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แนวทางการพฒันาและจดัทาํ 

ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของ SMEs 

นายภกัดิ ์ทองสม้ 

30 กนัยายน 2556 

 

1. ความหมายของตารางปัจจยัการผลผิตและผลผลิต(Input-Output Table หรือ IO 

table) 

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติคอืตารางทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการผลติและ

การใชผ้ลผลติ ทัง้ทีใ่ชไ้ปในขัน้สุดทา้ย (final use of goods and services) และทีใ่ชไ้ปเพื่อการ

อุปโภคขัน้กลาง (intermediate consumption) ซึง่การใชเ้พื่ออุปโภคขัน้กลางหรอื inter-industry 

demandน้ีคอืหวัใจสําคญัทีสุ่ดของตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติเพราะเป็นการแสดงถึง

ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ

และมคีวามสอดคลอ้งกนั 

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติถูกคดิค้นและสรา้งขึน้โดย Professor Wassily W. 

Leontief ในปี ค.ศ. 1951 (รายละเอยีดปรากฏใน The Structure of American Economy 

1913-1939) แมว้่าแนวคดิของการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมหน่ึงไปยงัอกีอุตสาหกรรมหน่ึง

ในระบบเศรษฐกิจได้มกีารคดิค้นและอธบิายไว้ก่อนหน้าแล้วก็ตาม แต่ Professor  Leontief 

เป็นคนแรกทีนํ่าแนวคดิของการเชือ่มโยงระหวา่งอุตสาหกรรมการผลติไดอ้ยา่งครบถว้นโดยการ

นํามาวางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆทัง้หมดในระบบเศรษฐกิจในรูปของ 

matrix และใชเ้ทคนิคของ matrix ดงักล่าววเิคราะหค์วามเชื่อมโยงจากคําถามทีว่่าระดบัการผลติ

ของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในระบบเศรษฐกจิใดเศรษฐกจิหน่ึงจะเป็นเท่าไรเมื่อมคีวามต้องการ

โดยรวมเกดิขึน้ในระบบเศรษฐกจินัน้ทัง้หมด การทําความเขา้ใจแนวคดิของการวเิคราะหต์าราง

ปจัจยัการผลผลติและผลผติจงึม ี2 ระดบั ระดบัแรกเป็นการสมมตุวิ่าเป็นระบบเศรษฐกจิแบบปิด 

เมื่อมคีวามต้องการภายในระบบเศรษฐกจิขึน้ก็จะส่งผลทัง้หมดไปยงัการผลติเพิม่ขึน้ในระบบ

เศรษฐกิจดงักล่าว ส่วนระดบัที่สองเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด เมื่อมคีวามต้องการเกิดขึ้น

ภายในระบบเศรษฐกจิความต้องการส่วนหน่ึงจะถูกตอบสนองโดยสนิคา้และบรกิารทีนํ่าเขา้มา

จากต่างประเทศ   

อุตสาหกรรมต่างๆ ในตารางปจัจัยการผลิตและผลผลิตเป็นการจําแนกสาขา

อุตสาหกรรมตามประเภทรายการสนิคา้และบรกิาร (commodity) มใิช่การจาํแนกตามกจิกรรม

การผลติ (activity) เหมอืนในบญัชกีารผลติในบญัชรีายไดป้ระชาชาต ิในกรณีของประเทศไทย 

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติมกีารจดัจําแนกสาขาผลผลผลติ 4 รปูแบบ โดยจาํแนกสนิคา้

และบรกิารออกเป็น 180 รายการ, 58 รายการ และ 26 รายการและ 16 รายการ ทัง้น้ีไม่ว่าจะ

เป็นการจดัจาํแนกแบบใดกต็าม รายการในตาราง IO กย็งัคงครอบคลุมสนิคา้และบรกิารในทุก
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ภาคเศรษฐกจิที่มอียู่ทัง้หมด ตัง้แต่ภาคการเกษตร ภาคการอุตสาหกรรม ภาคการคา้และภาค

การบรกิาร  

 รปูแบบของตารางซึง่นําเสนอในลกัษณะของแมทรกินัน้ ในดา้นแถว (row) เป็นการ

แสดงการกระจายผลผลติ (output distribution) ไปยงัผู้ใช้สนิค้าและบรกิาร ส่วนด้านสดมภ ์

(column) แสดงการกระจายการใชป้จัจยัการผลติ (input distribution) ตามทีก่ล่าวแลว้ว่า matrix 

ของตารางปจัจยัการผลติและผลผลติมลีกัษณะเป็น commodity X commodity มใิช่ activity X 

activity ดงันัน้การจดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติจงึมเีทคนิคและขอ้ยุ่งยากพอสมควร 

กล่าวคอืจากขอ้มลูเบือ้งต้นทีไ่ด้จากการสํารวจสถานประกอบการเพื่อรวบรวมขอ้มลูรายไดข้อง

สถานประกอบการและมูลค่าต้นทุนและวตัถุดบิที่แต่ละสถานประกอบการใช้ไปนัน้ เน่ืองจาก

สถานประกอบการเป็นหน่วยการผลติทีถู่กจดัหมวดหมูต่ามกจิกรรมการผลติ ดงันัน้ขอ้มลูรายได้

ทีร่วบรวมได้จงึเป็นรายได้ทีจ่ําแนกได้ตามกจิกรรมการผลติ (activity) แต่ในด้านต้นทุนจะเป็น

การจาํแนกตามประเภทสนิคา้และบรกิาร (commodity) ดงันัน้การสรา้งตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติจงึตอ้งเริม่ตน้จากการสรา้งตารางทีเ่รยีกว่า U-table ซึง่กค็อืตารางแมทรกิทีม่ดีา้นสดมภ์

เป็นกจิกรรมและดา้นแถวเป็นสนิคา้ (commodity X activity) หลงัจากนัน้ต้องใชส้มมุตฐิานที่

เรยีกว่า the assumption of commodity technology สรา้งตารางแมทรกิใหม่ขึน้มามลีกัษณะ

เป็น activity X commodity เพื่อนํามาคูณกบั U-table ไปเป็น commodity X commodity ได้

เป็นตารางปจัจยัการผลติและผลผลติที่ต้องการ อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยนัน้ ใช้

วธิกีารสาํรวจเพือ่นําขอ้มลูปฐมภมูมิาปรบัปรงุตารางเดมิทีม่อียูก่่อนหน้าแลว้ จงึเป็นเทคนิคแบบ

รวบรดั (short-cut) วธิหีน่ึงในการสรา้งตารางทีส่ะดวกและรวดเรว็ การใช ้ the assumption of 

commodity technology จงึเป็นแนวทางทีจ่ะใชเ้มื่อเริม่สรา้งตารางปจัจยัการผลติและผลผลติขึน้

เป็นครัง้แรกเท่านัน้ 

 การจดัทาํตารางปจัจยัการผลติและผลผลติของประเทศไทยซึง่ดําเนินการโดยสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตนิัน้
1

                                                 
1
 ประวตัขิองการสรา้งตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติของประเทศไทยนัน้ เริม่ขึน้ครัง้แรกโดย ดร. วชิติ

วงศ ์ณ ป้อมเพชร เป็นตารางขนาด 3X3 ของปี ค.ศ. 1951 และไดม้กีารสรา้งและพฒันาต่อเน่ืองมาโดยลาํดบั 

และเน่ืองจากในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไมม่ขีอ้มลูโครงสรา้งการผลติ การสรา้งตารางจงึอาศยัขอ้มลูจาก

ประเทศอืน่ เชน่ ดร. ลาํดวน มา้ประเสรฐิ สรา้งตารางขนาด 11X11 ในปี ค.ศ. 1954 โดยใชข้อ้มลูโครงสรา้ง

สมัประสทิธิป์จัจยัการผลติจากประเทศอนิเดยีและไนจเีรยีมาเป็นพืน้ฐาน ทัง้น้ีเพราะวธิขีอง IO นัน้เชือ่วา่การ

ผลติในภาคอุตสาหกรรม(manufacturing)นัน้ขึน้อยูก่บัเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลซึง่แต่ละประเทศจะใชเ้หมอืนๆ 

กนั ตารางทีส่าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตสิรา้งขึน้ครัง้แรกและประกาศใช้

เผยแพร่อยา่งเป็นทางการนัน้ เป็นตารางปี ค.ศ. 1975 โดยความร่วมมอืกบัอกี 3 หน่วยงานคอื สาํนกังานสถติิ

แห่งชาต ิสถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ Institute of Developing Economies(IDE) 

ประเทศญีปุ่น่ เป็นตารางสมบรูณ์ขนาด 180X180 สาขา ใชเ้วลาจดัทาํคอ่นขา้งยาวนานประมาณ 5 ปีจงึสาํเรจ็ 

 โดยปรกตจิะดําเนินการเป็นประจํา
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ทุก 5 ปี ตารางทีไ่ดม้กีารจดัทําและเผยแพร่แลว้คอืตารางประจาํปี ค.ศ. 1975, 1980, 1985, 

1990, 1995 และ 2000 แต่กม็กีารสรา้งตารางในบางปีเป็นกรณพีเิศษเช่น ปี 1998 เป็นตน้ 

2. ความสมัพนัธร์ะหว่างตารางปัจจยัการผลผลิตและผลผลิตและบญัชีประชาชาติ 

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติมรีะบบทีเ่หมอืนกบับญัชปีระชาชาต ิ โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ระบบบญัชปีระชาชาตปีิ ค.ศ. 1968 แต่ส่วนแตกต่างทีส่ําคญัคอืการนําเสนอของระบบบญัชี

ประชาชาตใินส่วนของการใชป้จัจยัการผลผลติขัน้กลางในสาขาใดๆกต็ามนัน้เป็นการแสดงค่าที่

เป็นคา่รวมทัง้หมด
2

สว่นแตกต่างระหวา่งตารางปจัจยัการผลผลติและผลติเทยีบกบับญัชปีระชาชาตทิีส่ําคญั

อกีประการหน่ึงก็คอืการจําแนกสาขาการผลติในระบบบญัชปีระชาชาตเิป็นการแยกสาขาตาม

กจิกรรม(activities)การผลติโดยใชม้าตรฐาน ISIC หรอื TSIC (ISIC เป็นมาตรฐานสากล ส่วน 

TSIC เป็นมาตรฐานของประเทศไทยที่มกีารปรบัให้สอดคล้องกบัระบบกจิกรรมการผลติของ

ประเทศซึ่งสามารถเทยีบเคยีงกบั ISIC ได้) ส่วนสาขาการผลติในตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลตินัน้เป็นสาขาการผลติของสนิคา้(commodities)ซึง่ผู้จดัทําสามารถออกแบบการแจกแจง

สาขาของ commodities ต่างๆไดต้ามทีต่้องการทราบความเชื่อมโยงระหว่างสาขาเศรษฐกจิการ

ผลติต่างๆของประเทศ ในกรณีของประเทศไทยสาขาเศรษฐกจิในตารางปจัจยัการผลผลติและ

ผลผลติของประเทศทีล่ะเอยีดทีสุ่ดเป็นการจาํแนกออกเป็น 180 สาขา เป็นการออกแบบการ

จําแนกสาขาโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ

 แต่ตารางปจัจยัการผลติตอ้งแจกแจงรายละเอยีดการใชป้จัจยัการผลติในแต่

ละสาขาต่างๆ ทุกสาขาทัง้หมดในระบบเศรษฐกจิ ดงันัน้การจดัทําตารางปจัจยัการผลผลติและ

ผลผลิตจงึไม่ได้ทําทุกปีเพราะการรวบรวมข้อมูลปจัจยัการผลผลิตขัน้กลางที่มรีายละเอียด

ดงักล่าวต้องใช้การสํารวจขนาดใหญ่ มคี่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง โดยทัว่ไปการจดัทําตารางปจัจยั

การผลติและผลผลติจะจดัทําเมื่อเชื่อว่าโครงสรา้งการใชป้จัจยัการผลผลติและผลผลติไดม้กีาร

เปลีย่นแปลงไป ดงัเช่นในกรณขีองประเทศไทยทีจ่ดัทาํทุก 5 ปีดงักล่าวแลว้ 

                                                                                                                                            
ในการทาํ IO ตารางแรกน้ีผูเ้ชีย่วชาญจาก IDE ไดม้กีารนําคา่สมัประสทิธิจ์ากตาราง IO ของประเทศญีปุ่น่เขา้

มาเปรยีบเทยีบดว้ยเชน่กนั    
2 ตามระบบ The System of National Accounts ตัง้แต่ทีอ่อกใชใ้นปี ค.ศ. 1968 จนมาถงึระบบปี ค.ศ. 1993 

จนถงึระบบ ค.ศ. 2008 ซึง่ประกาศใชใ้นปจัจุบนัเป็นระบบบญัชคีู ่กาํหนดใหก้ารนําเสนอบญัชกีารผลติตอ้ง

แสดงค่า gross output, intermediate consumption และ value added ซึง่ปจัจบุนับญัชปีระชาชาตขิอง

ประเทศไทยไดใ้ชร้ะบบ 1993 SNA เป็นระบบการจดัทาํและไดแ้สดงคา่ทัง้ 3 รายการดงักล่าวไวแ้ลว้ แต่ใน

อดตีบญัชปีระชาชาตขิองประเทศไทยนําเสนอเฉพาะค่า value added เท่านัน้ ไม่มกีารแสดงค่า gross output 

และ intermediate input  
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ผูเ้ชีย่วชาญชาวญี่ปุ่น เริม่ใชใ้นการจดัทําตาราง I-O ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1975 และไดใ้ชเ้รือ่ยมา

จนถงึปจัจบุนัโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลง
3

นอกจากน้ีในกรณีของประเทศไทยยงัมคีวามแตกต่างระหว่าง IO และ National 

Accountsในรายละเอยีดบางเรือ่ง ที่สําคญัเช่น การคดิมลูค่าผลพลอยไดซ้ึ่ง IO จะใชค้่าอตัรา

สดัส่วนโดยประมาณมาคํานวณโดยรวมโดยไม่คํานึงว่าผลพลอยได้นัน้ได้มกีารซื้อขายกนัจรงิ

หรือไม่ เช่นการคํานวณมูลค่าแกลบและฟางข้าว ซังข้าวโพดเป็นต้น ในขณะที่ National 

Accounts จะคํานวณหาค่าผลพลอยได้เฉพาะที่เกิดขึ้นและมกีารซื้อขายจรงิเกดิเป็นรายรบั

ขึน้มาเท่านัน้ หรอืในกรณีของการวดัมลูค่าภาคบรกิารในสาขาภตัตาคารซึง่ในตาราง IO มลูค่า

ของ gross output วดัจากรายรบัของภตัตาคารทีร่วมรายรบัจากการขายอาหารดว้ย(อาหารที่

ขายเป็น intermediate cost ของสาขาภตัตาคาร) ในขณะที ่National Account ไม่รวมค่าอาหาร 

มลูค่ารายรบัของภตัตาคารคดิเฉ 1

  

พ 1

ในดา้นอุปสงคข์ัน้สุดทา้ย(final demand) ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติแสดงรายการ

ต่างๆเช่นเดียวกับบญัชีประชาชาติ ประกอบด้วย การใช้จ่ายของครวัเรอืนหรอืของเอกชน

(private consumption expenditure) การใช้จ่ายของรฐับาล(government consumption 

expenditure) การสะสมทุน(gross fixed capital formation) ส่วนเปลีย่นสนิคา้คงเหลอื(increase 

in stocks) และการส่งออก (exports) หกัลบดว้ยการนําเขา้(imports) การใชจ้่ายขัน้สุดทายเมื่อ

รวมกบัการใชจ้่ายขัน้กลางรวมกนัเรยีกว่า อุปสงคร์วม(total demand) ส่วนของ final demand 

ในตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติกรณีของประเทศไทยที่มคีวามต่างจากบญัชปีระชาชาติ

อยู่บา้งคอืส่วนของการส่งออกพเิศษ(special export)และการนําเขา้พเิศษ(special import) ซึง่

ส่วนใหญ่หมายถงึการส่งออกและนําเขา้ทีไ่ม่ผ่านพธิศุีลกากร ตวัอย่างเช่นสนิคา้ทีต่ดิตวัไปกบั

นกัท่องเที่ยว นักการทูตหรอืผูท้ีท่ํางานในหน่วยงานระหว่างประเทศ การคํานวณในระบบบญัชี

ประชาชาตใิชค้า่ประมาณการทางออ้มจากแหลง่ต่างๆ เช่นการท่องเทีย่วแห่งประทศไทยเป็นตน้

(ในระบบบญัชปีระชาชาตติอ้งดคูวามสอดคลอ้งกบัค่าในดุลบญัชเีดนิสะพดัดว้ยเพราะต้องมคี่าที่

เ ท่ากันหรือสอดคล้องกัน) ส่วนในตารางปจัจัยการผลผลิตและผลผลิตนอกจากใช้ค่า

โดยประมาณการเบือ้งตน้จาก national accounts แลว้ ยงัมกีารประมาณมลูค่าเพิม่เตมิขึน้มาอกี

าะบรกิารเท่านัน้ อย่างไรกต็าม โดยหลกัการแลว้ต้องถอืว่า

ระบบของตารางปจัจยัการผลติและผลผลติเหมอืนกบัระบบบญัชปีระชาต ิ

                                                 
3 ในปจัจบุนั สาขาผลผลติของตาราง IO ขนาด 180 สาขา บางสาขาไดล้ดความสาํคญัลง เช่น ในภาคเกษตร 

ได้แก่ การทําสวนมะพร้าว(010) การทําไร่ปอแก้วและปอกระเจา(012) หรอืในภาคการผลติเหมอืงแร่ เช่น 

การทําเหมอืงแร่ดบีุก(033) การทําเหมอืงแร่ทงัสเตน(034) การทําเหมอืแร่ฟลูออไรท(์036) ในภาคการผลติ

สนิคา้อุตสาหกรรม เชน่ การผลติผงชรูส(055) การผลติไมข้ดีไฟ(091) เป็นต้น โดยอาจนําไปรวมไวก้บัสาขา

อื่นทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ในขณะเดยีวกนัไดม้อุีตสาหกรรมใหม่ๆ ทีม่คีวามสาํคญัเพิม่ขึน้มาก ดงันัน้จงึควรมี

การปรบัปรุงการจดัจาํแนกสาขาของตารางปจัจยัการผลติและผลผลติใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาพโครงสรา้งการ

ผลติในปจัจุบนัมากยิง่ขึน้ 
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ในขัน้ตอนของการหาสมดุลระหว่าง total supply ใหเ้ท่ากบั total demand ของสาขาต่างๆ ใน

ทุกสาขา 

ในส่วนของมลูค่าเพิม่(gross value added) ประกอบดว้ย ค่าจา้งและเงนิเดอืน(wages 

and salary) ส่วนเกนิของผูป้ระกอบการ(operating surplus)
4

ผลรวมของคา่ในสดมภ ์และในแถวของลาํดบัเดยีวกนัจะตอ้งมคีา่เท่ากนัเสมอ ถอืว่าเป็น

การเท่ากนัตามหลกัของสมดุลระหว่าง total demand กบั total supply ทีต่้องเท่ากนัซึง่ตรงกบั

หลกัในบญัชปีระชาชาตทิี ่gross domestic product(GDP) ต้องเท่ากบั gross domestic 

expenditure(C+I+G+X-M) เสมอ แต่เน่ืองจากการเท่ากนัดงักล่าวเป็นการเท่ากนับนหลกัของ

บญัชีคู่ซึ่งในทางสถิตินัน้ค่าทัง้สองด้านน้ีอาจไม่เท่ากัน จงึต้องคํานวณหาค่าความแตกต่าง

ดงักล่าวน้ีเรยีกว่าค่าความคลาดเคลื่อนทางสถติ(ิstatistical discrepancies) แต่ในระบบตาราง

ปจัจยัการผลติและผลผลติไม่มกีารแสดงรายการ statistical discrepancies แต่ใช้วธิตี ัง้สาขา 

unclassified ขึน้มา แลว้นําค่าทีท่ําใหเ้กดิความสมดุลระหว่าง demand และ supply ทัง้หมดมา

ใส่ไวใ้นรายการน้ี ดงันัน้ statistical discrepancies จงึเป็นความแตกต่างระหว่าง final demand 

กบั total value added หรอื GDP ส่วน unclassified เป็นความแตกต่างระหว่าง total demand 

กบั total supply (total demand = final demand + intermediate demand)  

 ค่าเสื่อมราคา(depreciation)และ

ภาษทีางอ้อมสุทธ(ิindirect taxes less subsidies) เมื่อเอามลูค่าเพิม่รวมไปรวมกบัค่าใชจ้่ายขัน้

กลางจะไดเ้ป็นมลูคา่ของ gross output หรอื total supply 

 การอุปโภคขัน้กลาง(intermediate consumption of industries)คอืหวัใจสําคญัของ

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติซึง่หมายถงึการใชจ้่ายเพื่อซือ้สนิคา้ที่ไม่คงทนและบรกิารเพื่อ

ใช้ในการผลติสนิค้าและบรกิาร โดยที่จะต้องใช้หมดสิ้นไปในกระบวนการผลติทําให้เกิดเป็น

สนิคา้และบรกิารชนิดใหมข่ึน้มา ค่าใชจ้่ายขัน้กลางน้ียงัรวมถงึการซ่อมและบํารุงรกัษาทรพัยส์นิ

ทุนทีต่อ้งจา่ยเป็นปรกตปิระจาํ คา่ใชจ้า่ยเพือ่การพฒันาและวจิยั(ทีม่ใิช่เป็นการลงทุน) ค่าใชจ้่าย

ทางอ้อมเพื่อการจดัหาทุน ค่าใชจ้่าย (transfer costs) ทีเ่กดิขึน้ในการซือ้ขายทีด่นิ ทรพัยส์นิจบั

ต้องไม่ได้และทรพัย์สินการเงนิต่าง ๆ ตามระบบบญัชีประชาชาติในกรณีของการแบ่งภาค

เศรษฐกจิออกตามสถาบนัเศรษฐกจินัน้ การอุปโภคขัน้กลางจะแบ่งเป็นการอุปโภคขัน้กลางของ

ธุรกิจหรอืวิสาหกิจ(รวมทัง้ครวัเรอืนที่ทําการผลิต) การอุปโภคขัน้กลางของรฐับาลและการ

อุปโภคขัน้กลางของสถาบนัไมแ่สวงกาํไรใหบ้รกิารแก่ครวัเรอืน 

3. แหล่งข้อมลูท่ีสาํคญัในการใช้จดัทาํตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต 

                                                 
4 สว่นเกนิของผูป้ระกอบการ(operating surplus) หมายความรวมถงึ กาํไร(profit) ค่าเช่า(rent) และ ดอกเบีย้

(interest) ในระบบบญัชปีระชาชาต ิ
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สาระสําคญัของงานการจดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติที่สําคญัที่สุดก็คอืการ

รวบรวมขอ้มลูเพือ่นํามาใชส้รา้งตาราง
5
 รองลงมาคอืงานการกระทบยอดตาราง(reconciliation)

6
 

โดยเฉ 1พ 1

แหลง่ขอ้มลูทีส่าํคญัเพือ่ใชส้รา้งตาราง Input-Output ประกอบดว้ย 

าะอย่างยิง่การจดัทําตารางในระยะแรกๆ ที่การกระทบยอดต้องใชเ้วลามากกว่าปรกติ

เพราะเสมอืนกบัว่าเป็นการเริม่จากศูนย ์แต่การทระทบยอดในตารางทีจ่ะสรา้งขึน้คราวต่อๆไป

ซึง่สามารถใช้โครงสรา้งจากตารางแรกเป็นฐานได ้ภาระของการกระทบยอดตารางอาจน้อยลง 

อยา่งไรกต็ามทัง้ 2 เรื่องน้ีเกี่ยวพนักนั กล่าวคอืถ้ามขีอ้มลูทีส่มบูรณ์เพยีงพอและถูกต้องเชื่อถอื

ไดแ้ลว้ ปญัหาในขัน้ตอนของการกระทบยอดกจ็ะลดน้อยลง 

3.1 บญัชีประชาชาติ 

ข้อมูลจากบญัชปีระชาชาตถิือว่าเป็นแหล่งที่สําคญัที่สุดของการสร้างตาราง I-O 

เพราะเป็นตวัตัง้ต้นกําหนดขอ้มูลหลกัๆ ในตารางและที่สําคญัเป็นตวักําหนดค่า control total 

ต่างๆ ขอ้มลูจากบญัชปีระชาชาตทิีนํ่ามาใช้นัน้ต้องใช้ทัง้จากขอ้มลูทีเ่ป็นมูลค่าและขอ้มูลที่เป็น

สดัส่วน(หรอืโครงสรา้ง) ขอ้มลูทีเ่ป็นมลูค่าไดแ้ก่ขอ้มลูในส่วนของ gross output, value added 

ทัง้หมดทุกรายการและข้อมูลอุปสงค์ขัน้สุดท้ายทุกรายการ 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 ส่วนขอ้มลูโครงสรา้งต้องใชท้ัง้โครงสรา้งของต้นทุนการผลติ และโครงสรา้งของ final 

demand ในแต่ละรายการ แต่ในระบบบญัชปีระชาชาตอนัน้ไม่มรีายละเอียดโครงสรา้งของ

ตน้ทุนมเีพยีงเฉพาะ total gross output และ total intermediate demand เพยีงค่าเดยีวเท่านัน้  

3.2 งานสาํมะโนและงานสาํรวจทางเศรษฐกจิ  

งานสาํมะโนและงานสาํรวจต่างๆส่วนใหญ่ดําเนินการโดยสํานักงานสถติแิห่งชาตโิดยเฉ 1

พ 1

                                                 
5 ผูเ้ชยีวชาญจากประเทศญีปุ่น่ทีไ่ดเ้ขา้มาชว่ยสรา้งตาราง I-O ใหก้บัประเทศไทยในระยะแรกๆ ไดเ้คยให้

ความเหน็ไวว้า่ การสรา้งตาราง I-O นัน้ ตอ้งใชข้อ้มลูทีม่ากทีส่ดุ(comprehensive) ยิง่กวา่การจดัทาํสถติใิดๆ 

ของประเทศ(ในขณะนัน้ Social accounting matrix หรอื SAM ยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัมากนัน้ เพราะการสรา้ง SAM 

กต็อ้งใชข้อ้มลูทีม่ากไมต่่างไปจาก I-O แต่อย่างใด)  

าะงานสํามะโนที่กฎหมายให้อํานาจเป็นให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเพยีงหน่วยงานเดียวที่

สามารถดําเนินการได้ รายงานผลสํามะโนและงานสํารวจทางเศรษฐกจิทีส่ําคญัๆเป็นประโยชน์

ต่อการนําเอาข้อมูลมาใช้จดัทําตาราง I-O เช่น สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม(พ.ศ. 2555) 

สํารวจการประกอบการกจิการโรงแรมและเกสต์เฮาส(์พ.ศ. 2553) สํารวจธุรกจิทางการค้าและ

ธุรกจิทางการบรกิาร(พ.ศ. 2553) งานสํารวจอุตสาหกรรมก่อสรา้ง(พ.ศ. 2552) งานสํารวจการ

ประกอบการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจาํทาง(พ.ศ. 2552) เป็นต้น  รวมทัง้การใชข้อ้มลูจากผล

6 การจดัทาํตาราง I-O ตารางแรกของประเทศไทย(ปี ค.ศ. 1975) ใชเ้วลาและกาํลงัคนในขัน้ตอนของการ

กระทบยอดตารางมากกวา่ขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มลูและยกร่างตารางเบือ้งตน้  
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การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือนซึ่งมรีายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสามารถนํามาใช้ร่วมกับข้อมูล private consumption 

expenditure ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดด้ว้ยเช่นกนั

(สาํนกังานสถติแิหง่ชาตไิดจ้ดัทาํการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืนเป็นประจาํทุก

ปี โดยปี พ.ศ. ทีล่งทา้ยดว้ยเลขคู่จะสํารวจทัง้ขอ้มลูรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนปีทีล่งทา้ยดว้ยเลขคี่

สํารวจเฉพาะขอ้มูลรายจ่าย) ส่วนในภาคเกษตรนัน้ส่วนใหญ่รวบรวมขอ้มูลผลผลติและต้นทุน

การผลผลติจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม

เน่ืองจากสาขาผลผลติในตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติแตกต่างไปจากสาขาอุตสาหกรรม

ในการสํามะโนหรอืสํารวจซึ่งส่วนใหญ่ใช้วธิกีารจดัจําแนกสาขาตามมาตรฐานสากลเช่น ISIC 

หรอื TSIC เป็นต้น ดงันัน้การนําขอ้มลูจากสํามะโนหรอืการสํารวจมาใช้ จงึจาํเป็นต้องปรบัปรุง

รายการต่างๆ ใหม้กีารจดัหมวดหมู่ตรงกบัทีใ่ชใ้นตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ นอกจากน้ีปี

ทีท่ําการสํารวจอาจไม่ตรงกบัปีทีจ่ดัทําตาราง I-O จงึจาํเป็นต้องมกีารปรบัค่าใหม้าเป็นมลูค่าใน

ปีของตาราง I-O เช่นการนําดชันีราคาทีเ่หมาะสมมาปรบัคูณเป็นต้น หรอืในอกีทางเลอืกหน่ึง

ของการใชข้อ้มลูคอืการนําเฉพาะค่าโครงสรา้ง(สดัส่วน) ของค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆเมื่อเทยีบ

กบัรายรบัหรอื gross output มาใช ้ 

3.3 การสาํรวจพเิศษ 

เน่ืองจากตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลิตมกีารจดัทําใหม่ทุก 5 ปี เพราะ

ต้องการใหส้ะทอ้นถงึโครงสรา้งการผลผติและการใชว้ตัถุดบิที่ได้มกีารเปลีย่นแปลงไปตามการ

พฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีดงันัน้ในการจดัทําตารางใหม่

แต่ละครัง้ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตจิะพจิารณาว่ามสีาขา

การผลผติใดบา้งทีน่่าจะมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติอย่างมนีัยสําคญั กจ็ะใหน้ํ้าหนกัใน

การดําเนินงานสํารวจขอ้มูลในสาขานัน้ๆ มากว่าสาขาอื่นๆ หรอืทําการสํารวจในสาขาดงักล่าว

เป็นการเฉพาะ นอกจากน้ีสาขาที่เกดิใหม่ๆ หรอืสาขาที่ไม่ได้มกีารเก็บขอ้มูลมาเป็นระยะเวลา

ยาวนานก็จะมีการดําเนินการสํารวจด้วยเช่นกัน การสํารวจดังกล่าวน้ีส่วนใหญ่เป็นการ

ดาํเนินงานเองโดยตรงของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละมี

วตัถุประสงค์เฉพาะเพื่อการจดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติรวมทัง้เพื่อใช้ในการจดัทํา

บญัชปีระชาชาตขิองประเทศเป็นหลกั 

3.4 ขอ้มลูอื่นๆ  

การจดัทําตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติยงัจาํเป็นต้องใชข้อ้มลูจากแหล่งอื่นๆ อกี

เป็นจํานวนมากเพื่อให้สามารถสะท้อนโครงสรา้งการผลผลติของประเทศให้สมบูรณ์มากที่สุด 

แหล่งขอ้มลูอื่นๆ ที่สําคญัเช่นรายงานงบการเงนิของธุรกจิ ค่าอตัราส่วนทางกายภาพหรอืทาง

วศิวกรรมจากคู่มอืเทคโนโลยหีรอืคู่มอืเครื่องจกัรกล ในบางสาขาอาจจาํเป็นต้องใช้เทคนิคการ

ประมวลข้อมูลเป็นการเฉพาะ เช่นสาขาก่อสร้างซึ่งการรวบรวมข้อมูลการใช้ว ัสดุก่อสร้าง
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ประเภทต่างๆ ใชว้ธิกีารถอดแบบจากงานมาตรฐานหรอืโครงการก่อสรา้งจรงิตามประเภทการ

ก่อสรา้งแต่ละชนิด เช่นงานอาคาร งานโยธา เป็นตน้ 

4. วิธีการจดัทาํตารางปัจจยัการผลผลิตและผลผลิต 

 ในการจดัทําตารางปจัจยัการผลผลิตและผลผลิตที่สมบูรณ์แบบนัน้
7

4.1 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงในระยะที่ผ่านมา สําหรบันํามาใช้กําหนดอุตสาหกรรมที่ต้องทําการ

สํารวจใหม่ ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อสาขาอุตสาหกรรมใหม่และคัดเลือก

ประเภทอุตสาหกรรมใหม่ทีเ่ป็นเป้าหมายเพื่อทีจ่ะทําการสํารวจ ส่วนอุตสาหกรรม

เดมิก็ต้องทําการสํารวจด้วยเช่นกนั แต่จะดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนขึน้อยู่กบั

กาํลงับุคลากรและงบประมาณดาํเนินการในแต่ละคราว 

 มขีัน้ตอนการ

ดาํเนินงานทัง้หมด 8 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

4.2 การคดัเลอืกและการกําหนดตวัอย่าง รวมทัง้การกําหนดพืน้ทีส่ํารวจ เป็นขัน้ตอนที่

เริม่จากการเลอืกตวัอย่างซึง่ส่วนใหญ่เป็นการเลอืกแบบเจาะจง(การเลอืกโดยวธิน้ีี

อาจไม่มผีลต่อปญัหาความคลาดเคลื่อนมากนักเพราะขอ้มูลทีจ่ะนํามาใช้คอืขอ้มูล

โครงสรา้ง ในทางตรงกนัข้ามการเลอืกแบบเจาะลงช่วยทําให้ได้ข้อมูลโครงสร้าง

ต้นทุนทีส่มบูรณ์ขึน้เพราะผูป้ระกอบการยนิดใีหค้วามร่วมมอื) การกําหนดตวัอย่าง

และการกําหนดพื้นที่สํารวจ การกระจายตัวอย่างตามพื้นที่สํารวจที่ครอบคลุม

ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย การออกแบบแบบสอบถามหรือปรับปรุง

แบบสอบถามเดมิใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของอุตสาหกรรมใหม ่

4.3 การสํารวจภาคสนาม โดยการประสานงานกบัหน่วยงานในพืน้ทีเ่ช่น อุตสาหกรรม

จงัหวดั นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น วธิกีารเกบ็ขอ้มลูใชห้ลายวธิ ีเช่น การสมัภาษณ์

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต่างจงัหวดัซึ่งในบางกรณีจาํเป็นต้องมกีารทอดแบบล่วงหน้า

(การไปสมัภาษณ์ ณ สถานประกอบการหรอืโรงงานในบางครัง้ได้มโีอกาสเห็น

กระบวนการผลติในโรงงาน เป็นการช่วยทําให้เข้าใจโครงสร้างต้นทุนต่างๆได้ดี

ยิง่ขึน้) การส่งแบบสอบถามทางไปรษณียแ์ละการตดิตามสอบถามทางโทรศพัทซ์ึ่ง

สว่นใหญ่เป็นการดาํเนินงานในกรงุเทพมหานครและปรมิณทล เป็นตน้ 

                                                 
7
 การจดัทาํแบบสมบรูณ์แบบหมายถงึการจดัทาํโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโครงสรา้งปจัจยัการผลผลติจากวธิี

