็ น wages and salaries (ซึง่ ตรงกันข้ามกับความเห็นของบริษทั ทีป่ รึกษา
ตามที่ปรากฏในรายงานขัน้ สุดท้าย หน้า 4-3 ของสาขาอุ ตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง
สาขาอื่นๆ ก็น่าทีจ่ ะใช้วธิ กี ารเดียวกัน)
6.11 จากตารางที่ 3 เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบเป็ นรายสาขา พบว่าสาขาที่ม ี
โครงสร้างของมูลค่าเพิม่ ทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง SMES และ NSMEs ค่อนข้างมาก
ได้แก่ สาขาดังต่อไปนี้
1) Non-metal ore (036-041)
2) Slaughtering (042)
3) Processing and preserving of foods (043-048)
4) Other foods (053-054, 056-060)
5) Animal food (061)
6) Spinning, weaving and bleaching (067-069)
7) Textile products (070-074)
8) Paper and paper products (081-082)
9) Printing and publishing (083)
10) Basic chemical products (084,086)
11) Fertilizer and pesticides (085)
12) Other chemical products (087-092)
13) Petroleum refineries (093-094)
14) Rubber products (095-097)
15) Plastic wares (098)
16) Cement and concrete products (102-103)
17) Iron and steel (105-106)
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18) Non-ferrous metal (107)
19) Fabricated metal products (108-111)
20) Motor vehicles and repairing (125-127)
21) Leather products (075-077)
22) Saw mills and wood products (078-080)
23) Building construction (138-139)
24) Public works and other construction (140-144)
25) Restaurants and hotels (147-148)
26) Banking and insurance (160-162)
27) Business services (164)
28) Public services (165-169)
29) Other services (170-178)
ความแตกต่างดังกล่าวนี้อาจตีความหมายได้ว่า SMEs และ NSMEs ใช้
เทคโนโลยีการผลิตทีแ่ ตกต่างกัน ในส่วนของภาคการผลิต(manufacturing) ถ้าค่า
ของ Wages and salaries มีสดั ส่วนทีส่ งู กว่าอาจตีความได้วา่ ใช้แรงงานเข้มข้นมาก
ทํานองเดียวกันถ้าค่า operating surplus มีค่าสูงกว่าอาจเป็ นการสะท้อนถึงการใช้
ปจั จัยประเภททุนเข้มข้นกว่า แต่ กรณีของภาคการค้า และภาคการบริการ ถ้าค่า
Wages and salaries มีสดั ส่วนทีส่ ูงกว่าอาจตีความได้ว่าใช้แรงงานทีม่ คี ุณภาพสูง
กว่าหรืออาจใช้แรงงานทีเ่ ข้มข้นกว่าก็ได้เช่นกัน(การดูว่าสาขาใดใช้ปจั จัยทุนเข้มข้น
อาจดูได้จากสัดส่วนของค่า depreciation ได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือถ้ามีค่าสูงแสดง
ว่ามีทนุ ประเภทเครือ่ งจักร เครือ่ งมือและอาคาร สิง่ ปลูกสร้างเป็นจํานวนมาก)
6.12 จากตารางแสดงโครงสร้างของมูลค่าเพิม่ ดังกล่าว(ตารางที่ 3) มีรายการหนึ่งที่
น่ าสังเกตคือค่า indirect tax less subsidies ในสาขา Public services ของ
NSMEs มีค่าเป็ นลบ ในขณะทีข่ อง SMEs ในรายการเดียวกันนี้กลับมีค่าเป็ นบวก
แสดงให้เห็นว่าผูผ้ ลิตรายใหญ่หรือผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นภาครัฐได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
ในจํานวนทีส่ งู กว่าภาษีทเ่ี สียไป ในขณะที่ SMEs กลับได้รบั ตรงกันข้าม กล่าวคือรัฐ
อุดหนุ นให้น้อยกว่าภาษีท่ี SMEs เสีย ซึง่ เกิดขึน้ กับสาขานี้เพียงสาขาเดียว
7. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาจัดทําตารางปั จจัยการผลิ ตและผลผลิ ต SMEs ปี
พ.ศ. 2553
เนื่องจาก สสว. ประสงค์ทจ่ี ะจัดทําตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตโดยการปรับปรุงจาก
เดิม 58 สาขา ให้ขยายการแจกแจงรายละเอียดสาขาผลผลิตออกเป็ น 180 สาขาตาม IO table
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อเสนอแนะในที่น้ีจงึ ให้
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ความสําคัญกับการวางโครงสร้างตารางขนาด 180X180 และการปรับปรุงคุณภาพการจัดทํา
ตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตของ SMEs ที่ต่อเนื่องจากตารางปี พ.ศ. 2548 มาเป็ น
ตารางปี พ.ศ. 2553
แนวทางการพัฒนาตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ. 2553 มีขอ้ เสนอ ดังนี้
7.1 การกําหนดโครงสร้างระหว่าง SMEs และ NSMEs ในแต่ละสาขาการผลิตทัง้ 180
สาขาการผลิต ถึงแม้วา่ การสร้างตารางปี พ.ศ. 2553 เป็ นการขยายสาขาจากตาราง
ขนาด 58 sectors ทีม่ อี ยู่เดิมในปี พ.ศ. 2548 มาเป็ น 180 sectors ก็ตาม ควร
จะต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดให้ชดั เจนทัง้ ในด้านจํานวนและมูลค่าการผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละสาขาการผลิต ทัง้ นี้เพื่อให้ทราบถึง
บทบาทและความสําคัญของ SMEs ในแต่ละสาขาการผลิต เพื่อนําไปสู่การจัดการ
ข้อมูลและการวางแผนดําเนินงานสํารวจข้อมูลเป็ นรายสาขา รวมทัง้ การรวบรวม
ข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากหน่ วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของการกําหนดโครงสร้าง
ระหว่าง SMEs และ NSMEs ในสาขาของตาราง IO เปรียบเทียบกับสาขาของบัญชี
ประชาชาติ มี 2 ประการ
7.1.1 สาขาการผลิตของตาราง IO เป็ นสาขาของสินค้า(commodities) ในขณะที่
สาขาการผลิต ในบัญ ชี ป ระชาชาติ เ ป็ น สาขาของกิ จ กรรมเศรษฐกิ จ
(activities) ในทางปฏิบ ัติ ต ามแนวทางของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พั ฒนาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติท่ีใ ช้ค ือ การตัง้ สมมุ ติฐ านว่ า 1
กิจกรรม จะผลิตสินค้าและบริการ 1 ผลิตภัณฑ์ การดําเนินงานของ สสว.
จึงอาจใช้สมมุติฐานเดียวกันนี้ ได้ อย่างไรก็ตามควรมีก ารตรวจสอบเพื่อ
ยืน ยัน ความถู ก ต้ อ งในระดั บของ SMEs ด้ว ยเช่ น กัน โดยอาจเลือ ก
ดําเนินการในสาขาที่สําคัญๆ เป็ นลําดับแรกก่อน (ยกตัวอย่างเช่นในกรณี
การจัดทําตาราง IO ของประเทศในกิจกรรมการผลิตข้าวซึง่ รวมทัง้ SMEs
และ NSMEs ถือว่ากิจกรรมการผลิตข้าว 1 กิจกรรม จะได้ผลผลิตเป็ น
ข้าวเปลือก 1 รายการสินค้า ดังนัน้ การจัดทําตาราง IO ของ SMEs ก็อาจ
ใช้สมมุตฐิ านเดียวกันได้ว่า 1 กิจกรรมการปลูกข้าว จะได้ 1 ผลผลิตของ
ข้าวเปลือก แต่กค็ วรมีการตรวจสอบความเป็ นจริงด้วย เช่นถ้าสมมุตพิ บว่า
ในกรณีของ SMEs นัน้ ผูผ้ ลผิตไม่ได้ทาํ การผลิตข้าวเป็ นหลักอย่างเดียวแต่
มีการเลีย้ งปศุสตั ว์ดว้ ย ในกรณีน้กี อ็ าจจําเป็นต้องปรับข้อมูลใหม่ เป็นต้น)
7.1.2 การกําหนดคุ้มรวมของ SMEsในแต่ ละสาขาการผลิตซึ่งขึ้นอยู่กบั นิยาม 9
และขอบเขตตามนโยบายที่กําหนด ตัวอย่างเช่นในสาขาโรงฆ่าสัตว์ซ่งึ ถือ
9

นิยามของ SMEs ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
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เป็ นกิจการการผลิตประเภทหนึ่งนัน้ โรงงานทีถ่ อื ว่าเป็ น SMEs คือโรงงาน
ทีม่ กี ารจ้างงานน้อยกว่า 200 คนลงมาหรือมีทรัพย์สนิ ทุนสุทธิทไ่ี ม่รวมทีด่ นิ
ตํ่ากว่า 200 ล้านบาท เป็ นต้น ส่วนขอบเขตตามนโยบาย เช่นในสาขา
การเกษตร สสว. ได้กําหนดแนวทางว่า SMEs ครอบคลุมเฉพาะทีเ่ ป็ นนิติ
บุคคลเป็ นต้น 10 คุ้มรวมดัง กล่ าวนี้มคี วามสําคัญ เพราะจะเป็ นตัว กําหนด
มูลค่าการผลิตแต่ละสาขาที่ผลิตโดย SMEs และส่วนทีเ่ หลือคือ NSMEs
(แต่ เ นื่ อ งจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติยงั มิได้จดั ทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ. 2553 เสร็จ
สิน้ ดังนัน้ สสว.จําเป็ นทีจ่ ะต้องประมาณค่า Gross Output ในแต่ละสาขาที่
รวมทัง้ SMEs และ NSMEs ขึน้ มาเอง) ค่า Gross Output ทีแ่ บ่งแยก
ระหว่าง SMEs และ NSMEs นี้มคี วามสําคัญค่อนข้างมากเพราะเป็ น
ตัวกําหนดโครงสร้างของตาราง IO สํา หรับ SMEs กําหนดความสําคัญของ
รายละเอียดข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต้องรวบรวมเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้ ใช้
สํา หรับ วางแผนกํ าหนดตัวอย่างและการดําเนิน งานงานภาคสนามเพื่อ
สํารวจรวบรวมข้อมูลปฐมภูมใิ นขัน้ ตอนต่อไป
7.2 ข้อ ที่ค วรพิจ ารณาอีก ประการหนึ่ง ของการกํา หนดคุณ ลั กษณะของ SMEs(เพื่อ
นํ า ไปสู่ ก ารกํ า หนดโครงสร้า ง)
นอกเหนื อ จากนิ ย ามของ SMEs แล้ว ก็ค ือ
ความหมายของคําว่า “วิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมาตรา 3 ทีห่ มายถึงกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง
กิจ การค้าปลีก หรือกิจ การอื่นตามที่ร ฐั มนตรีประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้กําหนดคุณลักษณะของการ
เป็ น “กิจการ” ควรประกอบด้วยลักษณะดังนี้
7.2.1 ต้องเป็ นกิจการที่ประกอบการเพื่อมุง่ หวังผลกําไร และนํ าผลกําไรที่ได้มา
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
7.2.2 มีสถานทีต่ งั ้ ของการประกอบการชัดเจน ถาวร เป็นหลักแหล่ง
7.2.3 มีการจ้างงานหรือการจ้างงานตัวเอง(self employed)
7.2.4 มีสนิ ทรัพย์ถาวร
7.2.5 ต้องมีทนุ ดําเนินงานหรือทุนจดทะเบียน
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เป็ นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อคราว สสว. จัดให้มกี ารประชุมเพือ่ พิจารณานิยามของ SMEs วันพุธที่ 13
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค ทีป่ ระชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรรวมการประกอบการเกษตร
เข้าไว้ในภาคการผลิตของ SMEs ด้วย และ สสว. มีแนวทางกําหนดว่าควรครอบคลุมเฉพาะนิตบิ ุคคลเท่านัน้
ซึง่ ความเห็นดังกล่าวเป็ นความเห็นเบือ้ งต้นทีต่ อ้ งเสนอคณะกรรมการส่งเสริมพิจารณาตามทีก่ ฎหมายได้
กําหนดไว้ต่อไป
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7.2.6 มีการจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง และเป็ นกิจการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
เนื่องจากการผลิตในภาคเกษตรมีความหลากหลายทัง้ การทําการเกษตร
เพื่อยังชีพ การเพาะปลูกเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และการทําเพื่อการค้า ดังนัน้
เมือ่ นําลักษณะของคําว่ากิจการมาใช้ในทางเกษตรโดยกําหนดให้เป็ นนิตบิ ุคคลจึงมี
ความสอดคล้องกับการเป็นกิจการนี้ดว้ ยเช่นกัน
7.3 ควรทําการศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละสาขาของ IO ทัง้ ในส่วนที่เป็ น
SMEs และ NSMEs ศึกษาสถานภาพการผลิต เทคโนโลยีการผลิตของ SMEs
เทียบกับ NSMEs เพื่อกําหนดแนวทางการสํารวจรวมทัง้ กําหนดสาระหรือเนื้อหา
ของโครงสร้า งข้อ มู ล ที่จ ะรวบรวมในแบบสอบถาม(เป็ น ข้อ เสนอในแนวทางที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าว
ข้างต้น)
7.4 ศึกษาสถานภาพของข้อมูลและดําเนินการรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมอิ ่นื ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ที่
สําคัญได้แก่ขอ้ มูลการผลิตจําแนกตามพืน้ ทีต่ ่างๆ ข้อมูลการใช้วตั ถุดบิ การจ้างงาน
รายได้ กําไรและข้อมูลการเสียภาษี ทัง้ ธุรกิจทีเ่ ป็น SMEs และ NSMEs
7.5 กําหนดแผนงานและดําเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยวิธกี ารสํารวจ ทัง้ นี้ม ี
ความเห็นว่าจากจํานวนตัวอย่างตามที่ TOR กําหนดทัง้ หมด 7,000 ตัวอย่าง ควร
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้เก็บข้อมูลหลักซึง่ อาจจะกําหนดไว้
ที่ 6,800-6,900 ตัวอย่าง และส่วนที่สองอีก 100-200 ตัวอย่างไว้ใช้สําหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมในขัน้ ตอนขอการกระทบยอดตารางรอบแรก อย่างไรก็ตาม
ความจําเป็ นของการสอบถามในรอบที่สองนี้ขน้ึ อยู่กบั ความสมบูรณ์ครบถ้วน และ
ความสอดคล้องของผลทีไ่ ด้ในเบือ้ งต้น รวมทัง้ ระยะเวลาทีเ่ หลือของการดําเนินงาน
ทัง้ หมดด้วยเช่นกัน .ในทีน่ ้ีได้ทดลองใช้ค่าของ Value Added จากตาราง IO ปี
พ.ศ. 2548(ขนาด 58X58 สาขา) การกระจายตัวอย่างของการสํารวจในเบือ้ งต้นซึง่
ได้แสดงไว้ในภาคผนวกที่ 4 ทัง้ นี้ยงั จําเป็ นต้องใช้ขอ้ ความรูจ้ ากหัวข้อที่ 2 และที่ 3
ข้างต้นมาพิจารณากําหนดจํานวนตัวอย่างประกอบด้วย
7.6 การเลือกสถานประกอบการเพื่อเก็บข้อมูลโครงสร้างการใช้ปจั จัยการผลิตในแต่ละ
สาขาจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องได้ตวั อย่างที่กระจายได้ครบถ้วนในทุกสินค้าหลักของ
สาขานั ้ นๆ ตัว อย่ า งเช่ น สมมุ ติส าขาการแปรรู ป เนื้ อ สัต ว์ มีผ ลิต ภัณ ฑ์ห ลัก 3
ประเภทคือเนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อสัตว์ตากแห้ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง ต้องทํา
การเก็บข้อมูลในทุกสาขาดังกล่าว อย่างน้อยสาขาละ 1 ชุด แล้วนํ าทัง้ 3 ชุดมา
ประมวลผลร่วมกันโดยการถ่วงนํ้าหนักด้วย VA หรือ Gross Output ของสาขาย่อย
ที่ม ีผ ลิต ภัณ ฑ์ท ัง้ สามดัง กล่ า วเป็ น ตัว แทน (ไม่ ใ ช่ ถ่ ว งนํ้ า หนั ก ด้ว ยรายรั บของ
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แบบสอบถาม 3 ชุดดังกล่าว) วิธนี ้ีจะเป็ นการแก้ปญั หาโครงสร้างปจั จัยการผลิตที่
ไปตกอยู่ก ับรายการใดรายการหนึ่งเป็ นหลักจนทําให้โครงสร้างการใช้ปจั จัยการ
ผลิตทีไ่ ด้จากข้อมูลในรอบแรกมีความผิดปรกติไป
7.7 การดําเนินการสอบถามในรอบทีส่ อง ควรเป็ นการเฉพาะเจาะจงในรายการทีย่ งั ขาด
ข้อมูล หรือข้อมูลทีไ่ ด้ในรอบแรกมีความผิดปรกติไปอย่างมาก รวมทัง้ ใช้ในรายการ
ทีต่ อ้ งการตรวจความเป็นจริงเพือ่ ให้มนใจกั
ั ่ บข้อมูลทีไ่ ด้ในรอบแรก
7.8 สืบเนื่องจากข้อ 1 ข้างต้นคือการออกแบบโครงสร้างตาราง IO SMEs ในสาขา
เกษตรทีเ่ ดิมถือว่าเป็ น NSMEs ทัง้ หมด แต่จากผลการประชุมเรื่องนิยามล่าสุดที่
ผ่านมาเห็นว่า ควรรวมส่วนหนึ่งของภาคเกษตรเป็ น SMEs ด้วยนัน้ จึงควรมีการ
นํ าเรื่องของการเกษตรมาศึกษารายละเอียดเป็ นการเฉพาะว่าที่ดําเนินการโดยนิติ
บุคคลมีอะไรบ้าง หรือในกรณีของปศุสตั ว์และประมงทีต่ ้องเป็ นฟาร์มมาตรฐานด้วย
นัน้ วิสาหกิจต่างๆเหล่านี้มอี ยู่มากน้ อยเพียงใด ทําการผลิตอะไร มีมูลค่าการผลิต
เท่าใด ตัง้ อยูท่ ไ่ี หน ทัง้ นี้เพราะการจัดทําตาราง IO ครัง้ นี้เป็ นครัง้ แรกทีเ่ อาการผลิต
การเกษตรทีเ่ ป็ นการผลิตเชิงธุรกิจ(จดทะเบียนนิตบิ ุคคล) เข้ามารวมไว้ดว้ ย จึงควร
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้เป็ นฐานการคํานวณ
ในระยะต่อๆ ไป
7.9 ผลจากการพิจารณาค่าต่างๆในตารางที่ 1-3 ซึ่งคํานวณมาจากตาราง IO ปี พ.ศ.
2548 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่า Value added / Gross output ที่ SMEs มีค่าต่างจาก
NSMEs ค่อนข้างมากในบางสาขานัน้ การจัดทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต
คราวนี้ควรให้ความสําคัญกับสาขาดังกล่าวนี้เป็ นกรณีพเิ ศษ และมอบให้บริษทั ที่
ปรึกษาดําเนินการทบทวนความถูกต้อง เชื่อถือได้ของค่าต่างๆ ดังกล่าว โดยการ
พิจารณาทัง้ จากข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การกําหนดเป็ น
เป้าหมายของการสํารวจในคราวนี้ด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถยืนยันสถานะที่
แท้จริงของ SMEs อันจะนํ าไปสู่ขอ้ เสนอแนะในการกําหนดนโยบายการส่งเสริมที่
ถู ก ต้ อ งเหมาะสมภายใต้ ท รัพ ยากรที่ม ีอ ยู่ อ ย่ า งจํ า กัด ต่ อ ไป สาขาที่ค วรให้
ความสําคัญเป็ นลําดับแรก ๆภายใต้ขอ้ เสนอแนะข้อนี้คอื สาขาที่มเี ครื่องหมาย***
ดังกล่าวแล้วในข้อที่ 9 ภายใต้หวั ข้อข้อสังเกตบางประการของสถานภาพตาราง
ปจั จัยการผลผลิตและผลผลิต SMEs ฉบับปจั จุบนั ข้างต้น
7.10 การเลือกกําหนดปี จดั ทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตมีความสําคัญมาก
เพราะข้อมูล IO เป็ นค่า stock ณ เวลาใดเวลาหนึ่งทีค่ วรจะต้องสะท้อนสภาวการณ์
ปรกติแ ละเป็ น ข้อ มูล ที่จ ะต้อ งใช้ต ลอดไปจนกว่ า จะมี การสร้า งตารางใหม่ จึ งมี
ความเห็นสอดคล้องกับการใช้ปี 2553 เป็ นปี จดั ทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต
เพราะเศรษฐกิจค่อนข้างมีสถานะปรกติเมื่อเทียบกับปีอ่นื (ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ.
2554 เป็ นปีท่เี ศรษฐกิจมีความผิดปรกติ โดยทีป่ ี พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจหดตัวจาก
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ผลกระทบเหตุการณ์วกิ ฤติการเงินของโลก ส่วนปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์มหา
อุทกภัยในหลายพื้นที่ทวประเทศจนทํ
ั่
าให้เศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง) ส่วนปี พ.ศ.
2555 น่ าทีจ่ ะเร็วเกินไปทีจ่ ะมีขอ้ มูลต่างๆทีส่ มบูรณ์พอทีจ่ ะรวบรวมได้ นอกจากนี้
ในปี พ.ศ. 2553 เป็ นปี เดียวกันกับทีส่ ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจะจัดทําตาราง IO ตามแผนทีก่ ําหนด ทําให้มขี อ้ มูลตาราง IO ที่
สมบูรณ์ของประเทศนํามาเปรียบเทียบได้
7.11 จากประสบการณ์ ใ นทางปฏิบตั ิท่ผี ่ านมาพบว่ าการรวบรวมข้อมูล จากสถาน
ประกอบการเพือ่ ใช้ทาํ ตาราง IO นัน้ จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินมาประกอบ
กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลทีส่ ําคัญๆทีใ่ ช้จากงบการเงินได้แก่ค่าโสหุ้ย การ
บริหารจัดการ ค่าใช้จา่ ยสํานักงาน ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็ นข้อมูล
ผลผลิตหรือรายรับและข้อมูลการใช้ปจั จัยการผลิต(intermediate input)
7.12 ตามข้ อ เสนอทางเทคนิ ค บริษั ท ที่ป รึก ษาเสนอจัด ทํ า ตารางประเภท at
purchaser prices แต่เนื่องจากค่าของ trade margin and transportation cost ใน
แต่ ละรายการสินค้าก็มคี วามสําคัญ เช่นกัน ดัง นัน้ ภายใต้ก ระบวนการทํางาน ถ้า
บริษัท ที่ปรึก ษามีก ารรวบรวมข้อ มูล ส่ ว นนี้ ไ ว้ก็ค วรที่จะจัด จําแนกและสร้า งเป็ น
แฟ้มข้อมูล trade margin and transportation cost เป็ นการเฉพาะและส่งมอบ
ให้กบั สสว. ด้ว ยเพื่อการใช้ประโยชน์ และใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้างตาราง IO
SMEs ราคา producer price ในโอกาสต่อไป
7.13 จากการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคของที่ปรึกษา มีบางประเด็นที่ สสว. ควร
หารือกับทีป่ รึกษาเพือ่ ทําความเข้าใจในรายละเอียด ดังนี้
7.13.1 ในข้อ เสนอทางเทคนิ ค ไม่ไ ด้มกี ารอธิบายรายละเอียดของแผนและแนว
ทางการดําเนินงานในภาคสนามซึง่ เป็ นขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ(หลังจาการเสร็จสิน้
ขัน้ ตอนการออกแบบโครงสร้างตารางในสาขาต่างๆแล้ว) สสว. ควรมีการ
หารือในหัวข้อดังกล่าวโดยเฉพาะกับทีป่ รึกษา
7.13.2 มีความเห็นว่าตัวอย่างทีจ่ ะสํารวจควรครอบคลุมเฉพาะนิตบิ ุคคลหรือส่วน
ใหญ่ ต้องเป็ นนิติบุคคล เหตุผลเนื่องจาก สสว. กําลังสร้างตารางเริม่ ต้นที่
จะต้องใช้และพัฒนาต่อไป ถ้าใช้ขอ้ มูลจากบุคคลธรรมดาทีไ่ ม่จดทะเบียนจะ
ทําให้โครงสร้างต้นทุนทีไ่ ด้ซง่ึ เป็ นของรายเล็กหรือรายจิว๋ เกินไป ไม่สะท้อน
โครงสร้างต้นทุนทีเ่ ป็ นภาพรวม ขณะเดียวกันก็จาํ เป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากงบ
การเงินร่วมด้วยดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
7.13.3 ตรวจสอบข้อมูลขัน้ ต้นในข้อเสนอทางเทคนิคข้อ 4.4 ว่ามีวธิ กี ารอย่างไร
ใครเป็ นผูด้ ําเนินการ(พนักงานสัมภาษณ์หรือหัวหน้าทีม(supervisor) การ
วิเคราะห์ความน่ าเชื่อถือทําอย่างไร(เช่นอาจใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบระหว่าง
ตัวแปร 2 ค่ า หรือการนํ าข้อมูล จากแหล่ง อื่นเช่นจากงบการเงินมาใช้
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ประกอบ เป็ นต้น) และการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทําอย่างไร
เช่น กลับไปถามใหม่ หรือหาจากแหล่งอื่น เป็ นต้น
7.13.4 เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลทําตาราง IO จําเป็ นต้องใช้ข้อ มูล จากงบ
การเงิ นร่ ว มด้ว ยดั งได้ก ล่ า วมาแล้ว จึ งควรมี การหารือ กับ ที่ป รึ กษาใน
ประเด็นนี้ดว้ ยว่าจะมีแนวทางการใช้ขอ้ มูลส่วนนี้ประกอบอย่างไร การปรับ
ข้อมูลเข้าหากับอย่างไร ทัง้ นี้ต้องดูเป็ นรายสาขาๆไปเพราะแต่ละสาขาจะมี
ความแตกต่างกัน
7.13.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อ ถือ ของโครงสร้างต้นทุ นหลักในข้อ เสนอทาง
เทคนิคข้อ 4.7 มีแนวทางการจัดทําอย่างไร จะใช้ขอ้ มูลใดเป็ นตัวฐานของ
การเปรียบเทียบ
7.13.6 การทําสมดุล(ข้อที่ 4.9-4.14 ในข้อเสนอทางเทคนิค) อาจมีขอ้ จํากัดเพราะ
SMEs มีการใช้ input และกระจาย output ออกไปนอก SMEs ซึง่ เป็ นส่วน
ที่ไ ม่ไ ด้มกี ารทําข้อ มูล ส่ว นนี้ จึง อาจจําเป็ นที่ต้อ งขอทราบแนวคิดของที่
ปรึกษาในเรือ่ งนี้ดว้ ย
7.14 การจัดทําตารางทัง้ หมดในทุกขัน้ ตอนควรให้บริษทั ทีป่ รึกษาจัดทําเป็ นคู่มอื การ
จัดทําตาราง SMEs IO 2010 ประกอบไว้กบั ตารางทีไ่ ด้ดว้ ย คู่มอื ดังกลาวจะเป็ น
ประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อการทําความเข้าใจทีม่ าหรือแนวคิดต่างๆ ของข้อมูลในตาราง
และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางพัฒนาตาราง SMEs IO ในอนาคตต่อไป ในคู่มอื ควร
ประกอบด้วยสาระสําคัญได้แก่ การออกแบบตาราง การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ การ
กําหนดโครงสร้างระหว่าง SMEs และ NSMEs ในแต่ละสาขา การสํารวจข้อมูล
ทุตยิ ภูม ิ การรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมลิ งตาราง การสํารวจและจัดทําข้อมูลโครงสร้าง
วัตถุดบิ ขัน้ กลาง และการทบยอดตาราง
7.15 ความเห็นในเรือ่ งแบบสอบถาม
7.15.1 ควรมี การทํ า คู่ม ื อแบบสอบถามเพื่อ ให้เ จ้าหน้ า ที่ภ าคสนามใช้เ ป็ น แนว
ทางการดํานินงานทีส่ อดคล้องตรงกัน
7.15.2 ในส่วนของข้อถามข้อมูลทัวไป
่ ควรมีคาํ ถามเพือ่ ให้รวู้ า่ สถานประกอบการนี้
เป็ นธุรกิจเดี่ยวหรือมิใช่ธุรกิจเดี่ยว มีธุรกิจในเครือหรือสาขาย่อยรวมอยู่
ด้ว ยหรือไม่( มีง บการเงิน เดียวกัน ) กี่แ ห่ง หน่ ว ยผลิต และหน่ ว ยบริ หาร
จัดการอยูด่ ว้ ยกันหรือไม่ หรือเป็ น franchise หรือไม่ เป็ นต้น
7.15.3 มูลค่าผลผลิต ควรเพิม่ (1) รายได้จากการซือ้ มาขายไป (2) รายได้อ่นื ๆ ถ้า
ระบุรายการหลักๆ ไว้เลย(อาจระบุในคู่มอื ก็ได้เพื่อให้พนักงานสนามไม่ม ี
คํ า ถามตกหล่ น ) เช่ น รายได้จ ากการขายเศษวัส ดุ เ หลือ ใช้ ขยะ ขาย
สินทรัพย์ทห่ี มดอายุใช้งาน รายได้จากทรัพย์สนิ การ claim ประกัน เป็ น
ต้น
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7.15.4 คําถามค่าใช้จ่ายในการผลิตในข้อ 3.3 ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงและพลังงานเห็น
ว่าอาจมีรายละเอียดมากเกินไป การมีรายละเอียดเป็ นสิง่ ที่ดแี ต่ ถ้ามาก
เกินไปอาจทําให้ผู้ตอบปฏิเสธที่จะตอบคําถาม หรือ ให้ข้อมูลไม่จริง (non
sampling error)
7.15.5 คํ า ถามค่ า บริก ารทางธุ ร กิจ (ข้อ 3.10)
ควรเพิม่ รายการค่ า ใช้จ่ า ย
IT(software) แต่ถ้ารวมอยู่ในอื่นๆ แล้วก็ควรระบุให้ชดั เจนในคู่มอื เพื่อกัน
ตกหล่น(เนื่องเคยมีคําถามจากภายนอกเสมอว่า SMEs ใช้ IT มากน้อย
เพียงใด ดังนัน้ ข้อมูล IO ส่วนนี้อาจช่วยอธิบายคําถามดังกล่าวได้/เข้าใจว่า
ค่า IT ในข้อ 3.5 เป็ น hardware)
7.15.6 คําถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและภาษี(ข้อ 5) จะต้องหักเงินอุดหนุ น(ถ้ามี)
ออกด้วย ซึง่ อาจระบุไว้ในคูม่ อื ก็ได้
7.15.7 คําถามเกี่ยวกับการลงทุน(ข้อ 6) น่ าที่จะอยู่นอกเหนือการจัดทําตาราง IO
แต่ถา้ เป็ นข้อมูลเพิม่ เติมที่ สสว. ต้องการก็ไม่เป็ นไร แต่ไม่ควรเป็ นข้อมูลที่
กํ า หนดโดยที่ป รึก ษา ถ้ า เป็ น เช่ น นั ้ นก็ ค วรทราบว่ า จะเอามาเพื่อ ใช้
ประโยชน์อะไร
7.15.8 ควรมีขอ้ คําถามทีจ่ ะทําให้ทราบได้ว่าธุรกิจนี้มกี าร outsource อย่างไรบ้าง
ค่าใช้จา่ ยเป็ นอย่างไร
7.15.9 ธุรกิจประเภทสาขาภัตตาคาร/ร้านอาหาร โดยวิธขี อง IO จะไม่รวมวัตถุดบิ
ทีเ่ อามาประกอบอาหาร จะคิดเฉพาะค่าบริการเท่านัน้
7.15.10 จากประสบการณ์ทผ่ี ่านมาพบว่าธุรกิจสาขาก่อสร้างจะไม่สามารถหาข้อมูล
การใช้ปจั จัยการผลิต ประเภทวัสดุก่อ สร้างได้โดยตรงจากการสัมภาษณ์
ต้ อ งใช้ ว ิ ธ ี ก ารถอดแบบจาก project ที่ ธุ ร กิ จ ได้ ดํ า เนิ น การภายรอบ
ระยะเวลาปี พ.ศ. 2553 แล้ว นํ า มาใช้ร่ ว มกับ งบการเงิน ของธุ ร กิจ ราย
ดังกล่าว
7.15.11 การวัดมูลค่ารายรับในสาขาค้าส่งและค้าปลีกโดยวิธขี อง IO จะคิดเฉพาะค่า
ส่วนต่าง(mark up) เท่านัน้ แต่จากแบบสอบถามได้เก็บข้อมูลสินค้าทีข่ าย
และซือ้ มาด้วย ดังนัน้ จึงควรหาวิธใี ช้ประโยชน์ จากข้อมูลในส่วนนี้เพิม่ เติม
นอกเหนือจากการนํามาสร้างตาราง IO
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ภาคผนวก 1
ระบบบัญชีประชาชาติ (System of National Accounts: SNA)
คําว่าระบบบัญชีประชาชาติหมายถึงการแสดงค่าโดยการแบ่งโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ภาคเศรษฐกิจจริง (real sector) ออกเป็ นภาคย่อย ๆ และในแต่ละภาคย่อยจะประกอบไปด้วย
รายการต่าง ๆ แล้วเชื่อมโยงรายการต่าง ๆ เหล่านัน้ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบตามกลไกทาง
เศรษฐกิจหรือตามองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง ความหมายของระบบบัญชีประชาชาติยงั รวมไป
ถึงการกําหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต การจัดหมวดหมู่รายการตลอดจนวิธกี ารวัดมูลค่า
หรือวิธกี ารคิดคํานวณมูลค่าของแต่ละภาคและแต่ละรายการอีกด้วย
1. ระบบบัญชีประชาชาติ สากล
ระบบบัญชีประชาชาติท่เี ป็ นระบบสากลที่ใช้กนั ในหลายประเทศส่วนใหญ่เป็ นระบบที่
กําหนดขึ้นโดยสํานักงานสถิติ (Statistical Commission) องค์การสหประชาชาติ (United
Nations) ร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ ปจั จุบนั มีใช้กนั อยู่ 4 ระบบ ดังนี้
1.1 ระบบบัญชีประชาชาติ 1953
เป็ นระบบที่เกิดจากองค์การสหประชาชาติมคี วามต้องการเร่งด่วนในการใช้ขอ้ มูลเพื่อ
นํ ามาใช้ช้วี ดั รายได้ประชาชาติ (national income) ของแต่ ละประเทศที่เป็ นมาตรฐานสากล
สําหรับใช้เป็ นเครื่อ งมือการจัดสรร (apportioning) การใช้จ่ายเงินที่อ งค์ก รระหว่างประเทศ
สมควรให้กบั แต่ละประเทศภายหลังเมือ่ สงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลง
กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างรายการในบัญชีพฒ
ั นาขึน้ มาจากความคิดของ นัก
เศรษฐศาสตร์ John M Keynes โดยเริม่ แรก Sir Richard Stone ได้เ สนอแนวคิ ดใน
เอกสารรายงานและตารางประกอบเรียกว่า “Definition and measurement of the national
income and related totals” ในปี 1947 วิธนี ้ีเรียกว่า the social accounting approach แต่ยงั
ไม่ไ ด้มกี ารใช้ใ นขณะนัน้ เพราะมีรายละเอียดมาก อย่างไรก็ต ามข้อ เสนอดัง กล่ าวนี้ ก็ใ ช้เ ป็ น
พืน้ ฐานแนวคิดทีส่ ําคัญ (fundamental) ของการพัฒนาบัญชีประชาชาติในระยะต่อมา เพื่อเป็ น
การสนองตอบต่อความต้องการใช้งานเร่งด่วนขณะนัน้ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ แต่งตัง้ โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติได้จดั ทําระบบบัญชีประชาชาติ 1953 ขึ้นมาเรียกว่า A System of National
Accounts and Supporting Tables ระบบนี้ ประกอบด้วย บัญชีหลัก 6 บัญชี คือ
1) ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (Domestic product)
2) รายได้ประชาชาติ (National income)
3) การสะสมทุนในประเทศ (Domestic capital formation)
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4) ครัวเรือนและสถาบันเอกชนไม่แสวงกําไร (Households and private nonprofit institutions)
5) รัฐบาล (General government)
6) ส่วนต่างประเทศ (External transaction)
ระบบนี้ยงั ขาดความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่มกี ารแบ่ งแยกเศรษฐกิจตามภาค
สถาบัน (economic institutional sectors) ซึง่ เป็ นแนวคิด the social accounting approach
ของ Sir Richard Stone และเป็ นหัวใจสําคัญของการกําหนดบัญชีในตารางแมทริกบัญชีสงั คม
1.2 ระบบบัญชีประชาชาติ 1968
เป็ นระบบที่พฒ
ั นาต่อเนื่องมาจากระบบบัญชีประชาชาติ 1953 โดยใช้แนวคิดของ the
social accounting approach เป็ นกรอบแนวคิดหลัก ให้ความสําคัญกับการแบ่งแยกเศรษฐกิจ
ตามภาคสถาบัน ระบบนี้ประกอบด้วยบัญชีหลัก 4 บัญชี คือ
1)

