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ค�ำน�ำ

 ท�าไมเราต้องช่วยกันขบคิดเรื่อง Re-design Thailand เพราะ

ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกจิปัจจบุนัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลก

ระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าการ

ถ่ายโอนดุลอ�านาจทางเศรษฐกิจมายังภูมิภาคเอเชีย หรือ Asian 

Century โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งก�าลังทวีความ

ส�าคัญและก้าวขึ้นมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น

 ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจและ

อาชีพของผู้คนในสังคมเปล่ียนแปลงมหาศาล ซึ่งมีทั้งคนได้-คนเสีย 

นอกจากนัน้ การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศยงัส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง จนไม่

สามารถมองข้ามผลกระทบดังกล่าวได้อีกต่อไป

 เรื่องเหล่าน้ีล้วนเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างที่ทุก ๆ 

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต้องน�ามาคิดเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 หนงัสอืเล่มน้ีรวบรวมบทความทีน่�าเสนอในการสมัมนาวชิาการ

ประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 40 “หัวข้อ “Re-design Thailand ท�าอย่างไรให้

เศรษฐกจิไทยเตบิโตอย่างยัง่ยนื?” เมือ่วันพฤหสับดทีี ่18 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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 หนังสือเล่มนี้มี 6 บทความ ซึ่งน�าเสนอประเด็นเสาหลักทาง

เศรษฐกิจที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อาทิ ความ

สามารถด้านการแข่งขันของประเทศ และการจัดการทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 บทความ 3 บทความแรกเป็นงานวิจัยกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ บทความเรื่อง “พลวัตการส่งออกและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย” ของ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ วิเคราะห์

โครงสร้างการส่งออกและผลการด�าเนนิงานของเศรษฐกจิไทยทีผ่่านมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติการรักษาความสามารถในการส่งออกของ

ตลาดเดิม การเปิดตลาดใหม่ และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปยัง

ตลาดโลก เพ่ือพจิารณาว่า ประเทศไทยควรด�าเนนิการอย่างไร เพือ่ก้าว

ไปข้างหน้า

 บทความเรือ่ง “ภาคบรกิารกบับทบาทการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ไทย” ของ รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ ได้ตั้งค�าถามว่า ในกรณี

ประเทศไทย เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ภาคบริการจะเป็นกลจักรขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจแทนกลจักรเดิมอย่างภาคอุตสาหกรรม และหากเป็น

ไปได้แล้ว มีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร 

 บทความเรื่อง “ช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนาก�าลัง

คนของประเทศไทย” ของ อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว พุ่งประเด็นไป

ที่ความพยายามลดช่องว่างระหว่างทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการกับ

ทักษะที่แรงงานไทยมีอยู ่ ที่ผ่านมา ยังไม่ได้จัดล�าดับความส�าคัญ

ช่องว่างดังกล่าว และแยกแยะว่าสถาบนัการศกึษาสามารถช่วยบรรเทา

ช่องว่างบางอย่างเท่านั้น ในขณะที่ ช่องว่างบางอย่างเป็นเรื่องที่เอกชน

หรือกลุ่มผู้ประกอบการต้องช่วยกันด�าเนินการ 
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 ส่วนบทความอีก 3 บทความ เป็นงานวิจัยจากศนูย์วจิยันโยบาย

ด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Geen) ซึ่งประกอบด้วย บทความเร่ือง 

“การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตไทยที่ส่งผลต่อไปยัง

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก” ของ ผศ.ดร.ณฐัพงษ์ พฒันพงษ์ ได้ประเมนิ

ต้นทนุทางด้านทรพัยากร (ดิน น�า้ ลม และไฟฟ้า) ว่า สนิค้าทีป่ระเทศไทย

ผลิตใช้ทรัพยากรเหล่านี้มากน้อยเพียงใด ต้นทุนดังกล่าวมักมิได้รวม

เข้าไปกับการบริหารจัดการของภาคเอกชน แต่ตกเป็นภาระสังคมใน

ระยะยาวได้ 

 บทความเรื่อง “แนวโน้มและการพลิกโฉมของภาคพลังงาน” 

ของ ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสัติสุขมงคล น�าเสนอการเตรียมความพร้อม

ทางด้านพลงังานของประเทศว่า สอดคล้องกบัความต้องการใช้รวมของ

ประเทศมากน้อยเพียงใดในปัจจุบัน และมีการเตรียมการรองรับผลกระ

ทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อความต้องการพลังงานมาก

น้อยเพียงใด การเตรียมความพร้อมต้องไม่น้อยจนเกินไป หรือไม่มาก

จนเกินไป เพราะหากเตรียมมากเกินความจ�าเป็น เราก�าลังท�าให้เกิด

ต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่จ�าเป็น 

 บทความสดุท้าย เรือ่ง “การเกบ็ค่าน�า้ใน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากร

น�า้: มุมมองและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์” ของ อ.ชล บนุนาค น�าเสนอ

มุมมองต่อการเก็บค่าน�้ากับภาคเกษตรของภาครัฐที่สะท้อนอยู่ในร่าง

พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน�้า พ.ศ. …. อีกทั้ง ยังน�าข้อค้นพบจาก

โครงการศึกษาเกณฑ์การบริหารจัดการน�้าที่เช่ือมโยงกับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศไทยมาพจิารณาแนวทางการด�าเนนิ

นโยบายการจัดเก็บค่าน�้าที่เหมาะสมด้วย
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 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า บทความจากงานวจิยัทีร่วบรวมในหนงัสอื 

“Re-design Thailand ท�าอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?” 

จะเป็นแรงเสริมให้ช่วยกันคิดช่วยกันท�าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สังคม

เศรษฐกิจไทยบรรลุวัตถุประสงค์สุดท้าย คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

 มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กิตติกรรมประกำศ

 การสมัมนาประจ�าปีและหนงัสอืเล่นนีจ้ะไม่สามารถลลุ่วงและส�าเรจ็

บริบูรณ์ได้ หากมิได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ

องค์ปำฐก

Prof. Jong-Wha Lee   

 Director of Asiatic Research Institute at Korea University 

 Former Chief Economist and Head of the Office of Regional 

 Economic Integration at the Asian Development Bank 

ผู้วิจำรณ์บทควำม

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดร.ไกรยส ภัทราวาท    

 ส�านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน (สสค)

ดร.ชณกช ชสิธภนญ์  

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.ณชา อนันต์โชติกุล    

 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ (PIER)

ดร.ณัฐ ธารพานิช    

 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร    

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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ดร.พงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล  

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร   

 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

รศ.ดร.ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ  

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อภิปรำยแบบคณะ

ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  ศรีพินิจ   

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดร.สันติธาร เสถียรไทย   

 ธนาคารเครดิตสวิส 

คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์   

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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จุฑาทิพย์ จงวนิชย์*
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 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างการส่งออกและการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะยาวของ

ประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิการส่งออกที่พิกัด 6 หลักของระบบฮาร์

โมไนซ์ปี 2002 ในช่วงเวลาตัง้แต่ปี 2002-16 ผลการศกึษาพบว่าประเทศไทย

สามารถรักษาการส่งออกของสินค้าเดิมในตลาดเดิม (intensive margin) 

ได้ในตลาดโลก และมกีารเพิม่ขึน้อย่างชัดเจนในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 

เคมีภัณฑ์และพลาสติกซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีการ

ชะลอตัวในกลุ่มอุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหาร สิ่งทอและเสื้อผ้า 

ความสามารถในการเปิดตลาดใหม่ (extensive margin: markets) ของ

ประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในตลาดโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงใน

ทุกอุตสาหกรรมหลัก และมีเพียงครึ่งเดียวที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การ

ส่งออกที่ค่อนข้างยั่งยืนได้ ซึ่งการชะลอตัวดังกล่าวส่งผลให้อัตราการ

ขยายตัวลดลง การเพิ่มสัดส่วนของสินค้าใหม่ (extensive margin: 
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products) ในตลาดโลกยังไม่ได้กระตุ้นให้ภาคการผลิตขยายตัวอย่างมี

นัยส�าคัญ สัดส่วนของการส่งออกสินค้าใหม่ในตลาดโลกลดลงอย่างชัดเจน

ในกลุ ่มสินค้าเกษตรและอาหาร นอกจากน้ันแล้วการศึกษานี้พบว่า

อุตสาหกรรมใดที่มีการเพิ่มความช�านาญในการผลิตและส่งออกสามารถ

สร้างหรอืกระตุน้การเตบิโตทางการผลิตได้อย่างมนียัยะ ความผนัผวนจาก

การสร้างความช�านาญในการผลิตสินค้าสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มการ

กระจายตัวในตลาดส่งออก

JEL code: F14, O47, O53 

Keywords: โครงสร้างการส่งออก, การขยายตวัของภาคการผลติ, ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย 
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1. บทน�า 
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 บทบาทของภาคการส่งออกกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็น

ประเดน็หนึง่ทีม่กีารวิเคราะห์กันอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศ

ก�าลงัพฒันาทีภ่าคการส่งออกมสีดัส่วนทีสู่งในผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ประเด็นดังกล่าวยิ่งทวีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นภายหลังการเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจโลกในปี 2007-09 ซึง่การลดลงของรายได้ของประเทศพฒันาแล้ว

ท�าให้การส่งออกลดลงอย่างมาก หลายฝ่ายมองว่าการทีป่ระเทศหนึง่ๆ เปิด

ประเทศและน�าเอาระบบเศรษฐกจิของตนไปเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิโลกผ่าน

การส่งออก เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ หรือ Shock เกิดขึ้น โอกาสที่ 

Shock จะส่งผ่านมากระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจะมีได้มากกว่า

เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศอื่น ดังนั้น

หลายฝ่ายจึงมองว่าประเทศควรจะหันมาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ

เป็นหลัก (ADB, 2009; Prasad, 2009)

 อย่างไรก็ตามการที่จะให้ประเทศลดการพึ่งพาการส่งออกอย่างมี
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นัยส�าคัญและหันมาพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลักเป็นเร่ืองละเอียด

อ่อนและต้องพิจารณาให้รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับประเทศที่มี

ขนาดตลาดภายในประเทศจ�ากัด และเป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

ของบริษัทข้ามชาติมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษอย่าง

ประเทศไทย สนิค้าหลายๆ รายการเป็นสนิค้าทีต่ลาดภายในประเทศมจี�ากดั 

ดังนั้นบริษัทต่างๆ ได้วางแผนการลงทุน สร้างโรงงาน เครื่องจักร และ

สินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ เพื่อผลิตและขายทั่วโลก การหันเข้ามาพึ่งพาตลาด

ภายในประเทศเป็นหลักอาจเป็นเรื่องยากและต้องมีการปรับตัวอย่างมาก 

นอกจากน้ันแล้วการพยายามกระตุน้การพึง่พาตลาดภายในประเทศภายใต้

สถานการณ์ที่หนี้ครัวเรือนของประเทศนั้นมีอยู่ในระดับสูง ก็อาจไม่เป็น

ผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นเดียวกัน (Jordà et 

al.,2015 และ Lombardi et al.,2017) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ

หันเข้ามาพ่ึงพาตลาดภายในประเทศของประเทศไทยอาจสามารถท�าได้

เพียงระดับหน่ึงเท่านั้น ภาคการส่งออกยังคงเป็นตัวแปรที่ส�าคัญต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 ด้วยความส�าคัญของภาคการส่งออกที่ยังคงมีต่อเนื่องกับระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ค�าถามหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือโครงสร้างการ

ส่งออกของประเทศไทยยังเอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ในระยะ

ยาว) ของประเทศหรือไม่อย่างไร โครงสร้างหลักที่จะพิจารณาในงานวิจัย

ชิ้นน้ีประกอบด้วยการพิจารณาพลวัตของการส่งออกของไทยว่าโดยส่วน

ใหญ่ยังคงเป็นสินค้าเดิมในตลาดเดิม (หรือที่อ้างถึงว่าเป็น Intensive 

Margin) หรือ ผู้ส่งออกสามารถน�าเสนอสินค้าใหม่ๆ เสนอต่อตลาดไม่ว่า

เป็นตลาดเดิมที่มีการค้าขายอยู่เดิม หรือเปิดตลาดใหม่ๆ หรือเราน�าสินค้า

ส่งออกเดิมเปิดตลาดใหม่ๆ ซึ่งเราเรียกสินค้านั้นๆ ว่าเป็น Extensive 

Margin ที่ส�าคัญผลการด�าเนินงานของ Intensive และ Extensive Margins 

เป็นอย่างไร เราสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าเดิมในตลาดเดิมที่เรา
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ค้าขายอยู่ได้หรือไม่ และความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งตลาดเดิมน้ัน

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาหรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณ

เป็นหลัก นอกจากนั้นแล้วสินค้าใหม่ๆ และ/หรือตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมีผล

การด�าเนินงานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอตัราการอยูร่อดโดยเฉลีย่ของสนิค้า

ในกลุ ่มนี้เป็นเช่นไร ประเด็นส�าคัญอีกประการหนึ่งที่จะพิจารณาถึง

โครงสร้างการส่งออกคือการส่งออกในแต่ละอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัว

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็นเช่นไรโดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

ประเทศมีการหันไปส่งออกสินค้าใดสินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

หรือไม่ หรือมีการกระจายตัวของการส่งออกในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มมากขึ้น 

 โครงสร้างของงานวิจัยฉบับนี้เริ่มจากการปูพื้นฐานในส่วนของ

ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างการส่งออกและโครงสร้าง

ของการส่งออกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ส่วนที่ 2) ในส่วนที่ 3 

น�าเสนอ Stylized Facts เกีย่วกบัโครงสร้างการส่งออกของไทยในส่วนของ 

Intensive และ Extensive Margins และการกระจกุตวัของสนิค้าส่งออก ซึง่

โครงสร้างการส่งออกของไทยจะถูกน�ามาเปรียบเทียบกับ 4 ประเทศหลัก 

ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนามและมาเลเซีย ในส่วนของโครงสร้าง

การส่งออกการวเิคราะห์ใช้ข้อมลูทตุยิภูมกิารส่งออกทีพ่กิดั 6 หลกัของระบบ

ฮาร์โมไนซ์ซึ่งถือเป็นข้อมูลละเอียดที่สุดที่สามารถเปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศได้ โดยเราใช้ระบบฮาร์โมไนซ์ 2002 ที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ 

2002 ถึง 2016 (แต่ละปีมีสินค้าทั้งสิ้นประมาณ 5,000 กว่ารายการ) และ

ครอบคลุมทุกๆ ตลาด (ราว 200 ประเทศ) และในส่วนที่ 4 เป็นการน�าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติในส่วนของความสัมพันธ์ของโครงสร้างการ

ส่งออกกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ซึ่งในการวิเคราะห์เราจะใช้ข้อมลู

อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม (ที่แท้จริง) หรือ GDPgrowth รายสาขา

การผลิตที่พิกัด 2 หลักตามระบบ International Standard of Industrial 



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

20

Classification (ISIC) ซึ่งการเลือกระดับความละเอียดที่พิกัด 2 หลัก

เนื่องจากตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐมิติมีการจัดเก็บที่ความ

ละเอียดท่ีพิกัด 2 หลัก การวิเคราะห์จะใช้แบบจ�าลอง Dynamic Panel 

Model ของ Blundell and Bond (1998) ในช่วงปี 2002-2015 ส่วนสุดท้าย

เป็นบทสรุปและนัยเชิงนโยบาย

 งานศึกษานี้แตกต่างจากงานศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมาอยู่อย่างน้อย 

2 ด้าน ด้านแรกการวิเคราะห์ในงานศึกษานี้น�าเสนอภาพเชิงเปรียบเทียบ

ในเชิงลึกระหว่างประเทศ การศึกษานี้เลือก 4 ประเทศได้แก่ ประเทศจีน 

เกาหลีใต้ เวียดนามและมาเลเซีย โดยประเทศจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม

เป็นประเทศที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีมากในโลกในช่วง 2 ทศวรรษที่

ผ่านมาโดยเฉพาะการส่งออก (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิต่อไปในส่วนที ่3) การ

เปรียบเทียบกับประเทศเหล่านี้จึงเสมือนเป็นการใช้ไม้วัด (Benchmark) 

ท่ีค่อนข้างสูงเพื่อให้เราไม่ประมาทในการประเมินการส่งออกของไทยและ

เป็นความพยายายามหาจดุอ่อนต่างๆ เพือ่น�ามาพฒันาภาคการส่งออกของ

ไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในขณะที่เราเลือกประเทศมาเลเซียเพราะเป็นประเทศ

ท่ีมีระดับรายได้สงูกว่าประเทศไทยเล็กน้อยและบ่อยครัง้น�ามาเปรยีบเทยีบ

กับประเทศไทย

 ด้านที่สอง ในขณะที่งานส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ Intensive และ 

Extensive Margins โดยจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกของ

แต่ละ margin โดยเทียบกับความสามารถในการส่งออกของประเทศนั้นๆ 

(Brenton and Newfarmer, 2007; Amurgo-Pacheco and Pierola, 2008) 

ซึ่งการวิเคราะห์เช่นนั้นอาจท�าให้การวิเคราะห์ไม่เหมาะสม เน่ืองจากการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้จากการส่งออกสนิค้าใหม่ (Extensive Margin) มกัจะ

มีจ�านวนและมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนและมูลค่าการส่งออกโดยรวม

ของประเทศแต่อาจเป็นสนิค้าทีม่คีวามส�าคญัในตลาดโลกและมศีกัยภาพที่

จะเติบโตได้ในอนาคต (Hummels and Klenow, 2005) ดังนั้นการศึกษานี้
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จะพิจารณา Intensive และ Extensive Margins ไม่เพียงแต่ในบริบทของ

ประเทศไทยเท่านัน้แต่พจิารณาในส่วนของความส�าคญัในตลาดโลกด้วยนัน่

คือการพิจารณามูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ ต่อมูลค่าการ

ส่งออกของสนิค้านัน้ในตลาดโลก การแยกในรายละเอยีดเป็นเรือ่งส�าคญัใน

การพิจารณาบทบาทของภาคการส่งออกต่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ

และนัยต่อการก�าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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2. วรรณกรรมปริทัศน์
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 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแบบจ�าลองความได้

เปรียบโดยเปรียบเทียบ (David Ricardo) แบบจ�าลอง New Trade 

Theory บุกเบิกโดย P. Krugman และ E. Helpman และแบบจ�าลองที่

มุง่เน้นความหลากหลายของบรษิทั (firm heterogeneity) บกุเบกิโดย Melitz, 

2003; and Bernard and Jesen, 20041 และการพิจารณาบทบาททางการ

ค้าผ่านแบบจ�าลองของทฤษฎีการเติบโตแบบใหม่ (New/endogenous 

growth theory)2 ได้แสดงให้เห็นว่าการค้าระหว่างประเทศท�าให้เกิดการ

1 Melitz, 2003; and Bernard and Jesen, 2004 ชี้ให้เห็นว่าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีบางบริษัท

มีขนาดใหญ่กว่า มีผลิตภาพที่มากกว่า และท�าก�าไรได้มากกว่าบางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

(Melitz and Trefler, 2012) การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทท�าให้บริษัทที่มีศักยภาพสามารถขยาย

ฐานลูกค้าไปยังตลาดที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งทรัพยากรในบริษัทที่ไม่มีศักยภาพจะถูกโอนย้ายมายัง

บริษัทที่มีศักยภาพสูงกว่า และน�าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพระดับอุตสาหกรรมจนถึงผลิตภาพมวล

รวม
2 New/endogenous growth theory พิจารณาการส่งออกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการเรยีนรูโ้ดยการส่งออก นัน่คอืบรษิทัทีท่�าการส่งออกจะได้รบัข้อมลูข่าวสาร
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พฒันาประสทิธภิาพการผลิตและการขยายตวัทางเศรษฐกจิ งานศกึษาเชงิ

ประจกัษ์หลายงาน (เช่น Dollar,1992; Sachs et.al, 1995; Edwards,1998; 

Melitz and Trefler (2012) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการเปิดกว้าง

ทางการค้ากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 อย่างไรก็ตามงานศึกษาบางงาน (เช่น Rodrik, 1999; Rodriguez 

และ Rodrik, 2000; Rigobon and Rodrik, 2004) กลับตั้งข้อสงสัยใน

ประโยชน์ของการค้ากับการเตบิโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้แล้วงานศกึษา

เชิงประจักษ์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการค้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่ก่อให้

เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น สถาบัน ทุนทางกายภาพ

และทุนมนุษย์เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ประเทศได้รับประโยชน์จากการค้า 

ตัวอย่างเช่น Levine และ Renelt (1992) ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของการส่ง

ออกเพียงอย่างเดียวของประเทศหนึ่งไม่สามารถท�าให้เกิดการพัฒนาใน

ผลติภาพและการเตบิโตทางเศรษฐกจิได้ ทว่าการค้าจะท�าให้เกดิการเตบิโต

ได้ก็ต่อเมื่อการค้านั้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศนั้นได้ นอกจากนี้ 

Chang et.al (2009) ได้ศึกษาข้อมูลแบบผสม (Panel Data) และชี้ให้เห็น

ว่าการเตบิโตจากการเปิดประเทศยงัขึน้อยูกั่บลักษณะโครงสร้างเฉพาะ เช่น

ความเข้นข้นทางการเงนิ เสถยีรภาพเงนิเฟ้อโครงสร้างพืน้ฐาน การบรหิาร

ของภาครฐั ความยืดหยุน่ของตลาดแรงงาน ความสะดวกในการเข้าสูต่ลาด

ของผู้เล่นใหม่ และความสะดวกในการออกตลาดเช่นเดียวกัน Calderon 

และ Poggioa (2010) ยังพบว่าการค้าจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต

เมื่อมีการปรับตัวในทางที่สอดคล้องกันของความก้าวหน้าในการศึกษา 

นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สถาบัน กรอบการก�ากับดูแลและการพัฒนา

ทางการเงิน

ใหม่ๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้า จากคู่ค้า

ในต่างประเทศ และการแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้จะผลกัดนัให้บรษิทัปรบัปรงุประสทิธภิาพในการก�าเนินการ

ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (Amiti and Konings, 2017)



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25

 นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการการคัดเลือกตัวเอง 

(Self-selection Process) กล่าวคือบริษัทที่เลือกเข้าสู่ตลาดการส่งออกมี

ความสามารถมากกว่าบริษัทที่ไม่ท�าการส่งออกอยู่แล้ว ดังนั้นการเติบโต

ของผลิตภาพจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปิดเสรีทางการค้า (Clerides 

et.al., 1998; Walde and Wood, 2004) อย่างไรก็ตาม Melitz และ 

Ottaviano (2008) และ Bernard et.al. (2011) น�าเสนอกลไกที่อธิบายว่า

การเปิดเสรกีารค้าเป็นเรือ่งส�าคญัต่อกระบวนการคดัเลอืกตวัเอง งานศกึษา

ของ Melitz และ Ottaviano (2008) มุ่งเน้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่การเปิด

เสรีทางการค้าจะเพิ่มความยืดหยุ่นของอุปสงค์และลดก�าไรส่วนเพิ่มของ

บริษัทลง ซึ่งจะบังคับให้บริษัทที่ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตต้องออกจาก

ตลาดไป และในส่วนงานศึกษาของ Bernard et.al. (2011) ช้ีให้เห็นว่า

ปรากฎการณ์ของการคัดเลือกจะเกิดขึ้นระหว่างอุตสาหกรรมที่มีความได้

เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมทีเ่สยีเปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในเชงิ

ของทรัพยากร

 นอกจากการมองบทบาทของการค้ากับการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ งานศึกษาอีกกลุ่มให้ความส�าคัญกับโครงสร้างของการค้าโดย

เฉพาะความหลากหลายของสนิค้าส่งออก หรอืตะกร้าสนิค้าส่งออกแทนการ

มองการส่งออกเป็นองค์รวมเหมอืนงานศกึษาก่อนหน้า โดยงานศกึษาเหล่า

นี้แบ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจาก การเพิ่มการส่งออกในสินค้าเดิมกับ

ประเทศคู่ค้าเดิมหรือที่เรียกว่าเป็น Intensive Margin และ การส่งออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับคู่ค้าใหม่ หรือที่เรียกว่าเป็น Extensive Margin3 

 Intensive Margin เกิดขึ้นเมื่อประเทศใช้ประโยชน์จากความได้

3 ในความเป็นจรงิการส่งออกสามารถเพ่ิมข้ึนได้โดยการเพ่ิมของราคาเกดิขึน้เม่ือผูป้ระกอบการประสบ

ความส�าเรจ็ในการยกระดบัคณุภาพสนิค้า อาท ิความส�าเรจ็ในการสร้างแบรนด์ และ/หรอืการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ไม่ว่าสาเหตุใดที่ท�าให้ผู้ประกอบการประสบความส�าเร็จในการยกระดับคุณภาพ

สินค้า การส่งออกก็เพิ่มใน 2 แบบ คือ Intensive หรือ Extensive Margin 
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เปรียบเชิงเปรียบเทียบและการประหยัดจากขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

อย่างไรกต็ามการขยายการส่งออกผ่านช่องทางนีม้คีวามเสีย่งทางด้านราคา

และผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เนือ่งจากการส่งออกจะมแีนวโน้มกระจกุ

ตัวเพิ่มมากขึ้นในสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ Krishna และ Levchenko 

(2013) ศกึษาข้อมูลระดบัอตุสาหกรรมของภาคการผลติ 459 อตุสาหกรรม

ระหว่างปี 1970-1997 และชี้ให้เห็นว่าประเทศด้อยพัฒนามักมุ่งไปพัฒนา

ช�านาญการผลติในสนิค้าทีม่คีวามซับซ้อนต�า่และปรมิาณการส่งออกมคีวาม

เสี่ยงที่สูงที่จะเผชิญ Shocks จากทางด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก 

ในขณะที่ Extensive Margin เป็นการกระจายความหลากหลายของ

สินค้า 4 จากการขยายตวัของการส่งออกผ่านการสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ (หรอื

ท่ีมีคุณภาพสงูกว่า) และการท�าการค้ากบัคูค้่าใหม่ ซึง่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะ

ช่วยลดความผันผวนและกระตุ้นการเจริญเติบโต (การผลิต) 

 โดยทั่วไป การเพิ่มการส่งออกในลักษณะ Extensive Margin และ

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการส่งออกในลักษณะดงักล่าวเป็นสิง่ทีพ่ึง่ปรารถนาของ

ผู้ก�าหนดนโยบาย เพราะการกระจายให้ตะกร้าสินค้าส่งออกมีความหลาก

หลายท�าให้ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและ Shock ในสินค้า

ใดสินค้าหนึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจก็น้อยลงตามไปด้วย 

(Harding and Javorcik, 2007; Bertinelli et.al 2009) การพึ่งพาสินค้า

ส่งออกเพียงไม่กี่รายการหรือพึ่งพาตลาดส่งออกเพียงไม่กี่ตลาดอาจท�าให้

ประเทศสุ่มเสี่ยงต่อ Shock ต่างๆ ได้ง่ายกว่าประเทศที่มีโครงสร้างการส่ง

ออกทีก่ระจายตวั ในขณะทีป่ระเทศทีม่คีวามได้เปรยีบเชงิเปรียบเทยีบและ

สามารถผลิตสินค้าจ�านวนมากได้จะต้องมีความสามารถในการดูดซับหรือ

4 ในบางการศึกษา (Ali et.al. , 1991 และ Agosin, 2006) การกระจายความหลากหลายแบ่งออกเป็น

รปูแบบแนวดิง่และแนวราบ การกระจายความหลากหลายในแนวดิง่หมายถงึการค้าสนิค้าทีม่ปีระเภท

แตกต่างกันโดยผ่านกลไกมลูค่าเพิม่ ขณะทีค่วามหลากหลายในแนวราบหมายถึงการขยายตะกร้าการ

ส่งออกโดยกระจายไปสู่สินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน
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น�าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ได้ และมีทักษะและความสามารถ

เพียงพอที่จะท�าการเรียนรู้ด้วยการลงมือท�า (Learning by doing) ได้

เช่นกัน ดังนั้นความหลากหลายในการส่งออกมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผล

กระทบเชิงบวกต่อผลิตภาพและการเติบโต 

 งานศึกษาจ�านวนหนึ่งก็มีหลักฐานมาสนับสนุนประโยชน์จากการ

ขยายการส่งออกโดย Extensive Margin อาทิ Agosin (2006) ศึกษาข้อมูล

ของประเทศในแถบเอเชียและละตนิอเมรกิาระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1980-2003 

และแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของการส่งออกเพียงอย่างเดียวไม่มีส่วน

ช่วยกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกจิ แต่หากการขยายตวัของการส่งออก

มาจากการเพ่ิมความหลากหลายในสินค้าส่งออกจะสามารถกระตุ้นให้

เศรษฐกจิขยายตัว เพราะการกระจายความหลากหลายจะชว่ยส่งเสรมิการ

เตบิโตผ่านการสร้างเสถยีรภาพของรายได้จากการส่งออกและการขยายตวั

ของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นจากการมีรูปแบบเศรษฐกิจที่

มีความหลากหลายมากขึ้น Feenstra และ Kee (2008) ซึ่งศึกษาข้อมูลใน 

48 ประเทศตั้งแต่ปี ค. ศ. 1980 ถึงปี 2000 พบว่าการส่งออกที่หลากหลาย

สามารถน�าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพได้ Calderon และ Hebbel (2008) ศึกษา

ความสัมพันธ์ของการเปิดเสรีการค้าและความผันผวนของการเติบโตโดย

ใช้ตัวอย่างจาก 82 ประเทศในช่วง ค.ศ. 1975-2005 และแสดงให้เห็นว่า

ประเทศที่มีการเปิดเสรีทางการค้าที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหา

เศรษฐกิจชะลอตัวจากการลดลงของผลผลิตลดลง แต่จะลดลงเมื่อ

โครงสร้างการส่งออกมีการกระจายตัว เป็นต้น

 งานศึกษาอีกกลุ ่มหนึ่งพิจารณาเรื่องการผลิตสินค้าในกลุ ่ม 

extensive margin ไม่ใช่แค่การกระจายความเสี่ยงต่อ Shock ต่างๆ ที่เกิด

ขึ้น แต่เป็นเครื่องสะท้อนของการที่ประเทศหันไปผลิตสินค้าที่มีความสลับ

ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และจัดว่าเป็นการยกระดับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลดีต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมทั้งส้ิน (Hildalgo และ Hausmann 2009; 
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Hausmann, et.al. , 2007 Hausmann และ Klinger, 2007) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง Hausmann, et.al, (2007) แสดงให้เห็นว่าประเทศที่ผลิตสินค้าที่

มคีวามซับซ้อนสูงมแีนวโน้มเตบิโตได้เรว็กว่าผูผ้ลิตสนิค้าทีม่คีวามซบัซ้อน

ต�่า อย่างไรก็ตามความล้มเหลวของตลาดที่หากปล่อยให้ภาคเอกชน

แบกรับต้นทุนในการพัฒนาสินค้าใหม่เพียงล�าพัง5 บริษัทมีแนวโน้มลงทุน

ต�่ากว่าที่ควรจะเป็นและกลายมาเป็นโอกาสที่เสียไปในการพัฒนาประเทศ 

นัยในเรื่องนี้จึงต้องการเห็นบทบาทน�าของภาครัฐในการให้แรงจูงใจในการ

ลงทุนในกิจกรรมใหม่ๆ Hausmann และ Klinger (2007) แสดงให้เห็นว่า

ความเร็วของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจะขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของสินค้า

ส่งออกปัจจุบันว่าอยู่ใกล้กับสินค้าอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูง

มากแค่ไหน 

 อย่างไรกต็ามเรือ่งดงักล่าวก็ยงัไม่ถอืเป็นฉนัทามต ิเช่น Buch et.al 

(2009) ศึกษาข้อมูลผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันมากกว่า 21,000 รายในช่วงปี 

ค.ศ. 1980-2001 และพบว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกในลักษณะที่เป็น 

Intensive margin สามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของผลผลิตได้ 

นอกจากนั้นหากเรามองว่า Shock ที่เกดิขึ้นภายในและต่างประเทศไม่ได้มี

ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ในลักษณะ 1 ต่อ 1 การส่งออกแม้ว่าเป็น Intensive 

Margin ก็สามารถลดความผันผวนและสร้างการเติบโตของการส่งออกได้ 

นอกจากน้ัน Imbs และ Wacziarg (2003) พบว่าเมือ่ประเทศผลติผลติภณัฑ์

ท่ีซบัซ้อนมากข้ึนบทบาทของการกระจายการส่งออกจะมผีลกระทบทีน้่อย

ลงต่อการเติบโต (และความผันผวน) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งความสัมพันธ์

ระหว่างการกระจายตัวและรายได้ต่อหัวในภาคเศรษฐกิจต่างๆ มีลักษณะ

ตวัย ู(U shape) กล่าวคือ ประเทศจะเริม่จากการกระจกุตวัในสนิค้าทีม่คีวาม

5 บริษัทที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาสินค้า ผลประโยชน์จะไม่ได้ตกเป็นของบริษัทเพียงผู้เดียว

แต่จะกระจายสูส่งัคมด้วย ทว่าหากบรษิทัล้มเหลว บรษิทัจะเป็นผูร้บัภาระต้นทนุเพยีงคนเดยีว (Haus-

mann and Rodrik, 2003; Hausmann, et.al. , 2007)
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ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบก่อนที่จะค่อยๆ กระจายความหลากหลายเม่ือ

เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวสักระยะหนึ่ง แล้วจะกลับกลายมาเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในสินค้าหนึ่งๆ และท�าให้โครงสร้างการส่งออกกลับมากระจุก

ตวัอีกครัง้ซ่ึงการกระจกุตวันัน้จะมผีลบวกต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

นอกจากนั้น Filipe et.al (2012) ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ 5,107 ผลิตภัณฑ์

ใน 124 ประเทศ และแสดงให้เห็นว่าผู้ส่งออกรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ที่มี

ความซับซ้อนสูงคือประเทศที่มีรายได้สูง ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต�่าจะ

ส่งออกผลติภณัฑ์ทีม่คีวามซบัซ้อนน้อยกว่า นอกจากนีย้งัพบว่าสดัส่วนการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ 

Krishna และ Levchenko (2013) พบว่าประเทศทีด้่อยพฒันามกัจะช�านาญ

ในการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนต�่าและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยภายนอกสูง ในทางกลับกันประเทศที่พัฒนากว่าและมั่งคั่งกว่ามี

แนวโน้มที่จะช�านาญในการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงและมีแนวโน้มที่

จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต�่ากว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นจากความเช่ียวชาญและการกระจุกตัวในการส่งออกจะเกิดข้ึนใน

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึง่ผลิตสนิค้าส่งออกทีม่ลัีกษณะซบัซ้อน (Klinger and 

Lederman, 2006)
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3. การส่งออกและโครงสร้างการส่งออกของไทย
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3.1 การพึ่งการส่งออกของประเทศ

 การส่งออกส�าหรับประเทศไทยยังคงมีบทบาทส�าคัญ ดังสะท้อน

จากสัดส่วนของการส่งออกต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (X_GDP) 

ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกประมาณร้อยละ 70 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ภาพที่ 3.1) หากพิจารณาประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคเราจะพบว่าสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยใน

ประเทศเกาหลีใต้ และจีน ในขณะที่มีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในประเทศ

มาเลเซีย6 ในขณะที่เวียดนามเป็นกรณีตรงกันข้าม กล่าวคือเป็นประเทศ

เดียวที่ X_GDP ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2016 สัดส่วนการส่ง

ออกต่อรายได้ประชาชาติจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 94 ของผลิตภัณฑ์มวล

6 มาเลเซียหันมาพึ่งพาตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากร้อย

ละ 48 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2016  ในขณะที่การลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 

22 เป็นร้อยละ 25 ในช่วงเวลาดังกล่าว
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รวมภายในประเทศซึ่งสูงกว่าประเทศไทยอย่างมีนัย อย่างไรก็ตามเป็นที่

น่าสังเกตว่าการทรงตัวของการส่งออกที่สูงของประเทศไทยส่วนหนึ่งเกิด

ขึ้นมาจากการส่งออกของภาคบริการที่มีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะบรกิารด้านการท่องเทีย่วทีเ่พิม่บทบาทการ

ส่งออกรวมจากประมาณร้อยละ 8 ในปี 2008 เป็นร้อยละ 18 ในปี 2016 ใน

ขณะท่ีถ้าพิจารณาเฉพาะสัดส่วนของการส่งออกสินค้าต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศจะพบว่าสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

ในช่วงหลงัวกิฤตเศรษฐกจิโลก (ภาพที ่3.2) อย่างไรกต็ามการส่งออกสนิค้า

ยังคงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของการส่งออกรวม ดังนั้นการศึกษานี้จะ

พิจารณาโครงสร้างการส่งออกของสินค้าเป็นส�าคัญ

ภาพที่ 3.1

สัดส่วนการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
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ภาพที่ 3.1: สัดส่วนการส่งออกต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

 
ที่มา:  ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศใช้ฐานขอ้มูล UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ ข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศมาจาก World Development Indicator ธนาคารโลก  
 

ภาพที่ 3.2  ความสําคัญของภาคบรกิารต่อการสง่ออกของไทย 

 
หมายเหตุ:  พิจารณาการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่มา:  World Development Indicator ธนาคารโลก  
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 เมื่อพิจารณาการส่งออกของประเทศไทยในช่วง 2002-2016 จะ

พบว่าการส่งออกของไทยประมาณร้อยละ 90 เป็นการส่งออกในภาค

อุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคเกษตรรวมกลุ่มอาหารจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 

10 ในภาคอตุสาหกรรมสนิค้าสองตวัหลักทีม่คีวามส�าคญัในการส่งออก คอื 

สนิค้าในกลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ซึง่สดัส่วนการส่งออก

ค่อนข้างคงที่ในช่วงปี 2002-2016 คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของสินค้า

ส่งออกรวม และกลุ่มยานยนต์ ซึ่งสัดส่วนการส่งออกได้เพิ่มจากร้อยละ 4 

ในปี 2002 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2016 (ภาพที ่3.3) ซึง่จากการพจิารณาภาพ

ดังกล่าวเสมือนว่าประเทศไทยได้มีการกระจุกตัวของการส่งออกอยู่เพียง

สินค้าในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในความเป็นจริงแล้วการส่งออกของประเทศไทย

เกิดการกระจุกตัวขึ้นจริงหรือไม่ 

ภาพที่ 3.2

ความส�าคัญของภาคบริการต่อการส่งออกของไทย
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ภาพที่ 3.1: สัดส่วนการส่งออกต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

 
ที่มา:  ข้อมลูการค้าระหว่างประเทศใช้ฐานขอ้มูล UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ ข้อมูลผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศมาจาก World Development Indicator ธนาคารโลก  
 

ภาพที่ 3.2  ความสําคัญของภาคบรกิารต่อการสง่ออกของไทย 

 
หมายเหตุ:  พิจารณาการส่งออกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่มา:  World Development Indicator ธนาคารโลก  
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ภาพที่ 3.3  สัดส่วนการส่งออกสินค้าของประเทศไทย 

 
ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ 

ภาพที่ 3.4: ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออก   
3.4 A  ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออกโดยรวม 

 
3.4 B  ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทย 

3.2 การกระจุกตัวของการส่งออกไทย 

 เพือ่ประเมินระดับการกระจกุ-กระจายตวัของสนิค้าส่งออกของไทย 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ถูกน�ามาใช้ แม้

ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถประเมินระดับการกระจุกตัว อาทิ Gini index 

หรือ Ogive index งานศึกษาที่ผ่านมา อาทิ Ali et.al. (1991), Cadot et.

al., (2013) ชีใ้ห้เห็นว่า HHI และ Theil มคีวามสามารถในการสะท้อนพลวตั

ในเชิงการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าได้ดีกว่า7 

 เราใช้กับข้อมูลทางการค้าในเชิงลึกที่ระดับ 6 digits Harmonized 

System code ตามระบบปี 2002 (HS2002) มาค�านวณ HHI และ Theil 

ข้อมูลที่ระดับ 6 digits HS code เป็นระดับที่ลึกที่สุดส�าหรับการจัดเก็บ

ภาพที่ 3.3

สัดส่วนการส่งออกสินค้าของประเทศไทย

7 การประเมินการกระจุก-กระจายตัวสินค้าสามารถประเมินได้จาก Theil’s entropy index ซึ่งเป็นอีก

ดัชนีที่สามารถสะท้อนพลวัตในเชิงกระจุกกระจายสินค้าได้ค่อนข้างดี ซึ่งผลการค�านวณของ Theil ให้

ภาพที่สอดคล้องกัน ดังนั้นการวิเคราะห์ในการศึกษานี้จะพิจารณาจาก HHI เป็นหลัก
8 แม้ในความเป็นจริงการจัดเก็บตามระบบ HS มีการลงรายละเอียดได้ถึงระดับพิกัด 8 หรือ 10 หลัก

กต็าม แต่ตัง้แต่พกิดัที ่7 ขึน้ไปเป็นดลุยพนิจิของศลุกากรของแต่ละประเทศในการจัดการ ดังน้ันสินค้า

ท่ีมีพิกัด 8 หลักเดียวกันของประเทศสองประเทศอาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันเสมอ

ไป    

ที่มา: ค�านวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติิ
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ข้อมูลทางการค้าที่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างเป็นระบบทั่วโลก8 โดย

เราค�านวณตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2559 ครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ 

จีน มาเลเซีย เวียดนาม การค�านวณด�าเนินการทั้งในระดับภาพรวม 

(ทุกสินค้า) และในสาขาส่งออกที่ส�าคัญโดยเริ่มจากการแบ่งออกเป็นสินค้า

เกษตร ครอบคลุมพิกัด HS 0-21 และสินค้าอุตสาหกรรมครอบคลุมพิกัด 

HS 28-98 ถัดจากนั้นจึงวิเคราะห์ลงลึกในกลุ่มสินค้าส่งออกหลัก (ซึ่งรวม

ถึงสินค้าที่อยู่ใน S-curve) ได้แก่ กลุ่มอาหาร (รวมสินค้าในหมวด อาหาร

แช่แข็ง (HS03) ผักผลไม้ (HS07 และ 08) อาหารแปรรูป (HS16) ผักผล

ไม้แปรรูป (HS20)) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (HS28-38) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

และยาง (HS39-40) กลุ่มสิง่ทอ (HS 50-60) กลุ่มเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่ห่ม (HS61-

62) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (HS 84-85) และกลุ่ม

ยานยนต์ (HS 87) ซึ่งสินค้าย่อยเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของ

การส่งออกรวมของไทยเฉลี่ยระหว่างปี 2014-16 โดยแต่ละกลุ่มมีสินค้าส่ง

ออกส�าคญัได้แก่ กุง้แช่เยน็แช่แขง็ อาหารทะเลแปรรปู เส้นใยโพลเีอสเตอร์ 

เสื้อผ้ากีฬาและชุดเด็กและสตรี ฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

และรถยนต์ส�าเร็จรูป การจัดกลุ่มในลักษณะนี้ท�าให้เราสามารถประเมิน

ระดับการกระจุกตัวในกลุ่มย่อย  

 สูตรการค�านวณ HHI เป็นไปดังสมการที่ 3.1 ดังนี้

      

         (3.1)
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ijX = มูลค่าการส่งออกของสินค้า i โดยประเทศ j   
jX = มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ j 

 n  =  จํานวนสินค้าที่ส่งออกของประเทศ j (export lines) 
 

จากสมการท่ี 3.1 ค่า HHI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ารายรับจากการส่งออกมีแนวโน้มกระจุกตัว
ลดลงในแต่ละสินค้า (กระจายตัวมากขึ้น) ค่า HHI จะมีค่าเข้าใกล้ 0 ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าการส่งออกท่ี
สูงมีการกระจุกตัวอยู่บางสินค้าค่า HHI จะมีค่าเข้าใกล้ 1 การศึกษาพิจารณาระดับการกระจุกตัวทั้งทางด้าน
สินค้าและตลาด  

 
3.2.1 การกระจุกตัวในสินค้า  
 
เมื่อพิจารณาค่า HHI ในภาพรวม เราพบว่าการส่งออกของไทยมีการกระจายตัวในผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น

และสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาครวมท้ังประเทศที่มีรายได้ต่อหัวที่สูงอย่างเกาหลีใต้ ระดับการ
กระจายตัวในสินค้าส่งออกของไทยน้อยกว่าเพียงประเทศจีนเท่าน้ัน แนวโน้มค่า HHI ของไทยระหว่างปี 2002 
ถึง 2016 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2002-09 (ภาพท่ี 3.4 A) ภายหลังจากปีดังกล่าวค่า HHI มี
แนวโน้มลดลง การกระจุกตัวเพ่ิมขึ้นในระยะแรกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการทวีความสําคัญของฮาร์ดดิสก์ใน
โครงสร้างสินค้าส่งออกที่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 10 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามภายหลัง
อุทกภัยในประเทศไทย (2011) ทําให้ฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ของบริษัทข้ามชาติช้ันนําอย่าง Seagate 
Western Digital และ Toshiba ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง (Financial Times, 2011) ในขณะที่สินค้า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆทวีความสําคัญเพ่ิมขึ้น 

หากสินค้าส่งออกรวมแยกออกเป็นสินค้าเกษตร (HS 0-21) และสินค้าอุตสาหกรรม (HS 28-98) จะ
พบว่าสินค้าเกษตรมีระดับการกระจุกตัวท่ีสูงกว่าโดยตลอดเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรม (ภาพท่ี 3.4 B) 
เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายเพราะธรรมชาติของสินค้าเกษตรท่ีความสามารถในการผลิต 
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แนวโน้มลดลง การกระจุกตัวเพ่ิมขึ้นในระยะแรกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการทวีความสําคัญของฮาร์ดดิสก์ใน
โครงสร้างสินค้าส่งออกที่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 10 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามภายหลัง
อุทกภัยในประเทศไทย (2011) ทําให้ฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ของบริษัทข้ามชาติช้ันนําอย่าง Seagate 
Western Digital และ Toshiba ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง (Financial Times, 2011) ในขณะที่สินค้า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆทวีความสําคัญเพ่ิมขึ้น 

หากสินค้าส่งออกรวมแยกออกเป็นสินค้าเกษตร (HS 0-21) และสินค้าอุตสาหกรรม (HS 28-98) จะ
พบว่าสินค้าเกษตรมีระดับการกระจุกตัวท่ีสูงกว่าโดยตลอดเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรม (ภาพท่ี 3.4 B) 
เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายเพราะธรรมชาติของสินค้าเกษตรท่ีความสามารถในการผลิต 

 = มูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ j
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สินค้าและตลาด  
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กระจายตัวในสินค้าส่งออกของไทยน้อยกว่าเพียงประเทศจีนเท่าน้ัน แนวโน้มค่า HHI ของไทยระหว่างปี 2002 
ถึง 2016 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นในช่วงปี 2002-09 (ภาพท่ี 3.4 A) ภายหลังจากปีดังกล่าวค่า HHI มี
แนวโน้มลดลง การกระจุกตัวเพ่ิมขึ้นในระยะแรกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการทวีความสําคัญของฮาร์ดดิสก์ใน
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 จากสมการที่ 3.1 ค่า HHI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ารายรับ

จากการส่งออกมีแนวโน้มกระจุกตัวลดลงในแต่ละสินค้า (กระจายตัวมาก

ขึ้น) ค่า HHI จะมีค่าเข้าใกล้ 0 ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าการส่งออกที่

สูงมกีารกระจกุตวัอยูบ่างสนิค้าค่า HHI จะมค่ีาเข้าใกล้ 1 การศกึษาพจิารณา

ระดับการกระจุกตัวทั้งทางด้านสินค้าและตลาด

 

	 3.2.1	การกระจุกตัวในสินค้า	

 เมื่อพิจารณาค่า HHI ในภาพรวม เราพบว่าการส่งออกของไทยมี

การกระจายตวัในผลิตภณัฑ์ทีเ่พิม่ขึน้และสงูกว่าเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ 

ในภูมิภาครวมทั้งประเทศที่มีรายได้ต่อหัวที่สูงอย่างเกาหลีใต้ ระดับการ

กระจายตัวในสินค้าส่งออกของไทยน้อยกว่าเพียงประเทศจีนเท่านั้น 

แนวโน้มค่า HHI ของไทยระหว่างปี 2002 ถึง 2016 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม

ขึ้นในช่วงปี 2002-09 (ภาพที่ 3.4 A) ภายหลังจากปีดังกล่าวค่า HHI มีแนว

โน้มลดลง การกระจุกตัวเพิ่มขึ้นในระยะแรกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทวี

ความส�าคัญของฮาร์ดดสิก์ในโครงสร้างสนิค้าส่งออกทีค่ดิเป็นสดัส่วนสงูถึง

ร้อยละ 10 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตามภายหลังอุทกภัยใน

ประเทศไทย (2011) ท�าให้ฐานการผลิตฮาร์ดดสิก์ของบริษทัข้ามชาตชิัน้น�า

อย่าง Seagate Western Digital และ Toshiba ได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง 

(Financial Times, 2011) ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทวีความส�าคัญเพิ่มขึ้น

 หากสินค้าส่งออกรวมแยกออกเป็นสินค้าเกษตร (HS 0-21) และ

สินค้าอุตสาหกรรม (HS 28-98) จะพบว่าสินค้าเกษตรมีระดับการกระจุก

ตัวที่สูงกว่าโดยตลอดเมื่อเทียบกับสินค้าอุตสาหกรรม (ภาพที่ 3.4 B) เรื่อง

ดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายเพราะธรรมชาติของสินค้า

เกษตรท่ีความสามารถในการผลิต (เราสามารถผลิตสนิค้าใด มากน้อยเพยีง

ใด) ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ดังนั้นโครงสร้างการส่งออก
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ผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรจึงค่อนข้างกระจุกตัว9 

9 อย่างไรก็ตามเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพิจารณาจากสูตร HHI จ�านวนสินค้าที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้นมีนัยต่อ

การค�านวณค่า HHI โดยค่า HHI มีแนวโน้มลดลงหากจ�านวนสินค้าที่ครอบคลุมเพิ่มขึ้น และอาจเป็น

เหตผุลหนึง่ทีท่�าให้ค่า HHI ของสนิค้าเกษตรสงูกว่าสนิค้าอตุสาหกรรม อย่างไรกต็ามหากเราพจิารณา

สัดส่วนของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมส่งออก 10 อันดับแรกรวมกัน เราพบว่าสัดส่วนดังกล่าวใน

สินค้าเกษตรเท่ากับร้อยละ 57 เทียบสินค้าอุตสาหกรรมที่เท่ากับร้อยละ 29 ในปีพ.ศ. 2558 นอกจาก

นี้การวิเคราะห์ไม่ได้ให้ความส�าคัญมากนักกับระดับของ HHI แต่พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