สาํรวจ สว่นอกีวธิหีน่ึงเรยีกว่าวธิรีวบรดั(short-cut)  เป็นวธิทีาํตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติโดยการ

ปรบัปรุงเฉพาะค่าของมลูค่าเพิม่และอุปสงคข์ ัน้สดุทา้ยใหม้คีวามทนัสมยั(updating)ตรงตามบญัชปีระชาต ิ

สว่นคา่โครงสรา้งของปจัจยัการผลผลติขัน้กลางยงัใชข้อ้มลูเดมิแต่นํามากระทบยอดใหมใ่หม้คีวามสมดุล 

ตวัอยา่งทีด่าํเนินการวธิน้ีีคอืการสรา้งตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติปี ค.ศ. 1980 
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4.4 การประมวลผลการสํารวจและคํานวณโครงสร้างการผลผลิตซึ่งเป็นขัน้ตอนที่

ค่อนขา้งสําคญัสําหรบัการจดัทําตารางทีต่้องใชท้ ัง้ความรูเ้กี่ยวกบัภาวะธุรกจิและ

วธิกีารทางสถติิร่วมกนั เริม่จากการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รบัมา ทําการลง

รหสั บนัทกึข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ การคํานวณผล

โครงสรา้งการผลผลติที่ได้จาการสํารวจ ตรวจสอบโครงสรา้งและเปรยีบเทยีบกบั

ขอ้มูลจากตารางทีแ่ล้ว ตรวจสอบความแตกต่าง การหาสาเหตุของความแตกต่าง 

หลงัจากนัน้ทําการหาค่าเฉลี่ยของโครงสร้างในระดบัสาขาของตารางปจัจยัการ

ผลผลติและผลผลติทีไ่ดจ้ากการสํารวจโดยวธิถ่ีวงน้ําหนัก ในกรณีจําเป็น อาจต้อง

ปรบัปรุงเพิม่เตมิเพื่อให้การกระจายค่าของโครงสรา้งปจัจยัการผลผลติและผลผลติ

ครอบคลุมสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับตารางที่แล้วก็จําเป็นต้องนําโครงสร้างใน

ตารางเก่าเขา้มาพจิารณาร่วมดว้ย ส่วนในกรณีสาขาการผลติใดที่ไม่มกีารสํารวจก็

ใชว้ธินํีาค่าจากตารางเก่ามาใชโ้ดยทําการปรบัดว้ย relative price index เพื่อใหม้า

เป็นมลูคา่ของราคา ณ ปีทีจ่ะจดัทาํตาราง 

4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมจิากบญัชปีระชาตแิละขอ้มูลจากแหล่งอื่นๆ ขอ้มลู

จากบญัชปีระชาชาติเป็นข้อมูลที่สําคญัเพราะเป็นแหล่งข้อมูลผลผลติ มูลค่าเพิม่

และรายละเอยีดองคป์ระกอบของมลูค่าเพิม่ รวมทัง้ขอ้มลู final demand ต่างๆ ที่

ตอ้งรวบรวมมาจากบญัชปีระชาชาตทิัง้สิน้ นอกจากน้ีเน่ืองจากบญัชปีระชาชาตเิป็น

ขอ้มลูทีแ่สดงถงึความสอดคล้องเชื่อมโยงกบัค่าต่างๆในระบบบญัชปีระชาชาตทิัง้

การผลิต การใช้จ่ายและรายได้ รวมทัง้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบัญชีอื่นเช่น 

ดุลการคา้และดุลการชําระเงนิ และสามารถเชื่อมโยงไปยงับญัชบีรวิารอื่นๆ ดงันัน้

การนําตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติทีส่รา้งบนบญัชปีระชาชาตมิาวเิคราะหก์็

สามารถทําให้เชื่อมัน่ได้ว่าผลที่ได้ในระยะสัน้ยงัคงสอดคล้องกบัค่าอื่นๆในระบบ

เศรษฐกจิทัง้หมด นอกจากการรวบรวมขอ้มลูจากบญัชปีระชาชาตแิลว้ ยงัต้องรวม

รวมขอ้มูลอื่นๆอกีเช่นขอ้มูลการนําเขา้และส่งออก ภาษีและอากรการนําเข้า จาก

สถติกิารคา้ระหว่างประเทศของกรมศุลกากร รวมทัง้ขอ้มลูจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น

รายงานผลการสาํรวจทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมจากสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิขอ้มลู

ผลผลิตและต้นทุนการผลผลิตทางการเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูลผลผลิตและต้นทุนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจากสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

4.6 การกระทบยอดข้อมูลขัน้ต้น โดยการนําขอ้มูลทัง้หมดที่รวบรวมได้จดัลงสู่ตาราง 

use and source(มลีกัษณะเช่นเดยีวกบับญัชคีู่คอืรบัหรอืsource อยูด่า้นซา้ยและ

จ่ายหรอื use อยูด่า้นขวา) พจิารณาเปรยีบเทยีบความแตกต่างขัน้ต้นระหว่างดา้น

การผลิตและด้านการอุปโภคบริโภคในแต่ละรายการ ตรวจดูความสอดคล้อง

ครบถว้นของรายการสนิคา้ระหว่าง 2 ดา้นดงักล่าวว่ามตีรงกนัหรอืไม่ การจดัทําใน
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ขัน้ตอนน้ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ในกรณีที่พบความแตกต่างต้องทําการ

ปรบัปรุงในขัน้ต้น ขัน้ตอนน้ีในทางกลบักนัถือว่าเป็นประโยชน์สําหรบัการจดัทํา

บญัชปีระชาชาตดิว้ยเช่นกนัเพราะสามารถช่วยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ดา้นการผลติกบัดา้นการใชจ้า่ยรวมทัง้ดา้นรายไดใ้นบญัชปีระชาชาตอิกีดว้ย 

4.7 การสํารวจขอ้มลูเพิม่เตมิและการเตรยีมตารางประกอบ(Trade, Transport และ 

Import matrix) ในกรณทีีก่ารทาํสมดลุยงัมปีญัหาและขาดขอ้มลู secondary source

สนับสนุนเพยีงพอ ก็อาจจําเป็นต้องทําการสํารวจข้อมูลเป็นเฉพาะกรณีเพิม่เติม 

รวมทัง้การตรวจสอบและจดัทําขอ้มลูและตารางส่วนเหลื่อมทางการคา้และค่าขนส่ง

ซึง่ค่าดงักล่าวน้ีมสี่วนสาํคญัต่อการสรา้งความสอดคลอ้งหรอืความสมดุลของตาราง 

IO โดยรวมดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีต้องจดัทําตารางการนําเขา้ การแจกแจงสนิคา้

นําเขา้เป็นวตัถุดบิและการบรโิภคและการลงทุน และการนําเขา้พเิศษ หลงัจากนัน้

ทาํการตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัการผลติและการใชใ้นประเทศ 

4.8 การกระทบยอดขัน้สุดท้ายซึ่งในตอนเริม่ต้นเป็นการกระทบยอดแบบ by hand 

กล่าวมอืเจา้หน้าทีต่้องปรบัเพิม่ลดเองจาการตดัสนิใจโดยใชว้ธิกีําหนดจากยอดคุม

ระหวา่งอุปทานรวมและอุปสงคร์วมในแต่ละสาขาทีต่้องเท่ากนั แลว้กระจายออกทัง้

ทางดา้นแถวและสดมภล์งยงั cell ของ sector ทีเ่หน็ว่าค่าทีป่รากฏอยู่นัน้อาจตํ่าไป 

ตอ้งทาํสมดลุทัง้ในตารางราคาผูซ้ือ้ ตารางราคาผูผ้ลติ และตารางผลผลติในประเทศ 

หลงัจากระทบยอดดว้ยมอืจนเหลอืค่าความแตกต่างน้อยที่สุดแลว้จงึใชเ้ทคนิคของ 

RAS กระทบยอดขัน้สุดท้ายอีกทหีน่ึง(รายละเอียดของ RAS ได้แสดงไว้ใน

ภาคผนวก 3) กจ็ะไดต้าราง IO muj 

5. สถานภาพของตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต SMEs ในปัจจบุนั 

สํานักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยสํานักข้อมูลและวจิยัได้จดัทํา

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติของ SMEs ประจําปี 2005(พ.ศ. 2548) ขึน้มาเป็นครัง้แรก 

เป็นตารางขนาด 58x58 ที่สอดคล้องตรงตามระบบตารางปจัจยัการผลิตและผลผลติของ

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยมลีกัษณะที่สําคญัของ

ตารางดงัน้ี 

5.1 โครงสรา้งของตารางประกอบดว้ย 3 ส่วนตามลกัษณะองคป์ระกอบหลกัทัว่ไปของ

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ คอืประกอบด้วย (1) ปจัจยัการผลติขัน้กลาง

(intermediate input) (2) มลูค่าเพิ่ม(value added) และ(3) อุปสงคข์ ัน้สุดทา้ย(final 

demand) โดยมอีงค์ประกอบย่อยทุกรายการครบถ้วนเหมอืนเช่นตารางของ

ประเทศ 

5.2 ในแต่ละสาขาการผลติทัง้ 58 สาขาแบ่งออกเป็น SMEs และ Non-SMEs หรอื

NSMEs จงึทําใหต้ารางที่นําเสนอมลีกัษณะเสมอืนเป็นตารางขนาด 116X116 (มี
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ลกัษณะคลา้ยกบัตารางinternational input-output table)
8

5.3 ในสาขาการผลติ 58 สาขา มสีาขาทีม่ผีู้ประกอบการเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมทําการผลติอยู่จาํนวน 46 สาขา ส่วนสาขาเกษตร(ในกรณีแบ่งเป็น 180 

สาขา ประกอบดว้ยสาขาที่ 001-029) และสาขาคมนาคม(communication, 159) 

เป็นสาขาที่ไม่มีผู้ประกอบการที่เป็น SMEs สาขาการผลิต 46 สาขาที่มี

ผูป้ระกอบการเป็น SMEs ไดแ้ก่สาขาดงัน้ี 

 ถงึแมว้่าเป็นผลผลติ

เดียวกันแต่ถือว่าอยู่ในตลาดที่ต่างกัน มีความเป็นอิสระต่อกัน(แต่อาจมีราคา

เดยีวกนัได)้ โดยทีS่MEs หมายถงึผลผลติทีเ่กดิจากผูผ้ลติทีจ่ดัประเภทเป็นธุรกจิ

หรอืกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนิยามของสํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วน NSMEs หมายถึงสาขา

ผลผลติทีเ่กดิจากผูผ้ลติทีม่ไิดเ้ป็น SMEs ซึง่หมายถงึสาขาการเกษตรและวสิาหกจิ

รายใหญ่ 

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 ดตูวัอยา่งไดจ้าก International Input-Output Table Thailand-Japan 1990 จดัทาํโดย Institue of 

Developing Economies, Tokyo, Japan ภายใตค้วามร่วมมอื 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 มลูค่าเพิม่รวมทัง้หมดหรอืTotal value added(209) ไดแ้สดงไวใ้นแถวส่วนล่างของ

ตาราง สามารถแจกแจงรายละเอียดออกได้เป็น 4 รายการ ประกอบด้วย (1) 

Wages and salaries(201) (2) Operating surplus(202) (3) Depreciations(203) 

และ (4) Indirect taxes less subsidies(204) เช่นเดยีวกบัตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติของประเทศ โดยสามารถแบ่งแยกอกจากกนัชดัเจนตาม sectors ทีเ่ป็น 

SMEs และ NSMEs 
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5.5 Final demand ประกอบดว้ย private consumption expenditure, government 

consumption expenditure, gross fixed capital formation, increase in stocks 

exports and imports(minus) รายการ final demand ทัง้หมดทุกรายการน้ีสามารถ

แบ่งแยกได้ระหว่าง SMEs และ NSMEs เช่นกนั ตวัอย่างเช่น สาขา rice and 

other grains ทีค่รวัเรอืนบรโิภค สามารถแบ่งแยกไดว้่าเป็นการบรโิภคจากทีผ่ลติ

โดย SMEs เท่าใด และทีผ่ลติโดย NSMEs หรอืจากโรงสขีนาดใหญ่เท่าใด 

5.6 มูลค่าของสินค้าและบริการที่แสดงในตารางเป็นมูลค่าที่ว ัด ณ ราคาผู้ซื้อ(at 

purchaser price) ซึง่หมายถงึราคาที่ผูซ้ื้อสนิคา้ได้จ่ายออกไปจรงิ ราคาผูซ้ื้อมคี่า

เท่ากบัราคาผูผ้ลติ(at producer price) ซึง่กค็อืราคาทีอ่อกจากประตูโรงงานหรอืใน

กรณีของสนิคา้เกษตรคอืราคาทีอ่อกจากประตูฟารม์(at farm gate price) รวมกบั

ค่าการตลาดและค่าขนส่งทีเ่กดิขึน้ในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ดงักล่าวจากโรงงานหรอื

ฟารม์มาถงึมอืผูซ้ือ้ ในขณะเดยีวกนัในดา้นสดมภข์องสาขาการคา้(145-146) และ

สาขาขนส่ง(149-158) กม็กีารวดัและแสดงค่ามลูค่าและมลูค่าเพิม่ของบรกิารทีเ่กดิ

จากการดําเนินกิจการของสาขาการค้าและการขนส่ง(Trade margin and 

transportation cost) เหมอืนเช่นสาขาอื่นๆ แต่การวดัมลูค่าของ 2 สาขาน้ีเป็นการ

วดัเฉพาะ mark up ทีเ่กดิขึน้เท่านัน้ กล่าวคอืgross output ของสาขาการคา้และ

การขนส่งสนิค้าไม่รวมมูลค่าสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขายออกไปแม้ว่าผู้ค้าและขนส่งมี

สทิธิค์รอบครองในสนิค้าดงักล่าวก็ตาม ในขณะที่ในด้านแถวของ trade margin 

และ transportation cost จะมคี่าเป็นศูนยท์ัง้หมด(ในสาขาขนส่งของตารางขนาด 

58X58 ทีย่งัมคี่าปรากฏอยู่เพราะเป็นส่วนของมูลค่าการขนส่งผู้โดยสาร ส่วนการ

ขนส่งสนิค้ามคี่าเท่ากับศูนย์เหมอืนสาขา trade) แต่จะไปปรากฏเป็นค่าใน final 

demand ดงันัน้การค่าของ trade margin และ transportation cost ในดา้น final 

demand จงึปรากฏขึน้ 2 ครัง้ คอืแฝงอยูใ่นมลูค่าของ final demand แต่ละตวั(ราคา

ทีผู่บ้รโิภคซือ้)และในแถวของ trade margin และ transportation cost อกีทหีน่ึง

(ต้องมคี่าดงักล่าวเพราะเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่าง supply และ demand ในสาขา 

trade และ transportation costเฉพาะส่วนทีเ่ป็นสนิคา้) ดงันัน้การวดัมลูค่าของค่า

การตลาดหรอืส่วนเหลื่อมทางการคา้และค่าขนส่งในด้านการผลติ(ด้านซ้ายมอืของ

ตาราง) จงึเป็นการวดัครัง้เดยีว ในขณะที่ด้านขวามอื ในส่วนของ final demand 

เป็นการวดัสองครัง้ในเวลาเดยีวกนั(double counting) ดงันัน้จงึจําเป็นต้องนําค่า

ส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่งมาหกัออกในแต่ละรายการ เพื่อให้ค่าผลรวม

ของ total demand มคีา่เท่ากบั total supply 

5.7 ในส่วนของ final demand มกีารวดัและแสดงค่าของ special import and export 

ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นของ SMEs และ non SMEs แยกออกจากกนั  
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6. ข้อสงัเกตบางประการของสถานภาพตารางปัจจยัการผลผลิตและผลผลิต SMEs 

ฉบบัปัจจบุนั 

6.1 การจดัทําตาราง IO SMEs ชุดน้ีไม่ไดม้กีารเขยีนคู่มอืวธิกีารจดัทํากํากบัไว ้ทําให้

การศกึษา ตดิตามวธิกีารจดัทําไม่สามารถทําความเขา้ใจในรายละเอยีดต่างๆ ได ้ 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสาร “รายงานขัน้สุดท้าย โครงการปรับปรุง

โครงสรา้งตาราง IO-Table ของ SMEs” ทีจ่ดัทาํขึน้โดยทีป่รกึษาคอืบรษิทั เอก็เซล

เลนท ์บสิเนส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั พบว่ายงัมจีุดอ่อนและขาดสาระสําคญัโดยเฉพาะ

อย่างยิง่การอธบิายระบบของการจดัทํา ทําใหก้ารประเมนิสถานภาพของตารางทํา

ไดค้อ่นขา้งจาํกดั 

6.2 ไม่มกีารระบุทีม่าของการกําหนดโครงสรา้งระหว่าง SMEs และ NSMEs ในสาขา

ต่างๆ แมว้่าไดม้กีารอ้างองิถงึ GDP ของ SMEs เป็นตวักําหนดมลูค่าของ Value 

added แต่ก็ไม่มคีําอธบิายถงึวธิกีารคํานวณหาหรอืที่มาขององค์ประกอบแต่ละ

รายการ ซึง่สาขาของ IO แตกต่างไปจากสาขาของ ISIC หรอื TSIC ทีใ่ชใ้นบญัชี

ประชาชาต ิ

6.3 ขาดคําอธบิายถงึวธิกีารจดัทาํค่า final demand และวธิกีารแจกแจง final demand 

ทีแ่บ่งแยกระหวา่ง SMEs และ NSMEs ว่าแบ่งแยกโดยวธิอีะไร ใชข้อ้มลูจากแหล่ง

ใด วธิกีารแบ่งแยกดา้น demand ระหว่าง SMEs และ NSMES น้ีมคีวามสาํคญั

อย่างยิ ่งเพราะเมื่อนําตารางน้ีมาใช้วิเคราะห์หาผลกระทบต่างๆโดยสมมุติว่า 

demand มกีารเปลี่ยนแปลงไปนัน้ ผู้ทําการวเิคราะห์จําเป็นต้องแยก demand 

ดงักล่าวออกเป็น SMEs และ NSMEs เช่นกนั ซึง่ถ้าไม่มคีู่มอืระบุไว ้การแบ่งแยก

จะทาํไมไ่ด ้หรอืถา้จะทาํกอ็าจเกดิความไมส่อดคลอ้งกนัได ้จงึควรอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

มคีาํอธบิายวธิกีารแบ่งแยกระหว่าง SMEs และ NSMEs ในแต่ละรายการไวด้ว้ย 

6.4 การนําเสนอและวธิกีารแสดงค่า trade margin and transportation cost ไม่มี

คําอธบิายไว้เป็นการเฉพาะใหช้ดัเจนถงึแนวคดิและวธิคีํานวณ รวมทัง้แหล่งขอ้มูล 

เน่ืองจากตารางของ SMEs ทีส่รา้งขึน้เป็นตาราง at purchaser price ซึง่ไดร้วม 

trade margin และ transportation cost ไวด้ว้ย ทําใหผู้ท้ ีไ่มคุ่น้เคยเขา้ใจยาก ค่า

ดงักล่าวมคีวามสาํคญัเพราะจะเกีย่วขอ้งกบัการหา mark up ซึง่จาํเป็นค่อนขา้งมาก

ต่อการนําตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติมาใชป้ระโยชน์ 

6.5 ในแงข่องเอกสาร “รายงานขัน้สุดทา้ย โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งตาราง IO-Table 

ของ SMEs” นัน้ ยงัเป็นเอกสารที่ขาดคุณภาพเท่าที่ควร นอกจากขาดสาระสําคญั

ของการอธบิายระบบการจดัทําตารางดงัทีก่ล่าวแลว้ เอกสารยงัมคีวามผดิพลาดที่

สาํคญัๆ หลายแห่ง เช่น 
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1) อธบิายเน้ือหาทีซ่ํ้าซอ้น ตวัอย่างเช่น การวเิคราะหโ์ครงสรา้งต้นทุนระยะที ่

1(หน้า 4-2) ซํ้ากบั คําอธบิายระยะที่ 2(หน้า 5-7) จงึทําให้ไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบระยะ 2 กบัระยะแรกได ้

2) การอ้างองิตวัเลขโดยไม่สามารถตรวจค้นหาที่มาได้ กล่าวมอี้างองิตาราง

หรอืข้อมูลในตาราง แต่ไม่มตีารางข้อมูลให้ค้นหาเพื่อเปรยีบเทียบและ

ตรวจสอบ หรอืมแีต่ไมต่รงกบัตามทีอ่า้งองิ เป็นตน้ 

3) ภาคผนวกขาดความสมบรูณ์ 

6.6 จากการศกึษาผลของค่าโครงสรา้งต้นทุนทัง้ในดา้นภาพรวม(หน้า 5-7) และในบาง

สาขา เช่น สาขาการผลผติขา้วสารและธญัพชือื่นๆ(หน้า 5-9) พบว่ามคี่าทีผ่ดิปรกติ

หรอืต่างไปจากค่าที่ควรจะเป็น เหตุผลที่สําคญัน่าที่จะเกิดจากการกําหนดเลอืก

ตวัอย่างที่ไม่สามารถใช้เป็นตวัแทนโครงสร้างต้นทุนการผลติของสาขานัน้ๆ ได ้

เมื่อค่าดงักล่าวไม่เป็นตัวแทนค่าโครงสร้างที่ถูกต้องเพียงพอ ย่อมมผีลทําให้ค่า

ความถูกต้องของรายการอื่นๆ คลาดเคลื่อนไปด้วย เพราะทุกค่าจะเชื่อมโยงกนั

หมด อนัเน่ืองมาจากการทาํสมดลุของตารางทีเ่กดิขึน้ในลาํดบัต่อเน่ืองตามมา 

6.7 การแยกระหวา่ง SMEs และ non SMEs หรอื NSMEs ตามรปูแบบทีป่รากฏในการ

นําเสนอของตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติ SMEs ในปจัจุบนัน้ีนัน้ น่าจะเป็น

แนวทางหรอืวธิกีารที่ดแีละเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรเขา้ใจว่าโดยวธิน้ีีเป็น

การสมมุตวิ่าสนิคา้และบรกิารในรหสั IO เดยีวกนัทีผ่ลติโดย SMEs และ NSMEs 

เป็นสนิค้าที่ต่างกัน ดงัที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยหลกัการทางเศรษฐศาสตร์นัน้ 

สนิคา้ทีต่่างกนัจะมรีาคาไม่เท่ากนั(ราคาถอืเป็นตวักําหนดความแตกต่างของสนิค้า 

ถ้าเป็นสินค้าเดียวกันทุกประการแต่ราคาต่างกันแสดงว่าเกิดตลาดที่แข่งขนัไม่

สมบูรณ์เกิดขึ้น) แต่เน่ืองจากในตารางที่จ ัดทําขึ้นไม่ได้มีข้ออธิบายว่าในรหัส

เดยีวกนัราคาของ SMEs เท่ากนักบั NSMEs หรอืไม่ หลกัการน้ีมคีวามสําคญั

เพราะจะเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์หรอืการนําตารางมาวเิคราะห ์โดยหลกัการ

ของตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลตินัน้ จะถอืว่าสนิค้าและบรกิารในแถวหน่ึง

แถวใดจะมรีาคาเพยีงราคาเดยีวทีเ่รยีกว่า law of one price ตวัอย่างเช่น แถวของ

รายการ การทํานาหรอื Paddy(001) ราคาของ Paddy ทีก่ระจาย(โดยการขายหรอื

ส่ง) ไปยงัสาขาต่างๆ(intermediate demand) ตัง้แต่ 002 ไปจนถงึ 180 และทีส่่งไป

ยงั final demand เป็นราคาเดยีวกนัทัง้หมด 

6.8 เมือ่ทดลองนําคา่ทีป่รากฏในตาราง IO มาใชว้เิคราะหเ์บือ้งตน้เพื่อพจิารณาบทบาท

หรอืความสําคญัระหว่าง SMEs เปรยีบเทยีบกบั NSMEs ในแต่ละสาขาต่างๆ โดย

วดัจากค่า value added (รายละเอยีดตามตารางที ่1) พบว่าส่วนใหญ่ในภาคการ

ผลติหรอือุตสาหกรรมการผลติ NSMEs มคีวามสําคญัมากกว่า SMEs ยกเวน้การ

ผลติในสาขา Rice & other grain milling, Fertilizer and pesticide และสาขา 
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Sawmill and wood product ที ่SMEs มมีลูค่าหรอืมบีทบาทความสําคญัมากกว่า 

ในขณะทีภ่าคบรกิารของเอกชน เช่น Construction, Trade และ Real estate เป็น

สาขาที ่SMEs มบีทบาทหรอืความสาํคญัมากกว่า NSMEs 

สาขาการผลติที ่SMEs มบีทบาทสําคญัมากกว่า NSMEs อย่างเด่นชดั ที่

สาํคญัไดแ้ก่ 

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 เมือ่เปรยีบเทยีบค่าสดัส่วน value added ต่อ gross output ระหว่าง SMEs กบั 

NSMEs (รายละเอยีดตามตารางที ่2) ซึง่สามารถใชเ้ป็นตวัวดัค่าขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของธรุกจิไดใ้นระดบัหน่ึงนัน้ แมว้่าโดยรวมทุกสาขาการผลติแลว้มคี่าไม่

แตกต่างกนัมากนัก กล่าวคอื SMEs มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 42.55 ในขณะที ่NSMEs 

เท่ากบัรอ้ยละ 41.75 กต็ามซึง่ทัง้น้ีเป็นเพราะสาขา Trade ของ SMEs มมีลูค่าการ

ผลติที่สูงมากกว่าสาขาอื่นๆค่อนข้างมาก แต่เมื่อพจิารณาเป็นรายสาขาการผลติ

แลว้ กลบัพบว่าโดยส่วนใหญ่ในหลายสาขาทัง้ภาคการผลติ(manufacturing) ภาค

การคา้และภาคการบรกิาร SMEs กลบัมคี่า value added ต่อ gross output ทีต่ํ่า

กวา่ NSMEs และในบางสาขาทีค่่อนขา้งตํ่ามาก สะทอ้นถงึขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัที ่SMEs อ่อนดอ้ยกว่าธรุกจิขนาดใหญ่คอ่นขา้งมาก  

สาขาการผลติที ่SMEs มคี่า VA / Gross output ตํ่ากว่า NSMEs ไดแ้ก่

สาขาดงัน้ี (สาขาทีม่เีครื่องหมาย***คอืสาขาที ่SMEs มคี่าดงักล่าวตํ่ากว่า NSMEs 

มากเป็นพเิศษ) 

1) Metal ore (032-035)*** 

2) Non-metal ore (036-041) *** 

3) Slaughtering (042) *** 

4) Processing and preserving of foods (043-048) 

5) Rice and other grain milling (049-052)*** 

6) Sugar refineries (055)*** 

7) Other foods (053-054, 056-060)*** 

8) Animal food (061) 

9) 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 มคี่า VA / Gross output ตํ่ากว่า NSMEs(วสิาหกิจขนาด

ใหญ่)นัน้ เป็นคุณลกัษณะที่สามารถตคีวามได้ว่า SMEs มขีดีความสามารถการ

แขง่ขนัทีอ่่อนดอ้ยกวา่ขนาดใหญ่ ดงันัน้สาขาที ่SMEs มคีา่ VA / Gross output ตํ่า

กวา่ NSMEs คอ่นขา้งมาก(แสดงโดยเครือ่งหมาย***) คอืสาขาทีอ่ยูใ่นลาํดบัแรกๆที่

ควรใหค้วามสาํคญัเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัใหส้งูขึน้

ต่อไป 
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6.10 จากการเปรยีบเทยีบในรายละเอยีดโครสรา้งของ VA ตามตารางที่ 3 พบว่า

โดยรวมทัง้หมดของทุกสาขานัน้ ในส่วนของ SMEs มสีดัส่วนของ wages and 

salaries รอ้ยละ 27.73, operating surplus รอ้ยละ 53.18, depreciation และ 

indirect taxes less subsidies เท่ากบัรอ้ยละ 14.06 และ 5.04 ตามลําดบั ส่วน 

NSMEs นัน้ มโีครงสรา้งของ VA ประกอบดว้ย wages and salaries รอ้ยละ 36.58 

operating surplus รอ้ยละ 43.33 depreciation และ indirect taxes less subsidies 

เท่ากบัรอ้ยละ 12.24 และ 7.85 ตามลําดบัเช่นเดยีวกนั เป็นทีน่่าสงัเกตว่า SMEs 

ไดร้บัผลตอบแทนในส่วนของ operating surplus ในสดัส่วนทีสู่งกว่า wages and 

salaries เมือ่เทยีบกบั NSMEs ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าตวัผูป้ระกอบการ SMEs นัน้

ส่วนหน่ึงได้ร่วมทํางานในฐานะเป็นแรงงานด้วย รวมทัง้ที่ทํางานด้วยตนเอง(self 

employed) แต่รายรบัของผลตอบแทนส่วนน้ีนําไปบนัทกึใน operating surplus ไม่

บนัทกึเป็น wages and salaries (ซึง่ตรงกนัขา้มกบัความเหน็ของบรษิทัทีป่รกึษา

ตามที่ปรากฏในรายงานขัน้สุดท้าย หน้า 4-3 ของสาขาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง

สาขาอื่นๆ กน่็าทีจ่ะใชว้ธิกีารเดยีวกนั) 

6.11 จากตารางที่ 3 เช่นเดยีวกนั เมื่อเปรยีบเทยีบเป็นรายสาขา พบว่าสาขาที่มี

โครงสรา้งของมลูค่าเพิม่ทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง SMES และ NSMEs ค่อนขา้งมาก

ไดแ้ก่ สาขาดงัต่อไปน้ี 

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) 

ความแตกต่างดงักล่าวน้ีอาจตคีวามหมายได้ว่า SMEs และ NSMEs ใช้

เทคโนโลยกีารผลติทีแ่ตกต่างกนั ในส่วนของภาคการผลติ(manufacturing) ถ้าค่า

ของ Wages and salaries มสีดัสว่นทีส่งูกวา่อาจตคีวามไดว้า่ใชแ้รงงานเขม้ขน้มาก 

ทํานองเดยีวกนัถ้าค่า operating surplus มคี่าสูงกว่าอาจเป็นการสะทอ้นถงึการใช้

ปจัจยัประเภททุนเขม้ข้นกว่า แต่กรณีของภาคการค้า และภาคการบรกิาร ถ้าค่า 

Wages and salaries มสีดัส่วนทีสู่งกว่าอาจตคีวามได้ว่าใชแ้รงงานทีม่คีุณภาพสูง

กวา่หรอือาจใชแ้รงงานทีเ่ขม้ขน้กวา่กไ็ดเ้ช่นกนั(การดูว่าสาขาใดใชป้จัจยัทุนเขม้ขน้

อาจดูไดจ้ากสดัส่วนของค่า depreciation ไดเ้ช่นเดยีวกนั กล่าวคอืถ้ามคี่าสูงแสดง

วา่มทุีนประเภทเครือ่งจกัร เครือ่งมอืและอาคาร สิง่ปลกูสรา้งเป็นจาํนวนมาก) 

6.12 จากตารางแสดงโครงสรา้งของมูลค่าเพิม่ดงักล่าว(ตารางที่ 3) มรีายการหน่ึงที่

น่าสงัเกตคอืค่า indirect tax less subsidies ในสาขา Public services ของ 

NSMEs มคี่าเป็นลบ ในขณะทีข่อง SMEs ในรายการเดยีวกนัน้ีกลบัมคี่าเป็นบวก 

แสดงให้เหน็ว่าผูผ้ลติรายใหญ่หรอืผูผ้ลติทีเ่ป็นภาครฐัไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล

ในจาํนวนทีส่งูกวา่ภาษทีีเ่สยีไป ในขณะที ่SMEs กลบัไดร้บัตรงกนัขา้ม กล่าวคอืรฐั

อุดหนุนใหน้้อยกวา่ภาษทีี ่SMEs เสยี ซึง่เกดิขึน้กบัสาขาน้ีเพยีงสาขาเดยีว  

  

7. ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาจดัทําตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต SMEs ปี 

พ.ศ. 2553   

เน่ืองจาก สสว. ประสงคท์ีจ่ะจดัทําตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติโดยการปรบัปรุงจาก

เดมิ 58 สาขา ใหข้ยายการแจกแจงรายละเอยีดสาขาผลผลติออกเป็น 180 สาขาตาม IO table  

ของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิขอ้เสนอแนะในที่น้ีจงึให้



 20 

ความสําคญักบัการวางโครงสรา้งตารางขนาด 180X180 และการปรบัปรุงคุณภาพการจดัทํา

ตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติของ SMEs ที่ต่อเน่ืองจากตารางปี พ.ศ. 2548 มาเป็น

ตารางปี พ.ศ. 2553  

แนวทางการพฒันาตารางปจัจยัการผลติและผลผลติปี พ.ศ. 2553 มขีอ้เสนอ ดงัน้ี 

7.1 การกําหนดโครงสรา้งระหว่าง SMEs และ NSMEs ในแต่ละสาขาการผลติทัง้ 180 

สาขาการผลติ ถงึแมว้า่การสรา้งตารางปี พ.ศ. 2553 เป็นการขยายสาขาจากตาราง

ขนาด 58 sectors ทีม่อียู่เดมิในปี พ.ศ. 2548 มาเป็น 180 sectors ก็ตาม ควร

จะตอ้งมกีารตรวจสอบในรายละเอยีดใหช้ดัเจนทัง้ในดา้นจาํนวนและมลูค่าการผลติ

ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละสาขาการผลติ ทัง้น้ีเพื่อใหท้ราบถงึ

บทบาทและความสําคญัของ SMEs ในแต่ละสาขาการผลติ เพื่อนําไปสู่การจดัการ

ขอ้มูลและการวางแผนดําเนินงานสํารวจขอ้มูลเป็นรายสาขา รวมทัง้การรวบรวม

ขอ้มูลทุตยิภูมจิากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง ประเดน็ของการกําหนดโครงสรา้ง

ระหวา่ง SMEs และ NSMEs ในสาขาของตาราง IO เปรยีบเทยีบกบัสาขาของบญัชี

ประชาชาต ิม ี2 ประการ 

7.1.1 สาขาการผลติของตาราง IO เป็นสาขาของสนิคา้(commodities) ในขณะที่

สาขาการผลิตในบัญชีประชาชาติเ ป็นสาขาของกิจกรรมเศรษฐกิจ

(activit ies) ในทางปฏิบัติตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ใช้คือการตัง้สมมุติฐานว่า 1 

กจิกรรม จะผลติสนิคา้และบรกิาร 1 ผลติภณัฑ ์การดําเนินงานของ สสว. 