บัญชีการผลิต (Production accounts)

2)

บัญชีรายได้และรายจ่าย (Income and outlay accounts)

3)

การสะสมทรัพย์สนิ (Accumulation)

4)

ส่วนต่างประเทศ (External transaction)

สาระสําคัญที่ระบบบัญชีประชาชาติ 1968 ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงมาจากระบบบัญ ชี
ประชาชาติ 1953 คือ
1) การแสดงค่า การไหลเวียนของสินค้าและบริการในระหว่ างอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ
(commodity flow between industries) หรือ inter-industries demand ซึง่ ตารางที่
แสดงค่านี้โดยละเอียดก็คอื ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต (Input Output Table)
2) มีการแสดงองค์ประกอบทีค่ รบถ้วนของการไหลเวียนระหว่างรายได้และรายจ่ายของ
ภาคสถาบันเศรษฐกิจครบทุกสถาบัน
3) ได้มกี ารนํ าการหมุนเวียนทางการเงินเข้ามารวมไว้ด้วย (introduce all relevant
financial flow into the system) โดยได้แ สดงไว้ใ นบั ญชีก ารสะสมทรัพ ย์ส ิน
(Accumulation accounts) ในส่วนของทรัพย์สนิ ทางการเงิน ทัง้ นี้รายละเอียดของ
การหมุ น เวีย นทางการเงิน นี้ กองทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศ (International
Monetary Fund :IMF) ได้นํามาจัดทํารายละเอียดเป็ นระบบบัญชีขน้ึ มาอีกบัญชี
หนึ่งโดยเฉพาะทีเ่ รียกว่าบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน (Flow of Fund Accounts)
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4) เป็ นระบบบัญชีทแ่ี สดงภาพเศรษฐกิจทัง้ ค่าในลักษณะทีเ่ รียกว่า flow และทีเ่ รียกว่า
stock ซึง่ stock ในระบบบัญชีดงั กล่าวนี้กค็ อื ค่าของ capital stock นันเอง
่
แม้ว่าระบบบัญชีประชาชาติ 1968 จะมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน แต่ ก็มขี ้อจํากัดโดย
จุดอ่อนของระบบนี้กค็ อื กรอบแนวคิดหลัก (central framework) ทําให้ไม่มคี วามยืดหยุ่น เกิดข้อ
ยุ่งยากในทางปฏิบตั ทิ ่จี ะนํ าระบบนี้มาประยุกต์ (implement) ใช้เต็มรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์ใน
แต่ละประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
1.3 ระบบบัญชีประชาชาติ 1993
เป็ น ระบบที่ป รับ ปรุ ง เพื่อ ให้ม ี ความยืด หยุ น่ มากขึ้น ขณะนี้ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ กํ า ลัง
ดําเนินการปรับปรุงระบบบัญชีประชาชาติของตนเข้าให้ส่รู ะบบนี้รวมทัง้ ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ระบบบัญชีประชาชาติ 1993 สร้างขึน้ โดย the Inter-Secretariat Working Group on National
Accounts(ISWGNA)ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงาน 5 หน่ ว ยงาน คือ Commission of the
Europeon Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development, United nations และ World Bank
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงคือต้องการ (1) แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ (provides a
comprehensive view of an economy) ทัง้ ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้มสี ่ วนร่ว มในระบบ
เศรษฐกิจ (behaviour of the economy’s participants), ความสัมพันธ์หรือปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้
มีส่วนร่วม (their interrelationship) และผลของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (the result of
their economic activity) (2) การแสดงกรอบแนวคิดของบัญชีเศรษฐกิจทีค่ รอบคลุมภาพรวม
ทัง้ หมด (provides guidance for national accounts almost universally) (3) การให้ระบบมี
ความยืดหยุ่น (recognizes the need for flexibility) (4) การใช้บญ
ั ชีประชาชาติเป็ นบทบาท
หลักในเชิงของการจัดทําสถิตติ ่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น
ๆ (reinforces the central role of national accounts in statistics)
สาระหลัก ของการปรับ ปรุ ง จากระบบเดิม มาเป็ น ระบบบัญ ชี ป ระชาชาติ 1993
ประกอบด้วย การปรับปรุงให้ทนั สมัย (updating) การทําให้เกิดความชัดเจนและการทําให้ระบบ
มีความง่ายขึน้ ลดความยุ่งยากในการจัดทํา (clarifying and simplifying) และการทําให้มคี วาม
สอดคล้องกลมกลืนเข้ากับระบบสถิตอิ ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (harmonizing)
1. การปรับปรุงให้ทนั สมัย ได้แก่ในเรือ่ งของ
1.1 การคํ า นึ ง ถึง แนวคิด ที่ว่ า เงิ นเฟื้ อ หรื อระดั บราคาคือ หั วใจหลั กของการ
กํ า หนดนโยบายทางเศรษฐกิจ (Inflation has been a central policy
concern)
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1.2 บทบาทของรัฐบาลในการดําเนินงานต่างๆทีม่ ุง่ เข้าสู่กลไกของระบบตลาด
(The role of government moves toward market economies)
1.3 การให้ความสําคัญของภาคบริการ เช่น การคมนาคม สารสนเทศ เป็ นต้น
(Service activities, i.e. communication and computing have taken on
increasing importance)
1.4 สถาบันการเงินและกลไกของตลาดการเงินมีความสลับ ซับซ้อ นรวมทัง้
ความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน (Financial institutions and
markets have become increasingly sophisticated, and financial
instruments have spawned numerous hybrids)
1.5 ปฏิสมั พันธ์ของสิ่งแวดล้อ มและเศรษฐกิจมีค วามสําคัญ ยิง่ ขึ้นโดยลําดับ
(The environment’s interaction with economy has become a major
and growing concern)
2.

การทําให้เกิดความชัดเจนและลดความยุง่ ยากในการจัดทํา ได้แก่ ในเรื่อง
ของ
2.1 การคํานึงถึงข้อกําหนดต่างๆ รวมทัง้ ปจั จัยเชิงสถาบัน (It recognizes the
wide range of conditions and institutional arrangements.)
2.2 การมีเ หตุ ผ ลสนับ สนุ น สํา หรับ การกํ า หนดวิธ ีก ารวั ดค่ า ต่ า ง ๆ ในบั ญชี
ประชาชาติ (It provided the rationale for the treatments applied so
that economic accountants can decide on treatments for new
conditions and institutional arrangements.)

3.

การทําให้มคี วามสอดคล้อ งกลมกลืนเข้ากับระบบมาตรฐานสถิติอ่ืน ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ระบบดุ ล บัญ ชีก ารชํ า ระเงิน (Balance of payment
manual) และระบบสถิตกิ ารคลัง (Government Financial Statistics) ของ
กองทุนการเงินระหว่ างประเทศ การจัดหมวดหมู่ด้านการผลิตที่ตรงตาม
International Standard Industrial Classification (ISIC) ขององค์การ
สหประชาชาติ รวมทัง้ การกําหนดความหมายหลักของประชากรและแนวคิด
ของประชากรเมื่อ คํ า นึ ง ถึง ว่ า ประชากรคือ ป จั จั ยการผลิต ประเภทหนึ่ ง
(Population in terms of production boundary and key definitions) ของ
International Labor Organization

โครงสร้างและองค์ประกอบของบัญชีระบบประชาชาติ 1993 ประกอบด้วย
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Account 0 : Goods and services account
Account I : Production account
Account II : Distribution and use of income accounts
II.1 Primary distribution of income account
II.1.1 Generation of income accounts
II.1.2 Allocation of primary income accounts
II.1.2.1 Entrepreneurial income account
II.1.2.2 Allocation of other primary income
account
II.2 Secondary distribution of income account
II.3 Redistribution of income in kind account
II.4 Use of income account
II.4.1 Use of disposable income account
II.4.2 Use of adjusted disposable income account
Account III: Accumulation accounts
III.1 Capital account
III.2 Financial account
III.3 Other change in assets account
III.3.1 Other changes in volume of assets account
III.3.2 Revaluation account
III.3.2.1 Neutral holding gains/losses account
III.3.2.2 Real holding gains/losses account
Account IV: Balance sheets
IV.1 Opening balance sheet
IV.2 Change in balance sheet
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IV.3 Closing balance sheet
ทัง้ นี้ รายละเอียดในบัญ ชีต ัง้ แต่ Account I-Account IV จะต้อ งแบ่งแยกย่อ ยทุก
รายการจาก total economy ออกไปเป็นบัญชีของแต่ละภาคสถาบันเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

1) ธุรกิจทีม่ ใิ ช่การเงิน (Non-financial corporation)
2) ธุรกิจการเงิน (Financial corporation)
3) รัฐบาล (General government)
4) ครัวเรือน (Households)
5) สถาบันไม่แสวงกําไรที่ให้บริการแก่ครัวเรือน (Non-profit institutions
serving households)