HHI ประกอบ ดังนั้นข้อจ�ากัดดังกล่าวจึงไม่น่ามีผลกระทบต่อการวิเคราะห์อย่างมีนัยส�าคัญ
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ภาพท่ี 3.3  สัดส่วนการส่งออกสินค้าของประเทศไทย 

 
ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ 

ภาพที่ 3.4: ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออก   
3.4 A  ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออกโดยรวม 

 
3.4 B  ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทย 
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ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

ภาพที่ 3.5: ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออกรายกลุ่มผลิตภณัฑ ์  
3.5A  กลุ่มอาหารแช่แข็งและสําเร็จรูป                                     3.5B  กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

3.5C  กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก                                           3.5D  กลุ่มอิเลคโทรนิกส์และยานยนต์ 

ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ 

 
 
 

ภาพที่ 3.4

ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออก

3.4 A ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออกโดยรวม

3.4 B ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมของไทย

ที่มา: ค�านวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ
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 แนวโน้มการกระจุกตัวในสินค้าเกษตรระหว่างปี 2002 ไปจนถึง

ช่วงวิกฤตซับไพรม์ปี 2009 เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งสะท้อนแนวโน้มการผลิตและ

ส่งออกยางพาราของไทยที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในสหัสวรรษใหม่ตามระดับ

ราคาที่สูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ และทยอยปรับลดลงหลัง

วิกฤตซับไพรม์เมื่อระดับราคายางของโลกปรับลดลงตามระดับราคาน�้ามัน

ของโลก ในขณะที่การกระจุกตัวของสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกที่ต�่ากว่า

สินค้าเกษตรปรบัตวัในทศิทางเดยีวกนักบัแนวโน้มภาพรวมทีก่ล่าวข้างต้น

เพราะสินค้าอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบใหญ่ในสินค้าส่งออกรวมของ

ประเทศ 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เราพบว่า

ประเทศไทยมีระดับการกระจุกตัวที่ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใน

ภูมิภาค โดยระดับการกระจุกตัวของไทยต�่ากว่าเกาหลีใต้ มาเลเซีย และ

เวียดนาม และส่วนต่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา (ภาพที่ 

3.4 A) ในขณะท่ีระดบัการกระจกุตวัในสนิค้าส่งออกของไทยสงูกว่าจนีเพยีง

เล็กน้อยและมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน เรื่องดังกล่าวอาจสะท้อนถึงธรรมชาติ

ของฐานการผลิตอุตสาหกรรมของไทยที่มีความหลากหลาย (broad base 

production) ส่วนแบ่งตลาดต่อการส่งออกรวมในแต่ละสนิค้ามแีนวโน้มใกล้

เคยีงกนัมากขึน้ซึง่ท�าให้ค่า HHI ของไทยมค่ีาลดลงภายหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ

ก่อนที่จะทรงตัวในช่วง 2013-16 แนวโน้มดังกล่าวแตกต่างจากเกาหลีใต้

และมาเลเซียที่มีตะกร้าสินค้าส่งออกกระจุกตัวในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา โดยเฉพาะ

มาเลเซียซึ่งค่า HHI สูงกว่าเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้ ซึ่งตะกร้าสินค้าส่งออก

ที่ค่อนข้างกระจุกตัวสูงสะท้อนถึงบทบาทของทั้งสองประเทศในเครือข่าย

การผลิตของบริษัทข้ามชาติที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ท่ีส�าคัญของโลกดังสะท้อนใน Athukorala (2014, 2017) ที่ชี้ให้เห็นถึง

บทบาทของมาเลเซียในเซมิคอนดักเตอร์ หรือในกรณีของบริษัทซัมซุงที่
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เป็นผูผ้ลติ DRAM ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกคดิเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ 45 ของการ

ผลิตรวมของโลกจากโรงงาน 3 แห่ง (สหรัฐอเมริกา 1 แห่งและเกาหลีใต้ 

2 แห่ง)10 (Forbes, 2017) ในกรณีของเวียดนามที่ค่า HHI ผันผวน โดยลด

ลงอย่างรวดเร็วจากปี 2002 ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2513 

ความผันผวนดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเวียดนาม

ถือเป็นประเทศใหม่ที่ผนวกตนเองเข้าสู ่ตลาดโลกภายหลังแผนปฏิวัติ

โครงสร้างเศรษฐกิจ Doi Moi หรือ Socialist-oriented market Economy 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีไ่หลเข้าไปตัง้โรงงานในเวยีดนามอย่าง

ต่อเนื่องท�าให้ตะกร้าสินค้าส่งออกของเวียดนามกระจายตัว ในระยะต่อมา

การเปิดเสรอีย่างต่อเนือ่งของเวยีดนามโดยเฉพาะกรอบความตกลงการค้า

เสรีต่างๆ ท�าให้โครงสร้างสินค้าส่งออกของเวียดนามหันไปกระจุกตัวเพิ่ม

ขึ้น ในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้า (โดยเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์-HS852520) 

และกุ้งแปรรปูท่ีเวียดนามได้ก้าวขึน้มาเป็นฐานการผลติเพือ่ส่งออกทีส่�าคญั

ของโลก

 ภาพที่ 3.5 (A-C) น�าเสนอการวิเคราะห์การกระจุกตัวรายกลุ่ม

สินค้าส�าคัญดังได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นที่น่าสังเกตุว่าค่า HHI แปรผกผันกับ

จ�านวนสนิค้าทีค่รอบคลุมในกลุ่มสนิค้า ดงันัน้ส�าหรับกลุม่สนิค้าทีค่รอบคลมุ 

HS จ�านวนมาก เช่น สิ่งทอที่ครอบคลุมตั้งแต่พิกัด HS 50-60 (ในระดับที่ 

6 digit HS code) ค่า HHI มีแนวโน้มสูงกว่าค่า HHI ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่ง

ห่มที่ครอบคลุมเพียง HS 61-62 (ในระดับที่ 6 digit HS code) เท่านั้น เรื่อง

ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการวเิคราะห์รายผลิตภณัฑ์ทีข่อบเขตถกูก�าหนดตาม

ธรรมชาตขิองสนิค้าซึง่แตกต่างกนั ดงันัน้การวเิคราะห์ในรายกลุม่สนิค้าให้

ความส�าคัญกับแนวโน้มของค่า HHI มากกว่าค่า HHI ตัวเอง 

 ในกรณกีลุม่อาหารทีเ่ป็นอาหารแช่แขง็ (HS 03) ระดบัการกระจกุ

ตัวปรับขึ้น-ลงในช่วงระหว่างปี 2002-16 (ภาพที่ 3.5 A) สะท้อนถึงปัญหา
10 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท Samsung Electronics ที่มีอยู่ที่ http://www.samsung.com/semi-

conductor/foundry/manufacturing/
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ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

ภาพที่ 3.5: ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออกรายกลุ่มผลิตภณัฑ ์  
3.5A  กลุ่มอาหารแช่แข็งและสําเร็จรูป                                     3.5B  กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

3.5C  กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก                                           3.5D  กลุ่มอิเลคโทรนิกส์และยานยนต์ 

ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ 

 
 
 

ทีเ่กดิข้ึนทางด้านอุปทาน (Supply Side) โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาดทีเ่กดิ

ขึ้นในประเทศ เหตุการณ์ล่าสุด คือ ปัญหาโรคตายด่วนในกุ้ง (early 

mortality syndrome- EMS) ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2013-15 และท�าให้โรงงาน

ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอย่างรุนแรงและท�าให้

ไม่สามารถส่งออกได้ เนื่องจากกุ้งแช่แข็งเป็นองค์ประกอบส�าคัญ แนวโน้ม

การกระจกุตวัทีล่ดลงเป็นผลจากสนิค้าส่งออกส�าคญัเดมิอย่างกุง้แช่เยน็แช่

แข็งมีปริมาณลดลง (จุฑาทิพย์ และ วานิสสา 2559) ในทางตรงกันข้ามผัก

ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง (HS07-08) มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวเพิ่มขึ้น (ถึงแม้

ลดลงเล็กน้อยในช่วง 2015-16) ซึ่งการกระจุกตัวเพิ่มข้ึนเกิดข้ึนเน่ืองจาก

การเพิม่บทบาทของการส่งของทเุรยีนแช่แขง็ สัดส่วนของการส่งออกทเุรียน

แช่แข็งเพิ่มจากประมาณร้อยละ 13 ของการส่งออกผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง

ในปี 2011 เป็นประมาณร้อยละ 30 ในปี 2016 ใกล้เคียงกับการส่งออกมัน

ส�าปะหลัง 

ภาพที่ 3.5

ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของสินค้าส่งออกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

ที่มา: ค�านวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ

3.5D กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์
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 ในขณะที่การกระจุกตัวของการส่งออกอาหารแปรรูป (HS16) ใน

ช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างคงที่ และค่า HHI อยู่ในระดับที่สูง เพราะสินค้า

ส่งออกในกลุม่นีม้ผีลิตภัณฑ์ส่งออกทีส่�าคัญ 2 สนิค้าได้แก่กุง้แปรรูปประเภท 

Ready-to-eat/cook (HS 160232) และปลาทูน่ากระป๋อง (HS 160520) ซึ่ง

สองรายการนี้มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 38 และ 30 ระหว่างปี 2016 ตามล�าดับ 

ในขณะที่ผักผลไม้แปรรูปการกระจายตัวของสินค้ามีแนวโน้มที่สูงข้ึน 

ในขณะที่การกระจุกตัวของการส่งออกผักผลไม้แปรรูป (HS20) มีแนวโน้ม

ลดลงเนื่องจากการส่งออกสัปปะรดกระป๋องลดบทบาทลง ในขณะที่การส่ง

ออกผักผลไม้ชนิดอื่น รวมถึงข้าวโพดกระป๋องมีบทบาทเพิ่มขึ้น ซึ่งสัดส่วน

การส่งออกสัปปะรดกระป๋องลดลงจากร้อยละ 37 ของการส่งออกผักผลไม้

แปรรูปรวมในปี 2011 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2016 ในขณะที่สัดส่วนการส่ง

ออกผักผลไม้ชนิดอื่น รวมถึงข้าวโพดกระป๋องเพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 30 

ในปี 2016 จากเพียงร้อยละ 23 ในปี 2011 

 ในกรณีของการส่งออกส่ิงทอและเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม เราพบว่า

ระดับการกระจุกตัวของสิ่งทอค่อนข้างคงที่ ส่วนหนึ่งเพราะโครงสร้างการ

ส่งออกสิง่ทอไม่เปล่ียนแปลงมากนักในช่วงเวลาดงักล่าว ทีส่่วนใหญ่เป็นการ

ส่งออกเส้นใยสังเคราะห์โดยเฉพาะ Polyester ในขณะที่ด้ายและผ้าผืน

ไม่เปลีย่นแปลงมากนกัในช่วงเวลาดงักล่าว (อาชนนั และภาณพุงศ์, 2559) 

(ภาพที ่3.5 B) ขณะเดยีวกนัค่า HHI ของเสือ้ผ้าเครือ่งนุง่ห่มมแีนวโน้มปรบั

ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่นอกเหนือความคาดหมาย ภายหลังที่

ระบบโควต้าส่งออกที่บิดเบือนการค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของโลกทยอย

ยกเลกิและมผีลอย่างมนียัส�าคัญตัง้แต่ปี 2000 เป็นต้นมาและการเข้าสูต่ลาด

โลกของจีนและผูส่้งออกรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นศรลัีงกา บงัคลาเทศ เวยีดนาม 

และ กัมพูชา ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเริ่มส่งออกเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มต้อง

ปรบัตวัและขยับไปสู ่Segment ทีม่คีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ โดยการ

ส่งออกเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มกระจายในสินค้าส�าคัญๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
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เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเด็กและชุดชั้นในสตรี และ Outer wear (เสื้อหนาว เสื้อ 

Jacket) ทดแทนสินค้าส่งออกดั้งเดิมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากการทอ ใน

ส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ยางการกระ

จายตัวของสินค้าส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

(ภาพที่ 3.5 C) ส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของ 

Polimerization ท�าให้สินค้าส่งออกมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน และลด

การกระจุกตัวของสินค้าส่งออกที่อยู่ในกลุ่มของยางลง

 ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น กลุ่มเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

(HS84-85) ส่งออกมีแนวโน้มกระจุกตัวเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2002-2009 และ

ปรับลดลง (ภาพที่ 3.5 D) โดยปัจจัยหลักของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดัง

กล่าวเกิดจากบทบาทของฮาร์ดดิสก์และแผงวงจรที่มีลักษณะเป็น digital 

(Integrated Circuits) ซึ่งภายหลังปี 2009 เป็นต้นมาฮาร์ดดิสก์มีบทบาท

ต่อการส่งออกรวมในกลุ่มลดลง ในขณะที่แผงวงจรมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 

โดยในปี 2015-16 สดัส่วนต่อการส่งออกรวมของกลุ่มคดิเป็นร้อยละ 20 และ 

12 ตามล�าดับ จากที่เคยมีความส�าคัญในกลุ่มเท่ากับร้อยละ 25 และ 11 ใน

ปี 2009 ตามล�าดับ การส่งออกยานยนต์ (HS87) ของไทยมีการกระจายตัว

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยค่า HHI ลดลงจาก 0.22 ในปี 2002 เหลือ 0.14 ใน

ปี 2015-16 การลดลงเป็นผลมาจากโครงสร้างการส่งออกรถยนต์ของไทย

ท่ีไม่เพียงแต่ส่งออกรถกระบะ 1 ตันเท่านั้นแต่ยังส่งออกรถยนต์นั่งส่วน

บุคคลขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น 

	 3.2.2	การกระจุกตัวในตลาดส่งออก

 เราพบว่าประเทศไทยมีการกระจายตัวในตลาดส่งออกอย่าง

ต่อเนื่องระหว่างปี 2002 และ 2014 ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในช่วง 2015-16 

แนวโน้มการกระจายตัวดังกล่าวสอดคล้องกับการทวีความส�าคัญของ

ประเทศในภูมิภาคที่เป็นตลาดส่งออกที่ส�าคัญของไทยทดแทนตลาดหลัก
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ดัง้เดิมอย่างสหรัฐอเมรกิาและสหภาพยโุรป แนวโน้มการกระจกุตวัในตลาด

ส่งออกที่ลดลงก็พบในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเช่นกัน ยกเว้น เกาหลีใต้ที่

กระจุกตัวเพิ่มขึ้นภายหลังวิกฤตซับไพรม์ (ภาพที่ 3.6A) โดยค่า HHI ใน

ตลาดส่งออกของไทยมค่ีาใกล้เคียงกับค่า HHI ของประเทศจนีและเวยีดนาม 

แต่ต�่ากว่าเม่ือเทียบกับประเทศมาเลเซียและเกาหลีใต้ เม่ือพิจารณาแนว

โน้มการเปลีย่นแปลงค่า HHI พบว่าประเทศไทยกระจายตลาดส่งออกอย่าง

ชัดเจนในปี 2002-2008 โดยตลาดในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศจีนเป็น

ตลาดส่งออกส�าคัญส�าหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตามภายหลังวิกฤต

ซับไพรม์ค่า HHI แม้ปรับลดลงแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังปี การกระจาย

ตัวเป็นผลจากการส่งออกของไทยกระจายไปยังตลาดใหม่ อย่างกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะเวียดนาม 

(ตารางท่ี 3.1) เรื่องดังกล่าวไม่ตรงกับความเช่ือทั่วไปที่คิดว่าวิกฤต

ซับไพรม์ท�าให้ประเทศต่างๆ ที่เคยพึ่งพาตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพ

ยโุรปกระจายไปยงัตลาดอืน่ๆ ในความเป็นจรงิแนวโน้มการกระจกุตวัลดลง

อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่สหัสวรรษใหม่เป็นต้นมา ในทางกลับกันตั้งแต่วิกฤต

ซับไพรม์ระดับการกระจุกตัวของตลาดไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน 

และกลบัเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในช่วง 2015-16 เมือ่เศรษฐกจิของประเทศพฒันา

อย่างสหรัฐเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างมีนัย
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ภาพที่ 3.6

ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของตลาดส่งออก

 
 

36 
 

ภาพที่ 3.6: ดัชนีการวัดระดับการกระจุก-กระจายตัวของตลาดส่งออก 
3.6A  ตลาดส่งออกสินค้าโดยรวม                                          3.6B  ตลาดส่งออกสินค้าของประเทศไทย 

 
ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

ตารางที่ 3.1 โครงสร้างตลาดส่งออกของไทยในช่วง 2545-59 

 2002 2006 2008 2012 2015          2016
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 46.6 47.7 47.9 52.4 51.9 52.0
เอเชียตะวันออก 32.4 32.7 31.6 32.6 31.8 34.2 
   จีน 8.4 13.0 13.6 16.1 16.0 17.7
   ญ่ีปุ่น 15.7 12.2 11.0 9.9 8.8 9.2
   เกาหลี 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1
เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 14.3 15.1 16.3 19.8 20.1 21.0
   กัมพูชา,ลาว,พม่า,เวียดนาม         n.a.   2.5 3.0 3.5 5.6 6.0
อาเซียน+6 44.0 47.9 49.8 55.3 54.5 54.9
   ออสเตรเลีย 2.7 3.6 4.7 4.4 4.4 5.0
   อินเดีย         n.a.  1.1 1.4 2.3 2.4 2.4
สหรัฐอเมริกา 23.5 17.1 13.0 11.3 12.8 14.0
ยุโรป15 17.9 14.2 13.9 9.2 9.2 8.6
ตลาดใหม่   
  ตะวันออกกลาง 1.5 3.6 4.9 4.8 5.0 2.8
  รัสเซีย 0.3 0.4 0.8 0.8 0.6 0.5
  บราซิล 0.3 0.5 0.8 1.0 0.7 0.6
ที่มา: คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

 
ตารางที่ 3.2 ความสาํคญัของแต่ละ Margin ในการส่งออกของประเทศ  
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ตารางที่ 3.2 ความสาํคญัของแต่ละ Margin ในการส่งออกของประเทศ  

ตารางที่ 3.1

โครงสร้างตลาดส่งออกของไทยในช่วง 2545-59

  แนวโน ้มการกระจุกตัวที่ลดลงส ่วนหนึ่งน ่าจะอธิบายจาก

ปรากฏการณ์อย่าง Global Production Sharing ที่บริษัทข้ามชาติทั่วโลก

เข้ามาใช้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นฐานการผลิต โดยขั้นตอน

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหน่ึงๆ ถูกกระจายไปตามประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และท�าให้ประเทศเหล่านี้ลด

ที่มา: ค�านวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ

ที่มา: ค�านวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

45

การส่งออกไปยังตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

โดยตรงลดลง แต่เป็นการส่งผ่านประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เรื่องดังกล่าวที่

มกัอ้างถงึในงานศกึษากลุ่มนีว่้าเป็น Asian Factory ความเชือ่มโยงดงักล่าว

ท�าให้เมื่อตลาดส่งออกดั้งเดิมประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างวิกฤตซับไพรม์ 

ประเทศเหล่าน้ีกลบัไม่สามารถกระจายไปยงัตลาดส่งออกอืน่ๆ ได้อย่างเตม็ที่

 นัยส�าคัญในเรื่องนี้ คือ การกระจุกตัวของตลาดส่งออกที่ลดลงใน

กรณขีองไทยและประเทศอ่ืนๆ ในภูมภิาคไม่ได้หมายถงึตลาดส่งออกดัง้เดมิ

อย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปลดความส�าคัญลงอย่างสิ้นเชิง งาน

ศกึษาเก่ียวกับ Global Production Network ในภมูภิาครวมทัง้ประเทศไทย

ช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างตลาดส่งออกทีก่ระจายตวัและส่งไปประเทศในภมูภิาค

อย่างประเทศจนีเพิม่ขึน้เป็นผลจากการแบ่งงานกนัท�าภายใต้เครอืข่ายการ

ผลติ อาชนัน และจฑุาทพิย์ (2015) พจิารณาว่าเมือ่ครึง่หนึง่ของการส่งออก

สนิค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปยงัประเทศจนี ประเทศมาเลเซยีและ

ประเทศสิงค์โปร์เป็นการค้าในเครือข่ายการผลิต (Processed Trade) และ

สนิค้าอตุสาหกรรมทีป่ระเทศไทยส่งไปยงัประเทศเหล่านีน้�าไปใช้เพือ่ส่งออก

ต่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้นระดับการพึ่งพา

ตลาดส่งออกดั้งเดิมไม่ได้ลดลงอย่างสิ้นเชิง แต่เพียงรูปแบบการพึ่งพา

เปลี่ยนจากการพึ่งพาโดยตรงมาเป็นพึ่งพาทางอ้อมผ่านจีนที่น�าเอาสินค้า

ของไทยไปผลติต่อเพือ่จ�าหน่ายไปยงัตลาดดัง้เดมิ ดงันัน้วกิฤตเศรษฐกจิใน

ตลาดดั้งเดิมที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนและท�าให้ความต้องการ

น�าเข้าของจีนจากไทยก็ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นการกระจายตัวของตลาด

ส่งออกที่วิเคราะห์โดยค่า HHI อาจจะมีค่ามากเกินกว่าความเป็นจริง 

(overestimated) 

 การลดลงของการกระจุกตัวของตลาดในกรณีของประเทศจีนเป็น

ผลจากการกระจายตลาดส่งออก (ภาพที่ 3.6A) โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกจาก

ประเทศจีนได้เข้าสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีใต้ และ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสิงคโปร์ มาเลเซียและไทย และประเทศใน

กลุม่ BRICs อย่างรสัเซีย บราซิล และอินเดีย เรือ่งดังกล่าวน่าจะเป็นลกัษณะ

เฉพาะของจีนที่มีขนาดใหญ่ มีผู้ประกอบการที่หลากหลายตั้งแต่ผู้ผลิต

ภายใต้เครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ ไปจนผู้ผลิตรายย่อยที่ผลิตสินค้าที่

หลากหลายและจ�าหน่ายมายังประเทศอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามตลาดสหรัฐฯ

 ยงัคงมีบทบาทสูงถงึ 1 ใน 5 ของการส่งออกรวมของจนีระหว่างปี 2002-16 

การทวคีวามส�าคัญของตลาดอืน่ๆ ในภมูภิาคสอดรบักบัการลดความส�าคญั

ลงของตลาดสหรัฐฯ และของสหภาพยุโรป 

 ในขณะทีก่ารกระจกุตวัทีพ่บในกรณีของเกาหลใีต้น่าจะเป็นผลจาก

โครงสร้างการผลิตที่หันไปสู่การผลิตสินค้าเฉพาะมากข้ึน (ภาพที่ 3.6A) 

(เช่น DRAM ที่มีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของการผลิตรวมของโลก) และท�าให้

ตลาดส่งออกส�าคัญอย่างประเทศจีนเพิ่มความส�าคัญขึ้นโดยในปี 2015-16 

ประเทศจีนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 32 (ราว 1 ใน 3) เพิ่มจากประมาณ

ร้อยละ 26 ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2006-08

 หากเราพิจารณาระดับการกระจุกตัวของตลาดจ�าแนกตามกลุ่ม

สินค้าได้แก่ สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม (ภาพที่ 3.6B) เราพบว่าทั้ง

สินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมมรีะดบัการกระจกุตวัของตลาดทีล่ดลงอย่าง

ค่อนข้างต่อเนื่องในช่วง 2002-13 อันเป็นผลจากการทวีความส�าคัญของ

ประเทศจีนในฐานะตลาดส่งออกของไทย11 อย่างไรกต็ามในกรณขีองสนิค้า

เกษตร การส่งออกสินค้าไปประเทศจีนเป็นผลพวงจากการขยายตัวอย่าง

ต่อเน่ืองของเศรษฐกิจจีนที่ท�าให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีความต้องการ

สินค้าต่างๆ มากขึ้นรวมทั้งสินค้าเกษตรจากไทย นอกจากนั้นความตกลง

การค้าเสรีไทย-จีนที่เริ่มเปิดเสรีทันที (Early Harvest) ในสินค้าผักและ

11 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าเมือ่มองในอตุสาหกรรมย่อย การกระจายตัวของตลาดของแต่ละภาคอตุสาหกรรม

จะมีภาพที่ใกล้เคียงกับภาพรวม ยกเว้นเพียงอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ค่า HHI ค่อนข้างคงที่ในช่วง 2002-

16.
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ผลไม้ (HS 07 และ 08) และท�าให้มลูค่าส่งออกมนัส�าปะหลงัและผลไม้อย่าง

ล�าไยไปยังประเทศจนีเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ สดัส่วนการส่งออกสนิค้าเกษตร

ไปยังประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณร้อยละ 13 ของการส่งออกสินค้า

เกษตรทั้งหมดในปี 2012 จากเพียงร้อยละ 5 ในช่วงปี 2002 อย่างไรก็ตาม

การทวีความส�าคัญของประเทศจีนอย่างต่อเน่ืองและเร็วกว่าประเทศอื่น

ท�าให้ดัชนีการกระจุกตัวของตลาดในสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นในช่วง 2015-16 

สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีนเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 17 

ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดในช่วงปี 2015-16 ในกรณีสินค้า

อตุสาหกรรม การส่งออกไปยงัประเทศจนีทีเ่พิม่ขึน้ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลจาก 

Global Production Sharing ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นช่วยลดการกระจกุตวั

ของตลาดส่งออก สัดส่วนการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมไปยังประเทศ

จีนสูงถึงประมาณ 17 ในปี 2012 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2002 การกลับ

มากระจุกตัวเพิ่มขึ้นของตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในช่วง 

2015-16 ส่วนหนึง่เกิดขึน้จากเศรษฐกิจของประเทศพฒันาอย่างสหรัฐมีการ

ฟื้นตัวอย่างชัดเจนท�าให้การส่งออกของไทยไปยังตลาดดังกล่าวเพิ่มอย่าง

มีนัยส�าคัญ

	 3.3	Intensive	และ	Extensive	Margins	ของการส่งออกไทย	

 การวิเคราะห์ในส่วนนี้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการส่งออก 

แม้ผลการวิเคราะห์ข้างต้นที่ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีการกระจายตัวใน

ผลิตภัณฑ์และตลาดส่งออก แต่ไม่สามารถชี้ชัดว่าการกระจายตัวดังกล่าว

เกิดขึ้นได้อย่างไร การกระจายตัวอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงล�าดับความ

ส�าคัญของสินค้าส่งออกที่มีอยู่ในตลาดเดิม หรือเรียกว่า Intensive Margin 

หรือการหันไปผลิตสินค้าใหม่ไปยังตลาดเดิม การกระจายสินค้าเดิมไปยัง

ตลาดใหม่ หรือใหม่ทั้งตลาดและตัวสินค้า (ที่เรียกรวมว่าเป็น Extensive 

Margin) บทบาทความส�าคัญของ Intensive เทียบกับ Extensive Margins 
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รวมไปถึงองค์ประกอบของ Extensive Margin เป็นอีกมิติที่ส�าคัญเพื่อให้

เรามีความเข้าใจถงึพลวตัการการส่งออกของประเทศได้อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 

 การศึกษานี้ค�านวณ Intensive และ Extensive Margin ของไทย

และประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปี 2002-16 โดยใช้ข้อมูลทางการค้าในเชิง

ลึกท่ีระดับ 6 digits Harmonized System code ตามระบบปี 2002 

(HS2002)12 ใน Extensive Margin เราแยกองค์ประกอบดังกล่าวเพิ่มเติม

ออกเป็นอีก 3 กรณีย่อย กรณีย่อยแรก คือ สินค้าใหม่ที่ส่งไปจ�าหน่ายทั้งใน

ตลาดใหม่และตลาดที่เคยส่งออกอยู่แล้วในสินค้าอื่นๆ กรณีย่อยที่สอง คือ 

สินค้าเดิมที่ส่งไปยังตลาดใหม่ซึ่งประเทศไทยไม่เคยส่งออกไปยังตลาดน้ัน

มาก่อน และกรณีย่อยสุดท้ายในกลุ่ม Extensive Margin คือ สินค้าเดิมที่

ส่งออกไปยงัตลาดทีเ่คยส่งออกอยูแ่ล้วแต่เป็นการส่งออกสนิค้าอืน่ นอกจาก

นี้เรายังได้ระบุกรณีที่การส่งออกเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่สามารถส่งออกได้

อกีต่อไป ดงันัน้การเปล่ียนแปลงการส่งออกอาจเกดิขึน้ระหว่าง 2 ช่วงเวลา

โดยมาจาก 

 IM = การส่งออกสินค้าเดิมไปยังตลาดเดิม (Intensive Margin)

 EM  = การส่งออกสินค้า หรือ ตลาดใหม่ หรือทั้งสอง (Extensive 

Margin) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นอีก 3 กรณีได้แก่ 

12 การวิเคราะห์ Intensive และ Extensive Margins  ใช้ข้อมูลทุติยภูมิการส่งออกที่พิกัด 6 หลักของ

ระบบฮาร์โมไนซ์ซึง่ถอืเป็นข้อมลูละเอยีดทีส่ดุทีส่ามารถเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศได้ โดยเราใช้ระบบ

ฮาร์โมไนซ์ 2002  ทีค่รอบคลมุระยะเวลาตัง้แต่ปี 2545-2559 แต่ละปีมสีนิค้าทัง้สิน้ 5,000  กว่ารายการ 

ครอบคลมุตลาดประมาณ 200 กว่าประเทศ  ซึง่การใช้ข้อมลูทีพ่กิดัเพยีง 6 หลกัอาจท�าให้การวเิคราะห์

ผลิตภัณฑ์ใหม่มีค่าต�่ากว่าการใช้ข้อมูลที่มีพิกัดเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากชนิดของสินค้าจะมีความละเอียดขึ้น  

เช่น ทีพ่กิดั 8702.10 คอื ยานยนต์ส�าหรบัขนส่งบคุคลต้ังแต่สิบคนข้ึนไป (รวมถงึคนขบั) ทีมี่เครือ่งยนต์

สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ในขณะที่ถ้าลงพิกัดย่อยที่ 8 

หลักสินค้าจะแบ่งลงได้เป็น 8702.10.11 น�้าหนักรวมน�้าหนักบรรทุกน้อยกว่า 6 ตัน;  8702.10.12  น�้า

หนักรถรวมน�้าหนักบรรทุกอย่างน้อย 6 ตันแต่ไม่เกิน 18 ตัน; 8702.10.13 น�้าหนักรถรวมน�้าหนัก

บรรทุกเกิน 18 ตัน แต่ไม่เกิน 24 ตัน; 8702.10.14 น�้าหนักรถรวมน�้าหนักบรรทุกเกิน 24 ตัน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามการเพิ่มพิกัดที่ละเอียดมากเกินไปอาจท�าให้การวิเคราะห์เกิดความบิดเบือนเนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญ
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 EM1  = สินค้าใหม่ที่ส่งไปจ�าหน่ายในทั้งตลาดใหม่และตลาดที่

เคยส่งออกอยู่แล้วในสินค้าอื่นๆ13 

 EM2  = สินค้าเดิมที่ส่งไปยังตลาดใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยส่ง

ออกสินค้านั้นมาก่อน 

 EM3 = สินค้าเดิมที่ส่งไปยังตลาดที่เราเคยส่งออกอยู่แล้วแต่

เป็นสินค้าอื่นๆ และ

 D  = การส่งออกเกิดขึ้นช่ัวคราวและไม่สามารถส่งออกได้อีก

ต่อไป

 เพ่ือแยกองค์ประกอบดังกล่าวเราแบ่งช่วงเวลาที่ครอบคลุมออก

เป็น 4 ช่วงเวลา คือ 2002-04, 2005-07, 2010-12, และ 2013-1614 ซึ่ง

หากสินค้า a ที่ส่งออกในปี 2002-04 ไปยังตลาด i ยังคงส่งออกในปี 2005-

07 ไปยังตลาดเดิม i การส่งออกดังกล่าวถือเป็นการส่งออก IM (Intensive 

Margin) แต่หากสินค้า a ไม่เคยส่งออกในปี 2002-04 เริ่มส่งออกครั้งแรก

ในช่วงปี 2005-07 การส่งออกดังกล่าวถือเป็น EM1 (Extensive Margin ใน

ลักษณะการผลิตสินค้าใหม่ในการส่งออก) แต่หากสินค้า a เคยส่งออกในปี 

2002-04 ไปยังตลาด i มาก่อนแต่ไม่เคยส่งไปยังตลาด j แต่ในปี 2005-07 

ส่งไปยังตลาด j ซึง่ประเทศไทยไม่เคยมกีารส่งออกสนิค้าใดมาก่อนเลย การ

ส่งออกดังกล่าวจัดเป็น EM2 (Extensive Margin ในลักษณะการเปิดตลาด

ใหม่เอี่ยม) แต่หากตลาด j เป็นตลาดที่ไทยเคยส่งออกมาก่อนแต่เป็นสินค้า

อื่นถือเป็น EM3 (Extensive Margin ในลักษณะการเปิดตลาดใหม่ส�าหรับ

สินค้านั้น) และหากส่งออกสินค้า a พบเฉพาะในปี 2002-04 แต่ไม่พบในปี 

2005-07 ถือเป็นการส่งออก D (นั่นคือการส่งออกเกิดข้ึนได้ช่ัวคราวและ

13 ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ในกรณีของ EM1 ตลาดจะไม่ถูกแบ่งเป็นตลาดใหม่หรือตลาดที่เราเคย

ส่งออกอยู่แล้วเนื่องจากปริมาณการส่งออกสินค้าใหม่ไปยังตลาดใหม่มีจ�ากัดมาก ดังนั้นการแยกการ

ศึกษาจะไม่มีนัยส�าคัญในการวิเคราะห์
14 ในช่วงสุดท้ายของการศึกษาการศึกษานี้ขยายเวลาโดยรวมปี 2016 เข้ามาพิจารณาด้วยเนื่องจาก

ต้องการครอบคลุมข้อมูลล่าสุด  อย่างไรก็ตามการรวมหรือไม่รวมปี 2016 ไม่ได้ท�าให้ผลการวิเคราะห์

แตกต่างกัน
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ไม่สามารถส่งออกได้ต่อไปอกี) การวเิคราะห์ไม่รวมช่วงวกิฤตซบัไพรม์เพือ่

ป้องกันความบดิเบอืนทีอ่าจเกดิขึน้จากวกิฤตกบัโครงสร้างการส่งออกและ

การค�านวณ Intensive และ Extensive Margins การเลือกใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี

แทนการวิเคราะห์ปีต่อปีเพื่อลดความผันผวนจากการศึกษาโครงสร้างการ

ส่งออกเช่นเดียวกัน15 การพิจารณาค่า Intensive และ Extensive margin 

จะท�าทั้งในส่วนของ (1) การพิจารณาสัดส่วนของ export lines ใน margin 

นั้นๆ ต่อ export line ทั้งหมด (Evenett and Venable, 2002) (2) การหา

มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ ต่อมูลค่าการส่งออกของไทย

ทั้งหมด (Brenton and Newfarmer, 2007; Amurgo-Pacheco and 

Pierola, 2008) และ (3) การหามูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ 

ต่อมูลค่าการส่งออกของสินค้านั้นในตลาดโลก (Hummels and Klenow, 

2005)16 

 ตารางที่ 3.2 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ Intensive และ Extensive 

Margin ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ export lines ใน 

margin นั้นๆ ต่อ export line ทั้งหมด ซึ่งภาพดังกล่าวให้ภาพใกล้เคียงกับ

การพิจารณามูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ ต่อมูลค่าการส่ง

ออกรวม ดังน้ันการน�าเสนอผลการวิเคราะห์จึงพิจารณาจากสัดส่วนของ 

15 งานศึกษาในอดีตจะวิเคราะห์โดยใช้ช่วงเวลา (Evenett and Venable, 2002; Hummels and Kle-

now, 2005; Cadot et.al., 2013) ซึ่งช่วงเวลาจะเริ่มตั้งแต่ 2 -5 ปี  การศึกษานี้ลองท�า intensive-

extensive margins ที่ 2 ปี และ 5 ปี การวิเคราะห์ intensive-extensive margins ยังมีความคล้ายคลึง

กับการวิเคราะห์ที่ใช้ 3 ปี  
16 เป็นที่น่าสังเกตว่างานส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ Intensive และ Extensive Margin จะพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงการส่งออกโดยเทียบกับมูลค่าการส่งออกของประเทศนั้นๆ (Brenton and Newfarmer, 

2007; Amurgo-Pacheco and Pierola, 2008) ซึ่งการวิเคราะห์เช่นนั้นอาจมีข้อควรระวัง เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการส่งออกสินค้าใหม่ (Extensive Margin) ส่วนใหญ่มีมูลค่าน้อยเมื่อ

เทยีบกบัการส่งออกโดยรวมของประเทศแต่อาจเป็นสนิค้าทีม่คีวามส�าคัญในตลาดโลกและมีศกัยภาพ

ที่จะเติบโตได้ในอนาคต และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ (Hummels and Klenow, 2005) ดังนั้นการ

ศกึษาพจิารณา Intensive และ Extensive Margin ในบรบิทของความส�าคัญของสินค้าน้ันในตลาดโลก

จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเช่นเดียวกัน
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export lines ใน margin นั้นๆ ต่อ export line ทั้งหมดเป็นส�าคัญ โดยเรา

พบว่าการส่งออกมากกว่าครึง่ของประเทศไทยเป็น Intensive Margin กล่าว

คือ เป็นการส่งออกสินค้าที่เคยส่งออกในปีก่อนหน้าและเป็นตลาดที่เราส่ง

ออกไปก่อนหน้านี้ โดยสัดส่วนดังกล่าวมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นและประมาณร้อย

ละ 60 ส�าหรับช่วงระหว่างปี 2013-16/2010-12 ในขณะที่ Extensive 

Margin มีแนวโน้มลดลดงและประมาณร้อยละ 20 ตามล�าดับในช่วงเวลา

เดียวกัน 

ตารางที่ 3.2

ความส�าคัญของแต่ละ Margin ในการส่งออกของประเทศ 

(สัดส่วนของ export lines ใน margin นั้นๆต่อ export line ทั้งหมด)

 
 

37 
 

ตารางที่ 3.2 ความสาํคญัของแต่ละ Margin ในการส่งออกของประเทศ  
(สัดส่วนของ export lines ใน margin นั้นๆต่อ export line ทั้งหมด) 

  2002‐04/2005‐07  2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
ไทย       
Intensive  0.51 0.50 0.59 
Extensive 0.34 0.31 0.19 
   - สินค้าใหม่ 0.0017 0.0010 0.0004 
   - ตลาดใหม่ 0.34 0.31 0.19 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.25 0.22 0.18 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.08 0.08 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.15 0.19 0.22 
มาเลเซีย       
Intensive  0.47 0.46 0.55 
Extensive 0.35 0.32 0.23 
   - สินค้าใหม่ 0.0012 0.0010 0.0008 
   - ตลาดใหม่ 0.35 0.32 0.23 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.26 0.24 0.22 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.09 0.08 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.18 0.22 0.23 
จีน       
Intensive  0.60 0.65 0.75 
Extensive 0.34 0.24 0.12 
   - สินค้าใหม่ 0.00009 0.00002 0.00002 
   - ตลาดใหม่ 0.34 0.24 0.12 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.21 0.16 0.10 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.13 0.08 0.02 
สินค้าชั่วคราว 0.06 0.11 0.13 
เกาหลีใต้       
Intensive  0.46 0.56 0.61 
Extensive 0.41 0.25 0.20 
   - สินค้าใหม่ 0.0006 0.0006 0.0005 
   - ตลาดใหม่ 0.41 0.25 0.20 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.34 0.19 0.18 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.07 0.06 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.12 0.19 0.19 
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 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของ Extensive Margin เราพบว่าองค์

ประกอบหลักของ Extensive Margin เป็นการส่งออก EM2 (การส่งออก

สินค้าเดิมไปยังตลาดใหม่) ซึง่ในช่วงระหว่างปี 2002-04/2005-07 EM2 คดิ

เป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 25 ของการส่งออกรวม อย่างไรก็ตามสัดส่วนดัง

กล่าวลดลงเหลือร้อยละ 22 และ 18 ในช่วงระหว่างปี 2010-12/2005-07 

และ 2013-16/2010-12 ตามล�าดับ ซึ่งความส�าคัญของ EM2 หมายถึงการ

ส่งออกใหม่ๆ เกิดขึ้นในลักษณะการส่งออกสินค้าเดิมไปตลาดใหม่ๆ 

ที่ไม่เคยค้าขายมาก่อน โดยการกระจายตัวดังกล่าวมีนัยต่อทั้งการกระจาย

ความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในตลาดส่งออกหนึ่งๆ ที่มีต่อการ

ส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของไทย 

 EM3 หรือ การส่งออกสินค้าเดิมไปยังตลาดที่เราค้าขายอยู่แล้ว

ก่อนหน้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของการส่งออกรวมทั้งในช่วงปี 2005-

07/2002-04 และปี 2010-12/2005-07 และลดลงเหลือร้อยละ 1 ในช่วงปี 

2013-16/2010-12 ในขณะที ่EM1 หรอื การส่งออกสนิค้าใหม่มสีดัส่วนน้อย

มากทั้งในส่วนที่เป็นการส่งออกไปยังตลาดที่เราค้าขายอยู่เดิมและตลาด
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ตารางที่ 3.2 ความสาํคญัของแต่ละ Margin ในการส่งออกของประเทศ  
(สัดส่วนของ export lines ใน margin นั้นๆต่อ export line ทั้งหมด) 

  2002‐04/2005‐07  2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
ไทย       
Intensive  0.51 0.50 0.59 
Extensive 0.34 0.31 0.19 
   - สินค้าใหม่ 0.0017 0.0010 0.0004 
   - ตลาดใหม่ 0.34 0.31 0.19 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.25 0.22 0.18 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.08 0.08 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.15 0.19 0.22 
มาเลเซีย       
Intensive  0.47 0.46 0.55 
Extensive 0.35 0.32 0.23 
   - สินค้าใหม่ 0.0012 0.0010 0.0008 
   - ตลาดใหม่ 0.35 0.32 0.23 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.26 0.24 0.22 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.09 0.08 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.18 0.22 0.23 
จีน       
Intensive  0.60 0.65 0.75 
Extensive 0.34 0.24 0.12 
   - สินค้าใหม่ 0.00009 0.00002 0.00002 
   - ตลาดใหม่ 0.34 0.24 0.12 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.21 0.16 0.10 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.13 0.08 0.02 
สินค้าชั่วคราว 0.06 0.11 0.13 
เกาหลีใต้       
Intensive  0.46 0.56 0.61 
Extensive 0.41 0.25 0.20 
   - สินค้าใหม่ 0.0006 0.0006 0.0005 
   - ตลาดใหม่ 0.41 0.25 0.20 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.34 0.19 0.18 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.07 0.06 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.12 0.19 0.19 
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เวียดนาม 
Intensive  0.44 0.42 0.53 
Extensive 0.41 0.42 0.29 
   - สินค้าใหม่ 0.012 0.003 0.002 
   - ตลาดใหม่ 0.40 0.42 0.28 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.34 0.36 0.28 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.06 0.06 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.15 0.16 0.18 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
 

ตารางที่ 3.3 มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ ต่อมูลคา่การส่งออกของสนิค้านัน้ในตลาดโลก (%) 

 2002‐04/2005‐07  2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
ไทย       
Intensive  2.9  3.8  3.8 
Extensive 4.1  6.7  2.8 
   - สินค้าใหม่ 16.7  24.6  14.7 
   - ตลาดใหม่ 3.8  6.4  2.6 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 1.9  2.1  1.6 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 6.2  11.3  6.4 
มาเลเซีย       
Intensive  3.7  3.8  3.7 
Extensive 3.3  4.9  3.1 
   - สินค้าใหม่ 15.8  18.6  14.8 
   - ตลาดใหม่ 3.1  4.7  2.9 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 1.9  1.8  1.9 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 4.6  8.0  7.6 
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ใหม่ที่เราไม่เคยจ�าหน่ายสินค้าด้วย ขณะเดียวกันการส่งออกชั่วคราว 

(Dead) มีสัดส่วนที่สูงขึ้นจากร้อยละ 15 ในปี 2005-07/2002-04 เป็น

ร้อยละ 19 และ 22 ในช่วงปี 2010-12/2005-07 และปี 2013-16/2010-12 

ตามล�าดับ 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค (มาเลเซีย 

จีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม) สัดส่วน Intensive และ Extensive Margin 

ของไทยไม่แตกต่างจากประเทศเหล่านี้มากนัก กล่าวคือ การส่งออกส่วน

ใหญ่เป็น IM และสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วน 

IM ของประเทศไทยสงูกว่าประเทศมาเลเซยีและเวยีดนาม ในขณะทีต่�า่กว่า

ประเทศเกาหลีใต้เล็กน้อย ในกรณีของ EM เราพบว่า EM2 ซึ่งเป็นการส่ง

ออกสนิค้าเดิมไปยงัตลาดใหม่ และ EM3 ซึง่เป็นการส่งออกสนิค้าเดมิไปยงั

ตลาดที่เราค้าขายอยู่แล้วก่อนหน้ามีความส�าคัญรองลงมาตามล�าดับใน

ประเทศอื่นเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันการส่งออกในลักษณะ EM1 ต่อการ

ส่งออกรวมของประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นกรณีส่งออกสินค้าใหม่ที่เคยผลิตมา

ก่อนมีจ�านวนน้อยในทุกกรณีรวมทั้งประเทศเกาหลีใต้ 

 ในกรณ ีD หรอื การส่งออกช่ัวคราว แต่ละประเทศมมีแีนวโน้มปรบั

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2002-16 ยกเว้นเกาหลีใต้ที่มีแนวโน้มทรงตัวในช่วง 

2010-16 อย่างไรก็ตามสัดส่วนของสินค้าชั่วคราวของไทยยังสูงกว่า

เวียดนาม เกาหลีใต้และจีน ในขณะที่ใกล้เคียงกับมาเลเซีย ซึ่งใน

ประเทศไทยสินค้าที่เป็นสินค้าช่ัวคราวจะมีอยู ่มากในสินค้าในกลุ ่ม

อิเล็กทรอนิกส์เป็นส�าคัญ

 อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาสดัส่วนของมลูค่าการส่งออกของสนิค้า

ในส่วนของแต่ละ Margin ต่อมูลค่าการส่งออกของสินค้านั้นๆ ในตลาดโลก

พบว่า สัดส่วนของสินค้าเดิมในตลาดเดิมหรือ IM มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่

ประมาณร้อยละ 3.8 ในช่วง 2510-16 (ตารางที่ 3.3) เมื่อเราพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าว สัดส่วนของสินค้าเดิมในตลาดเดิม



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

54
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เวียดนาม 
Intensive  0.44 0.42 0.53 
Extensive 0.41 0.42 0.29 
   - สินค้าใหม่ 0.012 0.003 0.002 
   - ตลาดใหม่ 0.40 0.42 0.28 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 0.34 0.36 0.28 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 0.06 0.06 0.01 
สินค้าชั่วคราว 0.15 0.16 0.18 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
 

ตารางที่ 3.3 มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ ต่อมูลคา่การส่งออกของสนิค้านัน้ในตลาดโลก (%) 

 2002‐04/2005‐07  2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
ไทย       
Intensive  2.9  3.8  3.8 
Extensive 4.1  6.7  2.8 
   - สินค้าใหม่ 16.7  24.6  14.7 
   - ตลาดใหม่ 3.8  6.4  2.6 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 1.9  2.1  1.6 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 6.2  11.3  6.4 
มาเลเซีย       
Intensive  3.7  3.8  3.7 
Extensive 3.3  4.9  3.1 
   - สินค้าใหม่ 15.8  18.6  14.8 
   - ตลาดใหม่ 3.1  4.7  2.9 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 1.9  1.8  1.9 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 4.6  8.0  7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ของกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร (ซึง่การลดลงจะอยูท่ีก่ลุม่อาหารแช่เยน็แช่แข็ง

เป็นส่วนใหญ่ จากทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นการลดลงน่าจะเนือ่งมากจากผลทาง

ด้าน supply ในประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดในกุ้ง) กลุ่ม

สินค้าอเิลก็ทรอนกิส์และเสือ้ผ้ามแีนวโน้มลดลง (ตารางที ่3.4) อย่างไรกต็าม

ในส่วนของกลุม่อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ พลาสตกิและกลุม่อตุสาหกรรมยาน

ยนต์ สัดส่วนของการส่งออกสินค้าไปยังตลาดเดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

 สดัส่วนของ IM ทีค่งทีด่งักล่าวกพ็บเช่นกนัในประเทศมาเลเซยี ใน

ขณะที่สัดส่วนดังกล่าวกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเกาหลีใต้ จีน

และเวียดนาม ซึ่งในสามประเทศหลังสัดส่วนของ IM มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน

เกือบทุกอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยาน

ยนต์ ในประเทศเกาหลีใต้การลดลงของ IM จะอยู่ในสองอุตสาหกรรมหลัก

คอื สิง่ทอและกลุม่เสือ้ผ้า ในประเทศจนีสดัส่วนของ IM ในอตุสหกรรมเสือ้ผ้า

มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 

ตารางที่ 3.3

มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ margin นั้นๆ 

ต่อมูลค่าการส่งออกของสินค้านั้นในตลาดโลก (%)
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ตารางที่ 3.4

มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ Intensive margin ต่อมูลค่าสัดส่วนของ 

margin นั้นในตลาดโลก (%)

 อย่างทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการเพิม่ขึน้ของมลูค่าส่งออกของ

สนิค้าเดมิในตลาดเดมิอาจเกิดขึน้เนือ่งมาจากการเพิม่ข้ึนของราคา (P) หรือ

การเพิม่ขึน้ของปรมิาณ (Q) หรอืทัง้สองอย่าง ซึง่งานศกึษาในอดตีส่วนใหญ่

มกัมองว่าการเพิม่ขึน้ของมลูค่าส่งออกถ้ามาจากการเพิม่ขึน้ของราคาน่าจะ

มีผลดีกว่า โดยวางอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาส่วนใหญ่มา

 
 

39 
 

จีน 
Intensive  14.1  20.3  21.4 
Extensive 14.8  18.0  25.2 
   - สินค้าใหม่ 33.1  58.5  46.9 
   - ตลาดใหม่ 14.7  18.0  25.2 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 11.6  9.6  11.2 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 18.1  26.6  43.5 
เกาหลีใต้       
Intensive  4.1  4.2  4.6 
Extensive 5.0  4.1  7.5 
   - สินค้าใหม่ 17.9  20.4  20.9 
   - ตลาดใหม่ 4.8  4.0  7.4 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 3.2  1.5  1.9 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 6.8  6.7  16.6 
เวียดนาม       
Intensive  2.3  2.9  3.2 
Extensive 2.6  4.2  2.9 
   - สินค้าใหม่ 6.4  11.5  6.2 
   - ตลาดใหม่ 2.2  4.0  2.7 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดใหม่ 1.5  1.6  1.4 
      สินค้าใหม่ที่ส่งไปจําหน่ายในตลาดส่งออกท่ีมีอยู่เดิม 3.6  7.3  10.0 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
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ตารางที่ 3.4  มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ Intensive margin ต่อมูลคา่สัดส่วนของ margin นั้นในตลาดโลก (%) 
Korea  China  Vietnam  Malaysia 