จงึอาจใช้สมมุติฐานเดยีวกนัน้ีได้ อย่างไรก็ตามควรมกีารตรวจสอบเพื่อ

ยนืยนัความถูกต้องในระดับของ SMEs ด้วยเช่นกัน โดยอาจเลือก

ดําเนินการในสาขาที่สําคญัๆ เป็นลําดบัแรกก่อน (ยกตวัอย่างเช่นในกรณี

การจดัทําตาราง IO ของประเทศในกจิกรรมการผลติขา้วซึง่รวมทัง้ SMEs 

และ NSMEs ถอืว่ากจิกรรมการผลติขา้ว 1 กจิกรรม จะได้ผลผลติเป็น

ขา้วเปลอืก 1 รายการสนิค้า ดงันัน้การจดัทําตาราง IO ของ SMEs กอ็าจ

ใชส้มมุตฐิานเดยีวกนัไดว้่า 1 กจิกรรมการปลูกขา้ว จะได ้1 ผลผลติของ

ขา้วเปลอืก แต่กค็วรมกีารตรวจสอบความเป็นจรงิดว้ย เช่นถ้าสมมุตพิบว่า

ในกรณขีอง SMEs นัน้ ผูผ้ลผติไมไ่ดท้าํการผลติขา้วเป็นหลกัอยา่งเดยีวแต่

มกีารเลีย้งปศุสตัวด์ว้ย ในกรณน้ีีกอ็าจจาํเป็นตอ้งปรบัขอ้มลูใหม ่เป็นตน้)  

7.1.2 การกําหนดคุ้มรวมของ SMEsในแต่ละสาขาการผลติซึ่งขึ้นอยู่กบันิยาม
9

                                                 
9 นิยามของ SMEs ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัสิง่เสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 

 

และขอบเขตตามนโยบายที่กําหนด ตวัอย่างเช่นในสาขาโรงฆ่าสตัวซ์ึ่งถอื
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เป็นกจิการการผลติประเภทหน่ึงนัน้ โรงงานทีถ่อืว่าเป็น SMEs คอืโรงงาน

ทีม่กีารจา้งงานน้อยกวา่ 200 คนลงมาหรอืมทีรพัยส์นิทุนสุทธทิีไ่มร่วมทีด่นิ

ตํ่ากว่า 200 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนขอบเขตตามนโยบาย เช่นในสาขา

การเกษตร สสว. ไดก้ําหนดแนวทางว่า SMEs ครอบคลุมเฉพาะทีเ่ป็นนิติ

บุคคลเป็นต้น
10

7.2 ข้อที่ควรพิจารณาอีกประการหน่ึงของการกําหนดคุณลักษณะของ SMEs(เพื่อ

นําไปสู่การกําหนดโครงสร้าง) นอกเหนือจากนิยามของ SMEs แล้วก็คือ

ความหมายของคําว่า “วสิาหกจิ” ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มมาตรา 3 ทีห่มายถงึกจิการผลติสนิคา้ กจิการใหบ้รกิาร กจิการคา้ส่ง 

กิจการค้าปลีก หรือกิจการอื่นตามที่รฐัมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมไดก้ําหนดคุณลกัษณะของการ

เป็น “กจิการ” ควรประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี  

 คุ้มรวมดงักล่าวน้ีมคีวามสําคญัเพราะจะเป็นตวักําหนด

มลูค่าการผลติแต่ละสาขาที่ผลติโดย SMEs และส่วนทีเ่หลอืคอื NSMEs 

(แต่เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตยิงัมไิดจ้ดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติปี พ.ศ. 2553 เสรจ็

สิน้ ดงันัน้ สสว.จาํเป็นทีจ่ะต้องประมาณค่า Gross Output ในแต่ละสาขาที่

รวมทัง้ SMEs และ NSMEs ขึน้มาเอง) ค่า Gross Output ทีแ่บ่งแยก

ระหว่าง SMEs และ NSMEs น้ีมคีวามสําคญัค่อนขา้งมากเพราะเป็น

ตวักาํหนดโครงสรา้งของตาราง IO สาํหรบั SMEs กําหนดความสําคญัของ

รายละเอยีดขอ้มลูทีจ่าํเป็นต้องรวบรวมเพิ่มเตมิจากแหล่งต่างๆ รวมทัง้ใช้

สําหรบัวางแผนกําหนดตัวอย่างและการดําเนินงานงานภาคสนามเพื่อ

สาํรวจรวบรวมขอ้มลูปฐมภมูใินขัน้ตอนต่อไป 

7.2.1 ต้องเป็นกจิการที่ประกอบการเพื่อมุง่หวงัผลกําไร และนําผลกําไรที่ได้มา

ลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

7.2.2 มสีถานทีต่ ัง้ของการประกอบการชดัเจน ถาวร เป็นหลกัแหลง่ 

7.2.3 มกีารจา้งงานหรอืการจา้งงานตวัเอง(self employed) 

7.2.4 มสีนิทรพัยถ์าวร 

7.2.5 ตอ้งมทุีนดาํเนินงานหรอืทุนจดทะเบยีน 

                                                 
10 เป็นผลสบืเน่ืองมาจากเมื่อคราว สสว. จดัใหม้กีารประชมุเพือ่พจิารณานิยามของ SMEs วนัพธุที ่13 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 โรงแรมเซน็จรูี ่พารค์ ทีป่ระชุมมคีวามเหน็ร่วมกนัว่าควรรวมการประกอบการเกษตร

เขา้ไวใ้นภาคการผลติของ SMEs ดว้ย และ สสว. มแีนวทางกาํหนดวา่ควรครอบคลุมเฉพาะนิตบิุคคลเท่านัน้

ซึง่ความเหน็ดงักล่าวเป็นความเหน็เบือ้งตน้ทีต่อ้งเสนอคณะกรรมการสง่เสรมิพจิารณาตามทีก่ฎหมายได้

กาํหนดไวต่้อไป  
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7.2.6 มกีารจดทะเบยีนตามกฎหมายฉบบัใดฉบบัหน่ึง และเป็นกจิการที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

เน่ืองจากการผลติในภาคเกษตรมคีวามหลากหลายทัง้การทําการเกษตร

เพื่อยงัชพี การเพาะปลูกเพื่อใช้บรโิภคในครวัเรอืน และการทําเพื่อการค้า ดงันัน้

เมือ่นําลกัษณะของคาํว่ากจิการมาใชใ้นทางเกษตรโดยกําหนดใหเ้ป็นนิตบุิคคลจงึมี

ความสอดคลอ้งกบัการเป็นกจิการน้ีดว้ยเช่นกนั 

7.3 ควรทําการศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละสาขาของ IO ทัง้ในส่วนที่เป็น 

SMEs และ NSMEs ศกึษาสถานภาพการผลติ เทคโนโลยกีารผลติของ SMEs 

เทยีบกบั NSMEs เพื่อกําหนดแนวทางการสํารวจรวมทัง้กําหนดสาระหรอืเน้ือหา

ของโครงสร้างข้อมูลที่จะรวบรวมในแบบสอบถาม(เป็นข้อเสนอในแนวทางที่

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตปิฏบิตัติามทีก่ล่าว

ขา้งตน้) 

7.4 ศกึษาสถานภาพของขอ้มลูและดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูอิื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง ที่

สาํคญัไดแ้ก่ขอ้มลูการผลติจาํแนกตามพืน้ทีต่่างๆ ขอ้มลูการใชว้ตัถุดบิ การจา้งงาน 

รายได ้กาํไรและขอ้มลูการเสยีภาษ ีทัง้ธรุกจิทีเ่ป็น SMEs และ NSMEs 

7.5 กําหนดแผนงานและดําเนินการรวบรวมขอ้มูลภาคสนามโดยวธิกีารสํารวจ ทัง้น้ีมี

ความเหน็ว่าจากจาํนวนตวัอย่างตามที ่TOR กําหนดทัง้หมด 7,000 ตวัอย่าง ควร

แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูหลกัซึง่อาจจะกําหนดไว้

ที ่6,800-6,900 ตวัอย่าง และส่วนที่สองอกี 100-200 ตวัอย่างไว้ใช้สําหรบัเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิในขัน้ตอนขอการกระทบยอดตารางรอบแรก อย่างไรกต็าม

ความจําเป็นของการสอบถามในรอบที่สองน้ีขึน้อยู่กบัความสมบูรณ์ครบถ้วน และ

ความสอดคลอ้งของผลทีไ่ดใ้นเบือ้งตน้ รวมทัง้ระยะเวลาทีเ่หลอืของการดําเนินงาน

ทัง้หมดดว้ยเช่นกนั .ในทีน้ี่ได้ทดลองใชค้่าของ Value Added จากตาราง IO ปี 

พ.ศ. 2548(ขนาด 58X58 สาขา) การกระจายตวัอย่างของการสํารวจในเบือ้งต้นซึง่

ไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวกที ่4 ทัง้น้ียงัจาํเป็นต้องใชข้อ้ความรูจ้ากหวัขอ้ที ่2 และที ่3 

ขา้งตน้มาพจิารณากาํหนดจาํนวนตวัอยา่งประกอบดว้ย 

7.6 การเลอืกสถานประกอบการเพื่อเก็บขอ้มูลโครงสรา้งการใชป้จัจยัการผลติในแต่ละ

สาขาจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องได้ตวัอย่างที่กระจายได้ครบถ้วนในทุกสนิค้าหลกัของ

สาขานั ้นๆ ตัวอย่างเช่นสมมุติสาขาการแปรรูปเน้ือสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก 3 

ประเภทคอืเน้ือสตัว์แช่แขง็ เน้ือสตัว์ตากแห้ง และเน้ือสตัว์บรรจุกระป๋อง ต้องทํา

การเก็บขอ้มูลในทุกสาขาดงักล่าว อย่างน้อยสาขาละ 1 ชุด แลว้นําทัง้ 3 ชุดมา

ประมวลผลร่วมกนัโดยการถ่วงน้ําหนักดว้ย VA หรอื Gross Output ของสาขาย่อย

ที่มีผลิตภัณฑ์ทัง้สามดังกล่าวเป็นตัวแทน (ไม่ใช่ถ่วงน้ําหนักด้วยรายรับของ



 23 

แบบสอบถาม 3 ชุดดงักล่าว) วธิน้ีีจะเป็นการแก้ปญัหาโครงสรา้งปจัจยัการผลติที่

ไปตกอยู่กับรายการใดรายการหน่ึงเป็นหลกัจนทําให้โครงสร้างการใช้ปจัจยัการ

ผลติทีไ่ดจ้ากขอ้มลูในรอบแรกมคีวามผดิปรกตไิป 

7.7 การดาํเนินการสอบถามในรอบทีส่อง ควรเป็นการเฉพาะเจาะจงในรายการทีย่งัขาด

ขอ้มลู หรอืขอ้มลูทีไ่ดใ้นรอบแรกมคีวามผดิปรกตไิปอย่างมาก รวมทัง้ใชใ้นรายการ

ทีต่อ้งการตรวจความเป็นจรงิเพือ่ใหม้ ัน่ใจกบัขอ้มลูทีไ่ดใ้นรอบแรก 

7.8 สบืเน่ืองจากขอ้ 1 ขา้งต้นคอืการออกแบบโครงสรา้งตาราง IO SMEs ในสาขา

เกษตรทีเ่ดมิถอืว่าเป็น NSMEs ทัง้หมด แต่จากผลการประชุมเรื่องนิยามล่าสุดที่

ผ่านมาเหน็ว่า ควรรวมส่วนหน่ึงของภาคเกษตรเป็น SMEs ด้วยนัน้ จงึควรมกีาร

นําเรื่องของการเกษตรมาศกึษารายละเอยีดเป็นการเฉพาะว่าที่ดําเนินการโดยนิติ

บุคคลมอีะไรบา้ง หรอืในกรณีของปศุสตัวแ์ละประมงทีต่้องเป็นฟารม์มาตรฐานดว้ย

นัน้ วสิาหกจิต่างๆเหล่าน้ีมอียู่มากน้อยเพยีงใด ทําการผลติอะไร มมีูลค่าการผลติ

เท่าใด ตัง้อยูท่ีไ่หน ทัง้น้ีเพราะการจดัทาํตาราง IO ครัง้น้ีเป็นครัง้แรกทีเ่อาการผลติ

การเกษตรทีเ่ป็นการผลติเชงิธรุกจิ(จดทะเบยีนนิตบุิคคล) เขา้มารวมไวด้ว้ย จงึควร

ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้งและสมบรูณ์เพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นฐานการคํานวณ

ในระยะต่อๆ ไป 

7.9 ผลจากการพจิารณาค่าต่างๆในตารางที่ 1-3 ซึ่งคํานวณมาจากตาราง IO ปี พ.ศ. 

2548 โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่า Value added / Gross output ที ่SMEs มคี่าต่างจาก 

NSMEs ค่อนขา้งมากในบางสาขานัน้ การจดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ

คราวน้ีควรให้ความสําคญักบัสาขาดงักล่าวน้ีเป็นกรณีพเิศษ และมอบให้บรษิทัที่

ปรกึษาดําเนินการทบทวนความถูกต้อง เชื่อถอืไดข้องค่าต่างๆ ดงักล่าว โดยการ

พจิารณาทัง้จากขอ้มลูทุตยิภมูแิละงานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การกําหนดเป็น

เป้าหมายของการสํารวจในคราวน้ีด้วย เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่สามารถยนืยนัสถานะที่

แทจ้รงิของ SMEs อนัจะนําไปสู่ขอ้เสนอแนะในการกําหนดนโยบายการส่งเสรมิที่

ถูกต้องเหมาะสมภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดต่อไป สาขาที่ควรให้

ความสําคญัเป็นลําดบัแรก ๆภายใต้ขอ้เสนอแนะขอ้น้ีคอืสาขาที่มเีครื่องหมาย*** 

ดงักล่าวแล้วในขอ้ที่ 9 ภายใต้หวัขอ้ขอ้สงัเกตบางประการของสถานภาพตาราง

ปจัจยัการผลผลติและผลผลติ SMEs ฉบบัปจัจบุนัขา้งตน้ 

7.10 การเลอืกกําหนดปีจดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติมคีวามสําคญัมาก 

เพราะขอ้มลู IO เป็นค่า stock ณ เวลาใดเวลาหน่ึงทีค่วรจะต้องสะทอ้นสภาวการณ์

ปรกติและเป็นข้อมูลที่จะต้องใช้ตลอดไปจนกว่าจะมีการสร้างตารางใหม่ จึงมี

ความเหน็สอดคลอ้งกบัการใชปี้ 2553 เป็นปีจดัทําตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ

เพราะเศรษฐกจิค่อนขา้งมสีถานะปรกตเิมื่อเทยีบกบัปีอื่น (ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 

2554 เป็นปีที่เศรษฐกจิมคีวามผดิปรกต ิโดยทีปี่ พ.ศ. 2552 เศรษฐกจิหดตวัจาก
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ผลกระทบเหตุการณ์วกิฤตกิารเงนิของโลก ส่วนปี พ.ศ. 2554 เกดิเหตุการณ์มหา

อุทกภยัในหลายพื้นที่ทัว่ประเทศจนทําให้เศรษฐกจิชะลอตวัรุนแรง) ส่วนปี พ.ศ. 

2555 น่าทีจ่ะเรว็เกนิไปทีจ่ะมขีอ้มลูต่างๆทีส่มบรูณ์พอทีจ่ะรวบรวมได ้นอกจากน้ี

ในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีเดยีวกนักบัทีส่ํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาตจิะจดัทําตาราง IO ตามแผนทีก่ําหนด ทําใหม้ขีอ้มลูตาราง IO ที่

สมบรูณ์ของประเทศนํามาเปรยีบเทยีบได ้

7.11 จากประสบการณ์ในทางปฏิบตัิที่ผ่านมาพบว่าการรวบรวมข้อมูลจากสถาน

ประกอบการเพือ่ใชท้าํตาราง IO นัน้ จาํเป็นต้องใชข้อ้มลูจากงบการเงนิมาประกอบ

กบัขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ ขอ้มลูทีส่ําคญัๆทีใ่ชจ้ากงบการเงนิไดแ้ก่ค่าโสหุ้ย การ

บรหิารจดัการ ค่าใชจ้า่ยสาํนกังาน ส่วนขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นขอ้มลู

ผลผลติหรอืรายรบัและขอ้มลูการใชป้จัจยัการผลติ(intermediate input) 

7.12 ตามข้อเสนอทางเทคนิค บริษัทที่ปรึกษาเสนอจัดทําตารางประเภท at 

purchaser prices แต่เน่ืองจากค่าของ trade margin and transportation cost ใน

แต่ละรายการสนิค้าก็มคีวามสําคญัเช่นกนั ดงันัน้ภายใต้กระบวนการทํางาน ถ้า

บรษิัทที่ปรกึษามกีารรวบรวมข้อมูลส่วนน้ีไว้ก็ควรที่จะจดัจําแนกและสร้างเป็น

แฟ้มขอ้มลู trade margin and transportation cost เป็นการเฉพาะและส่งมอบ

ให้กบั สสว. ด้วยเพื่อการใช้ประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการสร้างตาราง IO 

SMEs ราคา producer price ในโอกาสต่อไป 

7.13 จากการพจิารณาขอ้เสนอทางเทคนิคของที่ปรกึษา มบีางประเดน็ที่ สสว. ควร

หารอืกบัทีป่รกึษาเพือ่ทาํความเขา้ใจในรายละเอยีด ดงัน้ี 

7.13.1 ในข้อเสนอทางเทคนิคไม่ได้มกีารอธิบายรายละเอียดของแผนและแนว

ทางการดาํเนินงานในภาคสนามซึง่เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญั(หลงัจาการเสรจ็สิน้

ขัน้ตอนการออกแบบโครงสรา้งตารางในสาขาต่างๆแลว้) สสว. ควรมกีาร

หารอืในหวัขอ้ดงักล่าวโดยเฉพาะกบัทีป่รกึษา 

7.13.2 มคีวามเหน็ว่าตวัอย่างทีจ่ะสํารวจควรครอบคลุมเฉพาะนิตบุิคคลหรอืส่วน

ใหญ่ต้องเป็นนิติบุคคล เหตุผลเน่ืองจาก สสว. กําลงัสรา้งตารางเริม่ต้นที่

จะตอ้งใชแ้ละพฒันาต่อไป ถา้ใชข้อ้มลูจากบุคคลธรรมดาทีไ่มจ่ดทะเบยีนจะ

ทาํใหโ้ครงสรา้งตน้ทุนทีไ่ดซ้ึง่เป็นของรายเลก็หรอืรายจิว๋เกนิไป ไม่สะทอ้น

โครงสรา้งตน้ทุนทีเ่ป็นภาพรวม ขณะเดยีวกนักจ็าํเป็นต้องใชข้อ้มลูจากงบ

การเงนิรว่มดว้ยดงัไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

7.13.3 ตรวจสอบข้อมูลขัน้ต้นในข้อเสนอทางเทคนิคข้อ 4.4 ว่ามวีธิกีารอย่างไร 

ใครเป็นผูด้ําเนินการ(พนักงานสมัภาษณ์หรอืหวัหน้าทมี(supervisor) การ

วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืทําอย่างไร(เช่นอาจใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบระหว่าง

ตวัแปร 2 ค่า หรอืการนําข้อมูลจากแหล่งอื่นเช่นจากงบการเงนิมาใช้
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ประกอบ เป็นต้น) และการปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัขอ้เทจ็จรงิทําอย่างไร 

เช่น กลบัไปถามใหม ่หรอืหาจากแหล่งอื่น เป็นตน้ 

7.13.4 เน่ืองจากการรวบรวมข้อมูลทําตาราง IO จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจากงบ

การเงินร่วมด้วยดังได้กล่าวมาแล้ว จึงควรมีการหารือกับที่ปรึกษาใน

ประเดน็น้ีดว้ยว่าจะมแีนวทางการใชข้อ้มลูส่วนน้ีประกอบอย่างไร การปรบั

ขอ้มลูเขา้หากบัอย่างไร ทัง้น้ีต้องดูเป็นรายสาขาๆไปเพราะแต่ละสาขาจะมี

ความแตกต่างกนั 

7.13.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโครงสร้างต้นทุนหลกัในข้อเสนอทาง

เทคนิคขอ้ 4.7 มแีนวทางการจดัทําอย่างไร จะใช้ขอ้มลูใดเป็นตวัฐานของ

การเปรยีบเทยีบ 

7.13.6 การทําสมดุล(ขอ้ที ่4.9-4.14 ในขอ้เสนอทางเทคนิค) อาจมขีอ้จาํกดัเพราะ 

SMEs มกีารใช ้input และกระจาย output ออกไปนอก SMEs ซึง่เป็นส่วน

ที่ไม่ได้มกีารทําข้อมูลส่วนน้ี จงึอาจจําเป็นที่ต้องขอทราบแนวคิดของที่

ปรกึษาในเรือ่งน้ีดว้ย 

7.14 การจดัทาํตารางทัง้หมดในทุกขัน้ตอนควรใหบ้รษิทัทีป่รกึษาจดัทาํเป็นคู่มอืการ

จดัทําตาราง SMEs IO 2010 ประกอบไวก้บัตารางทีไ่ดด้ว้ย คู่มอืดงักลาวจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ต่อการทําความเขา้ใจทีม่าหรอืแนวคดิต่างๆ ของขอ้มลูในตาราง

และยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางพฒันาตาราง SMEs IO ในอนาคตต่อไป ในคู่มอืควร

ประกอบดว้ยสาระสําคญัไดแ้ก่ การออกแบบตาราง การศกึษาภาวะเศรษฐกจิ การ

กําหนดโครงสรา้งระหว่าง SMEs และ NSMEs ในแต่ละสาขา การสํารวจขอ้มูล

ทุตยิภูม ิการรวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมลิงตาราง การสํารวจและจดัทําขอ้มลูโครงสรา้ง

วตัถุดบิขัน้กลาง และการทบยอดตาราง 

7.15 ความเหน็ในเรือ่งแบบสอบถาม 

7.15.1 ควรมีการทําคู่มือแบบสอบถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามใช้เป็นแนว

ทางการดาํนินงานทีส่อดคลอ้งตรงกนั 

7.15.2 ในสว่นของขอ้ถามขอ้มลูทัว่ไป ควรมคีาํถามเพือ่ใหรู้ว้า่สถานประกอบการน้ี

เป็นธุรกิจเดี่ยวหรอืมใิช่ธุรกิจเดี่ยว มธีุรกิจในเครอืหรอืสาขาย่อยรวมอยู่

ด้วยหรือไม่(มงีบการเงนิเดียวกนั) กี่แห่ง หน่วยผลิตและหน่วยบริหาร

จดัการอยูด่ว้ยกนัหรอืไม ่หรอืเป็น franchise หรอืไม ่เป็นตน้ 

7.15.3 มลูค่าผลผลติ ควรเพิม่ (1) รายไดจ้ากการซือ้มาขายไป (2) รายไดอ้ื่นๆ ถ้า

ระบุรายการหลกัๆ ไว้เลย(อาจระบุในคู่มอืก็ได้เพื่อให้พนักงานสนามไม่มี

คําถามตกหล่น) เช่น รายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ ขยะ ขาย

สนิทรพัยท์ีห่มดอายุใช้งาน รายได้จากทรพัยส์นิ การ claim ประกนั เป็น

ตน้ 
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7.15.4 คําถามค่าใชจ้่ายในการผลติในขอ้ 3.3 ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิและพลงังานเหน็

ว่าอาจมรีายละเอียดมากเกนิไป การมรีายละเอยีดเป็นสิง่ที่ดแีต่ถ้ามาก

เกินไปอาจทําให้ผู้ตอบปฏเิสธที่จะตอบคําถาม หรอืให้ข้อมูลไม่จรงิ(non 

sampling error) 

7.15.5 คําถามค่าบริการทางธุรกิจ(ข้อ 3.10) ควรเพิม่รายการค่าใช้จ่าย 

IT(software) แต่ถ้ารวมอยู่ในอื่นๆ แล้วก็ควรระบุให้ชดัเจนในคู่มอืเพื่อกนั

ตกหล่น(เน่ืองเคยมคีําถามจากภายนอกเสมอว่า SMEs ใช้ IT มากน้อย

เพยีงใด ดงันัน้ขอ้มลู IO ส่วนน้ีอาจช่วยอธบิายคําถามดงักล่าวได/้เขา้ใจว่า

คา่ IT ในขอ้ 3.5 เป็น hardware) 

7.15.6 คําถามเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมและภาษ(ีขอ้ 5) จะต้องหกัเงนิอุดหนุน(ถ้าม)ี

ออกดว้ย ซึง่อาจระบุไวใ้นคูม่อืกไ็ด ้

7.15.7 คําถามเกี่ยวกบัการลงทุน(ขอ้ 6) น่าที่จะอยู่นอกเหนือการจดัทําตาราง IO 

แต่ถา้เป็นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่สสว. ต้องการกไ็ม่เป็นไร แต่ไม่ควรเป็นขอ้มลูที่

กําหนดโดยที่ปรึกษา ถ้าเป็นเช่นนั ้นก็ควรทราบว่าจะเอามาเพื่อใช้

ประโยชน์อะไร 

7.15.8 ควรมขีอ้คําถามทีจ่ะทําใหท้ราบไดว้่าธุรกจิน้ีมกีาร outsource อย่างไรบา้ง 

คา่ใชจ้า่ยเป็นอยา่งไร 

7.15.9 ธุรกจิประเภทสาขาภตัตาคาร/รา้นอาหาร โดยวธิขีอง IO จะไม่รวมวตัถุดบิ

ทีเ่อามาประกอบอาหาร จะคดิเฉพาะคา่บรกิารเท่านัน้ 

7.15.10 จากประสบการณ์ทีผ่่านมาพบว่าธุรกจิสาขาก่อสรา้งจะไม่สามารถหาขอ้มลู

การใช้ปจัจยัการผลติประเภทวสัดุก่อสร้างได้โดยตรงจากการสมัภาษณ์ 

ต้องใช้วิธีการถอดแบบจาก project ที่ธุรกิจได้ดําเ นินการภายรอบ

ระยะเวลาปี พ.ศ. 2553 แล้วนํามาใช้ร่วมกับงบการเงินของธุรกิจราย

ดงักล่าว 

7.15.11 การวดัมลูคา่รายรบัในสาขาคา้สง่และคา้ปลกีโดยวธิขีอง IO จะคดิเฉพาะค่า

ส่วนต่าง(mark up) เท่านัน้ แต่จากแบบสอบถามไดเ้ก็บขอ้มลูสนิคา้ทีข่าย

และซือ้มาด้วย ดงันัน้จงึควรหาวธิใีช้ประโยชน์จากขอ้มูลในส่วนน้ีเพิม่เตมิ

นอกเหนือจากการนํามาสรา้งตาราง IO 

    

 

------------------------------------------------------------------ 



ภาคผนวก 1 

ระบบบญัชีประชาชาติ(System of National Accounts: SNA) 

คําว่าระบบบญัชปีระชาชาตหิมายถงึการแสดงค่าโดยการแบ่งโครงสรา้งเศรษฐกจิของ

ภาคเศรษฐกจิจรงิ (real sector) ออกเป็นภาคย่อย ๆ และในแต่ละภาคย่อยจะประกอบไปดว้ย

รายการต่าง ๆ แลว้เชื่อมโยงรายการต่าง ๆ เหล่านัน้เขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบตามกลไกทาง

เศรษฐกจิหรอืตามองคป์ระกอบเชงิโครงสรา้ง ความหมายของระบบบญัชปีระชาชาตยิงัรวมไป

ถงึการกําหนดนิยาม ความหมาย ขอบเขต การจดัหมวดหมู่รายการตลอดจนวธิกีารวดัมูลค่า

หรอืวธิกีารคดิคาํนวณมลูคา่ของแต่ละภาคและแต่ละรายการอกีดว้ย  

1. ระบบบญัชีประชาชาติสากล 

ระบบบญัชปีระชาชาตทิี่เป็นระบบสากลที่ใช้กนัในหลายประเทศส่วนใหญ่เป็นระบบที่

กําหนดขึ้นโดยสํานักงานสถิต ิ(Statistical Commission) องค์การสหประชาชาติ (United 

Nations) รว่มกบัหน่วยงานอื่นๆ ปจัจบุนัมใีชก้นัอยู ่4 ระบบ ดงัน้ี 

1.1 ระบบบญัชีประชาชาติ 1953 

เป็นระบบที่เกดิจากองค์การสหประชาชาตมิคีวามต้องการเร่งด่วนในการใช้ขอ้มูลเพื่อ

นํามาใช้ชี้วดัรายได้ประชาชาติ (national income) ของแต่ละประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล 

สําหรบัใช้เป็นเครื่องมอืการจดัสรร (apportioning) การใช้จ่ายเงนิที่องค์กรระหว่างประเทศ

สมควรใหก้บัแต่ละประเทศภายหลงัเมือ่สงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สุดลง  

กรอบแนวคดิความสมัพนัธ์ระหว่างรายการในบญัชพีฒันาขึน้มาจากความคดิของ นัก

เศรษฐศาสตร์ John M Keynes โดยเริม่แรก Sir Richard Stone ได้เสนอแนวคิดใน

เอกสารรายงานและตารางประกอบเรยีกว่า “Definition and measurement of the national 

income and related totals” ในปี 1947 วธิน้ีีเรยีกว่า the social accounting approach แต่ยงั

ไม่ได้มกีารใช้ในขณะนัน้เพราะมรีายละเอียดมาก อย่างไรก็ตามข้อเสนอดงักล่าวน้ีก็ใช้เป็น

พืน้ฐานแนวคดิทีส่ําคญั (fundamental) ของการพฒันาบญัชปีระชาชาตใินระยะต่อมา เพื่อเป็น

การสนองตอบต่อความตอ้งการใชง้านเรง่ดว่นขณะนัน้ คณะผูเ้ชีย่วชาญซึง่แต่งตัง้โดยเลขาธกิาร

สหประชาชาติได้จดัทําระบบบญัชีประชาชาติ 1953 ขึ้นมาเรยีกว่า A System of National 

Accounts and Supporting Tables ระบบน้ี ประกอบดว้ย บญัชหีลกั 6 บญัช ีคอื 

1) ผลติภณัฑใ์นประเทศ (Domestic product) 

2) รายไดป้ระชาชาต ิ(National income) 

3) การสะสมทุนในประเทศ (Domestic capital formation) 
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4) ครวัเรอืนและสถาบนัเอกชนไม่แสวงกําไร (Households and private non-

profit institutions) 

5) รฐับาล (General government) 

6) สว่นต่างประเทศ (External transaction) 

ระบบน้ียงัขาดความสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่มกีารแบ่งแยกเศรษฐกิจตามภาค

สถาบนั (economic institutional sectors) ซึง่เป็นแนวคดิ the social accounting approach 

ของ Sir Richard Stone และเป็นหวัใจสาํคญัของการกาํหนดบญัชใีนตารางแมทรกิบญัชสีงัคม 

1.2 ระบบบญัชีประชาชาติ 1968 

เป็นระบบที่พฒันาต่อเน่ืองมาจากระบบบญัชปีระชาชาต ิ1953 โดยใช้แนวคดิของ the 

social accounting approach เป็นกรอบแนวคดิหลกั ใหค้วามสําคญักบัการแบ่งแยกเศรษฐกจิ

ตามภาคสถาบนั ระบบน้ีประกอบดว้ยบญัชหีลกั 4 บญัช ีคอื 

1) บญัชกีารผลติ (Production accounts) 

2) บญัชรีายไดแ้ละรายจา่ย (Income and outlay accounts) 

3) การสะสมทรพัยส์นิ (Accumulation) 

4) สว่นต่างประเทศ (External transaction) 

สาระสําคญัที่ระบบบญัชีประชาชาติ 1968 ได้พฒันาและปรบัปรุงมาจากระบบบญัชี

ประชาชาต ิ1953 คอื 

1) การแสดงค่าการไหลเวียนของสินค้าและบริการในระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

(commodity flow between industries) หรอื inter-industries demand ซึง่ตารางที่

แสดงคา่น้ีโดยละเอยีดกค็อืตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ (Input Output Table) 

2) มกีารแสดงองคป์ระกอบทีค่รบถว้นของการไหลเวยีนระหวา่งรายไดแ้ละรายจา่ยของ

ภาคสถาบนัเศรษฐกจิครบทุกสถาบนั 

3) ได้มกีารนําการหมุนเวยีนทางการเงนิเข้ามารวมไว้ด้วย (introduce all relevant 

financial flow into the system) โดยได้แสดงไว้ในบัญชีการสะสมทรพัย์สิน

(Accumulation accounts) ในส่วนของทรพัยส์นิทางการเงนิ ทัง้น้ีรายละเอยีดของ

การหมุนเวียนทางการเงินน้ี กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund :IMF) ไดนํ้ามาจดัทํารายละเอยีดเป็นระบบบญัชขีึน้มาอกีบญัชี

หน่ึงโดยเฉพาะทีเ่รยีกว่าบญัชเีศรษฐกจิเงนิทุน (Flow of Fund Accounts) 
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4) เป็นระบบบญัชทีีแ่สดงภาพเศรษฐกจิทัง้ค่าในลกัษณะทีเ่รยีกว่า flow และทีเ่รยีกว่า 

stock ซึง่ stock ในระบบบญัชดีงักลา่วน้ีกค็อืคา่ของ capital stock นัน่เอง 

แม้ว่าระบบบญัชปีระชาชาติ 1968 จะมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน แต่ก็มขี้อจํากดัโดย

จดุอ่อนของระบบน้ีกค็อืกรอบแนวคดิหลกั (central framework) ทําใหไ้ม่มคีวามยดืหยุ่น เกดิขอ้

ยุ่งยากในทางปฏบิตัทิี่จะนําระบบน้ีมาประยุกต์ (implement) ใชเ้ตม็รปูแบบไดอ้ยา่งสมบรูณ์ใน

แต่ละประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  

1.3 ระบบบญัชีประชาชาติ 1993 

เป็นระบบที่ปรบัปรุงเพื่อให้มีความยืดหยุน่มากขึ้น ขณะน้ีประเทศส่วนใหญ่กําลัง

ดาํเนินการปรบัปรงุระบบบญัชปีระชาชาตขิองตนเขา้ใหสู้่ระบบน้ีรวมทัง้ประเทศไทยดว้ยเช่นกนั 

ระบบบญัชปีระชาชาต ิ1993 สรา้งขึน้โดย the Inter-Secretariat Working Group on National 

Accounts(ISWGNA)ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 5 หน่วยงาน คือ Commission of the 

Europeon Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-

operation and Development, United nations และ World Bank 

วตัถุประสงคข์องการปรบัปรงุคอืต้องการ (1) แสดงภาพรวมของเศรษฐกจิ (provides a 

comprehensive view of an economy) ทัง้ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้มสี่วนร่วมในระบบ

เศรษฐกจิ (behaviour of the economy’s participants), ความสมัพนัธห์รอืปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผู้

มสี่วนรว่ม (their interrelationship) และผลของการดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (the result of 

their economic activity) (2) การแสดงกรอบแนวคดิของบญัชเีศรษฐกจิทีค่รอบคลุมภาพรวม

ทัง้หมด (provides guidance for national accounts almost universally) (3) การให้ระบบมี

ความยดืหยุ่น (recognizes the need for flexibility) (4) การใช้บญัชปีระชาชาตเิป็นบทบาท

หลกัในเชงิของการจดัทําสถติต่ิาง ๆ ขององคก์ารสหประชาชาตแิละองค์กรระหว่างประเทศอื่น 

ๆ (reinforces the central role of national accounts in statistics) 

สาระหลักของการปรับปรุงจากระบบเดิมมาเป็นระบบบัญชีประชาชาติ 1993 

ประกอบดว้ย การปรบัปรงุใหท้นัสมยั (updating) การทําใหเ้กดิความชดัเจนและการทําใหร้ะบบ

มคีวามง่ายขึน้ ลดความยุ่งยากในการจดัทํา (clarifying and simplifying) และการทําใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกลมกลนืเขา้กบัระบบสถติอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (harmonizing) 

1. การปรบัปรงุใหท้นัสมยั ไดแ้ก่ในเรือ่งของ 

1.1 การคํานึงถึงแนวคิดที่ว่าเงินเฟ้ือหรือระดับราคาคือหัวใจหลักของการ

กําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ (Inflation has been a central policy 

concern) 
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1.2 บทบาทของรฐับาลในการดําเนินงานต่างๆทีมุ่ง่เขา้สู่กลไกของระบบตลาด 

(The role of government moves toward market economies) 

1.3 การใหค้วามสําคญัของภาคบรกิาร เช่น การคมนาคม สารสนเทศ เป็นต้น 

(Service activities, i.e. communication and computing have taken on 

increasing importance) 

1.4 สถาบันการเงินและกลไกของตลาดการเงนิมีความสลบัซบัซ้อนรวมทัง้

ความหลากหลายของเครื่องมอืทางการเงนิ (Financial institutions and 

markets have become increasingly sophisticated, and financial 

instruments have spawned numerous hybrids) 

1.5 ปฏิสมัพนัธ์ของสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจมคีวามสําคญัยิง่ขึ้นโดยลําดับ 

(The environment’s interaction with economy has become a major 

and growing concern)  

2. การทําให้เกิดความชดัเจนและลดความยุง่ยากในการจดัทํา ได้แก่ในเรื่อง

ของ 

2.1 การคํานึงถงึขอ้กําหนดต่างๆ รวมทัง้ปจัจยัเชงิสถาบนั (It recognizes the 

wide range of conditions and institutional arrangements.)  