6) ภาคต่างประเทศ (Rest of the world)
ตามข้อแนะนํ าของ UNSD ได้เสนอว่าการประยุกต์เ ข้าสู่ 1993 SNA จะมีทงั ้ หมด 6
phase หรือที่เรียกว่า 6 milestone โดยไม่จําเป็ นว่าทุกประเทศจะต้องเริม่ ที่ phase 1 เสมอไป
ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของแต่ ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพร้อมในด้านข้อมูลซึ่งเป็ น
ข้อจํากัดทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ
1.4 ระบบบัญชีประชาชาติ 2008
เป็ นระบบบัญชีประชาชาติฉบับหม่ล่าสุดทีส่ าํ นักงานสถิติ องค์การสหประชาชาติได้
จัดทําขึน้ ร่วมกับหน่ วยงานระหว่างประเทศทีส่ าํ คัญเช่นเดียวกับการพัฒนาระบบบัญชี
ประชาชาติ 1993 ระบบนี้โดยแท้จริงแล้วไม่ได้เป็ นระบบใหม่ทต่ี ่างไปจากระบบบัญชีประชาชาติ
1993 อย่างสิน้ เชิง แต่เป็ นการพัฒนาต่อเนื่องโดยมีจดุ มุ่งหมายเพือ่ ต้องการปรับปรุงระบบบัญชี
ประชาชาติ 1993 ให้มคี วามทันสมัยมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เพราะในปจั จุบนั ปจั จัยสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ภายหลังจากเมือ่ มีการประกาศใช้
ระบบบัญชีประชาชาติ 1993 เป็นต้นมานัน้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศทีก่ ําลังพัฒนาใน
หลายๆ ประเทศได้เปลีย่ นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการวางแผนจากส่วนกลาง
มาเป็ นการดําเนินการโดยใช้ระบบและกลไกของตลาดมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันปจั จุบนั ก็ม ี
งานวิจยั ต่างๆ เกิดขึน้ ค่อนข้างมากผลงานวิจยั ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการกระจายความมังคั
่ งให้
่ เท่าเทียมกันมากขึน้ รวมทัง้ ได้คน้ พบสิง่ ใหม่ๆ เพิม่ เติม
ทีช่ ว่ ยบ่งชีใ้ ห้เห็นว่าสาระสําคัญในบางเรือ่ งของบัญชีประชาชาติเดิมนัน้ ไม่ทนั สมัยหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพทีเ่ ป็ นจริง
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ระบบบัญชีประชาชาติ 2008 โดยแท้จริงแล้วไม่ได้มกี ารไปเปลีย่ นแปลงหลักการสําคัญ
ใดๆ ของระบบบัญชีประชาชาติ 1993 รูปแบบโครงสร้างของบัญชียงั คงเป็นเช่นเดิม แต่ไปทําให้
ระบบ 1993 มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เป็ นการไปช่วยตีความหรืออธิบายหรือกําหนดหลักเกณฑ์
เงือ่ นไขของประเด็นแง่มุมต่างๆ ทีเ่ ดิมในระบบ 1993 ไม่ชดั เจนหรือไม่สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงในปจั จุบนั นัน้ ก็ได้ทาํ ให้ชดั เจนมากขึน้ สามารถทีน่ ําไปประยุกต์ใช้ได้โดยสะดวกมาก
ขึน้ รวมทัง้ ไปสร้างความสอดคล้องเชือ่ มโยงกับบัญชีต่างๆ ทีส่ าํ ค้ญคือในภาคการเงินเพือ่ ให้การ
อธิบายภาพต่างๆ ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั
สาระสําคัญทีม่ กี ารปรับปรุงในระบบบัญชีประชาชาติ 2008 สามารถสรุปได้ 5 เรือ่ งคือ
1) ทรัพย์สนิ (assets)
ในระบบบัญชีประชาชาติ 2008 ได้เปลีย่ นแปลงการเรียกจากเดิม intangible produced
assets ใหม่ โดยเรียกว่า intellectual property products หรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และได้มกี าร
ทําความเข้าใจให้ชดั เจนเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เพราะเนื่องจากจะเป็น
ทรัพย์สนิ สําคัญในอนาคตทีเ่ รียกว่าเศรษฐกิจบนฐานความรู้ การตีความและวิธกี ารบันทึกค่าของ
ทรัพย์สนิ ประเภทฐานข้อมูล งานต้นฉบับและงานพิมพ์ซ้าํ (databases and of originals and
copies) ได้มกี ารขยายความให้ชดั เจนขึน้ ระบบได้รเิ ริมให้มกี ารนําค่าใช้จา่ ยของงานวิจยั และ
พัฒนา(expenditure on research and development) มาบันทึกเป็นการสะสมทุน นอกจากนี้ยงั
มีการทบทวนนิยามและความหมายของคําว่าทรัพย์สนิ จะครอบคลุมในเรือ่ งอะไรบ้าง ทรัพย์สนิ ที่
ผลิตใหม่ได้ หรือผลิตใหม่ไม่ได้หมายถึงอะไร การตีความการเป็ นทรัพย์สนิ ในสิทธิการเช่า หรือ
สิทธิในประทานบัตรต่างๆ การซือ้ อาวุธทีต่ คี วามว่าเป็ นการสะสมทุน รวมทัง้ เรือ่ งของ capital
services เป็ นต้น
2) ภาคการเงิน (the financial sector)
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาภาคการเงินถือได้วา่ เป็นภาคเศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปรวดเร็ว
ทีส่ ดุ จนกระทังข้
่ อกําหนดต่างๆ เช่นการตีความ การบันทึกค่า การกําหนดนิยาม ความหมาย
และขอบเขตทีไ่ ด้ระบุไว้เดิมในระบบบัญชีประชาชาติไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ทนั ในระบบ
บัญชีประชาชาติ 2008 จึงถือได้วา่ ในภาคการเงินนี้มกี ารปรับปรุงแก้ไขทีม่ สี าระค่อนข้างมาก
ทีส่ ดุ โดยได้มกี ารเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญค่อนข้างมากใน 2 เรือ่ ง คือ(1) การกําหนดขอบเขตของ
ทรัพย์สนิ ทางการเงินโดยให้รวมสัญญาของอนุพนั ธ์ตราสารทางการเงินเข้าไว้ดว้ ยไม่วา่ จะมีการ
ซือ้ ขายแลกเปลีย่ นกันหรือไม่กต็ าม และ (2) ให้บนั ทึกค่าของ interest rate swaps และ forward
rate agreements เป็ นธุรกรรมทางการเงิน(financial transactions) แทนทีเ่ ดิมซึง่ บันทึกโดยถือ
ว่าเป็ น interest flows of นอกจากนี้ ยังมีการทําความชัดเจนถึงวิธกี ารวัดค่าของการประกันภัย
ทีม่ ใิ ช่การประกันชีวติ (non-life insurance) ทัง้ นี้เพราะในอดีตทีผ่ ่านมาได้เกิดอุบตั ภิ ยั ร้ายแรง
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ต่างๆ ค่อนข้างมากและของมีการจ่ายสินไหมทดแทนในมูลค่าทีส่ งู จึงจําเป็ นต้องมีการทําความ
ชัดเจนให้มากขึน้ การทําความชัดเจนในวิธวี ดั และการตีคา่ ทรัพย์สนทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้(non
performing loan) วิธกี ารวัดค่า FISIM เป็ นต้น
3) โลกาภิวตั น์(globalization) และประประเด็นอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การทีเ่ รือ่ งของโลกาภิวตั น์เป็นสาระสําคัญเรือ่ งหนึ่งของการปรับปรุงเป็นระบบบัญชี
ประชาชาติ 2008 ด้วยนัน้ เนื่องจากปจั จุบนั มีการเคลือ่ นย้ายแลกเปลีย่ นทัง้ สินค้า บริการ
เงินทุน และการทํางานในระหว่างประเทศอย่างไม่มขี อบเขตจํากัดมากขึน้ ประเด็นทีส่ าํ คัญใน
เรือ่ งนี้คอื ระบบบัญชีประชาชาติ 2008 ตองการให้การตีความ การกําหนวิธกี ารบันทึกค่ามีความ
เป็นสากล สอดคล้องกันได้กบั ทุกๆ ประเทศ ตัวอย่างรายการทีม่ กี ารทําความชัดเจนให้มากขึน้
เช่น การตีความของค่า stocks and flows ตีความของรายได้จากการทํางานของคนทีม่ ใิ ช่คนใน
ประเทศนัน้ การบันทึกความเป็ นเจ้าของครอบครองสินค้าและบริการเมือ่ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า
และบริการระหว่างประเทศซึง่ ในระบบนี้จะให้ความสําคัญกับความเป็ นเจ้าของมากกว่าการที่
สินค้าจะมีการเคลือ่ นย้ายทางกายภาพไปอย่างไร รวมทัง้ การตีความหมายของ special
purpose entities (shell companies or brass plate companies) ซึง่ ระบบนี้เห็นว่าเป็ น
institutional units ลักษณะหนึ่ง
4) ภาครัฐบาลและภาคสาธารณะ(the general government and public sectors)
ได้มกี ารทําความชัดเจนให้มากขึน้ ในหลายๆ เรือ่ ง โดยเฉพาะให้เป็ นไปตาม
หลักการหรือสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของรัฐบาล การทําความชัดเจนระหว่างภาครัฐ(the
government) กับภาคเศรษฐกิจสาธารณะ(the public sectors) การตีความหมาย super
dividends ทีจ่ ่ายโดย public corporations และการอัดฉีดทุนลงไปยัง public enterprises การ
ตีความหมายและบันทึกค่ากิจกรรมทีเ่ ป็น public-private partnerships การใช้จา่ ยระหว่าง
รัฐบาลกับ public corporations การตีคา่ และบันทึกค่า securitization ซึง่ มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อ government debt การตีคา่ และบันทึกค่า loan guarantees, export credit และ
student loan guarantees เป็ นต้น
5) เศรษฐกิจนอกระบบ (the informal sector)
ระบบบัญชีประชาติ 2008 ได้หยิบยกประเด็นของการวัดค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ กิด
จากครัวเรือนและเศรษฐกิจนอกระบบ(informal sector) และเศรษฐกิจทีม่ ไิ ด้มกี ารบันทึกทาง
สถิต(ิ not-observed economy) เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาและจัดทําเป็นระบบขึน้ มาต่อไป
2. ระบบบัญชีประชาชาติ ของประเทศไทย
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บัญชีประชาชาติของไทยเป็ นบัญชีประชาชาติท่สี อดคล้องตามระบบสากลซึ่งสํานัก
บัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พฒ
ั นามา
โดยลําดับอย่างต่อเนื่องซึง่ ปจั จัยทีส่ ําคัญทีส่ ุดความพร้อมและความเพียงพอในรายละเอียดของ
ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถการรวบรวมและประมวลขึน้ มาได้จากทัง้ แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละข้อมูล
ปฐมภูมทิ ห่ี น่ วยงานต่างๆ ได้จดั ทําขึน้ ระบบบัญชีประชาชาติทไ่ี ด้ทาํ การปรับปรุงขึน้ หลังสุดและ
เผยแพร่ใช้งานในปจั จุบนั เป็ นระบบทีส่ อดคล้องกับ System of National Accounts 1993 แต่
เป็นการนําเสนอในระดับภาพรวมทัง้ หมดของประเทศ ยังไม่สามารถแบ่งแยกเป็ นรายสาขาตาม
ภาคสถาบันเศรษฐกิจได้อนั เนื่องมาจากข้อจํากัดด้านข้อมูลทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
ระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทยเป็ นระบบที่นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจ (Total
economy)ในรูปมูลค่า ณ ราคาประจําปี ด้วยการแสดงความเชื่อมโยงทัง้ ด้านแหล่งทีม่ าของ
รายรับ (Resources) และด้านการใช้จ่าย(Uses) ของบัญชีเศรษฐกิจต่าง ๆ 8 บัญชี
ประกอบด้วย
1)

2)

3)

บัญชีการผลิต (Production account) เป็นบัญชีทบ่ี นั ทึกกิจกรรมการ
ผลิตของสินค้าและบริการทีม่ ใี นระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้ หมด
โดย นําเสนอมูลค่าผลผลิต ค่าใช้จา่ ยขัน้ กลาง และมูลค่าเพิม่ หรือ
GDP ของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
บัญชีแหล่งทีม่ าของรายได้ (Generation of income account) แสดง
องค์ประกอบของมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจ ซึง่ ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees) ภาษีการผลิต
และนําเข้าสุทธิ (taxes on production and imports less subsidies)
ส่วนเกินจากการประกอบการ (Operating surplus) และMixed
income
บัญชีการกระจายรายได้ปฐมภูม ิ (Allocation of primary income
account) แสดงการกระจายรายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากกิจกรรมการผลิตในข้อ
(2) ไปสู่เจ้าของปจั จัยการผลิตทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ผลตอบแทนปจั จัยการผลิต ซึง่ ในทีน่ ้รี วมถึงภาคต่างประเทศด้วย เช่น
ค่าตอบแทนแรงงานเป็ นผลตอบแทนของแรงงาน รายได้จากทรัพย์สนิ
เป็ นผลตอบแทนของทุน และภาษีเป็ นรายได้ของรัฐบาล เป็ นต้น โดย
บัญชีน้ีจะแสดงให้เห็นรายได้ประชาชาติโดยรวม โดยในทีน่ ้หี รือตาม
ระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 เรียกว่า Gross
national income: GNI ซึง่ จะมีมลู ค่าเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวม
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ประชาชาติ (Gross national product: GNP) ตามระบบบัญชี
ประชาชาติเดิม หรือระบบ ค.ศ.1953
4)
บัญชีการกระจายรายได้ทตุ ยิ ภูม ิ (Secondary distribution of income
account) แสดงถึงการได้มาของรายได้ทงั ้ หมด ทัง้ ทีเ่ กิดจาก
กระบวนการผลิต และการโอน รวมทัง้ เงินสมทบกองทุนเกีย่ วกับการ
ประกันสังคม และผลประโยชน์ทก่ี องทุนฯ จ่ายให้แก่ผปู้ ระกันตน โดย
แสดงให้เห็นรายได้ทพ่ี งึ จับจ่ายใช้สอยได้ (Disposable income)
5)
บัญชีการใช้จา่ ย (Use of disposable income account) แสดงรายได้ท่ี
พึงจับจ่ายใช้สอย (disposable income) ทีส่ ามารถนํามาใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคขัน้ สุดท้าย (Final consumption expenditure) และการ
ออม (Saving)
6)
บัญชีการกระจายรายได้ทเ่ี ป็ นสิง่ ของ (Redistribution of income in
kind account) แสดงมูลค่าสินค้าและบริการเพือ่ สวัสดิการสังคมทีร่ ฐั
หรือองค์การไม่แสวงกําไรทีใ่ ห้บริการภาคครัวเรือน จัดหาให้แก่
ประชาชนหรือภาคครัวเรือนโดยไม่คดิ มูลค่า หรือเรียกว่า Social
transfer in-kind เช่นการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา หรือการ
แจกอาหาร และเครือ่ งนุ่งห่ม กรณีน้ํ าท่วม เป็ นต้น
7)
บัญชีการใช้จา่ ยทีป่ รับด้วยมูลค่าการโอนทีเ่ ป็ นสิง่ ของแล้ว (Use of
adjusted disposable income account) แสดงให้เห็นถึงรายได้สุทธิท่ี
ภาคสถาบันต่าง ๆ สามารถนํามาใช้จา่ ยได้เพือ่ การอุปโภคบริโภคที่
แท้จริง และการออม(saving)
8)
บัญชีต่างประเทศ (External income account) แสดงธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในด้านการนํ าเสนอบัญชีประชาชาติราคาคงทีป่ จั จุบนั ก็ได้มกี ารปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลทีเ่ รียกว่ารายได้ประชาชาติของประเทศไทยแบบปริมาณลูกโซ่(chain
volume measure) โดยได้มกี ารปรับปรุงและนําเสนอใหม่เป็ นอนุ กรมในฉบับ พ.ศ.2533-2553
ซึง่ เป็ นชุดทีเ่ ผยแพร่ล่าสุดในขณะนี้
3. ประโยชน์ ของบัญชีประชาชาติ
1) ใช้เป็ นเครือ่ งชีว้ ดั ระดับ การผลิต รายได้และการใช้จ่ายของประเทศ ค่าในบัญชี
ประชาชาติ ส ามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
(econonmic growth) และโครงสร้างเศรษฐกิจ (economic structure)โดยดูจาก
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อัต ราการขยายตัว ราคาคงที่แ ละองค์ป ระกอบของรายการต่ า ง ๆ ในบั ญชี
ประชาชาติ รวมไปถึงการคํานวณหาค่าแหล่งอัตราการเจริญเติบโต (source of
growth) การแสดงให้เห็นภาพของเสถียรภาพเศรษฐกิจ (economic stability)
โดยดูจากค่าดัชนีราคา GDP (GDP implicit price deflator) และค่าดุลการใช้
จ่ายของภาคเศรษฐกิจต่าง นอกจากนี้ บัญชีประชาชาติยงั สามารถแสดงให้เห็น
ถึงการกระจายรายได้(income distribution) ที่จําแนกตามองค์ประกอบของ
รายได้อกี ด้วย
2) ใช้เป็ นตัวเปรียบเทียบค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ เช่น ดุลการค้า ดุลการคลัง
ดุลการชําระเงิน ภาระหนี้ ภาระหนี้เสีย โดยการนํ าค่าเหล่านี้มาเทียบกับ GDP
เพื่อแสดงให้เห็นนํ้าหนักหรือความรุนแรงของปญั หาในแต่ละเรือ่ ง
3) ใช้เป็ นเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจ (economic analysis) การตัดสินใจดําเนิน
กิจกรรมเศรษฐกิจ (decision-taking) และการกําหนดนโยบายวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ (policy-making)
4) ใช้เป็ นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนามาตรฐานและวิธกี ารทางสถิตใิ นด้านต่าง
ๆ ทีส่ ําคัญเช่น เป็ นมาตรฐานในการกําหนดนิยาม มาตรฐานหมวดหมู่ วิธกี าร
สํารวจ การกําหนดประชากรและตัวอย่างเป็นต้น
5) ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างนักสถิตเิ พื่อพัฒนาข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
4. วิ ธีการคํานวณประมวลผลบัญชีประชาชาติ ของประเทศไทย
4.1 วิธคี าํ นวณประมวลผลด้านการผลิต
วิธคี าํ นวณประมวลผลด้านการผลิตนี้ถอื เป็นด้านการประมวลผลหลัก(core approach)
ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามตามทีส่ าํ นักบัญชีประชาชาติชแ้ี จงคือระบบบัญชีประชาชาติ
ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 แนะนํ าให้ใช้ Gross national income:GNI เป็ นหลักแทนผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ(Gross national product: GNP) เนื่องจาก GNI สะท้อนการวัดรายได้
(Income measure) ได้ถูกต้องตรงกว่า GNP โดยที่ GNI คํานวณมาจาก GDP บวก
ผลตอบแทนปจั จัยการผลิตสุทธิจากต่างประเทศ (Net factor income from the rest of the
world
วิธกี ารคํานวณมูลค่าการผลิตเป็ นการวัดมูลค่าที่เกิดเพิม่ ขึน้ ในแต่ ละขัน้ ตอนการผลิต
ทัง้ นี้เพื่อหลีกเลีย่ งการนับซํ้าทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เรียกค่าดังกล่าวนี้ว่ามูลค่าเพิม่ (value added) ซึง่
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มีค่าเท่ากับ มูลค่าการผลิตหรือมูลค่าผลผลิต (gross output) หักลบด้วย ค่าใช้จ่ายขัน้ กลาง
(intermediate consumption) องค์ประกอบของมูลค่าเพิม่ ประกอบด้วย (1) compensation of
employee (2) depreciation (3) indirect tax less subsidies และ (4) operating surplus ซึง่
หมายความรวมถึง ดอกเบีย้ ค่าเช่าและกําไร
การวัดมูลค่าการผลิตเป็ นการวัดค่าของ gross output ของ establishment ใน
แต่ละกิจกรรมการผลิตและหากใน establishment ใดมี gross out หลายกิจกรรมการผลิต ควร
จะต้องใช้วธิ กี ารแบ่งดังนี้
(ก) หากสามารแยก ทัง้ gross output และ ต้น ทุ น การผลิต ออกไปแต่ ล ะ
กิจกรรมได้ ก็ให้แยกไว้ในแต่ ละกิจกรรม ตัวอย่าง เช่นสถานประกอบการโรงสีข้าวแห่งหนึ่ ง
ดําเนินกิจกรรมสามประเภท คือ ทํานา สีข้าว และ ซื้อ ขายข้าว กรณีน้ี ให้แยกคํานวนมูล ค่า
gross output และ value added ของ การทํา นาไว้ใ นสาขาเกษตรกรรม การสีข้า วไว้ใ น
อุตสาหกรรม และการซื้อขายข้าวไว้ในสาขาขายส่งและขายปลีก ซึง่ การทีจ่ ะแบ่งแยกในทํานอง
นี้ได้ สถานประกอบการนัน้ จะต้องมีบญ
ั ชีกําไรขาดทุนและงบดุลแต่ละกิจกรรมแยกออกจากกัน
หรือมีวธิ กี ารที่จะสามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนซึ่งโดยปรกติแล้วสถานประกอบการ
(establishment) จะมีบญ
ั ชีรวมเพียงบัญชีเดียว ดังนัน้ ในทางปฏิบตั แิ ล้ว การแบ่งแยกโดยวิธนี ้ี
อาจมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างจํากัด
(ข) กรณี ท่ีไ ม่ ส ามารถแยกแต่ ล ะกิจ กรรมออกจากกัน ได้ ให้พ ิจ ารณาจาก
กิจกรรมหลักซึง่ ก็คอื กิจกรรมทีม่ มี ูลค่าของ gross output สูงที่สุดของสถานประกอบการนัน้ ใน
กรณีน้ีให้จดั ประเภทสถานประกอบการดังกล่าวไว้ในกิจกรรมหลักนัน้ ดังนัน้ มูลค่าของกิจกรรม
การผลิตทุกประเภทจึงรวมไว้ในกิจกรรมการผลิตหลักทีส่ ถานประกอบการนัน้ ถูกจัดประเภทไว้
ดังกล่าว
มูลค่าการผลิตหมายถึงมูลค่า ณ ราคาตลาดของสินค้าและบริการที่สถานประกอบการ
ได้รบั รวมทัง้ มูลค่าของงานในระหว่างทํา(work in progress) และมูลค่าของผลผลิตทีผ่ ลิตขึน้ มา
เพือ่ ไว้ใช้เองภายในสถานประกอบการของผูผ้ ลิตดังกล่าว โดยทัวไปแล้
่
วการวัดมูลค่าการผลิตจะ
เป็ น การวั ด ณ ราคาผู้ผ ลิต ซึ่ง ก็ ค ือ ราคาที่ผู้ผ ลิต สามารถขายผลผลิต ออกไปได้ ณ สถาน
ประกอบการของผูผ้ ลิตเอง ถ้าเป็ นสินค้าเกษตรมักเรียกว่า farm gate price หรือถ้าเป็ นสินค้า
อุตสาหกรรมก็เรียกว่า ex-factory price หรือในอีกกรณีหนึ่งคือการวัดวัด ณ ราคาทุน(basic
price) ซึง่ มีคา่ เท่ากับราคาของผูผ้ ลิตหักลบด้วยภาษีโภคภัณฑ์สทุ ธิ(net commodity tax)
มูลค่าการใช้จ่ายขัน้ กลางหมายถึงมูลค่าของสินค้าที่ไม่คงทนและบริการทุกชนิดที่ใช้
หมดสิน้ ไปในกระบวนการผลิต รวมทัง้ ค่าซ่อมและค่าบํารุงรักษาทีต่ ้องจ่ายตามปรกติตลอดอายุ
การใช้งานของทรัพย์สนิ นอกจากนี้ค่าวิจยั และพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทุน ค่าใช้จ่ายใน
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การโอนหรือซือ้ ขายทรัพย์สนิ ประเภททีด่ นิ ทรัพย์สนิ จับต้องไม่ได้ และสิทธิเรียกร้องทางการเงิน
ก็ให้นบั รวมไว้เป็ นค่าใช้จา่ ยขัน้ กลางด้วยเช่นกัน
การคํานวณมูลค่าการผลิตมีวธิ กี ารคํานวณหลายแนวทางดังนี้
1) ประมวลจากรายรับของสถานประกอบการ(establishment)โดยอาจ
รวบรวมจากบัญชีกํ าไรขาดทุ นของสถานประกอบการ หรือได้จากงานสํารวจหรือสํามะโนที่
ดําเนินงานโดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
2) ประมวลจากยอดปริมาณการผลิตคูณด้วยราคา ณ แหล่งผลิต
3) ประมวลจากวิธอี ่ืน ๆ เช่น ใช้ยอดรายรับที่ได้จากการสํารวจในปี ฐาน
(bench marking) แล้ว ปรับ ด้ว ยดั ชนีผ ลผลิ ตและดัช นี ร าคามาเป็ น มูล ค่ า ในปี ป จั จุบนั หรื อ
ประมวลโดยใช้ขอ้ มูลจากยอดจําหน่าย เป็นต้น
การคํานวณมูลค่าต้นทุนค่าใช้จา่ ยขัน้ กลาง
1) วิธที างตรง เป็ นวิธที ่รี วบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการเข่นกันโดย
การสํ า รวจหรือ สํ า มะโน หรือ รวบรวมจากงบกํ า ไรขาดทุ น ของสถานประกอบการต่ า งๆ
เช่นเดียวกับการรวบรวมข้อมูลการผลิต
2)
วิธที างอ้อม เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิต ดังนัน้ ค่าการใช้จ่ายขัน้ กลางกรณีน้ีเมื่อเทียบกับมูลค่าการผลิตแล้วจึงมีค่าคงที่ จนกว่า
จะมีการจัดทําตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตขึน้ มาใหม่
วิธกี ารคํานวณมูลค่าเพิม่ (value added method)
มูลค่าเพิม่ เท่ากับรายรับหรือมูลค่าการผลิต (gross output)หักลบด้วยต้นทุนค่าใช้จา่ ย
ขัน้ กลาง (intermediate consumption) ในทางปฏิบตั บิ างรายการจะใช้สดั ส่วนระหว่างมูลค่าเพิม่
ต่อมูลค่ารายรับทีไ่ ด้จากตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตคูณกับมูลค่าการผลิตในแต่ละปี
4.2 วิธวี ดั ด้านการใช้จา่ ย
4.2.1 การใช้จา่ ยของครัวเรือน
ประกอบด้วยการใช้จ่ายของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากําไร การ
ประมวลผลด้านรายจ่ายของครัวเรือนมีวธิ กี ารคํานวณหลักอยู่ 2 วิธ ี คือ
1) Final expense approach เป็ น วิธ ีก ารวัด โดยการรวบรวมข้อ มูล ที่
สามารถแสดงมูลค่าการบริโภคขัน้ สุดท้าย (final expense) โดยตรง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากผล
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ยอดปริมาณการจําหน่ าย เช่น สุรา ยาสูบ
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รถยนต์ เป็ นต้น การใช้จ่ายของรัฐบาล การส่งออกและการนํ าเข้าก็จดั รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย
เช่นกัน
2) Commodity flow approach เป็ นการประมาณมูลค่าการใช้จ่ายโดยวิธ ี
ทางอ้อม โดยอาศัยผลจากการประมาณมูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการ
ผลิตรวมกับการนํ าเข้าจากต่ างประเทศ หลังจากนัน้ จึงนํ ามาบวกด้วยค่าการตลาดและค่าการ
ขนส่ง (trade margin and transportation cost) ก็จะได้มูลค่าปลายทางซึ่งกําหนดให้มลู ค่านี้ม ี
ค่าโดยประมาณทีเ่ ท่ากับมูลค่าการใช้จา่ ยขัน้ สุดท้าย การคํานวณโดยวิธนี ้ีแหล่งข้อมูลทีส่ าํ คัญคือ
มูลค่าผลผลิต และข้อมูลการกระจายสินค้าซึง่ จะได้จากตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต
4.2.2 การใช้จา่ ยของรัฐบาล
1) รายจ่ า ยของกระทรวง ทบวง กรม รวบรวมได้ จ ากรายงานรายได้
รายจ่ายของรัฐบาล จากกรมบัญชีกลาง
กรุงเทพมหานคร

2) รายจ่ า ยกรุ ง เทพมหานครรวบรวมจากข้ อ มู ล รายได้ ร ายจ่ า ย

3) รายจ่ายราชการส่วนท้องถิน่ รวบรวมข้อมูลได้จากกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
4.2.3 การสะสมทุนถาวร
1) การลงทุนของรัฐบาลได้จากรายงานการคลังของรัฐบาล กรมบัญชีกลาง
2) การลงทุ น ของรัฐ วิส าหกิจ รวบรวมข้อ มูล การลงทุ น จากรัฐ วิส าหกิจ
โดยตรง หน่ วยงานทีด่ าํ เนินการรวบรวมข้อมูลคือสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
3) การก่ อ สร้า งของเอกชน ประมวลจากพื้น ที่ก่ อ สร้า งคูณ กับ ราคาค่ า
ก่ อ สร้า งต่ อ ตารางเมตร ข้อ มู ล พื้น ที่ก่ อ สร้า งรวบรวมจาก กรมโยธาธิก าร สํ า นั ก งานเขต
สํานัก งานเทศบาล องค์การบริหารส่ ว นตําบล ดําเนิ นการรวบรวมข้อ มูล โดยสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
commodity flow

4) การสะสมทุนประเภทเครื่องจักรเครื่องมือของเอกชนประมวลจากวิธ ี

5) การสะสมทุ น ของสิน ทรัพ ย์ ป ระเภทยานพาหนะ ได้ จ ากจํ า นวน
ยานพาหนะทัง้ ทางบก และทางนํ้าทีจ่ ดทะเบียนกับราชการ
4.2.4 ส่วนเปลีย่ นสินค้าคงเหลือ
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เป็ นรายการทีป่ ระมวลขึน้ เองภายในระบบการจัดทําบัญชีประชาชาติดว้ ยวิธ ี
commodity flow ดังทีร่ ะบุขา้ งต้น
4.2.5 การส่งออกและและการนําเข้า
แห่งประเทศไทย

รวบรวมจากสถิตกิ ารค้าระหว่างประเทศ และสถิตดิ ุลการชําระเงิน ธนาคาร

4.3 วิธวี ดั ด้านรายได้
การประมวลผลด้านรายได้ส่ วนใหญ่ จะวิธ ีการรวบรวมข้อมูลจากงานสํารวจ
(survey) ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.3.1 Compensation of employees
ประมวลจากจํ า นวนลู ก จ้า งในแต่ ล ะสาขาการผลิต ซึ่ง ได้ จ ากข้อ มู ล หลาย
หน่ ว ยงาน ที่สํา คัญ คือสํา นัก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ รวมทัง้ การได้จ ากแบบสํ ารวจสอบถามจาก
รัฐวิสาหกิจและจากหน่ วยงานของรัฐอื่นๆ คูณกับอัตราค่าจ้างเฉลีย่ โดยซึ่งได้จากผลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และผลการสํารวจแรงงาน รวมทัง้ การใช้ข้อมูลอัตรา
ค่าจ้างเฉลีย่ ซึง่ ได้จากหลายแหล่งทีส่ าํ คัญคือธนาคารแห่งประเทศไทย
4.3.2 Income from farms, professions and other unincorporated
enterprises
1)
Income from farm รวบรวมข้อมูลจาก ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
ของสังคมและครัวเรือน และผลการสํารวจรายได้ของเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2)
Professions and other unincorporated enterprises เป็ นรายการทีไ่ ด้
จากการประมวลผลทางอ้อมโดยเป็ นค่าส่วนเหลือ (residual) จากผลของการประมวลค่ารายได้
ประชาชาติของประเทศ เมือ่ หักรายได้สว่ นอื่นๆ ออกไป รายการทีเ่ หลือก็คอื รายการดังกล่าวนี้
4.3.3 Income from property
1) ค่าเช่า(rent) ประมวลขึน้ จากค่าเช่าที่ดนิ พึงประเมินเพื่อการเกษตรของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) ดอกเบีย้ รวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารเฉพาะ
แห่ง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
3) เงินปนั ผล รวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วปรับ
ขึน้ มาเป็ นเงินปนั ผลรวมของธุรกิจทัง้ ประเทศ
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4.3.4 Savings
1) Corporation savings รวบรวมข้อมูลกําไรของธุรกิจประเภทต่าง ๆ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือคือเงินออม หลังจากนัน้ ปรับ
ให้เป็ นมูลค่าการออมรวมของธุรกิจทัง้ หมดรวมกันประเทศ
2) Government savings ประมวลข้อมูลจากรายงานการคลัง ของรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
3) Household saving เป็ นรายการประมวลผลทางอ้อมโดยประมวลมูลค่าการ
ออมของประเทศขึ้นมาก่ อน แล้วประมาณค่าการออมของภาคเศรษฐกิจต่ าง ๆ ส่วนที่เ หลือ
(residual) คือการออมของครัวเรือน
5.