   (1) 2002‐04/2005‐07  (2) 2005‐07/2010‐12  (3) 2010‐12/2013‐16  (2)  (3)  (2)  (3)  (2)  (3)  (2)  (3) 
ทั้งหมด  3.0  3.8  3.8  4.2  4.6  20.3  21.4  2.9  3.2  3.8  3.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  5.1  6.6  6.9  3.2  3.6  13.5  13.4  4.7  4.8  7.6  7.3 
กลุ่มอาหาร*  5.4  6.3  5.8  2.5  2.2  14.5  14.6  4.3  4.4  5.2  5.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  2.6  3.1  3.1  4.4  4.6  21.7  23.0  2.4  2.7  3.2  3.2 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  2.9  3.7  4.0  4.7  5.7  17.3  18.9  3.9  3.7  4.1  4.2 
กลุ่มพลาสติกและยาง HS (39‐40)  4.1  4.5  5.0  4.9  5.4  10.7  12.1  1.7  2.1  4.1  3.8 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  3.4  4.1  3.5  7.6  7.3  27.6  30.1  4.0  4.6  3.9  3.3 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  1.3  1.1  1.0  0.6  0.5  43.2  40.6  3.1  4.3  1.0  1.3 
กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ HS (84‐85)  2.3  2.6  2.5  3.8  3.9  18.9  21.0  1.2  1.3  2.5  2.4 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  3.3  4.8  5.0  2.9  3.0  13.6  14.5  1.1  1.6  2.1  2.3 

               ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
ตารางที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทย 

  

2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
% การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ (Q) 

ทั้งหมด  7.6  4.1  8.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  6.1  2.7  6.9 
กลุ่มอาหาร  5.8  2.9  2.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  8.0  4.2  8.9 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  8.3  3.9  10.0 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  9.1  2.4  7.7 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  5.5  1.8  4.6 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  6.4  3.3  0.6 
กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ HS (84‐85)  7.5  6.5  9.5 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  6.3  2.9  11.2 
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จากการที่ประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มี Value added ได้เพิ่มมากขึ้น 

(Turkcan, 2014) เมือ่เราใช้ข้อมลูการค้าในเชิงลึกเพือ่แยกการเปลีย่นแปลง

ของมูลค่าการส่งออกเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณ17 เราจะ

พบว่าในกรณีของประเทศไทยการเปลี่ยนของมูลค่าการส่งออกยังเป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเป็นส�าคัญ เช่น ในสินค้าส่งออกรวม

ทั้งหมดเมื่อเทียบการเปลี่ยนแปลงในช่วง 2013-16/2010-12 มูลค่าการส่ง

ออกท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดขึ้นมากจากการขยายตัวเฉลี่ยของปริมาณการผลิต

ประมาณร้อยละ 8.7 ในขณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากราคาประมาณ

ร้อยละ 4.1 (ตารางที่ 3.5) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าของปริมาณการ

ส่งออกเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลักเกือบทุกอุตสาหกรรม จะมียกเว้นเพียง

กลุ่มอาหารและเสื้อผ้าโดยเฉพาะในส่วนของเสื้อผ้าที่การเปล่ียนแปลงของ

ราคามากกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของ

ราคาอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าในกลุ่มสินค้าน้ันมีการผลิตสินค้าที่มี Value 

added แต่การข้ึนของราคาอาจเนือ่งมาจากการต้นทนุการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ดังนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของราคาคือความสามาถ

ในการรักษาส่วนแบ่งตลาดในโลก ถ้าเป็นเช่นนั้นการเพิ่มขึ้นของราคาใน

กลุม่ของอาหารและเสือ้ผ้าซึง่มส่ีวนแบ่งตลาดโลกลดลงอาจไม่เป็นสญัญาณ

ที่ดีนัก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 2013-

16/2010-12 เทียบกับช่วง 2010-12/2005-07 พบว่าการเพิ่มขึ้นของราคา

ในทกุกลุม่อุตสาหกรรมมแีนวโน้มทีล่ดลง ซึง่ส่วนหนึง่อาจเป็นผลเนือ่งจาก

17 สูตรการค�านวณอัตราการเติบโตของราคาและปริมาณของแต ่ละสินค ้าค�านวณจาก 
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ตารางที่ 3.4  มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ Intensive margin ต่อมูลคา่สัดส่วนของ margin นั้นในตลาดโลก (%) 
Korea  China  Vietnam  Malaysia 

   (1) 2002‐04/2005‐07  (2) 2005‐07/2010‐12  (3) 2010‐12/2013‐16  (2)  (3)  (2)  (3)  (2)  (3)  (2)  (3) 
ทั้งหมด  3.0  3.8  3.8  4.2  4.6  20.3  21.4  2.9  3.2  3.8  3.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  5.1  6.6  6.9  3.2  3.6  13.5  13.4  4.7  4.8  7.6  7.3 
กลุ่มอาหาร*  5.4  6.3  5.8  2.5  2.2  14.5  14.6  4.3  4.4  5.2  5.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  2.6  3.1  3.1  4.4  4.6  21.7  23.0  2.4  2.7  3.2  3.2 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  2.9  3.7  4.0  4.7  5.7  17.3  18.9  3.9  3.7  4.1  4.2 
กลุ่มพลาสติกและยาง HS (39‐40)  4.1  4.5  5.0  4.9  5.4  10.7  12.1  1.7  2.1  4.1  3.8 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  3.4  4.1  3.5  7.6  7.3  27.6  30.1  4.0  4.6  3.9  3.3 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  1.3  1.1  1.0  0.6  0.5  43.2  40.6  3.1  4.3  1.0  1.3 
กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ HS (84‐85)  2.3  2.6  2.5  3.8  3.9  18.9  21.0  1.2  1.3  2.5  2.4 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  3.3  4.8  5.0  2.9  3.0  13.6  14.5  1.1  1.6  2.1  2.3 

               ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
ตารางที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทย 

  

2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
% การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ (Q) 

ทั้งหมด  7.6  4.1  8.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  6.1  2.7  6.9 
กลุ่มอาหาร  5.8  2.9  2.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  8.0  4.2  8.9 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  8.3  3.9  10.0 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  9.1  2.4  7.7 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  5.5  1.8  4.6 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  6.4  3.3  0.6 
กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ HS (84‐85)  7.5  6.5  9.5 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  6.3  2.9  11.2 
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                                   ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
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เย็นแช่แข็งเป็นส่วนใหญ่ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นการลดลงน่าจะเน่ืองมากจากผลทางด้าน suuply ในประเทศ
เป็นหลักโดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดในกุ้ง) กลุ่มสินค้าอิเลคโทรนิกส์และเสื้อผ้ามีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 
3.4) อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สัดส่วนของ
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดเดิมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง     

สัดส่วนของ IM ที่คงที่ดังกล่าวก็พบเช่นกันในประเทศมาเลเซีย  ในขณะท่ีสัดส่วนดังกล่าวกลับเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองในประเทศเกาหลีใต้ จีนและเวียดนาม  ซึ่งในสามประเทศหลังสัดส่วนของ IM มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ในเกือบทุกอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์และยานยนต์  ในประเทศเกาหลีใต้การลดลง
ของ IM จะอยู่ในสองอุตสหกรรมหลักคือ สิ่งทอและกลุ่มเสื้อผ้า ในประเทศจีนสัดส่วนของ IM ในอุตสหกรรม
เสื้อผ้ามีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน   

ตารางที่ 3.3 และ 3.4 

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าส่งออกของสินค้าเดิมในตลาดเดิมอาจเกิดขึ้น
เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของราคา (P) หรือการเพิ่มขึ้นของปริมาณ (Q) หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งงานศึกษาในอดีต
ส่วนใหญ่มักมองว่าการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าส่งออกถ้ามาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน่าจะมีผลดีกว่า โดยวางอยู่บน
สมมุติฐานที่ว่าการเพ่ิมขึ้นของราคาส่วนใหญ่มาจากการท่ีประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มี Value added ได้
เพ่ิมมากข้ึน (Turkcan, 2014) เมื่อเราใช้ข้อมูลการค้าในเชิงลึกเพ่ือแยกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออก
เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณ17 เราจะพบว่าในกรณีของประเทศไทยการเปลี่ยนของมูลค่าการ
ส่งออกยังเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของปริมาณเป็นสําคัญ เช่น ในสินค้าส่งออกรวมท้ังหมดเมื่อเทียบการ
เปลี่ยนแปลงในช่วง 2013-16/2010-12 มูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นเกิดขึ้นมากจากการขยายตัวเฉลี่ยของ
ปริมาณการผลิตประมาณร้อยละ 8.7 ในขณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากราคาประมาณร้อยละ 4.1 (ตาราง
ที่ 3.5) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าของปริมาณการส่งออกเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลักเกือบทุกอุตสาหกรรม 
จะมียกเว้นเพียงกลุ่มอาหารและเส้ือผ้าโดยเฉพาะในส่วนของเส้ือผ้าที่การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าการ

                                                            

17   สตูรการคํานวณอตัราการเติบโตของราคาและปริมาณของแต่ละสินค้าคํานวณจาก 
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  โดยท่ี ,i tP  และ ,i tQ  คือ ราคาของสินค้า i  ณ เวลา t  และ ปริมาณของสินค้า i  ณ เวลา t  ตามลําดบั 

ราคาในแตล่ะสนิค้าคํานวณมาจากการนํามลูคา่สนิค้าสง่ออกหารด้วยปริมาณการสง่ออก และ T  คือช่วงเวลาท่ีทําการเปรียบเทียบราคา
และปริมาณท่ีเปล่ียนแปลงไป   ในการหาการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณรวม weighted  average  ถกูนํามาใช้โดยใช้สดัสว่น
การสง่ออกของสนิค้านัน้ๆตอ่การสง่ออกรวมของประเทศ     

    และ 
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เย็นแช่แข็งเป็นส่วนใหญ่ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นการลดลงน่าจะเน่ืองมากจากผลทางด้าน suuply ในประเทศ
เป็นหลักโดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดในกุ้ง) กลุ่มสินค้าอิเลคโทรนิกส์และเสื้อผ้ามีแนวโน้มลดลง (ตารางท่ี 
3.4) อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติกและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สัดส่วนของ
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ปริมาณการผลิตประมาณร้อยละ 8.7 ในขณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากราคาประมาณร้อยละ 4.1 (ตาราง
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การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิต (process innovation) และการลดลง

ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกซึ่งท�าให้ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้ม

ลดลง 

 เม่ือเราพจิารณาประเทศอืน่ในภมูภิาค พบว่าการเปลีย่นแปลงของ

ปริมาณยังเป็นส่วนส�าคัญในการอธิบายการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก 

(ตารางที่ 3.6) โดยเฉพาะในเวียดนามซึ่งมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้น

มากจากการขยายตวัเฉล่ียของปรมิาณการผลิตประมาณร้อยละ 28 ในขณะ

ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากราคาประมาณร้อยละ 7 ในช่วง 2013-

16/2010-12 จะมีแต่เพียงประเทศเกาหลีใต้ที่การขยายตัวเฉลี่ยของราคามี

การเปลีย่นแปลงทีม่ากกว่าการขยายตวัของปรมิาณ ภายใต้ส่วนแบ่งตลาด

ที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับราคาที่เพิ่มมากว่าปริมาณน่าจะสะท้อนถึงความ

สามารถของประเทศในการผลิตสินค้าที่มี value added ได้ชัดเจน

ตารางที่ 3.5

การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทย
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ตารางที่ 3.4  มูลค่าสัดส่วนการส่งออกของ Intensive margin ต่อมูลคา่สัดส่วนของ margin นั้นในตลาดโลก (%) 
Korea  China  Vietnam  Malaysia 

   (1) 2002‐04/2005‐07  (2) 2005‐07/2010‐12  (3) 2010‐12/2013‐16  (2)  (3)  (2)  (3)  (2)  (3)  (2)  (3) 
ทั้งหมด  3.0  3.8  3.8  4.2  4.6  20.3  21.4  2.9  3.2  3.8  3.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  5.1  6.6  6.9  3.2  3.6  13.5  13.4  4.7  4.8  7.6  7.3 
กลุ่มอาหาร*  5.4  6.3  5.8  2.5  2.2  14.5  14.6  4.3  4.4  5.2  5.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  2.6  3.1  3.1  4.4  4.6  21.7  23.0  2.4  2.7  3.2  3.2 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  2.9  3.7  4.0  4.7  5.7  17.3  18.9  3.9  3.7  4.1  4.2 
กลุ่มพลาสติกและยาง HS (39‐40)  4.1  4.5  5.0  4.9  5.4  10.7  12.1  1.7  2.1  4.1  3.8 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  3.4  4.1  3.5  7.6  7.3  27.6  30.1  4.0  4.6  3.9  3.3 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  1.3  1.1  1.0  0.6  0.5  43.2  40.6  3.1  4.3  1.0  1.3 
กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ HS (84‐85)  2.3  2.6  2.5  3.8  3.9  18.9  21.0  1.2  1.3  2.5  2.4 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  3.3  4.8  5.0  2.9  3.0  13.6  14.5  1.1  1.6  2.1  2.3 

               ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
ตารางที่ 3.5 การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทย 

  

2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
% การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ (Q) 

ทั้งหมด  7.6  4.1  8.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  6.1  2.7  6.9 
กลุ่มอาหาร  5.8  2.9  2.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  8.0  4.2  8.9 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  8.3  3.9  10.0 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  9.1  2.4  7.7 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  5.5  1.8  4.6 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  6.4  3.3  0.6 
กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ HS (84‐85)  7.5  6.5  9.5 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  6.3  2.9  11.2 
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                                   ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
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ตารางที่ 3.6

การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศอื่น

 ในส่วนของสินค้าประเภท EM เราพบว่าสัดส่วนดังกล่าวใน

ประเทศไทยยังต�่ากว่าประเทศจีน และเกาหลีใต้ แต่ใกล้เคียงกับประเทศ

มาเลเซีย และเวียดนาม (ตารางที่ 3.3) โดยสัดส่วนที่ต�่าของสินค้า EM ของ

ประเทศไทยในตลาดโลกอาจสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่ยังมีจ�ากัด

ของไทยในการเสนอสนิค้าใหม่และเจาะตลาดใหม่เมือ่เทยีบกบัประเทศอย่าง

จนีและเกาหลใีต้ นอกจากนีเ้มือ่เราพจิารณาเทยีบปี 2010-12/2005-07 กบั

ปี 2013-16/2010-12 จะพบว่าสัดส่วนของสินค้าประเภท EM ของ

ประเทศไทยโดยเฉลี่ยในตลาดโลกกลับลดลงจากร้อยละ 6.7 เป็น 2.8 ใน

ขณะที่ประเทศจีนและเกาหลีใต้ สัดส่วนดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่การลดลงของสดัส่วนของสนิค้าประเภท EM ในตลาดโลก

อาจเป็นสญัญาณเตอืนให้ประเทศไทยให้ความส�าคญัในเชงิคณุภาพในการ

ผลิตและเจาะตลาดเพิ่มมากขึ้น18 เป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนของสินค้า

18 การพบการลดลงของสดัส่วนของสินค้าประเภท EM ในตลาดโลกของประเทศไทยสอดคล้องกบัดชันี

ความสามารถในการเจาะตลาดส่งออก (Index of export market penetration) ซึ่งทาง World Bank 
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ตารางที่ 3.6  การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศอื่น 

  

2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
% การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ (Q) 

Korea          
ทั้งหมด  8.1  7.4  2.6 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.7  6.2  1.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  8.0  8.1  3.7 
China          
ทั้งหมด  6.9  3.3  7.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.7  3.3  7.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  6.8  3.4  7.7 
Vietnam          
ทั้งหมด  12.5  7.4  27.5 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.2  2.4  10.2 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  13.3  8.3  31.1 
Malaysia          
ทั้งหมด  12.5  7.4  9.0 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  11.1  1.8  12.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  10.2  8.2  8.4 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 

ตารางที่ 3.7  สัดส่วนของสินค้าใหม่และการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลกของประเทศไทย 
   สัดส่วนของสินคา้ใหม่ในตลาดโลก (EM1)  สัดส่วนของการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลก (EM2+3) 

  
2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

ทั้งหมด  16.7  24.6  14.7  3.8  6.4  2.6 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  27.7  40.6  6.6  7.5  12.1  3.8 
กลุ่มอาหาร*  22.6  34.4  15.0  8.4  11.1  3.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  12.2  16.6  15.8  3.0  5.3  2.4 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  14.5  18.5  24.6  3.3  7.4  3.0 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  ‐  ‐  5.0  3.8  5.3  2.0 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  21.8  6.7  1.1  5.4  6.6  4.2 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  ‐  ‐  0.0  1.5  2.4  1.6 
กลุ่มอิเลคโทรนิกส์ HS (84‐85)  1.8  8.9  8.7  2.2  4.5  1.8 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  ‐  ‐  ‐  3.3  8.2  2.2 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
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ประเภท EM ของประเทศเวียดนามยังมีแนวโน้มที่ต�่าในตลาดโลก ดังนั้น

การเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนการส่งออกของประเทศเวยีดนามในตลาดโลก จงึมา

จากสินค้าเดิมที่มีการพัฒนาศักยภาพเป็นส�าคัญ สินค้าใหม่ที่เวียดนามน�า

เสนอหรอืตลาดใหม่ทีพ่ยายามส่งออกเพิม่ยงัมคีวามส�าคญัไม่สงูมากนกัใน

ตลาดโลก เม่ือเราพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าการลดลงของสัดส่วน

สินค้า EM ในตลาดโลกในช่วง 2010-12/2005-07 เทียบกับปี 2013-

16/2010-12 เกิดขึ้นทั้งในส่วนของการผลิตสินค้าใหม่ (EM1) และความ

สามารถในการเจาะตลาดใหม่ (EM2, EM3) (ตารางที ่3.7) ในส่วนของ EM1 

การลดลงเกิดข้ึนในส่วนของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลัก 

ซึ่งการลดลงของ EM1 ในอุตสาหกรรมอาหารเกิดขึ้นในส่วนของอาหารแช่

เย็นแช่แข็งเป็นหลัก ในส่วนของภาคอตุสาหกรรม EM1 ลดลงเพยีงเลก็น้อย 

ซึ่งการลดลงเล็กน้อยนั้นเกิดขึ้นในส่วนของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และ

สิ่งทอเป็นหลัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคจะเห็นได้ว่ามีเพียง

เกาหลีใต้ที่สัดส่วนการผลิตสินค้าใหม่ในตลาดโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมเคมภีัณฑ์ สิ่งทอ 

และ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัย ส่วนจีนสัดส่วนสินค้าใหม่ในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง อย่างไร

ก็ตามสัดส่วนของสินค้าใหม่ที่ผลิตได้ในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง

ประมาณร้อยละ 46 ในช่วง 2013-16/2010-12 (ลดลงจากร้อยละ 58 ในช่วง 

2010-12/2005-07) (ตารางที่ 3.8) 

Group ได้จัดท�าขึ้น โดยพบว่าความสามารถของการเจาะตลาดของประเทศไทยยังต�่า นั่นคือสินค้าที่

ประเทศไทยส่งออกสามารถเจาะตลาดได้ประมาณร้อยละ 18 ของประเทศทัง้หมดทีมี่การน�าเข้าสินค้า

ที่ประเทศไทยส่งออกในช่วงปี 2013-15 ดัชนีดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในช่วง 2011-15 จาก 18.6 ในปี 

2011 เป็น 17.9 ในปี 2015   ในขณะที่เกาหลีใต้และจีนดัชนีความสามารถในการเจาะตลาดส่งออกใน

ช่วงปี  2013-15 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 และ 52 ตามล�าดับ (ข้อมูลจาก https://wits.worldbank.org/)
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ตารางที่ 3.7

สัดส่วนของสินค้าใหม่และการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลกของประเทศไทย

ตารางที่ 3.8 

สัดส่วนของสินค้าใหม่และการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลกของประเทศอื่น

 ในส่วนของการเปิดตลาดใหม่ลดลงทั้งในส่วนของการเปิดตลาด

ใหม่และตลาดเดิมที่เคยส่งออกสินค้าอื่น (EM2 และ EM3 ตามล�าดับ) ซึ่ง

การลดลงจะเกิดขึ้นอย่างมีนัย ในส่วนของ EM3 (ตารางที่ 3.3) การลดลง

เกดิข้ึนท้ังในส่วนของภาคเกษตรและอตุสาหกรรม ในภาคอตุสาหกรรมการ
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ตารางที่ 3.6  การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในแต่ละช่วงเวลาของประเทศอื่น 

  

2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 
% การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของ (P)  % การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ (Q) 

Korea          
ทั้งหมด  8.1  7.4  2.6 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.7  6.2  1.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  8.0  8.1  3.7 
China          
ทั้งหมด  6.9  3.3  7.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.7  3.3  7.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  6.8  3.4  7.7 
Vietnam          
ทั้งหมด  12.5  7.4  27.5 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.2  2.4  10.2 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  13.3  8.3  31.1 
Malaysia          
ทั้งหมด  12.5  7.4  9.0 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  11.1  1.8  12.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  10.2  8.2  8.4 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 

ตารางที่ 3.7  สัดส่วนของสินค้าใหม่และการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลกของประเทศไทย 
   สัดส่วนของสินคา้ใหม่ในตลาดโลก (EM1)  สัดส่วนของการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลก (EM2+3) 

  
2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

ทั้งหมด  16.7  24.6  14.7  3.8  6.4  2.6 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  27.7  40.6  6.6  7.5  12.1  3.8 
กลุ่มอาหาร*  22.6  34.4  15.0  8.4  11.1  3.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  12.2  16.6  15.8  3.0  5.3  2.4 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  14.5  18.5  24.6  3.3  7.4  3.0 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  ‐  ‐  5.0  3.8  5.3  2.0 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  21.8  6.7  1.1  5.4  6.6  4.2 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  ‐  ‐  0.0  1.5  2.4  1.6 
กลุ่มอิเลคโทรนิกส์ HS (84‐85)  1.8  8.9  8.7  2.2  4.5  1.8 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  ‐  ‐  ‐  3.3  8.2  2.2 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
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ตารางที่ 3.8 สัดส่วนของสินค้าใหม่และการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลกของประเทศอืน่ 
   สัดส่วนของสินคา้ใหม่ในตลาดโลก (EM1)  สัดส่วนของสินคา้ใหม่ในตลาดโลก (EM2+3) 

  
2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

Korea                   
ทั้งหมด  17.9  20.4  20.9  4.8  4.0  7.4 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  11.9  21.9  18.8  5.0  3.2  10.4 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  23.2  18.5  21.6  4.8  4.0  7.0 
China                   
ทั้งหมด  33.1  58.5  46.9  14.7  18.0  25.2 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  34.4  67.0  58.7  9.2  12.3  12.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  18.6  52.1  33.8  15.6  19.1  27.2 
Vietnam                   
ทั้งหมด  6.4  11.5  6.2  2.2  4.0  2.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  11.2  12.5  11.5  3.7  7.2  3.8 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  5.7  9.9  4.9  1.9  3.3  2.5 
Malaysia                   
ทั้งหมด  15.8  18.6  14.8  3.1  4.7  2.9 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.0  17.5  16.5  5.7  9.9  4.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  16.2  19.3  15.6  2.6  3.8  2.5 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 

ตารางที่ 3.9 ความสามารถในการอยูร่อดของสนิคา้ประเภท extensive margins ของประเทศไทย 

  

อตัราความอยูร่อดของสินคา้ใหม่ (%)  อตัราการอยูร่อดของการเจาะตลาดใหม่ (%) 
2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16  2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 

ทั้งหมด  22.3  22.6  55.6  51.8 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  19.0  27.5  54.2  50.5 
กลุ่มอาหาร*  14.3  20.0  54.0  54.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  23.9  21.9  55.9  52.1 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  21.2  25.5  53.4  48.6 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  ‐  23.0  64.2  59.7 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  11.8  9.1  43.2  45.7 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  ‐  10.0  61.1  55.0 
กลุ่มอิเลคโทรนิกส์ HS (84‐85)  25.9  23.4  59.0  54.5 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  ‐  ‐  64.1  59.4 

หมายเหตุ: Survival rate พิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของการส่งออกที่เป็น EM ในช่วงเวลาที่ t+1  
และกลายมาเป็น IM ในช่วงเวลาที่ t+2 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาตฎิ 
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ลดลงของการเปิดตลาดใหม่เกิดขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรม (ตารางที่ 3.8) 

เม่ือเทยีบกับประเทศอืน่ในภมูภิาคอย่างเกาหลีใต้และจนีจะเหน็ได้ว่าความ

สามารถในการเจาะตลาดใหม่ของสองประเทศนีย้งัคงเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งทัง้ใน

ส่วนของภาคเกษตรและอตุสาหกรรม ในส่วนของภาคอตุสาหกรรมการเพิม่

ขึน้ดูเหมือนจะเกดิขึน้ในเกอืบทกุหมวด ยกเว้นกลุม่เสือ้ผ้าทีด่เูหมอืนความ

สามารถในการเปิดตลาดใหม่จะลดลง โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งการลด

ลงของสินค้าในกลุ่มเส้ือผ้าดังกล่าวคงเน่ืองมากจากการที่ประเทศก�าลัง

พฒันาในหลายส่วนซึง่มค่ีาแรงทีถ่กูกว่าสามารถเข้ามาท�าตลาดได้เพิม่มาก

ขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศเวียดนาม ซึ่งถึงแม้ว่าสัดส่วนโดยรวมของความ

สามารถในการเจาะตลาดมีแนวโน้มลดลงแต่ถ้าเราพิจารณาในราย

อตุสาหกรรมจะพบว่าสดัส่วนของการเปิดตลาดใหม่เทยีบกบัโลกเพิม่ขึน้ใน

สองอุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใน

ประเทศมาเลเซียภาพจะใกล้เคียงกับประเทศไทยคือความสามารถในการ

เจาะตลาดเกิดขึ้นในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม 

  ประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้อีกประการเกี่ยวกับการพิจารณา EM คือ 

สินค้าเหล่านี้มีการส่งออกที่ต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด หากประเทศหนึ่งๆ 

ประสบความส�าเร็จในการผลิตและเปิดตลาดใหม่ สินค้าที่เป็น EM ในช่วง

เวลาที่	 t+1	(เทียบกับ	 t)	จะกลายมาเป็น IM ในช่วงเวลาที่ t+219 เพื่อหา

อตัราการอยู่รอดเราค�านวณความน่าจะเป็นโดยเฉลีย่ของการส่งออกทีเ่ป็น 

EM ในช่วงเวลาที่ t+1 และกลายมาเป็น IM ในช่วงเวลาที ่ t+2 (ตารางที่ 

3.9) แนวโน้มที่พบจากตารางที่ 3.9 คือในส่วนของสินค้าใหม่ (EM1) อัตรา

การอยู่รอดในช่วง 2010-12/2005-07 และ 2013-16/2010-12 มค่ีาใกล้เคยีง

19 ซึ่งในกรณีที่เราใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี สินค้าที่สามารถอยู่รอดได้คือสินค้าที่มีการผลิตหรือเจาะตลาดใหม่

ในวันนี้จะต้องสามารถอยู่รอดเพื่อกลายเป็นสินค้าเดิมได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้าง

ต้นว่าเราลองท�าการวิเคราะห์โดยใช้ระยะเวลาเป็น 2 ปี และ 5 ปี ซึ่งผลของการเพิ่มเวลาให้นานขึ้นคือ

อัตราการอยู่รอดมีแนวโน้มลดลงแต่การลดลงเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อย  Cadot et.al (2013) พบว่า

จากงานศึกษาในอดีต สินค้าที่อยู่รอดมักพิจารณาสินค้าที่สามารถอยู่ได้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
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กนัคอืประมาณร้อยละ 22 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดจะเหน็ได้ว่าอตัราการ

อยูร่อดของสินค้าใหม่ในกลุ่มสนิค้าเกษตรและอาหารมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จาก

ร้อยละ 19 ในช่วงปี 2010-12/2005-07 เป็น 27 ในช่วงปี 2013-16/2010-12 

ในขณะที่อัตราการอยู่รอดของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดงักล่าวมี

แนวโน้มลดลงเลก็น้อย อย่างไรก็ตามสดัส่วนดังกล่าวยงัอยูใ่นระดบัใกล้เคยีง

กับเกาหลีใต้ จีนและมาเลเซีย ถึงแม้ว่าจะต�่ากว่าเวียดนาม20 

 เมือ่พจิารณาในส่วนของอตัราการอยูร่อดในส่วนของการเปิดตลาด

ใหม่ (EM2, EM3) โดยรวมพบว่าอัตราการอยู่รอดสูงกว่าอัตราการอยู่รอด

ของสนิค้าใหม่ นัน่คือประมาณครึง่หนึง่ของการเปิดตลาดใหม่สนิค้าสามารถ

อยูร่อดและกลายเป็นสนิค้าเดมิในตลาดเดมิได้ อย่างไรกต็ามเม่ือเทยีบอตัรา

การอยูร่อดในช่วง 2010-12/2005-07 และ 2013-16/2010-12 จะพบว่าอตัรา

การอยู่รอดมีแนวโน้มลดลงจากเดิมที่อยู่ประมาณร้อยละ 56 ในช่วง 2010-

12/2005-07 ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 52 ซึง่การลดลงเป็นทัง้ในส่วนของ

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ในขณะที่อัตราการอยู่รอดของอุตสาหกกรม

อาหารไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก (ตารางที่ 3.9) อย่างไรก็ตามเม่ือ

เทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเราพบว่าอัตราการอยู่รอดของเราค่อนข้าง

ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม โดยเฉพาะในสอง

ประเทศหลงัอัตราการอยูร่อดเกนิร้อยละ 60 ในขณะทีอ่ตัราการอยูร่อดของ

มาเลเซียใกล้เคียงกับประเทศไทย 

20 อัตราการอยู่รอดของสินค้าใหม่ของประเทศมาเลเซีย  จีน เกาหลีใต้และเวียดนาม ในช่วง 2010-

12/2013-16 เท่ากับร้อยละ  24.7, 23.1, 22.4 และ 32.7 ตามล�าดับ  ในขณะที่อัตราการอยู่รอดของ

ตลาดใหม่ของประเทศดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันมีค่าเท่ากับ 50.4, 66.7, 54.1 และ 60.4 ตามล�าดับ 
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ตารางที่ 3.8 สัดส่วนของสินค้าใหม่และการเปิดตลาดใหม่ในตลาดโลกของประเทศอืน่ 
   สัดส่วนของสินคา้ใหม่ในตลาดโลก (EM1)  สัดส่วนของสินคา้ใหม่ในตลาดโลก (EM2+3) 

  
2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

2002‐
04/2005‐07 

2005‐
07/2010‐12 

2010‐
12/2013‐16 

Korea                   
ทั้งหมด  17.9  20.4  20.9  4.8  4.0  7.4 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  11.9  21.9  18.8  5.0  3.2  10.4 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  23.2  18.5  21.6  4.8  4.0  7.0 
China                   
ทั้งหมด  33.1  58.5  46.9  14.7  18.0  25.2 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  34.4  67.0  58.7  9.2  12.3  12.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  18.6  52.1  33.8  15.6  19.1  27.2 
Vietnam                   
ทั้งหมด  6.4  11.5  6.2  2.2  4.0  2.7 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  11.2  12.5  11.5  3.7  7.2  3.8 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  5.7  9.9  4.9  1.9  3.3  2.5 
Malaysia                   
ทั้งหมด  15.8  18.6  14.8  3.1  4.7  2.9 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  8.0  17.5  16.5  5.7  9.9  4.9 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  16.2  19.3  15.6  2.6  3.8  2.5 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 

ตารางที่ 3.9 ความสามารถในการอยูร่อดของสนิคา้ประเภท extensive margins ของประเทศไทย 

  

อตัราความอยูร่อดของสินคา้ใหม่ (%)  อตัราการอยูร่อดของการเจาะตลาดใหม่ (%) 
2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16  2005‐07/2010‐12  2010‐12/2013‐16 

ทั้งหมด  22.3  22.6  55.6  51.8 
เกษตรและอาหาร HS (0‐21)  19.0  27.5  54.2  50.5 
กลุ่มอาหาร*  14.3  20.0  54.0  54.5 
อุตสาหกรรม HS (28‐98)  23.9  21.9  55.9  52.1 
กลุ่มเคมีภณัฑ ์HS (28‐38)  21.2  25.5  53.4  48.6 
กลุ่มพลาสติก HS (39‐40)  ‐  23.0  64.2  59.7 
กลุ่มส่ิงทอ HS (50‐60)  11.8  9.1  43.2  45.7 
กลุ่มเส้ือผา้ HS (61‐62)  ‐  10.0  61.1  55.0 
กลุ่มอิเลคโทรนิกส์ HS (84‐85)  25.9  23.4  59.0  54.5 
กลุ่มยายนต ์HS (87)  ‐  ‐  64.1  59.4 

หมายเหตุ: Survival rate พิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยของการส่งออกที่เป็น EM ในช่วงเวลาที่ t+1  
และกลายมาเป็น IM ในช่วงเวลาที่ t+2 

ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาตฎิ 
  

ตารางที่ 3.9

ความสามารถในการอยู่รอดของสินค้าประเภท extensive margins 

ของประเทศไทย

 
 

41 
 

                                   ท่ีมา : คํานวณจาก UN Comtrade ขององค์การสหประชาชาติ 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกและอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ
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 การวิเคราะห์ในส่วนนี้พิจารณาถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง

โครงสร้างการส่งออกที่ได้วิเคราะห์ไว้ในส่วนที่สามและอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทย อย่างทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรณกรรม

ปรทัิศน์ว่างานศกึษาในอดตีเองยงัไม่ได้ข้อสรปุทีช่ดัเจนว่าโครงสร้างการส่ง

ออกที่มีกระจายตัวของสินค้า หรือการส่งออกที่ยังพึ่งพาการส่งสินค้าเดิม

ไปยงัตลาดเดมิเป็นหลักมผีลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ ดงันัน้การศกึษา
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เศรษฐกิจดังสมการที่ 4.1 ต่อไปนี้:

 (4.1)

โดย  git  = อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (อัตราการเปลี่ยนของ

  มูลค่าเพิ่มที่แท้จริง) ของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 

 Yi,t-1 = มูลค่าเพิ่มที่จริงของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 

 Hit =   ระดับทุนมนุษย์ของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t

 Iit =  ระดับการลงทุนภาคเอกชนในภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t

 Git =  ระดับการลงทุนภาครัฐในภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t

 FDIit = ระดบัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการผลติที่ 

  i ณ เวลาที่ t

 Xit =  ระดับการพึ่งพาการส่งออกของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 

 Mit =  ระดับการพึ่งพาการน�าเข้าของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 

 FinanceDt =  i ที่ t ระดับการพัฒนาทางการเงินของประเทศ ณ 

   เวลาที่ t 
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อ่ืนๆ มากมาย (Barro and Sala-i-Martin, 1995 and Giuliano and Ruiz-Arranz, 2005) ในการหา
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 เพ่ือทดสอบโครงสร้างการส่งออกที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว เราได้เพ่ิมตัวแปร
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=  ปัจจัยเฉพาะภาคการผลิตที ่i อื่นๆ ที่ไม่สามารถวัดได้

 

 
 

24 
 

4.  ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีพิจารณาถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการส่งออกที่ได้วิเคราะห์ไว้
ในส่วนที่สามและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทย  อย่างที่ได้กล่าวไว้ใน
วรรณกรรมปริทัศน์ว่างานศึกษาในอดีตเองยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าโครงสร้างการส่งออกที่มีกระจายตัวของ
สินค้า หรือการส่งออกที่ยังพ่ึงพาการส่งสินค้าเดิมไปยังตลาดเดิมเป็นหลักมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ  
ดังนั้นการศึกษาน้ีใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติเข้ามาพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการศึกษานี้พิจารณา
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรายภาคอุตสาหกรรม   ในการวิเคราะห์จะใช้แบบจําลอง Neo-classical 
Growth  ที่พัฒนาโดย (Barro, 1996) และประยุกต์ใช้ในงานศึกษาปัจจัยกําหนดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ มากมาย (Barro and Sala-i-Martin, 1995 and Giuliano and Ruiz-Arranz, 2005) ในการหา
ความสัมพันธ์.  ภายใต้แบบจําลองดังกล่าวอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นฟังก์ชันของปัจจัยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจดังสมการท่ี 4.1 ต่อไปนี้: 

 
     0 1 , 1 2 3 4 5 6 7 7it i t it it it it it it t i itg c c Y c H c I c GI c FDI c X c M c FinanceD              (4.1) 

 
โดย  itg  = อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (อัตราการเปล่ียนของมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริง) ของภาคการผลิตที่ i ณ 
เวลาที่ t  

Yi,t-1 = มูลค่าเพ่ิมที่จริงของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t   
Hit   =  ระดับทุนมนุษย์ของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 
Iit    = ระดับการลงทุนภาคเอกชนในภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 
Git   = ระดับการลงทุนภาครัฐในภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 
FDIit = ระดับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการผลิตท่ี i ณ เวลาที่ t 
Xit   = ระดับการพ่ึงพาการส่งออกของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t  
Mit  = ระดับการพึ่งพาการนําเข้าของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t  
FinanceDt = ระดับการพัฒนาทางการเงินของประเทศ ณ เวลาที่ t  

i   =  ปัจจัยเฉพาะภาคการผลิตที่ i อ่ืนๆ ที่ไมส่ามารถวัดได้ 
it   = ตัว error ของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t 

    
 เพ่ือทดสอบโครงสร้างการส่งออกที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว เราได้เพ่ิมตัวแปร
โครงสร้างการส่งออกเข้าไปในสมการท่ี 4.1 ได้แก่ การกระจายตัวของการส่งออกทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ 
(hhi_product) และทางด้านตลาดส่งออก (hhi_market) ดังสมการที่ 4.2 ในขณะที่สมการที่ 4.3 เป็นการ

=  ตัว error ของภาคการผลิตที่ i ณ เวลาที่ t

 

 เพือ่ทดสอบโครงสร้างการส่งออกทีม่ต่ีอการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

ในระยะยาว เราได้เพิ่มตัวแปรโครงสร้างการส่งออกเข้าไปในสมการที่ 4.1 

ได้แก่ การกระจายตัวของการส่งออกทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ (hhi_product)	

และทางด้านตลาดส่งออก	(hhi_market)	ดังสมการที่ 4.2 ในขณะที่สมการ

ที ่4.3 เป็นการดัดแปลงสมการที ่4.1 โดยเพิม่ลักษณะของพลวตัการส่งออก 

กล่าวคือ การส่งออกที่เป็น สินค้าเดิมในตลาดเดิม (Intensive	Margin,	

intensive_wsh) และ Extensive Margin โดยในส่วนของ Extensive 
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Margin มีทั้งส่วนที่เป็น Extensive Margin ที่มาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ	(extenproduct_wsh) และตลาดใหม่ๆ (extenmarket_wsh)	เนือ่งจาก

การพิจารณาสดัส่วนดงักล่าวต่อตลาดโลกสามารถให้ภาพความสามารถใน
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การผลิตส�าคัญอย่างทุนมนุษย์ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนคาดว่าจะมี
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 ผลของการลงทนุโดยตรงต่อการขยายตัวอาจเป็นบวกหรือลบกไ็ด้ 

งานศกึษาจ�านวนหนึง่ อาท ิBalasubramanyam et al. (1996); Borensztein 

et al. (1998); Athukorala (2003) มองว่าการลงทนุโดยตรงไม่เพยีงแต่เพิม่

เม็ดเงินลงทุนแต่ยงัมเีทคโนโลยทีีถ่่ายทอดมายงัประเทศทีรั่บเงนิลงทนุด้วย 
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ส่วนท่ีเป็น Extensive Margin ที่มาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (extenproduct_wsh) และตลาดใหม่ๆ 
(extenmarket_wsh)  เนื่องจากการพิจารณาสัดส่วนดังกล่าวต่อตลาดโลกสามารถให้ภาพความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศได้ดีกว่าการมองภาพสัดส่วนดังกล่าวต่อการส่งออกภายในประเทศ งานศึกษาน้ีจึง
พิจารณาสัดส่วนดังกล่าวต่อตลาดโลก 
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ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร Yi,t-1คาดว่าจะมีค่าเป็นลบตามแนวคิดเร่ือง Growth Convergence ที่เมื่อ
ภาคการผลิตหน่ึงๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ การขยายตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามกฎการลดน้อยถอยลงของ
ประสิทธิภาพเครื่องจักรและปัจจัยทุนอ่ืนๆ  ในขณะทีค่่าสัมประสิทธ์ิต่อปัจจัยการผลิตสําคัญอย่างทุนมนุษย ์
การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนคาดว่าจะมีค่าเป็นบวก ในขณะที่ตัวแปรระดับการพัฒนาทางการเงินน่าจะ
ส่งผลทางบวกต่อการขยายตัวของภาคการผลิต ดังนั้นค่าสัมประสิทธ์ิของระดับการพัฒนาทางการเงินคาดว่าจะ
เป็นบวก (Laeven, 2003; Knill, 2005; Beck et.al., 2005)    

ผลของการลงทุนโดยตรงต่อการขยายตัวอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ งานศึกษาจํานวนหน่ึง อาทิ 
Balasubramanyam et al. (1996); Borensztein et al. (1998); Athukorala (2003) มองว่าการลงทุน
โดยตรงไม่เพียงแต่เพ่ิมเม็ดเงินลงทุนแต่ยังมีเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมายังประเทศท่ีรับเงินลงทุนด้วย ในขณะที 
Reis (2001) และ Firebough (1992) มองว่าการลงทุนโดยตรงมีแนวโน้มสร้างความเช่ือมโยงไปยังเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่จํากัดและมักจะใช้เทคโนโลยีการผลิต (สัดส่วนแรงงานต่อทุน) ที่ไม่สอดคล้องกับฐาน
ทรัพยากรของประเทศที่รับเงินลงทุน ดังน้ันการลงทุนโดยตรงอาจบ่ันทอนการลงทุนภายในประเทศและทํา
ให้ผลต่อการขยายตัวการผลิตลดลง 

ดังที่นําเสนอในส่วนที่ 2 ตัวแปรที่วัดโครงสร้างการส่งออกทั้งการกระจายตัว Intensive และ 
Extensive Margin นัยต่อการส่งออกยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นบวกหรือลบต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
ภาคการผลิตอาจได้ประโยชน์จากการกระจายของการส่งออกโดยเฉพาะการกระจายความเส่ียงของรายได้
เงินตราต่างประเทศคล้ายคลึงกับการจัด Portfolio ทางด้านการเงิน (Ghosh and Ostry, 1994; Bleaney 
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จะใช้เทคโนโลยีการผลิต (สัดส่วนแรงงานต่อทุน) ที่ไม่สอดคล้องกับฐาน

ทรพัยากรของประเทศทีร่บัเงนิลงทนุ ดงันัน้การลงทนุโดยตรงอาจบัน่ทอน

การลงทุนภายในประเทศและท�าให้ผลต่อการขยายตัวการผลิตลดลง

 ดังที่น�าเสนอในส่วนที่ 2 ตัวแปรที่วัดโครงสร้างการส่งออกทั้งการ

กระจายตัว Intensive และ Extensive Margin นัยต่อการส่งออกยังสรุป

ไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นบวกหรือลบต่อการขยายตัวของภาคการผลิต ภาคการ

ผลติอาจได้ประโยชน์จากการกระจายของการส่งออกโดยเฉพาะการกระจาย

ความเสี่ยงของรายได้เงินตราต่างประเทศคล้ายคลึงกับการจัด Portfolio 

ทางด้านการเงิน (Ghosh and Ostry, 1994; Bleaney and Greenaway, 

2001) นอกจากน้ันการกระจายตัวของการส่งออกมีส่วนช่วยสร้างองค์

ความรู้ใหม่ หรือ Knowledge spillovers หรือ การเรียนรู้จากการส่งออกซึ่ง

ส่งผลดีต่อการขยายตวัของภาคการผลิต (Amin Gutierrez de Pineres and 

Ferrantino, 2000) อย่างไรก็ตามงานศึกษา อาทิ Imbs and Wacziarg 

(2003), Lederman and Maloney (2007) ชี้ให้เห็นว่าผลของการกระจาย

ตวัของการส่งออกต่อการขยายตวัการผลิตอาจไม่ใช่สมการเส้นตรงเสมอไป 

โดยเฉพาะในบรบิทของประเทศก�าลังพฒันา ในขณะทีป่ระโยชน์ของ Inten-

sive และ Extensive Margin เองก็ยังไม่ชัดเจน Hummels and Klenow 

(2005) และ Pham and Martin (2007) พบว่าอตัราการขยายตวัการส่งออก

ส่วนใหญ่กระตุ้นมาจาก Extensive Margin Brenton and Newfarmer 

(2007) พบความส�าคัญของการส่งออกสนิค้าเดิมทีม่อียูใ่นตลาดเดมิสามารถ

ช่วยกระตุ้นการส่งออกมากกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการเปิด

ตลาดใหม่

 การประเมินผลกระทบของสมการการขยายตัวของภาคการผลิต

ใช้ชดุข้อมูล Panel ทีเ่ป็นการผสมระหว่างข้อมลูอนกุรมเวลาและข้อมลูภาค

ตัดขวางระหว่างปี 2002-2015 ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม 23 ภาค

การผลิต ย่อยตามการจ�าแนกที่ระดับความละเอียดพิกัด 2 หลักตามระบบ 
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ISIC ตารางภาคผนวกที่ 1 น�าเสนอวิธีการวัดของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการ

ศกึษานีแ้ละแหล่งข้อมลู ในขณะทีต่ารางภาคผนวกที ่2 น�าเสนอคณุลกัษณะ

ทางสถิติและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ สมการต่างๆ ใน

การศึกษานี้ใช้วิธี Generalized	Method	of	Moments (GMM) พัฒนาโดย 

Blundell and Bond (1998) เพื่อจัดการกับปัญหาความเอนเอียงของ

ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการณ์ หรือ Bias จากปัจจัยอื่นๆ เฉพาะภาคการ

ผลิตหนึ่งๆ ที่มีผลกระทบแต่ไม่สามารถวัดได้ หรือ 
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and Greenaway, 2001).  นอกจากนั้นการกระจายตัวของการส่งออกมีส่วนช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ 
Knowledge spillovers  หรือ การเรียนรู้จากการส่งออกซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวของภาคการผลิต (Amin 
Gutierrez de Pineres and Ferrantino, 2000).  อย่างไรก็ตามงานศึกษา อาทิ Imbs and Wacziarg 
(2003), Lederman and Maloney (2007) ช้ีให้เห็นว่าผลของการกระจายตัวของการส่งออกต่อการขยายตัว
การผลิตอาจไม่ใช่สมการเส้นตรงเสมอไป โดยเฉพาะในบริบทของประเทศกําลังพัฒนา  ในขณะที่ประโยชน์
ของ Intensive และ Extensive Margin เองก็ยังไม่ชัดเจน Hummels and Klenow (2005) และ Pham 
and Martin (2007) พบว่าอัตราการขยายตัวการส่งออกส่วนใหญ่กระตุ้นมาจาก Extensive Margin  
Brenton and Newfarmer (2007) พบความสําคัญของการส่งออกสินค้าเดิมที่มีอยู่ในตลาดเดิมสามารถช่วย
กระตุ้นการส่งออกมากกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือการเปิดตลาดใหม่ 

 การประเมินผลกระทบของสมการการขยายตัวของภาคการผลิตใช้ชุดข้อมูล Panel ที่เป็นการผสม
ระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตัดขวางระหว่างปี 2002-2015  ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรม 23 
ภาคการผลิตย่อยตามการจําแนกที่ระดับความละเอียดพิกัด 2 หลักตามระบบ ISIC  ตารางภาคผนวกที่ 1 
นําเสนอวิธีการวัดของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษานี้และแหล่งข้อมูล ในขณะที่ตารางภาคผนวกท่ี 2 นําเสนอ
คุณลักษณะทางสถิติและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่าน้ี สมการต่างๆ ในการศึกษานี้ใช้วิธี 
Generalized Method of Moments (GMM) พัฒนาโดย Blundell and Bond (1998)  เพ่ือจัดการกับ
ปัญหาความเอนเอียของค่าสัมประสิทธ์ิที่ประมาณการณ์ หรือ   Bias จากปัจจัยอ่ืนๆเฉพาะภาคการผลิตหน่ึงๆ 
ที่มีผลกระทบแต่ไม่สามารถวัด หรือ i และปัญหาทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างตัวแปรตามและตัว
แปรอธิบาย  

 ตารางที่ 4.1 นําเสนอผลการประมาณการณ์เศรษฐมิติ โดยแถวตั้ง A และ B ประเมินเฉพาะผลของ
การส่งออกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่แถวต้ังที่ C ถึง H เราทดสอบโครงสร้างการส่งออกในเชิง
การกระจายตัวของสินค้าและตลาด แถวตั้งที่ I และ K เป็นผลการทดสอบ Intensive และ Extensive 
Margins ที่มีต่อการขยายตัวของภาคการผลิต  ในขณะท่ีแถวตั้งที่ L และ M นําเสนอผลในกรณท่ีสัดส่วนการ
บริโภคภาคเอกชนเป็นหน่ึงในตัวแปรอธิบาย 

ตารางที่ 4.1  

 ผลการประมาณการณ์พบว่าการพ่ึงพาการส่งออกส่งผลดีต่อการขยายตัวของภาคกาคผลิต ผลบวก
ของการพึ่งพาการส่งออกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจพบในทุกๆ กรณี (ตารางที่ 4.1)  แม้กระท่ังหลังวิกฤต
ซับไพร์ในปี 2551-52  โดยค่าสัมประสิทธ์ิของตัว Interaction term ระหว่างการส่งออกกับตัวแปรหุ่น
ระหว่างปี 2010-15 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (log(X_GDP)*dum1015) (ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง B)  เรื่องดังกล่าว

 และปัญหาทิศทาง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอธิบาย 

 ตารางที ่4.1 น�าเสนอผลการประมาณการณ์เศรษฐมติ ิโดยแถวตัง้ 

A และ B ประเมินเฉพาะผลของการส่งออกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ในขณะที่แถวตั้งที่ C ถึง H เราทดสอบโครงสร้างการส่งออกในเชิงการกระ