2.2 การมีเหตุผลสนับสนุนสําหรบัการกําหนดวิธีการวัดค่าต่าง ๆ ในบัญชี

ประชาชาต ิ(It provided the rationale for the treatments applied so 

that economic accountants can decide on treatments for new 

conditions and institutional arrangements.) 

3. การทําให้มคีวามสอดคล้องกลมกลืนเข้ากับระบบมาตรฐานสถิติอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบดุลบัญชีการชําระเงิน (Balance of payment 

manual) และระบบสถติกิารคลงั (Government Financial Statistics) ของ

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ การจดัหมวดหมู่ด้านการผลิตที่ตรงตาม 

International Standard Industrial Classification (ISIC) ขององค์การ

สหประชาชาต ิรวมทัง้การกาํหนดความหมายหลกัของประชากรและแนวคดิ

ของประชากรเมื่อคํานึงถึงว่าประชากรคือปจัจัยการผลิตประเภทหน่ึง 

(Population in terms of production boundary and key definitions) ของ 

International Labor Organization  

โครงสรา้งและองคป์ระกอบของบญัชรีะบบประชาชาต ิ1993 ประกอบดว้ย 
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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 

I I .1.2.2 Allocation of other pr imary 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 

ทัง้น้ี รายละเอียดในบญัชตีัง้แต่ Account I-Account IV จะต้องแบ่งแยกย่อยทุก

รายการจาก total economy ออกไปเป็นบญัชขีองแต่ละภาคสถาบนัเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย 

1) ธรุกจิทีม่ใิช่การเงนิ (Non-financial corporation) 

2) ธรุกจิการเงนิ (Financial corporation) 

3) รฐับาล (General government) 

4) ครวัเรอืน (Households) 

5) สถาบนัไม่แสวงกําไรที่ให้บรกิารแก่ครวัเรอืน (Non-profit institutions 

serving households) 

6) ภาคต่างประเทศ (Rest of the world) 

ตามข้อแนะนําของ UNSD ได้เสนอว่าการประยุกต์เข้าสู่ 1993 SNA จะมทีัง้หมด 6 

phase หรอืที่เรยีกว่า 6 milestone โดยไม่จําเป็นว่าทุกประเทศจะต้องเริม่ที ่phase 1 เสมอไป

ขึ้นอยู่กบัความพร้อมของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความพร้อมในด้านข้อมูลซึ่งเป็น

ขอ้จาํกดัทีส่าํคญัทีส่ดุ 

1.4 ระบบบญัชีประชาชาติ 2008  

เป็นระบบบญัชปีระชาชาตฉิบบัหมล่่าสดุทีส่าํนกังานสถติ ิองคก์ารสหประชาชาตไิด้

จดัทาํขึน้รว่มกบัหน่วยงานระหวา่งประเทศทีส่าํคญัเช่นเดยีวกบัการพฒันาระบบบญัชี

ประชาชาต ิ1993 ระบบน้ีโดยแทจ้รงิแลว้ไมไ่ดเ้ป็นระบบใหมท่ีต่่างไปจากระบบบญัชปีระชาชาต ิ

1993 อยา่งสิน้เชงิ แต่เป็นการพฒันาต่อเน่ืองโดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่ตอ้งการปรบัปรงุระบบบญัชี

ประชาชาต ิ1993 ใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพราะในปจัจบุนัปจัจยัสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกจิต่างๆ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิคอ่นขา้งมาก ภายหลงัจากเมือ่มกีารประกาศใช้

ระบบบญัชปีระชาชาต ิ1993 เป็นตน้มานัน้ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศทีก่ําลงัพฒันาใน

หลายๆ ประเทศไดเ้ปลีย่นแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมจากการวางแผนจากสว่นกลาง

มาเป็นการดาํเนินการโดยใชร้ะบบและกลไกของตลาดมากยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัปจัจบุนักม็ี

งานวจิยัต่างๆ เกดิขึน้คอ่นขา้งมากผลงานวจิยัไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ

ทีม่คีณุภาพ มกีารกระจายความมัง่คัง่ใหเ้ท่าเทยีมกนัมากขึน้ รวมทัง้ไดค้น้พบสิง่ใหม่ๆ  เพิม่เตมิ

ทีช่่วยบ่งชีใ้หเ้หน็วา่สาระสาํคญัในบางเรือ่งของบญัชปีระชาชาตเิดมินัน้ไมท่นัสมยัหรอืไม่

สอดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
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ระบบบญัชปีระชาชาต ิ2008 โดยแทจ้รงิแลว้ไมไ่ดม้กีารไปเปลีย่นแปลงหลกัการสําคญั

ใดๆ ของระบบบญัชปีระชาชาต ิ1993 รปูแบบโครงสรา้งของบญัชยีงัคงเป็นเช่นเดมิ แต่ไปทาํให้

ระบบ 1993 มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ เป็นการไปช่วยตคีวามหรอือธบิายหรอืกําหนดหลกัเกณฑ์

เงือ่นไขของประเดน็แง่มุมต่างๆ ทีเ่ดมิในระบบ 1993 ไมช่ดัเจนหรอืไมส่อดคลอ้งกบัสภาพ

ขอ้เทจ็จรงิในปจัจบุนันัน้ กไ็ดท้าํใหช้ดัเจนมากขึน้ สามารถทีนํ่าไปประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยสะดวกมาก

ขึน้ รวมทัง้ไปสรา้งความสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบับญัชต่ีางๆ ทีส่าํคญ้คอืในภาคการเงนิเพือ่ใหก้าร

อธบิายภาพต่างๆ ในแต่ละดา้นมคีวามสมัพนัธก์นั 

สาระสาํคญัทีม่กีารปรบัปรงุในระบบบญัชปีระชาชาต ิ2008 สามารถสรปุได ้5 เรือ่งคอื 

1) ทรพัยส์นิ (assets) 

ในระบบบญัชปีระชาชาต ิ2008 ไดเ้ปลีย่นแปลงการเรยีกจากเดมิ intangible produced 

assets ใหม ่โดยเรยีกว่า intellectual property products หรอืทรพัยส์นิทางปญัญา และไดม้กีาร

ทาํความเขา้ใจใหช้ดัเจนเพิม่ขึน้ในเรือ่งของทรพัยส์นิทางปญัญา เพราะเน่ืองจากจะเป็น

ทรพัยส์นิสาํคญัในอนาคตทีเ่รยีกวา่เศรษฐกจิบนฐานความรู ้การตคีวามและวธิกีารบนัทกึคา่ของ

ทรพัยส์นิประเภทฐานขอ้มลู งานตน้ฉบบัและงานพมิพซ์ํ้า(databases and of originals and 

copies) ไดม้กีารขยายความใหช้ดัเจนขึน้ ระบบไดร้เิรมิใหม้กีารนําคา่ใชจ้า่ยของงานวจิยัและ

พฒันา(expenditure on research and development) มาบนัทกึเป็นการสะสมทุน นอกจากน้ียงั

มกีารทบทวนนิยามและความหมายของคาํวา่ทรพัยส์นิจะครอบคลมุในเรือ่งอะไรบา้ง ทรพัยส์นิที่

ผลติใหมไ่ด ้หรอืผลติใหมไ่มไ่ดห้มายถงึอะไร การตคีวามการเป็นทรพัยส์นิในสทิธกิารเช่า หรอื

สทิธใินประทานบตัรต่างๆ การซือ้อาวธุทีต่คีวามวา่เป็นการสะสมทุน รวมทัง้เรือ่งของ capital 

services เป็นตน้ 

2) ภาคการเงนิ (the financial sector) 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาภาคการเงนิถอืไดว้า่เป็นภาคเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปรวดเรว็

ทีส่ดุ จนกระทัง่ขอ้กาํหนดต่างๆ เช่นการตคีวาม การบนัทกึคา่ การกาํหนดนิยาม ความหมาย

และขอบเขตทีไ่ดร้ะบุไวเ้ดมิในระบบบญัชปีระชาชาตไิมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดท้นั ในระบบ

บญัชปีระชาชาต ิ2008 จงึถอืไดว้า่ในภาคการเงนิน้ีมกีารปรบัปรงุแกไ้ขทีม่สีาระคอ่นขา้งมาก

ทีส่ดุ โดยไดม้กีารเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัคอ่นขา้งมากใน 2 เรือ่ง คอื(1) การกําหนดขอบเขตของ

ทรพัยส์นิทางการเงนิโดยใหร้วมสญัญาของอนุพนัธต์ราสารทางการเงนิเขา้ไวด้ว้ยไมว่า่จะมกีาร

ซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัหรอืไมก่ต็าม และ (2) ใหบ้นัทกึค่าของ interest rate swaps และ forward 

rate agreements เป็นธรุกรรมทางการเงนิ(financial transactions) แทนทีเ่ดมิซึง่บนัทกึโดยถอื

วา่เป็น interest flows of นอกจากน้ี ยงัมกีารทาํความชดัเจนถงึวธิกีารวดัคา่ของการประกนัภยั

ทีม่ใิช่การประกนัชวีติ(non-life insurance) ทัง้น้ีเพราะในอดตีทีผ่่านมาไดเ้กดิอุบตัภิยัรา้ยแรง
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ต่างๆ คอ่นขา้งมากและของมกีารจา่ยสนิไหมทดแทนในมลูคา่ทีส่งูจงึจาํเป็นตอ้งมกีารทาํความ

ชดัเจนใหม้ากขึน้ การทาํความชดัเจนในวธิวีดัและการตคีา่ทรพัยส์นทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได(้non 

performing loan) วธิกีารวดัคา่ FISIM เป็นตน้ 

3) โลกาภวิตัน์(globalization) และประประเดน็อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การทีเ่รือ่งของโลกาภวิตัน์เป็นสาระสาํคญัเรือ่งหน่ึงของการปรบัปรงุเป็นระบบบญัชี

ประชาชาต ิ2008 ดว้ยนัน้ เน่ืองจากปจัจบุนัมกีารเคลือ่นยา้ยแลกเปลีย่นทัง้สนิคา้ บรกิาร 

เงนิทุน และการทาํงานในระหวา่งประเทศอยา่งไมม่ขีอบเขตจาํกดัมากขึน้ ประเดน็ทีส่าํคญัใน

เรือ่งน้ีคอืระบบบญัชปีระชาชาต ิ2008 ตองการใหก้ารตคีวาม การกําหนวธิกีารบนัทกึคา่มคีวาม

เป็นสากล สอดคลอ้งกนัไดก้บัทุกๆ ประเทศ ตวัอยา่งรายการทีม่กีารทาํความชดัเจนใหม้ากขึน้

เช่น การตคีวามของคา่ stocks and flows ตคีวามของรายไดจ้ากการทํางานของคนทีม่ใิช่คนใน

ประเทศนัน้ การบนัทกึความเป็นเจา้ของครอบครองสนิคา้และบรกิารเมือ่มกีารเคลื่อนยา้ยสนิคา้

และบรกิารระหวา่งประเทศซึง่ในระบบน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัความเป็นเจา้ของมากกวา่การที่

สนิคา้จะมกีารเคลือ่นยา้ยทางกายภาพไปอยา่งไร รวมทัง้การตคีวามหมายของ special 

purpose entities (shell companies or brass plate companies) ซึง่ระบบน้ีเหน็วา่เป็น 

institutional units ลกัษณะหน่ึง  

4) ภาครฐับาลและภาคสาธารณะ(the general government and public sectors) 

ไดม้กีารทาํความชดัเจนใหม้ากขึน้ในหลายๆ เรือ่ง โดยเฉพาะใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการหรอืสอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชขีองรฐับาล การทาํความชดัเจนระหว่างภาครฐั(the 

government) กบัภาคเศรษฐกจิสาธารณะ(the public sectors) การตคีวามหมาย super 

dividends ทีจ่่ายโดย public corporations และการอดัฉีดทุนลงไปยงั public enterprises การ

ตคีวามหมายและบนัทกึค่ากจิกรรมทีเ่ป็น public-private partnerships การใชจ้า่ยระหวา่ง

รฐับาลกบั public corporations การตคีา่และบนัทกึค่า securitization ซึง่มผีลกระทบอยา่งมี

นยัสาํคญัต่อ government debt การตคีา่และบนัทกึคา่ loan guarantees, export credit และ 

student loan guarantees เป็นตน้ 

5) เศรษฐกจินอกระบบ (the informal sector) 

ระบบบญัชปีระชาต ิ2008 ไดห้ยบิยกประเดน็ของการวดัคา่กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่กดิ

จากครวัเรอืนและเศรษฐกจินอกระบบ(informal sector) และเศรษฐกจิทีม่ไิดม้กีารบนัทกึทาง

สถติ(ิnot-observed economy) เพือ่ใหม้กีารพฒันาและจดัทาํเป็นระบบขึน้มาต่อไป 

2. ระบบบญัชีประชาชาติของประเทศไทย 



 9 

บญัชปีระชาชาติของไทยเป็นบญัชีประชาชาติที่สอดคล้องตามระบบสากลซึ่งสํานัก

บญัชปีระชาชาต ิสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้พฒันามา

โดยลําดบัอย่างต่อเน่ืองซึง่ปจัจยัทีส่ําคญัทีสุ่ดความพรอ้มและความเพยีงพอในรายละเอยีดของ

ขอ้มูลต่างๆ ที่สามารถการรวบรวมและประมวลขึน้มาได้จากทัง้แหล่งขอ้มลูทุตยิภูมแิละขอ้มูล

ปฐมภมูทิีห่น่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัทาํขึน้ ระบบบญัชปีระชาชาตทิีไ่ดท้าํการปรบัปรงุขึน้หลงัสุดและ

เผยแพร่ใชง้านในปจัจุบนัเป็นระบบทีส่อดคล้องกบั System of National Accounts 1993 แต่

เป็นการนําเสนอในระดบัภาพรวมทัง้หมดของประเทศ ยงัไม่สามารถแบ่งแยกเป็นรายสาขาตาม

ภาคสถาบนัเศรษฐกจิไดอ้นัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัดา้นขอ้มลูทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

ระบบบญัชปีระชาชาตขิองประเทศไทยเป็นระบบที่นําเสนอภาพรวมเศรษฐกจิ (Total 

economy)ในรูปมลูค่า ณ ราคาประจาํปี ด้วยการแสดงความเชื่อมโยงทัง้ดา้นแหล่งทีม่าของ

รายรบั (Resources) และด้านการใช้จ่าย(Uses) ของบญัชเีศรษฐกจิต่าง ๆ 8 บญัช ี

ประกอบดว้ย 

1) บญัชกีารผลติ (Production account) เป็นบญัชทีีบ่นัทกึกจิกรรมการ

ผลติของสนิคา้และบรกิารทีม่ใีนระบบเศรษฐกจิของประเทศทัง้หมด 

โดย นําเสนอมลูคา่ผลผลติ คา่ใชจ้า่ยขัน้กลาง และมลูค่าเพิม่ หรอื 

GDP ของระบบเศรษฐกจิโดยรวม 

2) บญัชแีหล่งทีม่าของรายได ้(Generation of income account) แสดง

องคป์ระกอบของมลูคา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ในระบบเศรษฐกจิ ซึง่ประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees) ภาษกีารผลติ

และนําเขา้สทุธ ิ(taxes on production and imports less subsidies) 

สว่นเกนิจากการประกอบการ (Operating surplus) และMixed 

income 

3) บญัชกีารกระจายรายไดป้ฐมภมู ิ(Allocation of primary income 

account) แสดงการกระจายรายไดท้ีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการผลติในขอ้ 

(2) ไปสู่เจา้ของปจัจยัการผลติทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่า

ผลตอบแทนปจัจยัการผลติ ซึง่ในทีน้ี่รวมถงึภาคต่างประเทศดว้ย เช่น 

คา่ตอบแทนแรงงานเป็นผลตอบแทนของแรงงาน รายไดจ้ากทรพัยส์นิ

เป็นผลตอบแทนของทุน และภาษเีป็นรายไดข้องรฐับาล เป็นตน้ โดย

บญัชน้ีีจะแสดงใหเ้หน็รายไดป้ระชาชาตโิดยรวม โดยในทีน้ี่หรอืตาม

ระบบบญัชปีระชาชาต ิค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 เรยีกว่า Gross 

national income: GNI ซึง่จะมมีลูค่าเท่ากบัผลติภณัฑม์วลรวม
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ประชาชาต ิ(Gross national product: GNP) ตามระบบบญัชี

ประชาชาตเิดมิ หรอืระบบ ค.ศ.1953 

4) บญัชกีารกระจายรายไดทุ้ตยิภมู ิ(Secondary distribution of income 

account) แสดงถงึการไดม้าของรายไดท้ัง้หมด ทัง้ทีเ่กดิจาก

กระบวนการผลติ และการโอน รวมทัง้เงนิสมทบกองทุนเกีย่วกบัการ

ประกนัสงัคม และผลประโยชน์ทีก่องทุนฯ จา่ยใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน โดย

แสดงใหเ้หน็รายไดท้ีพ่งึจบัจา่ยใชส้อยได ้(Disposable income) 

5) บญัชกีารใชจ้า่ย (Use of disposable income account) แสดงรายไดท้ี่

พงึจบัจา่ยใชส้อย (disposable income) ทีส่ามารถนํามาใชเ้พื่อการ

อุปโภคบรโิภคขัน้สดุทา้ย (Final consumption expenditure) และการ

ออม (Saving) 

6) บญัชกีารกระจายรายไดท้ีเ่ป็นสิง่ของ (Redistribution of income in 

kind account) แสดงมลูคา่สนิคา้และบรกิารเพือ่สวสัดกิารสงัคมทีร่ฐั

หรอืองคก์ารไมแ่สวงกําไรทีใ่หบ้รกิารภาคครวัเรอืน จดัหาใหแ้ก่

ประชาชนหรอืภาคครวัเรอืนโดยไมค่ดิมลูคา่ หรอืเรยีกว่า Social 

transfer in-kind เช่นการใหบ้รกิารทางการแพทย ์การศกึษา หรอืการ

แจกอาหาร และเครือ่งนุ่งห่ม กรณน้ํีาท่วม เป็นตน้ 

7) บญัชกีารใชจ้า่ยทีป่รบัดว้ยมลูคา่การโอนทีเ่ป็นสิง่ของแลว้ (Use of 

adjusted disposable income account) แสดงใหเ้หน็ถงึรายไดสุ้ทธทิี่

ภาคสถาบนัต่าง ๆ สามารถนํามาใชจ้า่ยไดเ้พือ่การอุปโภคบรโิภคที่

แทจ้รงิ และการออม(saving) 

8) บญัชต่ีางประเทศ (External income account) แสดงธุรกรรมทาง

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 

ในดา้นการนําเสนอบญัชปีระชาชาตริาคาคงทีป่จัจบุนักไ็ดม้กีารปรบัปรงุใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากลทีเ่รยีกวา่รายไดป้ระชาชาตขิองประเทศไทยแบบปรมิาณลกูโซ่(chain 

volume measure) โดยไดม้กีารปรบัปรงุและนําเสนอใหมเ่ป็นอนุกรมในฉบบั พ.ศ.2533-2553 

ซึง่เป็นชุดทีเ่ผยแพรล่่าสุดในขณะน้ี 

3. ประโยชน์ของบญัชีประชาชาติ 

1) ใชเ้ป็นเครือ่งชีว้ดัระดบั การผลติ รายไดแ้ละการใชจ้่ายของประเทศ ค่าในบญัชี

ประชาชาติสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(econonmic growth) และโครงสรา้งเศรษฐกจิ (economic structure)โดยดูจาก
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อัตราการขยายตัวราคาคงที่และองค์ประกอบของรายการต่าง ๆ ในบัญชี

ประชาชาต ิรวมไปถงึการคํานวณหาค่าแหล่งอตัราการเจรญิเตบิโต (source of 

growth) การแสดงใหเ้หน็ภาพของเสถยีรภาพเศรษฐกจิ (economic stability) 

โดยดูจากค่าดชันีราคา GDP (GDP implicit price deflator) และค่าดุลการใช้

จา่ยของภาคเศรษฐกจิต่าง นอกจากน้ี บญัชปีระชาชาตยิงัสามารถแสดงใหเ้หน็

ถงึการกระจายรายได้(income distribution) ที่จําแนกตามองค์ประกอบของ

รายไดอ้กีดว้ย 

2) ใช้เป็นตวัเปรยีบเทยีบค่าทางเศรษฐกจิที่สําคญั ๆ เช่น ดุลการค้า ดุลการคลงั 

ดุลการชําระเงนิ ภาระหน้ี ภาระหน้ีเสยี โดยการนําค่าเหล่าน้ีมาเทยีบกบั GDP 

เพื่อแสดงใหเ้หน็น้ําหนกัหรอืความรนุแรงของปญัหาในแต่ละเรือ่ง 

3) ใชเ้ป็นเครื่องมอืวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ (economic analysis) การตดัสนิใจดําเนิน

กจิกรรมเศรษฐกจิ (decision-taking) และการกําหนดนโยบายวางแผนพฒันา

เศรษฐกจิ (policy-making) 

4) ใชเ้ป็นกรอบแนวคดิหลกัในการพฒันามาตรฐานและวธิกีารทางสถติใินดา้นต่าง 

ๆ ทีส่ําคญัเช่น เป็นมาตรฐานในการกําหนดนิยาม มาตรฐานหมวดหมู่ วธิกีาร

สาํรวจ การกาํหนดประชากรและตวัอยา่งเป็นตน้ 

5) ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้งความรว่มมอืกนัระหว่างนกัสถติเิพื่อพฒันาขอ้มลูใน

ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

4. วิธีการคาํนวณประมวลผลบญัชีประชาชาติของประเทศไทย 

4.1 วธิคีาํนวณประมวลผลดา้นการผลติ 

วธิคีาํนวณประมวลผลดา้นการผลติน้ีถอืเป็นดา้นการประมวลผลหลกั(core approach) 

ของประเทศไทย อยา่งไรกต็ามตามทีส่าํนกับญัชปีระชาชาตชิีแ้จงคอืระบบบญัชปีระชาชาต ิ

ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 แนะนําใหใ้ช ้Gross national income:GNI เป็นหลกัแทนผลติภณัฑ์

มวลรวมประชาชาต(ิGross national product: GNP) เน่ืองจาก GNI สะทอ้นการวดัรายได ้

(Income measure) ไดถู้กตอ้งตรงกว่า GNP โดยที ่GNI คาํนวณมาจาก GDP บวก

ผลตอบแทนปจัจยัการผลติสทุธจิากต่างประเทศ (Net factor income from the rest of the 

world 

 

 วธิกีารคํานวณมูลค่าการผลติเป็นการวดัมูลค่าที่เกดิเพิม่ขึน้ในแต่ละขัน้ตอนการผลติ

ทัง้น้ีเพื่อหลกีเลีย่งการนับซํ้าทีอ่าจจะเกดิขึน้ เรยีกค่าดงักล่าวน้ีว่ามลูค่าเพิม่ (value added) ซึง่
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มคี่าเท่ากบั มูลค่าการผลติหรอืมูลค่าผลผลติ (gross output) หกัลบดว้ย ค่าใช้จ่ายขัน้กลาง 

(intermediate consumption) องคป์ระกอบของมลูค่าเพิม่ประกอบดว้ย  (1) compensation of 

employee (2) depreciation (3) indirect tax less subsidies และ (4) operating surplus ซึง่

หมายความรวมถงึ ดอกเบีย้ ค่าเช่าและกําไร 

การวดัมลูค่าการผลติเป็นการวดัค่าของ gross output ของ establishment ใน 

แต่ละกจิกรรมการผลติและหากใน establishment ใดม ีgross out หลายกจิกรรมการผลติ ควร

จะตอ้งใชว้ธิกีารแบ่งดงัน้ี  

(ก) หากสามารแยก ทัง้ gross output และ ต้นทุนการผลิตออกไปแต่ละ

กิจกรรมได้ ก็ให้แยกไว้ในแต่ละกิจกรรม ตวัอย่าง เช่นสถานประกอบการโรงสขี้าวแห่งหน่ึง 

ดําเนินกิจกรรมสามประเภท คือ ทํานา สีข้าว และ ซื้อขายข้าว กรณีน้ีให้แยกคํานวนมูลค่า 

gross output และ value added ของ การทํานาไว้ในสาขาเกษตรกรรม การสีข้าวไว้ใน

อุตสาหกรรม และการซื้อขายขา้วไวใ้นสาขาขายส่งและขายปลกี ซึง่การทีจ่ะแบ่งแยกในทํานอง

น้ีได ้สถานประกอบการนัน้จะต้องมบีญัชกีําไรขาดทุนและงบดุลแต่ละกจิกรรมแยกออกจากกนั

หรอืมวีธิกีารที่จะสามารถแยกออกจากกนัได้อย่างชดัเจนซึ่งโดยปรกตแิล้วสถานประกอบการ

(establishment) จะมบีญัชรีวมเพยีงบญัชเีดยีว ดงันัน้ในทางปฏบิตัแิลว้ การแบ่งแยกโดยวธิน้ีี

อาจมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งจาํกดั  

(ข) กรณีที่ไม่สามารถแยกแต่ละกิจกรรมออกจากกันได้ ให้พิจารณาจาก 

กจิกรรมหลกัซึง่กค็อืกจิกรรมทีม่มีูลค่าของ gross output สูงที่สุดของสถานประกอบการนัน้ ใน

กรณีน้ีใหจ้ดัประเภทสถานประกอบการดงักล่าวไวใ้นกจิกรรมหลกันัน้ ดงันัน้มลูค่าของกจิกรรม

การผลติทุกประเภทจงึรวมไวใ้นกจิกรรมการผลติหลกัทีส่ถานประกอบการนัน้ถูกจดัประเภทไว้

ดงักล่าว 

 มลูค่าการผลติหมายถงึมลูค่า ณ ราคาตลาดของสนิคา้และบรกิารที่สถานประกอบการ

ไดร้บั รวมทัง้มลูค่าของงานในระหว่างทํา(work in progress) และมลูค่าของผลผลติทีผ่ลติขึน้มา

เพือ่ไวใ้ชเ้องภายในสถานประกอบการของผูผ้ลติดงักล่าว โดยทัว่ไปแลว้การวดัมลูค่าการผลติจะ

เป็นการวัด ณ ราคาผู้ผลิตซึ่งก็คือราคาที่ผู้ผลิตสามารถขายผลผลิตออกไปได้ ณ สถาน

ประกอบการของผูผ้ลติเอง ถ้าเป็นสนิคา้เกษตรมกัเรยีกว่า farm gate price หรอืถ้าเป็นสนิคา้

อุตสาหกรรมกเ็รยีกว่า ex-factory price  หรอืในอกีกรณีหน่ึงคอืการวดัวดั ณ ราคาทุน(basic 

price) ซึง่มคีา่เท่ากบัราคาของผูผ้ลติหกัลบดว้ยภาษโีภคภณัฑส์ทุธ(ิnet commodity tax) 

 มูลค่าการใช้จ่ายขัน้กลางหมายถึงมูลค่าของสนิค้าที่ไม่คงทนและบรกิารทุกชนิดที่ใช้

หมดสิน้ไปในกระบวนการผลติ รวมทัง้ค่าซ่อมและค่าบํารุงรกัษาทีต่้องจ่ายตามปรกตติลอดอายุ

การใช้งานของทรพัยส์นิ นอกจากน้ีค่าวจิยัและพฒันา ค่าใช้จ่ายในการจดัหาทุน ค่าใช้จ่ายใน
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การโอนหรอืซือ้ขายทรพัยส์นิประเภททีด่นิ ทรพัยส์นิจบัตอ้งไมไ่ด ้และสทิธเิรยีกรอ้งทางการเงนิ 

กใ็หน้บัรวมไวเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยขัน้กลางดว้ยเช่นกนั 

การคาํนวณมลูคา่การผลติมวีธิกีารคาํนวณหลายแนวทางดงัน้ี 

1) ประมวลจากรายรบัของสถานประกอบการ(establishment)โดยอาจ

รวบรวมจากบญัชกีําไรขาดทุนของสถานประกอบการ หรอืได้จากงานสํารวจหรอืสํามะโนที่

ดาํเนินงานโดยสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ

2) ประมวลจากยอดปรมิาณการผลติคณูดว้ยราคา ณ แหล่งผลติ 

3) ประมวลจากวธิอีื่น ๆ เช่น ใช้ยอดรายรบัที่ได้จากการสํารวจในปีฐาน 

(bench marking) แล้วปรบัด้วยดัชนีผลผลิตและดชันีราคามาเป็นมูลค่าในปีปจัจุบนั หรือ

ประมวลโดยใชข้อ้มลูจากยอดจาํหน่าย เป็นตน้ 

การคาํนวณมลูคา่ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยขัน้กลาง 

1) วธิทีางตรง เป็นวธิทีี่รวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการเข่นกนัโดย

การสํารวจหรือสํามะโน หรือรวบรวมจากงบกําไรขาดทุนของสถานประกอบการต่างๆ 

เช่นเดยีวกบัการรวบรวมขอ้มลูการผลติ 

2) วธิทีางออ้ม เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติ ดงันัน้ค่าการใชจ้่ายขัน้กลางกรณีน้ีเมื่อเทยีบกบัมลูค่าการผลติแล้วจงึมคี่าคงที่ จนกว่า

จะมกีารจดัทาํตารางปจัจยัการผลติและผลผลติขึน้มาใหม ่

วธิกีารคาํนวณมลูคา่เพิม่ (value added method) 

มลูค่าเพิม่เท่ากบัรายรบัหรอืมลูค่าการผลติ (gross output)หกัลบดว้ยตน้ทุนค่าใชจ้า่ย

ขัน้กลาง (intermediate consumption) ในทางปฏบิตับิางรายการจะใชส้ดัส่วนระหว่างมลูค่าเพิม่

ต่อมลูคา่รายรบัทีไ่ดจ้ากตารางปจัจยัการผลติและผลผลติคณูกบัมลูคา่การผลติในแต่ละปี 

4.2  วธิวีดัดา้นการใชจ้า่ย 

 4.2.1 การใชจ้า่ยของครวัเรอืน 

ประกอบด้วยการใช้จ่ายของครวัเรอืนและสถาบนัไม่แสวงหากําไร การ

ประมวลผลดา้นรายจา่ยของครวัเรอืนมวีธิกีารคาํนวณหลกัอยู ่2 วธิ ีคอื 

1) Final expense approach เป็นวิธีการวัดโดยการรวบรวมข้อมูลที่

สามารถแสดงมลูค่าการบรโิภคขัน้สุดทา้ย (final expense) โดยตรง ตวัอย่างเช่น ขอ้มลูจากผล

การสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ยอดปรมิาณการจําหน่าย เช่น สุรา ยาสูบ 
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รถยนต์ เป็นต้น การใช้จ่ายของรฐับาล การส่งออกและการนําเขา้ก็จดัรวมอยู่ในประเภทน้ีด้วย

เช่นกนั 

2) Commodity flow approach เป็นการประมาณมูลค่าการใช้จ่ายโดยวธิี

ทางอ้อม โดยอาศยัผลจากการประมาณมลูค่าผลผลติของสนิคา้และบรกิารทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการ

ผลติรวมกบัการนําเข้าจากต่างประเทศ หลงัจากนัน้จงึนํามาบวกด้วยค่าการตลาดและค่าการ

ขนส่ง (trade margin and transportation cost) กจ็ะไดมู้ลค่าปลายทางซึ่งกําหนดให้มลูค่าน้ีมี

ค่าโดยประมาณทีเ่ท่ากบัมลูคา่การใชจ้า่ยขัน้สดุทา้ย การคาํนวณโดยวธิน้ีีแหล่งขอ้มลูทีส่าํคญัคอื 

มลูคา่ผลผลติ และขอ้มลูการกระจายสนิคา้ซึง่จะไดจ้ากตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ 

4.2.2 การใชจ้า่ยของรฐับาล 

1) รายจ่ายของกระทรวง ทบวง กรม รวบรวมได้จากรายงานรายได้

รายจา่ยของรฐับาล จากกรมบญัชกีลาง 

2) รายจ่ ายกรุ ง เทพมหานครรวบรวมจากข้อมูล รายได้รายจ่ าย

กรงุเทพมหานคร 

3) รายจ่ายราชการส่วนท้องถิน่ รวบรวมขอ้มูลได้จากกระทรวงมหาดไทย

และสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ

   4.2.3 การสะสมทุนถาวร 

1) การลงทุนของรฐับาลไดจ้ากรายงานการคลงัของรฐับาล กรมบญัชกีลาง 

2) การลงทุนของรฐัวิสาหกิจรวบรวมข้อมูลการลงทุนจากรฐัวิสาหกิจ

โดยตรง หน่วยงานทีด่าํเนินการรวบรวมขอ้มลูคอืสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ

3) การก่อสร้างของเอกชน ประมวลจากพื้นที่ก่อสร้างคูณกับราคาค่า

ก่อสร้างต่อตารางเมตร ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างรวบรวมจาก กรมโยธาธิการ สํานักงานเขต 

สํานักงานเทศบาล องค์การบรหิารส่วนตําบล ดําเนินการรวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานสถิติ

แห่งชาต ิและธนาคารแห่งประเทศไทย  

4) การสะสมทุนประเภทเครื่องจกัรเครื่องมอืของเอกชนประมวลจากวธิ ี

commodity flow 

5) การสะสมทุนของสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ ได้จากจํานวน

ยานพาหนะทัง้ทางบก และทางน้ําทีจ่ดทะเบยีนกบัราชการ  

4.2.4 สว่นเปลีย่นสนิคา้คงเหลอื 
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เป็นรายการทีป่ระมวลขึน้เองภายในระบบการจดัทําบญัชปีระชาชาตดิว้ยวธิ ี

commodity flow ดงัทีร่ะบุขา้งตน้ 

4.2.5 การส่งออกและและการนําเขา้ 

รวบรวมจากสถติกิารค้าระหว่างประเทศ และสถติดิุลการชําระเงนิ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