บัญชีการผลิ ตในระบบบัญชีประชาชาติ
5.1 ความหมายของการผลิต

การผลิต (production boundary) หมายถึงกระบวนการทางกายภาพทีด่ ําเนินการโดย
หน่ ว ยการผลิตโดยการนํ าแรงงานและทุ นมาใช้เ พื่อ เปลี่ยนวัต ถุ ด ิบคือสินค้าและบริก ารจาก
รูปแบบหนึ่งไปเป็ นผลผลิตอีกรูปแบบหนึ่ง( a physical process, carried out under the
responsibility, control and management of an institutional unit, in which labour and
assets are used to transform inputs of goods and services into outputs of other goods
and services.) ดังนัน้ สิง่ ทีร่ วมไว้เป็ นการผลิตคือสินค้าและบริการทัง้ หมดในระบบเศรษฐกิจ(all
produced goods and services )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมี 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผู้
ซือ้ (at purchaser’s value) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผูผ้ ลิต(at producer
value) ทัง้ สองลักษณะนี้ต่างกันทีผ่ ลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผูผ้ ลิต ได้แยกค่าส่วน
เหลื่อมการค้า(trade margin) และการขนส่ง(transportation cost) ทีเ่ กิดกับสินค้าทุกชนิดซึง่ ถือ
ว่าเป็ นผลผลิตประเภทหนึ่งของประเทศ โดยแยกออกมาและแสดงไว้ในสาขาการค้าและสาขา
การขนส่ง แต่กรณีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผูซ้ อ้ื ได้เอาค่าส่วนเหลื่อมการค้า(trade
margin) และการขนส่ง(transportation cost)รวมไว้กบั มูลค่าการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดทีเ่ กิด
จากการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ซ้อื ดังนัน้ ในตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิต ณ ราคาผูซ้ อ้ื จึงไม่มคี ่าของผลผลิตในสาขาการค้าและการขนส่ง หรือมีค่าเท่ากับศูนย์
ทัง้ นี้เพราะได้นํามารวมไว้กบั มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในแต่ ละสาขาแล้ว แต่ ไม่ว่าจะวัด ณ ราคา
ผูผ้ ลิตหรือราคาผูซ้ อ้ื ก็ตามค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมทัง้ ประเทศสุดท้ายทีไ่ ด้จะต้องมีค่าเท่ากัน
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เมื่อรวมมูลค่าของผลผลิตทุกสาขาการผลิต ผลที่ได้คอื ผลผลิตรวมในประเทศ(gross
output) ซึ่งหมายถึงมูลค่ารายรับ ณ ราคาผู้ผลิตของสถานประกอบการผลิตต่าง ๆ ทีพ่ ํานัก
อาศัยหรือมีภูมลิ ําเนาในประเทศ (Thai resident) รวมทัง้ รายรับจากการผลิตของผูป้ ระกอบการ
ค้าและผูป้ ระกอบการขนส่ง เมื่อนํ าค่าผลผลิตรวมหักลบด้วยค่าใช้จ่ายขัน้ กลาง ณ ราคาทีผ่ ูผ้ ลิต
ได้ซ้อื มา บวกด้วยค่าอากรนํ าเข้า(import duties) ค่าที่ได้คอื ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) อย่างไรก็ตามในกรณีปฏิบตั ขิ องประเทศไทยถือว่าผูท้ น่ี ําเข้า
สินค้าและบริการทุกชนิดก็คอื ผูป้ ระกอบการค้าในประเทศจึงได้เอาอากรนําเข้ารวมไว้เป็ นรายรับ
ในสาขาการค้าส่งและค้าปลีกไว้ดว้ ยแล้ว
5.2 คุม้ รวมของการผลิต
มีขอ้ สังเกตคือมีกจิ กรรมการผลิตบางประเภทที่ไม่รวมไว้ในการผลิตของประเทศ บาง
เรื่องไม่รวมไว้เพราะระบบบัญชีประชาชาติสากลกําหนดว่าไม่ต้องรวมแต่ในบางเรื่องไม่รวม
เพราะข้อจํากัดอื่น ๆ เช่นไม่มขี อ้ มูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือเป็ นการผลิตทีม่ มี ลู ค่าน้อยมาก
ไม่คมุ้ กับค่าใช้จา่ ยถ้าต้องรวบรวมรายการนัน้ ขึน้ มา ในส่วนทีร่ ะบบกําหนดว่าไม่ตอ้ งรวมทีส่ าํ คัญ
ได้แก่ บริการทีส่ มาชิกในครัวเรือนให้แก่สมาชิกในครัวเรือนด้วยกันเอง(service for own final
consumption within household) ตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น เช่น แม่บา้ นรีดเสือ้ ผ้าให้กบั ลูกและ
พ่อบ้านไม่ถอื เป็ นการผลิต แต่ถ้าหากเป็ นการจ้างบุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่สมาชิกในครัวเรือนทํารีดแทน
ในกรณีน้ีจะนับรวมเป็ นการผลิตของประเทศ โดยจะต้องวัดมูลค่าการผลิตขึน้ มาแล้วนับรวมไว้
เป็ นผลิตภัณ ฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่ง ปจั จุบนั ประเทศไทยก็ใ ช้ว ิธีการคํานวณในทํานองนี้
นอกจากนี้ยงั มีการผลิตบางประเภททีเ่ กิดโดยกระบวนการของธรรมชาติ ในกรณีน้ีอาจจะมีทงั ้ ที่
ต้องรวมหรือไม่รวมขึน้ อยู่กบั กิจกรรมนัน้ ๆ ตัวอย่างทีต่ ้องรวมได้แก่ ปศุสตั ว์ ปริมาณนํ้ าเหนือ
เขื่อนเก็บกักไว้สําหรับทํานํ้ าประปา การส่งนํ้ าจากนํ้ าตามธรรมชาติ ป่าไม้(ป่าเศรษฐกิจ) สวน
ผลไม้ เป็ นต้น แต่ ในทางปฏิบตั ิของประเทศไทยยังมิไ ด้มกี ารนับรวมไว้ครบทัง้ หมด ที่มกี าร
คํานวณรวมไว้ทส่ี าํ คัญเช่น ปศุสตั ว์ การปลูกป่า เป็ นต้น สําหรับกิจการการผลิตทีท่ ผ่ี ดิ กฎหมาย
เช่นการผลิตสุราเถื่อน การพนัน โสเภณี ยาเสพติด ตามระบบสากลที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั (1953
SNA) ไม่ได้กําหนดว่าให้นํามารวมไว้ในการผลิตของประเทศ ส่วนกิจการทีห่ ลีกเลีย่ งกฎหมาย
ระบบบัญชีประชาชาติสากลได้กําหนดให้ส่วนใหญ่ต้องนํ ามารวมไว้ แต่กรณีของประเทศไทยมี
ทัง้ ที่นับรวมและไม่ได้นับรวมไว้ขน้ึ อยู่กบั วิธกี ารคํานวณของแต่ละรายการ กิจการทีม่ ไิ ด้จด
ทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกอบกิจการของบุคคลคนเดียวหรืออาจมีลูกจ้างอยู่บ้าง1-2
คนในกรณีของประเทศไทยอาจเรียกได้วา่ ส่วนใหญ่ได้นํามารวมไว้ในการผลิตเกือบทัง้ หมดแล้ว
5.3 การวัดมูลค่าการผลิต
การวัดมูลค่าการผลิตจําแนกตามประเภทของสินค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น
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1) สินค้าทีผ่ ลิตเพื่อมุ่งหวังขายในราคาตลาดหรือราคาทีค่ ุม้ ทุน(market goods
and services)
2) สินค้าทีม่ ไิ ด้ผลิตเพื่อมุ่งหวังขายในราคาทีค่ ุม้ ทุน(non-market goods and
services) ประกอบด้วยบริการของรัฐบาล(government services) โดยแบ่ง
ออกเป็ นสอง ประเภทคือ (1) บริการทีใ่ ห้แก่ปจั เจกชน(individual) และ(2)
บริการที่ให้แก่สงั คมโดยส่วนรวม(collective) และบริการของสถาบันไม่
แสวงหากําไรที่ให้บริการแก่ครัวเรือน(Non Profit Institution Serving
Households : NPISH) รวมทัง้ สินค้าที่ผลิตไว้เพื่อใช้บริโภคเอง(own
consumption)
การคํานวณมูลค่าสินค้าและบริการทัง้ สองลักษณะจะต่างกัน สินค้าที่ผลิตเพื่อมุง่ หวัง
ขายในราคาตลาดหรือราคาทีค่ ุม้ ทุนก็ใช้ราคาตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขายกันคูณกับปริมาณซือ้ ขาย ได้
เป็ นมูลค่าสินค้าและบริการ ส่วนสินค้าที่มไิ ด้ผลิตเพื่อมุง่ หวังขายในราคาที่คุ้มทุนโดยหลักการ
แล้วจะใช้ราคาตลาดหักลบด้วยส่วนเหลื่อมการตลาดและค่าขนส่ง และหักลบอีกครัง้ ด้วยภาษี
ทางอ้อมสุทธิ ซึง่ ราคาทีไ่ ด้น้ีเรียกว่าราคาทุน (at current factor cost) เมื่อนํ ามาคูณกับปริมาณ
ผลผลิต จะได้เป็ นมูลค่าสินค้าทีไ่ ม่มงุ่ หวังขายในราคาทีค่ มุ้ ทุน
5.4 การผลิตโภคภัณฑ์(commodities)และกิจกรรมการผลิต(economic activities)
ในบัญ ชีการผลิตสามารถพิจารณาการผลิตได้เป็ น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคื อการ
พิจารณาในลักษณะของการผลิตเป็ นโภคภัณฑ์และรูปแบบที่ 2 คือการพิจารณาในลักษณะของ
การเป็ นกิจกรรมการผลิต ตัวอย่างเช่น โรงสีขา้ วซึง่ เป็นสถานประกอบการในภาคการผลิตโรงใด
โรงหนึ่ง ในแง่ของการผลิตโภคภัณฑ์ได้แก่ ผลผลิตทีเ่ ป็ นข้าวสาร ปลายข้าว รํา แกลบ เป็ นต้น
แต่ ถ้าพิจาณาในแง่ของกิจกรรมการผลิตก็คอื การสีข้าว การแสดงค่าการผลิตของประเทศใน
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตเป็ นการแสดงบัญชีการผลิตในรูปแบบโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม
ถ้าจะแสดงในรูปของกิจกรรมการผลิตก็สามารถทําได้เช่นกัน
ในบัญชีประชาชาติไม่มกี ารแสดงการผลิตหรือบัญชีการผลิตในลักษณะของแบบโภค
ภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะการแสดงในรูปแบบของกิจกรรมการผลิตเท่านัน้ ซึ่งก็คอื GDP
ของประเทศนัน่ เอง เช่ น GDP สาขาเกษตรกรรม (Agriculture) สาขาอุ ต สาหกรรม
(Manufacturing) เป็ นต้น แต่ในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตจะมีลกั ษณะตรงกันข้ามคือเป็ น
การแสดงในรูปแบบของโภคภัณฑ์คอื สินค้าและบริการ ดังนัน้ GDP ในตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิตจึงเป็ น GDP ของสินค้าและบริการประเภทต่างๆทีผ่ ลิตขึน้ มาได้ โดยตารางได้จดั จําแนก
ประเภทไว้ตามหมวดหมูส่ นิ ค้าและบริการ 180 รายการ ดังนัน้ เมื่อกล่าวถึง Agriculture ในบัญชี
ประชาชาติจะหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็ นการเกษตร แต่ถ้ากล่าวถึง Agriculture ใน
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ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต เช่น Paddy จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวสินค้าทาง
การเกษตรคือ ข้าวเปลือก การวัดมูลค่าการผลิตของประเทศไม่ว่าจะวัดในรูปของการผลิตโภค
ภัณฑ์คอื สินค้าและบริการหรือวัดกิจกรรมการผลิตก็ตาม ค่าโดยรวมทัง้ หมดจะต้องมีค่าเท่ากัน
เสมอ
ปจั จุบนั การผลิตของประเทศในลักษณะกิจกรรมการผลิตในระบบบัญชีประชาชาติและ
ในลักษณะการผลิตสินค้าและบริการในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตยังมีค่าไม่ตรงกันอยูบ่ า้ ง
ทัง้ ในด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ของสินค้าและบริการ โดยในด้านอุปทานนัน้ ตารางปจั จัยการ
ผลิตและผลผลิตจะแสดงทัง้ ค่า gross output และ value added แต่ในบัญชีประชาชาติแสดง
เฉพาะค่า value added เท่านัน้ (ทัง้ นี้เพราะเป็ นระบบ 1953 ถ้าเป็ นระบบ 1968 หรือ 1993
แล้วในบัญชีการผลิตของบัญชีประชาชาติกจ็ ะต้องแสดงค่าของ gross output ด้วยเช่นกัน) โดย
บัญชีประชาชาติได้แจกแจง value added ไว้ค่อนข้างละเอียด แต่ในตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิตมีการแจกแจง value added ในแต่ละสินค้าด้วยเหมือนกัน ยกเว้นรายการ operating
surplus ซึ่งแสดงเป็ นค่ารวมทัง้ หมดของปจั จัยการผลิตขัน้ ต้นได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบี้ยและกําไร
ส่วนด้านอุปสงค์มกี ารแสดงรายการต่างๆเหมือนกันแต่ยงั มีค่าไม่ตรงกันอยู่บา้ ง ความแตกต่าง
ทัง้ ด้านอุปสงค์และอุ ปทานระหว่างบัญชีประชาชาติและตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตนี้มา
จากหลายสาเหตุ แต่เ หตุผลที่สําคัญที่สุด คือเทคนิค ของการประมาณค่ากล่ าวคือ ตามวิธกี าร
ประมาณค่าต่าง ๆ ของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตนัน้ แม้ว่าในขัน้ ตอนของการประมาณ
ค่าครัง้ แรกจะใช้ค่าเริม่ ต้นจากบัญชีประชาชาติกต็ าม แต่ในขัน้ ตอนของการทําสมดุลระหว่างค่า
อุปทานและอุปสงค์ในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ทําให้เกิดการเพิม่ ค่าและการลดค่าใน
บางรายการ(รวมทัง้ การปรับค่าอื่นๆในสาขาที่ 180) เพื่อให้เกิดการสมดุลขึน้ มีผลทําให้ค่าต่าง
ๆ ต้องเปลีย่ นไปจากค่าเริม่ ต้น (ซึง่ ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตจําเป็ นต้องแสดงค่าทีส่ มดุล
เสมอ ในขณะที่บญ
ั ชีประชาชาติไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสมดุลได้ทงั ้ หมด เนื่องจากใน
ด้านอุปทานนัน้ แสดงเพียงเฉพาะมูลค่าเพิม่ เท่านัน้ ) ความแตกต่างดังกล่าวนี้เกิดขึน้ ได้กบั ทุก
รายการแม้กระทังการส่
่
งออกและนํ าเข้า ซึง่ สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ตวั อย่างเช่นในกรณี
ของการส่งออกและนํ าเข้าในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตก็คอื ได้รวมมูลค่าของสินค้าทีต่ ดิ
ตัวมากับนักท่องเที่ยว นักการทูต รวมทัง้ การลักลอบค้าขายตามแนวชายแดนโดยไม่ผ่านพิธ ี
ศุลกากรด้ว ย (แต่ ท่มี าของข้อมูลมิใช่เกิดจากผู้สร้างตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตไปเก็บ
ข้อมูลส่วนทีต่ ่างดังกล่าวนี้มาโดยตรง เป็ นแต่เพียงการตีความเพื่ออธิบายเหตุผลซึง่ ได้จากการ
สมดุลของตารางดังกล่าว ซึง่ ก็เป็ นเรื่องทีถ่ ูกต้องเพราะว่าสมดุลระหว่างการผลิตและใช้ผลผลิต
จะต้องเกิดขึน้ และมีอยูจ่ ริงเสมอ)
5.5 ความหมายของการผลิตโภคภัณฑ์(commodities)
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การผลิตโภคภัณฑ์หมายถึงสินค้า(Goods) และบริการ(Services) ต่าง ๆทีผ่ ลิตขึน้ ได้ใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศทัง้ หมด
ในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตขนาดมาตรฐาน
ของประเทศจะแบ่งแยกสินค้าและบริการออกเป็ น 180 ประเภทหรือรายการ (รายการสินค้าที่
180 เป็ นค่าอื่น ๆ ซึ่ง หมายถึง ค่ าที่ไม่ส ามารถระบุ ไ ด้อ ันเกิด จากการทําสมดุ ลในระหว่าง
intermediate demand ของตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตตามทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น )
5.6 ความหมายของกิจกรรมการผลิต(economic activities)
กิจกรรมการผลิตหมายถึงการดําเนินงานหรือกระบวนการเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ปจั จุบนั ระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทยแบ่งกิจกรรมการผลิตออกเป็ น 11 สาขาการผลิต
ดังนี้คอื
5.6.1 เกษตรกรรม(Agriculture) ประกอบด้วย 5 สาขาย่อย
1) พืชผล(Crops) หมายถึงการเพาะปลูกพืชทุกชนิด ได้แก่การปลูกข้าวนาปี
และข้า วนาปรัง การปลูก พืช ไร่ ถัว่ ยาสูบ พืช ผั กและการทํา สวนไม้ผ ล
ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน ไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้น
2) ปศุสตั ว์(livestocks) ได้แก่การเพาะเลีย้ ง และการจับสัตว์จากธรรมขาติมา
เลีย้ ง ปศุสตั ว์บางประเภท เช่น โค กระบือ จะมีอายุยาวนานกว่า 1 ปี การ
คิ ดมูล ค่ าของผลผลิต จะคิด เฉพาะมูล ค่ าส่ ว นเปลี่ย นที่เ พิม่ ขึ้น ระหว่ า งปี
เท่านัน้ นองจากนี้ ปศุ ส ตั ว์ยงั รวมถึงการเพาะเลี้ยงบางประเภทเช่นการ
เลีย้ งไหม รวมทัง้ ผลผลิตทีไ่ ด้จากปศุสตั ว์เช่น นํ้ านม ขนสัตว์ เขาสัตว์ เป็ น
ต้น ก็นบั รวมไว้ในรายการนี้ดว้ ย
3) ประมง(Fisheries) หมายถึงการจับสัตว์น้ําทุกประเภทจากธรรมชาติทงั ้ สัตว์
นํ้าจืดและสัตว์น้ําเค็ม รวมทัง้ การเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา
4) ป่าไม้(Forestry) หมายถึงการตัดไม้ การทําป่าไม้ การเก็บของป่า เช่นครัง่
นํ้ามันยาง นํ้าผึง้ การเก็บฟืนและการเผาถ่าน เป็นต้น
5) บริการทางการเกษตร(Agricultural Services) ประกอบด้วยการให้บริการ
ไถคราด การเตรียมดิน การฉีดยาฆ่าแมลง และการเก็บเกี่ยว โดยทัวไป
่
แล้ว รายการนี้ ประมาณมูลค่าขึ้นมาจากจํานวนพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่
เก็บเกีย่ ว
6) การแปรรูปผลผลิตเกษตรอย่างง่าย ( Simple Agricultural Processing
Products) หมายถึงกิจกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย โดยทีร่ ะบบ
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บัญชีประชาชาติของประเทศไทยได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงกิจกรรม
ทีข่ บวนการผลิตต้องไม่มลี กั ษณะของการเป็ นขบวนการทางอุตสาหกรรม
มากนัก กล่าวคือควรมีก ารใช้เ ครื่อ งจัก รในการผลิตขนาดเล็ก ไม่เ กิน 5
แรงม้า หรือมีการจ้างแรงงานประจําไม่เกิน 7 คน โดยทีแ่ รงงานประจํา
หมายถึงแรงงานทีจ่ า้ งถาวรหรือจ้างทํางานเต็มทีต่ ลอดฤดูกาล นอกจากนี้
ยัง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึง ว่ า ควรเป็ น การผลิต ที่ดํา เนิ น การโดยเกษตรกร กลุ ่ม
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ใช้ว ตั ถุดบิ ส่วนใหญ่หรือวัตถุดบิ หลักจาก
ผลผลิต ของการเกษตร รวมทัง้ การแปรรูป ต้ อ งไม่ ใ ช่ เ ป็ น การเปลี่ย น
คุ ณ สมบั ติท างกายภาพของวั ตถุ ดิบ หลั กขัน้ ต้น ไปอย่างสิ้น เชิง ยกเว้น
กิจการการฆ่าสัตว์ แม้ว่าเป็ นการดําเนินการโดยเกษตรกร หรือผู้ทําการ
ผลิตอื่นทีม่ ไิ ด้ดาํ เนินการในโรงฆ่าสัตว์กต็ าม ก็ไม่รวมไว้ในรายการนี้ แต่จะ
ไปปรากฏในรายการอาหารของสาขาอุ ต สาหกรรม รวมทัง้ การถนอม
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ทใ่ี ช้วตั ถุดบิ จากโรงฆ่าสัตว์กใ็ ห้นับรวมไว้ในสาขา
อุตสาหกรรม เช่นกัน
5.6.2 การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน(Mining and Quarrying) ทัง้ แร่โลหะ แร่อโลหะ
การขุดเจาะนํ้ ามันและก๊าซปิ โตเลียม การทําเหมืองถ่านหินและลิกไนต์ การทํา
นาเกลื อ และเกลื อหิ น การทําเหมืองหิ น โม่ห ิ น หินแผ่นแกรนิต และหินอ่อ น
การย่อยหิน รวมทัง้ เหมืองดินและการดูดทราย
5.6.3 การผลิตหรือการอุตสาหกรรม(Manufacturing) หมายถึงการผลิตโดยการแปร
รูปสินค้าจากวัตถุดบิ ชนิดหนึ่งไปเป็ นสินค้าอีกชนิดหนึ่ง โดยกระบวนการผลิต
นัน้ อาจเป็ นได้ทงั ้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่นจากข้าวเป็ นข้าวสาร จาก
ไม้เป็ นเฟอร์นิเจอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นการกลันสุ
่ รา การผลิต
พลาสติกเป็ นต้น
5.6.4 การก่อสร้าง(Construction) ครอบคลุมถึงการดําเนินงานธุรกิจปลูกสร้างอาคาร
ทัง้ ผู้รบั เหมาทัวไปและผู
่
้รบั เหมาเฉพาะงาน ที่ประกอบการก่อสร้าง เริม่ ตัง้ แต่
การปรับพื้นที่ การก่อสร้างทีแ่ หล่งงาน (building site) การก่อสร้างที่ดําเนิน
นอกแหล่งงาน การตกแต่งและติดตัง้ อุปกรณ์ประจําอาคารและงานอื่น ๆ จนทํา
ให้อาคารนัน้ สามารถเข้าอยูไ่ ด้
5.6.5 การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา( Electricity Gas and Water Supply) หมายถึง
การผลิต การเก็บและการจ่ายไฟฟ้า นํ้าประปา และก๊าซทีจ่ า่ ยผ่านท่อ