จายตวัของสินค้าและตลาด แถวตัง้ที ่I และ K เป็นผลการทดสอบ Intensive 

และ Extensive Margins ที่มีต่อการขยายตัวของภาคการผลิต ในขณะที่

แถวตั้งที่ L และ M น�าเสนอผลในกรณที่สัดส่วนการบริโภคภาคเอกชนเป็น

หนึ่งในตัวแปรอธิบาย
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 ผลการประมาณการณ์พบว่าการพึ่งพาการส่งออกส่งผลดีต่อการ

ขยายตัวของภาคการผลิต ผลบวกของการพึ่งพาการส่งออกต่อการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจพบในทุกๆ กรณี (ตารางที่ 4.1) แม้กระทั่งหลังวิกฤต

ซบัไพรม์ในปี 2551-52 โดยค่าสมัประสทิธิข์องตวั Interaction term ระหว่าง

การส่งออกกับตัวแปรหุ่นระหว่างปี 2010-15 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(log(X_GDP)*dum1015) (ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง B) เรื่องดังกล่าวสะท้อน

ถึงบทบาทความส�าคัญของการส่งออกต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 

ด้วยขนาดตลาดในประเทศทีค่่อนข้างจ�ากดั การส่งออกยงัเป็นช่องทางหนึง่

ที่ส�าคัญที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว  

 ในทางตรงกนัข้าม เราไม่พบว่าการน�าเข้ามบีทบาทกระตุน้ให้ภาค

การผลิตขยายตัว เรื่องดังกล่าวน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า

ประเทศไทยได้ผนวกเป็นส่วนหน่ึงของเครอืข่ายการผลติของบริษทัข้ามชาติ 

การน�าเข้าจงึไม่ได้เป็นการตดัสนิใจทีอ่สิระแต่ต้องค�านงึถึงธรรมชาตกิารเกือ้

หนุนของต�าแหน่งของฐานการผลิตในประเทศเทียบกับฐานการผลิตอื่นๆ 

ในเครือข่าย บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายมีแนวโน้มน�าเข้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่ง

ส�าเร็จรูปจากแหล่งผลิตหนึ่งๆ เป็นการเฉพาะแทนการหาเอง พฤติกรรม

ดังกล่าวมักพบในการแบ่งขั้นตอนการผลิตในช่วงเวลาที่เราก�าลังศึกษาที่ 

Baldwin (2016) เรียกว่าเป็น Second unbundling

 แนวโน้มที่น่าสนใจประการหนึ่งจากการทดสอบบทบาทของการ

กระจายตัวของการส่งออก เราพบว่าภาคการผลิตที่มีการกระจายตัวใน

สินค้าที่ต�่า (กระจุกตัวในการผลิตสินค้า) มีแนวโน้มขยายตัวเร็วกว่าเม่ือ

เทียบกับภาคการผลิตที่การส่งออกมีการกระจายตัว ดังสะท้อนจากค่า

สัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ของตัวแปร hhi_product	 (ตารางที่ 4.1 แถวตั้งที่ C-H) ผลการศึกษา

ดังกล่าวแตกต่างจากงานศึกษาที่ผ่านมา (e.g. Ghosh and Ostry, 1994; 

Amin Gutierrez de Pineres and Ferrantino, 2000) ที่มองว่าการกระจาย
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การส่งออกมีผลต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 

 ถงึแม้ว่าการกระจกุตวัทีส่งูขึน้เนือ่งจากการเลอืกผลติเฉพาะสนิค้า

ทีต่นมีความช�านาญอาจท�าให้ความเสีย่งที ่Shock ทีเ่กดิขึน้เฉพาะกบัสนิค้า

นัน้จะส่งผลกระทบรนุแรงเพิม่ขึน้กต็าม แต่การมุง่ผลติสนิค้านัน้ๆ สามารถ

สร้างผลประโยชน์ด้านอืน่ๆ โดยเฉพาะการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอย่าง

ต่อเนือ่งและในทีส่ดุสามารถบรรเทาผลเสยีจาก Shock ทีเ่กดิขึน้ได้ นอกจาก

นั้นผู้ประกอบการสามารถลดความผันผวนจากความช�านาญในการผลิต

สินค้า โดยการหันไปท�าให้เกิดการกระจายตัวในตลาดแทนได้ การศึกษานี้

พบว่า การเพิ่มการกระจายตัวของตลาดส่งออกสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิด

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ เห็นได้จากค่าสัมประสิทธิที่ติดลบและมี

นัยส�าคัญของ	hhi_market (ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง C) ความสัมพันธ์ที่เราพบ

ในการศึกษานี้ค่อนข้าง robust ถึงแม้ภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ดัง

เห็นได้จากค่าสัมประสิทธิที่ไม่มีนัยส�าคัญของตัวแปรหุ่น dum1015 เม่ือ

ท�าการปฏิสัมพันธ์กับตัวแปร hhi_product และ hhi_market	(ตารางที่ 4.1 

แถวตั้ง D และ E) 

 งานศกึษานีไ้ด้ส�ารวจต่อว่าการกระจายตัวของตลาดในทศิทางไหน

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ จากตารางที่ 4.1 แถวตั้ง H 

การเพิ่มขึ้นการส่งออกไปยังตลาด CLMV มีส่วนส�าคัญในการกระตุ้นการ

ขยายตัวของภาคการผลิตโดยเฉพาะเวียดนามที่วันนี้ก�าลังขยายตัวอย่าง

มากในตลาดโลก การเพิ่มสัดส่วนของการค้าของประเทศไทยกับประเทศ

ในกลุ่ม CLMV นอกจากช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิมและยัง

อาจช่วยให้สินค้าส่งออกของไทยผ่านไปยังตลาดอื่นๆ ที่เวียดนามส่งออก

ได้เพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดยีวกนัก�าลังซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ของประเทศเหล่านีน่้าเป็น

ส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งสินค้าไปขายในตลาด

เวียดนามได้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังไม่พบว่าการเพิ่มขึ้น

ของสดัส่วนของตลาดเกดิใหม่อย่างกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง บราซลิ 
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รัสเซีย และอินเดีย ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของภาคการผลิตอย่างมีนัย

ส�าคัญ ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาด

ดังกล่าวยังมีปริมาณไม่มาก นอกจากนั้นประเทศเหล่าน้ีเผชิญวัฎจักรของ

ราคาน�า้มนัและสนิค้าสนิแร่ (Boom-Bust Epidoes) ในช่วงก่อน-หลงัวกิฤต

ซับไพรม์ ท�าให้เมื่อราคาสินค้าเหล่านี้อยู่ในข่วงขาลง ความต้องการน�าเข้า

สินค้าจากประเทศต่างๆ ลดลง (The Economist, 2013a และ 2013b) แตก

ต่างจากกรณีของ CLMV ที่ก�าลังตักตวงผลประโยชน์จากการเชื่อมโยงเข้า

เป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจโลกและเครือข่ายการผลิตของบริษัทข้ามชาติ 

นอกจากน้ันแล้วสินค้าน�าเข้าส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้จะอยู่ในหมวด

ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นส�าคัญซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 

ของการส่งออกรวมทัง้หมดไปยงัประเทศเหล่านี้21 โดยธรรมชาตขิองสนิค้า

อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่กีารแบ่งงานกนัท�าระหว่างประเทศ ดงันัน้ความเชือ่มโยง

ไปยังภาคการผลิตอื่นๆ หรือ Backward linkage ของการส่งออกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์จึงมีจ�ากัด ในขณะที่กลุ่มอาหารคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย

ละ 10 ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่ากระป๋องซึ่งก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ Backward 

Linkage มีจ�ากัด ในขณะที่สินค้าน�าเข้าของทางกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ

เวียดนามจะกระจายอยู่ในหลายหมวดสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจ�าพวก

อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 30 ของการส่งออกไป CLMV ทั้งหมด (รองลงมา

ได้แก่พวกสิ่งทอ เส้ือผ้า (ร้อยละ 21) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 14) อาหาร 

(ร้อยละ 10) ซึ่งความสามารถในการกระจายสินค้าได้มากกว่าในตลาด

ดังกล่าวท�าให้มีแนวโน้มที่จะสามารถสร้าง Backward linkage ใน

ประเทศไทยได้มากกว่า

 เมื่อเราพิจารณาโครงสร้างการส่งออกที่เป็น Intensive และ Ex-

tensive Margins เราพบว่าการเพิ่มสัดส่วนของการส่งออกสินค้าที่มีอยู่ไป

21 ผู้เขียนค�านวณจากฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ โดยใช้ข้อมูลปี 2015-

16 
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ยังตลาดใหม่ (Extensive margin: EM2 และ EM3 ในส่วนที่ 3) มีนัยส�าคัญ

ต่อการกระตุ้นให้ภาคการผลิตขยายตัว โดยเฉพาะการเปิดตลาดในตลาด

เดมิทีป่ระเทศเคยส่งออกสนิค้าอืน่ ดงัสะท้อนจากค่าสมัประสทิธทิีเ่ป็นบวก

และมีนัยส�าคัญของตัวแปร extenmarket_wsh และค่าสัมประสิทธิที่มีแนว

โน้มสูงกว่าของ extenmarket_old_wsh (ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง I และ K) ที่

เป็นเช่นนั้นอาจเน่ืองมาจากการเปิดตลาดในสินค้าเดิมที่ประเทศเคยส่ง

สินค้าอื่นมาก่อนมีต้นทุนในการเจาะตลาดที่ต�่ากว่า 

 ในทางตรงกันข้ามการเพิ่มสัดส่วนของสินค้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นการ

ส่งออกไปยงัตลาดใหม่หรอืในตลาดเดมิกลบัไม่ได้มส่ีวนกระตุน้ให้ภาคการ

ผลิตขยายตัวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (ถึงแม้เราใช้สัดส่วนของสินค้าดัง

กล่าวในตลาดโลกมาพิจารณาก็ตาม) นั่นคือค่าสัมประสิทธิของตัวแปร 

extenproduct_wsh ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง I) ที่เป็น

เช่นนั้นอาจเนื่องมาจากสองปัจจัย ปัจจัยแรกโดยธรรมชาติของสินค้าใหม่ 

การกระตุ้นให้การผลิตขยายตัวอย่างรวดเร็วน่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่สูงเกี่ยวข้องในทั้งการผลิตและเจาะตลาด นอกจากน้ันแล้วถ้าผลิตภัณฑ์

นั้นสามารถท่ีจะอยู่ต่อได้ (survive) สินค้านั้นจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น 

intensive ปัจจัยที่สอง คือ ดังน�าเสนอในการวิเคราะห์ก่อนหน้า (ในส่วนที่ 

3) ลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด มีเพียงแค่ประมาณร้อยละ 20 ที่

สามารถพัฒนาไปสู่การส่งออกที่ค่อนข้างยั่งยืนได้ ดังนั้นคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาอาจยังไม่สามารถสร้างหรือกระตุ้นการเติบโต

เศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส�าคัญ 

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในตลาดโลก (Intensive Margin) 

จากการศึกษาทางเศรษฐมิติเราพบว่าภาคการผลิตไหนที่มีสัดส่วนของ 

Intensive Margin เพ่ิมมากขึ้นในตลาดโลกกระตุ้นให้การผลิตขยายตัว

มากกว่า (ตารางที่ 4.2 แถวตั้ง I) ถึงแม้ว่าค่าสัมประสิทธิมีค่าค่อนข้างต�่า

เมื่อเทียบกับ Extensive Margin ในส่วนของการเปิดตลาดใหม่ ดังนั้นถึง
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แม้ว่าการขยายตัวของสินค้าเดิมในตลาดเดิมของประเทศเรายังมาจาก

การขยายปริมาณมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ความสามารถใน

การขยายมูลค่าของสินค้าดังกล่าวในตลาดโลกถือว่ายังเป็นผลดีต่อการ

ขยายตัวของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มข้ึนช้าอาจเป็น

ผลมาจากการพัฒนา process innovation ในการผลิตของประเทศ

 ข้อสังเกตทีส่�าคัญประการหนึง่ คือ การที ่interaction term ระหว่าง

การส่งออก (X_GDP) และ โครงสร้างการส่งออกต่างๆ (เช่น การกระจาย

ตวัของสนิค้า intensive และ extensive margins) ไม่ได้มนียัส�าคญัทางสถติิ

สะท้อนถึงโครงสร้างการส่งออกเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอธิบายเพิ่มในความ

สามารถของการส่งออกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เรื่องดังกล่าวแตกต่างกับ

งานศกึษาในอดีตบางงาน เช่น Haddad et.al. (2010) ซึง่พบว่าการกระจาย

ตวัของสินค้าส่งออกจะช่วยให้ประสทิธภิาพของการเปิดประเทศเพิม่ขึน้ ข้อ

ค้นพบดังกล่าวเป็นการพจิารณาในลักษณะ cross-country และใช้เวลาการ

พิจารณาที่ค่อนข้างยาวตั้งแต่ปี 1970-2006 ดังนั้นการไม่พบความส�าคัญ

ของ interaction term ดงักล่าวในงานศกึษานีอ้าจเนือ่งมาจากข้อมลูทีใ่ช้ยงั

ค่อนข้างสั้นในการที่จะเห็นความสามารถส่วนเพิ่มที่โครงสร้างการส่งออก

จะช่วยอธิบายการเปิดประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

 นอกจากนั้นแล้วการศึกษาในเชิงเศรษฐมิติชิ้นนี้ยืนยันว่าปัจจัย

ภายในประเทศโดยเฉพาะการลงทนุภาคเอกชน (priinvest_GDP) และการ

ลงทุนภาครัฐ (govinvest_GDP) เป็นกลจักรส�าคัญที่จะกระตุ้นการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง A) ในขณะเดียวกันการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDIinflows) ซึ่งถึงแม้ว่าทางทฤษฎียังมีความไม่

แน่นอนในผลกระทบ แต่งานศึกษานี้พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่าง

ประเทศยงัเป็นกลจกัรในการกระตุน้เศรษฐกิจทีส่�าคัญช่องทางหนึง่ของไทย 

(ตารางที่ 4.1 แถวตั้ง A) อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อเราเพิ่มตัวแปร

การบริโภคภาคเอกชนในสมการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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(privatecon_GDP) ตัวแปรนี้กลับมีค่าเป็นลบและมีนัยส�าคัญ (ตารางที่ 

4.2 แถวตั้ง L) ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากลักษณะการเพิ่มขึ้นของการ

บริโภคภาคเอกชนที่ผ ่านมาถูกกระตุ ้นจากการขยายตัวของสินเชื่อ 

ดังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงข้ึน เร่ืองดังกล่าว

น่าจะท�าให้โอกาสทีก่ารบรโิภคจะขบัเคล่ือนเศรษฐกจิได้อย่างต่อเนือ่งท�าได้

ยากเมื่อหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูง Jordà et al (2015) และ 

Lombardi et al (2017) ได้พบหลักฐานเชิงประจกัษ์เช่นเดยีวกนัว่าในหลาย

ประเทศที่พยายามหันมากระตุ้นการบริโภคโดยการให้เครดิตมีแนวโน้มที่

จะท�าให้การเจรญิเตบิโตถดถอยในอนาคต เนือ่งจากผูบ้รโิภคต้องน�ารายได้

ส่วนใหญ่ไปใช้ในส่วนของ Debt servicing Kharroubi and Kohlscheen 

(2017) ได้ศกึษาการใช้การบรโิภคเป็นตวักระตุน้เศรษฐกจิของ 12 ประเทศ

รวมทั้ง จีนและอินเดีย ในช่วงปี 2010-16 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการ

พยายามใช้การบริโภคเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมักจะน�าไปสู่อัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่น้อยกว่าการใช้การลงทุนหรือ

การส่งออก 
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5. บทสรุปและนัยเชิงนโยบาย
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 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างการส่งออกและการขยายตวัทางเศรษฐกจิในระยะยาวของ

ประเทศไทย โครงสร้างหลักทีจ่ะพจิารณาในงานวจิยัชิน้นีป้ระกอบด้วยการ

พจิารณาระดบัการกระจกุตวัของสนิค้าและตลาดส่งออก รวมทัง้พลวตัของ

การส่งออกของไทยว่าโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าเดิมในตลาดเดิม (หรือ

ที่อ้างถึงว่าเป็น Intensive Margin) หรือ ผู้ส่งออกสามารถน�าเสนอสินค้า

ใหม่ๆ เสนอต่อตลาดไม่ว่าเป็นตลาดเดิมที่มีการค้าขายอยู่เดิม หรือเปิด

ตลาดใหม่ๆ หรือเราน�าสินค้าส่งออกเดิมเปิดตลาดใหม่ๆ ซึ่งเราเรียกสินค้า

นั้นๆ ว่าเป็น Extensive Margin การวิเคราะห์น้ีน�าเสนอภาพเชิงเปรียบ

เทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาค 4 ประเทศได้แก่ 

ประเทศจีน เกาหลีใต้ และเวียดนามซึ่งเป็นไม้วัดที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้เรา

ไม่ประมาทในการประเมนิการส่งออกของไทยและเป็นความพยายายามหา

จดุอ่อนต่างๆ เพือ่น�ามาพัฒนาภาคการส่งออกของไทยให้ดยีิง่ขึน้ไป ในขณะ
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ที่เราเลือกประเทศมาเลเซียเพราะเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูงกว่า

ประเทศไทยเล็กน้อยและบ่อยครั้งน�ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างการส่งออกและการวิเคราะห์เศรษฐมิติ

ชีใ้ห้เห็นว่าภาคการผลิตทีม่กีารกระจกุตวัเพิม่ขึน้ในโครงสร้างสนิค้าส่งออก

ขยายตวัสงูกว่าภาคการผลิตทีม่กีารกระจายตวัของสนิค้า แม้ว่าการกระจกุ

ตัวท่ีสูงข้ึนเพราะหันไปผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนมีความช�านาญอาจท�าให้

ผลกระทบจาก Shock ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะกับสินค้านั้นมีเพิ่มขึ้น แต่การ

เพิ่มความช�านาญในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ สามารถสร้างผลประโยชน์

ด้านอืน่ๆ โดยเฉพาะความสามารถทีจ่ะกระตุน้ประสทิธภิาพการผลติอย่าง

ต่อเน่ืองและท�าให้การส่งออกกลายมาเป็นแหล่งรายได้เงนิตราต่างประเทศ

ท่ีมั่นคงและบรรเทาปัญหาจากความผันผวนที่อาจเกิดจากการหันไปผลิต

สินค้าที่ตนมีความช�านาญ อย่างไรตามจากการพิจารณาโครงสร้างการส่ง

ออกของไทยจากตัวเลขการส่งออกที่มีความละเอียดสูง (6 digit HS code) 

กลับพบว่าการส่งออกของไทยมีการกระจายตัวในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดย

เฉพาะหลังเกิดวิกฤตซับไพรม์ และสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาครวมทั้งประเทศที่มีรายได้ต่อหัวที่สูงอย่างเกาหลีใต้ ระดับการ

กระจายตัวในสินค้าส่งออกของไทยน้อยกว่าเพียงประเทศจีนเท่านั้นแต่ดู

เหมือนว่าการกระจายตัวของจีนเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่หลังวิกฤต

ซับไพรม์ ดังน้ันโครงสร้างการส่งออกในส่วนของการกระจายตัวที่มาก

ของผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มท�าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยชะลอตัวได้ ซึง่ทีเ่ป็นเช่นนัอ้าจเกดิเนือ่งจากด้วยทรัพยากรทีม่ี

อยูอ่ย่างจ�ากดัผูป้ระกอบการทีมุ่ง่เน้นการกระจายสนิค้าอาจท�าให้การพฒันา

ผลติภณัฑ์ในเชงิลกึขาดหายไป ผูป้ระกอบการสามารถลดความผนัผวนจาก

การสร้างความช�านาญในการผลิตสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยการหนัไปกระจายตวั

ในตลาดแทนได้ ซึง่จากการศึกษานีพ้บว่า การเพิม่การกระจายตวัของตลาด

ส่งออกสามารถช่วยกระตุ ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ 
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จากข้อมูลการค้าประเทศไทยมกีารกระจายตวัในตลาดส่งออกอย่างชดัเจน

ในช่วงปี 2002-08 และเริ่มทรงตัวในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

 การวิเคราห์ในส่วนของ intensive และ extensive margins ยนืยนั

ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่ในเชิงลึก (ให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น) มีความจ�าเป็นมิใช่มุ่งเพียงแต่พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐมิติในการศึกษานี้พบว่าภาคการผลิตที่มีสัดส่วนของ

การส่งออกสนิค้าเดมิในตลาดเดมิ (intensive margin) เพิม่มากขึน้ในตลาด

โลกมีแนวโน้มขยายตัวเร็วกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการด�าเนิน

งานการส่งออกในส่วน Intensive Margin ในตลาดโลกของไทยโดยเฉลี่ยมี

แนวโน้มทรงตัว (ปรับตัวดีขึ้นในบางอุตสาหกรรม นั่นคือในกลุ่มเคมีภัณฑ์ 

พลาสติก และกลุ่มยานยนต์) ซึ่งถ้าประเทศไทยเทียบไม้วัดอย่างประเทศ

มาเลเซียผลการด�าเนินงานในส่วนของสินค้าเดิมในตลาดเดิมก็ดูเป็นที่น่า

พอใจในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเทียบไม้วัดที่สูงอย่างประเทศเกาหลีใต้ จีนและ 

เวยีดนามซ่ึงมีการขยายตวัของการส่งออกสนิค้าเดมิในตลาดเดมิได้ดอีย่าง

ต่อเน่ือง ก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยสามารถปรบัปรุงอะไรได้เพิม่ขึน้ ซึง่ส่วน

หนึง่ทีส่ามารถท�าได้อย่างรวดเรว็คือการพัฒนาการผลติในส่วนของ process 

innovation ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและขยายปริมาณการส่งออก

ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการส่งออกของประเทศจีน และเวียดนามเองในปัจจุบันการ

เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่ก็ยังมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

ปรมิาณ การเพ่ิมมลูค่าการส่งออกของสนิค้าเดมิถงึแม้ว่ายงัมาจากการเพิม่

ของปรมิาณเป็นส�าคัญสามารถเป็นแหล่งเงนิทนุทีส่�าคญัหนึง่ของผูป้ระกอบ

การในการน�ามาท�าการวิจยัและพฒันาเพือ่สร้างนวตักรรมในผลติภณัฑ์และ

ขบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการยกระดับอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 การเพ่ิมสัดส่วนของสินค้าใหม่ไม่ว่าจะในตลาดใหม่หรือในตลาด

เดิม (extensive margin: product) ยังมีอยู่จ�ากัดและสัดส่วนของสินค้าใหม่

ในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของ
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ภาคเกษตรและอาหาร ซึ่งในปัจจุบันการส่งออกสินค้าใหม่ยังไม่ได้กระตุ้น

ให้ภาคการผลิตมีการขยายตัวอย่างมีนัยส�าคัญ ที่เป็นเช่นน้ันอาจเน่ืองมา

เหตุผลหลัก 2 ประการ ประการแรก ธรรมชาติของสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่

ซึง่โดยธรรมชาตจิะไม่สามารถสร้างอตัราการเจรญิเตบิโตได้มากเพราะต้อง

มค่ีาใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องในการผลิตและเจาะตลาด นอกจากนัน้แล้วถ้า

ผลติภัณฑ์น้ันสามารถทีจ่ะอยูต่่อได้ (survive) สนิค้านัน้จะถกูเปลีย่นสถานะ

เป็น intensive เหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งส�าคัญไม่แพ้กัน คือ มีความเป็น

ไปได้ทีล่กัษณะผลติภณัฑ์ใหม่ทีเ่ข้าสูต่ลาดหรอืได้รบัการพฒันาซึง่จากการ

ใช้ข้อมูลการค้าในเชิงลึกจะเหน็ได้ว่ายงัมค่ีอนข้างต�า่ทีจ่ะสามารถพฒันาไป

สู่การส่งออกที่ค่อนข้างยั่งยืนได้ ดังน้ันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูก

พฒันาขึน้โดยรวมอาจยงัไม่มากพอทีจ่ะสามารถสร้างหรือกระตุน้การเตบิโต

ทางการผลิตได้อย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(extensive margin ในส่วนของ products) น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถด�าเนิน

การควบคู่ หรือเป็นผลพลอยได้ (byproduct) จากความส�าเร็จในการรักษา

สินค้าเดิมในตลาดเดิม 

 Extensive margin ในส่วนของการขยายตลาด (โดยการส่งออก

สินค้าเดิม) มีส่วนส�าคญัทีส่ามารถกระตุน้การเตบิโตของการผลติได้อย่างมี

นัยส�าคัญโดยเฉพาะในส่วนของตลาดเดิมที่ประเทศไทยเคยส่งออกสินค้า

อื่น อย่างไรก็ตามสัดส่วนดังกล่าวในตลาดโลกของประเทศไทยมีแนวโน้ม

ลดลงอย่างมีนัยในช่วง 2013-16/2010-12 ในทุกอุตสาหกรรมหลัก ในขณะ

ที่ประเทศจีนและเกาหลีใต้สัดส่วนดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากนั้นแล้วอัตราการอยู่รอดของสินค้าเมื่อมีการเปิดตลาด

ใหม่จะเห็นได้ว่าจะมีเพียงครึ่งเดียวที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การส่งออกที่

ค่อนข้างย่ังยืนได้ ซ่ึงอตัราการอยูร่อดของไทยในส่วนของการเปิดตลาดใหม่

ยังคงต�่ากว่าจีน เกาหลีใต้และเวียดนาม การลดลงของสัดส่วนของสินค้า

ประเภทน้ีในตลาดโลกอาจเป็นสญัญาณเตอืนให้ประเทศไทยต้องตัง้ค�าถาม
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กบัประสทิธผิลของมาตรการในการเจาะตลาดใหม่ของประเทศไทย ซึง่อาจ

จ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญในเชิงคุณภาพในการเจาะตลาดเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะไม่ใช่มุ่งเน้นแต่จ�านวนตลาดที่เปิดใหม่ แต่ควรให้แต่ละตลาดที่

เปิดใหม่สามารถรองรบัผลติภณัฑ์ของไทยได้อย่างมนียัส�าคญัและต่อเนือ่ง 

ความพยายามในการเร่งเปิดตลาดใหม่ไม่ว่าด�าเนินผ่านการลงนามความ

ตกลงการค้าเสรี หรือการจัด Road Show โดยไม่ได้ค�านึงถึงความเป็นไป

ได้และความต่อเนื่องอาจท�าให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ
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ภาคผนวกที่ 1 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐมิติ

ภาคผนวกนี้อธิบายถึงตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐมิติในการ

ศึกษานี้และแหล่งข้อมูลสรุปได้ดังตารางดังนี้ 

 
 

46 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวเิคราะห์เศรษฐมิติ 

ภาคผนวกน้ีอธิบายถึงตัวแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐมิติในการศึกษานี้และแหล่งข้อมูลสรุปได้ดังตารางดังน้ี  

ตัวแปร คําอธิบาย แหล่งข้อมูล
GDPgrowth อัตราการขยายตวัของมูลค่าเพ่ิม(ที่แท้จริง) หรือ 

GDPgrowth รายสาขาการผลิตทีพิ่กัด 2 หลักตามระบบ 
International Standard of Industrial Classification 
(ISIC) การเลือกระดับความละเอียดที่พิกดั 2 หลักเนื่องจาก
ตัวแปรอื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐมิตมิีการจัดเก็บที่
ความละเอียดที่พิกัด 2 หลัก 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

Log(initialGDP) ระดับมูลค่าเพ่ิมที่แท้จริงรายสาขาการผลิตที่ระดับความ
ละเอียดที่พิกัด 2 หลักย้อนหลัง 1 ปี 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

X_GDP และ M_GDP มูลค่าการส่งออกและนําเข้าที่จัดเก็บตามระบบ HS ที่ความ
ละเอียดพิกัด 6 หลัก แล้วนํามาเทียบเป็นสัดส่วนกับ
มูลค่าเพ่ิมรายสาขาการผลิตตามระบบ ISIC ที่ความละเอียด 
2 หลักโดยใช้ตารางเทียบมาตรฐาน (Concordance) เป็น
ตัวเชื่อมข้อมูล 2 ระบบ 

ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศใช้ฐานข้อมูล 
UN Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติฎ 
ใ น ขณะที่ มู ล ค่ า เ พ่ิ ม จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ    
ตารางเทียบมาตรฐาน (Concordance) 
เป็นตัวเช่ือมข้อมูล 2 ระบบ ได้มาจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ    

hhi_product และ hhi_market สูตรการคํานวณ HHI เป็นไปตามที่นําเสนอในเนื้อหา โดย 
HHI ที่คํานวณได้จัดหมวดหมู่ตามระบบ HS ดังน้ันเราใช้
ตารางเทียบมาตรฐาน (Concordance) เป็นตัวเช่ือมข้อมูล 
2 ระบบเข้าหากัน   

นั ก วิ จั ย คํ า น วณจ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  UN 
Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

intensive_wsh สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เป็น Intensive Marginของ
ประเทศไทย (คํานวณตามที่นําเสนอในเนื้อหา) ต่อมูลค่า 
Intensive Margin ของโลก*  

นั ก วิ จั ย คํ า น วณจ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  UN 
Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

extensive_wsh สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เป็น extensive Marginของ
ประเทศไทย (คํานวณตามที่นําเสนอในเนื้อหา) ต่อมูลค่า 
Intensive Margin ของโลก* 

นั ก วิ จั ย คํ า น วณจ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  UN 
Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

shareCLMV สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังประเทศกัมพูชา (C) ลาว นั ก วิ จั ย คํ า น วณจ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  UN 
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(L) เมียนมาร์ (M) และ เวียดนาม (V) ต่อการส่งออกรวม Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ
shareASEAN_woCLMV สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิกดั้งเดิม

อาเซียนที่ไม่รวม CLMV ต่อการส่งออกรวม 
นั ก วิ จั ย คํ า น วณจ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  UN 
Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

shareNewmarket สัดส่วนการส่งออกของไทยไปยังประเทศอินเดีย รัสเซีย 
บราซิลและตะวันออกกลางต่อการส่งออกรวม 

นั ก วิ จั ย คํ า น วณจ า ก ฐ า น ข้ อ มู ล  UN 
Comtrade ขององค์กรสหประชาชาติ 

FDIinflows มูลค่าสุทธิของเงินทุนโดยตรงไหลเข้า (Net FDI Inflows) 
จําแนกตามสาขาการผลิตที่พิกัด 2 หลักตามระบบ ISIC  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

priinvest_GDP มูลค่าการลงทุนภาคเอกชน (สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ)  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

govinvest_GDP มูลค่าการลงทุนภาครัฐ (สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

humancapital สัดส่วนของผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมหรือเทียบเท่า
(Secondary Education) ต่อผู้ได้รับการศึกษารวม  

ธ น า ค า ร โ ล ก / เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ 
Educational Attainment Dataset ของ 
Barro and Lee ซึ่งสามารถ download 
ได้ที่  http://www.barrolee.com/ 

size_stock_GDP มูลค่าหุ้นสามัญที่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  

ธนาคารโลก  

size_bond_GDP มูลค่าหุ้นกู้และพันธบัตรที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ธนาคารโลก 

หมายเหตุ: *ข้อมูลเดิมอยู่ในระบบ HS และถูกแปลงให้เป็น ISIC โดยใช้ตารางเทียบมาตรฐาน (Concordance) 

 

  



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?
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ภาคผนวกที่ 2

ข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณเศรษฐมิติและความสัมพันธ์ของข้อมูล

1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเชิงเศรษฐมิติ

 

2. ความสัมพันธ์ของข้อมูล
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ภาคผนวกที่ 2 

ข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณเศรษฐมิติและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

1.  ข้อมูลที่ใชใ้นการศกึษาเชิงเศรษฐมิติ 

 
2. ความสัมพันธข์องข้อมูล 

  

Variables Obs Mean Std. Dev. Min Max
(real) GDPgrowth (%) 322 3.85 9.49 ‐25.77 51.25
Initialgdp (Million baht)  (inititalGDP) 322 1439.13 1133.48 114.10 6329.60
Share of exports to GDP (%) (X_GDP) 322 160.94 120.03 0.04 657.69
Share of imports to GDP (%) (M_GDP) 322 179.95 250.17 3.74 1859.44
HHI_product (hhi_product) 322 0.14 0.15 0.01 0.89
HHI_market (hhi_market) 322 0.13 0.08 0.05 0.52
Share of exports to CLMV (%) (shareCLMV) 322 1.76 4.58 0.00 49.26
Share of exports to new market (%) (shareNewmarket) 322 6.96 6.36 0.02 61.09
Share of exports to Asean (exclude CLMV) (%) (shareASEAN_woCLMV) 322 19.96 16.74 0.96 89.04
Intensive (share to world) (%) (intensive_wsh) 322 3.15 2.26 0.16 13.34
Extensive_new product (%) (extenproduct_wsh) 253 4.75 10.16 0.00 50.29
Extensive_new market (%) (extenmarket_wsh) 253 2.69 2.72 0.00 12.99
FDI inflows (Trillion US$) (fdiinflows) 322 4.85 19.13 ‐233.85 106.47
Share of private investment over GDP (%) (priinvest_GDP) 322 18.77 1.66 15.15 21.10
Share of government investment over GDP (%) (govinvest_GDP) 322 6.30 0.52 5.21 7.02
Share  of private consumption over GDP (% of GDP) (privatecon_GDP) 322 53.64 1.50 51.38 55.87
School enrollment, secondary (% net) (humancapital) 322 72.13 10.14 52.82 83.65
Stocks traded, total value (% of GDP)  (size_stock_GDP) 322 56.67 15.22 30.74 83.21
Size of local bond market (Government and private) (% of GDP) (size_bond_GDP) 322 54.92 13.20 35.05 73.22

Variables
GDPgrowth 1.00
initialgdp ‐0.03 1.00
X_GDP 0.07 ‐0.02 1.00
M_GDP 0.02 ‐0.03 0.49 1.00
hhiproduct ‐0.04 0.03 ‐0.37 ‐0.22 1.00
hhimarket ‐0.05 ‐0.01 ‐0.27 ‐0.21 0.62 1.00
shareCLMV ‐0.03 ‐0.09 ‐0.24 ‐0.04 0.49 0.29 1.00
shareNewmarket ‐0.11 0.09 0.01 0.08 0.01 ‐0.17 0.06 1.00
shareASEAN_woCLMV ‐0.04 0.00 ‐0.03 ‐0.04 ‐0.02 ‐0.04 0.02 ‐0.02 1.00
intensive_wsh ‐0.10 0.39 ‐0.06 ‐0.08 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.06 0.03 0.43 1.00
extenproduct_wsh ‐0.10 ‐0.01 ‐0.10 0.00 0.02 ‐0.09 0.08 0.05 ‐0.10 ‐0.02 1.00
extenmarket_wsh ‐0.06 0.01 ‐0.06 0.04 0.09 ‐0.17 0.13 0.11 ‐0.03 ‐0.01 0.54 1.00
fdiinflows 0.13 0.02 0.19 0.05 ‐0.08 ‐0.09 ‐0.06 0.13 ‐0.02 0.00 0.00 0.03 1.00
priinvest_GDP ‐0.14 0.00 0.07 0.07 0.02 ‐0.15 0.13 0.26 0.02 0.00 0.16 0.36 0.04 1.00
govinvest_GDP 0.16 ‐0.09 0.30 0.36 ‐0.05 ‐0.23 0.01 0.02 ‐0.15 ‐0.18 0.03 0.17 0.14 ‐0.02 1.00
humancapital 0.30 0.01 0.07 0.08 0.08 ‐0.23 0.25 0.38 0.03 0.00 0.21 0.46 0.02 0.46 0.00 1.00
size_stock_GDP 0.01 0.00 0.04 0.06 0.03 ‐0.08 0.19 0.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.23 ‐0.03 0.42 1.00
size_bond_GDP ‐0.25 0.01 0.07 0.09 0.08 ‐0.21 0.25 0.37 0.03 0.01 0.19 0.41 0.02 0.36 0.00 0.97 0.50 1.00
(privatecon_GDP 0.21 ‐0.01 ‐0.05 ‐0.07 ‐0.07 0.20 ‐0.23 ‐0.34 ‐0.03 ‐0.01 ‐0.18 ‐0.39 ‐0.02 ‐0.20 ‐0.01 ‐0.92 ‐0.35 ‐0.92 1.00
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์เพื่อ

แบ่งบันความรู้เกี่ยวกับภาคบริการต่างๆ ผู้เขียนได้รับข้อคิดเห็นดีๆ จากคณาจารย์ต่างๆ ที่เข้าร่วมใน

การน�าเสนอรายงานความก้าวหน้าและร่างรายงานฉบบัสมบรูณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รศ.ดร.ชยนัต์ ตนัติ

วัสดาการ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ  และอ.ดร.

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.ณัฐ ธารพานิช ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การ

ค้า กระทรวงพาณิชย์ และ ดร.พงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ความพยายามแสวงหากลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหัวใจของ

การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน หน่ึงในกลจักรขับ

เคลื่อนที่ได้รับความสนใจ คือ การพึ่งพาภาคบริการอันเนื่องจากโลกาภิวัตน์

และการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาที่

ท�าให้ภาคบรกิารขยายตวัอย่างรวดเรว็ หลายฝ่ายเชือ่ว่าประเทศไทยได้ก้าว

มาถึงจุดที่ขยับต่อจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการ ผลการวิจัยใน

บทความนีช้ีใ้ห้เหน็ว่าภาคบรกิารมคีวามหลากหลายสงูจงึท�าให้ยากทีจ่ะเอา

ประสบการณ์ของประเทศหนึ่งมาอนุมานในการออกแบบนโยบายของ

ประเทศอื่นๆ ส�าหรับประเทศไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมากิจกรรมใน

ภาคบริการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักและส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมใน

ลักษณะกองหนุนทีค่วามต้องการบรกิารเกดิขึน้เมือ่เกดิกจิกรรมในภาคการ

ผลติอืน่ๆ มเีพยีงบางกิจกรรมเท่าน้ันทีม่ศัีกยภาพในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ดังนั้นการขยายผลและอนุมานว่าภาคบริการทั้งหมดสามารถขับเคลื่อน
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เศรษฐกิจได้จึงรั้งบั่นทอนประสิทธิภาพการผลิตและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ Medical Tourism เป็นกรณยีกเว้นทีก่จิกรรมในภาค

บรกิารทีส่ามารถเป็นกลจกัรขบัเคล่ือนเศรษฐกจิได้ บทบาทภาครฐัอยูท่ีก่าร

ระมัดระวงัผลกระทบข้างเคยีงจาก Medical Tourism ทีม่ต่ีอส่วนต่างๆ ของ

ระบบเศรษฐกิจ และออกแบบกลไกเพื่อเกลี่ยผลประโยชน์ที่เกิดมาให้กับ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส�าหรับภาคบริการที่เป็นกองหนุน ภาครัฐควรให้ความ

ส�าคญักบัการปฎริปูกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่บรกิารทีน่�าเสนอมปีระสทิธภิาพ 

ป้องกนัการแฝงเป้าหมายของความคุม้ครองผูป้ระกอบการภายในประเทศ 

และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในภาคการ

ผลิตอื่นๆ 

ค�าส�าคัญ: ภาคบริการ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะปานกลาง 

Medical Tourism และ โลจิสติกส์
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Abstract
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 Searching for new growth strategy is at the center of policy 

design in Thailand’s policy circle. Among others, service sector is 

gained policy attention for the new national growth engine due to the 

rapid growth in the past two decades. We find that activities in 

the service sector are so heterogeneous that replicating experience 

of a high-income country whose the service sector gains their relative 

importance to the economy must be done with a great care. Majority 

of service sector in Thailand remain unchanged, dominated by 

supporting activities to enhance competitiveness of other real

sectors. The exception is medical tourism. Attempt to rely on service 

activities as a growth engine would rather retard growth. For medical 

tourism to be, a growth engine potential, policy focus is to ensure 

cross compensation from winners to lossers and minimize social 
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welfare loss that might occur. For other service activities, policy 

attention should be policy reforms, streamlining rules and regulations 

governing them to costs minimize that might be incurred to the rest 

of economy. 

Key words: Service sector, medium-term economic growth, medical 

tourism and logistics. 
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1. โจทย์วิจัย
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 วันน้ีหลายฝ่ายต่างกังวลถึงความยั่งยืนของการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยกบัการพึง่พาการผลิตสนิค้าอตุสาหกรรมเพือ่ส่ง

ออกที่เป็นกลจักรหลักตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 ทั้งๆ ที่ความกังวลต่างๆ 

มาจากความเชื่อและมายาคติที่เก่ียวกับผลการด�าเนินงานของภาค

อุตสาหกรรม1 และเป็นที่มาของการแสวงหากลจักรใหม่เพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ หนึ่งกลจักรที่ได้รับความสนใจ คือ ภาคบริการ2 

 ข้อเสนอการใช้ภาคบรกิารเป็นกลจกัรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเกดิจาก

โลกาภิวตัน์และการปฏวัิตทิางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในช่วง 2 ทศวรรษ

ที่ผ่านมาท�าให้ภาคบริการขยายตัวและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างของภาคบริการ จากเดิมที่ภาคบริการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมายาคติของภาคอุตสาหกรรมไทยใน อาชนัน และ จุฑาทิพย์ (2558)
2 ดังสะท้อนในรายงานตามติดเศรษฐกิจไทย ฉบับธันวาคม 2559 ของธนาคารโลก

http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/th/services-as-a-new-driver-of-growth-for-thailand



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

108

ของภาคการผลติอ่ืนๆ อาท ิภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม (Jansson, 

2013) และมักด�าเนินการในบริษัท ดังนั้นข้อมูลทางสถิติที่สะท้อนบทบาท

ภาคบริการต่อระบบเศรษฐกิจจึงมีแนวโน้มต�่ากว่าที่ควรจะเป็น (Underes-

timation) ปัจจบุนับรกิารเหล่านีแ้ยกออกมาเป็นกจิกรรมอสิระ (Divisibility) 

ด�าเนินการโดยผู้ประกอบการอิสระไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนกหนึ่งในของ

บริษัทในภาคการผลิตอื่นๆ และกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถค้าขาย

ระหว่างประเทศได้ (Tradability) บริการบางประเภทโดยเฉพาะในธุรกิจ

บนัเทงิท่ีผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึบรกิารในรปูแบบใหม่อย่าง Digital Format 

และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น บริการใหม่อย่าง Business Outsourcing (Call 

Centers, การรับจ้างท�าบัญชี หรือ การกรอกฟอร์มขอคืนภาษีเงินได้) 

ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 

และการแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อให้ซัพพลาย

เออร์เข้ามารับช่วงต่อกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมบริการ ตัวอย่างเหล่านี้

ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในภาคบริการที่เกิดขึ้นในช่วง 2 

ทศวรรษและท�าให้ภาคบริการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

 เรือ่งดงักล่าวถกูส�าทบัด้วยผลการศกึษาของงานวจิยัเชงิประจกัษ์ 

อาทิ Gereffi and Fernandex-Stark (2010) และ Barrientos et al. (2010) 

ที่ชี้ให้เห็นว่าภาคบริการน่าจะเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ดีและน�าไป

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ อาทิ มูลค่าเพิ่มที่ภาคบริการสามารถสร้างให้ระบบ

เศรษฐกจิ นอกจากนัน้ประเทศทีพ่ฒันาแล้วจ�านวนมากมภีาคบรกิารทีเ่ป็น

ภาคเศรษฐกิจท่ีส�าคัญและท�าให้หลายๆ ฝ่ายอนุมานว่าการพึ่งพาภาค

บรกิารเป็นกลจกัรขบัเคล่ือนเป็นล�าดับของการพัฒนาเศรษฐกจิทีค่วรจะเป็น

เมื่อประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเช่ือว่าวันน้ีประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุด

ดังกล่าวแล้ว 

 อย่างไรก็ตามแนวคิดการพึ่งพาภาคบริการเป็นกลจักรขับเคล่ือน

เศรษฐกิจยังไม่ตกผลึกในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ งานศึกษาจ�านวนหนึ่ง อาทิ 
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The Economist (2014) Rodrik (2016) Dasgupta and Singh (2006) 

ทวงติงให้ระมัดระวังกับการรีบเร่งไปใช้ภาคบริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบทบาทของภาค

บริการในการสร้างงานและรองรับแรงงานที่ไหลออกจากภาคเกษตร 

กิจกรรมบริการบางประเภทเท่าน้ันที่สามารถค้าขายระหว่างประเทศได้ 

ผลผลิตของภาคบริการไม่สามารถท�าให้มีคุณภาพเหมือนกันได้ทุกๆ ครั้ง 

หรอืไม่สามารถ Standardize ได้ ดงันัน้ยิง่ผลติมากเท่าไหร่ ต้นทนุการผลติ

มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ (Baumol, 2001) นอกจากนัน้ความต้องการ

ของกิจกรรมภาคบริการเป็นความต้องการต่อเนื่องจากภาคการผลิตอื่นๆ 

การขยายตัวของภาคบริการจึงขยายตัวตามภาคการผลิตอื่นๆ ไม่สามารถ

เป็นอิสระจากภาคการผลิตอื่นๆ ได้ 

 ในสหัสวรรษใหม่ข้อกังวลดังกล่าวมักอ้างว่าเป็นสมมติฐาน 

Premature Deindustrialization อย่างไรก็ตาม Subramanian (2014) มอง

ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมข้ีอจ�ากดัส�าคญัทีก่ล่าวถงึภาคอตุสาหกรรมในความ

หมายกว้าง ทีร่วมภาคเหมอืงแร่และน�า้มนั แม้ค�าเตอืนเรือ่งดงักล่าวเกดิขึน้ 

แต่งานศึกษาเหล่านี้ก็มีข้อเสนอแตกต่างกัน เช่น Rodrik (2016: 23) 

พุ่งเลือกไปที่กิจกรรมในภาคบริการบางกิจกรรม โดยเฉพาะ ICT หรือ 

ภาคการเงิน หรือข้อเสนออื่นๆ เช่น Baldwin (2016) ที่เสนอให้ประเทศ

ก�าลังพัฒนาพยายามผนวกตัวเองเข้าสู่ Global Production Network และ

เดินหน้าพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

 ส่ิงที่น�าเสนอก�าลังชี้ให้เห็นว่าการหันไปพึ่งพาภาคบริการในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมาอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจและ

ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบเพือ่ผลดผีลเสยีอย่างรอบครอบ ดงันัน้ค�าถาม

ที่เราต้องค้นหาค�าตอบเป็นอันดับต้นๆ คือ ภาคบริการของไทยมีลักษณะ

อย่างไร สามารถเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่ และมีกิจกรรม

บริการใดสามารถท�าหน้าที่ Growth Engine ได้ เร่ืองดังกล่าวเป็นโจทย์
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พื้นฐานของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อให้ประเทศสามารถดึงศักยภาพของภาค

บริการมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 

 วิธีการวิจัยในการศึกษานี้เป็นการผสมผสานการวิเคราะห์เชิง

ปรมิาณและเชงิคณุภาพ วัตถปุระสงค์หลักของการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพือ่

เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาคบริการของไทยว่าสามารถขับ

เคลือ่นเศรษฐกจิได้มากน้อยเพยีงใด โดยคุณสมบตัทิีเ่ราให้ความสนใจได้แก่ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของภาคบริการและการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการผลิตของภาคบริการเมื่อเทียบกับ

ภาคการผลิตอื่นๆ เป็นดังที่งานศึกษาในอดีตตั้งสมมติฐานหรือไม่ ความ

สามารถในการสร้างความเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตอื่นๆ และความ

สามารถหารายได้เงินตราต่างประเทศ คุณสมบัติเหล่านี้ใช้เครื่องมือ

เชิงปริมาณที่แตกต่างกันไป เราประยุกต์เคร่ืองมือทางเศรษฐมิติ 

Granger-Causality Test เพื่อประเมินทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างการ

ขยายตัวของภาคบริการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การ

วิเคราะห์การสร้างความเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตอื่นๆ เราค�านวณ 

Backward Linkages โดยใช้กรอบแนวคิด Inverse Leontief Matrix จาก

ตารางวัตถุดิบ-ผลผลิตของไทย 

 ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ประกอบการ การศึกษานี้วิเคราะห์ Medical Tourism และโลจิสติกส์เป็น

กรณีศึกษา Medical Tourism เป็นกรณีศึกษาของภาคบริการที่สามารถ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจได้ด้วยตวัเอง วนันี ้Medical Tourism ก�าลงัได้รับความ

สนใจจากภาครัฐในฐานะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 10 

อุตสาหกรรมตามกรอบนโยบาย S-curve และ New S-curve ซึ่งเป็นกรอบ

นโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับ

ชาติของรัฐบาลชุดปัจจุบัน (ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในขณะ

ทีโ่ลจิสตกิส์เป็นกรณศึีกษาของภาคบรกิารทีค่วามต้องการบริการโลจสิตกิส์
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เป็นความต้องการต่อเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตอื่นๆ 

และเป็นหน่ึงในอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่เช่นกนั ตวัอย่างทีเ่ลอืกมาในการ

สัมภาษณ์เป็นตัวอย่างที่มีลักษณะเป็น Information Rich เพื่อให้ภาพเชิง

ลึกเกี่ยวกับพัฒนาการของบริการทั้งสอง ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 

2560 ในกรณีของ Medical Tourism เราสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ที่

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 8 ราย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล 

ข้าราชการ และนักวิชาการ เพื่อเพิ่มความเข้าใจพัฒนาการ Medical

Tourism ประเมินศักยภาพในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และผลกระทบ

ข้างเคียงที่อาจตามมาจากการที่ประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของ 

ในขณะที่บริการโลจิสติกส์ การศึกษานี้ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 4 ราย แม้จ�านวนตัวอย่างไม่มากนัก 

แต่เป้าหมายของการศึกษา คือ การให้ภาพเชิงลึกเกี่ยวกับบริการทั้งสอง

เพื่อน�าเสนอประเด็นพิจารณาส�าคัญที่ผู้ก�าหนดนโยบายต้องตระหนักหาก

ต้องการใช้ภาคบริการในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ไม่ใช่การอ้างอิง

คุณลักษณะเชิงปริมาณ ดังนั้นจ�านวนตัวอย่างที่จ�ากัดจึงไม่น่าจะส่งผล

กระทบต่อคุณภาพงานวิจัย

 เค้าโครงของงานวิจัยเริ่มด้วยการน�าเสนอกรอบแนวคิดของภาค

บรกิาร (ส่วนที ่2) ส่วนถดัไปน�าเสนอภาพรวมของภาคบริการของไทย โดย

ระยะเวลาในการวิเคราะห์เริม่จากช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกจิ และการประเมนิ

ความเป็นไปได้ที่จะใช้ภาคบริการเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่วนที่ 4 

น�าเสนอบทวิเคราะห์ภาพเชิงลึก Medical Tourism ตามมาด้วยประเด็น

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากภาคบริการอื่นๆ (ส่วนที่ 5) สุดท้ายน�าเสนอ