4.3 วธิวีดัดา้นรายได ้

   การประมวลผลด้านรายได้ส่วนใหญ่จะวธิีการรวบรวมข้อมูลจากงานสํารวจ 

(survey) ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   4.3.1 Compensation of employees 

 ประมวลจากจํานวนลูกจ้างในแต่ละสาขาการผลิตซึ่งได้จากข้อมูลหลาย

หน่วยงาน ที่สําคญัคือสํานักงานสถิติแห่งชาติ รวมทัง้การได้จากแบบสํารวจสอบถามจาก

รฐัวสิาหกจิและจากหน่วยงานของรฐัอื่นๆ คูณกบัอตัราค่าจา้งเฉลีย่โดยซึ่งได้จากผลการสํารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน และผลการสํารวจแรงงาน รวมทัง้การใช้ข้อมูลอตัรา

คา่จา้งเฉลีย่ซึง่ไดจ้ากหลายแหลง่ทีส่าํคญัคอืธนาคารแหง่ประเทศไทย  

   4.3.2 Income from farms, professions and other unincorporated 

enterprises 

1) Income from farm รวบรวมขอ้มลูจาก ผลการสํารวจภาวะเศรษฐกจิ

ของสงัคมและครวัเรอืน และผลการสาํรวจรายไดข้องเกษตรกร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) Professions and other unincorporated enterprises เป็นรายการทีไ่ด้

จากการประมวลผลทางอ้อมโดยเป็นค่าส่วนเหลอื (residual) จากผลของการประมวลค่ารายได้

ประชาชาตขิองประเทศ เมือ่หกัรายไดส้ว่นอื่นๆ ออกไป รายการทีเ่หลอืกค็อืรายการดงักลา่วน้ี 

   4.3.3 Income from property 

1) ค่าเช่า(rent) ประมวลขึน้จากค่าเช่าที่ดนิพงึประเมนิเพื่อการเกษตรของ 

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

2) ดอกเบีย้ รวบรวมขอ้มลูจากธนาคารแหง่ประเทศไทย และธนาคารเฉพาะ

แหง่ เช่น ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เป็นตน้ 

3) เงนิปนัผล รวบรวมขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ปรบั

ขึน้มาเป็นเงนิปนัผลรวมของธรุกจิทัง้ประเทศ   
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   4.3.4 Savings 

1) Corporation savings รวบรวมขอ้มูลกําไรของธุรกจิประเภทต่าง ๆ จาก

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้หกัดว้ยค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืคอืเงนิออม หลงัจากนัน้ปรบั

ใหเ้ป็นมลูคา่การออมรวมของธรุกจิทัง้หมดรวมกนัประเทศ 

2) Government savings ประมวลข้อมูลจากรายงานการคลงัของรฐับาล 

กรมบญัชกีลาง 

3) Household saving เป็นรายการประมวลผลทางอ้อมโดยประมวลมลูค่าการ

ออมของประเทศขึ้นมาก่อน แล้วประมาณค่าการออมของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ

(residual) คอืการออมของครวัเรอืน 

5. บญัชีการผลิตในระบบบญัชีประชาชาติ 

5.1 ความหมายของการผลติ 

การผลติ (production boundary) หมายถงึกระบวนการทางกายภาพทีด่ําเนินการโดย

หน่วยการผลิตโดยการนําแรงงานและทุนมาใช้เพื่อเปลี่ยนวตัถุดิบคือสินค้าและบรกิารจาก

รปูแบบหน่ึงไปเป็นผลผลติอกีรปูแบบหน่ึง( 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.) ดงันัน้สิง่ทีร่วมไวเ้ป็นการผลติคอืสนิคา้และบรกิารทัง้หมดในระบบเศรษฐกจิ(all 

produced goods and services ) 

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศม ี2 ลกัษณะคอืผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาผู้

ซือ้(at purchaser’s value) และผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาผูผ้ลติ(at producer 

value) ทัง้สองลกัษณะน้ีต่างกนัทีผ่ลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาผูผ้ลติ ไดแ้ยกค่าส่วน

เหลื่อมการคา้(trade margin) และการขนส่ง(transportation cost) ทีเ่กดิกบัสนิคา้ทุกชนิดซึง่ถอื

ว่าเป็นผลผลติประเภทหน่ึงของประเทศ โดยแยกออกมาและแสดงไวใ้นสาขาการคา้และสาขา

การขนสง่ แต่กรณผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาผูซ้ือ้ไดเ้อาค่าส่วนเหลื่อมการคา้(trade 

margin) และการขนส่ง(transportation cost)รวมไวก้บัมลูค่าการผลติของสนิคา้แต่ละชนิดทีเ่กดิ

จากการค้าและการเคลื่อนย้ายสนิค้าจากผู้ผลติไปสู่ผู้ซื้อ ดงันัน้ในตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติ ณ ราคาผูซ้ือ้จงึไม่มคี่าของผลผลติในสาขาการคา้และการขนส่ง หรอืมคี่าเท่ากบัศูนย์

ทัง้น้ีเพราะได้นํามารวมไว้กบัมูลค่าของผลติภณัฑ์ในแต่ละสาขาแล้ว แต่ไม่ว่าจะวดั ณ ราคา

ผูผ้ลติหรอืราคาผูซ้ือ้กต็ามคา่ของผลติภณัฑม์วลรวมทัง้ประเทศสดุทา้ยทีไ่ดจ้ะตอ้งมคี่าเท่ากนั  
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เมื่อรวมมูลค่าของผลผลติทุกสาขาการผลติ ผลที่ได้คอืผลผลติรวมในประเทศ(gross 

output) ซึ่งหมายถงึมูลค่ารายรบั ณ ราคาผู้ผลติของสถานประกอบการผลติต่าง ๆ ทีพ่ํานัก

อาศยัหรอืมภีูมลิําเนาในประเทศ (Thai resident) รวมทัง้รายรบัจากการผลติของผูป้ระกอบการ

คา้และผูป้ระกอบการขนส่ง เมื่อนําค่าผลผลติรวมหกัลบดว้ยค่าใชจ้่ายขัน้กลาง ณ ราคาทีผู่ผ้ลติ

ได้ซื้อมา บวกด้วยค่าอากรนําเข้า(import duties) ค่าที่ได้คอืผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) อยา่งไรกต็ามในกรณีปฏบิตัขิองประเทศไทยถอืว่าผูท้ีนํ่าเขา้

สนิคา้และบรกิารทุกชนิดกค็อืผูป้ระกอบการคา้ในประเทศจงึไดเ้อาอากรนําเขา้รวมไวเ้ป็นรายรบั

ในสาขาการคา้สง่และคา้ปลกีไวด้ว้ยแลว้ 

5.2 คุม้รวมของการผลติ 

มขีอ้สงัเกตคอืมกีจิกรรมการผลติบางประเภทที่ไม่รวมไว้ในการผลติของประเทศ บาง

เรื่องไม่รวมไว้เพราะระบบบญัชปีระชาชาติสากลกําหนดว่าไม่ต้องรวมแต่ในบางเรื่องไม่รวม

เพราะขอ้จาํกดัอื่น ๆ เช่นไมม่ขีอ้มลูทัง้ทางตรงและทางออ้ม หรอืเป็นการผลติทีม่มีลูค่าน้อยมาก

ไมคุ่ม้กบัคา่ใชจ้า่ยถา้ตอ้งรวบรวมรายการนัน้ขึน้มา ในสว่นทีร่ะบบกาํหนดว่าไมต่อ้งรวมทีส่าํคญั

ไดแ้ก่ บรกิารทีส่มาชกิในครวัเรอืนใหแ้ก่สมาชกิในครวัเรอืนดว้ยกนัเอง(service for own final 

consumption within household) ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น เช่น แม่บา้นรดีเสือ้ผา้ใหก้บัลูกและ

พ่อบา้นไม่ถอืเป็นการผลติ แต่ถ้าหากเป็นการจา้งบุคคลอื่นทีม่ใิช่สมาชกิในครวัเรอืนทํารดีแทน

ในกรณีน้ีจะนับรวมเป็นการผลติของประเทศ โดยจะต้องวดัมลูค่าการผลติขึน้มาแลว้นับรวมไว้

เป็นผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งปจัจุบนัประเทศไทยก็ใช้วิธีการคํานวณในทํานองน้ี 

นอกจากน้ียงัมกีารผลติบางประเภททีเ่กดิโดยกระบวนการของธรรมชาต ิในกรณีน้ีอาจจะมทีัง้ที่

ต้องรวมหรอืไม่รวมขึน้อยู่กบักจิกรรมนัน้ ๆ ตวัอย่างทีต่้องรวมไดแ้ก่ ปศุสตัว ์ปรมิาณน้ําเหนือ

เขื่อนเกบ็กกัไว้สําหรบัทําน้ําประปา การส่งน้ําจากน้ําตามธรรมชาต ิป่าไม(้ป่าเศรษฐกจิ) สวน

ผลไม้ เป็นต้น แต่ในทางปฏบิตัิของประเทศไทยยงัมไิด้มกีารนับรวมไว้ครบทัง้หมด ที่มกีาร

คาํนวณรวมไวท้ีส่าํคญัเช่น ปศุสตัว ์การปลกูป่า เป็นตน้ สาํหรบักจิการการผลติทีท่ีผ่ดิกฎหมาย 

เช่นการผลติสุราเถื่อน การพนัน โสเภณี ยาเสพตดิ ตามระบบสากลที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั (1953 

SNA) ไม่ไดก้ําหนดว่าใหนํ้ามารวมไวใ้นการผลติของประเทศ ส่วนกจิการทีห่ลกีเลีย่งกฎหมาย

ระบบบญัชปีระชาชาตสิากลไดก้ําหนดให้ส่วนใหญ่ต้องนํามารวมไว ้แต่กรณีของประเทศไทยมี

ทัง้ที่นับรวมและไม่ได้นับรวมไว้ขึน้อยู่กบัวธิกีารคํานวณของแต่ละรายการ กจิการทีม่ไิด้จด

ทะเบยีนโดยเฉพาะอย่างยิง่การประกอบกจิการของบุคคลคนเดยีวหรอือาจมลีูกจา้งอยู่บ้าง1-2 

คนในกรณขีองประเทศไทยอาจเรยีกไดว้า่สว่นใหญ่ไดนํ้ามารวมไวใ้นการผลติเกอืบทัง้หมดแลว้  

5.3 การวดัมลูคา่การผลติ 

การวดัมลูคา่การผลติจาํแนกตามประเภทของสนิคา้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
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1) สนิคา้ทีผ่ลติเพื่อมุ่งหวงัขายในราคาตลาดหรอืราคาทีคุ่ม้ทุน(market goods 

and services) 

2) สนิคา้ทีม่ไิดผ้ลติเพื่อมุ่งหวงัขายในราคาทีคุ่ม้ทุน(non-market goods and 

services) ประกอบดว้ยบรกิารของรฐับาล(government services) โดยแบ่ง

ออกเป็นสอง ประเภทคอื (1) บรกิารทีใ่หแ้ก่ปจัเจกชน(individual) และ(2) 

บรกิารที่ให้แก่สงัคมโดยส่วนรวม(collective) และบรกิารของสถาบนัไม่

แสวงหากําไรที่ให้บรกิารแก่ครวัเรอืน(Non Profit Institution Serving 

Households : NPISH) รวมทัง้สนิค้าที่ผลติไว้เพื่อใช้บรโิภคเอง(own 

consumption)  

การคํานวณมูลค่าสนิค้าและบรกิารทัง้สองลกัษณะจะต่างกนั สนิค้าที่ผลติเพื่อมุง่หวงั

ขายในราคาตลาดหรอืราคาทีคุ่ม้ทุนกใ็ชร้าคาตลาดทีม่กีารซือ้ขายกนัคูณกบัปรมิาณซือ้ขาย ได้

เป็นมูลค่าสนิค้าและบรกิาร ส่วนสนิค้าที่มไิด้ผลติเพื่อมุง่หวงัขายในราคาที่คุ้มทุนโดยหลกัการ

แลว้จะใช้ราคาตลาดหกัลบดว้ยส่วนเหลื่อมการตลาดและค่าขนส่ง และหกัลบอกีครัง้ด้วยภาษี

ทางอ้อมสุทธ ิซึง่ราคาทีไ่ดน้ี้เรยีกว่าราคาทุน (at current factor cost) เมื่อนํามาคูณกบัปรมิาณ

ผลผลติ จะไดเ้ป็นมลูคา่สนิคา้ทีไ่มมุ่ง่หวงัขายในราคาทีคุ่ม้ทุน 

5.4 การผลติโภคภณัฑ(์commodities)และกจิกรรมการผลติ(economic activities) 

 ในบญัชีการผลิตสามารถพิจารณาการผลิตได้เป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการ

พจิารณาในลกัษณะของการผลติเป็นโภคภณัฑแ์ละรปูแบบที ่2 คอืการพจิารณาในลกัษณะของ

การเป็นกจิกรรมการผลติ ตวัอยา่งเช่น โรงสขีา้วซึง่เป็นสถานประกอบการในภาคการผลติโรงใด

โรงหน่ึง ในแง่ของการผลติโภคภณัฑไ์ดแ้ก่ ผลผลติทีเ่ป็นขา้วสาร ปลายขา้ว ราํ แกลบ เป็นต้น 

แต่ถ้าพจิาณาในแง่ของกิจกรรมการผลติก็คอืการสขี้าว การแสดงค่าการผลติของประเทศใน

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติเป็นการแสดงบญัชกีารผลติในรปูแบบโภคภณัฑ ์อย่างไรกต็าม

ถา้จะแสดงในรปูของกจิกรรมการผลติกส็ามารถทาํไดเ้ช่นกนั 

 ในบญัชปีระชาชาติไม่มกีารแสดงการผลติหรอืบญัชกีารผลติในลกัษณะของแบบโภค

ภณัฑห์รอืผลติภณัฑ ์มเีฉพาะการแสดงในรูปแบบของกจิกรรมการผลติเท่านัน้ ซึ่งก็คอื GDP 

ของประเทศนัน่เอง เช่น GDP สาขาเกษตรกรรม (Agriculture) สาขาอุตสาหกรรม 

(Manufacturing) เป็นตน้ แต่ในตารางปจัจยัการผลติและผลผลติจะมลีกัษณะตรงกนัขา้มคอืเป็น

การแสดงในรปูแบบของโภคภณัฑค์อืสนิคา้และบรกิาร ดงันัน้ GDP ในตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติจงึเป็น GDP ของสนิคา้และบรกิารประเภทต่างๆทีผ่ลติขึน้มาได ้โดยตารางไดจ้ดัจาํแนก

ประเภทไวต้ามหมวดหมูส่นิคา้และบรกิาร 180 รายการ ดงันัน้เมื่อกล่าวถงึ Agriculture ในบญัชี

ประชาชาตจิะหมายถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่เป็นการเกษตร แต่ถ้ากล่าวถงึ Agriculture ใน



 19 

ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ เช่น Paddy จะหมายถงึผลติภณัฑใ์นรูปของตวัสนิคา้ทาง

การเกษตรคอื ขา้วเปลอืก การวดัมูลค่าการผลติของประเทศไม่ว่าจะวดัในรูปของการผลติโภค

ภณัฑค์อืสนิค้าและบรกิารหรอืวดักจิกรรมการผลติกต็าม ค่าโดยรวมทัง้หมดจะต้องมคี่าเท่ากนั

เสมอ 

ปจัจุบนัการผลติของประเทศในลกัษณะกจิกรรมการผลติในระบบบญัชปีระชาชาตแิละ

ในลกัษณะการผลติสนิคา้และบรกิารในตารางปจัจยัการผลติและผลผลติยงัมคี่าไมต่รงกนัอยูบ่า้ง 

ทัง้ในดา้นอุปทานและดา้นอุปสงคข์องสนิคา้และบรกิาร โดยในดา้นอุปทานนัน้ ตารางปจัจยัการ

ผลติและผลผลติจะแสดงทัง้ค่า gross output และ value added แต่ในบญัชปีระชาชาตแิสดง

เฉพาะค่า value added เท่านัน้ (ทัง้น้ีเพราะเป็นระบบ 1953 ถ้าเป็นระบบ 1968 หรอื 1993 

แลว้ในบญัชกีารผลติของบญัชปีระชาชาตกิจ็ะต้องแสดงค่าของ gross output ดว้ยเช่นกนั) โดย

บญัชปีระชาชาตไิดแ้จกแจง value added ไวค้่อนขา้งละเอยีด แต่ในตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติมกีารแจกแจง value added ในแต่ละสนิค้าดว้ยเหมอืนกนั ยกเวน้รายการ operating 

surplus ซึ่งแสดงเป็นค่ารวมทัง้หมดของปจัจยัการผลติขัน้ต้นได้แก่ ค่าเช่า ดอกเบี้ยและกําไร 

ส่วนดา้นอุปสงค์มกีารแสดงรายการต่างๆเหมอืนกนัแต่ยงัมคี่าไม่ตรงกนัอยู่บา้ง ความแตกต่าง

ทัง้ด้านอุปสงค์และอุปทานระหว่างบญัชปีระชาชาติและตารางปจัจยัการผลติและผลผลติน้ีมา

จากหลายสาเหตุ แต่เหตุผลที่สําคญัที่สุดคอืเทคนิคของการประมาณค่ากล่าวคอืตามวิธกีาร

ประมาณค่าต่าง ๆ ของตารางปจัจยัการผลติและผลผลตินัน้ แมว้่าในขัน้ตอนของการประมาณ

ค่าครัง้แรกจะใชค้่าเริม่ต้นจากบญัชปีระชาชาตกิต็าม แต่ในขัน้ตอนของการทําสมดุลระหว่างค่า

อุปทานและอุปสงค์ในตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ ทําให้เกดิการเพิม่ค่าและการลดค่าใน

บางรายการ(รวมทัง้การปรบัค่าอื่นๆในสาขาที ่180) เพื่อใหเ้กดิการสมดุลขึน้ มผีลทําใหค้่าต่าง 

ๆ ตอ้งเปลีย่นไปจากค่าเริม่ต้น (ซึง่ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติจาํเป็นต้องแสดงค่าทีส่มดุล

เสมอ ในขณะที่บญัชปีระชาชาตไิม่สามารถแสดงให้เหน็ถงึความสมดุลได้ทัง้หมด เน่ืองจากใน

ด้านอุปทานนัน้แสดงเพยีงเฉพาะมูลค่าเพิม่เท่านัน้) ความแตกต่างดงักล่าวน้ีเกดิขึน้ได้กบัทุก

รายการแมก้ระทัง่การส่งออกและนําเขา้ ซึง่สามารถหาเหตุผลมาอธบิายได้ตวัอย่างเช่นในกรณี

ของการส่งออกและนําเขา้ในตารางปจัจยัการผลติและผลผลติกค็อื ไดร้วมมลูค่าของสนิคา้ทีต่ดิ

ตวัมากบันักท่องเที่ยว นักการทูต รวมทัง้การลกัลอบค้าขายตามแนวชายแดนโดยไม่ผ่านพธิี

ศุลกากรด้วย (แต่ที่มาของข้อมูลมใิช่เกิดจากผู้สร้างตารางปจัจยัการผลติและผลผลติไปเก็บ

ขอ้มลูส่วนทีต่่างดงักล่าวน้ีมาโดยตรง เป็นแต่เพยีงการตคีวามเพื่ออธบิายเหตุผลซึง่ไดจ้ากการ

สมดุลของตารางดงักล่าว ซึง่ก็เป็นเรื่องทีถู่กต้องเพราะว่าสมดุลระหว่างการผลติและใชผ้ลผลติ

จะตอ้งเกดิขึน้และมอียูจ่รงิเสมอ)  

 5.5 ความหมายของการผลติโภคภณัฑ(์commodities)  
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 การผลติโภคภณัฑห์มายถงึสนิคา้(Goods) และบรกิาร(Services) ต่าง ๆทีผ่ลติขึน้ไดใ้น

ระบบเศรษฐกจิของประเทศทัง้หมด ในตารางปจัจยัการผลิตและผลผลิตขนาดมาตรฐาน

ของประเทศจะแบ่งแยกสนิคา้และบรกิารออกเป็น 180 ประเภทหรอืรายการ (รายการสนิคา้ที ่

180 เป็นค่าอื่น ๆ ซึ่งหมายถึงค่าที่ไม่สามารถระบุได้อันเกิดจากการทําสมดุลในระหว่าง 

intermediate demand ของตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ) 

 5.6 ความหมายของกจิกรรมการผลติ(economic activities) 

กจิกรรมการผลติหมายถึงการดําเนินงานหรอืกระบวนการเพื่อผลติสนิค้าและบรกิาร 

ปจัจบุนัระบบบญัชปีระชาชาตขิองประเทศไทยแบ่งกจิกรรมการผลติออกเป็น 11 สาขาการผลติ 

ดงัน้ีคอื 

5.6.1 เกษตรกรรม(Agriculture) ประกอบดว้ย 5 สาขายอ่ย 

1) พชืผล(Crops) หมายถงึการเพาะปลูกพชืทุกชนิด ได้แก่การปลูกขา้วนาปี

และข้าวนาปรงั การปลูกพืชไร่ ถัว่ ยาสูบพืชผักและการทําสวนไม้ผล 

ยางพารา ปาลม์น้ํามนั ไมด้อกไมป้ระดบัเป็นตน้ 

2) ปศุสตัว(์livestocks) ไดแ้ก่การเพาะเลีย้ง และการจบัสตัวจ์ากธรรมขาตมิา

เลีย้ง ปศุสตัวบ์างประเภท เช่น โค กระบอื จะมอีายุยาวนานกว่า 1 ปี การ

คิดมูลค่าของผลผลิตจะคิดเฉพาะมูลค่าส่วนเปลี่ยนที่เพิม่ขึ้นระหว่างปี

เท่านัน้ นองจากน้ี ปศุสตัว์ยงัรวมถึงการเพาะเลี้ยงบางประเภทเช่นการ

เลีย้งไหม รวมทัง้ผลผลติทีไ่ดจ้ากปศุสตัวเ์ช่น น้ํานม ขนสตัว ์เขาสตัว ์เป็น

ตน้ กน็บัรวมไวใ้นรายการน้ีดว้ย 

3) ประมง(Fisheries) หมายถงึการจบัสตัวน้ํ์าทุกประเภทจากธรรมชาตทิัง้สตัว์

น้ําจดืและสตัวน้ํ์าเคม็ รวมทัง้การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า  

4) ป่าไม(้Forestry) หมายถงึการตดัไม ้การทําป่าไม ้การเกบ็ของป่า เช่นครัง่ 

น้ํามนัยาง น้ําผึง้ การเกบ็ฟืนและการเผาถ่าน เป็นตน้ 

5) บรกิารทางการเกษตร(Agricultural Services) ประกอบดว้ยการใหบ้รกิาร

ไถคราด การเตรยีมดนิ การฉีดยาฆ่าแมลง และการเก็บเกี่ยว โดยทัว่ไป

แล้ว รายการน้ีประมาณมูลค่าขึ้นมาจากจํานวนพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่

เกบ็เกีย่ว 

6) การแปรรปูผลผลติเกษตรอย่างง่าย ( Simple Agricultural Processing 

Products) หมายถงึกจิกรรมการแปรรปูสนิคา้เกษตรอย่างง่าย โดยทีร่ะบบ
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บญัชปีระชาชาตขิองประเทศไทยไดใ้หค้วามหมายไวว้่า หมายถงึกจิกรรม

ทีข่บวนการผลติต้องไม่มลีกัษณะของการเป็นขบวนการทางอุตสาหกรรม

มากนัก กล่าวคือควรมกีารใช้เครื่องจกัรในการผลิตขนาดเล็กไม่เกิน 5 

แรงมา้ หรอืมกีารจา้งแรงงานประจาํไม่เกนิ 7 คน โดยทีแ่รงงานประจํา

หมายถงึแรงงานทีจ่า้งถาวรหรอืจา้งทํางานเตม็ทีต่ลอดฤดูกาล นอกจากน้ี

ยงัต้องคํานึงถึงว่า ควรเป็นการผลิตที่ดําเนินการโดยเกษตรกร กลุ ่ม

เกษตรกรหรอืสถาบนัเกษตรกร ใชว้ตัถุดบิส่วนใหญ่หรอืวตัถุดบิหลกัจาก

ผลผลิตของการเกษตร รวมทัง้การแปรรูปต้องไม่ใช่เป็นการเปลี่ยน

คุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบหลักขัน้ต้นไปอย่างสิ้นเชิง ยกเว้น

กจิการการฆ่าสตัว ์แมว้่าเป็นการดําเนินการโดยเกษตรกร หรอืผู้ทําการ

ผลติอื่นทีม่ไิดด้าํเนินการในโรงฆา่สตัวก์ต็าม กไ็มร่วมไวใ้นรายการน้ี แต่จะ

ไปปรากฏในรายการอาหารของสาขาอุตสาหกรรม รวมทัง้การถนอม

อาหารประเภทเน้ือสตัว์ทีใ่ชว้ตัถุดบิจากโรงฆ่าสตัว์กใ็หน้ับรวมไว้ในสาขา

อุตสาหกรรม เช่นกนั 

5.6.2 การทําเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ(Mining and Quarrying) ทัง้แร่โลหะ แร่อโลหะ 

การขุดเจาะน้ํามนัและก๊าซปิโตเลยีม การทําเหมอืงถ่านหนิและลกิไนต์ การทํา

นาเกลือ และเกลือหิน การทําเหมอืงหิน โม่หิน หนิแผ่นแกรนิตและหนิอ่อน 

การยอ่ยหนิ รวมทัง้เหมอืงดนิและการดดูทราย 

5.6.3 การผลติหรอืการอุตสาหกรรม(Manufacturing) หมายถงึการผลติโดยการแปร

รปูสนิค้าจากวตัถุดบิชนิดหน่ึงไปเป็นสนิค้าอกีชนิดหน่ึง โดยกระบวนการผลติ

นัน้อาจเป็นได้ทัง้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่นจากขา้วเป็นขา้วสาร จาก

ไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ หรอืการเปลี่ยนแปลงทางเคมเีช่นการกลัน่สุรา การผลิต

พลาสตกิเป็นตน้ 

5.6.4 การก่อสรา้ง(Construction) ครอบคลุมถงึการดําเนินงานธุรกจิปลูกสรา้งอาคาร

ทัง้ผู้รบัเหมาทัว่ไปและผู้รบัเหมาเฉพาะงาน ที่ประกอบการก่อสรา้ง เริม่ตัง้แต่

การปรบัพื้นที ่การก่อสรา้งทีแ่หล่งงาน (building site) การก่อสรา้งที่ดําเนิน

นอกแหล่งงาน การตกแต่งและตดิตัง้อุปกรณ์ประจาํอาคารและงานอื่น ๆ จนทํา

ใหอ้าคารนัน้สามารถเขา้อยูไ่ด ้

5.6.5 การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา( Electricity Gas and Water Supply) หมายถงึ

การผลติ การเกบ็และการจา่ยไฟฟ้า น้ําประปา และก๊าซทีจ่า่ยผา่นท่อ 
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5.6.6 การขนส่งและการคมนาคม(Transportation and Communication) 

ประกอบด้วยการขนส่งทางบก ทางน้ําและทางอากาศรวมไปถึงกิจกรรมที่

สนับสนุนการขนส่งเ ช่นการขายตัว๋  เ ป็นต้น บริการสถานที่ เก็บรักษา 

(warehouse) บรกิารท่องเทีย่ว นําเที่ยว การไปรษณีย ์โทรเลข โทรศพัท์และ

การสือ่สาร 

5.6.7 การขายส่ง การขายปลกี(Wholesale and Retail Trade) ได้แก่การขายส่ง

สนิคา้ทุกชนิด ทัง้สนิคา้เกษตร สนิค้าอุตสาหกรรม วสัดุก่อสรา้ง สนิคา้อุปโภค

และบรโิภค และการขายปลกีสนิคา้ต่าง ๆ ดงักลา่ว 

5.6.8 การธนาคาร ประกนัภยัและอสงัหารมิทรพัย(์Banking Insurance and real 

estate) หมายถงึบรกิารต่าง ๆ ทางดา้นการเงนิทีด่ําเนินการโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอื่น ๆ การซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศ การประกนัภยัทุกชนิด ส่วนอสงัหารมิทรพัยห์มายถึงการดําเนิน

ธุรกจิเพื่อการให้บรกิารเกี่ยวกบั (ก) “การให้เช่า” (renting) “การจดัการ” 

(management) และ “การดําเนินงาน” (operation) ของอาคารทัง้ทีเ่ป็นอาคาร

มใิช่เพื่อการพกัอาศัย (non-residential) และอาคารเพื่อการพกัอาศัย

(residential) (ข) การดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการแบ่งแยก(subdivision)และการ

พฒันา(development) ทีด่นิเพื่อใหเ้ป็นพืน้ทีส่าํหรบัการปลกูสรา้งอาคาร (ค) 

การดําเนินธุรกจิของนิคมหรอืการนิคมทีอ่ยู่อาศยั(residential estate)และการ

นิคมอุตสาหกรรม (industrial estate) และ (ง) การประกอบธุรกจิโดยมขีอ้

สญัญาตกลงและมกีารเรยีกรอ้งค่าธรรมเนียมใชจ้่าย(contract or fee basis)ใน

การเป็นตวัแทน(agents) นายหน้า(brokers) และผู้จดัการ (managers) ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่า(renting) การซือ้(buying) การขาย(selling) การจดัการ

(managing)และการประเมนิราคา(appraising)ของอสงัหารมิทรพัย์ ทัง้น้ีใน

ระบบ 1993 SNA ซึง่ใช ้ISIC เป็นมาตรฐานหมวดหมู่รายการผลตินัน้ หมวด

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยม์ไิดร้วมอยูใ่นสาขาการเงนิฯ แต่ไดแ้ยกออกมา แลว้นํามา

รวมในสาขา Real estate, renting and business activities 

5.6.9 ทีอ่ยูอ่าศยั(Ownership of Dwelling) ประกอบดว้ยการเช่าทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ทีม่กีาร

เช่าจรงิ(actual rent)คอืเช่าอยู่โดยการจ่ายค่าเช่า และการอยู่อาศยัในบา้นของ
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ตนเองที่จะต้องประเมนิค่าเช่าพงึประเมนิ(imputed rent )ขึน้มา ค่าเช่าพงึ

ประเมนิน้ีหมายถึงการประเมนิค่าเช่าที่อยู่อาศยัในบ้านของตนเองเป็นมูลค่า

ผลผลติซึ่งโดยที่แท้จรงิแล้วมไิด้มบีรกิารดงักล่าวน้ีเกดิขึน้หมุนเวยีนในตลาด 

เป็นค่าที่ไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ แต่ในระบบบญัชปีระชาชาตใิหถ้อืว่าเป็นผลผลติของ

ประเทศ 

5.6.10 การบรหิารราชการและการป้องกนัประเทศ(Public Administration 

and Defense) หมายถงึมูลค่าที่รฐับาลใช้จ่ายซื้อบรกิารจากขา้ราชการและ

ลูกจ้างของรฐั รายการน้ีจะหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นเงนิเดือนและ

ค่าจ้างของหน่วยราชการทุกแห่งทัง้รฐับาลส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิน่ 

รฐัวสิาหกจิไมแ่สงกาํไร กองทุนทีด่าํเนินการโดยรฐับาลและองคก์รอสิระ รวมทัง้

ค่าเสื่อมราคาของการใช้ทุนที่ประเมนิขึน้มา บรกิารจากขา้ราชการและลูกจา้ง

ของรัฐเพื่อการบริหารราชการและการป้องกันประเทศน้ี ไม่รวมงานเพื่อ

การศกึษาและการสาธารณสขุซึง่จะไปปรากฏในสาขาการบรกิาร 

5.6.11 การบริการ(Services) เป็นสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รวม

กิจกรรมทางการบรกิารทุกประเภททัง้บรกิารหลกัซึ่งมคีวามสําคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศที่ให้บริการโดยรัฐและโดยเอกชน เช่น การศึกษา 

การแพทย์และสาธารณสุข และบรกิารที่ไม่ปรากฏในที่อื่นๆเช่นโรงแรมและ

ภตัตาคาร การบนัเทงิและสนัทนาการ บรกิารซ่อมแซม บรกิารทําความสะอาด 

ซกัรดี ยาม บรกิารคนรบัใชใ้นบา้นเรอืนและบรกิารทีม่ไิดร้วมไวใ้นทีอ่ื่น   

 5.7 ความหมายของรายการทีส่าํคญัๆบางรายการในบญัชกีารผลติ 

1) Consumption expenditure 

หมายถงึสนิคา้และบรกิารทีอุ่ปโภคหรอืใชจ้า่ยโดยครวัเรอืนและสถาบนัไมแ่สวงกําไรที่

ให้บรกิารแก่ครวัเรอืน ทัง้สนิค้าไม่คงทนและสนิคา้คงทนเช่นรถยนต์ ตู้เยน็ เครื่องไฟฟ้าต่างๆ 

เป็นต้น ทัง้น้ีไม่รวมการซื้อที่อยู่อาศัย การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าการซ่อมแซมสูง

พอสมควร 

2) Investment expenditure 
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หมายถงึสนิคา้ทีถ่กูใชจ้า่ยเพือ่นําสนิคา้ดงักล่าวไปเป็นการลงทุน ไดแ้ก่การใชจ้่ายเพื่อ

ซือ้สิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจกัรเครือ่งมอื เป็นตน้ 

3) Intermediate demand for production 

เป็นสนิคา้และบรกิารขัน้กลางทีถู่กใช้เพื่อนําไปเป็นวตัถุดบิหรอืใช้ไปในกระบวนการ

ผลติเพือ่ผลติสนิคา้และบรกิารชนิดอื่นๆ 

4) Exports of products 

 หมายถึงสนิค้าและบรกิารที่ส่งออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ ทัง้การส่งโดยผ่านพิธี

ศุลกากรและสนิค้าที่ติดตัวไปกบันักท่องเที่ยว ส่วนการส่งออกไปตามแนวชายแดนประเทศ

เพื่อนบ้าน ถ้าสามารถหาข้อมูลได้ ก็จะต้อนํามารวมไว้ด้วย แต่ถ้าหาไม่ได้ ค่าส่วนน้ีจะไป

ปรากฏเป็นคา่ error แทน   

การใชจ้า่ยไป 

5) Tax on products 

หมายถงึภาษทีีร่ฐับาลเรยีกเกบ็จากผูผ้ลติบนผลติภณัฑซ์ึง่ผูผ้ลติสามารถทีจ่ะนําไปรวม

ไว้กับราคาขายได้ ในทางปฏิบัติจริงของประเทศไทยได้แก่ภาษีเกือบทุกประเภท เช่น

ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษสีรรพสามติ อากรศุลกากรเป็นตน้    

6) Sale of products 

หมายถงึสนิค้าและบรกิารที่ผลติได้ทัง้หมด สามารถนําออกขายหรอืเก็บรวบรวมไว้ใน

สตอ็กกด็ว้ยเช่นกนัซึง่จะตอ้งนบัรวมอยูใ่น Sale of products น้ีดว้ย 

7) Imports of products 

คอืสนิค้าและบรกิารทุกชนิดทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ ทัง้ที่ผ่านและไม่ผ่านพธิศุีลกากร 