22
5.6.6 การขนส่ ง และการคมนาคม(Transportation
and
Communication)
ประกอบด้ว ยการขนส่ ง ทางบก ทางนํ้ าและทางอากาศรวมไปถึง กิจ กรรมที่
สนั บ สนุ น การขนส่ ง เช่ น การขายตั ว๋ เป็ น ต้ น บริก ารสถานที่ เ ก็ บ รัก ษา
(warehouse) บริการท่องเทีย่ ว นํ าเที่ยว การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์และ
การสือ่ สาร
5.6.7 การขายส่ง การขายปลีก(Wholesale and Retail Trade) ได้แก่การขายส่ง
สินค้าทุกชนิด ทัง้ สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภค
และบริโภค และการขายปลีกสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าว
5.6.8 การธนาคาร ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์(Banking Insurance and real
estate) หมายถึงบริการต่าง ๆ ทางด้านการเงินทีด่ ําเนินการโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์ และธนาคารอื่ น ๆ การซื้อ ขายเงิน ตรา
ต่างประเทศ การประกันภัยทุกชนิด ส่วนอสังหาริมทรัพย์หมายถึงการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อการให้บริการเกี่ยวกับ (ก) “การให้เช่า” (renting) “การจัดการ”
(management) และ “การดําเนินงาน” (operation) ของอาคารทัง้ ทีเ่ ป็ นอาคาร
มิใ ช่ เ พื่อ การพัก อาศั ย (non-residential) และอาคารเพื่อ การพัก อาศัย
(residential) (ข) การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการแบ่งแยก(subdivision)และการ
พัฒนา(development) ทีด่ นิ เพื่อให้เป็ นพืน้ ทีส่ าํ หรับการปลูก สร้างอาคาร (ค)
การดําเนินธุรกิจของนิคมหรือการนิคมทีอ่ ยู่อาศัย(residential estate)และการ
นิคมอุตสาหกรรม (industrial estate) และ (ง) การประกอบธุรกิจโดยมีขอ้
สัญญาตกลงและมีการเรียกร้องค่าธรรมเนียมใช้จ่าย(contract or fee basis)ใน
การเป็ นตัวแทน(agents) นายหน้ า(brokers) และผู้จดั การ (managers) ที่
เกี่ยวข้องกับการให้เช่า(renting) การซือ้ (buying) การขาย(selling) การจัดการ
(managing)และการประเมินราคา(appraising)ของอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ใน
ระบบ 1993 SNA ซึง่ ใช้ ISIC เป็ นมาตรฐานหมวดหมู่รายการผลิตนัน้ หมวด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มไิ ด้รวมอยูใ่ นสาขาการเงินฯ แต่ได้แยกออกมา แล้วนํามา
รวมในสาขา Real estate, renting and business activities
5.6.9 ทีอ่ ยูอ่ าศัย(Ownership of Dwelling) ประกอบด้วยการเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ ทีม่ กี าร
เช่าจริง(actual rent)คือเช่าอยู่โดยการจ่ายค่าเช่า และการอยู่อาศัยในบ้านของ
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ตนเองที่จะต้องประเมินค่าเช่าพึงประเมิน(imputed rent )ขึน้ มา ค่าเช่าพึง
ประเมินนี้หมายถึงการประเมินค่าเช่าที่อยู่อาศัยในบ้านของตนเองเป็ นมูลค่า
ผลผลิตซึ่งโดยที่แท้จริงแล้วมิได้มบี ริการดังกล่าวนี้เกิดขึน้ หมุนเวียนในตลาด
เป็ นค่าที่ไม่ได้เกิดขึน้ จริง แต่ในระบบบัญชีประชาชาติให้ถอื ว่าเป็ นผลผลิตของ
ประเทศ
5.6.10
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ(Public Administration
and Defense) หมายถึงมูลค่าที่รฐั บาลใช้จ่ายซื้อบริการจากข้าราชการและ
ลูก จ้างของรัฐ รายการนี้ จะหมายความรวมถึง ค่ าใช้จ่ายที่เ ป็ นเงินเดือนและ
ค่ า จ้างของหน่ ว ยราชการทุ ก แห่ ง ทัง้ รัฐ บาลส่ว นกลาง ราชการส่ว นท้อ งถิน่
รัฐวิสาหกิจไม่แสงกําไร กองทุนทีด่ าํ เนินการโดยรัฐบาลและองค์กรอิสระ รวมทัง้
ค่าเสื่อมราคาของการใช้ทุนที่ประเมินขึน้ มา บริการจากข้าราชการและลูกจ้าง
ของรั ฐเพื่อ การบริห ารราชการและการป้ องกัน ประเทศนี้ ไม่ ร วมงานเพื่อ
การศึกษาและการสาธารณสุขซึง่ จะไปปรากฏในสาขาการบริการ
5.6.11
การบริ การ(Services) เป็ น สาขากิจ กรรมทางเศรษฐกิจที่ไ ด้ร วม
กิจกรรมทางการบริก ารทุกประเภททัง้ บริก ารหลักซึ่ง มีค วามสําคัญต่ อระบบ
เศรษฐกิจ ของประเทศที่ใ ห้บ ริก ารโดยรั ฐและโดยเอกชน เช่ น การศึก ษา
การแพทย์และสาธารณสุ ข และบริการที่ไ ม่ปรากฏในที่อ่ืนๆเช่ นโรงแรมและ
ภัตตาคาร การบันเทิงและสันทนาการ บริการซ่อมแซม บริการทําความสะอาด
ซักรีด ยาม บริการคนรับใช้ในบ้านเรือนและบริการทีม่ ไิ ด้รวมไว้ในทีอ่ ่นื
5.7 ความหมายของรายการทีส่ าํ คัญๆบางรายการในบัญชีการผลิต
1) Consumption expenditure
หมายถึงสินค้าและบริการทีอ่ ุปโภคหรือใช้จา่ ยโดยครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงกําไรที่
ให้บริการแก่ครัวเรือน ทัง้ สินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทนเช่นรถยนต์ ตู้เย็น เครื่องไฟฟ้าต่างๆ
เป็ น ต้ น ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมการซื้อ ที่อ ยู่อ าศัย การซ่ อ มแซมที่อ ยู่อ าศัย ที่ม ีมูล ค่ า การซ่ อ มแซมสู ง
พอสมควร
2) Investment expenditure
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หมายถึงสินค้าทีถ่ กู ใช้จา่ ยเพือ่ นําสินค้าดังกล่าวไปเป็ นการลงทุน ได้แก่การใช้จ่ายเพื่อ
ซือ้ สิง่ ปลูกสร้าง เครือ่ งจักรเครือ่ งมือ เป็นต้น
3) Intermediate demand for production
เป็ นสินค้าและบริการขัน้ กลางทีถ่ ูกใช้เพื่อนํ าไปเป็ นวัตถุดบิ หรือใช้ไปในกระบวนการ
ผลิตเพือ่ ผลิตสินค้าและบริการชนิดอื่นๆ
4) Exports of products
หมายถึงสินค้าและบริการที่ส่งออกไปจําหน่ ายยังต่างประเทศ ทัง้ การส่งโดยผ่านพิธี
ศุลกากรและสินค้าที่ติดตัวไปกับนักท่ องเที่ยว ส่ วนการส่งออกไปตามแนวชายแดนประเทศ
เพื่อ นบ้าน ถ้า สามารถหาข้อ มูล ได้ ก็จ ะต้อ นํ ามารวมไว้ด้ว ย แต่ ถ้า หาไม่ไ ด้ ค่ าส่ ว นนี้ จะไป
ปรากฏเป็ นค่า error แทน
การใช้จา่ ยไป
5) Tax on products
หมายถึงภาษีทร่ี ฐั บาลเรียกเก็บจากผูผ้ ลิตบนผลิตภัณฑ์ซง่ึ ผูผ้ ลิตสามารถทีจ่ ะนําไปรวม
ไว้ ก ับ ราคาขายได้ ในทางปฏิบ ัติจ ริง ของประเทศไทยได้ แ ก่ ภ าษี เ กื อ บทุ ก ประเภท เช่ น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีสรรพสามิต อากรศุลกากรเป็นต้น
6) Sale of products
หมายถึงสินค้าและบริการที่ผลิตได้ทงั ้ หมด สามารถนํ าออกขายหรือเก็บรวบรวมไว้ใน
สต็อกก็ดว้ ยเช่นกันซึง่ จะต้องนับรวมอยูใ่ น Sale of products นี้ดว้ ย
7) Imports of products
คือสินค้าและบริการทุกชนิดทีน่ ํ าเข้าจากต่างประเทศ ทัง้ ที่ผ่านและไม่ผ่านพิธศี ุลกากร
ซึง่ ในกรณีไม่ผ่านนัน้ รวมถึงไม่ผ่านโดยถูกต้องเช่นสินค้าติดตัวนักท่องเทีย่ ว นักการทูต และไม่
ผ่านเพราะคุณลักษณะจําเพาะของสินค้าเช่น การนําเข้าไฟฟ้า ก๊าซทางสายส่งและทางท่อ เป็ น
ต้น
8) Tax on activities
ในที่น้ีก็คอื ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลที่เกิดจากรายได้ในการประกอบการผลิตและค้าขายสินค้า
และบริการทีต่ อ้ งจ่ายให้กบั รัฐบาล
9) Payments for factor services
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หมายถึง ผลตอบแทนปจั จัยการผลิตที่กิจกรรมการผลิตต่ าง ๆ ในภาคการผลิตของ
ประเทศจ่ายให้กบั ปจั จัยการผลิตทุกประเภท เช่น ค่าแรง ดอกเบีย้ ค่าเช่า กําไร เป็ นต้น โดยมี
บัญชีปจั จัยการผลิตจะเป็ นผูร้ บั แล้วนําไปจ่ายต่อให้กบั ภาคสถาบันต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน รัฐบาล
เป็นต้น

1

ภาคผนวก 2
คําอธิ บายรหัส Input-Output table
ความหมายของรหัสรายการในตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิตขนาด 180X180 มี
รายละเอีย ดดัง นี้ (ที่ มา: จากสํานั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คม
แห่งชาติ )
001 การทํานา
ประกอบด้วยการทํานาข้าวเจ้า การทํานาข้าวเหนียว รวมทัง้ ผลพลอยได้ซง่ึ ได้แก่ ฟางข้าว
002 การทําไร่ขา้ วโพด
หมายถึงการทําไร่ขา้ วโพดทุกประเภท เช่น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ข้าวโพดหวานและผลพลอย
ได้
003 ข้าวฟ่างและธัญญพืชอื่น ๆ
ประกอบด้วยการเพาะปลูกข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลพลอยได้ต่าง ๆ
004 การทําไร่มนั สําปะหลัง
หมายถึงการผลิตหัวมันสด และผลพลอยได้ซง่ึ ได้แก่ ต้นมัน และใบมันสําปะหลัง
005 การเพาะปลูกพืชไร่อ่นื ๆ
ประกอบด้วยการทําไร่มนั ฝรัง่ มันเทศ เผือก แห้ว กระจับ และพืชไร่ทม่ี ไิ ด้จดั ประเภทไว้ใน
สาขาอื่น ๆ
006 การทําไร่พชื ตระกูลถัว่
ประกอบด้วยการเพาะปลูกถัวเขี
่ ยว ถัวเหลื
่ อง เมล็ดละหุง่ งา ถัวลิ
่ สง ถัวดํ
่ า และพืชตระกูล
ถัวอื
่ ่น ๆ
007 การทําไร่ผกั
ประกอบด้วยการเพาะปลูกผักต่าง ๆ เช่น พริก ขิง หัวหอม กระเทียม กะหลํ่าปลี ผักคะน้า
มะเขือเทศ และผักอื่น ๆ ทีม่ ไิ ด้จดั ประเภทไว้ในสาขาอื่น
008 การทําสวนผลไม้
ประกอบด้วยการทําสวนผลไม้ เช่น ส้ม องุ่น ทุเรียน เงาะ มะม่วง สับปะรด แตงโม กล้วย
มังคุด ส้มโอ ลําไย ลิน้ จี่ เป็ นต้น
009 การทําไร่ออ้ ย
หมายถึงการเพาะปลูกอ้อย ทัง้ อ้อยทีเ่ ข้าโรงงานผลิตนํ้าตาล และอ้อยรับประทาน
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010 การทําสวนมะพร้าว
หมายถึงการเพาะปลูกมะพร้าว รวมทัง้ ผลพลอยได้ เช่น ใบ และใยมะพร้าว
011 การทําสวนปาล์ม
ประกอบด้วยลูกปาล์มสด และลูกหมาก รวมทัง้ ผลพลอยได้ เช่น ใย และเปลือก
012 การทําไร่ปอแก้วและปอกระเจา
ประกอบด้วยการเพาะปลูก ปอแก้ว และปอกระเจา
013 การเพาะปลูกพืชเส้นใยอื่น ๆ
ประกอบด้วยการปลูกฝ้าย นุ่ น ป่าน ป่านรามี ฝ้ายลินิน รวมทัง้ ผลพลอยได้จากพืชเส้นใย
ต่าง ๆ
014 การทําไร่ยาสูบ
หมายถึงการทําไร่ยาสูบทุกประเภท ได้แก่ พันธุเ์ วอร์จเิ นีย พันธุเ์ บอร์เลย์ พันธุเ์ ตอร์กชี และ
พันธุพ์ น้ื เมือง รวมทัง้ เมล็ดยาสูบ
015 การทําสวนกาแฟ ชา และโกโก้
ประกอบด้วยการทําสวนชา กาแฟ และโกโก้
016 การทําสวนยางพารา
หมายถึงการเพาะปลูกยางพารา นํ้ายางดิบ และยางแผ่นดิบ
017 ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ
ประกอบด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ พืชประเภทเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และเมล็ดพันธุพ์ ชื ต่าง
ๆ รวมทัง้ กิง่ ตอน กิง่ พันธุ์
018 การปศุสตั ว์
ประกอบด้วยการเลีย้ งโค กระบือ เพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อการส่งออก เพื่อทํา พันธุ์ และเพื่อ
การเลีย้ งไว้ใช้งาน รวมทัง้ นํ้านมสดและผลพลอยได้ต่าง ๆ เช่น มูลสัตว์ เป็ นต้น
019 การเลีย้ งสุกร
หมายถึงการเลีย้ งสุกรเพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ เพื่อการส่งออก เพื่อทําพันธุแ์ ละผลพลอยได้ต่าง ๆ
020 การปศุสตั ว์อ่นื ๆ
ประกอบด้วยการเลีย้ งสัตว์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่รวมอยู่ในสาขาอื่น เช่น แพะ แกะ ม้า ช้าง กระต่าย
จระเข้ รวมทัง้ ผลผลิตจากสัตว์และผลพลอยได้ เช่น นํ้าผึง้ และเขาสัตว์ เป็ นต้น
021 การเลีย้ งสัตว์ปีก
ประกอบด้วยการเลีย้ งสัตว์ปีก ทัง้ ทีเ่ ลีย้ งเพื่อเข้าโรงฆ่า เพื่อการส่งออกและเพื่อทําพันธุ์
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022 ผลผลิตจากสัตว์ปีก
ประกอบด้วยไข่สด ทัง้ ไข่สดเพื่อการบริโภคและไข่ฟกั รวมทัง้ ผลพลอยได้อ่นื ๆ
023 การเลีย้ งไหม
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไข่ไหม รังไหมดิบ และการปลูกหม่อน
024 บริการทางการเกษตร
ประกอบด้วยบริการทางการเกษตร เช่น บริการไถ การนวด การป้องกันและกําจัดแมลง
การชลประทาน บริการทําเกือกม้า บริการด้านสหกรณ์ บริการสีขา้ วโพด และบริการอื่น ๆ ที่
เกีย่ วกับการเกษตร
025 การทําไม้ซงุ
หมายถึงการทําไม้ซุงทุกประเภท เช่น ไม้สกั ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รงั ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้
ประดู่ ไม้ตะแบก และไม้อ่นื ๆ
026 การเผาถ่านและการทําฟืน
ประกอบด้วยการเผาถ่านและการทําฟืน
027 ผลิตภัณฑ์จากปา่ และการล่าสัตว์อ่นื ๆ
ประกอบด้วยไม้ไผ่ หน่ อไม้ ไม้รวก หวาย และผลิตภัณฑ์จากปา่ อื่น ๆ
028 การประมงทะเล และการประมงชายฝงั ่
ประกอบด้วยการประมงทะเล การประมงชายฝงั ่ และการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ําทะเลทุกชนิด
029 การประมงนํ้าจืด
หมายถึงการประมงนํ้าจืดทัง้ การเลีย้ งและการจับสัตว์น้ําทุกชนิด
030 การทําเหมืองถ่านหิน
หมายถึงการทําเหมืองถ่านหินและลิกไนต์
031 การผลิตนํ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
ประกอบด้ว ยกิจกรรมการขุด เจาะนํ้ ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ การลํ าเลียงและการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
032 การทําเหมืองแร่เหล็ก
หมายถึงการขุดและแต่งแร่เหล็ก
033 การทําเหมืองแร่ดบี ุก
หมายถึงการขุดและแต่งแร่ดบี ุก
034 การทําเหมืองแร่ทงั สเตน
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หมายถึงการขุดและแต่งแร่วุลแฟรม และซีไลต์
035 การทําเหมืองแร่อ่นื ทีม่ ใิ ช่แร่เหล็ก
ประกอบด้วยการขุดและแต่งแร่อ่นื ทีม่ ใิ ช่แร่เหล็ก เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง แมงกานีส
โคลัมไบต์ แทนตาไลต์ ซีโนไทท์ สังกะสี เซอร์คอน และแร่ตะกัว่ ฯลฯ
036 การทําเหมืองแร่ฟลูออไรท์
หมายถึงการขุดเจาะแร่ฟลูออไรท์
037 การทําเหมืองแร่ทใ่ี ช้ทาํ เคมีภณ
ั ฑ์และปุ๋ย
ประกอบด้วยการขุดเจาะและการทําเหมืองแร่ทใ่ี ช้ทําเคมีภณ
ั ฑ์และปุ๋ย เช่น ฟอสเฟต ไพโร
ฟิลไลต์ แมกนีเซียมคาร์บอเนตและอื่น ๆ
038 การผลิตเกลือ
ประกอบด้วยการขุดเจาะเกลือหิน และผลิตภัณฑ์เกลือทะเล
039 การทําเหมืองหินปูน
หมายถึงการขุดเจาะหินปูน
040 การทําเหมืองหินและการย่อยหิน
ประกอบด้วยกิจการทีเ่ กีย่ วกับหิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว และหินอ่อน
041 การทําเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ
ประกอบด้วยการทําเหมืองแร่และเหมืองหินทีม่ ไิ ด้จดั ประเภทไว้ในสาขา อื่น ๆ เช่น แคล
ไซต์ ไดอาโตไมต์ โดโลไมท์ เฟลด์สปาร์ ยิบซัม่ ดินเหนียวปนปูน ดินขาว ทรายละเอียด และหินมี
ค่าต่าง ๆ
042 โรงฆ่าสัตว์
ประกอบด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ เนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อ
เป็ ด รวมทัง้ หนังโค หนังกระบือ ขนไก่ ขนเป็ ด เขากระบือ และผลพลอยได้อ่นื ๆ ของโค กระบือ
สุกร ไก่ และเป็ ด
043 การทําเนื้อกระป๋องและผลิตภัณฑ์เนื้ออื่น ๆ
ประกอบด้ว ยกิจกรรมเนื้อสุกร เนื้อไก่ เนื้อโค เนื้อกระบือ เนื้อเป็ ดกระป๋องและการเก็บ
รักษาเนื้อ เช่น การทําแฮม ไส้กรอก เนื้อเค็ม เนื้อแช่เย็นและแช่แข็ง เป็ นต้น
044 ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากนํ้านม
ประกอบด้วยการผลิตนมพร้อมดื่ม นมข้น นมผง ครีม เนย มาการีน ไอศครีม และนม
เปรีย้ ว ฯลฯ
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045 การทําผลไม้และผักกระป๋องและการเก็บรักษาผักและผลไม้
ประกอบด้วยการผลิตผลไม้แช่แข็งและผลไม้ตากแห้ง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง บรรจุขวด
นํ้าผลไม้ แยม เยลลี่ ผลไม้ดอง ผักดอง สับปะรดกระป๋อง การเก็บรักษาผักและผลไม้อ่นื ๆ
046 การทําปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องและการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่น ๆ
ประกอบด้วยการบรรจุปลา กุ้ง ปู หอย อาหารทะเลอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ใน
ภาชนะบรรจุท่ผี นึกและอากาศเข้าไม่ได้รวมทัง้ อาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเล ตากแห้ง
อื่น ๆ
047 การผลิตนํ้ามันมะพร้าวและนํ้ามันปาล์ม
ประกอบด้วยนํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันปาล์ม กากนํ้ามันมะพร้าวและกากนํ้ามันปาล์ม
048 การผลิตนํ้ามันสัตว์ ไขสัตว์ นํ้ามันพืช และผลพลอยได้
ประกอบด้วยนํ้ามันหมู ไขมันสัตว์ นํ้ ามันถัวเหลื
่ อง นํ้ ามันสกัดจากเมล็ดละหุ่ง นํ้ ามันสกัด
จากเมล็ดฝ้าย นํ้ ามันสกัดจากเมล็ดนุ่ น นํ้ ามันเมล็ดทานตะวัน นํ้ ามันรําข้าว นํ้ ามันพืชอื่น ๆ และ
ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่น กากถัวเหลื
่ อง เป็ นต้น
049 โรงสีขา้ ว
หมายถึงการสีขา้ ว การขัดข้าว การผลิตข้าวนึ่ง ข้าวหัก และผลพลอยได้ เช่น รําข้าว และ
แกลบ
050 การผลิตผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง
หมายถึงการผลิตผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังทุกชนิด เช่น แป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู มันเส้น
มันอัดเม็ด และผลพลอยได้
051 การบดข้าวโพด
หมายถึงการบดข้าวโพด
052 การผลิตแป้งและการปน่ แป้งอื่น ๆ
หมายถึงการทําแป้งและการป่นแป้ง เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งข้าวโพด แป้งถัว่ และ
แป้งอื่น ๆ
053 การผลิตขนมปงั
ประกอบด้วยการทําขนมปงั ขนมเค็ก คุก๊ กี้ พาย ขนมปงั กรอบ ขนมคบเคีย้ ว เป็นต้น
054 การผลิตเส้นก๋วยเตีย๋ วและผลิตภัณฑ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน
ประกอบด้วยการผลิตอาหารเส้นทุกชนิด เช่น บะหมี่ ก๋วยเตีย๋ ว สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี บะหมี่
สําเร็จรูป และวุน้ เส้น
055 การผลิตนํ้าตาล
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ประกอบด้วยการผลิตนํ้ าตาลดิบ นํ้ าตาลทรายขาว นํ้ าตาลทีไ่ ด้จากมะพร้าวและนํ้ าตาลทีไ่ ด้
จากปาล์มต่าง ๆ กลูโคส นํ้ าหวาน รวมทัง้ นํ้ าตาลสังเคราะห์ และผลพลอยได้ เช่น กากอ้อยและ
กากนํ้าตาล
056 การผลิตขนมชนิดต่าง ๆ
ประกอบด้วยการผลิต ขนมต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด ช๊อคโกแล็ต หมากฝรัง่ ขนมหวาน และ
ขนมไทยอื่น ๆ
057 การผลิตนํ้าแข็ง
หมายถึงการผลิตนํ้าแข็งทีใ่ ช้เพือ่ การบริโภคและทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
058 การผลิตผงชูรส
หมายถึงการผลิตผงชูรส และผลพลอยได้
059 การผลิตชา กาแฟ และเครือ่ งดื่มกึง่ สําเร็จรูปต่าง ๆ
ประกอบด้วยการผลิตชา กาแฟ และเครื่องดื่มกึ่งสําเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โกโก้ผง เก๊กฮวยผง
ขิงผง
060 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
ประกอบด้วย ซีอ้วิ เต้าหู้ นํ้ าปลา ไข่เค็ม เครื่องแกง เกลือ เครื่องชูรส และเครื่องเตรียม
อาหารอื่นๆ
061 การผลิตอาหารสัตว์
หมายถึงการผลิตอาหารสัตว์สาํ เร็จรูปทุกชนิด และปลาปน่
062 การต้ม การกลัน่ และการผสมสุรา
หมายถึงการต้ม การกลันเอธิ
่ ลแอลกอฮอล์และการผสมสุรา เช่น บรันดี
่ วิสกี้ สุรา ไวน์ แชม
เปญ และสุราอื่น ๆ
063 การผลิตเบียร์
หมายถึงการผลิตข้าวมอลต์และเบียร์
064 อุตสาหกรรมเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์และนํ้าอัดลม
ประกอบด้วยการผลิตเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์ เช่น นํ้ าอัดลม นํ้ าโซดา นํ้ ากลัน่ นํ้ าแร่อดั
ลม และการผลิตนํ้าดืม่ บรรจุขวด
065 การบ่มและอบใบยาสูบ
หมายถึงการบ่มและอบใบยาสูบและการดําเนินการอื่น ๆ ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการเตรียมใบยา
ดิบเพื่อการผลิตต่อไป
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066 การผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ
หมายถึงการผลิต ซิการ์ บุหรี่ ยาจุก และยาเส้น
ั ่ าย การหีบฝ้าย และเส้นใยประดิษฐ์
067 การปนด้
ั ่ ายจากฝ้าย ขนสัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์ต่าง ๆ
ประกอบด้วยการหีบฝ้าย การปนด้
068 การทอผ้า
หมายถึงการทอผ้าจากฝ้าย ไหม ขนสัตว์ และเส้นใยประดิษฐ์ต่าง ๆ
069 การฟอก การพิมพ์ การย้อม และการแต่งเสร็จ
ประกอบด้วยการพิมพ์ผา้ การฟอกขาว การย้อม และการแต่งสําเร็จด้วยด้ายและผ้า
070 การผลิตสินค้าสิง่ ทอถักสําเร็จรูป ยกเว้นเครือ่ งแต่งกาย
ประกอบด้วยสิง่ ทอทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในสาขาอื่น รวมทัง้ สิง่ ทอถักทีใ่ ช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าขนหนู
ผ้าปูทน่ี อน ผ้าห่ม ผ้าสักหลาดและผลิตภัณฑ์สกั หลาด ผ้าสําลี และผ้าม่าน เป็นต้น
071 การผลิตสิ่งถัก
ประกอบด้วยการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการถักถุงเท้า เครื่องแต่งกายชัน้ ใน เครื่องแต่งกาย
ชัน้ นอก ผ้าถัก ผ้าลูกไม้จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยเทียม ทัง้ ทีถ่ กั ด้วยมือและเครือ่ งจักร เป็ นต้น
072 การผลิตเครือ่ งแต่งกาย
ประกอบด้วยการผลิตเครื่องแต่งกาย โดยการตัดและเย็บจากผ้า หนังสัตว์ และวัสดุอ่นื ๆ
รวมทัง้ ผ้าเช็ดหน้า เน็คไท ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมหน้า และสิ่งตัดเย็บสําเร็จรูปทุกชนิด
073 การผลิตพรม และเครือ่ งปูลาด
หมายถึงการผลิตพรม เสือ่ หมอน ทีน่ อน และเครือ่ งปูลาดอื่น ๆ
074 การผลิตผลิตภัณฑ์ปา่ นและปอ
ประกอบด้วยการอัดปอเบล การผลิตผลิตภัณฑ์จากปอแก้วและปอกระเจา เช่น การทําเชือก
กระสอบ แห อวน และผลิตภัณฑ์จากปา่ นและปออื่น ๆ
075 โรงฟอกหนังและการแต่งสําเร็จหนัง
หมายถึงการฟอกและการแต่งสําเร็จหนังสัตว์ เช่น การฟอก การแปรงขน การพิมพ์ลาย
และการย้อมสี เป็ นต้น
076 การผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และหนังเทียม เช่น กระเป๋า ซองใส่กุญแจ สาย
หนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสือ้ ผ้า ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์อ่นื ๆ
077 การผลิตรองเท้า ยกเว้นรองเท้ายาง
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ประกอบด้วยการผลิตรองเท้าทีท่ ําด้วยหนัง ผ้า และวัตถุดบิ อื่น ๆ ไม่รวมการผลิตทีท่ ําด้วย
ไม้ ยาง หรือพลาสติก
078 โรงเลื่อย
หมายถึงสถานประกอบการทีด่ ําเนินกิจการเกี่ยวกับการเลื่อยไม้ การทําไม้อดั กรอบประตู
หน้าต่าง ไม้ปาร์เก้ เป็ นต้น
079 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊อก
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ก๊อก หวาย ไม้ไผ่ ทีม่ ไิ ด้จดั ประเภทไว้ในที่ อื่น
ๆ เช่น ตะกร้า ลัง ไม้แขวนเสือ้ ไม้จม้ิ ฟนั และหลอดด้าย เป็ นต้น
080 การผลิตเครือ่ งเรือนและเครือ่ งตกแต่งทําด้วยไม้
ประกอบด้วยการผลิตเครือ่ งเรือนและเครือ่ งตกแต่งทุกชนิด
081 การผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษชนิดต่าง ๆ
ประกอบด้วยการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษ
หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ กระดาษสา และเศษกระดาษ เป็ นต้น
082 การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ กระดาษคอมพิวเตอร์ แฟ้ม
กระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษชําระ ผ้าอนามัย เป็นต้น
083 การพิมพ์ การพิมพ์โฆษณา
ประกอบด้วย สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น เลตเตอร์เพรส
ลิโธกราฟ ออฟเซท การทําเล่มหนังสือ การพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือและแผนที่
084 การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรมขัน้ มูลฐาน
ประกอบด้วยการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ มูลฐาน เช่น กํามะถัน ไฮโดรเจน อ๊อกซิเจน ไนโตรเจน
ซัลเฟอร์และเคมีภณ
ั ฑ์อ่ นื ๆ อาทิ กรดอนินทรีย์ และสารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดเกลือ กรด
กํามะถัน คาร์บอนไดออกไซด์ชนิดแข็ง และโลหะออกไซด์ เป็ นต้น
085 การผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชื
ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพชื เช่น ปุ๋ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต ฟอสเฟต
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ยาปราบศัตรูพชื และยาฆ่าแมลงต่าง ๆ
086 การผลิตยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี
ประกอบด้วยการผลิตยางสังเคราะห์ วัสดุสงั เคราะห์ และเม็ดพลาสติก
087 การผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา และแลคเกอร์