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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2. กรอบแนวคิดของภาคบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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2.1 ภาคบริการในระบบเศรษฐกิจ 

 ภาคบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย 

กจิกรรมบรกิารบางประเภท เป็นส่วนหนึง่ของขบวนการผลติให้กบัภาคการ

ผลิตอื่นๆ ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ บริการขนส่ง (หรือเรียกรวม

ว่าเป็นกิจกรรมโลจสิตกิส์) โทรคมนาคม บรกิารทางการเงนิ เป็นต้น (Melv-

ing, 1989). บางกจิกรรมมบีทบาทต่อการเพิม่ความสามารถในการผลติและ

แข่งขันของภาคธรุกจิ เช่น บรกิารศึกษา บรกิารวิจยั พฒันาและการทดสอบ 

และบริการรักษาพยาบาล นอกจากนั้นกิจกรรมบริการอย่างเช่นการ

ท่องเทีย่วซึง่ครอบคลุมไปถงึ Medical Tourism ซึง่เป็นกจิกรรมทีม่บีทบาท

ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไม่แตกต่างจากการผลิตสินค้า 

 ความหลากหลายดงักล่าวจงึท�าให้การวเิคราะห์ภาคบรกิารจ�าเป็น

ต้องผนวกลกัษณะเฉพาะดงักล่าวเข้ามาในการพจิารณา มเิช่นนัน้อาจท�าให้

การวิเคราะห์ดังกล่าวคลาดเคล่ือนและท�าให้การออกแบบนโยบายเพื่อ
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ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมในที่สุด เช่น หากกิจกรรมบริการมี

ลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ การหัน

พึ่งพากิจกรรมเหล่านั้นเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจคงเป็นเรื่องที่ท�าได้

ยากเพราะความต้องการของบริการเหล่านี้ที่ส่วนใหญ่เป็นความต้องการ

ต่อเนื่องจากภาคการผลิตอื่นๆ หรือเป็น Derived Demand เป็นตัว

ขบัเคลือ่น การทุม่เททรพัยากรไปพึง่พากจิกรรมดงักล่าวอาจสร้างภาระแก่

ภาคธุรกิจอื่นๆ และท�าให้หน่วงขบวนการพัฒนาโดยไม่จ�าเป็น ในขณะที่

ภาคบริการอย่างการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ที่มีผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจในองค์รวม ภาครัฐสามารถเล่นบทบาทน�าเพื่อให้ผลดีจากการ

ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวขยายผลไปยังทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจหรือ

ภาคบรกิารทีส่ามารถผลิตและส่งออกบรกิารได้เองเหมอืนกรณขีองการผลติ

สินค้าอย่างการท่องเทีย่วทีก่ลไกตลาดสามารถท�าได้ด้วยตวัเองอยูแ่ล้ว แต่

ขบวนการผลติบรกิารใช้ทรพัยากรกลางของสงัคม (Social Capital) บทบาท

ภาครัฐจึงอยู่ที่การก�ากับมิให้การด�าเนินการของภาคเอกชนสร้างภาระต่อ

ทรัพยากรส่วนกลางมากจนเกินไป 

 การปฏวิติัเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT Revolution) ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่

กลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจในวง

กว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการ ที่ในอดีตผู ้ผลิตบริการไม่ได้มี

ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค เนื่องจากการแยกบริการที่ไม่สามารถ

จับต้องได้ (Intangible) ออกจากสินค้าท�าได้ยาก ภาคบริการมักถูกรวม

เข้าเป็น (bundle) เป็นส่วนหนึ่งในสินค้าและจ�ากัดพื้นที่ทางธุรกิจของ

ผู้ผลิตบริการ (Jansson, 2013) 

 แต ่ป ัจจุบันโลกาภิวัตน ์และการปฏิวัติทางด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท�าให้บริการที่เดิมเคยถูกรวมอยู่ในสินค้าอื่นๆ สามารถแยก

ออกมา (Divisibility) และค้าขายระหว่างประเทศได้ (Tradability) นอกจาก

นั้นขอบเขตของกิจกรรมภาคบริการที่ค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มมากข้ึน
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กว่าบริการดั้งเดิมอย่างการท่องเที่ยว ทุกวันนี้สินค้า digital (ภาพยนตร์ 

เพลง) หรือบริการใหม่อย่าง Business Outsourcing (Call Centers, การ

รับจ้างท�าบัญชี หรือ การกรอกฟอร์มขอคืนภาษีเงินได้) ขยายตัวอย่าง

รวดเร็วและในหลายๆ กรณีเข้าทดแทนบริการดั้งเดิม 

 ปรากฎการณ์การแบ่งแยกขัน้ตอนการผลติทีข่ยายตวัท�าให้ผูผ้ลติ

ในแต่ละส่วนพยายามมุ่งผลิตเฉพาะแต่ส่วนที่ตนมีความถนัดมาก (Core 

Competency) ในขณะทีว่่าจ้างซพัพลายเออร์เข้ามารับช่วงต่อกจิกรรมอืน่ๆ 

รวมทัง้กิจกรรมบรกิาร แรงงานฝีมอื (Local Talent)ในประเทศก�าลงัพฒันา

จ�านวนมากได้เข้ามารบัช่วงต่อ กจิกรรมทีม่กีารแบ่งแยกมายงัประเทศก�าลงั

พัฒนาท�ามีตั้งแต่กิจกรรมศูนย์บริการ (Call Center) ไปจนถึงการย้าย

กิจกรรมบางส่วนของฝ่ายการวิจัยและพัฒนา (Research and Develop-

ment) เพื่อเข้าถึงนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ในประเทศเหล่าน้ัน3 ซ่ึงแต่ละ

กิจกรรมเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนที่แตกต่างกันออกไป (Barrientos et 

al., 2010; Brockman, 2014) แนวโน้มดงักล่าวประยกุต์กบับรกิารอืน่ๆ โดย

เฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เฉพาะทางที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

และคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหน่ึงของมูลค่าเพ่ิมของการค้าบริการทั่วโลก 

บริการโลจิกติกส์เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบริการกลุ่มนี้ เรื่องดงักล่าวมักอ้างว่า

เป็น Servicification ที่ภาคอุตสาหกรรมใช้บริการดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน 

(Pilat, 2005; Pilat et al. 2008; Lodeflak, 2015) 

 นอกจากนัน้โลกาภวัิตน์ทีเ่กดิขึน้ท�าให้โลกแคบลงและการเดนิทาง

เพือ่ไปรบับรกิารในทีต่่างๆ มค่ีาใช้จ่ายไม่มากจนเกนิไปและท�าให้คนจ�านวน

มากสามารถเข้าถึงบรกิารเหล่านีไ้ด้ และโลกาภวัิตน์ก�าลงัเปลีย่นแปลงภาค

บริการอย่างท่ีเคยเปล่ียนแปลงภาคการผลิตอื่นๆ บริการสุขภาพอย่าง 

3 เรื่องดังกล่าวบางครั้งอ้างถึงว่าเป็น R&D Internationalization อย่างไรก็ตาม การย้ายกิจกรรม R&D 

ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเป็นแนวทางปฎิบัติของบริษัทข้ามชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Athukorala and Kohpaiboon (2010)
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Medical Tourism น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่ผู้ป่วยในประเทศหน่ึงเดิน

ทางมารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจาก

ประเทศที่พัฒนาแล้วมายังประเทศก�าลังพัฒนา 

 วันน้ีขอบเขตของกิจกรรมภาคบริการที่ขยายตัวท�าให้มีกิจกรรม

ภาคบริการใหม่ๆ จ�านวนมากเกิดขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถจ�าแนก

อยู่ภายใต้ค�าจ�ากัดความเดิมและเป็นกิจกรรมบริการที่สามารถค้าขาย

ระหว่างประเทศ ดังนั้นขนาดของกิจกรรมอื่นๆ ในภาคบริการภายใต้ค�า

จ�ากดัความตามกรอบดลุการช�าระเงนิ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในภาคผนวก

ที่ 1) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ร้อยละ 19.8 ของกิจกรรมบริการรวมของ

โลกในปี 2543 จ�าแนกเป็นกิจกรรมบริการอื่นๆ สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น

ร้อยละ 23.5 ในปี 25574 หลายๆ ครั้งกิจกรรมเหล่านี้ให้ผลตอบแทนที่สูง

และมส่ีวนลดปัญหาสมองไหลของประเทศด้อยพฒันาได้ เรือ่งดงักล่าวเป็น

เหตุผลหน่ึงที่ท�าให้ประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนหนึ่งวางแผนก้าวกระโดด

จากภาคเกษตรมาภาคบริการโดยไม่พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่าง

เหมาะสม

2.2 ภาคบริการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 บทบาทของการพึ่งพาภาคบริการเพื่อเป็นกลจักรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจต่อจากภาคอุตสาหกรรมมีมานานที่เริ่มจากสมมติฐานของ 

Fisher (1939) ว่าเป็น Three-Sector Theory ในทศวรรษ 1940 ที่ประเทศ

พัฒนาเป็นล�าดบัจากภาคเกษตร/ภาคชนบท แล้วมาเป็นภาคอตุสาหกรรม 

และสดุท้ายก้าวมาเป็นภาคบรกิาร อย่างไรก็ตามข้อกงัขาเกีย่วกบัการพึง่พา

ภาคบริการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 ของ 

Kaldor (1966, 1967) และ Baumol (1967) รวมไปถงึแบบจ�าลองการพฒันา

4 ค�านวณจากฐานข้อมูลการค้าภาคบริการขององค์การสหประชาชาติที่ดาวน์โหลดจาก

http://unstats.un.org/unsd/servicetrade/default.aspx
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ส�าคัญจาก Lewisian Model ของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอย่าง 

Sir. A. Lewis และท�าให้กรอบแนวคิดการพัฒนา ณ ขณะนั้นเสนอแนะให้

ประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ หันไปพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมแทน 

 มี 3 ประเด็นส�าคัญๆ ที่มีการหยิบยกในงานศึกษาที่ผ่านมาเพื่อ

เป็นส่ิงเตือนใจกับการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยหันมาพึ่งพาภาค

บริการมาเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 1. การผลิตบริการไม่สามารถท�า Mass Production และให้บริการ

ที่น�าเสนอมีมาตรฐานเหมือนกัน หรือ Standardization ได้ดังในกรณีการ

ผลติสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม (Baumol, 1967, 2001) ดงันัน้จงึมคีวาม

เป็นได้ท่ียากท่ีกิจกรรมในภาคบรกิารสามารถได้ประโยชน์จากการประหยดั

จากขนาด (Economies of Scale) ในทางกลับกันโอกาสที่กิจกรรมเหล่านี้

จะเกิดการไม่ประหยัดจากขนาด (Diseconomies of Scale)เป็นไปได้สูง 

(Dasgupta and Singh, 2005) ตัวอย่างที่ Baumol (2001: 14) ใช้ คือ การ

เพ่ิมคณุภาพของบรกิารรกัษาพยาบาลเล่ียงไม่ได้ทีต้่องเพิม่จ�านวนแรงงาน 

(อาจอยู่ในรูปจ�านวนคน หรือช่ัวโมงท�างาน) ดังนั้นต้นทุนเพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็ว เรื่องดังกล่าวแตกต่างจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ความ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นการลดจ�านวนคนและการใช้ที่ดิน ดังนั้น

ขอบเขตของการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคบริการจึงมีน้อยกว่า (Das-

gupta and Singh, 2005) และท�าให้โอกาสทีร่าคาของบรกิารจะเพิม่ขึน้อย่าง

รวดเร็วจึงเป็นไปได้สูง เรื่องดังกล่าว Baumol (1967: 415; 2001) อ้างว่า

เป็น Cost Disease 

 2. ความต้องการบรกิารบางประเภทเท่านัน้ทีข่ยายตวัตามรายได้ที่

เพ่ิมข้ึนสูงได้เหมือนสินค้าอุตสาหกรรม (ทางเทคนิคอ้างถึงว่าเป็น High 

Income Elasticity) กล่าวคอืเมือ่คนมรีายได้เพิม่ขึน้ ความต้องการในบรกิาร

บางประเภทจะขยายตัวเป็นเท่าทวีคูณและมากกว่าอัตราการขยายตัวของ

รายได้ ดังที่เกิดขึ้นกับสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ) แต่
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มกัเกิดข้ึนเม่ือรายได้ของคนเพิม่สงูถงึจดุหนึง่ อย่างไรกต็ามผลกระทบของ

ราคาที่เพิ่มขึ้น (จาก Cost Disease) ท�าให้โดยสุทธิผลต่อความต้องการ

บริการที่เพิ่มขึ้นไม่แน่นอน

 3. ขอบเขตของภาคบริการในการสร้างผลประโยชน์แก่เศรษฐกิจ

โดยรวมจ�ากัดเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม โดยผลประโยชน์ที่หยิบยกมี

ทั้งความสามารถในการหารายได้เงินตราต่างประเทศ นัยต่อขบวนการ

พฒันาเศรษฐกจิโดยรวมทัง้จากการวางรากฐานการพฒันาอตุสาหกรรมเชงิ

ลึกอย่างอุตสาหกรรมพื้นฐาน (เหล็ก ปิโตรเคมี) สิ่งที่ Young (1928) เรียก

ว่าเป็น Macroeconomic Economies of Scale ทีเ่กดิจากความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายในการผลิต และผลพลอยได้จากการ

เรียนรู้ (Spillover) (Arrow, 1952; Kaldor, 1967) 

 นอกจากนัน้ในหลายๆ ครัง้ภาคบรกิารมลัีกษณะเป็นกองหนนุไม่ใช่

กองหน้าในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ความต้องการภาคบรกิารเกิดขึ้นก็ต่อ

เมื่อเกิดกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ กรณีตัวอย่าง คือ บริการโลจิสติกส์ 

การขยายตัวของภาคบริการเหล่านั้นจึงเป็นผลพวงจากการขยายตัวของ

กิจกรรมในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ 

 อย่างไรก็ตามการปฏวิตัขิองเทคโนโลยสีารสนเทศท�าให้ธรรมชาติ

ภาคบริการท่ีกล่าวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความต้องการภาค

บริการที่สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ได้ถูกจ�ากัดเฉพาะความ

ต้องการภายในประเทศเท่านั้น ผลประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง

ของระบบเศรษฐกิจ หลายๆ กิจกรรมในภาคบริการวันนี้สามารถค้าขาย

ระหว่างประเทศได้และกลายมาเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่

ส�าคญัอีกแหล่งหน่ึง บรกิารทางด้าน IT น่าจะเป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนทีส่ะท้อน

ให้เห็นถึงธรรมชาติของกิจกรรมภาคบริการที่เปลี่ยนไป 

 แนวโน้มดังกล่าวท�าให้การพึ่งพาภาคบริการในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจได้รับความสนใจ โดยเฉพาะงานศึกษาของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์
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ธนาคารโลก อย่าง E. Ghani A. Grover และ H. Kharas ของสถาบัน 

Brooking โดยงานศึกษากลุ่มนีใ้ห้ความส�าคัญกับกจิกรรมใหม่ในภาคบริการ 

เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์ ศูนย์บริการ (Call Centre) หรือ Business Outsourc-

ing รูปแบบอื่นๆ (เช่น การกรอกแบบฟอร์มของคืนภาษี การวิเคราะห์ผล

ตรวจทางการแพทย์) เป็นต้น และชี้ให้เห็นว่าประเทศก�าลังพัฒนาสามารถ

ที่จะก้าวจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ภาคบริการโดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพา

ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้ประเทศในเอเชียใต้เป็นกรณหีลกัฐานสนบัสนนุชิน้

ส�าคัญ 

 ในขณะทีง่านศกึษาอกีกลุ่มหนึง่ออกมาท้วงตงิผลกระทบข้างเคยีง

จากการใช้ภาคบรกิารเป็นกลจกัรขบัเคล่ือนเศรษฐกจิจากประสบการณ์ของ

อินเดียที่มักถูกยกขึ้นมาเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยภาค

บริการ อาทิ The Economist (2011) มองว่าความส�าเร็จดังกล่าวเป็นผล

จากความโชคดีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง5 นอกจากนั้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวสร้างปัญหาในเร่ืองการรองรับแรงงาน

จ�านวนมากทีเ่ดมิอยูใ่นภาคเกษตร ภาคบรกิารเหล่านีม้กัพึง่พาแรงงานฝีมือ 

ซึง่มีค่อนข้างจ�ากดัในประเทศก�าลังพฒันา และต้องอาศยัสาธารณปูโภคพืน้

ฐานที่มักมีเฉพาะในเมืองใหญ่ ดังนั้นคนจ�านวนมากจะไม่สามารถได้

ประโยชน์จากการขยายตัวของภาคบริการ ในขณะที่จะท�าให้ปัญหาสังคม

เมืองทวีความรุนแรงขึ้น

 ความกังวลเกี่ยวกับการใช้ภาคบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ถูกส�าทับจากแนวโน้มที่พบว่าประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนน้อยที่มีการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมคล้ายกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่ภาค

อตุสาหกรรมในประเทศก�าลังพฒันาจ�านวนมากลดบทบาทลงอย่างรวดเรว็

เมื่อเทียบกับประสบการณ์ของประเทศพัฒนาแล้วในอดีตและตามมาด้วย

5 The Economist (2011) อ้างว่าบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นน�าของอินเดียเกิดขึ้นจากวิศวกรชาวอินเดียที่

ท�างานในสหรฐัฯ กลบัมาตัง้รกรากทีอ่นิเดยีและเริม่ธรุกจินี ้จดุเด่นส�าคญัทีไ่ม่ได้พบกนัอย่างแพร่หลาย

ในประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ คือ คนกลุ่มนี้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

120

ผลกระทบทางสังคมและการเมืองอย่างรุนแรง ความกังวลดังกล่าวรู้จักกัน

ในกรอบแนวคิดเรื่อง Pre-mature Deindustrialization (Dasgupta and 

Singh, 2006; Rodrik, 2016) 

 สิ่งที่น�าเสนอทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าแนวคิดการใช้ภาคบริการเป็นกล

จักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไม่ตกผลึก การอนุมานประสบการณ์การพัฒนา

จากประเทศหนึ่ง (ประเทศพัฒนาแล้ว) ไปยังประเทศอื่นๆ (ประเทศก�าลัง

พัฒนา) ต้องท�าด้วยความระมัดระวัง เพราะภาคบริการมีกิจกรรมที่หลาก

หลายและแต่ละกจิกรรมมปีระเดน็ทีต้่องพิจารณาทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละ

ประเทศ ประเดน็ความแตกต่างเริม่ตัง้บทบาทในระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นกอง

หนุนหรือกองหน้า โอกาสการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (โอกาสการเกิด 

Economies of Scale) ธรรมชาติของความต้องการ และผลประโยชน์ด้าน

อื่นๆ (แหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจใน

วงกว้าง เป็นต้น) ไม่ใช่ทุกกิจกรรมในภาคบริการจะมีลักษณะเฉกเช่น ภาค

บรกิาร IT ดงันัน้โจทย์วจิยัการพึง่พาภาคบรกิารในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

จึงต้องเป็นกรณีศึกษารายประเทศที่ผนวกเอาลักษณะเฉพาะของประเทศ

นั้นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบ 
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3. ภาคบริการของไทย
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3.1 นโยบายของรัฐที่มีต่อกิจกรรมภาคบริการ และ Mind-set Trap 

 การด�าเนินกิจกรรมในภาคบรกิารมกัเก่ียวข้องกบักฎระเบยีบต่างๆ 

จ�านวนมากและส่วนราชการจ�านวนมาก กฎเหล่านี้มีวัตถุประสงค์แตกต่าง

กันแต่อาจส่งผลต่อโอกาสการด�าเนินธุรกิจในภาคบริการและการค้าขาย

บรกิารระหว่างประเทศทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตารางที ่1 น�าเสนอตวัอย่าง

ของกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ากับการด�าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ เราเห็นได้ว่า

กฎระเบยีบเหล่าน้ีมเีป้าหมายหลักทีห่ลากหลายทัง้ประเดน็เรือ่งความมัน่คง 

ความคุ้มครองผู้บริโภค ความกังวลผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายใน

ประเทศ เช่น การสงวนกจิกรรมบางประเภท (บรกิารยกขนส่งสนิค้า บรกิาร

ให้ค�าปรึกษาโลจิสติกส์) ให้คนไทยบนพ้ืนฐานของความห่วงใยในความ

สามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยกบัผู้ประกอบการต่างประเทศ 

ในขณะที่การจดทะเบียนทั้งเรือและอากาศยานเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทาง

ด้านความม่ันคงและความปลอดภยั เป็นต้น ไม่ว่าเป้าหมายโดยตรงจะเป็น
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อย่างไร เรือ่งดงักล่าวส่งผลกระทบต่อโอกาสการค้าบรกิารระหว่างประเทศ
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 เนื่องจากธรรมชาติของบริการที่จับต้องไม่ได้ (Intangibility) และ 

ไม่สามารถเก็บรักษา (Nonstorability) นอกจากนั้นการผลิตบริการไม่

สามารถ Standardize ได้เหมือนสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น การตัดผมแต่ละ

ครั้งโดยช่างคนเดิม ไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกันทุกๆ คร้ัง หรือทุกๆ คน) 

นอกจากน้ันการผลิตบรกิารจ�านวนมากต้องเป็นผลจากปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นบริการแต่ละประเภทจึงมีช่องทางการน�าเสนอ

บริการ หรือ Mode of Supply ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไป Mode of Supply 

ทีส่ามารถจ�าแนกได้อย่างน้อย 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที ่1-Cross Border 

ทีบ่รกิารผลติจากประเทศหนึง่ส่งมายงัอกีประเทศหนึง่ (เช่น Software) ช่อง

ทางที่ 2-Consumption Abroad ที่ผู้บรโิภคต้องเดนิทางไปต่างประเทศเพื่อ

รับบริการ (เช่น การท่องเที่ยว) ช่องทางที่ 3-Commercial Presence ที่

ผู้ผลิตบริการต้องเข้ามาตั้งกิจการเพื่อผลิตบริการให้แก่ผู้บริโภคในต่าง

ประเทศ (โลจิสติกส์ บริการทางการเงินและประกันภัย) และช่องทางที่ 4 

–Presence of Natural Persons ทีผู่ใ้ห้บรกิารต้องเดนิทางมายงัต่างประเทศ

เพื่อให้บริการ (ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค) 

 บริการแต่ละประเภทใช้ช่องทางการน�าเสนอที่แตกต่างกันและ

ท�าให้กฎระเบียบต่างๆ เหล่านี้มีนัยแตกต่างกัน ช่องทางที่ 1 และ 2 เป็น

ช่องทางทีก่ฎระเบยีบอาจมผีลต่อการน�าเสนอบรกิารน้อยกว่าเมือ่เทยีบกบั

บรกิารท่ีต้องพ่ึงพาช่องน�าเสนอช่องที ่3 และ 4 ช่องทางที ่3 เป็นการยนิยอม

ให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาตั้งส�านักงานในประเทศเพื่อเสนอบริการ 

ซึ่งท�าให้กฎระเบียบเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อขอบเขตของบริการที่

น�าเสนอและต้นทุนในการด�าเนินการ ดังนั้นกฎระเบียบเหล่านี้สามารถถูก

น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการคุม้ครองผูป้ระกอบการภายในประเทศทีต่ัง้อยู่

บนหลักการเดียวกันกับการคุ้มครองผู้ประกอบการในภาคการผลิตอื่นๆ 

อย่างภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เรื่องดังกล่าวดูเผินๆ จะเป็นเรื่องที่

ไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่มักถูกละเลย คือ ผลเสียของความคุ้มครองดังกล่าว
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น่าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของภาคเอกชนในวงกว้าง 

ตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีนี้ คือ บริการโลจิสติกส์ที่เป็นต้นทุนส�าคัญในทุกๆ 

อุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 5) 

  ในขณะที่ช่องทาง 4 เป็นอีกช่องที่มีความอ่อนไหวเพราะการเปิด

อนุญาต-ไม่อนุญาตไม่ใช่เรื่องของการให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการ

เท่านั้น (ในบริบทนี้ คือ แรงงานทักษะ) แต่มีมิติเรื่องอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม ทั้งผลกระทบต่อผู้บริโภค การยกระดับความสามารถในการผลิต

ของภาคเศรษฐกิจโดยรวม เช่น การเปิดให้พยาบาลวิชาชีพต่างชาติเข้ามา

ให้บริการในประเทศต้องค�านึงถึงคุณภาพ/มาตรฐานของบริการที่มีความ

เกีย่วข้องกบัความอยูร่อดของผูร้บับรกิาร/คนป่วยประกอบ หรือการอนญุาต

ให้นักวิทยาศาสตร์/ ช่างเทคนิคเฉพาะจากต่างประเทศเข้ามาท�างานไม่ใช่

เรื่องของการแย่งงานของนักวิทยาศาสตร์/ช่างเทคนิคไทยเท่านั้น แต่ยัง

เก่ียวข้องการถ่ายทอดความรู้และการยกระดับการผลิตของภาคการผลิต 

และกฎระเบียบต่างๆ

 ความสลับซบัซ้อนของกฎระเบยีบต่างๆ และผลกระทบทีม่ต่ีอการ

ค้าขายบริการระหว่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมท�าให้โจทย์การเปิด

เสรีภาคบริการเป็นเรื่องสลับซับซ้อนและไม่ตรงไปตรงมาเหมือนการเปิด

เสรีการค้าสินค้าที่สามารถผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านความ

ตกลงระหว่างประเทศอย่างความตกลงการค้าเสร ีหรือเอฟทเีอ ทีก่�าลงัเป็น

ทีนิ่ยม ทีส่�าคัญการเปิดเสรภีาคบรกิารจะเกดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรมกต่็อเมือ่

มีการขจัดทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและปฏิรูปกฎ

ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน พันธะที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเอฟทีเอ ไม่จ�าเป็นต้องน�าไปสู่การเปิด

เสรีอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการขับเคลื่อนการเปิดเสรีภาคบริการมีความ

ยากล�าบาก
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 ส�าหรับประเทศไทยที่ผ่านมา เราค่อนข้างระมัดระวังกับการเปิด

เสรีภาคบรกิาร การเปิดเสรทีีผ่่านมาส่วนใหญ่เปิดตามกรอบขององค์กรการ

ค้าโลก (WTO) และระดับความผูกพันการเปิดเสรีของไทยอยู่ในระดับที่ต�่า

มากเมือ่เทยีบกบัประเทศทีม่รีะดบัรายได้ใกล้เคียงกัน (Gootiiz and Mattoo, 

2009: Figure 1) แม้การเปิดเสรภีาคบรกิารถกูหยบิยกขึน้มาเจรจาในกรอบ

ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ข้อผูกพัน

ต่างๆไม่แตกต่างจากข้อผูกพันกับ WTO การเปิดเสรีการค้าบริการที่

ก้าวหน้าที่สุดในกรอบความตกลงการค้าเสรีเกิดขึ้นในกรอบของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) (อาชนัน 

และคณะ 2558 :ตารางที่ 11) อย่างไรก็ตาม Poapongsakorn (2012) 

พบว่าข้อผูกพันของไทยตามกรอบอาเซียนก็ยังมีจ�ากัด 

 ท่าทีการเปิดเสรีในภาคบริการของไทยดังกล่าวสะท้อนถึงจุดยืน

ทางด้านนโยบายของการเปิดเสรภีาคบรกิารของไทยทีค่่อนข้างปิด แฝงไป

ด้วยยุทธศาสตร์การผลิตเพือ่ทดแทนการน�าเข้า การแสวงหารายได้เงนิตรา

ต่างประเทศ และความกังวลกับผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการภายใน

ประเทศเฉกเช่นที่เราเคยมีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงเร่ิมต้น6 

เรื่องดังกล่าวก็พบในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทยฉบับปัจจุบันที่จะมีการกล่าวถึงต่อไป 

3.2 ภาคบริการของไทยและองค์ประกอบ: ICT vs Non-ICT

 ภาคบริการเป็นภาคที่มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ และไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดย

6 ปัจจุบันแม้ประเทศไทยมีองศาการเปิดประเทศสูงถึงกว่าร้อยละ 150 ก็ตาม แต่อัตราภาษีศุลกากร

โดยเฉลีย่ของไทยยงัอยูใ่นระดบัทีส่งู โดยสงูทีส่ดุในกลุม่สมาชกิดัง้เดมิของอาเซยีน เรือ่งดงักล่าวสะท้อน

อิทธิพลของแผผนยุทธศาสตร์การผลิตเพ่ือทดแทนการน�าเข้าที่ยังคงอยู่ในกรอบการก�าหนดนโยบาย

ของไทย
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สัดส่วนต่อ GDP ค่อนข้างคงที่ประมาณร้อยละ 53.4 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 

และ 2559 ในขณะที่ภาคบริการรองรับแรงงานกว่าครึ่งหนึ่งของก�าลัง

แรงงานในปี 2559 (ร้อยละ 52) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 40.8 ใน

ปี พ.ศ. 2543 ในขณะทีแ่รงงานทีอ่ยูใ่นภาคเกษตรยงัคงลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

จากร้อยละ 45 เหลือร้อยละ 31 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 17 (ภาพที่ 2)
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ภาพท่ี 1 

ร้อยละสัดสว่นของภาคบรกิารในประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 
          ที่มา: Key Indicators for Asia and the Pacific 2016. Asian Development Bank  

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
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ภาพที่ 2 

การจ้างงานแบ่งตามประเภทธุรกิจระหว่างปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2557 

  
         ที่มา: Key Indicators for Asia and the Pacific 2016. Asian Development Bank  
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ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการเกษตร

ภาพที่ 1

ร้อยละสัดส่วนของภาคบริการในประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ภาพที่ 2

การจ้างงานแบ่งตามประเภทธุรกิจระหว่างปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2557
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ภาพที่ 3 

อัตราผลตอบแทนรายชั่วโมงจากการทํางานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของไทย  

 
หมายเหต:ุ ค่าท่ีนําเสนอในภาพเป็นค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามลําดับ ดังในสมการต่อไปนี้  

1 2 3 4
, i

i
i manu service

Earning age edu province    


     
โดยในกรณีของภาคบริการเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของค่าสัมประสิทธิทีป่ระมาณทีร่ะดับความละเอยีด
พิกัด 1 หลักตามระบบ ISIC และใช้จํานวนแรงงานในแตกิ่จกรรมบริการเป็นนํ้าหนัก การประมาณการณ์
ทําเป็นรายปีจากข้อมลูการสาํรวจแรงงาน (Labor Force Survey) ของสํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ
ท่ีมา: ประมาณการณ์โดยผู้เขียน   
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ภาคอตุสาหกรรม ภาคบริการ

 สาเหตทุีแ่รงงานย้ายจากภาคเกษตรไปยงัภาคบรกิารแทนทีไ่ปยงั

ภาคอุตสาหกรรมมาจากทัศนคติของแรงงาน (Preference) ที่ชอบงานใน

ภาคบริการมากกว่า เพราะแม้การท�างานในภาคอุตสาหกรรมจะได้ผล

ตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับภาคบริการ ดังน�าเสนอในภาพที่ 3 ที่เรา

เปรียบเทียบผลตอบแทนต่อชั่วโมงของแรงงานในภาคต่างๆ เมื่อเทียบกับ

ภาคเกษตรจากข้อมูลการส�ารวจแรงงานของส�านักงานสถติแิห่งชาต ิ(Labor 

Force Survey) โดยเราควบคมุปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อผลตอบแทน อาทิ 

อายุ ระดับการศึกษา จังหวัดที่ท�างาน เพศ เราพบว่าทั้งภาคอุตสาหกรรม

และภาคบรกิารได้ผลตอบแทนสงูกว่า โดยผลตอบแทนในภาคอตุสาหกรรม

สูงกว่าภาคบริการ เรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของชญานีและ

คณะฯ (2559) ที่ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ในท�านองเดียวกันแต่มาจากการ

สัมภาษณ์แรงงานในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ อย่าง โคราช ขอนแก่น 
ภาพที่ 3

อัตราผลตอบแทนรายชั่วโมงจากการท�างานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของไทย
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 นัยเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าวันนี้แรงงานย้ายออก

จากภาคเกษตรไปยังภาคบริการท�าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งใน

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรุนแรงขึ้นและบั่นทอนการขยายตัวของภาค

การผลิตทั้งสอง หากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นกลจักรส�าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะที่ภาคบริการเป็นเพียงกองหนุน

ให้ภาคทั้งสอง การขาดแคลนแรงงานดังกล่าวหมายถึงในระยะสั้น7 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงและท�าให้ความต้องการ

บริการลดลงตามเป็นลูกโซ่และในที่สุดน�าไปสู ่ปัญหาการเลิกจ้างใน

ภาคบริการ แรงงานที่ถูกปลดออกจากภาคบริการอาจไม่สามารถไหลกับ

ไปยงัภาคเกษตรและอตุสาหกรรมได้ดัง่เดมิ และน�าไปสูปั่ญหาการว่างงาน

กบัระบบเศรษฐกจิในวงกว้าง ดงันัน้การประเมนิว่าภาคบริการสามารถเป็น

กลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่จึงเป็นค�าถามเชิงนโยบายที่ส�าคัญ

อันดับต้นๆ ที่ต้องท�าให้เกิดความกระจ่างก่อนเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ

โดยใช้ภาคบริการ

 ตารางที ่2 น�าเสนอองค์ประกอบของภาคบริการระหว่างปี 2534-58 

โดยในตารางเราค�านวณค่าเฉล่ียทกุๆ 5 ปีเพือ่ลดค่าความผนัผวนทีอ่าจเกดิ

ขึ้นในแต่ละปี เราพบว่ากิจกรรมบริการในช่วงเวลาที่เราก�าลังพิจารณาอยู่

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดยกิจกรรมภาคบริการที่ใหญ่ที่สุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคค้าปลีกค้าส่ง การขนส่ง คลงัสนิค้าและโทรคมนาคม 

และภาคบริการการเงิน อย่างไรก็ตามทั้ง 3 กิจกรรมหลักดังกล่าวมีความ

ส�าคัญลดลง ในขณะทีภ่าคบรกิารภาครฐั(รวมไปถงึบรกิารป้องกนัประเทศ) 

7 ค�าว่าระยะสั้นในที่นี้หมายถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมยังไม่สามารถหาเครื่องจักรเข้ามาใช้เพื่อ

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในทางปฏิบติัผู้ประกอบการจ�านวนมากสามารถน�าเอาเครือ่งจกัร

เข้ามาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเน่ือง แต่การทดแทนยังเกิดขึ้นเฉพาะกับ

ผู้ประกอบการบางรายและบางธุรกิจที่เทคโนโลยีการผลิตสามารถท�าได้ นอกจากนั้นผู้ประกอบการ/

ธุรกิจบางรายที่ประสบปัญหาไม่สามารถเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนคนได้
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อสังหาริมทรัพย์ บริการเช่าและที่เกี่ยวเนื่องทางธุรกิจอื่นๆ และการศึกษา

ทวคีวามส�าคญัมากขึน้ อย่างไรกต็าม การกระจายตวัในกจิกรรมภาคบรกิาร

แม้เกิดขึ้น แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

42 
 

ตารางที่ 2 

องค์ประกอบของภาคบริการในประเทศไทยในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2558 

  2534-38 2539-43 2544-48 2549-53 2554-57 2558p 

สาขาการค้าส่งและค้าปลีก 28.5 29.9 26.1 25.8 24.0 22.7

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 8.4 7.5 7.0 6.3 7.3 8.6

สาขาการขนสง่ สถานที่เก็บสนิค้า และการคมนาคม 15.0 15.8 16.4 15.8 14.6 15.8

สาขาตัวกลางทางการเงิน 15.1 9.7 9.7 11.1 13.2 14.1

สาขาบริการดา้นอสังหาริมทรัพย์  

การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 9.3 10.9 13.5 12.8 12.0 10.0 

สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ 8.8 11.0 12.0 12.9 12.9 12.3

สาขาการศึกษา 7.4 8.1 8.1 8.8 9.4 9.0

สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 2.6 2.9 3.3 3.5 3.5 4.2

 สาขาอื่นๆ 4.7 4.2 3.9 3.1 3.1 3.2

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

 องค์ประกอบของภาคบริการเกือบ 2 ทศวรรษไม่เปลี่ยนแปลง

มากนัก เรื่องดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT 

Revolution) ยังไม่ได้ท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในภาคบริการของ

ไทยเหมือนท่ีเกิดขึ้นในกรณีของอินเดียและฟิลิปปินส์ การอนุมาน

ประสบการณ์ของประเทศเหล่านี้และให้ประเทศไทยหันไปพึ่งพากิจกรรม

ภาคบริการที่เห็นว่าก�าลังเป็นธุรกิจหนึ่งในโลกที่มีการขยายตัวสูงเป็นเรื่อง

ที่ต้องระมัดระวัง 

ตารางที่ 2

องค์ประกอบของภาคบริการในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2558
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3.3. บทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 เพ่ือทดสอบความสามารถในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของกจิกรรม

ในภาคบรกิาร การศกึษาทดสอบทศิทางความสมัพนัธ์ระหว่างการขยายตวั

ของกิจกรรมในภาคบรกิารกบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ สมมตฐิานหลกัที่

ต้องการทดสอบ คือ หากกิจกรรมในภาคบรกิารสามารถขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

การขยายตัวของกิจกรรมในภาคบริการน�าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

แทนท่ีจะเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจน�าไปสู่การขยายตัวของกิจกรรม

ภาคบริการ 

 เครื่องมือเศรษฐมิติอนุกรมเวลาที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ

สมมตฐิานดังกล่าว คอื Granger Causality Tests เพือ่ทดสอบทศิทางความ

สมัพันธ์การขยายตวัของภาคบรกิารและการขยายตวัทางเศรษฐกจิระหว่าง

ปี 2533-2557 การทดสอบด�าเนินการทั้งในระดับภาพรวมของภาคบริการ

และกิจกรรมย่อยในภาคบริการที่จ�าแนกที่ระดับความละเอียดที่พิกัด 1 

หลักตามค�าจ�ากัดความของ ISIC (International Standard ofIndustrial 

Classification) Rev 3 ที่ประกอบด้วย 9 สาขาย่อย ได้แก่ บริการค้าส่งและ

ค้าปลีก บริการโรงแรมและภัตตาคาร บริการโลจิสติกส์ (ขนส่ง สถานที่เก็บ

สินค้า และการคมนาคม) บริการตัวกลางทางการเงิน บริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ บริการ

การศึกษา บริการสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ และบริการอื่นๆ8 

 ตารางที่ 3 น�าเสนอผลการทดสอบทิศทางความสัมพันธ์ Granger 

Causality Tests หากพิจารณาในภาพรวมของภาคบริการ เราพบว่าการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเหตุให้ภาคบริการขยายตัว แต่เราไม่พบความ

สัมพันธ์ย้อนกลับ (ภาคบริการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ) เรื่องดังกล่าวชี้ให้เห็น

8 การวิเคราะห์ Granger Causality Tests เป็นไปตามสากลปฏิบัติที่เริ่มจากการวิเคราะห์คุณสมบัติ

ของตัวแปรที่ใช้ ซึ่งในที่น้ี คือสัดส่วนของภาคบริการในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ Augmented Dickey Fuller Unit roots ผลการทดสอบ Unit roots พบว่า

ตวัแปรทกุตวัมลีกัษณะFirst-difference Stationary จากนัน้เราเข้าสู่การประเมินทศิทางความสัมพันธ์
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ถึงธรรมชาติของภาคบริการของไทยที่กิจกรรมส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็น

กองหนุนให้กับภาคการผลิตอย่างเกษตรและอุตสาหกรรม 

 เมื่อเราพิจารณาในกิจกรรมย่อยๆ เราพบว่าบริการค้าปลีกค้าส่ง

และบริการทางการเงินที่พบความสัมพันธ์ 2 ทิศทาง คือ การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจเป็นเหตุให้ภาคบริการขยายตัว พร้อมๆ กับการขยายตัวของ

ภาคบริการส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สาเหตุหนึ่งที่เราพบ

ความสัมพันธ์ 2 ทิศทางดังกล่าวเป็นเพราะธรรมชาติของกิจกรรมบริการ

ทั้งสองมีลักษณะท่ีความต้องการภายในประเทศอันเป็นความต้องการสืบ

เนือ่งจากภาคเศรษกจิอืน่ๆ กระตุน้บรกิารเหล่านีข้ยายตวัและท�าให้เกดิการ

พัฒนาขึ้น การพัฒนาดังกล่าวส่งผลเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว 

ดงัในกรณขีองกิจกรรมค้าปลีกค้าส่งถกูกระตุน้ (kick-off) จากเศรษฐกจิโดย

รวมขยายตวั คนกนิดอียูด่แีละท�าให้เกิดความต้องการซือ้สนิค้าบริการต่างๆ 

และน�ามาซึ่งความต้องการในบริการค้าปลีกค้าส่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อ

กจิกรรมเหล่านีพั้ฒนาขึน้ดงัสะท้อนของการเกดิ Modern Trade ในรปูแบบ

ใหม่ๆ (เช่น ห้างค้าปลีกค้าส่งข้ามชาต ิร้านสะดวกซือ้) ทีส่่งผลย้อนกลบัต่อ

การขยายตัวในภาคการผลิตอื่นๆ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น ค�า

อธิบายดังกล่าวสามารถประยุกต์กับบริการทางการเงินเช่นกัน 
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 ในขณะที่กิจกรรมบริการอื่นๆ ยกเว้น บริการอสังหาริมทรัพย์ เรา

ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะกิจกรรมอื่นๆ เป็น

สิง่ทีต้่องมไีม่ว่าเศรษฐกิจจะขยายตวัหรอืไม่ก็ตาม บรกิารทางด้านการศกึษา

น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและสามารถประยุกต์กับบริการอื่นๆ ในท�านอง

เดียวกัน (อาทิ บริการป้องกันประเทศ)

 กิจกรรมบรกิารทีเ่ป็นกรณยีกเว้นในการวเิคราะห์คร้ังนี ้คอื บริการ

สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ท่ี่เราพบว่าความสัมพันธ์ในทิศทางย้อน

กลบัอย่างมนียัยะส�าคัญทางสถติทิีก่ารขยายตวัของกจิกรรมบรกิารดงักล่าว

กระตุ้นให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว บริการดังกล่าวน่าจะรวมไปถึง 

Medical Tourism ซ่ึงเราเจาะลึกถึงศักยภาพการเป็นกลจักรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในหัวข้อถัดไป 

ตารางที่ 3

ผลการทดสอบ Granger-Causality Tests ระหว่างกิจกรรมในภาคบริการกับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

43 
 

ตารางที่ 3

ผลการทดสอบ Granger-Causality Tests ระหว่างกิจกรรมในภาคบริการกบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

  สมมติหลัก Null Hypothesis (F-Stats)

  

การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไม่ไดก้ระตุ้น
ให้เกิดการขยายตัว
ภาคบริการ 

การขยายตัวของภาค
บริการไม่ได้กระตุ้นให้
เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

ภาคบริการรวม 3.45** 1.25 
สาขาการค้าส่งและค้าปลีก 3.87** 3.66** 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 1.6 0.75 
สาขาการขนสง่ สถานที่เก็บสนิค้า และการคมนาคม 0.59 0.6 
สาขาตัวกลางทางการเงิน 4.48*** 3.64** 
สาขาบริการดา้นอสังหาริมทรัพย์  

การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 4.49*** 0.73 
สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ 0.73 0.07 
สาขาการศึกษา 0.34 0.57 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1.05 2.55* 
 สาขาอื่นๆ 0.06 0.32 
ที่มา: ประมาณการณ์โดยผู้เขียน  
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3.4 คุณสมบัติอื่นๆ ในการเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 นอกจากความกงัวลบทบาทของภาคบริการว่าเป็นกองหนุน-กอง

หน้าแล้ว ยังมีคุณลักษณะอีก 3 ด้านที่ต้องวิเคราะหื์เพื่อประเมินการพึ่งพา

ภาคบริการเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

3.4.1 ประสิทธิภาพการผลิตของภาคบริการ และ Cost Disease 

 ดังที่กล่าวข้างต้นด้วยธรรมชาติของภาคบริการที่ไม่สามารถ 

Standardize ได้ ดงัน้ันขอบเขตการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลติจงึอาจมีจ�ากดั 

และการหนัมาพึง่พาภาคบรกิารจงึเท่ากับเป็นการบัน่ทอนประสทิธภิาพการ

ผลติโดยรวม เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพการผลิตของภาคต่างๆ เราค�านวณ

ผลิตภาพของแรงงาน หรือ Labor Productivity ที่แท้จริง (ขจัดผลทางด้าน

ราคาออกไป) ของภาคบริการเทียบกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละภาคการผลิต9 

  เราพบว่าผลิตภาพแรงงานในภาคบริการต�่ากว่าเมื่อเทียบกับ

ภาคอื่นๆ อย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2534-2559 (ภาพที่ 4.1) อย่างไรก็ตาม

ผลิตภาพแรงงานเป็นเพียงเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการผลิตบางส่วน 

(Partial) เท่านั้น เพราะระดับผลิตภาพแรงงานเหล่านี้สูงต�่าขึ้นอยู่กับระดับ

การใช้เครื่องจักรต่อแรงงานด้วยซึ่งแต่ละภาคการผลิตมีความแตกต่างกัน 

เพื่อให้ภาพที่ชัดเจน เราแปลงระดับผลิตภาพแรงงานเหล่านี้เป็นดัชนีโดย

ใช้ปี 2540-42 เป็นปีฐาน (ค่าผลิตภาพแรงงานในปี 2540-42 = 100) และ

น�าเสนอในภาพที ่4.2 ซึง่เหน็ได้ว่าอตัราการขยายตวัของผลติภาพแรงงาน

ของภาคบริการก็ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

9 เนื่องจากข้อมูลทางด้านแรงงานที่แบ่งภาคบริการเองไม่มี เราจึงใช้จ�านวนแรงงานในภาคอื่นๆ ที่

ไม่ใช่ภาคเกษตร เหมืองแร่ อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนของแรงงานภาคบริการ



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

137

ภาพที่ 4

ผลิตภาพแรงงานในสาขาต่างๆของประเทศไทยในช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ.2540 ถึง พ.ศ.2557
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ภาพที่ 4 

ผลิตภาพแรงงานในสาขาต่างๆของประเทศไทยในชว่งระหว่างปี พ.ศ.2540 ถงึ พ.ศ.2557 

 

4.1 ผลิตภาพแรง (ทีแ่ท้จริง) (ล้านบาทต่อคน) 

 
4.2 ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (2540-42 =100) 

 
       ที่มา: Key Indicators for Asia and the Pacific 2016. Asian Development Bank 
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 แนวโน้มการขยายตัวของประสิทธิภาพการผลิตชี้ให้เห็นโดยภาพ

รวมภาคบรกิารของไทยยงัคงเป็นภาคบรกิารดัง้เดมิทีข่บวนการผลติยงัต้อง

ใช้แรงงาน การ Standardized การผลิตยังท�าไม่ได้และท�าให้ขอบเขตการ

เพิ่มประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้อย่างจ�ากัด โอกาสที่การผลิตจะเผชิญกับการ

ไม่ประหยัดจากขนาด (Diseconomies of Scale) จึงมีสูง อย่างไรก็ตาม

ขอบเขตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคบริการมีจ�ากัด แต่การเพิ่ม

ประสทิธภิาพทีเ่กดิข้ึนสามารถน�าไปต่อยอดในการเพิม่ความสามารถในการ

แข่งขันในภาคการผลิตอื่นๆ ได้ซึ่งอาจไม่นับรวมอยู่ในภาคบริการ 

3.4.2 การสร้างความเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นในระบบเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 4 

ความเชื่อมโยงย้อนหลัง (Backward Linkages) ของเศรษฐกิจไทยในชว่งระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถงึ  

พ.ศ. 2553 

2528 2533 2538 2543 2548 2553 
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สาขาสาธารณูปโภค 2.01 2.07 2.03 1.99 2.17 2.42 

สาขาการก่อสร้าง 2.62 2.63 2.59 2.74 3.02 3.21 

สาขาการบริการ 1.84 1.79 1.80 2.02 2.14 2.26 

ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 2.18 2.24 2.29 2.43 2.58 2.72 

 ที่มา: คํานวณโดยผู้เขียนด้วยวิธีการ Inverse Leontief Matrix จากตารางวัตถุดิบ-ผลผลิต (IO) ของไทย 

ตารางที่ 4

ความเชื่อมโยงย้อนหลัง (Backward Linkages) ของเศรษฐกิจไทยในช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2553

ตารางที่ 5

ความเชื่อมโยงย้อนหลัง (Backward linkage) ในภาคบริการย่อยในช่วงระหว่าง

ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ.2553
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ตารางที่ 5 

ความเชื่อมโยงย้อนหลัง (Backward linkage) ในภาคบริการย่อยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถงึ พ.ศ.2553 

2528 2533 2538 2543 2548 2553

การค้าส่ง 1.37 1.42 1.47 1.46 1.49 1.49

การค้าปลีก 1.37 1.42 1.46 1.40 1.43 1.42

โรงแรมและภัตตาคาร (IO 147-8) 2.12 2.14 2.16 2.35 2.49 2.67

การขนส่ง (IO149-157) 2.15 1.99 2.01 2.26 2.40 2.58

สถานที่เก็บสินค้าและการเกบ็สินค้า (IO 158) 1.72 1.78 1.78 1.78 1.97 2.09

บริการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์            
และการสือ่สาร (IO 159) 1.51 1.25 1.30 1.60 1.90 1.88 

บริการทางการเงิน (IO 160-62) 1.36 1.36 1.37 1.51 1.57 1.60

บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ (IO 163) 1.27 1.23 1.28 1.20 1.31 1.39

การบริการทางด้านธุรกิจ (IO 164) 2.35 2.13 2.25 2.54 2.76 2.71

บริการสุขาภิบาลและบริการท่ีคล้ายคลึงกัน  
(IO 166) 1.52 1.53 1.53 1.72 1.83 1.99 

บริการการศึกษา (IO 167) 1.28 1.36 1.33 1.40 1.57 1.77

สถาบันวิจัย (IO168) 1.87 1.81 1.83 1.77 1.87 1.99

บริการทางการแพทย์และบริการทางอนามยั 
อื่น ๆ (IO 169) 1.87 1.89 1.91 2.17 2.37 2.62 

(มีต่อ) 
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พบว่าร้อยละ 60 ของ Backward linkage ของทั้งสามกิจกรรมบริการเกิด

ขึ้นระหว่างภาคบริการด้วยกันเอง ประเด็นความเชื่อมโยงไปยังภาคส่วน

อื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจยังคงเป็นเรื่องที่ต้องกังวลหากเราต้องการใช้ภาค

บริการมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (ตารางที่ 6)
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

2528 2533 2538 2543 2548 2553

สถาบันธุรกิจ สมาคมอาชีพ และสมาคม
กรรมกร (IO 170)  1.76 1.77 1.74 1.85 1.82 2.10 

บริการชุมชนอืน่ ๆ (IO171) 1.49 1.49 1.48 1.53 1.57 1.80

การบันเทิง (IO 172-74) 2.38 2.39 2.29 2.78 2.93 3.06

ห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์ (IO175) 1.78 1.76 1.62 1.71 1.81 1.91

บริการบันเทิงและบริการสันทนาการ (IO176) 1.63 1.34 1.47 1.61 1.66 1.73

การซ่อมแซม (IO177) 2.54 2.89 2.95 4.03 4.06 3.79

การบริการส่วนบุคคล (IO 178) 1.36 1.42 1.43 1.97 2.18 2.60

ที่มา: คํานวณโดยผู้เขียนด้วยวิธีการ Inverse Leontief Matrix จากตารางวัตถุดิบ-ผลผลิต (IO) ของไทย 
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3.4.3 แหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศ 

 ภาคบริการเป็นแหล่งหารายได้เงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญ ภาพ

ที่ 5 น�าเสนอมูลค่าการส่งออกและน�าเข้าบริการระหว่างปี 2548-59 มูลค่า

การส่งออกบริการของไทยเพิ่มขึ้นเท่าตัวในทุกๆ 5 ปี โดยเพิ่มจากราว 

2 หม่ืนล้านเหรยีญ สรอ. ในปี 2548 เป็นเกอืบ 3.5 และ 6.8 หมืน่ล้านเหรยีญ 

สรอ. ในปี 2553 และ 2559 ตามล�าดับ ในขณะที่การน�าเข้าบริการก็เพิ่มขึ้น

แม้จะในอัตราท่ีน้อยกว่าการส่งออก โดยเพิม่จาก 2.6 หมืน่ล้านเหรียญ สรอ. 