ซึง่ในกรณีไม่ผ่านนัน้รวมถงึไม่ผ่านโดยถูกต้องเช่นสนิคา้ตดิตวันักท่องเทีย่ว นักการทูต และไม่

ผ่านเพราะคุณลกัษณะจาํเพาะของสนิคา้เช่น การนําเขา้ไฟฟ้า ก๊าซทางสายส่งและทางท่อ เป็น

ตน้ 

8) Tax on activities 

ในที่น้ีก็คอืภาษเีงนิได้นิตบุิคคลที่เกดิจากรายไดใ้นการประกอบการผลติและค้าขายสนิค้า

และบรกิารทีต่อ้งจา่ยใหก้บัรฐับาล 

9) Payments for factor services 
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หมายถึงผลตอบแทนปจัจยัการผลิตที่กิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ในภาคการผลิตของ

ประเทศจ่ายใหก้บัปจัจยัการผลติทุกประเภท เช่น ค่าแรง ดอกเบีย้ ค่าเช่า กําไร เป็นต้น โดยมี

บญัชปีจัจยัการผลติจะเป็นผูร้บัแลว้นําไปจา่ยต่อใหก้บัภาคสถาบนัต่าง ๆ เช่น ครวัเรอืน รฐับาล 

เป็นตน้ 



1 
 

ภาคผนวก 2 

คาํอธิบายรหสั Input-Output table 

 

ความหมายของรหสัรายการในตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติขนาด 180X180 มี

รายละเอียดดงัน้ี(ท่ีมา: จากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ) 

001 การทาํนา 

        ประกอบดว้ยการทาํนาขา้วเจา้ การทาํนาขา้วเหนียว รวมทัง้ผลพลอยไดซ้ึง่ ไดแ้ก่ ฟางขา้ว 

002 การทาํไรข่า้วโพด 

        หมายถงึการทาํไรข่า้วโพดทุกประเภท เช่น ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ขา้วโพดหวานและผลพลอย

ได ้

003 ขา้วฟ่างและธญัญพชือื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการเพาะปลกูขา้วฟ่าง ขา้วสาล ีขา้วบารเ์ลย ์และผลพลอยไดต่้าง ๆ 

004 การทาํไรม่นัสาํปะหลงั 

        หมายถงึการผลติหวัมนัสด และผลพลอยไดซ้ึง่ ไดแ้ก่ ตน้มนั และใบมนัสาํปะหลงั 

005 การเพาะปลกูพชืไรอ่ื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการทาํไร่มนัฝรัง่ มนัเทศ เผอืก แหว้ กระจบั และพชืไร่ทีม่ไิดจ้ดัประเภทไวใ้น

สาขาอื่น ๆ 

006 การทาํไรพ่ชืตระกลูถัว่ 

        ประกอบดว้ยการเพาะปลกูถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง เมลด็ละหุง่ งา ถัว่ลสิง ถัว่ดํา และพชืตระกูล

ถัว่อื่น ๆ 

007 การทาํไรผ่กั 

        ประกอบดว้ยการเพาะปลูกผกัต่าง ๆ เช่น พรกิ ขงิ หวัหอม กระเทยีม กะหลํ่าปล ีผกัคะน้า 

มะเขอืเทศ และผกัอื่น ๆ ทีม่ไิดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอื่น 

008 การทาํสวนผลไม ้

        ประกอบดว้ยการทําสวนผลไม ้เช่น สม้ องุ่น ทุเรยีน เงาะ มะม่วง สบัปะรด แตงโม กลว้ย 

มงัคดุ สม้โอ ลาํไย ลิน้จี ่เป็นตน้ 

009 การทาํไรอ่อ้ย 

        หมายถงึการเพาะปลกูออ้ย ทัง้ออ้ยทีเ่ขา้โรงงานผลติน้ําตาล และออ้ยรบัประทาน 
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010 การทาํสวนมะพรา้ว 

        หมายถงึการเพาะปลกูมะพรา้ว รวมทัง้ผลพลอยได ้เช่น ใบ และใยมะพรา้ว 

011 การทาํสวนปาลม์ 

        ประกอบดว้ยลกูปาลม์สด และลกูหมาก รวมทัง้ผลพลอยได ้เช่น ใย และเปลอืก 

012 การทาํไรป่อแกว้และปอกระเจา 

        ประกอบดว้ยการเพาะปลกู ปอแกว้ และปอกระเจา 

013 การเพาะปลกูพชืเสน้ใยอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการปลูกฝ้าย นุ่น ป่าน ป่านราม ีฝ้ายลนิิน รวมทัง้ผลพลอยไดจ้ากพชืเสน้ใย

ต่าง ๆ 

014 การทาํไรย่าสบู 

        หมายถงึการทาํไรย่าสบูทุกประเภท ไดแ้ก่ พนัธุเ์วอรจ์เินีย พนัธุเ์บอรเ์ลย ์พนัธุเ์ตอรก์ชี และ

พนัธุพ์ืน้เมอืง รวมทัง้เมลด็ยาสบู 

015 การทาํสวนกาแฟ ชา และโกโก ้

        ประกอบดว้ยการทาํสวนชา กาแฟ และโกโก ้

016 การทาํสวนยางพารา 

        หมายถงึการเพาะปลกูยางพารา น้ํายางดบิ และยางแผน่ดบิ 

017 ผลติผลทางการเกษตรอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยไมด้อก ไมป้ระดบั พชืประเภทเครื่องเทศ พชืสมุนไพร และเมลด็พนัธุพ์ชืต่าง 

ๆ รวมทัง้กิง่ตอน กิง่พนัธุ ์

018 การปศุสตัว ์

        ประกอบดว้ยการเลีย้งโค กระบอื เพื่อส่งโรงฆ่าสตัว ์เพื่อการส่งออก เพื่อทาํพนัธุ ์และเพื่อ

การเลีย้งไวใ้ชง้าน รวมทัง้น้ํานมสดและผลพลอยไดต่้าง ๆ เช่น มลูสตัว ์เป็นตน้ 

019 การเลีย้งสุกร 

        หมายถงึการเลีย้งสุกรเพื่อส่งโรงฆา่สตัว ์เพื่อการส่งออก เพื่อทาํพนัธุแ์ละผลพลอยไดต่้าง ๆ 

020 การปศุสตัวอ์ื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการเลีย้งสตัวอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่รวมอยู่ในสาขาอื่น เช่น แพะ แกะ มา้ ชา้ง กระต่าย 

จระเข ้รวมทัง้ผลผลติจากสตัวแ์ละผลพลอยได ้เช่น น้ําผึง้ และเขาสตัว ์เป็นตน้ 

021 การเลีย้งสตัวปี์ก 

        ประกอบดว้ยการเลีย้งสตัวปี์ก ทัง้ทีเ่ลีย้งเพื่อเขา้โรงฆา่ เพื่อการส่งออกและเพื่อทาํพนัธุ ์
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022 ผลผลติจากสตัวปี์ก 

        ประกอบดว้ยไขส่ด ทัง้ไขส่ดเพื่อการบรโิภคและไขฟ่กั รวมทัง้ผลพลอยไดอ้ื่น ๆ 

023 การเลีย้งไหม 

        ประกอบดว้ยผลติภณัฑไ์ขไ่หม รงัไหมดบิ และการปลกูหมอ่น 

024 บรกิารทางการเกษตร 

        ประกอบดว้ยบรกิารทางการเกษตร เช่น บรกิารไถ การนวด การป้องกนัและกําจดัแมลง 

การชลประทาน บรกิารทําเกอืกมา้ บรกิารด้านสหกรณ์ บรกิารสขีา้วโพด และบรกิารอื่น ๆ ที่

เกีย่วกบัการเกษตร 

025 การทาํไมซุ้ง 

        หมายถงึการทําไมซุ้งทุกประเภท เช่น ไมส้กั ไมย้าง ไมเ้ตง็ ไมร้งั ไมต้ะเคยีน ไมแ้ดง ไม้

ประดู่ ไมต้ะแบก และไมอ้ื่น ๆ 

026 การเผาถ่านและการทาํฟืน 

        ประกอบดว้ยการเผาถ่านและการทาํฟืน 

027 ผลติภณัฑจ์ากปา่และการลา่สตัวอ์ื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยไมไ้ผ่ หน่อไม ้ไมร้วก หวาย และผลติภณัฑจ์ากปา่อื่น ๆ 

028 การประมงทะเล และการประมงชายฝ ัง่ 

        ประกอบดว้ยการประมงทะเล การประมงชายฝ ัง่ และการเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทะเลทุกชนิด 

029 การประมงน้ําจดื 

        หมายถงึการประมงน้ําจดืทัง้การเลีย้งและการจบัสตัวน้ํ์าทุกชนิด 

030 การทาํเหมอืงถ่านหนิ 

        หมายถงึการทาํเหมอืงถ่านหนิและลกิไนต ์

031 การผลติน้ํามนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิ

        ประกอบด้วยกิจกรรมการขุดเจาะน้ํามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ การลําเลียงและการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

032 การทาํเหมอืงแรเ่หลก็ 

        หมายถงึการขดุและแต่งแรเ่หลก็ 

033 การทาํเหมอืงแรด่บุีก 

        หมายถงึการขดุและแต่งแรด่บุีก 

034 การทาํเหมอืงแรท่งัสเตน 
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        หมายถงึการขดุและแต่งแรวุ่ลแฟรม และซไีลต ์

035 การทาํเหมอืงแรอ่ื่นทีม่ใิช่แรเ่หลก็ 

        ประกอบดว้ยการขุดและแต่งแร่อื่นทีม่ใิช่แร่เหลก็ เช่น พลวง โครไมต์ ทองแดง แมงกานีส 

โคลมัไบต ์แทนตาไลต ์ซโีนไทท ์สงักะส ีเซอรค์อน และแรต่ะกัว่ ฯลฯ 

036 การทาํเหมอืงแรฟ่ลอูอไรท ์

        หมายถงึการขดุเจาะแรฟ่ลอูอไรท ์

037 การทาํเหมอืงแรท่ีใ่ชท้าํเคมภีณัฑแ์ละปุ๋ ย 

        ประกอบดว้ยการขดุเจาะและการทําเหมอืงแร่ทีใ่ชท้ําเคมภีณัฑแ์ละปุ๋ ย เช่น ฟอสเฟต ไพโร

ฟิลไลต ์แมกนีเซยีมคารบ์อเนตและอื่น ๆ 

038 การผลติเกลอื 

        ประกอบดว้ยการขดุเจาะเกลอืหนิ และผลติภณัฑเ์กลอืทะเล 

039 การทาํเหมอืงหนิปนู 

        หมายถงึการขดุเจาะหนิปนู 

040 การทาํเหมอืงหนิและการยอ่ยหนิ 

        ประกอบดว้ยกจิการทีเ่กีย่วกบัหนิ ดนิ กรวด ทราย ดนิเหนียว และหนิอ่อน 

041 การทาํเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการทําเหมอืงแร่และเหมอืงหนิทีม่ไิดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขา อื่น ๆ เช่น แคล

ไซต ์ไดอาโตไมต ์โดโลไมท ์เฟลดส์ปาร ์ยบิซัม่ ดนิเหนียวปนปนู ดนิขาว ทรายละเอยีด และหนิมี

คา่ต่าง ๆ 

042 โรงฆา่สตัว ์

        ประกอบดว้ยกจิกรรมเกี่ยวกบัโรงฆ่าสตัว ์ได้แก่ เน้ือสุกร เน้ือไก่ เน้ือโค เน้ือกระบอื เน้ือ

เป็ด รวมทัง้หนังโค หนังกระบอื ขนไก่ ขนเป็ด เขากระบอื และผลพลอยไดอ้ื่น ๆ ของโค กระบอื 

สุกร ไก่ และเป็ด 

043 การทาํเน้ือกระป๋องและผลติภณัฑเ์น้ืออื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยกจิกรรมเน้ือสุกร เน้ือไก่ เน้ือโค เน้ือกระบอื เน้ือเป็ดกระป๋องและการเก็บ

รกัษาเน้ือ เช่น การทาํแฮม ไสก้รอก เน้ือเคม็ เน้ือแช่เยน็และแช่แขง็ เป็นตน้ 

044 ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากน้ํานม 

        ประกอบด้วยการผลตินมพร้อมดื่ม นมข้น นมผง ครมี เนย มาการนี ไอศครมี และนม

เปรีย้ว ฯลฯ 
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045 การทาํผลไมแ้ละผกักระป๋องและการเกบ็รกัษาผกัและผลไม ้

        ประกอบดว้ยการผลติผลไมแ้ช่แขง็และผลไมต้ากแหง้ ผกัและผลไมบ้รรจกุระป๋อง บรรจุขวด 

น้ําผลไม ้แยม เยลลี ่ผลไมด้อง ผกัดอง สบัปะรดกระป๋อง การเกบ็รกัษาผกัและผลไมอ้ื่น ๆ 

046 การทาํปลากระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องและการเกบ็รกัษาอาหารทะเลอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการบรรจุปลา กุ้ง ป ูหอย อาหารทะเลอื่น ๆ และผลติภณัฑอ์าหารทะเล ใน

ภาชนะบรรจุที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้รวมทัง้อาหารทะเลแช่แขง็และอาหารทะเล ตากแห้ง 

อื่น ๆ 

047 การผลติน้ํามนัมะพรา้วและน้ํามนัปาลม์ 

        ประกอบดว้ยน้ํามนัมะพรา้ว น้ํามนัปาลม์ กากน้ํามนัมะพรา้วและกากน้ํามนัปาลม์ 

048 การผลติน้ํามนัสตัว ์ไขสตัว ์น้ํามนัพชื และผลพลอยได ้

        ประกอบดว้ยน้ํามนัหม ูไขมนัสตัว ์น้ํามนัถัว่เหลอืง น้ํามนัสกดัจากเมลด็ละหุ่ง น้ํามนัสกดั

จากเมลด็ฝ้าย น้ํามนัสกดัจากเมลด็นุ่น น้ํามนัเมลด็ทานตะวนั น้ํามนัราํขา้ว น้ํามนัพชือื่น ๆ และ

ผลพลอยไดข้องผลติภณัฑเ์หล่าน้ี เช่น กากถัว่เหลอืง เป็นตน้ 

049 โรงสขีา้ว 

        หมายถงึการสขีา้ว การขดัขา้ว การผลติขา้วน่ึง ขา้วหกั และผลพลอยได ้เช่น ราํขา้ว และ

แกลบ 

050 การผลติผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

        หมายถงึการผลติผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัทุกชนิด เช่น แป้งมนัสําปะหลงั แป้งสาคู มนัเสน้ 

มนัอดัเมด็ และผลพลอยได ้

051 การบดขา้วโพด 

        หมายถงึการบดขา้วโพด 

052 การผลติแป้งและการปน่แป้งอื่น ๆ 

        หมายถงึการทําแป้งและการป่นแป้ง เช่น แป้งขา้วเจา้ แป้งสาล ีแป้งขา้วโพด แป้งถัว่ และ

แป้งอื่น ๆ 

053 การผลติขนมปงั 

        ประกอบดว้ยการทาํขนมปงั ขนมเคก็ คุก๊กี ้พาย ขนมปงักรอบ ขนมคบเคีย้ว เป็นตน้ 

054 การผลติเสน้ก๋วยเตีย๋วและผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึกนั 

        ประกอบดว้ยการผลติอาหารเสน้ทุกชนิด เช่น บะหมี ่ก๋วยเตีย๋ว สปาเกต็ตี ้มกักะโรนี บะหมี่

สาํเรจ็รปู และวุน้เสน้ 

055 การผลติน้ําตาล 
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        ประกอบดว้ยการผลติน้ําตาลดบิ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทีไ่ดจ้ากมะพรา้วและน้ําตาลทีไ่ด้

จากปาลม์ต่าง ๆ กลูโคส น้ําหวาน รวมทัง้น้ําตาลสงัเคราะห ์และผลพลอยได ้เช่น กากอ้อยและ

กากน้ําตาล 

056 การผลติขนมชนิดต่าง ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติ ขนมต่าง ๆ เช่น ลูกกวาด ช๊อคโกแลต็ หมากฝรัง่ ขนมหวาน และ

ขนมไทยอื่น ๆ 

057 การผลติน้ําแขง็ 

        หมายถงึการผลติน้ําแขง็ทีใ่ชเ้พือ่การบรโิภคและทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 

058 การผลติผงชรูส 

        หมายถงึการผลติผงชรูส และผลพลอยได ้

059 การผลติชา กาแฟ และเครือ่งดื่มกึง่สาํเรจ็รปูต่าง ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติชา กาแฟ และเครื่องดื่มกึ่งสําเรจ็รปูต่าง ๆ เช่น โกโก้ผง เก๊กฮวยผง 

ขงิผง 

060 การผลติผลติภณัฑอ์าหารอื่น ๆ 

        ประกอบด้วย ซอีิ้ว เต้าหู้ น้ําปลา ไข่เคม็ เครื่องแกง เกลอื เครื่องชูรส และเครื่องเตรยีม

อาหารอื่นๆ 

061 การผลติอาหารสตัว ์

        หมายถงึการผลติอาหารสตัวส์าํเรจ็รปูทุกชนิด และปลาปน่ 

062 การตม้ การกลัน่ และการผสมสรุา 

        หมายถงึการตม้ การกลัน่เอธลิแอลกอฮอลแ์ละการผสมสรุา เช่น บรัน่ด ีวสิกี ้สุรา ไวน์ แชม

เปญ และสรุาอื่น ๆ 

063 การผลติเบยีร ์

        หมายถงึการผลติขา้วมอลตแ์ละเบยีร ์

064 อุตสาหกรรมเครือ่งดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอลแ์ละน้ําอดัลม 

        ประกอบดว้ยการผลติเครือ่งดื่มทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์เช่น น้ําอดัลม น้ําโซดา น้ํากลัน่ น้ําแร่อดั

ลม และการผลติน้ําดืม่บรรจขุวด 

065 การบ่มและอบใบยาสบู 

        หมายถงึการบ่มและอบใบยาสูบและการดําเนินการอื่น ๆ ซึง่เกี่ยวเน่ืองกบัการเตรยีมใบยา

ดบิเพื่อการผลติต่อไป 
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066 การผลติผลติภณัฑใ์บยาสบู 

        หมายถงึการผลติ ซกิาร ์บุหรี ่ยาจกุ และยาเสน้ 

067 การป ัน่ดา้ย การหบีฝ้าย และเสน้ใยประดษิฐ ์

        ประกอบดว้ยการหบีฝ้าย การป ัน่ดา้ยจากฝ้าย ขนสตัว ์และเสน้ใยสงัเคราะหต่์าง ๆ 

068 การทอผา้ 

        หมายถงึการทอผา้จากฝ้าย ไหม ขนสตัว ์และเสน้ใยประดษิฐต่์าง ๆ 

069 การฟอก การพมิพ ์การยอ้ม และการแต่งเสรจ็ 

        ประกอบดว้ยการพมิพผ์า้ การฟอกขาว การยอ้ม และการแต่งสาํเรจ็ดว้ยดา้ยและผา้ 

070 การผลติสนิคา้สิง่ทอถกัสาํเรจ็รปู ยกเวน้เครือ่งแต่งกาย 

        ประกอบดว้ยสิง่ทอทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นสาขาอื่น รวมทัง้สิง่ทอถกัทีใ่ชใ้นครวัเรอืน เช่น ผา้ขนหนู 

ผา้ปทูีน่อน ผา้หม่ ผา้สกัหลาดและผลติภณัฑส์กัหลาด ผา้สาํล ีและผา้มา่น เป็นตน้ 

071 การผลติสิ่งถกั 

        ประกอบดว้ยการดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการถกัถุงเทา้ เครื่องแต่งกายชัน้ใน เครื่องแต่งกาย

ชัน้นอก ผา้ถกั ผา้ลกูไมจ้ากเสน้ใยธรรมชาต ิเสน้ใยเทยีม ทัง้ทีถ่กัดว้ยมอืและเครือ่งจกัร เป็นตน้ 

072 การผลติเครือ่งแต่งกาย 

        ประกอบดว้ยการผลติเครื่องแต่งกาย โดยการตดัและเยบ็จากผา้ หนังสตัว ์ และวสัดุอื่น ๆ 

รวมทัง้ผา้เชด็หน้า เน็คไท ผา้คลุมไหล่ ผา้คลุมหน้า และสิ่งตดัเยบ็สาํเรจ็รปูทุกชนิด 

073 การผลติพรม และเครือ่งปลูาด 

        หมายถงึการผลติพรม เสือ่ หมอน ทีน่อน และเครือ่งปลูาดอื่น ๆ 

074 การผลติผลติภณัฑป์า่นและปอ 

        ประกอบดว้ยการอดัปอเบล การผลติผลติภณัฑจ์ากปอแกว้และปอกระเจา เช่น การทาํเชอืก 

กระสอบ แห อวน และผลติภณัฑจ์ากปา่นและปออื่น ๆ 

075 โรงฟอกหนงัและการแต่งสาํเรจ็หนงั 

        หมายถงึการฟอกและการแต่งสําเรจ็หนังสตัว์ เช่น การฟอก การแปรงขน การพมิพ์ลาย 

และการยอ้มส ีเป็นตน้ 

076 การผลติผลติภณัฑห์นงัสตัว ์

        ประกอบด้วยการผลติผลติภณัฑห์นังสตัวแ์ละหนังเทยีม เช่น กระเป๋า ซองใส่กุญแจ สาย 

หนงั ถุงมอื สายพาน อุปกรณ์ประกอบเสือ้ผา้ ผลติภณัฑข์นสตัว ์และผลติภณัฑห์นงัสตัวอ์ื่น ๆ 

077 การผลติรองเทา้ ยกเวน้รองเทา้ยาง 
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        ประกอบดว้ยการผลติรองเทา้ทีท่ําดว้ยหนัง ผา้ และวตัถุดบิอื่น ๆ ไม่รวมการผลติทีท่ําดว้ย

ไม ้ยาง หรอืพลาสตกิ 

078 โรงเลื่อย 

        หมายถงึสถานประกอบการทีด่ําเนินกจิการเกี่ยวกบัการเลื่อยไม ้การทําไมอ้ดั กรอบประตู 

หน้าต่าง ไมป้ารเ์ก ้เป็นตน้ 

079 การผลติผลติภณัฑไ์มแ้ละไมก๊้อก 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑจ์ากไม ้ไมก๊้อก หวาย ไมไ้ผ่ ทีม่ไิดจ้ดัประเภทไวใ้นที ่อื่น 

ๆ เช่น ตะกรา้ ลงั ไมแ้ขวนเสือ้ ไมจ้ิม้ฟนั และหลอดดา้ย เป็นตน้ 

080 การผลติเครือ่งเรอืนและเครือ่งตกแต่งทาํดว้ยไม ้

        ประกอบดว้ยการผลติเครือ่งเรอืนและเครือ่งตกแต่งทุกชนิด 

081 การผลติเยือ่กระดาษและกระดาษชนิดต่าง ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติเยื่อกระดาษและกระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษพมิพเ์ขยีน กระดาษ

หนงัสอืพมิพ ์กระดาษแขง็ กระดาษคราฟท ์กระดาษสา และเศษกระดาษ เป็นตน้ 

082 การผลติผลติภณัฑก์ระดาษ 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑก์ระดาษ เช่น กล่องกระดาษ กระดาษคอมพวิเตอร ์แฟ้ม

กระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษชาํระ ผา้อนามยั เป็นตน้ 

083 การพมิพ ์การพมิพโ์ฆษณา 

        ประกอบดว้ย สถานประกอบการซึ่งดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการพมิพ ์เช่น เลตเตอรเ์พรส 

ลโิธกราฟ ออฟเซท การทาํเล่มหนงัสอื การพมิพห์นงัสอืพมิพ ์วารสาร หนงัสอืและแผนที ่

084 การผลติเคมภีณัฑอุ์ตสาหกรรมขัน้มลูฐาน 

        ประกอบดว้ยการผลติเคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน เช่น กํามะถนั ไฮโดรเจน อ๊อกซเิจน ไนโตรเจน 

ซลัเฟอรแ์ละเคมภีณัฑอ์ื่น ๆ อาท ิกรดอนินทรยี ์ และสารประกอบอื่น ๆ เช่น กรดเกลอื กรด

กาํมะถนั คารบ์อนไดออกไซดช์นิดแขง็ และโลหะออกไซด ์เป็นตน้ 

085 การผลติปุ๋ ยและยาปราบศตัรพูชื 

        ประกอบดว้ยการผลติปุ๋ ยและยาปราบศตัรพูชื เช่น ปุ๋ ยยเูรยี แอมโมเนียมซลัเฟต ฟอสเฟต 

ปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยอนิทรยี ์ยาปราบศตัรพูชืและยาฆา่แมลงต่าง ๆ 

086 การผลติยางสงัเคราะห ์และปิโตรเคม ี

        ประกอบดว้ยการผลติยางสงัเคราะห ์วสัดสุงัเคราะห ์และเมด็พลาสตกิ 

087 การผลติสทีา น้ํามนัชกัเงา และแลคเกอร ์
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        ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมการผลติสทีา น้ํามนัชกัเงา แลคเกอร ์สารละลาย สเีคลอืบและ

น้ํายาเคลอืบเครื่องดนิเผา ทัง้น้ีรวมถงึการผลติผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวเน่ืองกนั เช่น น้ํามนัผสมส ีน้ํายา

ลา้งส ีน้ํายาลา้งแปรง วสัดุทีใ่ชใ้นการอุดร่องยาแนวและพอกเน้ือ ทัง้น้ีไม่รวมสยีอ้มผมและสยีอ้ม

ผา้ทุกชนิด 

088 การผลติยารกัษาโรค 

        ประกอบดว้ยการผลติยารกัษาโรคในรปูแบบต่าง ๆ เช่น เมด็ แคปซูล ผง ไซรปั ยาฉีดและ

ผลติภณัฑท์ีท่าํจากสมนุไพร 

089 การผลติสบู่และผลติภณัฑท์ีใ่ชส้าํหรบัรกัษาความสะอาด 

        ประกอบดว้ยการผลติสบู่ ผงซกัฟอก แชมพ ูและสารทาํความสะอาด เป็นตน้ 

090 การผลติเครือ่งสาํอางค ์

        ประกอบด้วยการผลติน้ําหอม เครื่องสําอางค ์ครมีแต่งผม ยาสฟีนั แป้งฝุ่น และยาระงบั

กลิ่นตวั เป็นตน้ 

091 การผลติไมข้ดีไฟ 

        หมายถงึการผลติไมข้ดีไฟ 

092 การผลติผลติภณัฑเ์คมอีื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑเ์คมอีื่น ๆ เช่น ฟิลม์ กระดาษอดัรปู น้ําแขง็แหง้ ขีผ้ ึง้ กาว 

เทยีนไข หมกึ ผงถ่านดาํ เครือ่งหอมและการะบนู ธปู 

093 โรงกลัน่น้ํามนัปิโตรเลยีม 

        หมายถงึโรงกลัน่น้ํามนัปิโตรเลยีม ซึง่ผลติน้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเครื่อง น้ํามนัเตา น้ํามนัก๊าด 

น้ํามนัดเีซล ฯลฯ 

094 การผลติผลติภณัฑอ์ื่น ๆ จากน้ํามนัปิโตรเลยีม 

        ประกอบดว้ยผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัปิโตรเลยีม เช่น ยางมะตอย น้ํามนัเครื่อง จารบ ีคารบ์อน

แบลค็ ผงถ่านอดั ถ่านโคก๊ ทาร ์เป็นตน้ 

095 การผลติยางแผน่รมควนั ยางเครปและยางแท่ง 

        ประกอบดว้ยการผลติยางแผน่ดบิรมควนั ยางแท่ง ยางเครป รวมทัง้เศษยาง 

096 การผลติยางนอกและยางใน 

        ประกอบด้วยการผลติยางนอกและยางในเพื่อใชก้บัยานพาหนะทุกชนิด รวมทัง้การหล่อ

ดอกยาง 

097 การผลติผลติภณัฑย์างอื่น ๆ 
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        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑจ์ากยาง เช่น รองเทา้ยาง ยางยดื ท่อยาง สายพานยางทีใ่ช้

ในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอื่น ๆ ยางโฟม กระเบือ้งยางปพูืน้ ตลอดจนผลติภณัฑย์างอื่น ๆ 

098 การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิต่าง ๆ เช่น ท่อพวีซี ี ของเล่นพลาสตกิ ภาชนะ

พลาสตกิ ฟองน้ํา โฟม แผ่นไฟเบอร ์แห อวน รวมทัง้พลาสตกิทีใ่ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมและใน

ครวัเรอืนอื่น ๆ 

099 การผลติกระเบือ้งและเครือ่งป ัน้ดนิเผา 

        ประกอบดว้ยการผลติเครื่องป ัน้ดนิเผา เซรามคิ ผลติภณัฑโ์มเสค เครือ่งสุขภณัฑ ์ และ

เครือ่งป ัน้ดนิเผาทีใ่ชส้าํหรบัอุตสาหกรรมและการก่อสรา้งอื่น ๆ เป็นตน้ 

100 การผลติแกว้และผลติภณัฑแ์กว้ 

        ประกอบดว้ยการผลติกระจกแผ่นเรยีบ กระจกนิรภยั แท่งแก้ว ขวด แก้วน้ํา แฟลช ใยแก้ว 

หลอดแกว้ทาํหลอดไฟฟ้า รวมทัง้เศษแกว้ เป็นตน้ 

101 การผลติผลติภณัฑจ์ากดนิทีใ่ชก้บังานก่อสรา้ง 

        ประกอบดว้ยการผลติอฐิ กระเบือ้งต่าง ๆ ท่อ อฐิทนไฟ และผลติภณัฑจ์ากดนิทีใ่ชก้บังาน

ก่อสรา้งซึง่คลา้ยคลงึกนัอื่น ๆ 

102 การผลติซเีมนต ์

        ประกอบดว้ยการผลติซเีมนตป์อรต์แลนด ์ซเีมนตผ์สม ซเีมนตข์าวและปนูขาว 

103 การผลติผลติภณัฑค์อนกรตี 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑค์อนกรตี เช่น คอนกรตีบล๊อค เสารบัอาคารและเสาเขม็

คอนกรตี ท่อคอนกรตีและผลิตภณัฑ์คอนกรตีเสรมิเหล็ก ประเภทคอนกรตีหล่อสําเร็จและ

คอนกรตีอดัแรง เพือ่ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารแบบสาํเรจ็รปู รวมทัง้คอนกรตีผสมเสรจ็ 

104 การผลติผลติภณัฑอ์โลหะอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยผลติภณัฑย์บิซัม่ ปลาสเตอร ์และผลติภณัฑแ์อสเบสทอสอื่น ๆ ผลติภณัฑห์นิ

ทีม่ไิดท้าํการผลติเกีย่วเน่ืองกบัการทาํเหมอืงหนิ และผลติภณัฑแ์ร่อโลหะอื่นๆ ซึง่มไิดจ้ดัประเภท

ไวใ้นสาขาอื่น ๆ 

105 อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกีย่วกบัการผลติ ผลติภณัฑเ์หลก็และ

เหลก็กลา้ขัน้มลูฐานซึง่ประกอบดว้ยกรรมวธิทุีกขัน้ตอนนับ ตัง้แต่การถลุงดว้ยเตาถลุงแร่แบบพ่น

ลม จนถงึขัน้กึง่สาํเรจ็รปูในโรงรดีและโรงหล่อ 

106 การผลติผลติภณัฑเ์หลก็กลา้ 
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        ประกอบดว้ยการผลติแผ่นเหลก็ชุบสงักะส ีแผ่นเหลก็ชุบดบุีก แผ่นเหลก็รดีรอ้น เหลก็เสน้ 

ลวดเหลก็ ท่อเหลก็ การหล่อเหลก็กลา้ และผงเหลก็ เป็นตน้ 

107 การผลติผลติภณัฑโ์ลหะทีม่ใิช่เหลก็ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการ ซึง่ดําเนินกจิการหลกัเกี่ยวกบัการผลติผลติภณัฑโ์ลหะที่

มใิช่เหลก็ อนัประกอบดว้ยกรรมวธิต่ีาง ๆ เริม่ตัง้แต่การถลุงขัน้ต้นและขัน้ทีส่อง การทําโลหะผสม 

การทําใหบ้รสิุทธิ ์การรดี การดงึ การหล่อ และการทําเป็นรปูพรรณ กรรมวธิทีีเ่ป็นการผลติโลหะ

ให้เป็นแท่ง ท่อน ท่อ เส้น รปูหน้าตดัต่าง ๆ ผลติภณัฑช์นิดทีต่อ้งหล่อและอดับบีเป็นรูปพรรณ 

รวมทัง้สถานประกอบการซึง่ดําเนินกจิการหลกัเกี่ยวกบัการแยกดบุีกออกจากเศษ โลหะและการ

แยกเศษโลหะกลบัคนืมาใชป้ระโยชน์ 

108 การผลติเครือ่งตดั เครือ่งมอืและเครือ่งใชท้ีท่าํดว้ยเหลก็และเหลก็กลา้ทัว่ไป 

        ประกอบดว้ยการผลติเครือ่งตดั เครือ่งมอื และเครือ่งใช ้ทีท่าํดว้ยเหลก็และเหลก็กลา้ทัง้ทีใ่ช้

ในครวัเรอืน ใชใ้นการเกษตรกรรม การก่อสรา้ง และในการประกอบอาชพีอื่น ๆ เช่น มดี ขวาน 

มดีตดัหญา้ เคยีว เสยีม พลัว่ คราด ฆอ้นเหลก็ ไขควง และตะไบ เป็นตน้ 

109 การผลติเครือ่งเรอืนและเครือ่งตดิตัง้ซึง่ทาํดว้ยโลหะเป็นส่วนใหญ่ 

        ประกอบดว้ยการผลติ การดดัแปลงเครื่องเรอืน และเครื่องตดิตัง้ทีท่ําดว้ยโลหะเป็นส่วน

ใหญ่ทีใ่ชก้บับา้นเรอืน อาคารสาํนกังาน ภตัตาคาร รา้นคา้ และอุปกรณ์การขนสง่ 

110 การผลติผลติภณัฑโ์ลหะ 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑโ์ลหะทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบในการก่อสรา้ง เช่น สะพาน ถงั

น้ํา ประตู มุง้ลวด กรอบหน้าต่าง ราวบนัได ประตูเหลก็ เครื่องโลหะซึ่งใชใ้นงานสถาปตัยกรรม 

สว่นประกอบโลหะสาํหรบัใชก้บัระบบเครือ่งระบายอากาศ และเครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้ 

111 การผลติผลติภณัฑโ์ลหะอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติผลติภณัฑโ์ลหะต่างๆ เช่น กระป๋องซึ่งทําจากเหลก็วลิาศหรอืแผ่น

โลหะเคลอืบการผลติเครื่องลําเลยีงซึง่ทํา ดว้ยโลหะ การทําภาชนะบรรจุสิง่ของเพื่อส่งไปจาํหน่าย 

การทาํผลติภณัฑโ์ลหะทีป่ระดษิฐข์ึน้ดว้ยวธิปี ัน้หรอืกระแทกขึน้รปู การทําลวดและผลติภณัฑจ์าก

ลวด โดยใชล้วดซึง่ซือ้มาจากแหล่งผลติอื่น (แต่ไมร่วมถงึการทาํลวดและสายเคเบลิชนิดหุม้ฉนวน) 