9

ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา แลคเกอร์ สารละลาย สีเคลือบและ
นํ้ายาเคลือบเครื่องดินเผา ทัง้ นี้รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวเนื่องกัน เช่น นํ้ ามันผสมสี นํ้ายา
ล้างสี นํ้ ายาล้างแปรง วัสดุทใ่ี ช้ในการอุดร่องยาแนวและพอกเนื้อ ทัง้ นี้ไม่รวมสียอ้ มผมและสียอ้ ม
ผ้าทุกชนิด
088 การผลิตยารักษาโรค
ประกอบด้วยการผลิตยารักษาโรคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เม็ด แคปซูล ผง ไซรัป ยาฉีดและ
ผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากสมุนไพร
089 การผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้สาํ หรับรักษาความสะอาด
ประกอบด้วยการผลิตสบู่ ผงซักฟอก แชมพู และสารทําความสะอาด เป็ นต้น
090 การผลิตเครือ่ งสําอางค์
ประกอบด้วยการผลิตนํ้ าหอม เครื่องสําอางค์ ครีมแต่งผม ยาสีฟนั แป้งฝุ่น และยาระงับ
กลิ่นตัว เป็ นต้น
091 การผลิตไม้ขดี ไฟ
หมายถึงการผลิตไม้ขดี ไฟ
092 การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่นื ๆ
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอ่นื ๆ เช่น ฟิ ลม์ กระดาษอัดรูป นํ้าแข็งแห้ง ขีผ้ ง้ึ กาว
เทียนไข หมึก ผงถ่านดํา เครือ่ งหอมและการะบูน ธูป
093 โรงกลันนํ
่ ้ ามันปิโตรเลียม
หมายถึงโรงกลันนํ
่ ้ ามันปิโตรเลียม ซึง่ ผลิตนํ้ ามันเบนซิน นํ้ ามันเครื่อง นํ้ามันเตา นํ้ ามันก๊าด
นํ้ามันดีเซล ฯลฯ
094 การผลิตผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ จากนํ้ามันปิโตรเลียม
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากนํ้ามันปิโตรเลียม เช่น ยางมะตอย นํ้ ามันเครื่อง จารบี คาร์บอน
แบล็ค ผงถ่านอัด ถ่านโค๊ก ทาร์ เป็ นต้น
095 การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเครปและยางแท่ง
ประกอบด้วยการผลิตยางแผ่นดิบรมควัน ยางแท่ง ยางเครป รวมทัง้ เศษยาง
096 การผลิตยางนอกและยางใน
ประกอบด้วยการผลิตยางนอกและยางในเพื่อใช้กบั ยานพาหนะทุกชนิด รวมทัง้ การหล่อ
ดอกยาง
097 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
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ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น รองเท้ายาง ยางยืด ท่อยาง สายพานยางทีใ่ ช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอื่น ๆ ยางโฟม กระเบือ้ งยางปูพน้ื ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
098 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ เช่น ท่อพีวซี ี ของเล่นพลาสติก ภาชนะ
พลาสติก ฟองนํ้า โฟม แผ่นไฟเบอร์ แห อวน รวมทัง้ พลาสติกทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใน
ครัวเรือนอื่น ๆ
ั ้ นเผา
099 การผลิตกระเบือ้ งและเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผา เซรามิค ผลิตภัณฑ์โมเสค เครือ่ งสุขภัณฑ์ และ
ประกอบด้วยการผลิตเครื่องปนดิ
ั ้ นเผาทีใ่ ช้สาํ หรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น
เครือ่ งปนดิ
100 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว
ประกอบด้วยการผลิตกระจกแผ่นเรียบ กระจกนิรภัย แท่งแก้ว ขวด แก้วนํ้ า แฟลช ใยแก้ว
หลอดแก้วทําหลอดไฟฟ้า รวมทัง้ เศษแก้ว เป็ นต้น
101 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินทีใ่ ช้กบั งานก่อสร้าง
ประกอบด้วยการผลิตอิฐ กระเบือ้ งต่าง ๆ ท่อ อิฐทนไฟ และผลิตภัณฑ์จากดินทีใ่ ช้กบั งาน
ก่อสร้างซึง่ คล้ายคลึงกันอื่น ๆ
102 การผลิตซีเมนต์
ประกอบด้วยการผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์ผสม ซีเมนต์ขาวและปูนขาว
103 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น คอนกรีตบล๊อค เสารับอาคารและเสาเข็ม
คอนกรีต ท่อ คอนกรีต และผลิ ตภัณ ฑ์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทคอนกรีตหล่ อสําเร็จและ
คอนกรีตอัดแรง เพือ่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารแบบสําเร็จรูป รวมทัง้ คอนกรีตผสมเสร็จ
104 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะอื่น ๆ
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ยบิ ซัม่ ปลาสเตอร์ และผลิตภัณฑ์แอสเบสทอสอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หนิ
ทีม่ ไิ ด้ทาํ การผลิตเกีย่ วเนื่องกับการทําเหมืองหิน และผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่นๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภท
ไว้ในสาขาอื่น ๆ
105 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกีย่ วกับการผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กและ
เหล็กกล้าขัน้ มูลฐานซึง่ ประกอบด้วยกรรมวิธที ุกขัน้ ตอนนับ ตัง้ แต่การถลุงด้วยเตาถลุงแร่แบบพ่น
ลม จนถึงขัน้ กึง่ สําเร็จรูปในโรงรีดและโรงหล่อ
106 การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
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ประกอบด้วยการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กชุบดีบุก แผ่นเหล็กรีดร้อน เหล็กเส้น
ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก การหล่อเหล็กกล้า และผงเหล็ก เป็ นต้น
107 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะทีม่ ใิ ช่เหล็ก
ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะที่
มิใช่เหล็ก อันประกอบด้วยกรรมวิธตี ่าง ๆ เริม่ ตัง้ แต่การถลุงขัน้ ต้นและขัน้ ทีส่ อง การทําโลหะผสม
การทําให้บริสุทธิ ์ การรีด การดึง การหล่อ และการทําเป็ นรูปพรรณ กรรมวิธที เ่ี ป็ นการผลิตโลหะ
ให้เป็ นแท่ง ท่อน ท่อ เส้น รูปหน้าตัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ชนิดทีต่ อ้ งหล่อและอัดบีบเป็ นรูปพรรณ
รวมทัง้ สถานประกอบการซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการแยกดีบุกออกจากเศษ โลหะและการ
แยกเศษโลหะกลับคืนมาใช้ประโยชน์
108 การผลิตเครือ่ งตัด เครือ่ งมือและเครือ่ งใช้ทท่ี าํ ด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทัวไป
่
ประกอบด้วยการผลิตเครือ่ งตัด เครือ่ งมือ และเครือ่ งใช้ ทีท่ าํ ด้วยเหล็กและเหล็กกล้าทัง้ ทีใ่ ช้
ในครัวเรือน ใช้ในการเกษตรกรรม การก่อสร้าง และในการประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น มีด ขวาน
มีดตัดหญ้า เคียว เสียม พลัว่ คราด ฆ้อนเหล็ก ไขควง และตะไบ เป็ นต้น
109 การผลิตเครือ่ งเรือนและเครือ่ งติดตัง้ ซึง่ ทําด้วยโลหะเป็ นส่วนใหญ่
ประกอบด้วยการผลิต การดัดแปลงเครื่องเรือน และเครื่องติดตัง้ ทีท่ ําด้วยโลหะเป็ นส่วน
ใหญ่ทใ่ี ช้กบั บ้านเรือน อาคารสํานักงาน ภัตตาคาร ร้านค้า และอุปกรณ์การขนส่ง
110 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะทีใ่ ช้เป็ นส่วนประกอบในการก่อสร้าง เช่น สะพาน ถัง
นํ้ า ประตู มุง้ ลวด กรอบหน้ าต่าง ราวบันได ประตูเหล็ก เครื่องโลหะซึ่งใช้ในงานสถาปตั ยกรรม
ส่วนประกอบโลหะสําหรับใช้กบั ระบบเครือ่ งระบายอากาศ และเครือ่ งปรับอากาศ เป็ นต้น
111 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ
ประกอบด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ เช่น กระป๋องซึ่งทําจากเหล็กวิลาศหรือแผ่น
โลหะเคลือบการผลิตเครื่องลําเลียงซึง่ ทํา ด้วยโลหะ การทําภาชนะบรรจุสงิ่ ของเพื่อส่งไปจําหน่ าย
ั ้ อกระแทกขึน้ รูป การทําลวดและผลิตภัณฑ์จาก
การทําผลิตภัณฑ์โลหะทีป่ ระดิษฐ์ขน้ึ ด้วยวิธปี นหรื
ลวด โดยใช้ลวดซึง่ ซือ้ มาจากแหล่งผลิตอื่น (แต่ไม่รวมถึงการทําลวดและสายเคเบิลชนิดหุม้ ฉนวน)
การทําเครือ่ งสุขภัณฑ์และเครือ่ งใช้ทองเหลืองทีใ่ ช้ในการประปา วาล์ว ชิน้ ส่วนสําหรับประกอบท่อ
และผลิตภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในทีอ่ ่นื รวมทัง้ การดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
การเคลือบด้วยแลคเกอร์ การอาบ การชุบสังกะสี การชุบด้วยไฟฟ้า การขัดผิวผลิตภัณฑ์โลหะ
112 การผลิตเครือ่ งยนต์และเครือ่ งกังหัน
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ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องยนต์ไอนํ้ า เครื่องยนต์ก๊าซ เครื่องกังหันไอนํ้ า
เครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันนํ้ า เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดเี ซล และเครื่องยนต์สนั ดาป
ภายในชนิดอื่น ๆ
113 การผลิตเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรกรรม
ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์การ
หว่าน การเก็บเกีย่ ว เป็ นต้น รวมทัง้ การผลิตชิน้ ส่วนของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าว
114 การผลิตเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ประดิษฐ์เครือ่ งไม้และเครือ่ งโลหะ
ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรทีใ่ ช้ประดิษฐ์เครื่องไม้และ เครื่องโลหะต่างๆ
เช่น เครื่องจักรทีใ่ ช้สําหรับโรงเลื่อย เครื่องกลึง เครื่องคว้าน และเครื่องเจาะ เป็ นต้น รวมทัง้ การ
ผลิตชิน้ ส่วนของเครือ่ งจักรดังกล่าว
115 การผลิตเครือ่ งจักรและอุปกรณ์พเิ ศษ
ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรชนิดหนัก สําหรับใช้ในการก่อสร้างเหมืองแร่
และเครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมทีม่ ไิ ด้จดั ประเภทไว้ใน
สาขาอื่นๆ รวมทัง้ การผลิตชิน้ ส่วน
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ดงั กล่าว
116 การผลิตเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในสํานักงานและในครัวเรือน
ประกอบด้ ว ยการผลิต เครื่อ งมื อเครื่อ งใช้ใ นสํา นั ก งานและในครั วเรือ น
เช่ น
เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งซักผ้า ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตู้ทํานํ้ าแข็ง จักรเย็บผ้า พิมพ์ดดี เครื่องคิดเลข เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ดงั กล่าว เช่น คอมเพรสเซอร์
คอนเดนเซอร์
117 การผลิตเครือ่ งจักรและเครือ่ งมือไฟฟ้าสําหรับงานอุตสาหกรรม
ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้าทีใ่ ช้ใน งานอุตสาหกรรม
เช่น เครือ่ งกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครือ่ งเชื่อมไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า เป็ นต้น รวมทัง้ การผลิต
ชิน้ ส่วนของเครือ่ งจักรเครือ่ งมือดังกล่าว
118 การผลิตอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการคมนาคม
ประกอบด้วยการผลิตวิทยุ โทรทัศน์ วีดโี อ เครือ่ งบันทึกคําบอก เครือ่ งเล่นแผ่นเสียง เครื่อง
บันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องกระจายเสียงชนิดต่าง ๆ โทรศัพท์ จานดาวเทียม เครื่องมือสื่อสารอื่น
ๆ รวมทัง้ ชิน้ ส่วนและส่วนประกอบ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า แผ่นวงจรพิมพ์ หลอดภาพ โทรพิมพ์ส ี
เป็นต้น
119 การผลิตเครือ่ งใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
ประกอบด้วยการผลิตเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านขนาดเล็ก เช่น เตาอบไมโครเวฟ
เตารีด พัดลม หม้อหุงข้าว เครือ่ งปิ้งขนมปงั เครือ่ งผสมอาหาร และชิน้ ส่วนประกอบต่างๆ
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120 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุม้ ฉนวน
ประกอบด้วยการผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุม้ ฉนวน
121 การผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรีต่ ่าง ๆ
้ าปฐมภูม ิ
ประกอบด้วยการผลิตหม้อเก็บประจุไฟฟ้าชนิดด่างหรือตะกัวกรดและเซลไฟฟ
่
เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เป็ นต้น
122 การผลิตเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทีม่ ไิ ด้จดั ประเภทไว้ใน สาขาอื่น ๆ เช่น โคม
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ตัวนําและอุปกรณ์ทม่ี กี ระแสไฟฟ้าผ่าน เป็ นต้น
123 การต่อและการซ่อมเรือ
ประกอบด้วยการต่อเรือ การซ่อมเรือชนิดต่าง ๆ เช่น เรือเดินทะเล เรือท้องแบน เรือ
ลําเลียง เรือขนาดเล็กทุกประเภท เป็ นต้น รวมทัง้ การผลิตชิน้ ส่วนต่าง ๆ
124 การผลิตรถไฟ
ประกอบด้วยการผลิตรถไฟโดยสารและบรรทุกสินค้า การผลิตชิน้ ส่วนและส่วนประกอบต่าง
ๆ ของรถไฟ รวมทัง้ การซ่อมแซมรถไฟ
125 การผลิตยานยนต์
ประกอบด้วยการผลิต การประกอบรถยนต์นัง่ รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิบ๊ รถยก แชสซี
ชิน้ ส่วนและส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย
126 การผลิตรถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
ประกอบด้วยการผลิตรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถสามล้อ รถเข็น รวมทัง้ ชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบของรถดังกล่าวด้วย
127 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด
ประกอบด้วยการซ่อ มแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน
128 การผลิตอากาศยาน
ประกอบด้วยการผลิตและการซ่อมแซมอากาศยานต่างๆ เช่น เครื่องบิน เครื่องร่อน
บอลลูน อุปกรณ์กระโดดร่ม รวมทัง้ การผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานดังกล่าว
129 การผลิตเครือ่ งมือและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
เช่น เครื่องวัด เครื่องมือทําฟนั เข็มฉีดยา รวมทัง้ การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และการ
ซ่อมแซมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ดงั กล่าวด้วย
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130 การผลิตเครือ่ งมือเครือ่ งใช้เกีย่ วกับการถ่ายภาพและสายตา
ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัด สายตา เช่น เลนซ์
แว่นตา กล้องส่องทางไกล อุปกรณ์สําหรับดูดาว กล้องจุลทรรศน์ เครื่องฉาย กล้องถ่ายรูป เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการถ่ายภาพ รวมทัง้ ชิ้นส่วนประกอบของเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ดังกล่าว
131 การผลิตนาฬิกา
หมายถึงการผลิตนาฬิกาตัง้ แขวน นาฬิกาข้อมือ และชิน้ ส่วนนาฬิกาทุกประเภท
132 การผลิตเครือ่ งประดับและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบด้วยการเจียรไนและการขัดหินมีค่า หินกึ่งมีค่า มุก เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องใช้
ทําด้วยแผ่นเงิน ทอง แผ่นโลหะมีค่าอื่น ๆ รวมทัง้ การผลิตเครื่องประดับสําเร็จรูป การทําเหรียญ
กษาปณ์และเหรียญตรา เป็ นต้น
133 การผลิตเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งกีฬา
ประกอบด้วยการผลิตเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งกีฬาทุกประเภท เช่น กีตาร์ เปี ยโน ลูกฟุตบอล
ลูกกอล์ฟ แบดมินตัน นวมต่อยมวย เป็ นต้น
134 การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ประกอบด้วยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทีม่ ไิ ด้จดั ไว้ในสาขาอื่น ๆ เช่น เครื่องเขียน ของ
เล่นเด็ก ร่ม ซิป กระดุม ขอติดเสือ้ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพชรพลอยเทียม ภาพวาด เป็ นต้น
135 การไฟฟ้า
ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆ เช่น ผลิตจากพลังนํ้ า นํ้ ามันเตา ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็ นต้น การส่งและการจําหน่ ายพลังไฟฟ้าให้กบั ผูใ้ ช้ตามครัวเรือน สถานประกอบการ
ั่
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการสาธารณประโยชน์ รวมทัง้ โรงผลิตไฟฟ้าทีอ่ ุตสาหกรรมปนเอง
136 การผลิตก๊าซธรรมชาติ
หมายถึงการแยกก๊าซธรรมชาติ และการขนส่งทางท่อ
137 การประปา
หมายถึงกิจการและโรงงานซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกีย่ วกับการทํานํ้าให้ บริสุทธิ ์ การจ่ายหรือ
จําหน่ ายให้แก่ ผู้ใช้ตามบ้านเรือน สถานประกอบการอุ ตสาหกรรม พาณิชยกรรมและกิจการ
สาธารณประโยชน์
138 การก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
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ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่สําหรับเป็ นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักอาศัย ตึกแถว
อาคารชุด อพาทเมนต์และหอพัก กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการต่อเติม การซ่อมทาสี การตกแต่งอาคาร
รวมทัง้ การเดินสายไฟ ระบบเครือ่ งทําความเย็น มูลค่าการก่อสร้างใน
สาขานี้ไม่รวมค่าทีด่ นิ
139 การก่อสร้างอาคารทีไ่ ม่ใช่ทอ่ี ยูอ่ าศัย
ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ทไ่ี ม่ใช่ทอ่ี ยูอ่ าศัย เช่น อาคารทีท่ าํ การ โรงงาน โรงแรม
โรงเรียน โรงพยาบาล และโกดังเก็บสินค้า รวมทัง้ กิจการต่อเติมและซ่อมแซมอาคารดังกล่าว
ยกเว้นการก่อสร้างสถานีรถไฟ สถานีพลังงานและอาคารสือ่ สาร
140 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและปา่ ไม้
ประกอบด้วยการก่อสร้างและต่อเติมงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและ ป่าไม้ เช่น
การก่อสร้างเขือ่ นและโครงการชลประทาน เป็นต้น
141 การก่อสร้างงานบริการสาธารณะทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานเกษตร
ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ สนามบิน
สถานีรถไฟ ท่อนํ้าสายใหญ่และทางระบายสิง่ โสโครก เป็นต้น
142 การก่อสร้างโรงงานผลิตพลังไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ประกอบด้วยการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟสถานียอ่ ย
143 การก่อสร้างอาคารและระบบสือ่ สาร
ประกอบด้ว ยการก่ อสร้างอาคารและระบบการสื่อสาร เช่ น โทรเลข โทรศัพท์ สถานี
วิทยุกระจายเสียง เป็ นต้น
144 การก่อสร้างอื่น ๆ
ประกอบด้วยการก่อสร้างทีม่ ไิ ด้จดั ประเภทไว้ในสาขาอื่น เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาติ
สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส สระว่ายนํ้า และสนามกีฬาทุกชนิด
145 การค้าส่ง
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายสินค้าใหม่ และสินค้าทีใ่ ช้
แล้วแก่ผขู้ ายปลีก ผูใ้ ช้ในงานอุตสาหกรรม ผูใ้ ช้ในงานพาณิชย์และในงานวิชาชีพอื่น ผูข้ ายส่งราย
อื่น ผู้ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนซื้อสินค้าเพื่อขายให้แก่สถานประกอบการ ธุรกิจประเภทสําคัญ ๆ
รวมถึงพ่อค้าขายส่งซึง่ ดําเนินการซือ้ และขายสินค้าทีเ่ ป็นของตนเอง ผูจ้ าํ หน่ ายสินค้าอุตสาหกรรม
ผู้ส่งออก ผู้สงสิ
ั ่ นค้าเข้า และสมาคมสหกรณ์ การซื้อ สํานักงานขายของกิจการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมที่ตงั ้ ขึน้ เพื่อขายผลิตผลของตน เอง สมาคมสหกรณ์ซ่งึ ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการ
ขายผลิตผลการเกษตร ผูข้ ายเศษโลหะ ผูข้ ายของเก่า รวมทัง้ เศษวัสดุต่าง ๆ ผูข้ ายส่งซึง่ จําแนก
และคัดเกรดสินค้าจํานวนมาก พ่อค้าส่งทีท่ ําการบรรจุหบี ห่อและบรรจุขวด ทัง้ นี้ยกเว้นการบรรจุ
ขวดและบรรจุหบี ห่อในตูค้ อนเทนเนอร์ของสนามบิน
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146 การค้าปลีก
ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีกสินค้าใหม่ และ
สินค้าทีใ่ ช้แล้วแก่บคุ คลทัวไปหรื
่
อครัวเรือน สถานประกอบการขายปลีก เช่น ห้างสรรพสินค้า แผง
ลอย สถานีบริการขายนํ้ ามันเบนซิน ผู้จําหน่ ายปลีกรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์ ผู้บริโภค
สถานทีป่ ระมูลสินค้า ผูข้ ายปลีกส่วนมากมักดําเนินกิจการซือ้ ขายที่เป็ นของตนเอง แต่บางราย
อาจจะเป็ นตัวแทนของสํานักงานใหญ่ และทําหน้าทีข่ ายให้ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือขายให้โดย
ได้รบั ค่าธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าที่
นํามาแสดงให้แก่ ประชาชนทัวไป
่ เช่น เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องเขียน นํ้ ามันเบนซิน ได้จดั ไว้ใน
ประเภทนี้ด้วย ถึงแม้การขายสิง่ ของเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เพื่อการบริโภค หรือการใช้ประโยชน์
เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน
147 ภัตตาคารและร้านขายเครือ่ งดืม่
ประกอบด้วยสถานประกอบการ ซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกีย่ วกับการขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ทีจ่ ดั เตรียมไว้ พร้อมทีจ่ ะบริโภคได้ทนั ที เช่น ไนท์คลับ ภัตตาคาร บาร์ ร้านกาแฟ หาบเร่แผงลอย
ทีข่ ายอาหารสําเร็จรูปและก๋วยเตีย๋ ว ทัง้ นี้รวมถึงโรงอาหารและสถานที่ใช้รบั ประทานอาหารใน
โรงงานและสถานทีท่ าํ งาน เป็ นต้น
148 โรงแรมและทีพ่ กั อื่น ๆ
ประกอบด้วยสถานประกอบการทีด่ าํ เนินธุรกิจในการจัดหาทีพ่ กั และค่ายพักแรม
149 การขนส่งทางรถไฟ
ประกอบด้วยการบริการขนส่งทางรถไฟ ทัง้ การขนส่งผูโ้ ดยสารและการขนส่งสินค้า
150 การขนส่งทางบก
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ ให้บริการทางด้าน การขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรถแท็กซี่ รถ
โดยสารประจําทางระหว่างจังหวัด และยานพาหนะอื่น เช่น สามล้อ เป็นต้น
151 การขนส่งสินค้าทางบก
ประกอบด้วยบริการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก
152 การให้บริการเสริมการขนส่งทางบก
ประกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนส่งทางบก เช่น การดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าที่
จอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียมผ่านถนน การให้เช่ารถยนต์และรถบรรทุก เป็ นต้น
153 การขนส่งทางทะเล
ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล
ั่
154 การขนส่งชายฝงและการขนส่
งทางนํ้าภายในประเทศ
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ั่
ประกอบด้ว ยการบริก ารขนส่ ง สินค้าและผู้โ ดยสารชายฝ งและการขนส่
ง ทาง นํ้ า
ภายในประเทศ โดยทางแม่น้ําลําคลอง เช่น เรือข้ามฟาก เรือลากจูง เป็ นต้น
155 บริการเสริมการขนส่งทางนํ้า
ประกอบด้วยการให้บริการเสริมการขนส่งทางนํ้ าทุกประเภท เช่น การบํารุงรักษา และการ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับสะพานเทียบเรือ อู่เรือ อาคารทีเ่ กี่ยวข้องทัวไป
่ สิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
การบํารุงรักษาและการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดินเรืออื่น ๆ การ
บรรทุกและขนถ่ายสินค้าของเรือ การกู้ตวั เรือและสินค้าในเรือ บริการให้เช่าเรือ บริการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
156 การขนส่งทางอากาศ
ประกอบด้วยการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ทัง้ การให้บริการโดยทัวไป
่ และ
บริการเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การดําเนินงานเกี่ยวกับท่าอากาศยาน สนามบินและเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ เช่น สถานีวทิ ยุการบิน ศูนย์ควบคุมการบิน สถานีเรดาร์ และการ
ให้เช่าอากาศยาน
157 บริการเกีย่ วเนื่องกับการขนส่ง
ประกอบด้วยกิจการทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับการขน ส่ง โดยทําหน้าทีเ่ ป็ น
ตัวแทนจัดการเดินทางท่องเทีย่ วและการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสาร เช่น ตัวแทนการเดินทาง การ
ให้บริการบรรจุหบี ห่อและบรรจุลงั การตรวจสอบ และการชังนํ
่ ้าหนักสินค้า เป็นต้น
158 สถานทีเ่ ก็บสินค้าและการเก็บสินค้า
ประกอบด้วยการดําเนินงานเกีย่ วกับการเก็บสินค้า คลังสินค้า และบริการไซโล
159 บริการไปรษณียโ์ ทรเลขและการสือ่ สาร
ประกอบด้วยกิจการไปรษณียโ์ ทรเลข โทรศัพท์และการสือ่ สารอื่น ๆ
160 สถานบันการเงิน
ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดําเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน โรงรับจํานํ า สหกรณ์ ทางการเครดิต สถาน
แลกเปลีย่ นเงินตรา และสถาบันการเงินทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
161 การประกันชีวติ
ประกอบด้ว ยสถานประกอบการซึ่งดําเนิ นกิจการหลักเกี่ยวกับการประกันชีวิต และการ
บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน
162 การประกันวินาศภัย
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ประกอบด้วยสถานประกอบการทีด่ ําเนินกิจการเกี่ยวกับการประกันอัคคีภยั การประกันภัย
รถยนต์ การประกันภัยทางทะเล เป็ นต้น
163 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
ประกอบด้วยสถานประกอบการทีด่ ําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการด้าน อสังหาริมทรัพย์
โดยทําหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนหรือนายหน้า เช่น การให้บริการ การเช่า การซือ้ การขาย การจัดการ
และการตี ราคาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รบั ค่าธรรมเนียมเป็ นค่าตอบแทนหรือโดยทําสัญญาจ้าง
เป็นต้น
164 การบริการทางด้านธุรกิจ
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งให้บริการทางด้านการบัญชี การตรวจสอบบัญชี
กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตั ยกรรม เทคนิค การโฆษณา การเช่าเครื่องมือเครื่องจักร รวมทัง้
บริการธุรกิจซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในสาขาอื่น ๆ
165 การบริหารราชการ
หมายความรวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลส่วนภูมภิ าคและรัฐบาลส่วนท้องถิน่ รวมถึงพระบรม
วงศานุ วงศ์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กองทัพ ตํารวจ และฝ่ายตุลาการ มูลค่า
การผลิตใน
สาขานี้ประกอบด้วยมูลค่าเพิม่ ทางด้านค่าจ้างแรงงาน ทัง้ ทีเ่ ป็ นเงินสดและเป็ น
ค่าตอบแทนอย่างอื่น ค่าเสื่อมราคาและรายการอื่นทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ยกเว้นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนการรักษาความสะอาดและการจัดระบบท่อระบายนํ้ าทิง้ โรงเรียนของรัฐและโรงพยาบาลของ
รัฐ ซึง่ ได้แยกไว้ในสาขา 166 167 168 และ 169 ตามลําดับ
166 บริการสุขาภิบาลและบริการทีค่ ล้ายคลึงกัน
ประกอบด้วยการดําเนินงานหลักเกี่ยวกับบริการสุขาภิบาล และบริการทีค่ ล้ายคลึงกัน เช่น
การเก็บการขนและการกําจัดขยะมูลฝอยกับสิง่ ปฏิกูล การจัดทําระบบทางระบายนํ้ า ทัง้ นี้รวม
สถานประกอบการ ซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทําความสะอาด อาคารสํานักงาน การกําจัด
แมลงและสัตว์นําโรค และบริการอื่นทีค่ ล้ายคลึงกัน
167 บริการการศึกษา
ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับการศึกษาทัง้ สายสามัญ และสาย
อาชีพ เช่น อนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนเกษตรกรรม
โรงเรียนฝึ กหัดครู วิทยาลัยครู โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนนาฏศิลป์และดนตรี โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์พเิ ศษ เช่น โรงเรียนคนพิการ ตาบอด หูหนวก เป็นต้น
168 สถาบันวิจยั
ประกอบด้วยสถาบันซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกีย่ วกับการวิจยั ขัน้ พืน้ ฐาน และการวิจยั ทัวไปใน
่
ด้านชีววิทยา ฟิสกิ ส์ และสังคมศาสตร์ เป็ นต้น
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169 บริการทางการแพทย์และบริการทางอนามัยอื่น ๆ
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการให้บริการ การป้องกัน
การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม และการอนามัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล สถานพักฟื้ น
สถานพยาบาลและสถาบันทีค่ ล้ายคลึงกัน สถานสงเคราะห์มารดาและเด็ก สํานักงานให้คําปรึกษา
ทางแพทย์ ศัลยแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอื่น ๆ เช่น ทันตแพทย์ ผดุงครรภ์ และ
พยาบาลทีท่ ํางานส่วนตัว บริการแพทย์เคลื่อนที่ ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ด้านเวชกรรม
และทันตกรรม ซึง่ บริการเกีย่ วกับการทดสอบ การวินิจฉัยโรคและบริการอื่น ๆ แก่แพทย์และทันต
แพทย์ สถานประกอบการซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกีย่ วกับการทําฟนั ปลอม เป็นต้น
170 สถาบันธุรกิจ สมาคมอาชีพ และสมาคมกรรมกร
ประกอบด้วยสถาบันธุรกิจเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมไทย องค์กรอาชีพต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สหภาพ
แรงงานและองค์กรแรงงานทีค่ ล้ายคลึงกัน
171 บริการชุมชนอื่น ๆ
ประกอบด้วยสถาบันซึง่ ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้าน สังคมสงเคราะห์ เช่น
สภากาชาดและองค์กรอื่น ๆ ซึ่งทําหน้าที่รวบรวมและจัดสรรเงินเรีย่ ไรหรือเงินอุดหนุ นเพื่อการ
กุศล เช่นสมาคมสงเคราะห์เด็ก สถานเลีย้ งเด็กตอนกลางวัน โรงเลีย้ งเด็กกําพร้า สถานสงเคราะห์
คนชรา สถานสงเคราะห์คนพิการ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัว องค์กรศาสนา และองค์กรการกุศล
อื่น ๆ เป็นต้น
172 การผลิตและการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์
ประกอบด้วยการสร้างภาพยนตร์ การสร้างฟิ ล์มภาพนิ่งและภาพสไลด์ รวมทัง้ สถาน
ประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวข้องกัน เช่น การล้างและอัดฟิ ล์มภาพยนตร์ การตัดต่อและ
ลําดับภาพ การให้ช่อื หัวเรื่องภาพยนตร์ การทําเทปม้วนใหม่และการจัดจําหน่ ายภาพยนตร์ เป็ น
ต้น
173 โรงภาพยนตร์
หมายถึงการดําเนินกิจการโรงภาพยนตร์ทงั ้ หมด
174 วิทยุ โทรทัศน์ และบริการทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ
ประกอบด้วยสถานีวทิ ยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และห้องส่งซึ่งดําเนินกิจการหลัก
เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและ โทรทัศน์ส่งออกอากาศทีถ่ ่ายทอดรายการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียง
175 ห้องสมุดและพิพธิ ภัณฑ์
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ประกอบด้วยการดําเนินงานห้องสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี พิพธิ ภัณฑ์ และหอศิลป์
ต่าง ๆ
176 บริการบันเทิงและบริการสันทนาการ
ประกอบด้วยการดําเนินงานเกี่ยวกับการให้การบันเทิงและสันทนาการต่าง ๆ เช่น โบว์ลงิ่
บิลเลียด สนุ๊กเกอร์ สนามม้า สนามมวย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬาอื่น
ๆ สวนสาธารณะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ บริการการกีฬาและการบันเทิง ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ท่ี
อื่น บริการให้เช่าเรือสําราญ จักรยานยนต์ รถเข็นไม้กอล์ฟ ม้า และสิง่ ทีใ่ ช้เพื่อการบันเทิง หรือ
สันทนาการทีค่ ล้ายคลึงกัน
177 การซ่อมแซม
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง และสินค้าผูบ้ ริโภคอื่น ๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ทอ่ี ่นื เช่น เตาอบ
เตาหุงข้าว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ รองเท้า เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา นาฬิกา
และ เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
178 การบริการส่วนบุคคล
ประกอบด้วยสถานประกอบการซึง่ ดําเนินการหลักเกี่ยวกับการให้บริการส่วน บุคคล เช่น
การซักรีด บริการตัดผม เสริมสวย การถ่ายรูป อาบอบนวด ฌาปนกิจ บริการดูแลและรักษาสุสาน
และคนรับใช้ เป็ นต้น
179 การบริการอื่น ๆ
ประกอบด้วยสถานประกอบการในด้านบริการทีม่ ไิ ด้รวมไว้ในสาขาอื่น
180 กิจกรรมทีไ่ ม่สามารถจําแนกสาขาการผลิตได้
ประกอบด้วยสถานประกอบการทีม่ ไิ ด้จดั ไว้ในสาขาอื่นหรือกิจกรรมทีไ่ ม่สามารถจําแนกไว้
ในสาขาการผลิตใด ๆ
190 ผลรวมของมูลค่าปจั จัยการผลิตขัน้ กลางทัง้ หมด
เป็ นผลรวมของสาขา 001 ถึง 180
201 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนทีผ่ จู้ า้ งจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ ในรูปของตัวเงินและสิง่ ของ
ผูร้ บั จ้าง ได้แก่ ลูกจ้างระยะยาว ลูกจ้างชัวคราว
่
ผูบ้ ริหาร เป็นต้น
202 ผลตอบแทนการผลิต
ผลตอบแทนการผลิต ได้แก่ ผลตอบแทนจากปจั จัยการผลิตทัง้ หมด หรือมูลค่าเพิม่ ทัง้ หมด
หักด้วยค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเสือ่ มราคา และภาษีทางอ้อมสุทธิ