เป็น 4.6 หมื่นล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2554 ระหว่างปี 2555-9 มูลค่าการน�า

เข้าบริการจากต่างประเทศเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ระหว่าง 4.3-4.7 หมื่นล้าน

เหรยีญ สรอ. ดงันัน้ดลุบรกิารระหว่างประเทศของไทยปรับจากขาดดลุอย่าง

ต่อเนื่องระหว่างปี 2548-54 และเปลี่ยนมาเป็นเกินดุลตั้งแต่ปี 2555 

เป็นต้นมา 
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ภาพที่ 5 

การส่งออกและนําเข้าภาคบริการของประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2559 

 
     หมายเหตุ: p = preliminary 
     ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 5

การส่งออกและน�าเข้าภาคบริการของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2559
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 แม้ว่าการส่งออกบริการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา แต่

สัดส่วนต่อการส่งออกสินค้าและบริการโดยรวมเท่ากับเพียงร้อยละ 24 ใน

ปี 2559 เพิ่มจากร้อยละ 16 ระหว่างปี 2548-52 ในขณะที่สัดส่วนบริการต่อ

การน�าเข้ารวมค่อนข้างผันผวนปรับขึ้นลงในช่วงร้อยละ 16.7 ถึงร้อยละ 

23.4 ระหว่างปี 2548-59 (ภาพที่ 6)
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ภาพท่ี 6 

ร้อยละของการส่งออกและนาํเข้าภาคบริการต่อปริมาณการส่งออกและนําเข้าสินค้าและบรกิาร 

ท้ังหมดของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2559 

 

  
หมายเหต:ุ p = preliminary 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 6

ร้อยละของการส่งออกและน�าเข้าภาคบริการต่อปริมาณการส่งออกและน�าเข้าสินค้า

และบริการทั้งหมดของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2559

 กิจกรรมบริการส่งออกที่ส�าคัญ คือ การท่องเที่ยวซึ่งในส่วนนี้ได้

รวมส่วนที่เป็น Medical Tourism ไปด้วย โดยมูลค่าการส่งออกบริการท่อง

เที่ยวเพิ่มจาก 9.6 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2548 เป็น 2 และ 4.9 หมื่น

ล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2553 และ 2559 ตามล�าดับ โดยสัดส่วนต่อการส่ง

ออกบรกิารรวมเพ่ิมจากร้อยละ 48.1 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 72.1 ในปี 2559 

และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความส�าคัญของ Business 

Services ลดความส�าคัญลง 
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ภาพที่ 7 

จํานวนชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและมาเลเซียระหว่างปี 2544-57 

  
 

ที่มา: ภาพที่ 2 ใน BOI (2016) Thailand's Medical Hub ในขณะท่ีขอ้มูลปี 2558-9 มาจากการอนุมานบท
สมมติฐานว่าการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตเิติบโตเท่ากับอตัราการเติบโตเฉล่ียระหว่างปี 2552-57 
ในขณะท่ีข้อมูลของมาเลเซียมาจาก Penang Institute (penanginstitute.org)  
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ภาพที่ 7 

จํานวนชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและมาเลเซียระหว่างปี 2544-57 

  
 

ที่มา: ภาพที่ 2 ใน BOI (2016) Thailand's Medical Hub ในขณะท่ีขอ้มูลปี 2558-9 มาจากการอนุมานบท
สมมติฐานว่าการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตเิติบโตเท่ากับอตัราการเติบโตเฉล่ียระหว่างปี 2552-57 
ในขณะท่ีข้อมลูของมาเลเซียมาจาก Penang Institute (penanginstitute.org)  
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 องค์ประกอบส�าคญัในบรกิารน�าเข้ามกีารเปลีย่นแปลงโดยบทบาท

ของค่าระวางสินค้าลดลงอย่างมากจากร้อยละ 53.9 ของบริการน�าเข้ารวม

ในปี 2548 ลดลงเหลือร้อยละ 34.7 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามสัดส่วนที่ลด

ลงไม่ได้เป็นผลจากมลูค่าทีล่ดลงแต่เป็นผลจากบริการอืน่ๆ ได้แก่ ค่าบริการ

ทางธุรกิจอ่ืนๆ หรือ Business Services และการท่องเที่ยว มูลค่าของ 

Business services ที่น�าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 4.6 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 

2548 เป็น 10.3 และ 11.8 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2553 และ 2559 ตาม

ล�าดับ และท�าให้สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 24.8 และ 27.2 

ในช่วงเวลาเดียวกัน การทวีความส�าคัญของ Business Service ที่มีองค์

ประกอบการส�าคัญได้แก่ บริการทางด้านการทดสอบไม่ได้อยู่นอกเหนือ

ความคาดหมายส�าหรับประเทศไทยที่ถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

ห่วงโซ่การผลติของบรษิัทข้ามชาตอิย่างตอ่เนือ่งและบรษิัททีเ่ป็นส่วนหนึง่

ภาพที่ 7

จ�านวนชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและมาเลเซีย

ระหว่างปี 2544-57
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ในห่วงโซ่จ�าเป็นต้องใช้บรกิารศนูย์ทดสอบในต่างประเทศ (ตารางที ่7) การ

ท่องเทีย่วเป็นรายการน�าเข้าบรกิารทีท่วีความส�าคัญขึน้อกีรายการหนึง่ โดย

มูลค่าบริการท่องเที่ยวน�าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 3.8 พันล้านเหรียญ 

สรอ. ในปี 2548 เป็น 5.6 และ 9.1 พันล้านเหรียญ สรอ. ในปี 2553 และ 

2559 ตามล�าดับ การขยายตัวดังกล่าวเป็นผลจากโลกาภิวัตน์ที่ท�าให้ผู้คน

นยิมเดินทางไปเท่ียวในทีต่่างๆ การแข่งขนัอย่างรนุแรงในธรุกจิการบนิโดย

เฉพาะแรงกดดันจากสายการบินราคาต�่า (Low-cost Airlines) ท�าให้ค่าใช้

จ่ายในการเดินทางลดลง 

ตารางที่ 7

องค์ประกอบของการส่งออกและน�าเข้าภาคบริการในประเทศไทย
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ตารางที่ 7 

องค์ประกอบของการส่งออกและนําเข้าภาคบริการในประเทศไทย 

 ส่งออก นําเข้า
2548 2553 2559p 2548  2553 2559p

มูลค่า (พันล้านเหรียญ สรอ.) 19.9  34.3  67.7  26.8  41.3  43.5 
สัดส่วนตอ่มลูค่ารวม(ร้อยละ)             

(1) ค่าขนส่ง 23.2 17.2 8.5 53.9 45.6 34.7

1.1 ค่าระวางสินค้า 6.0 5.7 2.4 46.0 39.9 28.1

1.2 ค่าโดยสารเดินทาง 12.7 10.8 5.4 4.2 3.7 5.1

1.3 ค่าบริการขนนส่งอื่นๆ 4.5 0.8 0.7 3.7 2.0 1.5

(2) ค่าท่องเที่ยว 48.1 58.5 72.1 14.2 13.6 20.9

2.1 เดินทางเพื่องาน/ธุรกิจ n.a. 5.1 6.0 0.0 2.1 2.0

2.2 เดินทางส่วนตัว n.a. 53.5 66.1 0.0 11.5 18.9

(3) ค่ารับเหมาก่อสร้าง 1.3 1.4 0.7 1.2 1.7 1.2

(4) ค่าประกันภัยและบริการกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ 

0.2 0.2 0.1 5.3 4.4 3.3

(5) ค่าบริการทางการเงิน 0.4 1.0 1.1 0.6 0.8 1.5

(6) ค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มิได้จดัไว้ใน
ประเภทอื่น 

0.1 0.1 0.1 6.3 7.5 9.2

(7) ค่าบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร ์และ
บริการข้อสนเทศ 

1.4 1.4 0.8 0.9 0.9 1.3

(8) ค่าบริการส่วนบุคคล บริการด้านวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1

(9) ค่าบริการทางธุรกิจอื่นๆ 24.3 19.2 16.2 17.0 24.8 27.2

(10) ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของรัฐบาล 0.8 0.7 0.4 0.5 0.6 0.7

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 หากเราประเมินคุณลักษณะทั้งสามด้านเราเห็นได้ว่าภาคบริการ

ยังมีข้อจ�ากัดในการก้าวขึ้นมาเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนภาค

อุตสาหกรรม ทั้งในด้านของขอบเขตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ

การสร้างความเชื่อมโยงไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ มีเพียงคุณลักษณะทาง

ด้านการเป็นแหล่งรายได้เงนิตราต่างประเทศทีภ่าคบรกิารมบีทบาทเพิม่ขึน้ 

และช่วยให้ประเทศสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดทางด้านเงินตราต่างประเทศ

ในขบวนการพัฒนา
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4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยศูนย์กลางการรักษาพยาบาล
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 การวเิคราะห์เศรษฐมติทิีน่�าเสนอในส่วนที ่3.3 ชีใ้ห้เหน็ว่า Medical 

Tourism มีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิได้ เพราะความต้องการของ

บริการเหล่าน้ีไม่เป็นความต้องการที่ต่อเนื่องมาจากภาคการผลิตอื่นๆ 

เหมือนกิจกรรมบรกิารอืน่ๆ การวเิคราะห์ในส่วนนีเ้จาะลกึถึงศกัยภาพของ 

Medical Tourism และผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับภาคส่วนอื่นๆ 

 Medical Tourism ในการศึกษานีห้มายถงึการทีบ่คุคลไปรบับรกิาร

รักษาพยาบาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับการรักษาพยาบาล

ในประเทศพัฒนาแล้วไปรับบริการในประเทศก�าลังพัฒนา (Horowitz and 

Rosensweig, 2012) ในอดีตบุคคลมักจะเคล่ือนย้ายจากประเทศก�าลัง

พฒันาไปยังประเทศพฒันาแล้วเพือ่เข้าถงึบรกิารคณุภาพสงู อย่างไรกต็าม

ปัจจบุนัคุณภาพการรกัษาพยาบาลในประเทศก�าลงัพฒันาจ�านวนหนึง่ได้มี

การยกระดับคุณภาพอย่างมาก ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วประสบราคา

ค่ารกัษาพยาบาลทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ ระยะเวลาการรอคอยการรกัษา
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พยาบาลทีย่าวนานโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรฐั โลกาภวิตัน์ทีเ่ดนิหน้า

อย่างต่อเนื่องท�าให้การเดินทางไปต่างประเทศท�าได้ง่ายขึ้น และการที่

บริษัทประกันสุขภาพในประเทศเหล่านี้ให้ผู้ซื้อประกันสุขภาพเดินทางไป

รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ นอกจากนั้นประเทศก�าลังพัฒนา

จ�านวนหนึ่งโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางที่ภาครัฐส่งเสริมให้

ประชาชนออกไปรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

 Medical Tourism เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

Medical Hub ของรัฐบาลที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก 3 ส่วนได้แก่ 

ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการ

วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์

สขุภาพ (Product Hub) ซึง่ในส่วนหนึง่ครอบคลุมไปถงึเครือ่งมอืแพพย์ด้วย 

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2559) Medical Tourism ถูกเลือกข้ึนเพื่อ

เป็นตัวแทนของภาคบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

คล้ายคลึงกับภาคท่องเที่ยว ที่ผู้บริโภคในต่างประเทศสามารถเดินทางเข้า

มารับบริการในประเทศที่ผลิตบริการ (Mode 2 ในการค้าบริการ) 

4.1 Medical Tourism: จดุเด่นของการเป็นกลจกัรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

 หากพิจารณาในบริบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมของ 

Medical Tourism และกิจกรรมอ่ืนๆ ในภาคท่องเที่ยวไม่แตกต่างจากภาค

เกษตรและอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตและส่งออก แม้รูปแบบการค้าจะไม่

ตรงไปตรงมาเหมือนกรณีการค้าสินค้าก็ตาม 

 หากเราพิจารณาตัวเลขจ�านวนชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษา

ในประเทศไทยโดยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) จ�านวน

ชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน (2559) มีมากถึงกว่า 3 

ล้านคน10 ในขณะที่ตัวเลขของบริษัทวิจัยเอกชน (AsiaPac) เช่ือว่าสูงถึง 

10 ข้อมูลเกี่ยวกับ Medical Tourism ในประเทศไทยมีปัญหาอย่างมากนักทั้งวิธีการนับจ�านวชาว
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3.5 ล้านคน ซึ่งจ�านวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ�านวนนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย แต่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ใช้จ่ายในประเทศ 

(ค่ารักษาพยาบาล) สูงกว่า การประมาณการณ์ที่ท�าในการศึกษานี้อาศัย

ข้อมูลการสัมภาษณ์และรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนทีม่บีทบาทส�าคญัใน 

Medical Tourism พบว่า Medical Tourism มีมูลค่าราว 50,000 ล้านบาท

ในปี 255911 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.4 ของรายได้จากการท่องเที่ยวจากชาว

ต่างชาติรวม สัดส่วนความส�าคัญทางด้านรายได้น่าจะต�่ากว่าที่ควรจะเป็น

เพราะเราไม่สามารถครอบคลุมทุกๆ โรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมใน Medical 

Tourism ได้ สดัส่วนความส�าคญัของ Medical Tourism ทัง้ทางด้านจ�านวน

คนและรายได้ชีใ้ห้เหน็ว่า Medical Tourism เป็นเสมอืน Segment ทีม่มีลูค่า

ต่อหน่วยที่สูง (High Value per unit) และมูลค่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศไทย (จากการสัมภาษณ์) เร่ืองดังกล่าวเป็น

คุณสมบัติหลายฝ่ายต้องการจากกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ 

ตา่งชาติทีเ่ข้ามารบับรกิารทีบ่างครัง้นับเป็นรายบคุคล (Head Count) หรอืบางครัง้นบัเป็นจ�านวนครัง้

ทีเ่ข้ามารบัการรกัษาเพราะปัญหาความล�าบากในการรายงานผลจ�านวนคนทีเ่ข้ารบัการรกัษาจากแผนก

ทะเบยีนผูป่้วย (จากการสมัภาษณ์) แต่การรายงานข้อมลูเหล่าน้ีของส่วนราชการบางแห่งสบัสนระหว่าง

จ�านวนคนกบัจ�านวนครัง้ของการรกัษา ขอบเขตของชาวต่างชาตทิีค่รอบคลมุในการเกบ็ข้อมลูเป็นอกี

ปัญหาหนึ่ง ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ปะปนระหว่างชาวต่างชาติที่พ�านักในประเทศไทย (Expats) ชาวต่าง

ชาติทีเ่ดนิทางเพือ่เข้ามารกัษา ชาวต่างชาต ิเข้ามาเพือ่ท่องเทีย่วแต่ประสบอบัุตเิหตแุละท�าให้ต้องเข้า

รับการรักษาในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวที่พวงการตรวจเช็คสุขภาพเข้าไปใน

แพ็กเกจการท่องเที่ยวด้วย ในบางฐานข้อมูลนับรวมแรงงานต่างชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย

และต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการท�าใบอนุญาตท�างาน ดังน้ันการวิเคราะห์

ข้อมูลระดับมหภาคดังกล่าวจึงต้องท�าด้วยความระมัดระวังอย่างมาก ดังข้อมูลที่น�าเสนอดังกล่าวแม้

แหล่งข้อมูลอ้างถึงว่าเป็นจ�านวนคนที่เก็บตรงจากโรงพยาบาลเอกชนส�าคัญๆ แต่จากการสัมภาษณ์

หลายฝ่ายเชือ่ว่าเป็นข้อมลูจ�านวนครัง้ทีเ่ข้ามารกัษา ดงันัน้ความส�าคัญในแง่ของจ�านวนคนทีน่�าเสนอ

จึงน่าจะเป็นการประมาณการณ์เกินจริง (Overestimate)
11 การค�านวณใช้ข้อมูลรายได้ของโรงพยาบาลใหญ่ 2 แห่งในด้าน Medical Tourism ผนวกกับข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เพื่อประมาณการณ์รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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4.2 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Medical Tourism ของไทยที่ยังไม่ค่อยมีการ

พูดถึง 

 จุดเด่นของ Medical Tourism ของประเทศไทยมีการพูดกันอย่าง

กว้างขวางในเอกสารต่างๆ ที่มอียูใ่น Websites ทีช่ี้ให้เห็นถึงศกัยภาพของ

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมีจ�านวนโรงพยาบาล 42 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน 

JCI ทีถ่อืว่าเป็นทีย่อมรบัทัว่โลกและท�าให้มศัีกยภาพทีร่องรับผูป่้วยชาวต่าง

ชาติ จ�านวนโรงพยาบาลดังกล่าวสูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมาก อาทิ 

มาเลเซียและสิงคโปร์มีเพียง 14 และ 22 แห่ง ตามล�าดับ (กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 2559: ตารางที่ 2) โรงพยาบาลชั้นน�าของไทยอย่าง 

รพ. บ�ารุงราษฎร์ รพ. กรุงเทพ และ รพ. สมิติเวช ติด Top-10 ของ

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับของ Medical Travel Quality 

Alliance และจุดเด่นในเรื่องของราคาค่ารักษาพยาบาล 

 แต่มีข้อเท็จจริงหลายๆ ประการที่ยังไม่ได้ค่อยหยิบยกข้ึนมาพูด

มากนักท้ังๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ส�าคัญในการออกแบบยุทธศาสตร์และ

นโยบายการพัฒนา 

 1. ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา จ�านวนคนไข้ชาวต่างชาตขิองประเทศไทย

มากกว่าประเทศมาเลเซียและความแตกต่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(ภาพที่ 7)12

 2. กิจกรรมที่มักเกิดขึ้นในแหล่งที่ Medical Tourism ส�าคัญๆ คือ 

การผ่าตดัต่างๆ (กระดกู เข่า สะโพก) ท�าฟัน มะเรง็ โรคหวัใจ และศลัยกรรม 

ไม่ใช่ทกุๆ การรกัษาที ่Outsource ออกมาในต่างประเทศ และเป็นกจิกรรม

เหล่านี้ทุกๆ ประเทศต่างๆ ต้องการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด ลักษณะร่วม

กันของกิจกรรมเหล่านี้ คือ

12 มีความเป็นไปได้ที่ระบบการจัดเก็บข้อมูลของประเทศทั้งสองอาจแตกต่างกัน แต่ความผิดพลาด

ของข้อมลูทีเ่กิดขึน้และปัจจยัอืน่ๆ ของประเทศทัง้สองไม่น่าจะแตกต่างกนัมากนัก ไม่ว่าจะเป็นจ�านวน 

Expat การพึ่งพาแรงงานต่างชาติ ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงน่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันและสามารถ

เปรียบเทียบกันได้ระดับหนึ่ง
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 • กจิกรรมเหล่านีม้ค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาทีส่งูในประเทศพฒันาแล้ว 

ดังสะท้อนในประเภทของแพทย์ที่มีรายได้สูงที่สุดตามการจัดอันดับของ

Medscape Physician Compensation Report 201613 

 • ธรรมชาติของการรักษาไม่ใช่การรักษาที่ฉุกเฉิน แต่มีการหารือ

ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยในขั้นตอนและวิธีการรักษา 

 • ต้องการการพกัฟ้ิืนและท�าให้เพิม่ความต้องการแรงงานทางด้าน

พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และ

 • กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องใช้เลือดเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ส�าคัญ 

  ธรรมชาติที่การรักษาที่ต้องพักฟื้นหมายถึงคนไข้ชาวต่างชาติที่

เข้ามารกัษามีรายจ่ายต่อหวัทีส่งู ดงันัน้เมด็เงนิทีต่กอยูใ่นประเทศจะมมีาก 

เรือ่งดงักล่าวสอดคล้องกบัความพยายามเพิ่มรายจา่ยต่อของนักท่องเทีย่ว

ที่เข้ามาในประเทศ ในขณะที่ธรรมชาติการรักษาที่ต้องใช้พยาบาลในการ

ดูแลและต้องการเลือดเป็นเรื่องส�าคัญแต่มักถูกมองข้าม ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่

ต้องน�ามาวเิคราะห์อย่างละเอยีดเพือ่ประเมนิผลกระทบข้างเคยีงต่อการให้

บริการสุขภาพในประเทศจากการที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาไปสู่ Medical 

Tourism

 3. แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการเป็น Medical Tourism 

ที่สูงและมีชาวต่างชาติจ�านวนมากเข้ามารับการรักษาพยาบาลใน

ประเทศไทย แต่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังมีความสับสน เช่น ในงาน

เขียนของ Ellis (2014) ที่พูดถึงผลกระทบของ Medical Tourism ต่อโรง

พยาบาลในสหรัฐฯ ที่แม้กล่าวอ้างว่าประเทศไทยเป็นแหล่ง Medical 

Tourism ที่ส�าคัญแหล่งหนึ่งที่ประชาชนสหรัฐฯ เลือกใช้บริการ แต่ไม่

สามารถระบุได้ว่าจุดเด่นของประเทศอยู่ที่ไหน (อ้างว่าเป็น Various 

13 Retreived by 23 November 2017 จาก

https://www.medscape.com/features/slideshow/compensation/2016/public/overview#page=3
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Services) ซ่ึงแตกต่างจากประเทศอืน่ๆ หรอืภาพใน Website ของ Medical 

Tourism ในแคนาดาที่ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการแปลงเพศ 

เป็นต้น เราตระหนกัดีว่าในทางการแพทย์การผ่าตดัแปลงเพศถอืเป็นศาสตร์

ทางการแพทย์ชัน้สงูทีไ่ม่ใช่แพทย์ทกุๆ รายสามารถท�าได้ แต่สิง่ทีีเ่ป็นความ

กังวล คือ ภาพลักษณ์ดังกล่าวตอกย�้าภาพลักษณ์ด้านอื่นๆ ที่ไม่พึ่ง

ปรารถนาของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

ในด้าน Medical Tourism อื่นๆ ที่มีความสามารถไม่ได้ยิ่งหย่อน ความ

สับสนดังกล่าวท�าให้เราเสียโอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างกว่าความ

ต้องการแปลงเพศ แนวโน้มความสับสนน่าจะมากขึ้นจากทิศทางของ

นโยบายปัจจบุนัทีส่่งเสรมิในเรือ่งนีแ้บบตคีลมุตัง้แต่บรกิารรกัษา (Medical 

Treatment) สปา ศูนย์ Wellness ผลิตภัณฑ์ยา (ทั้งยาสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากบริการ Wellness) เครื่องมือแพทย์ และการท�าวิจัย

 

4.3 Medical Tourism ใน Global Value Chain ของ Medical Hub และ

ต�าแหน่งของผู้ประกอบการไทย 

 ดังท่ีกล่าวแล้วข้างต้น Medical Tourism เป็นหนึ่งในหลายๆ 

กิจกรรมของ Medical Hub ค�าถามที่ส�าคัญในบริบทของการแสวงหากล

จักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ Medical Tourism เป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม

ต่อหน่วยที่สูงหรือไม่ เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ใน Medical Hub 

 กิจกรรมที่มักมีการท�า Medical Tourism คือ การผ่าตัดต่างๆ 

(กระดูก เข่า สะโพก) ท�าฟัน มะเร็ง โรคหัวใจ และศัลยกรรมไม่ใช่ทุกๆ การ

รักษาที่ Outsource ออกมาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมเหล่านี้ทุกๆ 

ประเทศต่างๆต้องการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด 

 ในความเป็นจริง Medical Tourism และกิจกรรมอื่นๆ ใน Medical 

Hub คงไม่แตกต่างจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ก็มีความหลากหลาย

เริ่มตั้งแต่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มที่ต�่า หรือ Low-end ไปจนถึงกิจกรรมที่มี
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ความสลับซับซ้อน (High-end) และมีมูลค่าเพิ่มที่เกิดข้ึนภายในประเทศ

จ�านวนมาก (ภาพที ่8) เรือ่งดังกล่าวตรงข้ามกับความเข้าใจของนกัวเิคราะห์

จ�านวนหน่ึงท่ีมองว่าการแบ่งงานกันท�าระหว่างประเทศเป็นไปตามความ

สลับซับซ้อนในการรักษา การรักษาที่ง่ายไม่สลับซับซ้อนอย่างการตรวจ

สขุภาพกระจายไปยงัประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาทีต่�า่กว่าและมมีลูค่าทีต่�า่ 

ในขณะท่ีประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าให้บริการกิจกรรมที่สลับ

ซับซ้อนกว่าและมีมูลค่าที่สูงกว่า ดังนั้นการเปรียบเทียบว่า Medical 

Tourism มีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยมากหรือน้อยกว่ากิจกรรมอืิ่นๆ ใน Medical 

Hub จึงเป็นประเด็นที่คลาดเคลื่อน 

 
 

63

ภาพท่ี 8 

Medical Tourism ใน Global Value Chain ของ Medical Hub

 

ที่มา: พัฒนาโดยผู้เขียน 

ภาพที่ 8

Medical Tourism ใน Global Value Chain ของ Medical Hub
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 หากพจิารณาเฉพาะในส่วน Medical Tourism ส่วนทีเ่ป็น Low-end 

น่าจะเป็นการตรวจสขุภาพทัว่ไปหรอื Medical Checkup ซึง่สามารถด�าเนนิ

การเสรจ็ภายในครึง่วนั ในขณะที ่High-end เป็นการรักษาอย่างจริงจงั เช่น 

การผ่าตัด Bypass หัวใจ การผ่าตัดหัวเข่า ฯลฯ ซึ่งคงเป็นเรื่องที่ยากหรือ

อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งว่าการรักษาไหนสลับซับซ้อนกว่า เพราะการ

รักษาเหล่านี้ขึ้นอยู ่กับความรุนแรงของปัญหาและลักษณะเฉพาะของ

คนป่วย 

 ประมาณการณ์ใน Noree (2015) ชี้ว่า Medical Checkup คิดเป็น

สัดส่วนราวร้อยละ 40 ของการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ชาวต่างชาติ

ท้ังหมด อย่างไรก็ตามสดัส่วนดงักล่าวมแีนวโน้มลดลง (จากการสมัภาษณ์) 

ที่ส�าคัญสัดส่วนการให้บริการ Medical Check-up ดังกล่าวไม่น่าจะเป็นตัว

สะท้อนถึงความ High vs Low tech ของการเป็น Medical Tourism ของ

ไทยแต่อย่างใด

 มนัคงเป็นเรือ่งที่ไร้เหตุผลที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่จะเดนิทางข้าม

น�า้ข้ามทะเลเพ่ือมาท�า Medical Checkup ค�าอธบิายทีส่มเหตสุมผลในเรือ่ง

นี ้คอื Medical Checkup เกดิขึน้โดยเฉพาะในช่วงเริม่ต้นของการเข้าสูธ่รุกจิ

ของ Medical Tourism ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้ประโยชน์จาก

กระแสการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่

กระแสการตื่นตัวทางด้านสุขภาพของคนไทยท�าให้โรงพยาบาลเอกชน

จ�านวนมากเสนอบรกิาร Medical Checkup ดงัสะท้อนจากการพยายามรบั

แพทย์ GP (General Practice) ดังนั้นการเสนอ Medical Checkup จึงเป็น

กลยุทธทางธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มก�าลังคน (แพทย์ GP) ที่เพิ่ม

ขึ้น และเป็นการโฆษณาทางอ้อมเกี่ยวกับ Medical Tourism ของ

ประเทศไทย 

 หากเราประเมนิจากแผนการลงทนุและการพฒันาความร่วมมอืกบั

สถาบันวิจัยท่ัวโลกของโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาล
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กรงุเทพทีเ่ป็นกลุม่โรงพยาบาลทีม่สีนิทรพัย์ใหญเ่ป็นอนัดบั 5 ของโลกและ

ความร่วมมือกับสถาบนัช้ันน�า (MD Anderson Cancer Center, Hannover 

Medical School, Missouri Orthopedic Institute, Cedar Sinai, OHSU, 

Sano Hospitial เป็นต้น) มนัคงเป็นไปได้ยากทีก่ารขยายการลงทนุดงักล่าว

เป็นการขยายเพื่อท�าเพียง Medical Checkup เท่านั้น แต่เราก�าลังเข้าไป

แย่งส่วนแบ่งตลาดใน Medical Treatment กบัศนูย์กลาง Medical Tourism 

อื่นๆ อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย 

 ดงันัน้สดัส่วน Medical Check-up จงึเป็นเสมอืนกลยทุธ์ทางธรุกจิ

ของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ของตน (ทั้งสินทรัพย์

ถาวรและสินทรัพย์ในรูปทรัพยากรมนุษย์) เรื่องดังกล่าวส�าคัญส�าหรับ

ประเทศทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคัญของโลกอย่างไทยทีภ่าคเอกชนในธรุกจิ

ท่องเที่ยวพยายามน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านบริการท่องเที่ยวให้หลาก

หลายเพ่ือผลทางธุรกิจ รวมทั้งการน�าเสนอ Medical Check-up ให้กับ

นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจท่องเที่ยว 

 ตารางที ่8 น�าเสนอข้อมลูเชิงเปรยีบเทยีบบริการ Medical Tourism 

ของไทยเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซีย ข้อมูลเหล่านี้ยกเว้นช่องแถวตั้ง

สุดท้ายที่ปรับค่าครองชีพมาจาก AsiaPac ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชน 

หากพิจารณาจากจ�านวนคนทีเ่ข้ารบับรกิารเราพบว่าประเทศไทยมจี�านวน

ชาวต่างชาตทิีเ่ข้ามารบับรกิารมากกว่าทัง้สงิคโปร์และมาเลเซยี จ�านวนคน

ที่มากท�าให้รายได้บริการ Medical Tourism ของไทยสูงถึง 4,400 ล้าน

เหรียญ สรอ. สูงกว่าเมื่อเทียบกับสิงค์โปร์และมาเลเซีย14 หากเราเปรียบ

เทียบรายได้ต่อคนไข้ต่างชาติพบว่าประเทศไทยต�่ากว่าทั้งมาเลเซียและ

สิงคโปร์ อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบดังกล่าวยังไม่ได้ปรับส่วนต่างค่า

ครองชพี แต่หากมกีารปรบัค่าครองชีพ เราพบว่ารายได้ต่อชาวต่างชาตขิอง

14 รายได้ที่รายงานโดย AsiaPac สูงกว่าที่ประมาณการณ์ในงานศึกษานี้ เราคงหาบทสรุปได้ยากว่า

ข้อมูลของ AsiaPac เป็นการประมาณการณ์เกินจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะการจัดเก็บข้อมูลในเรื่อง

ดังกล่าวยังไม่มี
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ไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์เล็กน้อย15 เรื่องดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรม Medical Tourism ในประเทศไทยไม่แตกต่างจาก

กจิกรรมในสิงค์โปร์และมาเลเซยีมากนกั แต่อาจจะมจีดุเด่นจดุด้อยแตกต่าง

กนัในแต่ละแหล่งซ่ึงเป็นเรือ่งปกตขิองการแข่งขนัทางธรุกจิ แต่เราไม่ได้ท�า

กิจกรรมในลักษณะ Low-end Medical Checkup

15 เนื่องจากเราใช้อัตราแลกเปลี่ยน PPP เป็นเครื่องมือในการปรับเราจึงใช้สิงคโปร์เป็นฐานว่า 1 $ ที่

ใช้ในสิงคโปร์ หากไปใช้ในประเทศไทยและมาเลเซียมีมูลค่าเท่าใด

ตารางที่ 8

Medical Tourism ของไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค
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ตารางที่ 8

Medical Tourism ของไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค 

จํานวนคนไข้ชาวต่างชาติ 
(ล้านคน) 

รายได้ (ล้านเหรียญ 
สรอ) รายได้ตอ่คนไข้  

รายได้ตอ่คนไข้ปรับ
ด้วยค่าครองชีพ  

ไทย 3.5 4,440 1268.6 2205.8

มาเลเซีย 1.2 1554 1295.0 2157.0

สิงค์โปร ์ 0.89 1776 1995.5 1995.5

อินเดีย 4 4440 1110.0 470.0

ที่มา: ข้อมูลพืน้ฐานจาก AsiaPac Healthcare Tourism 2016 ในขณะท่ีการปรับค่าครองชีพดําเนินการโดย
นักวิจัยโดยใขอ้ตัราแลกเปลีย่น Purchasing Power Parity ของธนาคารโลกเป็นตัวปรับและใช้สิงค์โปร์เป็นฐานใน
การเปรียบเทียบ  

 

 

 

  

4.4 ความท้าทายที่ต้องเร่งจัดการ 

 แม้ Medical Tourism มีคุณสมบัติที่หลายๆ ฝ่ายพึงปรารถนาไม่

ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าสูง เราก�าลังขยับขึ้นไปสู่ High-end Segment 

เป็นกิจกรรมต่างๆ มคีวามสลับซบัซ้อน แต่กย็งัมปีระเดน็ความกงัวลในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าเรื่องของความเชื่อมโยงไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในประเทศ

ประเด็นเรื่องการกระจายรายได้อันเนื่องจากกิจกรรมเหล่าน้ีเสนอโดยกลุ่ม

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และการพัฒนาประเทศไปสู่ Medical 

Tourism มีแนวโน้มที่ให้ผลกระทบทางลบต่อคุณภาพการรักษาพยาบาล

ของประเทศโดยรวมและท�าให้ผลกระทบสุทธิต่อประเทศอาจไม่ชัดเจนว่า
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เป็นบวกเสมอไป ในประเดน็เหล่านีม้ ี2 ประเดน็ทีค่วรหยบิยกขึน้มา เพราะ

มีความเชื่อมโยงกับภาคประชาชนในวงกว้าง

 4.4.1 ประเด็นการแย่งทรัพยากร: แพทย์ vs พยาบาล 

 ผลกระทบทางลบต่อการบริการสุขภาพของประเทศโดยรวมเกิด

จาก Medical Tourism มาแย่งทรัพยากรภายในประเทศ ในบริบทนี้ก็คือ 

บุคลากรทางการแพทย์และท�าให้คุณภาพของการให้บริการการรักษาด้อย

ลง แม้ปัญหาการแย่งทรัพยากรและกระทบต่อคุณภาพการให้บริการเป็น

ปัญหาท่ีภาครฐัตระหนกัดงัสะท้อนในยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้

เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่สดัส่วนแพทย์ พยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ต่อประชากรของประเทศไทยอยู่ในระดับ

ทีต่�า่กว่าเม่ือเทยีบกบัค่าเฉล่ียของประเทศรายได้ปานกลางระดบัสงูและต�า่

กว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ ในอาเซียน (ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9

อัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยระหว่าง 2550-57 

(คนต่อประชากร 10,000 คน)
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ตารางที่ 9 

อัตราส่วนบคุลากรทางการแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยระหว่าง 2550-57 (คนต่อประชากร 10,000 คน) 

 

  แพทย ์

ทันตแพทย์
และวิชาชีพที่
เก่ียวข้อง  

เภสัชกรและ
วิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง  พยาบาล 

ประเทศรายไดต้่ํา  2.5 0.3 0.4 5.3 

ประเทศรายไดป้านกลางระดบัต่ํา 7.9 1.2 4.2 18 

ประเทศรายไดป้านกลางระดบัสูง 16.1 n.a. 3.4 26.3

ประเทศรายไดสู้ง  28.7 6.5 10.1 88.2

รวมทุกประเทศ  13.9 2.8 4.5 28.6

ไทย 3.9 2.6 1.3 20.8

มาเลเซีย 12 3.6 4.3 32.8

สิงค์โปร ์ 19.5 4.1 4.1 44.3

ที่มา: World Health Statistics 2015 
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 ประเด็นส�าคัญ คือ ระดับความรุนแรงของปัญหาไม่น่าจะอยู่ที่การ

ขาดแคลนแพทย์ แต่น่าจะอยู่ที่พยาบาล การแย่งแพทย์จากผู้ป่วยใน

ประเทศมายังผู้ป่วยต่างประเทศจากการเป็น Medical Tourism สามารถ

แก้หรือบรรเทาได้โดยการน�าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามา

เช่น แพทย์สามารถนั่งท�างานที่ใดที่หนึ่งและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และ

ผลการตรวจคนป่วยจากที่อื่นๆ ได้ไม่ยากนัก หรือ การเคลื่อนย้ายแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญไปยังคนไข้โดยเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเพื่อลดระยะเวลา

ในการเดินทาง การบรรเทาผลกระทบดงักล่าวเกดิขึน้เฉพาะโรงพยาบาลรฐั

ในกรงุเทพฯ และจงัหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภาคทีแ่พทย์ทีท่�างานในโรงพยาบาล

รัฐยังคงท�างานในโรงพยาบาลต้นสังกัด เพราะความผูกพันที่มีต่อสถาบัน 

การใช้ทุนและออกไปท�างานในโรงพยาบาลเอกชนแม้ท�าได้แต่ถือว่าเป็น

ส่ิงที่ไม่พึ่งปฎิบัติ (จากการสัมภาษณ์) การออกไปท�างานกับโรงพยาบาล

เอกชนเกิดขึ้นเมื่อหมดทุนเท่านั้นและเป็นทางเลือกล�าดับรองลงมาเมื่อ

เทียบกับการได้ท�างานในโรงพยาบาลของภาครัฐใหญ่ ๆ  ดังนั้นการออกไป

ท�างานภาคเอกชนจึงเป็นการท�างานครึ่งเวลา (Part-time) ในทางกลับกัน

โรงพยาบาลเอกชนกลับต้องเสนอทางออกเพื่อให้แพทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

แพทย์ที่มีความสามารถสูงให้มาท�างานกับตนมากขึ้น เช่น ความตกลงที่

ยอมให้การท�างานในโรงพยาบาลภาครฐัถอืเป็นส่วนหนึง่ของการท�างานใน

โรงพยาบาลเอกชน (จากการสัมภาษณ์) 

  ในขณะทีโ่รงพยาบาลในชนบท ปัญหาการขาดแคลนแพทย์คงเป็น

ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นไม่ว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่ Medical 

Tourism หรือไม่ก็ตาม ที่ส�าคัญ ความต้องการแพทย์ที่เพิ่มจากการที่

ประเทศไทยเป็น Medical Tourism เป็นความต้องการแพทย์เฉพาะทาง

ไม่ใช่แพทย์ทัว่ไป ดงันัน้ผลกระทบดงักล่าวจงึไม่จ�าเป็นทีต้่องส่งผลกระทบ

ในวงกว้างที่รุนแรงเสมอไป

 ในขณะที่ระดับความรุนแรงของปัญหาน่าจะอยู่ที่พยาบาล เพราะ
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การผลิตบริการการรักษาจ�าเป็นต้องพ่ึงพาทั้งแพทย์และพยาบาลและที่

ส�าคัญการผลิตบริการพยาบาลเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคที่เทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาบรรเทาปัญหาได้การขาดแคลนได้

อย่างจ�ากัด ดังน้ันการพฒันา Medical Tourism เพิม่ความต้องการพยาบาล

อย่างมาก 

 เรือ่งดังกล่าวรนุแรงขึน้เมือ่พจิารณาถงึกจิกรรมทีเ่สนอใน Medical 

Tourism ทีส่ดัส่วนแพทย์ต่อพยาบาลมแีนวโน้มสงูขึน้และเพิม่ความรุนแรง

ของปัญหาการขาดแคลน แม้ทีผ่่านมาเราพยายามผลติบคุลลากรพยาบาล

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 9) แต่ไม่ทันต่อการขยายตัวของกิจกรรม 

Medical Tourism ดงัสะท้อนสดัส่วนของจ�านวนพยาบาลต่อผูป่้วยชาวต่าง

ประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 10) 

ภาพที่ 9

จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปี 2547-57
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ภาพที่ 9 

จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปี 2547-57 

 
ที่มา: กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ 2559 

 

  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร พยาบาลเทคนิค พยาบาล (แกนทางขวา) 



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

162

ภาพที่ 10

สัดส่วนแพทย์และพยาบาลต่อจ�านวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ
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ภาพท่ี 10 

สัดสว่นแพทย์และพยาบาลต่อจํานวนผู้ปว่ยชาวต่างชาติ 

 
ที่มา: กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ 2559 
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 อย่างไรก็ตามการบรรเทาปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน

เพราะเกีย่วข้องกบัหลายๆ มติ ิทัง้ปรมิาณและคณุภาพของพยาบาลทีผ่ลติ 

(ความสามารถทางด้านภาษา องค์ความรู้ทางด้านพยาบาลขั้นต�่า และ

จรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ) ไม่ใช่เพยีงการผลิตพยาบาลเพิม่เท่านัน้ เร่ือง

ดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับข้อผูกพันการเปิดเสรีที่ประเทศไทยท�าภายใต้เอฟ

ทีเอต่างๆ ที่ได้ลงนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามเปิดเสรีให้คนงาน

ฝีมอืในกลุม่ประเทศอาเซียนสามารถเคล่ือนย้ายไปท�างานในประเทศสมาชกิ

อื่นๆ ได้ เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม Medical Tourism ของไทย

 4.4.2 วัสดุทางการแพทย์: ปัญหาการขาดแคลนเลือด ?

 ดงัทีน่�าเสนอก่อนหน้ากิจกรรมทางการแพทย์ใน Medical Tourism 

ส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เลือดโดยเฉพาะการผ่าตัด ดังนั้นการเดินหน้าใช้ 

Medical Tourism เพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิไทยจงึเท่ากบัเพิม่ความต้องการ
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เลอืดเพิม่มากขึน้ ในขณะทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศทีม่อีบุตัเิหตเุกดิขึน้มาก

ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกท�าให้มีความต้องการใช้เลือดอยู่ในระดับหนึ่ง 

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องค�านึงคือความเพียงพอของเลือดในประเทศเป็นอย่างไร 

 เรื่องน้ียังมีความไม่ชัดเจนเพราะแต่ละฝ่ายมีความเห็นที่หลาก

หลาย บางผ่านมองว่าประเทศไทยขาดแคลนเลือด อาทิ ประชาชาติธุรกิจ 

(2558) ธรุกิจคิดใหม่ (2560) ในขณะทีต่วัอย่างทีเ่ราครอบคลมุในการศกึษา

นีไ้ม่ได้ตระหนกัถึงขนาดความรนุแรงของปัญหา บางกรณมีองว่าปัญหาการ

ขาดแคลนเลือดไม่ได้มาจากการเป็น Medical Tourism แต่เกิดจากความ

ผิดพลาดในการบริหารจัดการในขบวนการรักษาและท�าให้เลือดบางส่วน

หมดอาย ุในขณะทีผู่บ้รหิารโรงพยาบาลเอกชนรายอืน่ๆ มองว่ากลไกราคา

ท�างานได้อย่างเหมาะสม (จากการสัมภาษณ์) 

 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน

หากเราต้องการเดินหน้าพัฒนา Medical Tourism เต็มรูป และเป็นอีก

ประเด็นที่ยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประกอบการก�าหนด

ยทุธศาสตร์ เรือ่งดงักล่าวมคีวามสลับซบัซ้อนและต้องการการศกึษาในเชงิ

ลึกเพ่ือก�าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิ ประเด็นเรื่องการจัดตั้ง

ธนาคารเลอืด กลไกราคาและระบบการจ�าหน่ายเลอืดทีใ่ช้ในประเทศพฒันา

แล้วอย่างสหรฐัฯ ระบบทีอ่นญุาตให้บรจิาคเลือดของผูป่้วยเองเพือ่ใช้ในการ

รักษาตนเองที่จะเกิดขึ้นอย่างในออสเตรเลีย 

4.5 เดินหน้าอย่างไรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 หากเราต้องการใช้ Medical Tourism เป็นกลจักรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ความท้าทายจงึอยูท่ีก่ารบรหิารจดัการเพือ่ให้ผลกระทบข้างเคยีง

ที่อาจเกิดขึ้นมีอย่างจ�ากัด ดังนั้นสิ่งที่ควรมีการด�าเนินการ 

 1. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Medical Tourism 

อย่างเป็นระบบเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบข้างเคียงว่าเกิดขึ้นมาก
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น้อยเพียงใด เรื่องดังกล่าวส�าคัญส่วนหนึ่งเพราะ Medical Tourism อาจ

สร้างผลกระทบข้างและอาจมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการจัดเก็บภาษี/ค่า

ธรรมเนียมพิเศษเพื่อชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 2. เราจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและเฉพาะกับแต่ละส่วน

ของ Medical Hubs แทนการเหวี่ยงแหอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เรา

สามารถออกแบบมาตรการของรัฐให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 3. พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่

เป็นมาตรฐานและรองรับกับระบบกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

(Civil vs Common Laws) เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ชาวต่างชาตทิีต้่องการ

เข้ามารบับรกิารรกัษาพยาบาลและลดปัญหาภาพลักษณ์เชงิลบทีอ่าจจะเกดิ

ขึ้นจากอุบัติเหตุจากการรักษาพยาบาล 

 4. ควรประเมนิปัญหาการขาดแคลนบคุคลากรทางการแพทย์โดย

เฉพาะความเพียงพอของพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ 

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแผนรองรับ บรรเทาผลกระทบข้างเคียงที่อาจมีจาก

การพัฒนาไปสู่ Medical Tourism ของไทย และการใช้ประโยชน์จาก

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในโลกเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5. เราจ�าเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการน�าเอา

เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้เกิดความ ชัดเจน โปร่งใส และ ก้าวทัน

กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก 
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5. บริการกองหนุน: โลจิสติกส์
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 การวิเคราะห์ที่ผ่านมาเราพบว่ากิจกรรมในภาคบริการของไทย

จ�านวนมากมีลกัษณะเป็นกองหนนุทางเศรษฐกจิ ความท้าทายทีส่�าคญั คอื 

การบริหารจัดการกองหนุนอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับกองหน้าอย่างภาค

การผลติทัง้เกษตรและอตุสาหกรรม เรือ่งดงักล่าวเป็นหวัใจของแนวคดิเร่ือง 

Servicification ทีก่�าลังได้ความสนใจ (Gereffi and Fernandez-Stark, 2010; 

Lodefalk, 2015) งานศึกษาจ�านวนมากโดยเฉพาะงานขององค์กรระหว่าง

ประเทศอย่างธนาคารโลกให้ความส�าคัญกับการเปิดเสรีและให้กลไกตลาด

ท�างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เรื่องดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญและเป็น

เรื่องที่ต้องร่วมกันผลักดันต่อเน่ืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ผลการเปิดเสรี

อย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศมีการ

ปฎิรูปอย่างเหมาะสม  

 การขับเคล่ือนการปฎิรปูดงักล่าวเป็นเรือ่งทีย่ากเพราะกฎระเบยีบ

ต่างๆ เหล่าน้ีมีหลายวัตถุประสงค์และท�าให้วัตถุประสงค์ในเรื่องความ
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คุ ้มครองผู ้ประกอบการภายในประเทศจึงสามารถแทรกเข้ามา การ

ขับเคลื่อนดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจบทบาทของกิจกรรมภาคบริการ

ทีมี่ต่อระบบเศรษฐกจิและธรรมชาตขิองกจิกรรมในภาคบรกิารอย่างชดัเจน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคบรกิารบางภาคทีเ่กีย่วข้องกบัแทบทกุกจิกรรมการ

ผลิตอย่างโลจิสติกส์ การแฝงซ่ึงเป้าหมายความคุ้มครองผู้ประกอบการ

สามารถสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงได้ 

 เนือ้หาในส่วนย่อยนีจ้งึน�าเสนอประเดน็ส�าคญัทีค่วรพจิารณาผ่าน

กรณศีกึษาของบรกิารโลจสิตกิส์ อย่างไรกต็ามเนือ้หาในส่วนนีไ้ม่ใช่การวจิยั

เชิงลึกเกี่ยวกับบริการโลจิสติกส์เน่ืองจากพ้ืนที่และเวลาการวิจัยที่จ�ากัด 

การน�าเสนอจึงรวบรวมประเด็นส�าคัญที่ภาครัฐควรน�าพิจารณาเพื่อใช้

ประโยชน์ภาคบรกิารกองหนนุอย่างโลจสิตกิส์ แต่เป็นประเดน็ทีย่งัไม่ได้ถกู

หยิบยกขึ้นมา 

5.1 การขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 

 ดังสะท้อนในภาพที่ 11 สัดส่วนของบริการโลจิสติกส์ (การขนส่ง 

การเก็บรักษาและการสื่อสาร) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจากร้อยละ 6 ในไตรมาสแรกของปี 2537 เป็น

ประมาณร้อยละ 10 ของไตรมาสที่สองของปี 2560 
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 การขยายตัวของบริการโลจิสติกส์เป็นผลจากอย่างน้อย 4 ปัจจัย 

ได้แก่ 

 1. การเปิดประเทศของเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มมากขึ้นและท�าให้

ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นดังกล่าว

ท�าให้เกิดความต้องการมายังบริการโลจิสติกส์ ดังน�าเสนอในภาพที่ 11 ที่

การขยายตัวของบริการโลจิสติกส์ไปพร้อมๆ กับองศาการเปิดประเทศที่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 2. การน�าเอาระบบบริหารจัดการใหม่ๆ เข้ามาใช้ หรือ Business 

Modernization ตัง้แต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้น บรษิทัต่างๆ น�าเอาระบบการ