การทาํเครือ่งสุขภณัฑแ์ละเครือ่งใชท้องเหลอืงทีใ่ชใ้นการประปา วาลว์ ชิน้ส่วนสําหรบัประกอบท่อ 

และผลติภณัฑโ์ลหะชนิดต่าง ๆ ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น รวมทัง้การดําเนินกจิการเกี่ยวกบั

การเคลอืบดว้ยแลคเกอร ์การอาบ การชุบสงักะส ีการชุบดว้ยไฟฟ้า การขดัผวิผลติภณัฑโ์ลหะ 

112 การผลติเครือ่งยนตแ์ละเครือ่งกงัหนั 
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        ประกอบด้วยการผลติและการซ่อมเครื่องยนต์ไอน้ํา เครื่องยนต์ก๊าซ เครื่องกงัหนัไอน้ํา 

เครื่องกงัหนัก๊าซ เครื่องกงัหนัน้ํา เครื่องยนต์เบนซนิ เครื่องยนต์ดเีซล และเครื่องยนต์สนัดาป

ภายในชนิดอื่น ๆ 

113 การผลติเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทางการเกษตรกรรม 

        ประกอบดว้ยการผลติและการซ่อมเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น อุปกรณ์การ

หวา่น การเกบ็เกีย่ว เป็นตน้ รวมทัง้การผลติชิน้สว่นของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ดงักลา่ว 

114 การผลติเครือ่งจกัรทีใ่ชป้ระดษิฐเ์ครือ่งไมแ้ละเครือ่งโลหะ 

        ประกอบดว้ยการผลติและการซ่อมเครื่องจกัรทีใ่ชป้ระดษิฐเ์ครื่องไมแ้ละ เครื่องโลหะต่างๆ 

เช่น เครื่องจกัรทีใ่ชส้ําหรบัโรงเลื่อย เครื่องกลงึ เครื่องควา้น และเครื่องเจาะ เป็นต้น รวมทัง้การ

ผลติชิน้สว่นของเครือ่งจกัรดงักล่าว 

115 การผลติเครือ่งจกัรและอุปกรณ์พเิศษ 

        ประกอบดว้ยการผลติและการซ่อมเครื่องจกัรชนิดหนัก สําหรบัใชใ้นการก่อสรา้งเหมอืงแร ่

และเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมทีม่ไิดจ้ดัประเภทไวใ้น        สาขาอื่นๆ รวมทัง้การผลติชิน้ส่วน

เครือ่งจกัร และอุปกรณ์ดงักล่าว 

116 การผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นสาํนกังานและในครวัเรอืน 

        ประกอบด้วยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในสํานักงานและในครัวเรือน เช่น 

เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งซกัผา้ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่ ตู้ทําน้ําแขง็ จกัรเยบ็ผา้ พมิพด์ดี เครื่องคดิเลข เครื่อง

คอมพวิเตอร ์ รวมทัง้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องมอืเครื่องใช้ดงักล่าว เช่น คอมเพรสเซอร ์

คอนเดนเซอร ์

117 การผลติเครือ่งจกัรและเครือ่งมอืไฟฟ้าสาํหรบังานอุตสาหกรรม 

        ประกอบดว้ยการผลติและการซ่อมเครื่องจกัรและเครื่องมอืไฟฟ้าทีใ่ชใ้น งานอุตสาหกรรม 

เช่น เครือ่งกําเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า เครือ่งเชื่อมไฟฟ้า มเิตอรไ์ฟฟ้า เป็นตน้ รวมทัง้การผลติ

ชิน้ส่วนของเครือ่งจกัรเครือ่งมอืดงักล่าว 

118 การผลติอุปกรณ์และเครือ่งมอืทางวทิย ุโทรทศัน์ และการคมนาคม 

        ประกอบดว้ยการผลติวทิย ุโทรทศัน์ วดีโีอ เครือ่งบนัทกึคาํบอก เครือ่งเล่นแผ่นเสยีง เครื่อง

บนัทกึเสยีงดว้ยเทป เครื่องกระจายเสยีงชนิดต่าง ๆ โทรศพัท ์จานดาวเทยีม เครื่องมอืสื่อสารอื่น 

ๆ รวมทัง้ชิน้ส่วนและส่วนประกอบ เช่น แผงวงจรไฟฟ้า แผ่นวงจรพมิพ ์หลอดภาพ โทรพมิพส์ ี

เป็นตน้ 

119 การผลติเครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบา้น 

        ประกอบดว้ยการผลติเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้นขนาดเลก็ เช่น เตาอบไมโครเวฟ

เตารดี พดัลม หมอ้หุงขา้ว เครือ่งป้ิงขนมปงั เครือ่งผสมอาหาร และชิน้สว่นประกอบต่างๆ 
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120 การผลติลวดและสายเคเบลิชนิดหุม้ฉนวน 

        ประกอบดว้ยการผลติลวดและสายเคเบลิชนิดหุม้ฉนวน 

121 การผลติหมอ้เกบ็ประจไุฟฟ้าและแบตเตอรีต่่าง ๆ 

        ประกอบด้วยการผลติหมอ้เก็บประจุไฟฟ้าชนิดด่างหรอืตะกัว่กรดและเซลไฟฟ้าปฐมภูม ิ

เช่น แบตเตอรี ่ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ 

122 การผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติเครื่องมอืเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ไิดจ้ดัประเภทไวใ้น สาขาอื่น ๆ เช่น โคม

ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส ์ตวันําและอุปกรณ์ทีม่กีระแสไฟฟ้าผ่าน เป็นตน้ 

123 การต่อและการซ่อมเรอื 

        ประกอบด้วยการต่อเรอื การซ่อมเรอืชนิดต่าง ๆ เช่น เรอืเดนิทะเล เรอืท้องแบน เรอื

ลาํเลยีง เรอืขนาดเลก็ทุกประเภท เป็นตน้ รวมทัง้การผลติชิน้สว่นต่าง ๆ 

124 การผลติรถไฟ 

        ประกอบดว้ยการผลติรถไฟโดยสารและบรรทุกสนิคา้ การผลติชิน้สว่นและส่วนประกอบต่าง 

ๆ ของรถไฟ รวมทัง้การซ่อมแซมรถไฟ 

125 การผลติยานยนต ์

        ประกอบดว้ยการผลติ การประกอบรถยนต์นัง่ รถโดยสาร รถบรรทุก รถจิบ๊ รถยก แชสซ ี

ชิน้สว่นและสว่นประกอบของรถดงักลา่วดว้ย 

126 การผลติรถจกัรยานยนตแ์ละรถจกัรยาน 

        ประกอบดว้ยการผลติรถจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน รถสามลอ้ รถเขน็ รวมทัง้ชิ้นส่วนและ

สว่นประกอบของรถดงักลา่วดว้ย 

127 การซ่อมแซมยานพาหนะทุกชนิด 

        ประกอบด้วยการซ่อมแซมและบํารุงรกัษายานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต ์

รถจกัรยาน 

128 การผลติอากาศยาน 

        ประกอบด้วยการผลติและการซ่อมแซมอากาศยานต่างๆ เช่น เครื่องบนิ เครื่องร่อน 

บอลลนู อุปกรณ์กระโดดรม่ รวมทัง้การผลติชิน้สว่นอากาศยานดงักลา่ว 

129 การผลติเครือ่งมอืและอุปกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์

        ประกอบดว้ยการผลติเครื่องมอืและอุปกรณ์วทิยาศาสตร ์ เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์

เช่น เครื่องวดั เครื่องมอืทําฟนั เขม็ฉีดยา รวมทัง้การผลติชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และการ

ซ่อมแซมเครือ่งมอืและอุปกรณ์ดงักล่าวดว้ย 
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130 การผลติเครือ่งมอืเครือ่งใชเ้กีย่วกบัการถ่ายภาพและสายตา 

        ประกอบดว้ยการผลติเครื่องมอืเครื่องใชเ้กี่ยวกบันัยน์ตาหรอืการวดั สายตา เช่น เลนซ ์

แว่นตา กลอ้งส่องทางไกล อุปกรณ์สําหรบัดูดาว กลอ้งจุลทรรศน์ เครื่องฉาย กลอ้งถ่ายรปู เครื่อง

ถ่ายเอกสาร เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการถ่ายภาพ รวมทัง้ชิ้นส่วนประกอบของเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ดงักล่าว 

131 การผลตินาฬกิา 

        หมายถงึการผลตินาฬกิาตัง้ แขวน นาฬกิาขอ้มอื และชิน้สว่นนาฬกิาทุกประเภท 

132 การผลติเครือ่งประดบัและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

        ประกอบดว้ยการเจยีรไนและการขดัหนิมคี่า หนิกึ่งมคี่า มุก เครื่องเงนิ เครื่องถม เครื่องใช้

ทําดว้ยแผ่นเงนิ ทอง แผ่นโลหะมคี่าอื่น ๆ รวมทัง้การผลติเครื่องประดบัสําเรจ็รปู การทําเหรยีญ

กษาปณ์และเหรยีญตรา เป็นตน้ 

133 การผลติเครือ่งดนตรแีละเครือ่งกฬีา 

        ประกอบดว้ยการผลติเครือ่งดนตรแีละเครือ่งกฬีาทุกประเภท เช่น กตีาร ์เปียโน ลูกฟุตบอล 

ลกูกอลฟ์ แบดมนิตนั นวมต่อยมวย เป็นตน้ 

134 การผลติสนิคา้อุตสาหกรรมอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมทีม่ไิดจ้ดัไวใ้นสาขาอื่น ๆ เช่น เครื่องเขยีน ของ

เล่นเดก็ รม่ ซปิ กระดุม ขอตดิเสือ้ ดอกไมป้ระดษิฐ ์เพชรพลอยเทยีม ภาพวาด เป็นตน้ 

135 การไฟฟ้า 

        ประกอบด้วยการผลติไฟฟ้าจากพลงังานต่างๆ เช่น ผลติจากพลงัน้ํา น้ํามนัเตา ก๊าซ

ธรรมชาต ิเป็นต้น การส่งและการจาํหน่ายพลงัไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ชต้ามครวัเรอืน สถานประกอบการ

อุตสาหกรรม พาณชิยกรรม กจิการสาธารณประโยชน์ รวมทัง้โรงผลติไฟฟ้าทีอุ่ตสาหกรรมป ัน่เอง 

136 การผลติก๊าซธรรมชาต ิ

        หมายถงึการแยกก๊าซธรรมชาต ิและการขนสง่ทางท่อ 

137 การประปา 

        หมายถงึกจิการและโรงงานซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกีย่วกบัการทาํน้ําให ้บรสิุทธิ ์การจ่ายหรอื

จําหน่ายให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรอืน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและกิจการ 

สาธารณประโยชน์ 

138 การก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
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        ประกอบด้วยการก่อสรา้งอาคารใหม่สําหรบัเป็นที่อยู่อาศยั เช่น บ้านพกัอาศยั ตกึแถว 

อาคารชุด อพาทเมนต์และหอพกั กจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการต่อเตมิ การซ่อมทาส ีการตกแต่งอาคาร 

รวมทัง้การเดนิสายไฟ ระบบเครือ่งทาํความเยน็ มลูคา่การก่อสรา้งใน        สาขาน้ีไมร่วมคา่ทีด่นิ 

139 การก่อสรา้งอาคารทีไ่มใ่ช่ทีอ่ยูอ่าศยั 

        ประกอบดว้ยการก่อสรา้งอาคารใหมท่ีไ่มใ่ช่ทีอ่ยูอ่าศยั เช่น อาคารทีท่าํการ โรงงาน โรงแรม 

โรงเรยีน โรงพยาบาล และโกดงัเก็บสนิค้า รวมทัง้กิจการต่อเติมและซ่อมแซมอาคารดงักล่าว 

ยกเวน้การก่อสรา้งสถานีรถไฟ สถานีพลงังานและอาคารสือ่สาร 

140 การก่อสรา้งงานบรกิารสาธารณะทางดา้นเกษตรและปา่ไม ้

        ประกอบดว้ยการก่อสรา้งและต่อเตมิงานบรกิารสาธารณะทางดา้นเกษตรและ ป่าไม ้เช่น 

การก่อสรา้งเขือ่นและโครงการชลประทาน เป็นตน้ 

141 การก่อสรา้งงานบรกิารสาธารณะทีไ่มเ่กีย่วกบังานเกษตร 

        ประกอบด้วยการก่อสรา้งและซ่อมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ท่าเทยีบเรอื สนามบนิ 

สถานีรถไฟ ท่อน้ําสายใหญ่และทางระบายสิง่โสโครก เป็นตน้ 

142 การก่อสรา้งโรงงานผลติพลงัไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

        ประกอบดว้ยการก่อสรา้งและซ่อมแซมโรงไฟฟ้าและระบบสง่ไฟสถานียอ่ย 

143 การก่อสรา้งอาคารและระบบสือ่สาร 

        ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารและระบบการสื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ สถานี

วทิยกุระจายเสยีง เป็นตน้ 

144 การก่อสรา้งอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยการก่อสรา้งทีม่ไิด้จดัประเภทไว้ในสาขาอื่น เช่น การวางท่อก๊าซธรรมชาต ิ

สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอลฟ์ สนามเทนนิส สระวา่ยน้ํา และสนามกฬีาทุกชนิด 

145 การคา้สง่ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการซึง่ดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการขายสนิคา้ใหม่ และสนิคา้ทีใ่ช้

แลว้แก่ผูข้ายปลกี ผูใ้ชใ้นงานอุตสาหกรรม ผูใ้ชใ้นงานพาณิชยแ์ละในงานวชิาชพีอื่น ผูข้ายส่งราย

อื่น ผู้ทําหน้าที่เป็นตวัแทนซื้อสนิค้าเพื่อขายใหแ้ก่สถานประกอบการ ธุรกจิประเภทสําคญั ๆ 

รวมถงึพอ่คา้ขายสง่ซึง่ดาํเนินการซือ้และขายสนิคา้ทีเ่ป็นของตนเอง ผูจ้าํหน่ายสนิคา้อุตสาหกรรม 

ผู้ส่งออก ผู้ส ัง่สนิค้าเขา้ และสมาคมสหกรณ์การซื้อ สํานักงานขายของกิจการเหมอืงแร่และ

อุตสาหกรรมที่ตัง้ขึน้เพื่อขายผลติผลของตน เอง สมาคมสหกรณ์ซึ่งดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการ

ขายผลติผลการเกษตร ผูข้ายเศษโลหะ ผูข้ายของเก่า รวมทัง้เศษวสัดุต่าง ๆ ผูข้ายส่งซึง่จาํแนก

และคดัเกรดสนิคา้จาํนวนมาก พ่อคา้ส่งทีท่ําการบรรจุหบีห่อและบรรจุขวด ทัง้น้ียกเวน้การบรรจุ

ขวดและบรรจหุบีหอ่ในตูค้อนเทนเนอรข์องสนามบนิ 
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146 การคา้ปลกี 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการขายปลกีสนิคา้ใหม่ และ

สนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้แก่บุคคลทัว่ไปหรอืครวัเรอืน สถานประกอบการขายปลกี เช่น หา้งสรรพสนิคา้ แผง

ลอย สถานีบรกิารขายน้ํามนัเบนซนิ ผู้จําหน่ายปลกีรถยนต์ คนเร่ขายของ สหกรณ์ผู้บรโิภค 

สถานทีป่ระมูลสนิคา้ ผูข้ายปลกีส่วนมากมกัดําเนินกจิการซือ้ขายที่เป็นของตนเอง แต่บางราย

อาจจะเป็นตวัแทนของสาํนกังานใหญ่ และทําหน้าทีข่ายใหต้ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืขายใหโ้ดย

ได้รบัค่าธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่งดําเนินกจิการหลกัเกี่ยวกบัการขายสนิค้าที่

นํามาแสดงให้แก่ ประชาชนทัว่ไป เช่น เครื่องพมิพด์ดี เครื่องเขยีน น้ํามนัเบนซนิ ไดจ้ดัไว้ใน

ประเภทน้ีด้วย ถงึแมก้ารขายสิง่ของเหล่าน้ีอาจจะไม่ใช่เพื่อการบรโิภค หรอืการใช้ประโยชน์

เฉพาะส่วนบุคคลหรอืในครวัเรอืน 

147 ภตัตาคารและรา้นขายเครือ่งดืม่ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการ ซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกีย่วกบัการขายอาหารและเครือ่งดื่ม

ทีจ่ดัเตรยีมไว ้พรอ้มทีจ่ะบรโิภคไดท้นัท ีเช่น ไนทค์ลบั ภตัตาคาร บาร ์รา้นกาแฟ หาบเร่แผงลอย

ทีข่ายอาหารสําเรจ็รูปและก๋วยเตีย๋ว ทัง้น้ีรวมถงึโรงอาหารและสถานที่ใช้รบัประทานอาหารใน

โรงงานและสถานทีท่าํงาน เป็นตน้ 

148 โรงแรมและทีพ่กัอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการทีด่าํเนินธรุกจิในการจดัหาทีพ่กัและคา่ยพกัแรม 

149 การขนสง่ทางรถไฟ 

        ประกอบดว้ยการบรกิารขนสง่ทางรถไฟ ทัง้การขนสง่ผูโ้ดยสารและการขนสง่สนิคา้ 

150 การขนสง่ทางบก 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการซึง่ใหบ้รกิารทางดา้น การขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถแทก็ซี ่รถ

โดยสารประจาํทางระหวา่งจงัหวดั และยานพาหนะอื่น เช่น สามลอ้ เป็นตน้ 

151 การขนสง่สนิคา้ทางบก 

        ประกอบดว้ยบรกิารขนสง่สนิคา้ทางบกโดยรถบรรทุก 

152 การใหบ้รกิารเสรมิการขนสง่ทางบก 

        ประกอบดว้ยการใหบ้รกิารเสรมิการขนส่งทางบก เช่น การดําเนินงานเกี่ยวกบัการเกบ็ค่าที่

จอดรถ การเกบ็คา่ธรรมเนียมผา่นถนน การใหเ้ช่ารถยนตแ์ละรถบรรทุก เป็นตน้ 

153 การขนสง่ทางทะเล 

        ประกอบดว้ยการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเล 

154 การขนสง่ชายฝ ัง่และการขนสง่ทางน้ําภายในประเทศ 
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        ประกอบด้วยการบรกิารขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝ ัง่และการขนส่งทาง น้ํา

ภายในประเทศ โดยทางแมน้ํ่าลาํคลอง เช่น เรอืขา้มฟาก เรอืลากจงู เป็นตน้ 

155 บรกิารเสรมิการขนสง่ทางน้ํา 

        ประกอบดว้ยการใหบ้รกิารเสรมิการขนส่งทางน้ําทุกประเภท เช่น การบํารุงรกัษา และการ

ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัสะพานเทยีบเรอื อู่เรอื อาคารทีเ่กี่ยวขอ้งทัว่ไป สิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

การบํารุงรกัษาและการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัประภาคาร เครื่องหมายช่วยการเดนิเรอือื่น ๆ การ

บรรทุกและขนถ่ายสนิคา้ของเรอื การกู้ตวัเรอืและสนิคา้ในเรอื บรกิารใหเ้ช่าเรอื บรกิารการท่าเรอื

แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

156 การขนสง่ทางอากาศ 

        ประกอบดว้ยการขนส่งผู้โดยสารและสนิค้าทางอากาศ ทัง้การใหบ้รกิารโดยทัว่ไป และ

บรกิารเช่าเหมาเฉพาะบุคคล การดําเนินงานเกี่ยวกบัท่าอากาศยาน สนามบนิและเครื่องอํานวย

ความสะดวกในการเดนิอากาศ เช่น สถานีวทิยุการบนิ ศูนยค์วบคุมการบนิ สถานีเรดาร ์และการ

ใหเ้ช่าอากาศยาน 

157 บรกิารเกีย่วเน่ืองกบัการขนสง่ 

        ประกอบดว้ยกจิการทีต่ ัง้ขึน้เพื่อดําเนินกจิการเกี่ยวเน่ืองกบัการขน ส่ง โดยทําหน้าทีเ่ป็น

ตวัแทนจดัการเดนิทางท่องเทีย่วและการขนส่งสนิคา้และผู ้โดยสาร เช่น ตวัแทนการเดนิทาง การ

ใหบ้รกิารบรรจหุบีหอ่และบรรจลุงั การตรวจสอบ และการชัง่น้ําหนกัสนิคา้ เป็นตน้ 

158 สถานทีเ่กบ็สนิคา้และการเกบ็สนิคา้ 

        ประกอบดว้ยการดาํเนินงานเกีย่วกบัการเกบ็สนิคา้ คลงัสนิคา้ และบรกิารไซโล 

159 บรกิารไปรษณยีโ์ทรเลขและการสือ่สาร 

        ประกอบดว้ยกจิการไปรษณยีโ์ทรเลข โทรศพัทแ์ละการสือ่สารอื่น ๆ 

160 สถานบนัการเงนิ 

       ประกอบด้วยสถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกบัด้านการเงนิ เช่น ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสนิ โรงรบัจํานํา สหกรณ์ทางการเครดติ สถาน

แลกเปลีย่นเงนิตรา และสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

161 การประกนัชวีติ 

       ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลกัเกี่ยวกบัการประกันชีวิต และการ

บรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกนั 

162 การประกนัวนิาศภยั 
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        ประกอบดว้ยสถานประกอบการทีด่ําเนินกจิการเกี่ยวกบัการประกนัอคัคภียั การประกนัภยั

รถยนต ์การประกนัภยัทางทะเล เป็นตน้ 

163 บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการทีด่ําเนินกจิการเกี่ยวกบัการจดัการดา้น อสงัหารมิทรพัย์

โดยทําหน้าทีเ่ป็นตวัแทนหรอืนายหน้า เช่น การใหบ้รกิาร การเช่า การซือ้ การขาย การจดัการ 

และการต ีราคาอสงัหารมิทรพัย ์ โดยไดร้บัค่าธรรมเนียมเป็นค่าตอบแทนหรอืโดยทําสญัญาจา้ง 

เป็นตน้ 

164 การบรกิารทางดา้นธรุกจิ 

        ประกอบด้วยสถานประกอบการซึ่งให้บรกิารทางด้านการบญัช ี การตรวจสอบบญัช ี

กฎหมาย วศิวกรรม สถาปตัยกรรม เทคนิค การโฆษณา การเช่าเครื่องมอืเครื่องจกัร รวมทัง้

บรกิารธรุกจิซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นสาขาอื่น ๆ 

165 การบรหิารราชการ 

        หมายความรวมถงึรฐับาลกลาง รฐับาลส่วนภูมภิาคและรฐับาลส่วนทอ้งถิน่ รวมถงึพระบรม

วงศานุวงศ์ รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม กองทพั ตํารวจ และฝ่ายตุลาการ มลูค่า

การผลติใน        สาขาน้ีประกอบดว้ยมลูค่าเพิม่ทางดา้นค่าจา้งแรงงาน ทัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและเป็น

ค่าตอบแทนอย่างอื่น ค่าเสื่อมราคาและรายการอื่นทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายของรฐับาล ยกเวน้ค่าใชจ้่ายใน

ส่วนการรกัษาความสะอาดและการจดัระบบท่อระบายน้ําทิง้ โรงเรยีนของรฐัและโรงพยาบาลของ

รฐั ซึง่ไดแ้ยกไวใ้นสาขา 166 167 168 และ 169 ตามลาํดบั 

166 บรกิารสขุาภบิาลและบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

        ประกอบดว้ยการดําเนินงานหลกัเกี่ยวกบับรกิารสุขาภบิาล และบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนั เช่น

การเก็บการขนและการกําจดัขยะมูลฝอยกบัสิง่ปฏกิูล การจดัทําระบบทางระบายน้ํา ทัง้น้ีรวม

สถานประกอบการ ซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกี่ยวกบัการทําความสะอาด อาคารสํานักงาน การกําจดั

แมลงและสตัวนํ์าโรค และบรกิารอื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั 

167 บรกิารการศกึษา 

        ประกอบดว้ยสถาบนัการศกึษาทุกประเภทและทุกระดบัการศกึษาทัง้สายสามญั และสาย

อาชพี เช่น อนุบาล ประถมศกึษา มธัยมศึกษา วทิยาลยั มหาวทิยาลยั โรงเรยีนเกษตรกรรม 

โรงเรยีนฝึกหดัคร ูวทิยาลยัคร ูโรงเรยีนอาชวีศกึษา โรงเรยีนนาฏศลิป์และดนตร ีโรงเรยีนศกึษา

สงเคราะหพ์เิศษ เช่น โรงเรยีนคนพกิาร ตาบอด หหูนวก เป็นตน้ 

168 สถาบนัวจิยั 

        ประกอบดว้ยสถาบนัซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกีย่วกบัการวจิยัขัน้พืน้ฐาน และการวจิยัทัว่ไปใน

ดา้นชวีวทิยา ฟิสกิส ์และสงัคมศาสตร ์เป็นตน้ 
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169 บรกิารทางการแพทยแ์ละบรกิารทางอนามยัอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการซึง่ดําเนินกจิการหลกัเกี่ยวกบัการให้บรกิาร การป้องกนั 

การรกัษาทางการแพทย ์ทนัตกรรม และการอนามยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถงึโรงพยาบาล สถานพกัฟ้ืน 

สถานพยาบาลและสถาบนัทีค่ลา้ยคลงึกนั สถานสงเคราะหม์ารดาและเดก็ สํานักงานใหค้ําปรกึษา

ทางแพทย ์ศลัยแพทย ์ และผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรมอื่น ๆ เช่น ทนัตแพทย ์ผดุงครรภ ์ และ

พยาบาลทีท่ํางานส่วนตวั บรกิารแพทยเ์คลื่อนที ่ ห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรด์้านเวชกรรม

และทนัตกรรม ซึง่บรกิารเกีย่วกบัการทดสอบ การวนิิจฉยัโรคและบรกิารอื่น ๆ แก่แพทยแ์ละทนัต

แพทย ์สถานประกอบการซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกีย่วกบัการทาํฟนัปลอม เป็นตน้ 

170 สถาบนัธรุกจิ สมาคมอาชพี และสมาคมกรรมกร 

        ประกอบด้วยสถาบนัธุรกจิเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย 

สมาคมอุตสาหกรรมไทย องค์กรอาชพีต่าง ๆ เช่น วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สหภาพ

แรงงานและองคก์รแรงงานทีค่ลา้ยคลงึกนั 

171 บรกิารชุมชนอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยสถาบนัซึง่ดาํเนินกจิการหลกัเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารดา้น สงัคมสงเคราะห ์เช่น 

สภากาชาดและองค์กรอื่น ๆ ซึ่งทําหน้าที่รวบรวมและจดัสรรเงนิเรีย่ไรหรอืเงนิอุดหนุนเพื่อการ

กุศล เช่นสมาคมสงเคราะหเ์ดก็ สถานเลีย้งเดก็ตอนกลางวนั โรงเลีย้งเดก็กําพรา้ สถานสงเคราะห์

คนชรา สถานสงเคราะหค์นพกิาร สมาคมสงเคราะหค์รอบครวั องคก์รศาสนา และองคก์รการกุศล

อื่น ๆ เป็นตน้ 

172 การผลติและการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์

        ประกอบด้วยการสรา้งภาพยนตร์ การสรา้งฟิล์มภาพนิ่งและภาพสไลด ์ รวมทัง้สถาน

ประกอบการซึ่งดําเนินกจิการเกี่ยวขอ้งกนั เช่น การล้างและอดัฟิล์มภาพยนตร ์การตดัต่อและ

ลําดบัภาพ การใหช้ื่อหวัเรื่องภาพยนตร ์การทําเทปมว้นใหม่และการจดัจาํหน่ายภาพยนตร ์ เป็น

ตน้ 

173 โรงภาพยนตร ์

        หมายถงึการดาํเนินกจิการโรงภาพยนตรท์ัง้หมด 

174 วทิย ุโทรทศัน์ และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ 

        ประกอบด้วยสถานีวทิยุกระจายเสยีง สถานีโทรทศัน์ และห้องส่งซึ่งดําเนินกจิการหลกั

เกี่ยวกบัการจดัรายการวทิยุกระจายเสยีงและ โทรทศัน์ส่งออกอากาศทีถ่่ายทอดรายการโทรทศัน์

และวทิยกุระจายเสยีง 

175 หอ้งสมดุและพพิธิภณัฑ ์
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        ประกอบดว้ยการดําเนินงานหอ้งสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคด ีพพิธิภณัฑ ์และหอศลิป์

ต่าง ๆ 

176 บรกิารบนัเทงิและบรกิารสนัทนาการ 

        ประกอบดว้ยการดําเนินงานเกี่ยวกบัการใหก้ารบนัเทงิและสนัทนาการต่าง ๆ เช่น โบวล์ิง่ 

บลิเลยีด สนุ๊กเกอร ์สนามมา้ สนามมวย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอลฟ์ สโมสรกฬีาอื่น 

ๆ สวนสาธารณะสําหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ บรกิารการกฬีาและการบนัเทงิ ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวท้ี่

อื่น บรกิารใหเ้ช่าเรอืสําราญ จกัรยานยนต์ รถเขน็ไมก้อลฟ์ มา้ และสิง่ทีใ่ชเ้พื่อการบนัเทงิ หรอื

สนัทนาการทีค่ลา้ยคลงึกนั 

177 การซ่อมแซม 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกจิการเกี่ยวกบัการซ่อมเครื่องมอื เครื่องใชใ้น

ครวัเรอืน อุปกรณ์เครื่องตกแต่ง และสนิคา้ผูบ้รโิภคอื่น ๆ ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวท้ีอ่ ื่น เช่น เตาอบ 

เตาหุงขา้ว ตู้เยน็ เครื่องปรบัอากาศ เครื่องรบัโทรทศัน์ รองเทา้ เครื่องดนตร ีเครื่องกฬีา นาฬกิา 

และ เฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ 

178 การบรกิารสว่นบุคคล 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการซึง่ดําเนินการหลกัเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารส่วน บุคคล เช่น 

การซกัรดี บรกิารตดัผม เสรมิสวย การถ่ายรปู อาบอบนวด ฌาปนกจิ บรกิารดูแลและรกัษาสุสาน 

และคนรบัใช ้เป็นตน้ 

179 การบรกิารอื่น ๆ 

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการในดา้นบรกิารทีม่ไิดร้วมไวใ้นสาขาอื่น 

180 กจิกรรมทีไ่มส่ามารถจาํแนกสาขาการผลติได ้

        ประกอบดว้ยสถานประกอบการทีม่ไิดจ้ดัไวใ้นสาขาอื่นหรอืกจิกรรมทีไ่ม่สามารถจาํแนกไว้

ในสาขาการผลติใด ๆ 

190 ผลรวมของมลูคา่ปจัจยัการผลติขัน้กลางทัง้หมด 

        เป็นผลรวมของสาขา 001 ถงึ 180 

201 เงนิเดอืน คา่จา้ง คา่ตอบแทน 

        ไดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่จา้ง คา่ตอบแทนทีผู่จ้า้งจา่ยใหแ้ก่ผูร้บัจา้งทัง้ในรปูของตวัเงนิและสิง่ของ 

ผูร้บัจา้ง ไดแ้ก่ ลกูจา้งระยะยาว ลกูจา้งชัว่คราว ผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

202 ผลตอบแทนการผลติ 

        ผลตอบแทนการผลติ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากปจัจยัการผลติทัง้หมด หรอืมลูค่าเพิม่ทัง้หมด

หกัดว้ยคา่ตอบแทนแรงงาน คา่เสือ่มราคา และภาษทีางออ้มสทุธ ิ
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203 คา่เสือ่มราคา 

        ค่าเสื่อมราคา คอื เงนิสํารองค่าสกึหรอของสนิทรพัยป์ระเภททุนต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมของ

อาคารทีท่าํการของสถานประกอบการ และเครือ่งมอื เครือ่งจกัรต่าง ๆ 

204 ภาษทีางออ้มสทุธ ิ

        ภาษทีางออ้ม ไดแ้ก่ ภาษกีารคา้ ภาษสีง่ออก ภาษใีบอนุญาต ภาษคี่าบรกิารในโรงแรมและ

ภตัตาคาร แสตมป์ และภาษกีารขายพเิศษอื่น ๆ เช่น รถยนต ์เครือ่งใชท้างไฟฟ้า เครื่องดื่มชนิดมี

แอลกอฮอล์ บุหรี ่ ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ภาษทีางอ้อมแตกต่างจากการคํานวณของกองบญัชี

ประชาชาตติรงทีภ่าษขีาเขา้ และภาษกีารคา้จากสนิคา้นําเขา้ไม่ไดร้วมอยู่ดว้ย ภาษทีางอ้อมสุทธิ

เท่ากบัภาษทีางออ้มทัง้หมดหกัดว้ยเงนิอุดหนุน 

209 มลูคา่เพิม่รวม(Total Value Added) 

        เป็นผลรวมของรายการ 201 ถงึ 204 

210 ผลผลติรวมในประเทศ(Gross Outputs) 

        เป็นผลรวมของมลูคา่ปจัจยัการผลติขัน้กลางและมลูคา่เพิม่ทัง้หมด (190 + 209) 

301 รายจา่ยเพือ่การอุปโภคบรโิภคของเอกชน(Private Consumption Expenditure) 

        หมายถงึ รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภคของเอกชน เป็นรายจ่ายรวมที่ครวัเรอืนและ

สถาบนัทีไ่ม่แสวงหากําไรไดใ้ชจ้่ายไปในการซือ้ สนิคา้และบรกิาร โดยไม่คํานึงถงึอายุของการใช้

งาน ทัง้น้ี มไิดร้วมถงึรายจ่ายลงทุนในรปูต่าง ๆ เช่น สิง่ก่อสรา้ง เครื่องจกัรเครื่องมอืต่าง ๆ ซึง่

ก่อใหเ้กดิผลผลติถอืว่าเป็นการสะสมทุน รายจ่ายเพื่ออุปโภคบรโิภคของเอกชนครอบคลุมถงึการ

ใชจ้า่ยของชาวไทยในต่าง ประเทศในรปูของนกัท่องเทีย่ว และครอบครวัชาวต่างประเทศทีท่ํางาน

ใหเ้อกชน หรอืองคก์รทีไ่มแ่สวงหากําไรในไทย การซือ้สนิคา้และบรกิาร ซึง่อาจจะเป็นสนิคา้คงทน

มอีายุการใช้งาน เช่น รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ของใช้ที่บรโิภคสิ้นเปลอืง ค่าบรกิาร เช่น ค่า

รกัษาพยาบาล สนิคา้และบรกิารที่ผลติเองและบรโิภคเอง กป็ระเมนิค่า (impute) ขึน้ดว้ย เช่น 

อาหารทีท่ําแล้วบรโิภคเอง ค่าเช่าบา้นทีเ่จา้ของเป็นผูอ้ยู่อาศยัเอง การซ่อมแซมรกัษาบา้นเรอืน

ดว้ยตนเอง 

302 รายจา่ยเพือ่การอุปโภคบรโิภคของรฐับาล(Government Consumption Expenditure) 

        ไดแ้ก่ รายจ่ายรวมของรฐับาลในการซื้อสนิค้าและบรกิารทัง้น้ีรวมถงึรายจ่ายของทหาร 

ทัง้หมดและการใชจ้า่ยของราชวงศ ์แต่ไมร่วมรายจ่ายของสถานประกอบการของรฐัทีป่ระกอบการ

เพื่อหวงัผลกําไร 

303 การสะสมทุน(Gross Fixed Capital Formation) 

        การสะสมทุน ไดแ้ก่ สิง่ก่อสรา้ง เครื่องจกัรและเครื่องมอืทัง้ของภาครฐับาลและเอกชน แต่

ไมร่วมสิง่ก่อสรา้งทางทหาร 
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304 สว่นเปลีย่นของสนิคา้คงเหลอื(Increase in Stocks) 

        สว่นเปลีย่นของสนิคา้คงเหลอืประกอบดว้ยสนิคา้ ดงัน้ี 

            - สนิคา้สาํเรจ็รปูเกบ็ไวใ้นโรงเกบ็สนิคา้ของผูผ้ลติ  

            - วตัถุดบิทีย่งัไมไ่ดใ้ชจ้ดัซือ้โดยผูผ้ลติ  

            - สนิคา้กึง่สาํเรจ็รปูและสนิคา้ทีอ่ยูร่ะหวา่งขบวนการผลติ  

            - สนิคา้ทีอ่ยูใ่นมอืของผูข้ายสง่และผูข้ายปลกี  

305 การสง่ออก(Exports) 

        ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติในราคาผูซ้ือ้ (Purchaser's price) สนิคา้ส่งออกคดิมลูค่า 

ตามราคา f.o.b.สําหรบัราคาผูผ้ลติ (Producer's price) สนิคา้ส่งออกคดิมลูค่า โดยหกัส่วนเหลื่อม

ทางการคา้และคา่ขนสง่ออกจากราคา f.o.b. 