21

203 ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสื่อมราคา คือ เงินสํารองค่าสึกหรอของสินทรัพย์ประเภททุนต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมของ
อาคารทีท่ าํ การของสถานประกอบการ และเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรต่าง ๆ
204 ภาษีทางอ้อมสุทธิ
ภาษีทางอ้อม ได้แก่ ภาษีการค้า ภาษีสง่ ออก ภาษีใบอนุ ญาต ภาษีค่าบริการในโรงแรมและ
ภัตตาคาร แสตมป์ และภาษีการขายพิเศษอื่น ๆ เช่น รถยนต์ เครือ่ งใช้ทางไฟฟ้า เครื่องดื่มชนิดมี
แอลกอฮอล์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ภาษีทางอ้อมแตกต่างจากการคํานวณของกองบัญชี
ประชาชาติตรงทีภ่ าษีขาเข้า และภาษีการค้าจากสินค้านํ าเข้าไม่ได้รวมอยู่ดว้ ย ภาษีทางอ้อมสุทธิ
เท่ากับภาษีทางอ้อมทัง้ หมดหักด้วยเงินอุดหนุน
209 มูลค่าเพิม่ รวม(Total Value Added)
เป็ นผลรวมของรายการ 201 ถึง 204
210 ผลผลิตรวมในประเทศ(Gross Outputs)
เป็ นผลรวมของมูลค่าปจั จัยการผลิตขัน้ กลางและมูลค่าเพิม่ ทัง้ หมด (190 + 209)
301 รายจ่ายเพือ่ การอุปโภคบริโภคของเอกชน(Private Consumption Expenditure)
หมายถึง รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน เป็ นรายจ่ายรวมที่ครัวเรือนและ
สถาบันทีไ่ ม่แสวงหากําไรได้ใช้จ่ายไปในการซือ้ สินค้าและบริการ โดยไม่คํานึงถึงอายุของการใช้
งาน ทัง้ นี้ มิได้รวมถึงรายจ่ายลงทุนในรูปต่าง ๆ เช่น สิง่ ก่อสร้าง เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ ซึง่
ก่อให้เกิดผลผลิตถือว่าเป็ นการสะสมทุน รายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของเอกชนครอบคลุมถึงการ
ใช้จา่ ยของชาวไทยในต่าง ประเทศในรูปของนักท่องเทีย่ ว และครอบครัวชาวต่างประเทศทีท่ ํางาน
ให้เอกชน หรือองค์กรทีไ่ ม่แสวงหากําไรในไทย การซือ้ สินค้าและบริการ ซึง่ อาจจะเป็ นสินค้าคงทน
มีอายุการใช้งาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ท่บี ริโภคสิ้นเปลือง ค่าบริการ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล สินค้าและบริการที่ผลิตเองและบริโภคเอง ก็ประเมินค่า (impute) ขึน้ ด้วย เช่น
อาหารทีท่ ําแล้วบริโภคเอง ค่าเช่าบ้านทีเ่ จ้าของเป็ นผูอ้ ยู่อาศัยเอง การซ่อมแซมรักษาบ้านเรือน
ด้วยตนเอง
302 รายจ่ายเพือ่ การอุปโภคบริโภคของรัฐบาล(Government Consumption Expenditure)
ได้แก่ รายจ่ายรวมของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการทัง้ นี้รวมถึงรายจ่ายของทหาร
ทัง้ หมดและการใช้จา่ ยของราชวงศ์ แต่ไม่รวมรายจ่ายของสถานประกอบการของรัฐทีป่ ระกอบการ
เพื่อหวังผลกําไร
303 การสะสมทุน(Gross Fixed Capital Formation)
การสะสมทุน ได้แก่ สิง่ ก่อสร้าง เครื่องจักรและเครื่องมือทัง้ ของภาครัฐบาลและเอกชน แต่
ไม่รวมสิง่ ก่อสร้างทางทหาร

22

304 ส่วนเปลีย่ นของสินค้าคงเหลือ(Increase in Stocks)
ส่วนเปลีย่ นของสินค้าคงเหลือประกอบด้วยสินค้า ดังนี้
- สินค้าสําเร็จรูปเก็บไว้ในโรงเก็บสินค้าของผูผ้ ลิต
- วัตถุดบิ ทีย่ งั ไม่ได้ใช้จดั ซือ้ โดยผูผ้ ลิต
- สินค้ากึง่ สําเร็จรูปและสินค้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างขบวนการผลิต
- สินค้าทีอ่ ยูใ่ นมือของผูข้ ายส่งและผูข้ ายปลีก
305 การส่งออก(Exports)
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตในราคาผูซ้ อ้ื (Purchaser's price) สินค้าส่งออกคิดมูลค่า
ตามราคา f.o.b.สําหรับราคาผูผ้ ลิต (Producer's price) สินค้าส่งออกคิดมูลค่า โดยหักส่วนเหลื่อม
ทางการค้าและค่าขนส่งออกจากราคา f.o.b.
306 การส่งออกพิเศษ(Special Exports)
ได้แก่ non-merchandised goods และบริการทีม่ ไิ ด้รายงานไว้ในหนังสือรายงานสินค้าเข้า
และออกของประเทศไทย ซึ่งจัดทําโดยกรมศุลกากร รายการที่รวมอยู่ในนี้คอื ค่าขนส่งและ
ประกันภัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งออก ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไทย ค่าพาหนะ
ขนส่ง ค่าใช้จ่ายขององค์การรัฐบาลต่ างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และครอบครัวทูต
ค่าใช้จ่ายของฐานทัพต่างประเทศ และบริการอื่นทีจ่ ่ายโดยชาวต่างประเทศ และการส่งออกสินค้า
ทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจค้น (Smuggling)
309 อุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายรวม(Total Final Demand)
เป็ นผลรวมของสาขา 301 ถึง 306
310 อุปสงค์รวม(Total Demand)
เป็ นผลรวมของสาขา 190 และ 309
401 สินค้านําเข้า(Imports)
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตในราคาผูซ้ อ้ื (Purchaser's price) สินค้านํ าเข้าคิดมูลค่า
ตามราคา c.i.f เช่นเดียวกับตารางราคาผูผ้ ลิต (Producer's price)
402 ภาษีศุลกากร(Import Duty)
ได้แก่ ภาษีศุลกากรของสินค้านําเข้าทุกประเภท
403 ภาษีการค้านําเข้า(Import Tax)
ได้แก่ ภาษีการค้านําเข้ารวมภาษีการขายและภาษีเทศบาล
404 การนําเข้าพิเศษ(Special Imports)
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ได้แก่ non-merchandised goods และบริการที่ซ่งึ มิได้รายงานไว้ในหนังสือรายงาน
สินค้าเข้าและออกของประเทศ ไทย ที่จดั ทําโดยกรมศุลกากร เช่น การใช้จ่ายของคนไทยใน
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายขององค์การรัฐบาลไทยและครอบครัวฑูตนอกประเทศไทย การนํ าเข้าโดย
ไม่ผา่ นด่านศุลกากรของไทย (Smuggling)
409 การนําเข้ารวม(Total Imports)
เป็ นผลรวมของสาขา 401 ถึง 404
501 ส่วนเหลือ่ มการค้าส่ง(Wholesale Trade Margin)
เป็ นส่วนเหลื่อมการค้าในขัน้ ตอนการค้าส่งสินค้าจากโรงงานไปยังพ่อค้าปลีก หรือสถาน
ประกอบการอื่น ๆ
502 ส่วนเหลือ่ มการค้าปลีก(Retail Trade Margin)
เป็ นส่วนเหลื่อมทางการค้าในขัน้ ตอนการค้าปลีกสินค้าไปยังผูบ้ ริโภค ซึง่ หมายถึงครัวเรือน
และบุคคลทัวไป
่
503 ค่าขนส่ง(Transportation Cost)
เป็ นค่าขนส่งรวมของค่าขนส่งจากโรงงานจนถึงผูบ้ ริโภค
509 ผลรวมของส่วนเหลือ่ มการค้าและค่าขนส่ง(Total Trade Margin and Transportation Cost)
เป็ นผลรวมของรายการ 501 ถึง 503
600 ผลผลิตรวมในประเทศ(Control Total)
เป็ นผลรวมของมูลค่าปจั จัยการผลิตขัน้ กลางและอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายทัง้ หมดหัก ด้วยมูลค่า
การนําเข้า ส่วนเหลือ่ มทางการค้าและค่าขนส่ง ซึง่ ได้แก่รายการ 190 + 309 - 409 - 509
700 อุปทานรวม(Total Supply)
เป็ นผลรวมของผลผลิตรวมในประเทศบวกด้วยมูลค่าการนํ าเข้า ส่วนเหลื่อมทางการค้าและ
ค่าขนส่ง ซึง่ ได้แก่รายการ 600 + 409 + 509

------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก 3
เทคนิ คของ RAS
RAS คือวิธกี าร สร้างแมทริกใหม่ เมื่อมีค่าของข้อมูลผลรวมค่าใหม่เกิดขึน้ โดยที่แมทริก
ใหม่ยงั คงโครงสร้างของ element ต่าง ๆ เหมือนแมทริกเดิม ตัวอย่างเช่น เมือ่ มีแมทริกหนึ่งทีม่ ี
ค่าผลรวมของ element เท่ากับค่าใดค่าหนึ่งนัน้ ต่อมาเมื่อค่าผลรวมของ element ดังกล่าวนัน้
เปลีย่ นไป วิธ ี RAS ก็คอื การสร้างแมทริกใหม่ทม่ี โี ครงสร้าง element เหมือนแมทริกเดิม แต่ม ี
ค่าผลรวมของ element เท่ากับค่าใหม่
เมือ่ แสดงในรูป matrix วิธขี อง RAS สามารถแสดงได้ดงั นี้
A2

=

R1 A(0) S1

เมือ่ A2 คือ matrix ใหม่ทต่ี อ้ งการ
A(0) คือ matrix เดิมซึง่ ต้องการทีจ่ ะ balance
R1 คือ a diagonal matrix of elements modifying rows
S1 คือ a diagonal matrix of column modifiers
หากเขียนเป็ นขัน้ ตอนของ RAS อธิบายได้คอื
สมมุตมิ ี matrix เดิม ซึง่ มีรปู แบบคือ
[ A ] [ y ]
[ x

; xi = yi

]

เมือ่
y , x คือ column sum และ row sum โดย ค่าในลําดับที่ i จะต้อง
เท่ากันเสมอ
matrix ใหม่ทต่ี อ้ งการ คือ
[ A2 ] [ y1 ]
[ x1 ]
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เมือ่
y 1 , x 1 คือ column sum และ row sum ค่าใหม่หรือกรณีมขี อ้ มูลใหม่
(ซึง่ ก็คอื ค่าสมดุลที่ yi = xi เสมอ)
โดยที่ R

=

y1 / y
.
.

และ S

=

x1 / x
.
.