บรหิารจดัการใหม่ๆ เข้ามาเพือ่ลดต้นทนุซึง่ท�าให้เกดิความต้องการบรกิาร

โลจิสติกส์จากมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น แทนการบริหารจัดการภายในบริษัท 

ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การน�าเอาระบบบริหารอย่าง Lean Inventory หรือ 

Just-in-time production ท�าให้บริษัทต่างๆ ต้องการบริการโลจิสติกส์ที่มี

ภาพที่ 11

ความส�าคัญของบริการโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจไทยและองศาการเปิดประเทศ

ระหว่างปี 2537 ไตรมาส 1 -2560 ไตรมาส 2

 
 

66

ภาพที่ 11 

ความสําคัญของบริการโลจิสตกิส์ในเศรษฐกจิไทยและองศาการเปิดประเทศ  

ระหว่างปี 2537 ไตรมาส 1 -2560 ไตรมาส 2  

 

หมายเหตุ: หน่วย คือ ร้อยละตอ่ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ที่มา: ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ประสิทธิภาพเข้ามาเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของตน

 3. แนวโน้มการขยายตัวของเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ 

หรือ Global Production Network ของบริษัทข้ามชาติท�าให้ข้ันตอนการ

ผลิตถูกแบ่งแยกย่อยและกระจายไปยังที่ต่างๆ และหลายๆ จ�าเป็นต้อง

ประสานงานข้ามทวีปและเป็นการแบ่งแยกขั้นตอนการผลิตเหล่าน้ีให้

ซัพพลายเออร์ภายนอก การประสานงานระหว่างฐานการผลิตในประเทศ

เหล่าน้ีเป็นหัวใจส�าคญัในการใช้ประโยชน์จาก Global Production Network 

จ�าเป็นต้องพ่ึงพาบริการโลจสิตกิส์ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้สนิค้าเคลือ่นย้าย

ในเครอืข่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ และเป็นทีม่าของการเกดิ Third 

Party Logistic Providers (3PL) และปัจจุบันกลายมาเป็น 4 PL ที่วันนี้

บริษัทข้ามชาติไม่ถือสินทรัพย์คงที่แต่อย่างใด (Capgemini Consulting, 

2017) แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประสานงานระหว่าง Logistic Providers 

ในแต่ละขัน้ตอน นอกจากนัน้งานศึกษาของ Hendricks and Singhal (2003) 

พบว่าตลาดการเงินจะอ่อนไหวต่อความผิดพลาดในการบริหาร Supply 

Chains มากกว่าข่าวร้ายด้านอื่นๆ และสามารถสร้างความเสียหายได้มาก

ถึง 2 ปี 

 4. การขยายตัวของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-

commerce ประเทศไทยไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ 

e-commerce ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประมาณร้อยละ 22.7 ของธุรกรรม 

e-commerce เป็นธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค หรือ Business-

to-consumer (B2C) และเป็นส่วนทีโ่ตเรว็ทีส่ดุระหว่างปี 2557-58 (รายงาน

ผลส�ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2559: 29)

 จากปัจจัยทั้ง 4 ประการ สิ่งที่ยังไม่มีการพูดถึง คือ ปัจจัยที่

ผลักดันให้บริการโลจิสติกส์ขยายตัวล้วนแล้วมาจากความต้องการต่อ

เนื่องจากกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆดังน้ันแม้บริการโลจิสติกส์ขยาย

ตวัอย่างรวดเรว็ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา แต่คงเป็นเรือ่งยากทีจ่ะอนมุาน
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16 บทวิเคราะห์เศรษฐมิติในการศึกษาน้ีใช้การประมาณการณ์แบบ General-to-Specific (GSM) 

ที่พัฒนาโดย D. Henry ที่ประมาณทั้งผลระยะสั้นและระยะยาวในลักษณะของ Error-correction 

Mechanismการประมาณการณ์ในลักษณะนี้เหมาะส�าหรับตัวแปรในสมการมีลักษณะผสม

ระหว่าง Stationary และ First-difference stationary ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ มูลค่า

เพิ่ม (แท้จริง) ของบริการโลจิสติกส์ (ในรูป ln) 

32 
 

สามเป็นผล จากการโอนย้ายกิจกรรมท่ีเคยถูกนับรวมในภาคการผลิตออกมาเป็นกิจกรรมของภาคบริการโลจสิตกิส์
และทําให้สดัสว่นของบริการโลจิสติกสต์อ่ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาคการผลติอื่นๆ มี
ความสําคัญลดลง  บทวิเคราะห์เศรษฐมติิขอ้มลูอนุกรมเวลาในงานศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของภาค
บริการโลจสิตกิส์ที่ผ่านมาระหว่างปี 2537 ถึงปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560) เป็นผลจากการองศาการเปิด
ประเทศของประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้น (มากกว่าร้อยละ 70)16 ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ มคีวามสําคัญนอ้ยกว่ามาก บท
วิเคราะห์ดังกลา่วยืนยันธรรมชาติของบริการโลจสิติกส์ของไทยที่มีหน้าทีเ่ป็นกองหนุนทางเศรษฐกิจ   

 อย่างไรก็ตามแม้บริการโลจิสติกส์เป็นเพียงกองหนุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแต่มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดความาสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะบริการโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วนสูงเกือบร้อยละ 8.7 ของ
ยอดขายสินค้าในปี 2557 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)  ความมี-ไม่มี
ประสิทธิภาพของบริการโลจิสติกส์จึงมีนัยยะต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เรื่องดังกล่าวเป็นเป้าหมาย
หนึ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญอย่างมากและกําหนดเป็นเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3 ระยะปี พ.ศ. 2560-64) (ต่อไปอ้างถึงว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ) 

   
5.2 บทบาทของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยใน Global Value Chain ของบริษัทข้ามชาติ  

                                                            
16 บทวิเคราะห์เศรษฐมติใินการศึกษานี้ใช้การประมาณการณ์แบบ General-to-Specific (GSM) ที่

พัฒนาโดย D. Henry ที่ประมาณท้ังผลระยะสั้นและระยะยาวในลักษณะของ Error-correction Mechanism 
การประมาณการณ์ในลักษณะนี้เหมาะสําหรับตัวแปรในสมการมีลักษณะผสมระหว่าง Stationary และ First-
difference stationary   ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ มูลค่าเพิ่ม(แท้จริง) ของบริการโลจิสติกส ์(ใน
รูป ln)  ln tL  เป็นฟังก์ชันขององศาการเปิดประเทศ  ln tOPEN   Time trend  t   (เพื่อเป็น proxy ของ
ปัจจัยที่สองและสาม บนหลักการท่ีว่าปัจจัยทั้งสองเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลา) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(แท้จริง)  ln tgrowth  ผลการประมาณการณ์เป็นดังน้ี 

0 1 2 0 1 2 1 3 4 1ln ln ln ln ln lnt t t t t t tL OPEN GDP L OPEN t GDP                     
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สามเป็นผล จากการโอนย้ายกิจกรรมท่ีเคยถูกนับรวมในภาคการผลิตออกมาเป็นกิจกรรมของภาคบริการโลจสิตกิส์
และทําให้สดัสว่นของบริการโลจิสติกส์ตอ่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาคการผลติอื่นๆ มี
ความสําคัญลดลง  บทวิเคราะห์เศรษฐมติิขอ้มลูอนุกรมเวลาในงานศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของภาค
บริการโลจสิตกิส์ที่ผ่านมาระหว่างปี 2537 ถึงปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560) เป็นผลจากการองศาการเปิด
ประเทศของประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้น (มากกว่าร้อยละ 70)16 ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ มคีวามสําคัญนอ้ยกว่ามาก บท
วิเคราะห์ดังกล่าวยืนยันธรรมชาติของบริการโลจสิติกส์ของไทยที่มีหน้าทีเ่ป็นกองหนุนทางเศรษฐกิจ   

 อย่างไรก็ตามแม้บริการโลจิสติกส์เป็นเพียงกองหนุนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแต่มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดความาสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะบริการโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วนสูงเกือบร้อยละ 8.7 ของ
ยอดขายสินค้าในปี 2557 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)  ความมี-ไม่มี
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สามเป็นผล จากการโอนย้ายกิจกรรมท่ีเคยถูกนับรวมในภาคการผลิตออกมาเป็นกิจกรรมของภาคบริการโลจสิตกิส์
และทําให้สดัสว่นของบริการโลจิสติกสต์อ่ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภาคการผลติอื่นๆ มี
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ประเทศของประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้น (มากกว่าร้อยละ 70)16 ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ มคีวามสําคัญน้อยกว่ามาก บท
วิเคราะห์ดังกลา่วยืนยันธรรมชาติของบริการโลจสิติกส์ของไทยที่มีหน้าทีเ่ป็นกองหนุนทางเศรษฐกิจ   
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กําหนดความาสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะบริการโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วนสูงเกือบร้อยละ 8.7 ของ
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หนึ่งที่ภาครัฐให้ความสําคัญอย่างมากและกําหนดเป็นเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3 ระยะปี พ.ศ. 2560-64) (ต่อไปอ้างถึงว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ) 
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ให้บริการ Logistics สามารถยกระดับขึ้นมาเป็น Growth Engine ได้ 

นอกจากน้ันบทบาทของบรกิารโลจสิตกิส์ทีเ่พิม่ขึน้ส่วนหนึง่โดยเฉพาะจาก

ปัจจัยที่สองและสามเป็นผลจากการโอนย้ายกิจกรรมที่เคยถูกนับรวมใน

ภาคการผลติออกมาเป็นกิจกรรมของภาคบรกิารโลจสิตกิส์และท�าให้สดัส่วน

ของบรกิารโลจสิตกิส์ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิม่ขึน้ ในขณะ

ที่ภาคการผลิตอื่นๆ มีความส�าคัญลดลง บทวิเคราะห์เศรษฐมิติข้อมูล

อนกุรมเวลาในงานศกึษานีช้ีใ้ห้เหน็ว่าการขยายตวัของภาคบรกิารโลจสิตกิส์

ที่ผ่านมาระหว่างปี 2537 ถึงปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560) เป็นผล

จากการองศาการเปิดประเทศของประเทศไทยที่เพิ่มมากข้ึน (มากกว่า

ร้อยละ 70)16 ในขณะทีปั่จจยัอืน่ๆ มคีวามส�าคญัน้อยกว่ามาก บทวเิคราะห์

ดังกล่าวยืนยันธรรมชาติของบริการโลจิสติกส์ของไทยที่มีหน้าที่เป็นกอง

หนุนทางเศรษฐกิจ 

  อย่างไรก็ตามแม้บริการโลจิสติกส์เป็นเพียงกองหนุนในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ แต่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดความสามารถในการ

แข่งขันทางธรุกิจ เพราะบรกิารโลจสิตกิส์คดิเป็นสดัส่วนสงูเกอืบร้อยละ 8.7 

ของยอดขายสินค้าในปี 2557 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ, 2558) ความมี-ไม่มีประสิทธิภาพของบริการโลจิสติกส์

จึงมีนัยยะต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เร่ืองดังกล่าวเป็นเป้า

หมายหนึง่ทีภ่าครฐัให้ความส�าคญัอย่างมากและก�าหนดเป็นเป้าหมายของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน 

(ฉบับที่ 3 ระยะปี พ.ศ. 2560-64) (ต่อไปอ้างถึงว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ)

 

5.2 บทบาทของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยใน Global Value Chain ของ

บริษัทข้ามชาติ 

 ธุรกิจโลจิสติกส์ไม่แตกต่างจากหลายๆ ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

ที่มีบริษัทข้ามชาติใหญ่มีบทบาทน�าในการขับเคลื่อน Global Value Chain 

ซึง่เป็นกรอบทีส่�าคัญทีต้่องน�ามาพจิารณาประกอบการวางยทุธศาสตร์การ

พฒันา นอกจากนัน้บทบาทน�าของบรษิทัข้ามชาตทิ�าให้เกดิความกงัวลเกีย่ว

กับการท่ีผู้ประกอบการคนไทยจะถูกครอบง�าโดยบริษัทข้ามชาติจากการ

เปิดเสรี อย่างไรก็ตามความกังวลดังกล่าวมีความคลาดเคล่ือนโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ธรุกจิ Logistics แตกต่างจากธรุกิจอ่ืนๆในภาคอตุสาหกรรมทีบ่รษิทั

ข้ามชาตแิละบรษิทัท้องถิน่ (Indigenous Firm) แบ่งงานกนัท�าเพือ่ประโยชน์

ร่วมกันในลักษณะน�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 

 หากเราพิจารณาขอบเขตของกิจกรรม Logistics ประกอบด้วย 

3 ประเภท ได้แก่ 

 1. บริการโลจิสติกส์หลักส�าหรับสินค้า (Core Freight Logistics) 

ทีป่ระกอบด้วยบรกิารยกขนสินค้า บรกิารคลังสินค้า ตวัแทนขนส่ง จดัตาราง

ขนส่ง บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนการขนส่ง (เช่น บริการตรวจสอบค่าระวาง 

บริการจัดเตรียมเอกสารขนส่ง) 

17 ค�าจ�ากัดความของบรกิารโลจสิตกิส์ยังเป็นสิง่ทียั่งไม่ได้ข้อสรปุทีช่ดัเจน ดงันัน้การศกึษานีใ้ช้ค�าจ�ากดั

ความของ Friends of Logistics ที่สามารถสะท้อนรูปแบบการแบ่งงานกันท�าระหว่างบริษัทข้ามชาติ

ชัน้น�ากบัผูใ้ห้บรกิารโลจิสตกิส์ของไทยใน Global Value Chain และสามารถเชือ่มโยงกบันยัเชงินโยบาย

การเปิดเสรีซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญในการวิเคราะห์ครั้งนี้
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 2. บรกิารโลจสิตกิส์ทีเ่กีย่วเนือ่ง (Related Freight Logistics) แบ่ง

เป็น บริการขนส่ง (Freight Transport Services) ประกอบด้วยขนส่งสินค้า

ทางทะเล ทางน�้าภายในประเทศ ขนส่งทางอากาศ และบริการให้เช่า

อากาศยานพร้อมลูกเรือ ทางถนน และทางราง และบริการโลจิสติกส์อื่นๆ 

เช่น การทดสอบทางเทคนคิและวิเคราะห์สนิค้า การจดัส่งพสัด ุตวัแทนนาย

หน้า บริการค้าส่งและค้าปลีก และ

 3. บริการโลจิสติกส์ที่มิใช่กิจกรรมหลัก (Non-core Freight 

Logistics) ประกอบด้วยบรกิารคอมพวิเตอร์และทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ 

บริการบรรจุภัณฑ์ บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์ บริการ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น17 

 จากกิจกรรม 3 ส่วนนี้ บริษัทข้ามชาติมักจะให้ผ่องถ่ายบริการ

โลจิสติกส์หลัก (Outsource) มายังผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท้องถิ่น ในขณะที่

กิจกรรมอีก 2 ส่วน ได้แก่ บริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง และบริการ

โลจิสติกส์ท่ีมิใช่กจิกรรมหลัก บรษิทัข้ามชาตมิกัเป็นผูด้�าเนนิการ หรือกล่าว

อีกนัยหน่ึง คือ เมื่อสินค้าลงถึงพื้นดิน การแบ่งงานกันท�าระหว่างบริษัท

ข้ามชาติและบริษัทท้องถิ่นเกิดขึ้น 

 เหตุผลของการแบ่งงานกันท�าค่อนข้างชัดเจน เพราะบริการโลจิส

ติกส์ที่เกี่ยวเนื่องเป็นกิจกรรมที่การประหยัดจากขนาดและขอบเขต 

(Economies of Scale และ Scope) ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือ

และทางอากาศที่เครือข่ายและต้องได้ธุรกรรมที่มากพอที่จะชดเชยต้นทุน

จมท่ีเกิดข้ึน ในขณะทีบ่รกิารโลจสิตกิส์ทีม่ใิช่กจิกรรมหลกัเป็นเรือ่งเกีย่วกบั

การบริหารจัดการ Knowhow และ Software ที่เข้ามาท�าให้บริการ

โลจิสติกส์มีประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ตัง้แต่การบรรจภุณัฑ์ การบริหารพืน้ที่

คลังสินค้า การติดตามและความแม่นย�าในการจัดส่งสินค้า กิจกรรมเหล่านี้

เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้คนงานที่มีทักษะ คุ้นเคยกับธุรกิจอย่างยาวนาน และ

เข้าใจในรายละเอยีด หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่เป็นกจิกรรมทีม่ ีLearning Curve 



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

174

ทีไ่ม่ใช่เรือ่งอะไรทีผู้่เล่นรายใหม่จะสามารถลอกเลียนแบบกนัได้ในระยะเวลา

อนัสัน้ ดังนัน้กิจกรรมเหล่านีบ้รษิทัข้ามชาตมิคีวามได้เปรยีบบรษิทัท้องถิน่ 

นอกจากน้ันในสถานการณ์ปัจจบุนัทีค่วามเสยีหายจากการบริหาร Logistic 

ผิดพลาดที่สูงท�าให้การเลือกใช้บริษัทโลจิสติกส์จึงไม่ได้มุ่งเพียงราคาที่ถูก

เท่านั้น แต่ความน่าเชื่อถือ (Trust) เป็นปัจจัยที่ส�าคัญกว่า ดังน้ันส�าหรับ

บรษิทัท้องถิน่อย่างบรษิทัคนไทยทีจ่ะแข่งขนัโดยตรงกบับรษิทัข้ามชาตจิงึ

ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย 

 ในขณะท่ีกจิกรรมบรกิารโลจสิตกิส์หลักส�าหรับสนิค้าทีถู่กผ่องถ่าย

มายังผูบ้รกิารท้องถิน่ทัง้นีเ้พราะกจิกรรมดงักล่าวต้องอาศยัความได้เปรยีบ

ในเรือ่งของพ้ืนทีต่่างๆและเป็นกจิกรรมเหล่านีม้กีฎระเบยีบภายในประเทศ

ท่ีสลับซับซ้อนที่เกิดจากความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบจ�านวนมาก ความ

ซ�้าซ้อนกันของอ�านาจหน้าที่ ประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย และ

วิจารณญาณของเจ้าพนักงานในการบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านั้น. ความ

สลับซับซ้อนดังกล่าวจึงกลายมาเสมือนมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการ

โลจสิตกิส์คนไทยมพีืน้ทีแ่ละเข้าไปมส่ีวนร่วมในเครอืข่ายการผลติของบริษทั

ข้ามชาติ เรือ่งดังกล่าวส�าทับด้วย Business Model ปัจจุบนัของบรษิัทข้าม

ชาติในบริการโลจิสติกส์ที่มุ่งไปสู่ 4PLs

 อย่างไรก็ตามแผนยทุธศาสตร์ฯ ไม่ได้หยบิยกประเดน็บทบาทของ

บริษัทคนไทยในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ รูปแบบการแบ่งงาน

กนัท�าทีก่ล่าวข้างต้นเป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้กบัผูป้ระกอบการคนไทยส่วนใหญ่ โดย

เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย รายเล็ก และรายกลาง ต�าแหน่งดังกล่าวใน 

Value Chain เป็นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยที่ไม่มากนัก ในขณะที่

ผู้ประกอบการคนไทยบางส่วนที่พยายามยกระดับและอยู่ในต�าแหน่งที่สูง

ขึ้นใน Global Value Chain ดังนั้นความท้าทายที่ส�าคัญ คือ เราจะไต่ 

Value Chain เหล่านี้อย่างไร และเราจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ให้บริการโลจิสติ

กส์ในระดบัภูมิภาคอย่างไรเพือ่หนกีารตดิกบัดกัที ่Low –end อย่างไร เร่ือง
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ดงักล่าวเป็นความท้าทายทีส่�าคัญทีต้่องบรหิารจดัการเพือ่ให้เกดิการพฒันา

ที่ยั่งยืน

5.3 ความไม่คงเส้นคงวาในยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการโลจิสติกส์

 หากพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ฯ แนวทางการส่งเสริมที่พบยัง

คงมีลักษณะอุ้ม/ประคองผู้ประกอบการภายในประเทศเหมือนที่เราพบใน

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตทีผ่่านมาในยคุทีส่่งเสรมิการ

ผลิตเพื่อทดแทนการน�าเข้า (Import Substitution Industrialization) ความ

พยายามประคองผูป้ระกอบการภายในประเทศส่วนหนึง่เป็นเพราะอตุสาห-

กรรมโลจสิตกิส์มผีูป้ระกอบการคนไทยอยูจ่�านวนมาก แต่มส่ีวนแบ่งรายได้

น้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทต่างชาติ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณชิย์ช้ีให้เหน็ว่ามผีูใ้ห้บรกิารขนส่งและโลจสิตกิส์ทีจ่ดทะเบยีน

นติบิคุคลจ�านวน 21,603 ราย คดิเป็นร้อยละ 99 ของผูป้ระกอบการทัง้หมด 

ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนต�่ากว่า 5 ล้านบาท แต่มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อย

ละ 52 ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติจ�านวน 200 รายคิดเป็นสัดส่วนราย

ได้ร้อยละ 48 ปัจจุบันกระแสพาณิชย์ธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วท�าให้

ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ Micro-enterprises เข้าสู่ตลาดจ�านวนมากขึ้น 

เรื่องดังกล่าวเป็นที่มาของความกังวลว่าผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบ

ผู้ประกอบการต่างประเทศและได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปิดเสรี

 เรื่องดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องทบทวนอยู่ 2 ประการ ประการแรก 

คือ บริการโลจิสติกส์เป็นบริการที่มีบทบาทก�าหนดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคการผลิตอื่นๆ อย่างมาก ความพยายามประคองใน

ลักษณะดังกล่าวเท่ากับเพิ่มภาระต้นทุนการผลิตต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ใน

วงกว้างและไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายรวมทีมุ่ง่ลดต้นทนุทางด้านโลจสิตกิส์

ของประเทศ (ทีก่�าหนดให้ต้นทนุโลจสิตกิส์ลดลงเหลอืร้อยละ 12 ในปี 2564 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ) นอกจากนั้นความพยายามดังกล่าวอาจท�าให้
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ผูป้ระกอบการภายในประเทศเหล่าน้ีกลายมาเป็นเสอืนอนกนิได้และสุม่เสีย่ง

เผชญิการตอบโต้ทางการค้าบนพืน้ฐานการอดุหนนุการส่งออก ความเสีย่ง

ในเรื่องการตอบโต้ทางการค้าเพิ่มเป็นทวีคูณในสถานการณ์ เศรษฐกิจโลก

ปัจจบุนัทีก่�าลงัเผชญิกบัการขยายตวัของลัทธชิาตนิยิมทางเศรษฐกจิ (Na-

tionalism) และการกีดกันทางการค้า 

 ประการที่สอง คือ ความกังวลดังกล่าวละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าการ

แบ่งงานกันท�าระหว่างบรษิทัข้ามชาตแิละบรษิทัคนไทยในบริการโลจสิตกิส์

ในเครอืข่ายการผลติทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของผลประโยชน์ร่วมกนัในลกัษณะ

น�้าพึ่งเรือเสือพี่งป่า การละเลยข้อเท็จจริงดังกล่าวท�าให้เป้าหมายการขับ

เคลื่อนนโยบาย (Policy Focus) คลาดเคลื่อนไป 

5.4 การใช้ประโยชน์จากการทวีความส�าคัญของผู้ให้บริการโลจิสติกส์คน

ไทย 

 กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาบริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยขยาย

ตัวอย่างมากอันเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ การขยาย

ตวัของบรกิารโลจสิตกิส์ไม่เพยีงแต่การเข้ามาของบรษิทัข้ามชาตเิท่านัน้ แต่

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์คนไทยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ผู้ประกอบการ

ท่ีมศีกัยภาพอย่างกลุ่มนิม่ซีเ่สง็ ไปจนถงึผูป้ระกอบการรายย่อยทีผ่นัตวัจาก

ธุรกิจอื่นๆ และ/หรือรวมตัวเพื่อเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก

การขยายตัวของการค้าออนไลน์ หรือพาณิชยธุรกิจในลักษณะ B2C และ

เป็นเหตผุลส�าคญัทีท่�าให้พ้ืนทีท่างธรุกิจของผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์คนไทย

เปิดกว้างขึ้น 

 เรื่องดังกล่าวมีนัยต่อการพัฒนาเพราะการขยายตัวของการค้า

ออนไลน์และการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการโลจิสติกส์รายย่อยจ�านวนมาก

ท�าให้ผู้ผลิตสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง (ผ่าน 

Digital Platform) โดยไม่ต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลางอย่างในอดีต เช่น 
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ห้างค้าปลีกค้าส่ง เรื่องดังกล่าวท�าให้ผู้ผลิตจ�านวนมากสามารถเข้าสู่ตลาด

ได้ง่ายข้ึนเพราะอุปสรรค/ต้นทุนการเข้าสู่ตลาดลดลง ทางเลือกของการ

บรโิภคก็เพ่ิมข้ึน และเพิม่โอกาสทีผู่ป้ระกอบการจะน�าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ 

ให้กับผูบ้รโิภคและตกัตวงประโยชน์จากความคดิสร้างสรรค์เหล่านีไ้ด้อย่าง

เตม็ที ่เรือ่งดังกล่าวมนียัต่อการพฒันากบัผูป้ระกอบการโดยเฉพาะรายเลก็

และรายย่อย (Small and Micro Enterprises) เพราะเป็นการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีอย่างแท้จรงิซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของกรอบนโยบาย Thailand 

4.0 ความท้าทายในเรื่องดังกล่าว คือ เราจะสร้างความตื่นตัวให้กับ

ผู้ประกอบการเหล่านีต้ระหนกัถงึโอกาสทีเ่กดิขึน้นีอ้ย่างไร และใช้ประโยชน์

จากพัฒนาการเหล่านี้อย่างไร เรื่องดังกล่าวเป็นหัวใจของเรื่อง Thailand 

4.0 แต่ยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมา

 เรื่องสร้างความตื่นตัวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ต้องระวังในการสร้าง

ความตื่นตัว คือ การสร้างความต่ื่นตัวอย่างที่นิยม (จัดสัมมนาขนาดใหญ่ 

ให้วทิยากรมาบรรยาย และเกณฑ์ผูป้ระกอบการมารบัฟังเพือ่ใช้จ�านวนคน

ที่เข้าร่วมเป็นดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ หรือ KPI) ไม่น่าบรรลุเป้าหมายในการ

สร้างความตื่นตัวและให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ได้จริงๆ รังแต่ท�าให้สิ้น

เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ การด�าเนินการจ�าเป็นต้องด�าเนินการใน

ลกัษณะการจดัสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร (Workshop) โดยคดัเลอืกคนทีม่คีวาม

มีความสนใจจริงๆ เข้าร่วมเท่านั้นและพยายามจ�ากัดคนที่เข้าร่วมเพื่อให้

ผู้ที่เข้าร่วมได้ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและค่อยๆ ขยายผล เรื่อง

ดังกล่าวแม้ฟังดูเป็นเรื่องง่ายแต่ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นยากเพราะ Standard 

KPI ท่ีใช้ในการประเมนิผลงานจะต�า่และใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิการ และ

ท�าให้ไม่เป็นที่นิยมของผู้ก�าหนดนโยบายทั่วไป
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6. สรุปและนัยเชิงนโยบาย
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 ค�าถามหลักของบทความเริ่มจากความพยายามแสวงหากลจักร

ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยทีวั่นน้ีเป็นหวัใจของการออกแบบ

นโยบายเศรษฐกจิ หรอื Re-design Thailand หนึง่ในกลจกัรขบัเคลือ่นทีไ่ด้

รับความสนใจ คือ การพึ่งพาภาคบริการอันเนื่องจากโลกาภิวัตน์และการ

ปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาท�าให้ภาค

บริการขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลายฝ่ายเชื่อว่าประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุด

ที่ขยับต่อจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการ 

 ข้อค้นพบในงานวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่าภาคบรกิารมคีวามหลากหลายจน

ยากที่จะเอาประสบการณ์ของประเทศหนึ่งมาอนุมานในการออกแบบ

นโยบายของประเทศอื่นๆ การที่ประเทศหนึ่งจะพึ่งพาภาคบริการเพื่อขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของภาคบริการเป็น

อย่างไร และส�าหรบัประเทศไทยคงเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเกดิขึน้ได้ในระยะเวลา

อนัสัน้เพราะในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมากจิกรรมในภาคบริการส่วนใหญ่ยงั
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คงเป็นบริการดั้งเดิมอย่างภาคค้าปลีกค้าส่ง การขนส่ง คลังสินค้าและ

โทรคมนาคม และภาคบริการการเงิน ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะกองหนุนที่

ความต้องการบรกิารเกิดขึน้ภายหลังทีกิ่จกรรมในภาคการผลติอืน่ๆ มเีพยีง

กิจกรรมบริการอย่างการเป็น Medical Tourism ที่มีศักยภาพในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจ 

 นอกจากนั้นคุณลักษณะของกิจกรรมในภาคบริการยังมีข้อจ�ากัด

ในฐานะกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการผลิต และ

การสร้างความเชื่อมโยงไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ยกเว้นเพียงภาคบริการ

ของไทยทีส่ามารถสร้างรายได้เงนิตราต่างประเทศและกลายมาเป็น 1 ใน 4 

ของการส่งออกรวมของประเทศ 

 งานศึกษาน้ีมีนัยเชิงนโยบายที่ส�าคัญ 3 ประการ ประการแรก 

วันน้ีการพ่ึงพาภาคบริการของไทยเพื่อเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยตรงยังท�าได้จ�ากดัในเพยีงบางกจิกรรมเท่านัน้ การขยายผลและอนมุาน

ว่าภาคบริการทั้งหมดสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จึงรังแต่จะท�าให้เกิด

ผลเสียต่อประสิทธิภาพการผลิตและบั่นทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

ระยะปานกลางได้ 

  ประการที่สอง ส�าหรับภาคบริการอย่าง Medical Tourism ที่

สามารถเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ บทบาทภาครัฐอยู ่ที่การ

ระมัดระวังผลกระทบจากการพัฒนาเป็น Medical Tourism และสร้างกลไก

การชดเชยที่เหมาะสมเพื่อเกลี่ยผลประโยชน์มาแบ่งบันกับผู ้ที่ได้รับ

ผลกระทบ 

 ประการท่ีสาม ส�าหรบัภาคบรกิารทีเ่ป็นกองหนนุ ความท้าทาย คอื 

การปฏิรูปให้ภาคบริการเหล่าน้ันมีประสิทธิภาพและสามารถเสริมความ

สามารถในการของภาคการผลิตอืน่ๆ และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

ระดับประเทศที่สุด หัวใจของการปฏิรูป คิือ การลดความสลับซับซ้อน

กฎระเบยีบต่างๆ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส ชดัเจน และลดการใช้วจิารญาณ 
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เพ่ือป้องกันการแฝงเป้าหมายของความคุ้มครองผู้ประกอบการภายใน

ประเทศ ภาระของความคุ้มครองที่ให้กับผู้ประกอบการในบริการกองหนุน

เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อภาคการผลิต
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ภาคผนวกที่ 1
นิยามของภาคบริการ

 โดยทัว่ไปค�าจ�ากดัความของภาคบรกิารทีใ่ช้อยูม่ ี2 แบบ แบบแรก 

คือ ค�าจ�ากัดความที่ใช้ในระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ กิจกรรมใน

ภาคบริการถูกจ�าแนกตามระบบ International Standard of Industrial 

Classification (ISIC) แบบทีส่องเป็นค�าจ�ากดัความตามระบบดลุการช�าระเงนิ

ที่อิงกับคู่มือของ IMF Balance of Payments and International 

Investment Position Manual (BPM6) ฉบับที่ 6 ประจ�าปี 2009 และ 

Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS 2010) 

ความแตกต่างของค�าจ�ากัดความทั้งสองลักษณะ คือ แบบแรกให้ความ

ส�าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ ดังนั้นระบบการจ�าแนกไม่ได้

ค�านึงว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถค้าขายระหว่างประเทศได้หรือ

ไม่ ในขณะที่ค�าจ�ากัดความในแบบที่สองมุ่งให้ความส�าคัญกบักิจกรรมภาค

บรกิารทีส่ามารถค้าขายระหว่างประเทศ หรอื Tradability ได้ ดงันัน้ขอบเขต

ของกิจกรรมท่ีครอบคลุมในค�าจ�ากัดความแบบที่สองน้อยกว่าแบบแรก 

ตารางที่ 1 น�าเสนอกิจกรรมภาคบริการทั้งสองแบบ 

 จากตารางที่ ภ. 1 เราเห็นได้ว่ากิจกรรมทางภาคบริการทั้งสอง

แบบไม่สามารถจับคู่ได้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one matching) กิจกรรม

บางอย่างปรากฎอยู่ภายใต้ค�าจ�ากัดความแบบหนึ่งแต่ไม่มีในอีกแบบหนึ่ง 

ตัวอย่างท่ีชัดเจนในกรณี คือ ภาคท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมส�าคัญของค�า

จ�ากัดความในแบบทีส่อง (ตามหลกัดลุการช�าระเงนิ) แต่กลบักระจายอยูใ่น

กิจกรรมอื่นๆ ใน เช่น ภาคขายปลีก ร้านอาหาร กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ 

โรงแรมและที่พักอาศัย ดังน้ันการเช่ือมโยงค�าจ�ากัดความเข้าด้วยกันจึง

ท�าได้ยาก
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73

 
ตารางที่ ภ.1 

การเปรียบเทียบคํานิยามของภาคบริการ 
 

บัญชีรายได้ประชาชาติ บัญชีดลุการชาํระเงินระหว่างประเทศ 

1. สาขาการขายส่ง 
2. สาขาการขายปลีก 
3. สาขาการขนส่งและการบริหารคลังสินค้า 
4. สาขาข้อมลูข่าวสาร 
5. สาขาการเงินและการประกันภัย 
6. สาขาอสังหาริมทรัพย์, การให้เช่าและการเช่า

ซื้อ 
7. สาขาบริการทางวิชาชีพ, วิทยาศาสตร์ และ

เทคนิค 
8. สาขาการบริหารจัดการบริษทัและองค์กร 
9. สาขาการจัดการ, บริการสนับสนุน และการ

บําบัดของเสียและสิ่งปฎิกูล 
10. สาขาบริการดา้นการศึกษา 
11. สาขาบริการทางด้านสุขภาพและสังคม

สงเคราะห์ 
12. สาขาศิลปะ, ความบันเทิง และนันทนาการ 
13. สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
14. สาขาการบริหารราชการ 
15. สาขาบริการดา้นอื่นๆ  

1. การผลิตบริการที่เก่ียวกับปัจจัยการผลติทาง
กายภาพของผู้อื่น 

2. บริการบํารุงรักษาและซอ่มแซม ที่มิได้จัดไว้
ในประเภทอื่น 

3. การขนส่ง 
4. การเดินทาง 
5. รับเหมาก่อสร้าง  
6. ประกันภัยและบริการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
7. บริการทางการเงิน 
8. บริการทรพัย์สนิทางปัญญา ที่มิได้จัดไว้ใน

ประเภทอื่น 
9. บริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ

สารสนเทศ 
10. บริการส่วนบุคคล ด้านวัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
11. บริการทางธุรกิจอื่นๆ 
12. บริการและอื่นๆ ของรัฐบาล 
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Symposium ประจ�ำปี 2558 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้ำ เศรษฐกิจไทยในวำระ 100 ปี อำจำรย์ป๋วย” 

ช่องว่างทักษะกับนัยที่มีต่อการพัฒนาก�าลังคน
ของประเทศไทย
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว*

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* ผู้วิจัยขอขอบคุณชัชชลัยย์ ยลอารีย์ และคุณปิยะพร ประเสริฐ  ผู้ช่วยวิจัยในโครงการส�าหรับการจัด

เตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ จนงานวิจัยเรื่องนี้ส�าเร็จลุล่วง

ไปได้
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 งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาถึงช่องว่างทักษะของแรงงาน 

ซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างทักษะที่แรงงานมีอยู่กับทักษะในการ

ท�างานที่นายจ้างคาดหวัง โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลการส�ารวจความ

ต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ จ�านวน 

17,582 แห่งมาสร้างดัชนีช ่องว่างทักษะ จากการวิเคราะห์พบว่า 

อตุสาหกรรมทีป่ระสบปัญหาช่องว่างทกัษะรนุแรงกว่าภาพรวมของประเทศ

ส่วนหน่ึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนไปสู่ไทย

แลนด์ 4.0 เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การ

ผลิตยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว การศึกษายังพบว่า ปัญหาช่องว่าง

ทักษะจะมีความรุนแรงขึ้นตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาก�าลังคนของประเทศไทย จะให้ความส�าคัญต่อการ

พฒันาในเชงิปรมิาณเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันา

ทักษะของแรงงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของนายจ้างและลักษณะ
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เชงิพืน้ทีด้่วย เพือ่ให้ประเทศสามารถยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั

ให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ค�าส�าคัญ: ช่องว่างทักษะ ความต้องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน 

ตลาดแรงงาน การวางแผนก�าลังคน ไทยแลนด์ 4.0
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Abstract
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 This study examined the intensity of skill gaps in Thailand. 

Labour demand data of 17,582 establishments collected in 2017 were 

used in this exercise. The data was provided by the Thai Ministry of 

Labour. It was found that key industries such as automobile, food 

processing, health care and logistics were facing above-average skill 

gaps problems; these industries were chosen by the government to 

be the strategic industries to be developed for Thailand 4.0 initiatives. 

Such findings called for a comprehensive labour force development 

plan. The study also found that skill gaps problem became more 

pronounced in provinces with high income per capita; a symptom 

indicating that majority of the Thai labour force were unable to close 

the skill gaps as work environment grew more complex. This implied 

that the country’s workforce development plan should put equal 
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emphasis on both quantity and quality of labour force. To address 

skill gaps problem effectively, collaboration between learning institu-

tion and on-the-job training provided by firms should be encouraged. 

Keywords: Skill Gaps, Labour Demand, Labour Shortage, Labour 

Market, Workforce Planning, Thailand 4.0 
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1. บทน�า
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 จากข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรที่จัดท�าโดย

ส�านกังานสถติแิห่งชาตริะบวุ่าในปี 2559 จ�านวนผูมี้งานท�ามีประมาณ 37.98 

ล้านคน รายงาน Human Capital Index 2016 ระบุว่า ประเทศไทยมแีรงงาน

ฝีมือคดิเป็น 14.4% ของก�าลังแรงงานทัง้หมด คดิเป็นจ�านวนราว 5.47 ล้าน

คน หากเทยีบกบัประเทศพัฒนาแล้วซ่ึงมสัีดส่วนแรงงานฝีมือประมาณ 45% 

ถึง 50% ของแรงงานทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเพิ่ม

จ�านวนแรงงานฝีมืออีกเป็นจ�านวนมาก

 นอกจากประเด็นเรื่องการเพิ่มจ�านวนแรงงานฝีมือให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว อีกประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ

เช่นกัน คือความเหล่ือมล�า้ด้านการเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ เพือ่พฒันา

ทกัษะของผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ว่าคน

เหล่านี้จะเลือกเป็นผู้ประกอบการหรือเลือกจะท�างานเป็นลูกจ้างก็ตาม

 ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษาจนส่งผลต่อตลาด
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แรงงานนั้น สามารถประเมินได้จากระดับความรุนแรงของช่องว่างทักษะ 

(Skill Gaps) ซ่ึงหมายถึงความแตกต่างระหว่างทักษะในการท�างานของ

แรงงานเทยีบกับระดบัทกัษะทีน่ายจ้างคาดหวงัจากแรงงาน วธิหีนึง่ทีใ่ช้ใน

การประเมินช่องว่างทักษะในภาพรวมของอุตสาหกรรมหรือของประเทศ 

คือ สัดส่วนของสถานประกอบการที่ระบุว่าแรงงานในสถานประกอบการมี

ความสามารถในการท�างานต�่ากว่าความคาดหวังจนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

 รปูท่ี 1 แสดงระดบัปัญหาช่องว่างทกัษะของประเทศไทย เทยีบกบั

สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) และ แคนาดา (Canada) จะเห็น

ได้ว่า โดยภาพรวมแล้วระดับปัญหาช่องว่างทักษะของไทยมีค่าประมาณ 

ร้อยละ 17.8 หากพิจารณาเป็นรายจงัหวดั พบว่า ปัญหาช่องว่างทกัษะของ

จงัหวดัตราดมีค่าประมาณร้อยละ 20.0 อย่างไรกต็าม ปัญหาเดยีวกนันีข้อง

เชียงใหม่และภูเก็ตมีค่าร้อยละ 62.4 และร้อยละ 61.9 ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่า

สหราชอาณาจักรและแคนาดาถงึเท่าตวั สะท้อนให้เหน็ว่า เมือ่จงัหวดัมกีาร

พัฒนามากขึ้น ปัญหาช่องว่างทักษะก็มีความรุนแรงมากขึ้น เป็นสัญญาณ

บอกว่า การขับเคลือ่นประเทศไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 โดยขาดการเตรียมความ

พร้อมของระบบการพัฒนาก�าลังคนที่เหมาะสมจะท�าให้ปัญหาช่องว่าง

ทักษะมีความรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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รูปที่ 1

ปัญหาช่องว่างทักษะของประเทศไทย เทียบกับสหราชอาณาจักร (UK) 

และแคนาดา (Canada)

4 
 

รปูท่ี 1 ปญหาชองวางทักษะของประเทศไทย  เทียบกับสหราชอาณาจักร (UK) และ แคนาดา (Canada) 

 
ท่ีมา:  โครงการสํารวจความตองการตลาดแรงงานเฉพาะกลุมจังหวดั  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพฒันาคุณภาพเยาวชน (สสค.)  รวมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 

อีกประเด็นท่ีเปนขอสรุปจากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในตางประเทศ  คือ  การจะกําหนด
แนวทางการพัฒนาคนเพื่อใหชองวางทักษะหมดไปเปนเร่ืองท่ีเปนไปไดยาก สิ่งที่ทําไดเพื่อลดปญหานี้ตอง
เริ่มดวยการแบงแรงงานออกเปนสองกลุม คือ  แรงงานใหมที่เพิ่งจบการศึกษากับแรงงานที่ทํางานอยูแลว 
 สําหรับแรงงานใหมที่กาวเขาไปสูโลกของการทํางานเปนครั้งแรก  ความพรอมจะมีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ไดเรียนรูในระบบการศึกษา  การแกปญหาแรงงานใหมจึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาแนวทางการ
เรียนรูในระบบการศึกษาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสภาพแวดลอมการทํางานจริงตามบริบทของ
พื้นที่ควบคูกันไป   
 สวนแรงงานท่ีทํางานอยูแลว  ชองวางทักษะเกิดเกิดขึ้นเม่ือแรงงานไมสามารถปรับตัวใหสอดคลอง
กบัลกัษณะของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาไมได  หรือไมมีโอกาสไดยกระดับทักษะของตนเอง  การ
แกปญหานี้จึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ ที่
สอดคลองกับลักษณะงานและความพรอมของแตละคน   
 บทเรียนจากประเทศที่ประสบความสําเร็จในการลดชองวางทักษะไดขอสรุปไปในทิศทางเดียวกันวา  
การแกปญหานี้ตองแกในระดับพื้นท่ีเพราะแตละพื้นท่ีมีความแตกตางกัน  การจัดการศึกษาจึงควรเปนการ

17.8% 20.0%

62.4% 61.9%

31.7%
39.1%

 
ที่มา: โครงการส�ารวจความต้องการตลาดแรงงานเฉพาะกลุ่มจังหวัด ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

พัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 อีกประเด็นที่เป็นข้อสรุปจากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาใน

ต่างประเทศ คอื การจะก�าหนดแนวทางการพฒันาคนเพือ่ให้ช่องว่างทกัษะ

หมดไปเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได้ยาก สิง่ทีท่�าได้เพือ่ลดปัญหานีต้้องเริม่ด้วยการ

แบ่งแรงงานออกเป็นสองกลุ่ม คือ แรงงานใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษากับ

แรงงานที่ท�างานอยู่แล้ว

 ส�าหรับแรงงานใหม่ที่ก้าวเข้าไปสู่โลกของการท�างานเป็นคร้ังแรก 

ความพร้อมจะมมีากหรอืน้อยขึน้อยูกั่บสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้ในระบบการศกึษา การ

แก้ปัญหาแรงงานใหม่จงึเช่ือมโยงกบัการพฒันาแนวทางการเรียนรู้ในระบบ

การศกึษาทีม่ทีัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัใินสภาพแวดล้อมการท�างานจริง
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ตามบริบทของพื้นที่ควบคู่กันไป 

 ส่วนแรงงานที่ท�างานอยู่แล้ว ช่องว่างทักษะเกิดขึ้นเมื่อแรงงาน

ไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะของงานที่เปล่ียนแปลงไปตาม

ช่วงเวลาได้ หรือไม่มีโอกาสได้ยกระดับทักษะของตนเอง การแก้ปัญหานี้

จึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะงานและความพร้อมของแต่ละคน 

 บทเรยีนจากประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการลดช่องว่างทกัษะ

ได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า การแก้ปัญหานี้ต้องแก้ในระดับพื้นที่

เพราะแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกัน การจัดการศึกษาจงึควรเป็นการจดัการ

ในเชิงพื้นที่มากกว่าการสั่งการจากส่วนกลาง เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ

เยาวชนในวัยเรียนควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้แรงงานมีโอกาสยกระดับ

ทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เปลี่ยนไป 

 อย่างกต็าม ในปัจจบุนันีย้งัไม่มข้ีอมลูระดบัความรนุแรงของปัญหา

ช่องว่างทกัษะในเชงิลึกทีส่ามารถชีใ้ห้เหน็ว่า ปัญหาช่องว่างทกัษะในแต่ละ

ด้าน และในแต่ละอุตสาหกรรมมคีวามรนุแรงมากน้อยเพยีงใด งานวจิยัเร่ือง

นี้จึงได้ใช้แนวคิดด้านการสร้างดัชนีช่องว่างทักษะเพื่อศึกษาปัญหาข้างต้น 

ผลการศึกษาที่ได ้จะเป ็นข ้อมูลส ่วนหนึ่งที่ ใช ้ประเมินสถานการณ์

ของปัญหาช่องว่างทักษะในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อใช้หาแนวทางที่

เหมาะสมในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ คือ

 1) เพื่อสร้างดัชนีช่องว่างทักษะของประเทศไทย

 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาช่องว่างทักษะจ�าแนกตามอุตสาหกรรม

 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างทักษะที่เกิดขึ้น
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3. ทบทวนวรรณกรรม
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3.1 ทักษะในการท�างานแต่ละด้านได้รับประโยชน์ไม่เท่ากันจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Skill Biased Technological Change)

 ช่องว่างของทักษะ (Skill Gap) คือ ภาวะที่ทักษะของแรงงานใน

ตลาดไม่เพียงพอ หรือไม่ตรงตามตามความต้องการแรงงานในตลาด 

(McGuinness and Ortiz , 2016) ภาวะดงักล่าวเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง

ทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการท�างาน การติดต่อสื่อสาร การ

คมนาคม และด้านอื่น ๆ  ทั้งยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ผลิต และการบริโภค ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวในการน�าเทคโนโลยีมาใช้

ในการผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพ หรือแม้ต่อการผลิต

สินค้าใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ธุรกิจสามารถ

ท�าก�าไร และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ ของอตุสาหกรรม 

และของประเทศในภาพรวม

 นอกจากนี้แล้ว เมื่อเศรษฐกิจพัฒนามากข้ึนจนภาคบริการมีการ
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เติบโต ส่งผลให้โครงสร้างความต้องการแรงงานเปล่ียนแปลงไป ท�าให้มี

ความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นจากเดิมเพื่อตอบสนองการเติบโตดัง

กล่าว (Borel and Foko , 2015) ที่ผ่านมา พบว่าแรงงานเองก็มีการปรับ

ตัวให้ทันกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองกับความต้องการแรงงานที่

เปลีย่นแปลงไป แต่การปรบัตวัของแรงงานนัน้ช้ากว่าการเปลีย่นแปลงของ

ความต้องการแรงงาน จึงท�าให้เกิดภาวะช่องว่างของทักษะข้ึนในทุก

อตุสาหกรรมทีม่รีะดบัความรนุแรงของปัญหาแตกต่างกนั โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในอุตสาหกรรมของภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง ธุรกิจการ

เงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้

เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก (Razzak and Timmins, 2008) 

นอกจากนี้แล้ว ส�าหรับประเทศที่มีการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมสูง 

การพัฒนาบุคลากรเดิมในภาคเกษตรกรรมให้มีทักษะสูงข้ึน หรือให้

สามารถย้ายไปท�างานนอกภาคเกษตรได้ นบัเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิง่ 

(Mehrotra, Gandhi and Sahoo, 2013) 

 ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ช่องว่างของทักษะนั้นมี

แนวโน้มขยายข้ึนได้ คือ การศึกษา งานของ ACT (2017) ได้กล่าวถึง

บทบาทของสถานศึกษาไว้ว่า สถานศึกษานั้นมีหน้าที่ในการเตรียมความ

พร้อมให้นักเรียนเข้าใจบทบาท และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ซึ่งการ

ทีแ่รงงานไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของนายจ้างได้ ส่วนหนึ่งเกดิ

จากการที่สถานศึกษาไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามตลาดแรงงานที่

เปลีย่นแปลงไป อาจรวมถงึระบบการศกึษาทีไ่ม่สามารถผลติบคุคลากรทีม่ี

คุณภาพออกมาสู่ตลาดแรงงานได้ ซึ่งงานของ Field Aware (2016) และ

งานของ McGuinness and Ortiz (2016) แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ

สถานศึกษาที่มีต่อการปัญหาช่องว่างทางทักษะ เนื่องจากระบบการศึกษา

ไม่สามารถผลติคนทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของตลาด

ได้
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  นอกจากนีง้านของ The Economist Intelligence Unit (2014) กไ็ด้

ข้อสรุปที่สอดคล้องกับงานที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ โดยผลจากการส�ารวจ

ความต้องการของบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา พบว่า แรงงานส่วนใหญ่

ขาดคุณสมบัติทั้งทักษะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (Soft Skills) ซ่ึงเป็น

ทักษะเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์ ไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไข และ

ทกัษะด้านวชิาชพี (Hard Skills) ซึง่ทกัษะทางอารมณ์นัน้เป็นความต้องการ

แรงงานในรูปแบบใหม่ ตอบสนองกับความต้องการจ้างแรงงานเพื่อมาคิด 

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�างาน การขาดแคลนดังกล่าวเป็นผลมา

จากที่สถานศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความรู้ในหลักสูตรมาสู่การ

ใช้จริงในการท�างานได้ การที่นายจ้างไม่สามารถหาแรงงานที่เหมาะสม

เข้าท�างานได้นั้น ยิ่งท�าให้ปัญหาช่องว่างของทักษะกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  (ACT, 

2017) นอกจากนั้นแล้วในงานศึกษาของ Fan, Wei and Zhang (2016) 