306 การส่งออกพเิศษ(Special Exports) 

        ไดแ้ก่ non-merchandised goods และบรกิารทีม่ไิดร้ายงานไวใ้นหนังสอืรายงานสนิคา้เขา้

และออกของประเทศไทย ซึ่งจดัทําโดยกรมศุลกากร รายการที่รวมอยู่ในน้ีคอื ค่าขนส่งและ

ประกนัภยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการส่งออก ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในไทย ค่าพาหนะ

ขนส่ง ค่าใช้จ่ายขององค์การรฐับาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และครอบครวัทูต 

ค่าใชจ้่ายของฐานทพัต่างประเทศ และบรกิารอื่นทีจ่่ายโดยชาวต่างประเทศ และการส่งออกสนิคา้

ทีไ่มผ่า่นการตรวจคน้ (Smuggling) 

309 อุปสงคข์ ัน้สดุทา้ยรวม(Total Final Demand) 

        เป็นผลรวมของสาขา 301 ถงึ 306 

310 อุปสงคร์วม(Total Demand) 

        เป็นผลรวมของสาขา 190 และ 309 

401 สนิคา้นําเขา้(Imports) 

        ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติในราคาผูซ้ือ้ (Purchaser's price) สนิคา้นําเขา้คดิมลูค่า

ตามราคา c.i.f เช่นเดยีวกบัตารางราคาผูผ้ลติ (Producer's price) 

402 ภาษศุีลกากร(Import Duty) 

        ไดแ้ก่ ภาษศุีลกากรของสนิคา้นําเขา้ทุกประเภท 

403 ภาษกีารคา้นําเขา้(Import Tax) 

        ไดแ้ก่ ภาษกีารคา้นําเขา้รวมภาษกีารขายและภาษเีทศบาล 

404 การนําเขา้พเิศษ(Special Imports) 
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        ได้แก่ non-merchandised goods และบรกิารที่ซึ่งมไิด้รายงานไว้ในหนังสอืรายงาน

สนิค้าเข้าและออกของประเทศ ไทย ที่จดัทําโดยกรมศุลกากร เช่น การใช้จ่ายของคนไทยใน

ต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายขององคก์ารรฐับาลไทยและครอบครวัฑตูนอกประเทศไทย การนําเขา้โดย

ไมผ่า่นดา่นศุลกากรของไทย (Smuggling) 

409 การนําเขา้รวม(Total Imports) 

        เป็นผลรวมของสาขา 401 ถงึ 404 

501 สว่นเหลือ่มการคา้สง่(Wholesale Trade Margin) 

        เป็นส่วนเหลื่อมการค้าในขัน้ตอนการคา้ส่งสนิค้าจากโรงงานไปยงัพ่อคา้ปลกี หรอืสถาน

ประกอบการอื่น ๆ 

502 สว่นเหลือ่มการคา้ปลกี(Retail Trade Margin) 

        เป็นส่วนเหลื่อมทางการคา้ในขัน้ตอนการคา้ปลกีสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค ซึง่หมายถงึครวัเรอืน

และบุคคลทัว่ไป 

503 คา่ขนสง่(Transportation Cost) 

        เป็นคา่ขนสง่รวมของคา่ขนสง่จากโรงงานจนถงึผูบ้รโิภค 

509 ผลรวมของสว่นเหลือ่มการคา้และคา่ขนสง่(Total Trade Margin and Transportation Cost) 

        เป็นผลรวมของรายการ 501 ถงึ 503 

600 ผลผลติรวมในประเทศ(Control Total) 

        เป็นผลรวมของมลูค่าปจัจยัการผลติขัน้กลางและอุปสงคข์ัน้สุดทา้ยทัง้หมดหกั ดว้ยมลูค่า

การนําเขา้ สว่นเหลือ่มทางการคา้และคา่ขนสง่ ซึง่ไดแ้ก่รายการ 190 + 309 - 409 - 509 

700 อุปทานรวม(Total Supply) 

        เป็นผลรวมของผลผลติรวมในประเทศบวกดว้ยมลูค่าการนําเขา้ ส่วนเหลื่อมทางการคา้และ

คา่ขนสง่ ซึง่ไดแ้ก่รายการ 600 + 409 + 509 

 

 

------------------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 3 

เทคนิคของ RAS 

RAS คอืวธิกีาร สรา้งแมทรกิใหม่ เมื่อมคี่าของขอ้มูลผลรวมค่าใหม่เกดิขึน้โดยที่แมทรกิ

ใหมย่งัคงโครงสรา้งของ element ต่าง  ๆ เหมอืนแมทรกิเดมิ ตวัอยา่งเช่น เมือ่มแีมทรกิหน่ึงทีม่ ี

ค่าผลรวมของ element  เท่ากบัค่าใดค่าหน่ึงนัน้ ต่อมาเมื่อค่าผลรวมของ element ดงักล่าวนัน้

เปลีย่นไป วธิ ีRAS กค็อืการสรา้งแมทรกิใหม่ทีม่โีครงสรา้ง element เหมอืนแมทรกิเดมิ แต่มี

คา่ผลรวมของ element เท่ากบัค่าใหม ่    

เมือ่ แสดงในรปู matrix  วธิขีอง RAS สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 A2 = R1 A(0) S1 

 เมือ่ A2 คอื matrix ใหมท่ีต่อ้งการ 

 A(0) คอื matrix เดมิซึง่ตอ้งการทีจ่ะ balance 

 R1 คอื a diagonal matrix of elements modifying rows 

 S1 คอื a diagonal matrix of column modifiers 

หากเขยีนเป็นขัน้ตอนของ RAS อธบิายไดค้อื 

 สมมตุมิ ีmatrix เดมิ  ซึง่มรีปูแบบคอื  

   

[    A    ]  [   y   ] ;  x i  =  y i        

[    x     ] 

 

เมือ่     y ,     x   คอื  column sum  และ row sum โดย คา่ในลาํดบัที ่  i   จะตอ้ง

เท่ากนัเสมอ  

 

matrix  ใหมท่ีต่อ้งการ คอื 

 

[    A 2   ]  [   y 1  ]  

[    x 1    ] 
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เมือ่     y 1 ,     x 1  คอื  column sum  และ row sum  ค่าใหมห่รอืกรณีมขีอ้มลูใหม่

(ซึง่กค็อืคา่สมดลุที ่yi  =  xi เสมอ)  

 

โดยที ่ R =                y1 / y    

            . 

            .    

 

 และ    S   =               x1 / x 

          .  

          .  

และ     R1 = diagonal   ของ  R 

S1 = diagonal   ของ  S 

วธิกีารทาํ RAS กค็อืการเอา R1 ไปคณูกบั matrix A(i) และเอา A(i) คณูกบั S1 ทาํ

เช่นน้ีเรือ่ยไป(เรยีกว่า 1 รอบ) ซึง่อาจจะตอ้งทาํมากกวา่ 10 รอบขึน้ไปจนไดแ้มทรกิทีม่คี่า

ผลรวมดา้นแถวเท่ากบัดา้นสดมภ ์



ภาคผนวก 4 

แนวทางการกระจายตวัอย่างในแต่ละสาขาการผลิต 

 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการกระจายตวัอยา่งจาํนวน 7,000 ตวัอยา่งเพื่อใหค้รอบคลุมสาขา

ต่างๆ ครบถว้นและสอดคลอ้งกบัน้ําหนกัของแต่ละสาขามดีงัน้ี 

1. ตวัอย่างในสาขาการเกษตร(รหสั 001-029) ควรครอบคลุมเฉพาะนิตบุิคคลเท่านัน้ 

และเน่ืองจากจาํนวนนิตบุิคคลในสาขาทีเ่กีย่วกบัการเพาะปลกูพชืมใีนสดัส่วนทีน้่อย

กว่าเมื่อเทยีบกบัการปศุสตัวแ์ละประมง ดงันัน้การกําหนดค่าตวัอย่างต่อประชากร

ในสาขาการเพาะปลกูพชืจงึควรสงูกวา่ปศุสตัวแ์ลประมง 

2. ในกรณีที่สาขาการเกษตรใดไม่มนิีติบุคคลอยู่เลย(ต้องตรวจสอบกับกรมพฒันา

ธรุกจิการคา้ใหแ้น่นอน) ใหถ้อืว่าไมม่ ีSMEs อยูใ่นสาขานัน้ๆ 

3. คา่ของสดัสว่นตวัอยา่งต่อประชากรในภาคเกษตร(นิตบุิคคลทัง้หมด)อาจใชค้่าตํ่าได้

เพราะความแตกต่างระหว่างตัวอย่างน่าที่จะไม่มากนักเน่ืองจากการผลิตทาง

การเกษตรส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรที่อินเป็นหลัก และการผลผลิตแต่ละรายใช้

เทคโนโลยหีรอืวธิกีารผลผติทีค่อ่นขา้งคลา้ยคลงึกนั 

4. การผลผลติในภาคอุตสาหกรรม(manufacturing) ไม่ควรให้ตวัอย่างตกอยู่กบัราย

เลก็หรอืรายย่อยมากนัก ทัง้น้ีเพื่อให้ขอ้มูลโครงสรา้งต้นทุนการผลติที่ได้จากการ

สอบถามตวัอยา่งต่างๆ มคีวามครอบคลุมครบถ้วนในแต่ละรายการภายใต้รหสั I-O 

ให้มากที่สุด ในกรณีรายย่อยนัน้ อาจมสีนิค้าจํานวนน้อยชนิด หรอืใช้วตัถุดบิน้อย

อย่าง ใช้เทคโนโลยกีารผลติอย่างง่ายไม่สลบัซบัซ้อน ไม่มกีารบนัทกึงบการเงนิ

อยา่งเป็นระบบตามมาตรฐาน ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามจงึไม่ครอบคลุมครบถ้วน

ตามที่ควรจะต้องมี(คุณค่าของตาราง Input-output table คือความแนบนัย

(consistency) ของการใช้ปจัจยัการผลติ และการกระจายผลผลติในระหว่างสาขา

ต่างๆ ถา้หากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามครอบคลุมไม่ครบถ้วนแลว้ ความแนบนัย

ระหว่างสาขาผลผลติต่างๆ ก็จะไม่เกดิขึน้ ทําให้การนําตารางมาใชว้เิคราะห์ความ

เชื่อมโยงต่างๆ มคีวามคลาดเคลื่อนเกดิขึน้ 

5. จากตารางที่แนบมาได้ลองคํานวณหาการกระจายตวัของตวัอย่างจํานวน 7,000 

ราย ลงในแต่ละสาขาในเบื้องต้นโดยใช้ค่าสดัส่วนจากมูลค่าเพิม่(gross value 

added) ขัน้ตอนต่อไปควรหารอืเพื่อปรบัลดจํานวนตวัอย่างลงในสาขาดงัต่อไปน้ี

(เน่ืองจากคา่เบือ้งตน้ทีไ่ดน่้าจะมจีาํนวนสงูมากเกนิไป) 

1) การเพาะปลกูพชื(001-017) 

2) ปศุสตัว(์018-023) 
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3) บรกิารทางการเกษตร(024) 

4) ปา่ไมแ่ละผลติภณัฑ(์025-027) 

5) ประมง(028-029) 

6) การผลติน้ําตาล(055) 

7) การตม้ กลัน่สรุา(062) 

8) บุหรี(่066) 

9) การผลติไฟฟ้า(135) 

10) การคา้สง่(145) 

11) บรกิารไปรษณยีโ์ทรเลขและการสือ่สาร(159) 

12) อสงัหารมิทรพัย(์163) 

13) บรกิารการศกึษา(167) 

6. ทํานองเดียวกันในบางสาขามคี่าตัวอย่างที่ได้จากการคํานวณค่าสดัส่วน gross 

value added เท่ากบัศูนย ์จงึควรต้องปรบัใหม้ตีวัอย่าง เช่นอย่างน้อย 2-3 รายใน

สาขาดงัต่อไปน้ี 

1) การขดุและแต่งแรเ่หลก็(032) 

2) การขดุและแต่งแรด่บุีก(033) 

3) การขดุและแต่งแรวุ่ลแฟรม(034) 

4) การขดุเจาะแรฟ่ลอูอไรด(์036) 

5) การขดุเจาะเหมอืงแรท่าํเคมภีณัฑ(์037) 

6) การบดขา้วโพด(051) 

7) การผลติไมข้ดีไฟ(091) 

8) หอ้งสมดุและพพิธิภณัฑ(์175) 

7. ในสาขาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือสาขาที่ในเบื้องต้นเห็นว่าน่าที่จะมีเพียง

วสิาหกิจขนาดใหญ่เท่านัน้(อาจต้องให้ที่ปรกึษาช่วยตรวจสอบเพิม่เติม) จะไม่มี

ตวัอยา่ง SMEs อยูใ่นสาขาดงัต่อไปน้ี 

1) การทาํเหมอืงถ่านหนิและลกิไนท(์030) 

2) การขดุเจาะน้ํามนัดบิและก๊าซธรรมชาต(ิ031) 

3) การผลติผงชรูสและผลพลอยได(้058) 

4) การผลติขา้วมอลตแ์ละเบยีร(์063) 

5) การผลติเคมภีณัฑข์ัน้มลูฐาน(084) 

6) การผลติยางสงัเคราะห ์วสัดสุงัเคราะห ์และเมด็พลาสตกิ(086) 

7) โรงกลัน่น้ํามนัปิโตรเลยีม(093) 

8) การผลติซเีมนตป์อรต์แลนด(์102) 
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9) การผลติผลติภณัฑเ์หลก็และเหลก็กลา้ขัน้มลูฐาน(105) 

10) การผลติผลติภณัฑเ์หลก็กลา้(106) 

11) การผลติรถไฟโดยสาร(124) 

12) การผลติยานยนต(์125) 

13) การแยกก๊าซธรรมชาตแิละสง่ก๊าซทางท่อ(136) 

14) บรกิารขนสง่ทางรถไฟ(149) 

15) บรกิารขนสง่สนิคา้ทางทะเล(153) 

16) การขนสง่ทางอากาศ(156) 

17) สถาบนัการเงนิ(160) 

18) การประกนัชวีติ(161) 

19) การประกนัวนิาศภยั(162) 

20) การบรหิารราชการ(165) 
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ภาคผนวก  5 

ทบทวนความรู ้Matrix Algebra 

ความหมาย 

Matrix = A rectangular array of numbers, parameters or variables. 

  สญัลกัษณ์ของ matrix             A = a ij 

 การเขยีนสญัลกัษณ์ของ matrix จะตอ้งม ีdimension ประกอบดว้ยเสมอ 

  

     = m X n 

Dimension of matrix = m rows X n columns 

   a ij ,  

    j = 1…………n 

i = 1…………m 

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

vector) 

row vector = transpose of the column vector 

scalar  = a number 

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

4. Scalar multiplication 

ij 

k [ a ij ]   = [ e ij ] where    e ij =  k * a  ij 

5. Multiplication ,  A B 

     

  

A B = C,  where  c ij =   ∑ a ik *  b 

 

ki 

      

= 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 

 แทนสญัลกัษณ์ดว้ย A 
T 

หรอื A 
/  

 
Properties of transpose 

k=1 

j 
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1. (A 
/ 
 )

 /    
=

 

2. (A+B) 

A
 

/
 = A 

/
 + B 

3. (AB) 

/  

/
 = B 

/ 
A 

Inverse matrix 

/ 

 The inverse of matrix A, A 
-1 

  A A 

, is the matrix that satisfied the condition 

-1 
=

 
A 

-1

 The inverse matrix is defined only if; 

A = I 

  Necessary condition  = square matrix 

  Sufficient condition = non singular   

Property of inverse matrix 

1. (A 
-1 

) 
-1
 =

 

2. (AB) 

A
 

-1
 = B 

-1
A 

-1

3. (A 

  
 

/ 
)
 -1  

=
 

(A 
-1 

) 

 

/ 

 

--------------------------------------- 
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ภาคผนวก 6 

เทคนิคการวิเคราะห ์Input-Output Table และ Input-Output Model 

 

เทคนิคการวิเคราะห ์Input-Output Table 

 จากขอ้มลูตาราง Input-Output สามารถนํามาใชว้เิคราะหต่์างๆ ไดโ้ดยตรง(โดยไม่ต้องใชว้ธิี

แบบจาํลอง) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการวเิคราะหโ์ครงสรา้งต่างๆ ตวัอย่างของการนําขอ้มลูจาก

ตารางมาใชป้ระโยชน์ ทีส่าํคญัๆ ไดแ้ก่ 

1. การเปรยีบเทยีบมลูค่าเพิม่ต่อผลผลติรวม(value added / gross output) เป็นการแสดง

ถึงผลตอบแทนจากการผลิตที่ตกอยู่กับปจัจยัการผลิตขัน้ต้น ได้แก่ ผลตอบแทนต่อ

แรงงาน การประกอบการ ปจัจยัทุนและที่ดนิ นอกจากน้ียงัมคี่าของภาษีทางอ้อมสุทธิ

ปรากฏรวมอยู่ดว้ยซึง่สะท้อนถงึผลตอบแทนทีจ่่ายสู่สาธารณะ การเปรยีบเทยีบดงักล่าว

สามารถทําได้ทัง้ในระหว่างสาขาการผลติต่าง และเปรยีบเทยีบระหว่าง SMEs และ 

NSMEs ถ้าค่าดงักล่าวมคี่าสูงอาจสะท้อนถงึความยัง่ยนืของการประกอบการได้ดกีว่า

ธุรกจิทีม่ผีลตอบแทนต่อปจัจยัขัน้ตน้ทีต่ํ่ากวา่ และถา้พจิาณารายละเอยีดลกึลงไป เช่นถา้

สาขาใดมคี่าของ wages and salary ทีสู่งอาจแสดงว่าสาขาดงักล่าวอาจมกีารใชแ้รงงาน

เขม้ขน้ หรอืถา้มคี่า depreciation สูงอาจแสดงว่ามกีารใช้ทุนเขา้ขน้ก็ได้ อย่างไรกต็าม

การพจิาณาคา่ดงักล่าวเป็นการดใูนขอ้มลูเบือ้งต้นเท่านัน้ซึง่อาจเป็นประโยชน์สําหรบัการ

ตัง้โจทย์งานวิจยัเป็นต้น อย่างไรก็ตามการหาข้อสรุปที่ชัเจนจําเป็นต้องดูข้อมูลอื่น

ประกอบด้วย เช่นกรณีของการใชแ้รงงานเขม้ขน้ ต้องเปรยีบเทยีบไปพรอ้มๆ กบัขอ้มูล

คา่แรงหรอือตัราคา่จา้งเป็นตน้ 

2. การวเิคราะห์ต้นทุนและโครงสรา้งต้นทุนของอุตสาหกรรม ซึ่งกค็อืค่าของปจัจยัการผลติ

ขัน้กลางที่กระจายออกไปตามสาขาผลผลติต่างๆ ค่าดงักล่าวสะท้อนว่าการผลติสนิค้า

รายการที่สนใจนัน้ มกีารใชว้ตัถุดบิหลกัๆ จากอะไรบา้ง ในสดัส่วนที่เท่าไร ความสําคญั

ของการวเิคราะห์โครงสรา้งต้นทุนคอืการไดเ้หน็ภาพของการเชื่อมโยงลงสู่อุตสาหกรรม
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ต่างๆ มากน้อยเพยีงใด ถ้าอุตสาหกรรมใดมสีดัส่วนของการใช้ปจัจยัการผลติขัน้กลาง

มาก แสดงว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวนัน้มบีทบาทสําคญัต่อเศรษฐกิจในฐานะที่สามารถ

ส่งผลเชื่อมโยงที่สูง แต่ในอีกด้านหน่ึงก็คอืมอีัตราผลการตอบแทนต่อปจัจยัการผลิต

ขัน้ตน้(ตามทีอ่ธบิายในขอ้ 1 ทีผ่า่นมา) ตํ่า 

3. การวเิคราะห์การกระจายผลผลติทัง้การกระจายสู่อุตสาหกรรมต่างๆ และสู่อุปสงค์ขัน้

สุดท้าย ถ้าสนิค้าใดมกีารกระจายไปเป็นปจัจยัการผลติขัน้ต้นมากแสดงถึงสถานะของ

สนิคา้นัน้ว่าเป็นสนิคา้ขัน้ปฐมภูมมิาก ในทางตรงกนัขา้มถ้าเป็นสนิคา้อุปโภคบรโิภคกจ็ะ

มคี่าของสดัส่วนที่ตกอยู่กบั private consumption expenditure หรอื government 

consumption expenditure ทีสู่ง หรอือาจเป็นสนิคา้ทีผ่ลติเพื่อส่งออกต่างประเทศเป็น

หลกักไ็ดถ้า้สดัส่วน exports มคีา่สงู  

4. การวิเคราะห์ขดีความสามารถการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโดยพิจารณาเปรยีบเทยีบ

โครงสรา้งของอุตสาหกรรม โดยการนําค่าของ value added มาจบัคู่เขา้กบัค่าต่างๆ ที่

สนใจ เช่นถ้านําค่าของ value added มาจบัคู่เขา้กบัวตัถุดบินําเขา้(ในตาราง IO SMEs 

ปจัจุบนัยงัไม่ไดจ้ดัทําค่าน้ี) โดยการแสดงภาพใน 4 quadrants แกนนอนแสดงสดัส่วนมู

คา่เพิม่ต่อ gross output (แกนนอนมคี่าเท่ากบัศูนยอ์ยู่ปลายสุดซา้ยมอืและค่าเท่ากบัรอ้ย

อยู่ปลายสุดขวามอื) ส่วนแกนตัง้นัน้สามารถนําค่าต่างๆที่เราสนใจต้องการวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบความสมัพนัธก์บัการผลติ ตวัอยา่งเช่น นําคา่สดัส่วนวตัถุดบินําเขา้ต่อ gross 

output มาใส่ค่าในแกนตัง้ (บนสุดเท่ากบัรอ้ยและล่างสุดเท่ากบัศูนยซ์ึ่งสามารถกําหนด

จุดตดัระหว่างแกนนอนและแกนตัง้ได้ตามที่เหมาะสมกบัสภาพโครงสร้างการผลติของ

ประเทศ หรอืตามที่ผู้ว ิจยัต้องการสะท้อนภาพของโครงสร้าง หรอือาจใช้ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศเป็นจุดตดักไ็ดเ้ช่นกนั) แลว้นําค่าดงักล่าวของอุตสาหกรรมต่างๆ มา plot ลงใน

แผนภาพ ในกรณีทีอุ่ตสาหกรรมใดมคี่าตกอยู่กบั quadrant ที ่1 (ขวามอืบนสุด) กแ็สดง

อุตสาหกรรมดงักล่าวนัน้มผีลตบแทนดแีต่ขณะเดยีวกนักใ็ชห้รอืพึง่พาวตัถุดบินําเขา้มาก 

ใน quadrants อื่นๆกพ็จิารณาในทาํนองเดยีวกนั 

5. การดูค่า forward linkage และ backward linkage ของภาพรวมในระดบัสาขา สามารถ

ทาไดจ้ากผลรวมของค่า [I-A] 
-1
  ผลรวมดา้นแถวแสดงค่า forward linkage ส่วนในดา้น

สดมภแ์สดงถงึ backward linkage ถา้มคี่าสูงแสดงว่าสาขานัน้มคี่าดชันีความเชื่อมโยงสูง 
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หากจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยส่งผ่านสาขาที่มีค่าดัชนีความเชื่อมโยงสูงก็จะให้

ผลกระทบทีไ่ดม้คีา่มาก 

Input-Output Model 

หลกัการของ Input-Output Model 

1. Static 

2. Technical relationship rather than general equilibrium 

3. Inter-industries dependent 

4. Any set of “correct” output levels for the n industries must be one that 

is consistent 

Assumption 

with all the input requirement in the economy 

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) 

 

   x 

  เมือ่ 

1

a 

  = output of industry 1 

11  =  coefficient input ( a ij = input of the i 
th
  industry 

is used by the    j 
th 

และ d 

industry) 

1 =  the final demand of the open sector 
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 ความหมายทีส่ําคญัของสมการน้ีคอื 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. 

องคป์ระกอบของดา้นขวามอืของสมการดงักล่าวทัง้ 2 ส่วนคอื the n industries และ final 

demand แสดงถงึการเป็น close model และ open model ตามลาํดบั กล่าวคอื   

   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  

จากสมการโครงสรา้งหลกั สามารถนํามาเขยีนใหมไ่ดเ้ป็น 

 open model 

  (1- a 11) x 1 + a 12 x 2 + ……..+a 1n  x n =  d 

และในอุตสาหกรรมที ่2……จนถงึ n industries 

1 

   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 

นํามาเขยีนในรปูของ matrix ไดเ้ป็น 

1 

   (I-A) X = D 

  นํา (I-A) 
-1 

  (I-A) 

คณูทัง้ 2 ขา้ง จะไดเ้ป็น 

-1
 (I-A) X = (I-A) 

-1

   X = (I-A) 

 D 

-1 D   (2) 
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ตามรปูแบบของสมการ (1) ทีแ่สดงขา้งต้น เมื่อนําของทุกสาขาการผลติสามรวมกนัทัง้หมด

ผลที่ได้ก็คอืตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ ส่วนสมการที่ (2) คอืแบบจําลองของ Input-Output 

model ดงันัน้ตาราง Input-Output จงึเป็นทัง้ขอ้มลูและแบบจาํลองในเวลาเดยีวกนั 

การวิเคราะห ์Input-Output model 

เทคนิคของการวเิคราะห ์Input-Output model ม ี2 รปูแบบคอืการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้น 

demand และการวเิคราะหด์้าน supply ดงันัน้ทุกโจทยป์ญัหาที่ต้องการนํามาใช้กบั Input-Output 

model จงึตอ้งกาํหนดในเบือ้งตน้ใหไ้ดว้า่เป็นปญัหาดา้น demand หรอืดา้น supply  

การวิเคราะหด้์าน demand 

 การวเิคราะหด์า้น demand หมายถงึการพจิารณาผลกระทบต่อการผลติว่าจะมคี่าหรอืมกีาร

เปลีย่นแปลงไปอยา่งไรเมือ่มกีารใชจ้า่ยสนิคา้และบรกิารเกดิขึน้ สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

   (I-A) X = D 

   X = (I-A) 
-1

 การวเิคราะหด์า้น demand หมายถงึว่าโจทยป์ญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งของ 

 D 

1) การใชจ้า่ยของครวัเรอืน(Private consumption expenditure) 

2) การใชจ้า่ยของรฐับาล(Government consumption expenditure) 

3) การลงทุน(Fixed capital formation ) ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันกับ capital 

expenditure หรอื investment 

4) สว่นเปลีย่นของสนิคา้คงเหลอื(change in inventories) 

5) การสง่ออก(Export)  

โจทยป์ญัหาที่วเิคราะห์ด้าน demand ที่พบบ่อยคอืการใช้จ่ายของรฐับาลทีเ่ปลี่ยนแปลง

ไป ซึ่งความยุ่งยากและละเอยีดอ่อนของการวเิคราะห์คอืการแจกแจงค่าใช้จ่ายออกเป็นการใช้จ่าย

ประจําและการใชจ้่ายเพื่อการลงทุน และการกระจายการใช้จ่ายดงักล่าวลงตาม sector ต่างๆ ของ

ตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติ อาจใชค้า่จากโครงสรา้งในตารางเดมิหรอืโครงสรา้งทีส่รา้งขึน้ใหม่



6 
 

เป็นการเฉพาะตามจดุมุง่หมายของการใชจ้่ายในแต่ละโครงการของรฐับาลตามความเหมาะสมของแต่

ละปญัหา 

สิง่ทีต่้องปรบัแต่งในการวเิคราะหด์า้น demand อกีประการหน่ึงคอืการทดแทนการผลติ

ในประเทศด้วยสนิค้าหรอืบรกิารที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ อาจประมาณค่าขึ้นเบื้องต้นก่อนที่จะ

กระจายค่าเพื่อการเิคราะห ์เช่นสมมุตวิ่ามกีารใชจ้่ายเกดิขึน้ 1,000 ลา้นบาท อาจหกัดว้ยการนําเขา้ 

20 เปอรเ์ซน็ต์ออกไปก่อน(ค่าน้ีต้องประมาณจากขอ้มลูอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง) แลว้จงึกระจายส่วนทีเ่หลอื

คอื 800 ลา้นบาทลงไปยงัสาขาต่างๆ 

การวิเคราะหด้์าน supply 

ดา้น supply หมายถงึการวเิคราะหห์าผลกระทบต่อการผลติเมื่อปจัจยัขัน้ต้น(primary input) 

หรอืมลูค่าเพิม่เปลีย่นแปลงไป แต่โจทยป์ญัหาส่วนใหญ่ในดา้น supply เป็นการวเิคราะหถ์งึราคาหรอื

ผลกระทบด้านราคามากกว่าปรมิาณ เช่นการเปลี่ยนแปลงของอตัราค่าจา้งจะมผีลกระทบต่อต้นทุน

อย่างไร เป็นต้น ดงันัน้จงึจาํเป็นต้องสรา้ง vector (หรอื matrix) ของราคาขึน้มาเพื่อใช้สําหรบัการ

วเิคราะห์ด้วย หรอืในอกีมุมมองหน่ึงของปญัหาคอืสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อวเิคราะห์หาค่าการ

ลดลงของการผลติเมือ่มกีารปรบัคา่จา้งเพิม่ขึน้กไ็ดเ้ช่นกนั  

การพจิาณาผลกระทบดา้นต้นทุนหรอืราคาผลผลติในตารางปจัจยัการผลติและผลผลติก็

คอืการนําค่าของตารางปจัจยัการผลิตและผลผลิตในแนวตัง้ซึ่งก็การใช้ปจัจยัการผลิตขัน้กลางที่

เชื่อมโยงกันทัง้หมดมาวิเคราะห์หาค่าผลกระทบที่จะมีต่อต้นทุนหรอืราคาผลผลิตในแต่ละสาขา

(รวมทัง้การผลกระทบของคา่เชงิปรมิาณดว้ยเช่นกนั) 

การนําโครงสรา้งตน้ทุนมาใชจ้ะตอ้ง transpose คา่ (I-A) ดงัน้ี 

จากดา้นสดมภข์องตาราง แสดงใหมใ่นรปูของแถวไดเ้ป็น 

     

 x 1 =  a 11 x 1 + a 21 x 2 + ……..+a n1  x n + v 

หรอื  (1- a 

1   

11) x 1 + a 21 x 2 + ……..+a n1  x n = v 

 แสดงในรปูของ matrix ไดเ้ป็น 

1   
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  [I-A 
/ 

    [ X ]  =  [I-A 

] [ X ]  =  [V] 

/ 
] 

-1

   [ X ]  =  [I-A 

 [V] 

-1  
]
  / 

การวิเคราะห ์Input-Output model ในรปูแบบอ่ืนๆ 

 [V] 

 Input-Output model สามารถนําไปวเิคราะหใ์นรปูแบบอื่นๆอกีไดค้่อนขา้งกวา้งขวาง ในทีน้ี่

ขอเสนอแนวคดิในเบือ้งตน้ 2 รปูแบบ ดงัน้ี 

1. การนํา Input-Output model ไปใชว้เิคราะหห์าผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มโดยหลกัการคอื

การสรา้ง matrix ของของเสยี(waste) ทีจ่ะเกดิขึน้เป็นรายสาขาตามตารางปจัจยัการผลติ

และผลผลติ แลว้นําไปวเิคราะหร์ว่มกนักบัตารางปจัจยัการผลติ ซึง่วธิวีเิคราะหผ์ลกระทบ

ดงัลก่าวมหีลายลกัษณะ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิม่เติมได้ในเอกสารต่างๆ รวมทัง้การ

เผยแพรผ่ลงานวจิยัผ่าน website ต่างๆ 

2. Dynamic Input-Output model โดยหลกัการของ Input-Output table เป็นการวเิคราะห ์

ณ เวลาใดเวลาหน่ึงที่เรยีกว่า static หรอืถ้าเป็นการพจิารณาเป็นช่วงเวลาโดยการนํา

ตาราง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเทียบกับอีกเวลาหน่ึงก็เป็นการวิเคราะห์ที่ เรียกว่า 

comparative static อย่างกต็ามหากต้องการศกึษาเชงิพลวตัร(dynamic) กส็ามารถทีจ่ะ

นําตาราง Input-Output มาปรบัใช้ได้เช่นกนั แนวคดิคอื เช่นสมมุตวิ่า การผลติจะม ี1 

ช่วงเวลาของการล่าชา้(one period lag in production) ความหมายคอื ความต้องการ

ผลผลติ ณ ระยะเวลาที ่t จะเป็นตวักําหนดระดบัการผลติในปีที ่t+1 เขยีนเป็นสมการได้

คอื 

 

x 1, t+1  =  a 11 x 1, t + a 12 x 2,t  + ……..+a 1n  x n,t  + d 1,t  

 ในรปูของ matrix คอื  

(1) 

     X t+1  = A x t + d t 
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     X t+1 - A x t  = d t 

   ในดา้น final demand ต้องสรา้ง exponential final demand vector, ใน

ขณะเดียวกัน ในด้านผลผลิตก็ต้องสร้าง exponential vector ร่วมกับค่าจาก undetermined 

coefficients ทัง้ ของ x t และ X t+1

 

  หลงัจากนัน้จงึคํานวรหาค่า undetermined coefficients ดงักล่าว

โดยอาศยัค่าในแต่ละ elements ในตารางปจัจยัการผลผลติและผลผลติ รายละเอยีดสามารถหาอ่าน

เพิม่เตมิได ้เช่นจาก Fundamental Methods of Mathematical Economic by Alpha C. Chiang. 

 

---------------------------------------------------------- 
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