และ

R1

= diagonal ของ R

S1

= diagonal ของ S

วิธกี ารทํา RAS ก็คอื การเอา R1 ไปคูณกับ matrix A(i) และเอา A(i) คูณกับ S1 ทํา
เช่นนี้เรือ่ ยไป(เรียกว่า 1 รอบ) ซึง่ อาจจะต้องทํามากกว่า 10 รอบขึน้ ไปจนได้แมทริกทีม่ คี ่า
ผลรวมด้านแถวเท่ากับด้านสดมภ์

ภาคผนวก 4
แนวทางการกระจายตัวอย่างในแต่ละสาขาการผลิ ต
ข้อเสนอแนะแนวทางการกระจายตัวอย่างจํานวน 7,000 ตัวอย่างเพื่อให้ครอบคลุมสาขา
ต่างๆ ครบถ้วนและสอดคล้องกับนํ้าหนักของแต่ละสาขามีดงั นี้
1. ตัวอย่างในสาขาการเกษตร(รหัส 001-029) ควรครอบคลุมเฉพาะนิตบิ ุคคลเท่านัน้
และเนื่องจากจํานวนนิตบิ คุ คลในสาขาทีเ่ กีย่ วกับการเพาะปลูกพืชมีในสัดส่วนทีน่ ้อย
กว่าเมื่อเทียบกับการปศุสตั ว์และประมง ดังนัน้ การกําหนดค่าตัวอย่างต่อประชากร
ในสาขาการเพาะปลูกพืชจึงควรสูงกว่าปศุสตั ว์แลประมง
2. ในกรณีท่สี าขาการเกษตรใดไม่มนี ิ ติบุค คลอยู่เ ลย(ต้อ งตรวจสอบกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าให้แน่ นอน) ให้ถอื ว่าไม่ม ี SMEs อยูใ่ นสาขานัน้ ๆ
3. ค่าของสัดส่วนตัวอย่างต่อประชากรในภาคเกษตร(นิตบิ ุคคลทัง้ หมด)อาจใช้ค่าตํ่าได้
เพราะความแตกต่ า งระหว่ า งตัว อย่า งน่ า ที่จ ะไม่ม ากนัก เนื่ อ งจากการผลิต ทาง
การเกษตรส่ ว นใหญ่ ใ ช้ท รั พยากรที่อิน เป็ น หลัก และการผลผลิต แต่ ล ะรายใช้
เทคโนโลยีหรือวิธกี ารผลผิตทีค่ อ่ นข้างคล้ายคลึงกัน
4. การผลผลิตในภาคอุ ตสาหกรรม(manufacturing) ไม่ควรให้ตวั อย่างตกอยู่กบั ราย
เล็กหรือรายย่อยมากนัก ทัง้ นี้เพื่อให้ขอ้ มูลโครงสร้างต้นทุนการผลิตที่ได้จากการ
สอบถามตัวอย่างต่างๆ มีความครอบคลุมครบถ้วนในแต่ละรายการภายใต้รหัส I-O
ให้มากที่สุด ในกรณีรายย่อยนัน้ อาจมีสนิ ค้าจํานวนน้อยชนิด หรือใช้วตั ถุดบิ น้อย
อย่าง ใช้เทคโนโลยีการผลิตอย่างง่ายไม่สลับซับซ้อน ไม่มกี ารบันทึกงบการเงิน
อย่างเป็ นระบบตามมาตรฐาน ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบถามจึงไม่ครอบคลุมครบถ้วน
ตามที่ค วรจะต้ อ งมี( คุ ณ ค่ า ของตาราง Input-output table คือ ความแนบนั ย
(consistency) ของการใช้ปจั จัยการผลิต และการกระจายผลผลิตในระหว่างสาขา
ต่างๆ ถ้าหากข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามครอบคลุมไม่ครบถ้วนแล้ว ความแนบนัย
ระหว่างสาขาผลผลิตต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึน้ ทําให้การนํ าตารางมาใช้วเิ คราะห์ความ
เชื่อมโยงต่างๆ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้
5. จากตารางที่แนบมาได้ลองคํานวณหาการกระจายตัวของตัวอย่างจํานวน 7,000
ราย ลงในแต่ล ะสาขาในเบื้องต้นโดยใช้ค่าสัด ส่ว นจากมูลค่ าเพิม่ (gross value
added) ขัน้ ตอนต่อไปควรหารือเพื่อปรับลดจํานวนตัวอย่างลงในสาขาดังต่อไปนี้
(เนื่องจากค่าเบือ้ งต้นทีไ่ ด้น่าจะมีจาํ นวนสูงมากเกินไป)
1) การเพาะปลูกพืช(001-017)
2) ปศุสตั ว์(018-023)
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3) บริการทางการเกษตร(024)
4) ปา่ ไม่และผลิตภัณฑ์(025-027)
5) ประมง(028-029)
6) การผลิตนํ้าตาล(055)
7) การต้ม กลันสุ
่ รา(062)
8) บุหรี(่ 066)
9) การผลิตไฟฟ้า(135)
10) การค้าส่ง(145)
11) บริการไปรษณียโ์ ทรเลขและการสือ่ สาร(159)
12) อสังหาริมทรัพย์(163)
13) บริการการศึกษา(167)
6. ทํานองเดียวกันในบางสาขามีค่ าตัวอย่างที่ไ ด้จากการคํานวณค่ าสัด ส่ ว น gross
value added เท่ากับศูนย์ จึงควรต้องปรับให้มตี วั อย่าง เช่นอย่างน้อย 2-3 รายใน
สาขาดังต่อไปนี้
1) การขุดและแต่งแร่เหล็ก(032)
2) การขุดและแต่งแร่ดบี ุก(033)
3) การขุดและแต่งแร่วุลแฟรม(034)
4) การขุดเจาะแร่ฟลูออไรด์(036)
5) การขุดเจาะเหมืองแร่ทาํ เคมีภณ
ั ฑ์(037)
6) การบดข้าวโพด(051)
7) การผลิตไม้ขดี ไฟ(091)
8) ห้องสมุดและพิพธิ ภัณฑ์(175)
7. ในสาขาที่เ ป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ สาขาที่ใ นเบื้อ งต้ น เห็น ว่ า น่ า ที่จ ะมีเ พีย ง
วิสาหกิจขนาดใหญ่เ ท่านัน้ (อาจต้องให้ท่ปี รึก ษาช่วยตรวจสอบเพิม่ เติม) จะไม่ม ี
ตัวอย่าง SMEs อยูใ่ นสาขาดังต่อไปนี้
1) การทําเหมืองถ่านหินและลิกไนท์(030)
2) การขุดเจาะนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ(031)
3) การผลิตผงชูรสและผลพลอยได้(058)
4) การผลิตข้าวมอลต์และเบียร์(063)
5) การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ มูลฐาน(084)
6) การผลิตยางสังเคราะห์ วัสดุสงั เคราะห์ และเม็ดพลาสติก(086)
7) โรงกลันนํ
่ ้ ามันปิโตรเลียม(093)
8) การผลิตซีเมนต์ปอร์ตแลนด์(102)
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9) การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขัน้ มูลฐาน(105)
10) การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(106)
11) การผลิตรถไฟโดยสาร(124)
12) การผลิตยานยนต์(125)
13) การแยกก๊าซธรรมชาติและส่งก๊าซทางท่อ(136)
14) บริการขนส่งทางรถไฟ(149)
15) บริการขนส่งสินค้าทางทะเล(153)
16) การขนส่งทางอากาศ(156)
17) สถาบันการเงิน(160)
18) การประกันชีวติ (161)
19) การประกันวินาศภัย(162)
20) การบริหารราชการ(165)
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ภาคผนวก 5
ทบทวนความรู้ Matrix Algebra
ความหมาย
Matrix = A rectangular array of numbers, parameters or variables.
สัญลักษณ์ของ matrix

A

=

a ij

การเขียนสัญลักษณ์ของ matrix จะต้องมี dimension ประกอบด้วยเสมอ
Dimension of matrix =

a ij ,

m rows X n columns

=

mXn

i

=

1…………m

j

=

1…………n

vector

=

matrices contain one column(column vector), or one row(row

row vector

=

transpose of the column vector

scalar

=

a number

vector)

Identity matrix =

a square matrix with 1s in its principal diagonal and 0s
everywhere else.

Null matrix

a matrix whose elements are all zero.

=

The algebra of matrices
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Let

A

= [ a ij ],

B = [ b ij ]

1. Equality
A = B if and only if they have the same dimension and have identical
elements in the correspondent location in the array.
2. Addition, A +B
[ a ij ] + [ b ij
]
= [ c ij ] where c ij = a ij + b ij
3. Subtraction , A - B
[ a ij ] - [ b ij ]
4. Scalar multiplication
k [ a ij ]

= [ c ij ] where c ij = a ij - b ij
= [ e ij ]

where e ij

= k*a

ij

5. Multiplication , A B
j

AB

=

C, where c ij = ∑ a ik * b ki
k=1

=

the inner product of the i th row of the leadmatrix A
and the j th column of the lag matrix B

Transpose matrix
Transpose matrix = when the rows and columns of the matrix are interchanged
แทนสัญลักษณ์ดว้ ย

AT

Properties of transpose

หรือ

A/

3

1.
2.
3.

(A / ) /
(A+B) /
(AB) /

=
=
=

A
A/ +B/
B /A /

Inverse matrix
The inverse of matrix A, A -1 , is the matrix that satisfied the condition
A A -1 =

A -1A =

I

The inverse matrix is defined only if;
Necessary condition = square matrix
Sufficient condition

= non singular

Property of inverse matrix
1. (A -1 ) -1=
2. (AB) -1 =
3. (A / ) -1 =

A
B -1A -1
(A -1 ) /

---------------------------------------
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ภาคผนวก 6
เทคนิ คการวิ เคราะห์ Input-Output Table และ Input-Output Model

เทคนิ คการวิ เคราะห์ Input-Output Table
จากข้อมูลตาราง Input-Output สามารถนํ ามาใช้วเิ คราะห์ต่างๆ ได้โดยตรง(โดยไม่ต้องใช้วธิ ี
แบบจําลอง) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของการวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ ตัวอย่างของการนํ าข้อมูลจาก
ตารางมาใช้ประโยชน์ ทีส่ าํ คัญๆ ได้แก่
1. การเปรียบเทียบมูลค่าเพิม่ ต่อผลผลิตรวม(value added / gross output) เป็ นการแสดง
ถึง ผลตอบแทนจากการผลิ ตที่ต กอยู่ก ั บป จั จัยการผลิต ขัน้ ต้น ได้แ ก่ ผลตอบแทนต่ อ
แรงงาน การประกอบการ ปจั จัยทุนและที่ดนิ นอกจากนี้ยงั มีค่าของภาษีทางอ้อมสุทธิ
ปรากฏรวมอยู่ดว้ ยซึง่ สะท้อนถึงผลตอบแทนทีจ่ ่ายสู่สาธารณะ การเปรียบเทียบดังกล่าว
สามารถทําได้ทงั ้ ในระหว่างสาขาการผลิตต่าง และเปรียบเทียบระหว่าง SMEs และ
NSMEs ถ้าค่าดังกล่าวมีค่าสูงอาจสะท้อนถึงความยังยื
่ นของการประกอบการได้ดกี ว่า
ธุรกิจทีม่ ผี ลตอบแทนต่อปจั จัยขัน้ ต้นทีต่ ่าํ กว่า และถ้าพิจาณารายละเอียดลึกลงไป เช่นถ้า
สาขาใดมีค่าของ wages and salary ทีส่ ูงอาจแสดงว่าสาขาดังกล่าวอาจมีการใช้แรงงาน
เข้มข้น หรือถ้า มีค่า depreciation สูงอาจแสดงว่ามีการใช้ทุนเข้าข้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม
การพิจาณาค่าดังกล่าวเป็ นการดูในข้อมูลเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ อาจเป็ นประโยชน์สําหรับการ
ตัง้ โจทย์ง านวิจ ยั เป็ น ต้น อย่า งไรก็ต ามการหาข้อ สรุป ที่ช ั เจนจํา เป็ น ต้อ งดูข้อ มูล อื่น
ประกอบด้วย เช่นกรณีของการใช้แรงงานเข้มข้น ต้องเปรียบเทียบไปพร้อมๆ กับข้อมูล
ค่าแรงหรืออัตราค่าจ้างเป็นต้น
2. การวิเคราะห์ต้นทุนและโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรม ซึ่งก็คอื ค่าของปจั จัยการผลิต
ขัน้ กลางที่กระจายออกไปตามสาขาผลผลิตต่างๆ ค่าดังกล่าวสะท้อนว่าการผลิตสินค้า
รายการที่สนใจนัน้ มีการใช้วตั ถุดบิ หลักๆ จากอะไรบ้าง ในสัดส่วนที่เท่าไร ความสําคัญ
ของการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนคือการได้เห็นภาพของการเชื่อมโยงลงสู่อุตสาหกรรม
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ต่างๆ มากน้อยเพียงใด ถ้าอุตสาหกรรมใดมีสดั ส่วนของการใช้ปจั จัยการผลิตขัน้ กลาง
มาก แสดงว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวนัน้ มีบทบาทสําคัญต่ อเศรษฐกิจในฐานะที่สามารถ
ส่ง ผลเชื่อ มโยงที่สูง แต่ ใ นอีก ด้านหนึ่ ง ก็คอื มีอ ัตราผลการตอบแทนต่ อ ปจั จัยการผลิต
ขัน้ ต้น(ตามทีอ่ ธิบายในข้อ 1 ทีผ่ า่ นมา) ตํ่า
3. การวิเคราะห์การกระจายผลผลิตทัง้ การกระจายสู่อุตสาหกรรมต่างๆ และสู่อุปสงค์ขนั ้
สุดท้าย ถ้าสินค้าใดมีการกระจายไปเป็ นปจั จัยการผลิตขัน้ ต้นมากแสดงถึงสถานะของ
สินค้านัน้ ว่าเป็ นสินค้าขัน้ ปฐมภูมมิ าก ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็ นสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะ
มีค่าของสัดส่วนที่ตกอยู่กบั private consumption expenditure หรือ government
consumption expenditure ทีส่ ูง หรืออาจเป็ นสินค้าทีผ่ ลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศเป็ น
หลักก็ได้ถา้ สัดส่วน exports มีคา่ สูง
4. การวิเคราะห์ขดี ความสามารถการแข่ง ขันของอุ ต สาหกรรมโดยพิจารณาเปรียบเทียบ
โครงสร้างของอุตสาหกรรม โดยการนํ าค่าของ value added มาจับคู่เข้ากับค่าต่างๆ ที่
สนใจ เช่นถ้านํ าค่าของ value added มาจับคู่เข้ากับวัตถุดบิ นําเข้า(ในตาราง IO SMEs
ปจั จุบนั ยังไม่ได้จดั ทําค่านี้) โดยการแสดงภาพใน 4 quadrants แกนนอนแสดงสัดส่วนมู
ค่าเพิม่ ต่อ gross output (แกนนอนมีค่าเท่ากับศูนย์อยู่ปลายสุดซ้ายมือและค่าเท่ากับร้อย
อยู่ปลายสุด ขวามือ ) ส่ ว นแกนตัง้ นัน้ สามารถนํ าค่ าต่ างๆที่เ ราสนใจต้อ งการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความสัมพันธ์กบั การผลิต ตัวอย่างเช่น นําค่าสัดส่วนวัตถุดบิ นํ าเข้าต่อ gross
output มาใส่ค่าในแกนตัง้ (บนสุดเท่ากับร้อยและล่างสุดเท่ากับศูนย์ซ่งึ สามารถกําหนด
จุดตัดระหว่างแกนนอนและแกนตัง้ ได้ตามที่เหมาะสมกับสภาพโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศ หรือ ตามที่ผู้ว ิจยั ต้องการสะท้อนภาพของโครงสร้าง หรืออาจใช้ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศเป็ นจุดตัดก็ได้เช่นกัน) แล้วนําค่าดังกล่าวของอุตสาหกรรมต่างๆ มา plot ลงใน
แผนภาพ ในกรณีทอ่ี ุตสาหกรรมใดมีค่าตกอยู่กบั quadrant ที่ 1 (ขวามือบนสุด) ก็แสดง
อุตสาหกรรมดังกล่าวนัน้ มีผลตบแทนดีแต่ขณะเดียวกันก็ใช้หรือพึง่ พาวัตถุดบิ นําเข้ามาก
ใน quadrants อื่นๆก็พจิ ารณาในทํานองเดียวกัน
5. การดูค่า forward linkage และ backward linkage ของภาพรวมในระดับสาขา สามารถ
ทาได้จากผลรวมของค่า [I-A] -1 ผลรวมด้านแถวแสดงค่า forward linkage ส่วนในด้าน
สดมภ์แสดงถึง backward linkage ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าสาขานัน้ มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงสูง
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หากจะมีก ารกระตุ้ น เศรษฐกิจ โดยส่ ง ผ่ า นสาขาที่ม ีค่ า ดัช นี ค วามเชื่อ มโยงสู ง ก็จ ะให้
ผลกระทบทีไ่ ด้มคี า่ มาก
Input-Output Model
หลักการของ Input-Output Model
1.
2.
3.
4.

Static
Technical relationship rather than general equilibrium
Inter-industries dependent
Any set of “correct” output levels for the n industries must be one that
is consistent with all the input requirement in the economy

Assumption
1. Each industries produces only one homogeneous commodities
2. Each industries uses a fixed input ratio(or factor combination) for the purpose of
its output
3. Production in every industry is subject to constant return to scale
Structure
x 1 = a 11 x 1 + a 12 x 2 + ……..+a 1n x n + d 1 (1)
เมือ่
x1

=

a 11

=
coefficient input ( a ij = input of the i th
is used by the j th industry)

และ d 1 =

output of industry 1

the final demand of the open sector

industry
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ความหมายทีส่ ําคัญของสมการนี้คอื industry 1 is to produce an output that is sufficient
to meet the input requirements of the n industries as well as the final demand of the open
sector.
องค์ประกอบของด้านขวามือของสมการดังกล่าวทัง้ 2 ส่วนคือ the n industries และ final
demand แสดงถึงการเป็ น close model และ open model ตามลําดับ กล่าวคือ
a 11 x 1 + a 12 x 2 + ……..+a 1n x n  close model
a 11 x 1 + a 12 x 2 + ……..+a 1n x n + d 1  open model
จากสมการโครงสร้างหลัก สามารถนํามาเขียนใหม่ได้เป็น
(1- a 11 ) x 1 + a 12 x 2 + ……..+a 1n x n = d 1
และในอุตสาหกรรมที่ 2……จนถึง n industries
x 1 + (1-a 12 ) x 2 + ……..+a 1n x n = d 1
…………………………………………………………….
x 1 + a 12 x 2 + ……..+(1-a 1n ) x n = d 1
นํามาเขียนในรูปของ matrix ได้เป็ น
(I-A) X =

D

นํา (I-A) -1 คูณทัง้ 2 ข้าง จะได้เป็ น
(I-A) -1 (I-A) X =

(I-A) -1 D

X

(I-A) -1 D

=

(2)
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ตามรูปแบบของสมการ (1) ทีแ่ สดงข้างต้น เมื่อนําของทุกสาขาการผลิตสามรวมกันทัง้ หมด
ผลที่ได้ก็คอื ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ส่วนสมการที่ (2) คือแบบจําลองของ Input-Output
model ดังนัน้ ตาราง Input-Output จึงเป็นทัง้ ข้อมูลและแบบจําลองในเวลาเดียวกัน
การวิ เคราะห์ Input-Output model
เทคนิคของการวิเคราะห์ Input-Output model มี 2 รูปแบบคือการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
demand และการวิเคราะห์ด้าน supply ดังนัน้ ทุกโจทย์ปญั หาที่ต้องการนํ ามาใช้กบั Input-Output
model จึงต้องกําหนดในเบือ้ งต้นให้ได้วา่ เป็นปญั หาด้าน demand หรือด้าน supply
การวิ เคราะห์ด้าน demand
การวิเคราะห์ดา้ น demand หมายถึงการพิจารณาผลกระทบต่อการผลิตว่าจะมีค่าหรือมีการ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรเมือ่ มีการใช้จา่ ยสินค้าและบริการเกิดขึน้ สามารถแสดงได้ดงั นี้
(I-A) X =

D

X

(I-A) -1 D

=

การวิเคราะห์ดา้ น demand หมายถึงว่าโจทย์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของ
1) การใช้จา่ ยของครัวเรือน(Private consumption expenditure)
2) การใช้จา่ ยของรัฐบาล(Government consumption expenditure)
3) การลงทุ น (Fixed capital formation ) ซึ่งมี ความหมายเช่ น เดีย วกั นกับ capital
expenditure หรือ investment
4) ส่วนเปลีย่ นของสินค้าคงเหลือ(change in inventories)
5) การส่งออก(Export)
โจทย์ปญั หาที่วเิ คราะห์ด้าน demand ที่พบบ่อยคือการใช้จ่ายของรัฐบาลทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งความยุ่งยากและละเอียดอ่อนของการวิเคราะห์คอื การแจกแจงค่าใช้จ่ายออกเป็ นการใช้จ่าย
ประจําและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน และการกระจายการใช้จ่ายดังกล่าวลงตาม sector ต่างๆ ของ
ตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิต อาจใช้คา่ จากโครงสร้างในตารางเดิมหรือโครงสร้างทีส่ ร้างขึน้ ใหม่
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เป็นการเฉพาะตามจุดมุง่ หมายของการใช้จ่ายในแต่ละโครงการของรัฐบาลตามความเหมาะสมของแต่
ละปญั หา
สิง่ ทีต่ ้องปรับแต่งในการวิเคราะห์ดา้ น demand อีกประการหนึ่งคือการทดแทนการผลิต
ในประเทศด้วยสินค้าหรือบริการที่นําเข้ามาจากต่ างประเทศ อาจประมาณค่าขึ้นเบื้องต้นก่ อนที่จะ
กระจายค่าเพื่อการิเคราะห์ เช่นสมมุตวิ ่ามีการใช้จ่ายเกิดขึน้ 1,000 ล้านบาท อาจหักด้วยการนําเข้า
20 เปอร์เซ็นต์ออกไปก่อน(ค่านี้ต้องประมาณจากข้อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง) แล้วจึงกระจายส่วนทีเ่ หลือ
คือ 800 ล้านบาทลงไปยังสาขาต่างๆ
การวิ เคราะห์ด้าน supply
ด้าน supply หมายถึงการวิเคราะห์หาผลกระทบต่อการผลิตเมื่อปจั จัยขัน้ ต้น(primary input)
หรือมูลค่าเพิม่ เปลีย่ นแปลงไป แต่โจทย์ปญั หาส่วนใหญ่ในด้าน supply เป็ นการวิเคราะห์ถงึ ราคาหรือ
ผลกระทบด้านราคามากกว่าปริมาณ เช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้างจะมีผลกระทบต่อต้นทุน
อย่างไร เป็ นต้น ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องสร้าง vector (หรือ matrix) ของราคาขึน้ มาเพื่อใช้สําหรับการ
วิเคราะห์ด้วย หรือในอีกมุมมองหนึ่งของปญั หาคือสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์หาค่าการ
ลดลงของการผลิตเมือ่ มีการปรับค่าจ้างเพิม่ ขึน้ ก็ได้เช่นกัน
การพิจาณาผลกระทบด้านต้นทุนหรือราคาผลผลิตในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตก็
คือ การนํ าค่าของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิ ตในแนวตัง้ ซึ่งก็ก ารใช้ปจั จัยการผลิตขัน้ กลางที่
เชื่อ มโยงกันทัง้ หมดมาวิเคราะห์ห าค่ าผลกระทบที่จะมีต่ อ ต้น ทุ นหรือ ราคาผลผลิต ในแต่ ล ะสาขา
(รวมทัง้ การผลกระทบของค่าเชิงปริมาณด้วยเช่นกัน)
การนําโครงสร้างต้นทุนมาใช้จะต้อง transpose ค่า (I-A) ดังนี้
จากด้านสดมภ์ของตาราง แสดงใหม่ในรูปของแถวได้เป็น
x 1 = a 11 x 1 + a 21 x 2 + ……..+a n1 x n + v 1
หรือ (1- a 11) x 1 + a 21 x 2 + ……..+a n1 x n = v 1
แสดงในรูปของ matrix ได้เป็ น
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[I-A / ] [ X ]

=

[V]

[X]

=

[I-A / ] -1 [V]

[X]

=

[I-A -1 ] / [V]

การวิ เคราะห์ Input-Output model ในรูปแบบอื่นๆ
Input-Output model สามารถนํ าไปวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆอีกได้ค่อนข้างกว้างขวาง ในทีน่ ้ี
ขอเสนอแนวคิดในเบือ้ งต้น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การนํา Input-Output model ไปใช้วเิ คราะห์หาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมโดยหลักการคือ
การสร้าง matrix ของของเสีย(waste) ทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นรายสาขาตามตารางปจั จัยการผลิต
และผลผลิต แล้วนําไปวิเคราะห์รว่ มกันกับตารางปจั จัยการผลิต ซึง่ วิธวี เิ คราะห์ผลกระทบ
ดังลก่าวมีหลายลักษณะ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ในเอกสารต่างๆ รวมทัง้ การ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ผ่าน website ต่างๆ
2. Dynamic Input-Output model โดยหลักการของ Input-Output table เป็ นการวิเคราะห์
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่เรียกว่า static หรือถ้าเป็ นการพิจารณาเป็ นช่วงเวลาโดยการนํ า
ตาราง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เที ย บกั บ อี ก เวลาหนึ่ ง ก็ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ท่ี เ รีย กว่ า
comparative static อย่างก็ตามหากต้องการศึกษาเชิงพลวัตร(dynamic) ก็สามารถทีจ่ ะ
นํ าตาราง Input-Output มาปรับใช้ได้เช่นกัน แนวคิดคือ เช่นสมมุตวิ ่า การผลิตจะมี 1
ช่วงเวลาของการล่าช้า(one period lag in production) ความหมายคือ ความต้องการ
ผลผลิต ณ ระยะเวลาที่ t จะเป็ นตัวกําหนดระดับการผลิตในปีท่ี t+1 เขียนเป็ นสมการได้
คือ
x 1, t+1 = a 11 x 1, t + a 12 x 2,t + ……..+a 1n x n,t + d 1,t
ในรูปของ matrix คือ
X t+1 = A x t + d t

(1)
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X t+1 - A x t = d t
ในด้าน final demand ต้องสร้าง exponential final demand vector, ใน
ขณะเดียวกัน ในด้านผลผลิตก็ต้อ งสร้าง exponential vector ร่ว มกับค่ าจาก undetermined
coefficients ทัง้ ของ x t และ X t+1 หลังจากนัน้ จึงคํานวรหาค่า undetermined coefficients ดังกล่าว
โดยอาศัยค่าในแต่ละ elements ในตารางปจั จัยการผลผลิตและผลผลิต รายละเอียดสามารถหาอ่าน
เพิม่ เติมได้ เช่นจาก Fundamental Methods of Mathematical Economic by Alpha C. Chiang.
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