ได้กล่าวถึงการให้ความส�าคัญกับทักษะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลเช่นกัน 

โดยพบว่างานทีใ่ช้ทกัษะด้านวชิาชีพและทกัษะด้านคณุลกัษณะส่วนบคุคล

ร่วมกันมีแนวโน้มที่จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าอาชีพที่ใช้ทักษะด้าน

วิชาชีพเพียงอย่างเดียว

 ปัญหาช่องว่างของทกัษะนัน้เป็นประเดน็ทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง

ทั้งในระดับอุตสาหกรรม คือตัวผู้ผลิตเองที่หากไม่สามารถหาแรงงานที่

เหมาะสมส�าหรบักจิการได้ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั

ของธุรกิจ (McGuinness and Ortiz, 2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า (Field Aware, 2016) นอกจากน้ันปัญหา

ช่องว่างของทักษะยังส่งผลในระดับเศรษฐกิจมหภาค โดยปัญหาดังกล่าว

อาจก่อให้เกิดภาวะการว่างงานที่สูงขึ้นได้ (Borel Foko, 2015) ซึ่งงานของ 

Gebel and Giesecke (2011) ช้ีให้ว่าเมื่อโครงสร้างอุตสาหกรรม

เปลีย่นแปลงไปสูอ่ตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยมีากขึน้ ความต้องการแรงงาน

ไร้ฝีมือจะลดลง ท�าให้เกิดภาวะการว่างงานในแรงงานที่ไร้ทักษะ และด้วย
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ภาวะการแข่งขันของอตุสาหกรรมในตลาดโลก ท�าให้หลายกจิการตดัสนิใจ

ตัง้โรงงานผลติในประเทศอืน่ เพือ่ใช้แรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศทีค่่าแรงต�า่ 

ลักษณะการจ้างงานเช่นนี้ จะยิ่งส่งผลให้ภาวะการว่างงานของแรงงาน

ไร้ฝีมือทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนามีความรุนแรง

มากขึ้นในอนาคต 

 นอกจากนั้นแล้ว ความต้องการแรงงานทักษะที่สูงขึ้นยังส่งผลให้

ค่าจ้างของแรงงานทักษะเพิ่มมากขึ้นรวดเร็วกว่ากว่าค่าจ้างของแรงงาน

ไร้ทักษะได้รับ (Razzak and Timmins, 2008) ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียม

กันทางรายได้ข้ึนในสังคม (Lathapipat, 2009) สะท้อนให้เห็นว่า ความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีกัจะเป็นประโยชน์กบัผูม้กีารศกึษาสงูและมทีกัษะ

สูงมากกว่ากลุ่มที่มีทักษะไม่เพียงพอ (Gebel and Giesecke, 2011)

จากผลกระทบดังกล่าว ปัญหาว่างช่องทางทักษะจึงเป็นปัญหา ที่ต้องเกิด

ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยี หากประเทศ

ไม่สามารถพัฒนาแรงงานให้เท่าทันกับความต้องการแรงงานของนายจ้าง

ได้ ปัญหาดังกล่าวก็จะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไป 

(Razzak and Timmins, 2008)

 ส�าหรับวิธีบรรเทาปัญหาที่เกิดจากช่องว่างทางทักษะนั้น งาน

ศกึษาส่วนใหญ่ยงัมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาการศกึษาเพือ่ลดช่องว่างดงักล่าว 

โดยจากงานศึกษาของ Borel Foko (2015) แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญใน

การสนับสนุนการศกึษา หรอืการพฒันาทนุมนษุย์ว่าเป็นเคร่ืองมอืหนึง่ทีจ่ะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศได้อย่างยัง่ยนื เช่นเดยีวกบังานศกึษาของ 

The Economist Intelligence Unit (2014) ที่เล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษา

จะเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในการผลิตแรงงานที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาด

แรงงาน แต่ทั้งนี้จากการศึกษาของ Smith and Fenandez (2017) ได้กล่าว

ถงึปัญหา Sheepskin Effect ซึง่เป็นภาวะทีวุ่ฒกิารศกึษาไม่สามารถบ่งบอก

ถึงความสามารถที่แท้จริงของแรงงานได้ เน่ืองจากมาตรฐานการศึกษา
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ไม่เท่ากัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ACT (2017) ที่เล็งเห็นถึงปัญหา

นีเ้ช่นกัน จงึเสนอวิธแีก้ไขปัญหาโดยการสร้างระบบประกาศนยีบตัรรบัรอง

ทักษะแรงงาน (Skill Certificate) ซ่ึงจะท�าให้ทั้งแรงงานและนายจ้างมี

ข้อมูลในการตัดสินใจจ้างและตัดสินใจลงทุนในการศึกษามากขึ้น นอกจาก

นี้งานศึกษาของ Wilson (2008) ยังสนับสนุนการตั้งองค์กรพิเศษ ส�าหรับ

การเก็บข้อมูลและระบุทักษะแรงงานทั้งหมดในประเทศไว้ในระบบร่วมกัน

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั นอกจากจะเป็นฐานข้อมลูเพือ่พจิารณาสภาพตลาด

แรงงานในปัจจบุนัแล้ว ยงัสามารถน�าข้อมลูดงักล่าวไปท�าการวเิคราะห์และ

คาดการณ์ถงึความต้องการแรงงานในอนาคตได้อกีด้วย แต่การจะสร้างฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานนั้น ต้องใช้งบประมาณที่

สูง การเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามความต้องการเป็นไปได้

ยาก สุดท้ายแล้วความซับซ้อนของระบบองค์กรที่มากเกินไป อาจส่งผล

ให้การท�างานล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพได้

 ทั้งนี้จากการศึกษาของ Borel Foko (2015) ได้ให้มุมมองเพิ่มเติม

เก่ียวกับการแก้ปัญหาช่องว่างทางทกัษะ โดยการแบ่งวธิกีารแก้ปัญหาเป็น 

2 ช่วง ได้แก่ช่วงระยะสั้น ซึ่งจะจะใช้วิธีดึงดูดแรงงานและนักศึกษาจาก

ต่างชาติเข้ามาในประเทศ เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนก่อน จากนั้นจึง

พัฒนาการศึกษาในประเทศในระยะยาว เนื่องจากการพัฒนาการศึกษานั้น

จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนานั่นเอง 

 The Economist Intelligence Unit (2014) ยังช้ีให้เห็นว่า

แม้จะพัฒนาการศึกษาแล้ว ปัญหาส�าคัญอีกประการที่เกิดขึ้นคือ การที่

สถานศึกษาไม่ทราบถึงลักษณะทักษะ หรือคุณสมบัติแรงงานที่นายจ้าง

ต้องการ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบการศึกษาจึงต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่างสถานศึกษาและนายจ้าง ในการระบุทักษะที่ต้องการและผลิต

แรงงานให้ได้ตามคณุสมบตัทิีน่ายจ้างต้องการ และมกีารส่งผลการประเมนิ

การท�างานของผู้ที่นายจ้างรับเข้าฝึกงานเมื่อผู้ฝึกงานกลับสู่สถานศึกษา 
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เพื่อสถานศึกษาจะได้น�าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างสม�่าเสมอด้วย นอกจากน้ีตัวแรงงานเองก็ควรมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาทักษะของตนเองตลอดเวลา เนื่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป

ตลอด สถานศึกษามีบทบาทจ�ากัดเพียงในช่วงเริ่มต้นเท่าน้ัน หลังจากจบ

การศกึษาแล้ว เป็นหน้าทีข่องแรงงานเองทีต้่องพฒันาตวัเองเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ถ้าเป็นกรณีของทักษะเฉพาะที่ใช้

ภายในอุตสาหกรรม หรือเฉพาะกิจการบางแห่งเท่านั้น การพัฒนาให้

แรงงานมีทักษะเหล่านี้ควรเป็นหน้าที่ของนายจ้าง เพราะหากนายจ้าง

ไม ่ช ่วยในการพัฒนา ปัญหาช่องว ่างทางทักษะก็ไม ่อาจลดลงได ้ 

(McGuinness and Ortiz, 2016) อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างไม่เห็น

ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กับกิจการอย่างชัดเจน นายจ้างกอ็าจตดัสนิในไม่ลงทนุ

พัฒนาแรงงาน  ดังนั้น การกระตุ้นให้นายจ้างตระหนักถึงความส�าคัญและ

ผลประโยชน์จากการพัฒนาแรงงานจึงมีความส�าคัญ 

3.2 ปัญหาช่องว่างทักษะในประเทศไทย

 3.2.1 ปัญหาช่องว่างทักษะเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทย

 การส�ารวจสัดส่วนธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มี

คุณสมบัติตามความต้องการในอาเซียน ระหว่างปี ค.ศ. 2006-2009 

(รปูที ่2) พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศทีป่ระสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ที่มีคุณสมบัติตามต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.8 ซึ่งเป็นค่าที่สูง

มากอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของอาเซียน (ไม่รวม

ประเทศไทย) ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 12.6 การที่ประเทศไทยมีสัดส่วน

สูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เท่า แสดงถึงความรุนแรงของปัญหาที่

ประเทศไทยเผชิญ
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รูปที่ 2

สัดส่วนธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตาม

ความต้องการในอาเซียน

9 
 

. ปัญหาช่องว่างทกัษะในประเทศไทย 

 3.2.1  ปญหาชองวางทักษะเปนปญหาเรือ้รังของประเทศไทย 

รปูท่ี  แสดงสัดสวนธุรกจิที่ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการในอาเซียน 

 
หมายเหตุ  1. ขอมูลที่แสดงเปนผลสํารวจจากกลุมตัวอยางธุรกิจท่ีอยูในภาคการผลิตเทาน้ัน 

  2. ตัวเลขในวงเล็บเปนปที่ทําการสํารวจ 

ที่มา  รวบรวมจากผลการสํารวจของธนาคารโลกระหวางป ค.ศ. 2006-2009 

 จากรูปท่ี 1 แสดงถึงสัดสวนของธุรกิจที่ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ
ในอาเซียน โดยคํานวณจากผลสํารวจระหวางป ค.ศ. 2006-2009 ซึ่งจากการสํารวจดังกลาวพบวา ประเทศ
ไทยเปนประเทศท่ีประสบปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตามท่ีตองการมากที่สุด รอยละ 38.8 ซึ่ง
เปนคาที่สงูมากอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอาเซียน (ไมรวมประเทศไทย) ที่มีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 12.6 ประเทศไทยมีสัดสวนสูงเกินกวาคาเฉลี่ยประมาณ 2 เทา แสดงถึงความรุนแรงของปญหาท่ี
ประเทศไทยเผชิญ 

 

 

 

12.60%
38.80%

20.20%
18.70%

15.50%
8.90%

7.80%
4.50%

ค่าเฉลี่ย (ไม่รวมประเทศไทย)
ไทย (2006)

มาเลเซีย (2007)
ลาว (2009)

กัมพูชา (2007)
เวียดนาม (2009)
ฟิลิปปินส์ (2009)

อินโดนีเซีย (2009)

สัดส่วนของธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการในเขตอาเซียน 

หมายเหตุ: 

 1. ข้อมูลที่แสดงเป็นผลส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจที่อยู่ในภาคการผลิต

เท่านั้น

 2. ตัวเลขในวงเล็บเป็นปีที่ท�าการส�ารวจ

ที่มา: รวบรวมจากผลการส�ารวจของธนาคารโลกระหว่างปี ค.ศ. 2006-2009

สัดส่วนธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการในอาเซียน
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รูปที่ 3

สัดส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน

10 
 

รปูท่ี  สัดสวนการใชแรงงานไรฝมือในอตุสาหกรรมการผลิตในอาเซียน 

 
ที่มา  รวบรวมจาก Enterprise Surveys (www.enterprisesurveys.org) 

 รูปท่ี 3 แสดงสัดสวนการใชแรงงานไรฝมือในอุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียน พบวาประเทศไทย
นั้นมีสัดสวนการใชแรงงานไรฝมือในอุตสาหกรรมการผลิตสูงที่สุดรอยละ 83.5 รองลงมาเปนประเทศ
มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม ที่มีสัดสวนการใชแรงงานไรฝมือในอุตสาหกรรมการผลิตรอยละ 65.0 , 
25.7 และ 20.8 ตามลําดับ เม่ือนําขอมูลนี้มาพิจารณารวมกับขอมูลจากรูปท่ี 2 จะเห็นไดชัดวา  ปญหาการ
คลาดแคลนแรงงานของประเทศไทยนั้น มีท้ังปญหาในเชิงปริมาณ และปญหาในเชิงคุณภาพของแรงงานที่
ไมสามารถทํางานไดตามที่นายจางคาดหวัง  ซึ่งก็คือปญหาชองวางทักษะนั่นเอง 

 3.2.2  ปญหาชองวางทักษะกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูไทยแลนด 4.0 

จากตารางที่ 1 แสดงสัดสวนทักษะท่ีมีปญหาในพื้นท่ีตาง ๆ โดยใชขอมูลจากการสํารวจ
ผูประกอบการในพื้นที่ 14 จังหวัด และจังหวัดตราด จํานวนรวม 1,880 รายใหเปนตัวแทนของเศรษฐกิจ 
2.0/3.0 โดยเศรษฐกิจยุค 2.0 หมายถึงยุคอุตสาหกรรมเบา หรือในชวงประเทศกําลังพัฒนาจากการทํา
เกษตรกรรมเขาสูยุคอุตสาหกรรมเบา สวนเศรษฐกิจยุค 3.0 คือยุคอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงเปนยุคปจจุบันของ
ประเทศไทยนั่นเอง ซ่ึงในที่นี้จะใหพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหมเปนตัวแทนของพื้นท่ีเศรษฐกิจยุค 3.0 
โดยใชขอมูลการสํารวจผูประกอบการ จํานวนรวม 1,579 ราย และสุดทายคือเศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งเปน
เปาหมายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะยกระดับเศรษฐกิจไปสูประเทศที่มีรายไดสูงดวยการนํา
นวัตกรรมตาง ๆ เขามาชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะใชขอมูลจากสหราชอาณาจักรและประเทศแคนนาดา 
มาเปนตัวแทนของประเทศที่มีรายไดสูง  

83.50%

65.00%

25.70%

20.80%

20.40%

10.40%

ไทย (2006)

มาเลเซีย (2007)

กัมพูชา (2007)

เวียดนาม (2009)

อินโดนีเซีย (2009)

ฟิลิปปินส์ (2009)

สัดส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตอาเซียน

ที่มา: รวบรวมจาก Enterprise Surveys (www.enterprisesurveys.org)
 

 รปูท่ี 3 แสดงสดัส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมอืในอตุสาหกรรมการผลติ

ในอาเซียน พบว่าประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมือใน

อุตสาหกรรมการผลิตสูงที่สุดร้อยละ 83.5 รองลงมาเป็นประเทศมาเลเซีย 

กมัพูชา และเวยีดนาม ทีม่สีดัส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมอืในอตุสาหกรรมการ

ผลิตร้อยละ 65.0 25.7 และ 20.8 ตามล�าดับ เมื่อน�าข้อมูลนี้มาพิจารณา

ร่วมกับข้อมูลจากรูปที่ 2 จะเห็นได้ชัดว่า ปัญหาการคลาดแคลนแรงงาน

ของประเทศไทยนั้น มีทั้งปัญหาในเชิงปริมาณ และปัญหาในเชิงคุณภาพ

ของแรงงานที่ไม่สามารถท�างานได้ตามที่นายจ้างคาดหวัง ซึ่งก็คือปัญหา

ช่องว่างทักษะนั่นเอง

 3.2.2 ปัญหาช่องว่างทักษะกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่

ไทยแลนด์ 4.0

 ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนทักษะที่มีปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้

ข้อมูลจากการส�ารวจผู้ประกอบการในพื้นที่ 14 จังหวัด และจังหวัดตราด 

จ�านวนรวม 1,880 รายให้เป็นตัวแทนของเศรษฐกิจ 2.0/3.0 โดยเศรษฐกิจ

ยุค 2.0 หมายถึงยุคอุตสาหกรรมเบา หรือในช่วงประเทศก�าลังพัฒนาจาก
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การท�าเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเบา ส่วนเศรษฐกิจยุค 3.0 คือยุค

อตุสาหกรรมหนกั ซึง่เป็นยคุปัจจบุนัของประเทศไทยนัน่เอง ซึง่ในทีน่ีจ้ะให้

พืน้ท่ีจังหวดัภูเกต็ และเชียงใหม่เป็นตวัแทนของพืน้ทีเ่ศรษฐกจิยคุ 3.0 โดย

ใช้ข้อมูลการส�ารวจผู้ประกอบการ จ�านวนรวม 1,579 ราย และสุดท้ายคือ

เศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะยก

ระดับเศรษฐกิจไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงด้วยการน�านวัตกรรมต่าง ๆ เข้า

มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะใช้ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรและ

ประเทศแคนาดา มาเป็นตัวแทนของประเทศที่มีรายได้สูง 

ตารางที่ 1 

สัดส่วนทักษะที่มีปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ 

11 
 

ตารางท่ี 1 แสดงสัดสวนทกัษะที่มีปญหาในพื้นที่ตาง ๆ  

ประเด็นที่มีปญหา 

Economy 2.0/3.0 Economy 3.0 Economy 4.0 

14 จังหวัด ตราด ภูเก็ต เชียงใหม 
สหราช

อาณาจักร  
 

แคนนาดา
 

2559 2559 2559 2558 2558 2556 
การสื่อสารดวยการพูด 7.8% 17.2% 61.0% 60.0% 34.0% 46.0% 
การสื่อสารดวยการเขียน 10.0% 20.4% 53.0% 50.0% 32.0% 41.0% 
การใชภาษาอังกฤษ 54.1% 47.8% 78.0% 81.8% - - 
การใชภาษาตางประเทศ
อื่นๆ 65.7% 52.2% 81.4% 83.3% 14.0% - 

ความสามารถในการอาน 9.7% 19.1% 52.3% 50.0% 28.0% 41.0% 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
คํานวณ 16.5% 13.2% 41.4% 37.5% 24.0% 22.0% 

การใชคอมพิว เตอรและ
อินเตอรเน็ต 19.8% 27.0% 43.2% 45.5% 18.0% 28.0% 

การจั ดการ ง านที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย 7.5% 10.5% 44.7% 40.0% - - 

ความสามารถในการเรียนรู
งาน 8.2% 9.0% 72.6% 75.0% - 27.0% 

การทํางานเปนทีม 7.8% 9.2% 70.8% 69.2% 31.0% 37.0% 

ความรูเฉพาะตามตําแหนง
งานที่ทํา 5.0% 8.7% 75.3% 76.5% 66.0% - 

การวางแผนการทํางาน 8.3% 12.5% 64.5% 66.7% 37.0% - 

การแกปญหาที่เกี่ยวของกบั
งาน 10.6% 13.1% 72.8% 68.8% 33.0% 71.0% 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าทักษะที่มีปัญหาสูงสุดของพื้นที่

เศรษฐกิจ 2.0/3.0 ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศอื่น การใช้ภาษาอังกฤษ 

และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ตามล�าดับ ในขณะที่ทักษะที่มี

ปัญหาสูงสุดของพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิ 3.0 ได้แก่ การใช้ภาษาต่างประเทศอืน่ การ

ใช้ภาษาอังกฤษ และความรูเ้ฉพาะตามต�าแหน่งงานทีท่�า โดยเมือ่พจิารณา

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 2.0 และ 3.0 ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีท่�าการส�ารวจภายในประเทศไทย

นั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาที่พบคล้ายคลึงกัน โดยจะมีปัญหามากในทักษะการ

ใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเม่ือพิจารณา

ปัญหาในพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 3.0 แล้ว จะพบว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้มแีนวโน้มรนุแรง

มากขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นที่เศรษฐกิจ 2.0 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยน้ันมี

ปัญหาเรื่องทักษะแรงงานอยู่แล้วเป็นทุนเดิมจากการเปลี่ยนแปลงจาก

เศรษฐกิจทีขั่บเคลือ่นด้วยอตุสาหกรรมเบาไปยงัเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วย

อุตสาหกรรมหนัก และเมื่อต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ 4.0 ตามที่ตั้ง

เป้าหมายไว้ ปัญหาแรงงานจงึยิง่เป็นปัญหาหลักทีค่วรได้รับการแก้ไขอย่าง

ยิ่ง และส�าหรับพื้นที่เศรษฐกิจ 4.0 จะพบว่าทักษะที่มีปัญหาสูงสุดจะเป็น

ทักษะการแก้ปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกับงาน, ความรูเ้ฉพาะตามต�าแหน่งงานทีท่�า 

12 
 

ประเด็นที่มีปญหา 

Economy 2.0/3.0 Economy 3.0 Economy 4.0 

14 จังหวัด ตราด ภูเก็ต เชียงใหม 
สหราช

อาณาจักร  
 

แคนนาดา
 

2559 2559 2559 2558 2558 2556 
จํานวนผู้ประกอบการท่ี
สาํรวจ ,0 678 455 ,4 9,000 ,00 

 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาทักษะที่มีปญหาสูงสุดของพื้นที่เศรษฐกิจ 2.0/3.0 ไดแก การใช
ภาษาตางประเทศอื่น การใชภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ตามลําดับ ในขณะที่
ทักษะที่มีปญหาสูงสุดของพื้นที่เศรษฐกิจ 3.0 ไดแก การใชภาษาตางประเทศอื่น การใชภาษาอังกฤษ และ
ความรูเฉพาะตามตําแหนงงานท่ีทํา โดยเม่ือพิจารณาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 2.0 และ 3.0 ซ่ึงเปนพื้นท่ีที่ทําการ
สํารวจภายในประเทศไทยน้ันจะเห็นไดวาปญหาท่ีพบคลายคลึงกัน โดยจะมีปญหามากในทักษะการใช
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ และการใชภาษาอังกฤษ อีกท้ังเมื่อพิจารณาปญหาในพื้นท่ีเศรษฐกิจ 3.0 แลว จะ
พบวามีปญหาที่เกิดขึ้นมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนเม่ือเทียบกับพื้นที่เศรษฐกิจ 2.0 แสดงใหเห็นวาประเทศไทย
นั้นมีปญหาเร่ืองทักษะแรงงานอยูแลวเปนทุนเดิมจากการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
อุตสาหกรรมเบาไปยังเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมหนัก และเมื่อตองเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจ 
4.0 ตามที่ต้ังเปาหมายไว ปญหาแรงงานจึงยิ่งเปนปญหาหลักท่ีควรไดรับการแกไขอยางยิ่ง และสําหรับพื้นที่
เศรษฐกิจ 4.0 จะพบวาทักษะที่มีปญหาสูงสุดจะเปนทักษะการแกปญหาที่เกี่ยวของกับงาน , ความรูเฉพาะ
ตามตําแหนงงานท่ีทํา และการสื่อสารดวยการพูด ตามลําดับ  

 

3.3  การขาดแคลนแรงงานของไทยเป็นปัญหาเชิงปริมาณและปัญหาเชิงคณุภาพ 

 การไปสูไทยแลนด 4.0  จําเปนตองมีการเตรียมกําลังคนใหเหมาะสม  หากเราจํากัดขอบเขตของ
การวิเคราะหไวเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน  วิธีหน่ึงที่ชวยใหเห็นภาพเบื้องตนคือการใช
ขอมูลโครงสรางตลาดแรงงานของประเทศที่เขาใกลยุค 4.0 มากกวาประเทศไทยมาเปนตัวอยางในการฉาย
ภาพอนาคต   
 ขอมูลจาก Human Capital Report 2016 ซ่ึงจัดทําโดย World Economic Forum มีขอมูลหลาย
อยางที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหได  แตขอมูลที่นาสนใจ คือ  สัดสวนของแรงงานฝมือของประเทศ

11 
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การใชภาษาอังกฤษ 54.1% 47.8% 78.0% 81.8% - - 
การใชภาษาตางประเทศ
อื่นๆ 65.7% 52.2% 81.4% 83.3% 14.0% - 

ความสามารถในการอาน 9.7% 19.1% 52.3% 50.0% 28.0% 41.0% 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
คํานวณ 16.5% 13.2% 41.4% 37.5% 24.0% 22.0% 

การใชคอมพิว เตอรและ
อินเตอรเน็ต 19.8% 27.0% 43.2% 45.5% 18.0% 28.0% 

การจั ดการ ง านที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย 7.5% 10.5% 44.7% 40.0% - - 

ความสามารถในการเรียนรู
งาน 8.2% 9.0% 72.6% 75.0% - 27.0% 

การทํางานเปนทีม 7.8% 9.2% 70.8% 69.2% 31.0% 37.0% 

ความรูเฉพาะตามตําแหนง
งานที่ทํา 5.0% 8.7% 75.3% 76.5% 66.0% - 

การวางแผนการทํางาน 8.3% 12.5% 64.5% 66.7% 37.0% - 

การแกปญหาที่เกี่ยวของกบั
งาน 10.6% 13.1% 72.8% 68.8% 33.0% 71.0% 

12 
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ภาษาตางประเทศอื่น การใชภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ตามลําดับ ในขณะที่
ทักษะที่มีปญหาสูงสุดของพื้นที่เศรษฐกิจ 3.0 ไดแก การใชภาษาตางประเทศอื่น การใชภาษาอังกฤษ และ
ความรูเฉพาะตามตําแหนงงานท่ีทํา โดยเม่ือพิจารณาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 2.0 และ 3.0 ซ่ึงเปนพื้นท่ีที่ทําการ
สํารวจภายในประเทศไทยน้ันจะเห็นไดวาปญหาท่ีพบคลายคลึงกัน โดยจะมีปญหามากในทักษะการใช
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ และการใชภาษาอังกฤษ อีกท้ังเมื่อพิจารณาปญหาในพื้นท่ีเศรษฐกิจ 3.0 แลว จะ
พบวามีปญหาที่เกิดขึ้นมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึนเม่ือเทียบกับพื้นที่เศรษฐกิจ 2.0 แสดงใหเห็นวาประเทศไทย
นั้นมีปญหาเร่ืองทักษะแรงงานอยูแลวเปนทุนเดิมจากการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
อุตสาหกรรมเบาไปยังเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรมหนัก และเมื่อตองเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจ 
4.0 ตามที่ต้ังเปาหมายไว ปญหาแรงงานจึงยิ่งเปนปญหาหลักท่ีควรไดรับการแกไขอยางยิ่ง และสําหรับพื้นที่
เศรษฐกิจ 4.0 จะพบวาทักษะที่มีปญหาสูงสุดจะเปนทักษะการแกปญหาที่เกี่ยวของกับงาน , ความรูเฉพาะ
ตามตําแหนงงานท่ีทํา และการสื่อสารดวยการพูด ตามลําดับ  

 

3.3  การขาดแคลนแรงงานของไทยเป็นปัญหาเชิงปริมาณและปัญหาเชิงคณุภาพ 

 การไปสูไทยแลนด 4.0  จําเปนตองมีการเตรียมกําลังคนใหเหมาะสม  หากเราจํากัดขอบเขตของ
การวิเคราะหไวเฉพาะผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน  วิธีหน่ึงที่ชวยใหเห็นภาพเบื้องตนคือการใช
ขอมูลโครงสรางตลาดแรงงานของประเทศที่เขาใกลยุค 4.0 มากกวาประเทศไทยมาเปนตัวอยางในการฉาย
ภาพอนาคต   
 ขอมูลจาก Human Capital Report 2016 ซ่ึงจัดทําโดย World Economic Forum มีขอมูลหลาย
อยางที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหได  แตขอมูลที่นาสนใจ คือ  สัดสวนของแรงงานฝมือของประเทศ
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เหลาน้ี  ซึ่งในที่น้ีจะเลือกมาเพียง 4 ประเทศ ไดแก สวีเดน เยอรมนี  สิงคโปร  และฟนแลนด  รายละเอียด
ตามที่แสดงไวในรูปท่ี 4 
 

รปูท่ี   สัดสวนของแรงงานฝมือเมื่อเทียบกับผูมีงานทําทั้งหมดของประเทศ 

 
             ท่ีมา คํานวณจาก Human Capital Report 2016 จัดทําโดย World Economic Forum 
 
 จากรูปจะเห็นไดวา  สัดสวนแรงงานฝมือของประเทศเหลานี้อยูระหวางรอยละ 43 ถึง 55  ของผูมี
งานทําท้ังหมด  ถานําตัวเลขของ 4 ประเทศมาเฉลี่ยจะพบวาสัดสวนแรงงานฝมือมีคาประมาณรอยละ 48  
เม่ือเทียบกับประเทศไทยที่มีสัดสวนของแรงงานฝมือมีเพียงรอยละ 14.4 จะเห็นไดวาประเทศไทยยังมี
สัดสวนที่ต่ํามาก 
 จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาในป 
2559 จํานวนผูมีงานทํามีประมาณ 37.98 ลานคน  หาก 14.4%  ของผูมีงานทําเปนแรงงงานฝมือ ก็แสดงวา  
ในตอนน้ีประเทศไทยมีแรงงานฝมือราว 5.47 ลานคน   
 ถานําคาเฉลี่ยของสัดสวนแรงงานฝมือของ 4 ประเทศมาเปนฐานในการคิด  เง่ือนไขหนึ่งที่จะทําให
เราสามารถไปสูยุค 4.0 ได คือ แรงงานประมาณรอยละ 48 ประเทศไทยจะตองมีแรงงานฝมือ  คิดเปน
จํานวนราว 18.28 ลานคน  นั่นหมายความวา  ตองมีการยกระดับทักษะของแรงงานไทยอีก 12.81 ลานคน
ใหกลายเปนแรงงานฝมือ  

14.4%

49.2%

43.3%

54.9%

45.0%
48.1%

ไทย สวเีดน เยอรมนี สงิคโปร์ ฟินแลนด์ เฉลีย่ 4 
ประเทศ

และการสื่อสารด้วยการพูด ตามล�าดับ 

3.3 การขาดแคลนแรงงานของไทยเป็นปัญหาเชงิปริมาณและปัญหา

เชิงคุณภาพ

 การไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จ�าเป็นต้องมีการเตรียมก�าลังคนให้เหมาะ

สม หากเราจ�ากดัขอบเขตของการวเิคราะห์ไว้เฉพาะผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

กับตลาดแรงงาน วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพเบื้องต้นคือการใช้ข้อมูล

โครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศทีเ่ข้าใกล้ยคุ 4.0 มากกว่าประเทศไทย

มาเป็นตัวอย่างในการฉายภาพอนาคต 

 ข้อมูลจาก Human Capital Report 2016 ซึ่งจัดท�าโดย World 

Economic Forum มข้ีอมลูหลายอย่างทีส่ามารถน�ามาใช้ในการวเิคราะห์ได้ 

แต่ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ สัดส่วนของแรงงานฝีมือของประเทศเหล่านี้ ซึ่งใน

ทีน่ีจ้ะเลอืกมาเพียง 4 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน เยอรมน ีสงิคโปร์ และฟินแลนด์ 

รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 4

รูปที่ 4

สัดส่วนของแรงงานฝีมือเมื่อเทียบกับผู้มีงานท�าทั้งหมดของประเทศ

 

ที่มา: ค�านวณจาก Human Capital Report 2016 จัดท�าโดย World Economic Forum
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 จากรูปจะเห็นได้ว่า สัดส่วนแรงงานฝีมือของประเทศเหล่านี้อยู่

ระหว่างร้อยละ 43 ถึงร้อยละ 55 ของผู้มีงานท�าทั้งหมด ถ้าน�าตัวเลขของ 

4 ประเทศมาเฉลี่ยจะพบว่าแรงงานฝีมือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 เมื่อ

เทียบกับประเทศไทยที่มีสัดส่วนของแรงงานฝีมือมีเพียงร้อยละ 14.4 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนที่ต�่ามาก

 จากข้อมูลการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรที่จัดท�าโดย

ส�านกังานสถติแิห่งชาตริะบวุ่าในปี 2559 จ�านวนผูม้งีานท�ามีประมาณ 37.98 

ล้านคน หากร้อยละ 14.4 ของผู้มีงานท�าเป็นแรงงงานฝีมือ ก็แสดงว่าใน

ตอนนี้ประเทศไทยมีแรงงานฝีมือราว 5.47 ล้านคน 

 ถ้าน�าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนแรงงานฝีมือของ 4 ประเทศมาเป็นฐาน

ในการคิด เงื่อนไขหนึ่งที่จะท�าให้เราสามารถไปสู่ยุค 4.0 ได้ คือ แรงงาน

ประมาณร้อยละ 48 ประเทศไทยจะต้องมีแรงงานฝีมือ คิดเป็นจ�านวนราว 

18.28 ล้านคน น่ันหมายความว่า ต้องมกีารยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย

อีก 12.81 ล้านคนให้กลายเป็นแรงงานฝีมือ 

 มองในทางกลับกนั ถ้าแรงงาน 12.81 ล้านคนไม่ได้รับการยกระดบั

ฝีมือเพื่อให้สามารถท�างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ แรงงานเหล่านี้ก็เสี่ยง

จะตกงาน อาจต้องย้ายไปท�างานอ่ืน หรือท�างานเดิมแต่มีโอกาสในการ

ก้าวหน้าน้อยลง 

 การปรับทักษะของแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศเป็นเรือ่งใหญ่ ประเทศทีจ่รงิจงักับการก้าวไปสูย่คุ 4.0 ต่างกใ็ห้ความ

ส�าคญักับเรือ่งนีเ้ป็นอย่างมาก จากการศกึษาแนวทางของประเทศเยอรมนี 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร อินเดีย และฟิลิปปินส์ พบว่าแม้ประเทศ

เหล่านี้มีความแตกต่างกันในระดับการพัฒนา โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

ต�าแหน่งท่ีตัง้เชงิภูมศิาสตร์ และวัฒนธรรม แต่กลับมแีนวทางในการท�างาน

ท่ีเหมือนกัน คือ การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาทักษะของ

แรงงาน (Skill Development Ecosystem)



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

221

หัวใจส�าคัญของระบบนิเวศน์นี้ คือ โมเดล 3 ประสาน ที่เกิดจากการร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยภาครัฐเป็นแม่งาน

ท�าหน้าท่ีประสานงานดึงเอาภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาร่วมกัน

หารอืว่าต้องยกระดบัหรอืเพิม่ทกัษะใดบ้าง โดยแต่ละอตุสาหกรรมจะมคีณะ

ที่ปรึกษาซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ัน เพื่อช่วยกันประเมินว่า 

แรงงานในแต่ละระดับ แต่ละต�าแหน่งงานของอุตสาหกรรมนั้น ต้องพัฒนา

ทักษะอะไรบ้าง และแนวทางใดจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยต้องพิจารณา

ลักษณะเฉพาะในเชิงพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย

 ข้อมูลที่ได้มาจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบสามกลุ่มด้วยกัน กลุ่ม

แรกคือหน่วยงานด้านแรงงาน เช่น กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบ

ในการยกระดับแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน กลุ่มที่สองคือหน่วยงาน

ด้านการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการผลิตคน

รุ่นใหม่เข้ามาป้อนตลาดแรงงาน กลุ่มทีส่ามคอื ภาคประชาสงัคม เป็นก�าลงั

เสริมในการเผยแพร่ให้สังคมและชุมชนเห็นความส�าคัญของการยกระดับ

ทักษะของแรงงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานสองกลุ่มข้างต้น

ตามที่ได้รับการร้องขอ 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย
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 การค�านวณดัชนีช่องว่างทักษะจะพิจารณาทักษะด้านต่าง ๆ  เพื่อ

ดชู่องว่างของแรงงานในแต่ละด้าน และน�ามาค�านวณหาค่าดชัน ีโดยในทีน่ี้

จะพิจารณาโดยรวมจากทักษะ 2 ข้อ ได้แก่

 1. ทกัษะด้านความรูข้องแรงงาน ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายและ

กฎระเบียบด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ด้านธุรกิจ 

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัองค์กร ความรูเ้ฉพาะในสาขาวชิาชพี และความ

รู้ด้านอื่นๆ

 2. คุณลักษณะของแรงงานหรือนิสัยอุตสาหกรรม ได้แก่ ความ

ซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ ความมวีนิยั ความขยนัและอดทน ความประหยดั 

การท�างานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์ การใฝ่เรียนรู้ และความปลอดภัย

 โดยทักษะและคุณลักษณะที่กล่าวมาทั้ง 2 ข้อข้างต้นจะบอกว่า

อุตสาหกรรมนั้นขาดแรงงานที่มีทักษะดังกล่าวจ�านวนเท่าไร ข้อมูลที่ได้จะ

ถูกน�ามาประมาณค่าด้วยวิธี Principal Component Analysis โดยรวมของ
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ทักษะทั้ง 2 ข้อ แล้วท�าการพยากรณ์ระดับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

เพื่อน�าค่าที่ได้ไปค�านวณดัชนีช่องว่างทักษะจากสมการ 

 เม่ือได้ค่าดัชนีนี้แล้ว ก็จะใช้การประมาณค่าการกระจายตัวของ

ข้อมูลด้วย Singh Maddula Distribution เพื่อสร้างแบบจ�าลองการแจกแจง

ความน่าจะเป็นของช่องว่างทักษะด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้ 

โดยที่ 

15 
 

โดยทักษะและคุณลักษณะท่ีกลาวมาทั้ง 2 ขอขางตนจะบอกวาอุตสาหกรรมน้ันขาดแรงงานที่มี
ทักษะดังกลาวจํานวนเทาไร ขอมูลที่ไดจะถูกนํามาประมาณคาดวยวิธี Principal Component Analysis 
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5.1 การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของแรงงาน

 การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของแรงงานจะใช้ข้อมูลผลการส�ารวจ

ความต้องการจ้างงานของสถานประกอบการซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้

ในการวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 ในการส�ารวจมีการสอบถามเพื่อให้นายจ้าง

ประเมินในสองประเด็น คือ ระดับทักษะในปัจจุบันของแรงงาน และระดับ

ทกัษะทีน่ายจ้างคาดหวงั โดยมคีะแนนเตม็ 5 และท�าการประเมนิใน 3 ด้าน 

คือ ความรู้ของผู้ท�างาน ทักษะของผู้ท�างาน และคุณลักษณะของผู้ท�างาน 

การประเมินเป็นการประเมินในภาพรวมของสถานประกอบการ แบ่งกลุ่ม

ผู้ถูกประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม คือ แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงาน

ฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญ/บริหาร ช่องว่างทักษะเกิดจากความต่างของคะแนน

ทีน่ายจ้างคาดหวงักบัคะแนนทีน่ายจ้างประเมนิระดบัทกัษะในปัจจบุนัของ

ลูกจ้าง

 ตารางที่ 2 แสดงผลช่องว่างทักษะด้านความรู้ของผู้ท�างาน ซึ่งมี 
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5 ด้านด้วยกัน คือ ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชีพ ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ด้านธุรกิจ ความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับองค์กร ความรูค้วามเข้าใจในสาขาวิชาชพี พบว่า ระดบัความ

คาดหวังที่มีต่อแรงงานในภาพรวมอยู่ระหว่าง 3.41 ถึง 3.62 คะแนน 

ในขณะที่ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.43 ถึง 

2.70 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมิน 

(ช่องว่างทักษะ) อยู่ระหว่าง 0.92 ถึง 0.98 คะแนน

 ระดบัความคาดหวังทีม่ต่ีอแรงงานไร้ฝีมอือยูร่ะหว่าง 2.45 ถงึ 2.63 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1.46 ถึง 

1.67 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.96 ถึง 0.99 คะแนน

 ระดบัความคาดหวังทีม่ต่ีอแรงงานก่ึงฝีมอือยูร่ะหว่าง 2.99 ถงึ 3.21 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1.95 ถึง 

2.23 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.98 ถึง 1.04 คะแนน

 ระดับความคาดหวังที่มีต่อแรงงานฝีมืออยู่ระหว่าง 3.65 ถึง 3.89 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.65 ถึง 

2.97 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.92 ถึง 1.00 คะแนน

 ระดับความคาดหวังที่มีต่อผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่าง 4.46 

ถึง 4.64 คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

3.56 ถึง 3.84 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่

ประเมินอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 0.9 คะแนน
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ตารางที่ 2 

ช่องว่างทักษะด้านความรู้ของผู้ท�างาน

17 
 

ตารางท่ี 2 ชองวางทักษะดานความรูของผูทํางาน 
ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน

ปัจจบุนั 
ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง
(ช่องว่าง
ทกัษะ) 

ภาพรวม
1. ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชพี 2.43 3.41 0.98 
2. ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม 2.50 3.46 0.96 
3. ความรูดานธุรกิจ 2.56 3.50 0.94 
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร 2.65 3.59 0.94 
5. ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ 2.70 3.62 0.92 

แรงงานไร้ฝีมือ
1. ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชพี 1.46 2.45 0.99 
2. ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม 1.51 2.48 0.97 
3. ความรูดานธุรกิจ 1.55 2.52 0.97 
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร 1.63 2.60 0.97 
5. ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ 1.67 2.63 0.96 

แรงงานก่ึงฝีมือ
1. ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชพี 1.95 2.99 1.04 
2. ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม 2.02 3.03 1.01 
3. ความรูดานธุรกิจ 2.08 3.08 1.00 
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร 2.17 3.16 0.99 
5. ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ 2.23 3.21 0.98 
  

แรงงานฝีมือ
1. ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชพี 2.65 3.65 1.00 
2. ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม 2.74 3.72 0.98 
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ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง
(ช่องว่าง
ทกัษะ) 

3. ความรูดานธุรกิจ 2.79 3.75 0.96 
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร 2.89 3.84 0.95 
5. ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ 2.97 3.89 0.92 

ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูบ้ริหาร
1. ความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบในวิชาชพี 3.56 4.46 0.90 
2. ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมัยใหม 3.63 4.49 0.86 
3. ความรูดานธุรกิจ 3.73 4.54 0.81 
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับองคกร 3.83 4.64 0.81 
5. ความรูความเขาใจในสาขาวิชาชีพ 3.84 4.64 0.80 
ที่มา คํานวณจากขอมูลการสํารวจความตองการจางงานของสถานประกอบการ  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   
 
 ตารางที่ 3 แสดงผลชองวางทักษะดานทักษะของผูทํางาน  ซ่ึงมี 6 ดานดวยกัน คือ ทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ  ทักษะการใชคอมพิวเตอร  ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ  ทักษะในการ
สื่อสาร  ทักษะในการบริหารจัดการ  ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ พบวา  ระดับความคาดหวังที่มี
ตอแรงงานในภาพรวมอยูระหวาง 3.37 ถึง 3.74 คะแนน  ผลการประเมินพบวาระดับทักษะในปจจุบันอยู
ระหวาง 2.34 ถึง 2.87 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมิน (ชองวางทักษะ) อยู
ระหวาง 0.87 ถึง 1.03 คะแนน 

ระดับความคาดหวังท่ีมีตอแรงงานไรฝมืออยูระหวาง 2.39 ถึง 2.76  คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 1.39 ถึง 1.83 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมินอยูระหวาง 0.93 ถึง 1.00 คะแนน 

ระดับความคาดหวังที่มีตอแรงงานกึ่งฝมืออยูระหวาง 2.94 ถึง 3.33  คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 1.89 ถึง 2.42 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมินอยูระหวาง 0.91 ถึง 1.05 คะแนน 

 ตารางที่ 3 แสดงผลช่องว่างทักษะด้านทักษะของผู้ท�างาน ซ่ึงมี 

6 ด้านด้วยกนั คอื ทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ 

ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค�านวณ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ

ในการบริหารจัดการ ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ พบว่า ระดับ

ความคาดหวังที่มีต่อแรงงานในภาพรวมอยู่ระหว่าง 3.37 ถึง 3.74 คะแนน 

ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.34 ถึง 2.87 

คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมิน (ช่องว่าง

ทักษะ) อยู่ระหว่าง 0.87 ถึง 1.03 คะแนน

 ระดบัความคาดหวังทีม่ต่ีอแรงงานไร้ฝีมอือยูร่ะหว่าง 2.39 ถงึ 2.76 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1.39 ถึง 

1.83 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.93 ถึง 1.00 คะแนน

 ระดบัความคาดหวังทีม่ต่ีอแรงงานก่ึงฝีมอือยูร่ะหว่าง 2.94 ถงึ 3.33 
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คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1.89 ถึง 

2.42 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.91 ถึง 1.05 คะแนน

 ระดับความคาดหวังที่มีต่อแรงงานฝีมืออยู่ระหว่าง 3.61 ถึง 4.04 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.52 ถึง 

3.15 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.89 ถึง 1.09 คะแนน

 ระดับความคาดหวังที่มีต่อผู้บริหาร/ผู้เช่ียวชาญอยู่ระหว่าง 4.41 

ถึง 4.72 คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

3.46 ถึง 3.98 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่

ประเมินอยู่ระหว่าง 0.74 ถึง 0.95 คะแนน

ตารางที่ 3 

ช่องว่างทักษะด้านทักษะของผู้ท�างาน

19 
 

ระดับความคาดหวังท่ีมีตอแรงงานฝมืออยูระหวาง 3.61 ถึง 4.04  คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 2.52 ถึง 3.15 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมินอยูระหวาง 0.89 ถึง 1.09 คะแนน 

ระดับความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญอยูระหวาง 4.41 ถึง 4.72  คะแนน  ผลการประเมิน
พบวาระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 3.46 ถึง 3.98 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับ
ที่ประเมินอยูระหวาง 0.74 ถึง 0.95 คะแนน 
 

ตารางท่ี 3 ชองวางทักษะดานทักษะของผูทํางาน 
ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน

ปัจจบุนั 
ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

ภาพรวม
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 2.34 3.37 1.03 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 2.57 3.51 0.94 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 2.70 3.61 0.91 
4. ทักษะในการส่ือสาร 2.81 3.71 0.90 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 2.78 3.68 0.90 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 2.87 3.74 0.87 

แรงงานไร้ฝีมือ
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 1.39 2.39 1.00 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 1.51 2.47 0.96 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 1.67 2.60 0.93 
4. ทักษะในการส่ือสาร 1.80 2.73 0.93 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 1.73 2.69 0.96 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 1.83 2.76 0.93 

แรงงานก่ึงฝีมือ
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 1.89 2.94 1.05 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 2.09 3.08 0.99 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 2.24 3.20 0.96 
4. ทักษะในการส่ือสาร 2.37 3.32 0.95 
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ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

5. ทักษะในการบริหารจัดการ 2.31 3.26 0.95 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 2.42 3.33 0.91 

แรงงานฝีมือ
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 2.52 3.61 1.09 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 2.86 3.83 0.97 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 2.97 3.90 0.93 
4. ทักษะในการส่ือสาร 3.06 3.99 0.93 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 3.03 3.97 0.94 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 3.15 4.04 0.89 

ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูบ้ริหาร
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 3.46 4.41 0.95 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 3.70 4.53 0.83 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 3.82 4.63 0.81 
4. ทักษะในการส่ือสาร 3.91 4.67 0.76 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 3.94 4.69 0.75 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 3.98 4.72 0.74 
ที่มา คํานวณจากขอมูลการสํารวจความตองการจางงานของสถานประกอบการ  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   
 

ตารางที่ 4 แสดงผลชองวางทักษะดานคุณลักษณะของผูทํางาน  ซึ่งมี 8 ดานดวยกัน คือ ความ
ซื่อสัตย สุจริต  ความอดทน  ความขยันหม่ันเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่  ความมี
ระเบียบวินัย  ความใฝเรียนรู  การมีจิตสาธารณะ พบวา  ระดับความคาดหวังท่ีมีตอแรงงานในภาพรวมอยู
ระหวาง 4.39 ถึง 4.45 คะแนน  ผลการประเมินพบวาระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 3.51 ถึง 3.61 
คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนที่คาดหวังกับท่ีประเมิน (ชองวางทักษะ) อยูระหวาง 0.84 ถึง 0.89 
คะแนน 
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ระดับความคาดหวังท่ีมีตอแรงงานฝมืออยูระหวาง 3.61 ถึง 4.04  คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 2.52 ถึง 3.15 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมินอยูระหวาง 0.89 ถึง 1.09 คะแนน 

ระดับความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญอยูระหวาง 4.41 ถึง 4.72  คะแนน  ผลการประเมิน
พบวาระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 3.46 ถึง 3.98 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับ
ที่ประเมินอยูระหวาง 0.74 ถึง 0.95 คะแนน 
 

ตารางท่ี 3 ชองวางทักษะดานทักษะของผูทํางาน 
ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน

ปัจจบุนั 
ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

ภาพรวม
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 2.34 3.37 1.03 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 2.57 3.51 0.94 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 2.70 3.61 0.91 
4. ทักษะในการส่ือสาร 2.81 3.71 0.90 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 2.78 3.68 0.90 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 2.87 3.74 0.87 

แรงงานไร้ฝีมือ
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 1.39 2.39 1.00 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 1.51 2.47 0.96 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 1.67 2.60 0.93 
4. ทักษะในการส่ือสาร 1.80 2.73 0.93 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 1.73 2.69 0.96 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 1.83 2.76 0.93 

แรงงานก่ึงฝีมือ
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 1.89 2.94 1.05 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 2.09 3.08 0.99 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 2.24 3.20 0.96 
4. ทักษะในการส่ือสาร 2.37 3.32 0.95 
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ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

5. ทักษะในการบริหารจัดการ 2.31 3.26 0.95 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 2.42 3.33 0.91 

แรงงานฝีมือ
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 2.52 3.61 1.09 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 2.86 3.83 0.97 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 2.97 3.90 0.93 
4. ทักษะในการส่ือสาร 3.06 3.99 0.93 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 3.03 3.97 0.94 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 3.15 4.04 0.89 

ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูบ้ริหาร
1. ทักษะการใชภาษาตางประเทศ 3.46 4.41 0.95 
2. ทักษะการใชคอมพวิเตอร 3.70 4.53 0.83 
3. ทักษะดานการใชคณิตศาสตรและการคํานวณ 3.82 4.63 0.81 
4. ทักษะในการส่ือสาร 3.91 4.67 0.76 
5. ทักษะในการบริหารจัดการ 3.94 4.69 0.75 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชพี 3.98 4.72 0.74 
ที่มา คํานวณจากขอมูลการสํารวจความตองการจางงานของสถานประกอบการ  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   
 

ตารางที่ 4 แสดงผลชองวางทักษะดานคุณลักษณะของผูทํางาน  ซึ่งมี 8 ดานดวยกัน คือ ความ
ซื่อสัตย สุจริต  ความอดทน  ความขยันหม่ันเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาที่  ความมี
ระเบียบวินัย  ความใฝเรียนรู  การมีจิตสาธารณะ พบวา  ระดับความคาดหวังท่ีมีตอแรงงานในภาพรวมอยู
ระหวาง 4.39 ถึง 4.45 คะแนน  ผลการประเมินพบวาระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 3.51 ถึง 3.61 
คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนที่คาดหวังกับท่ีประเมิน (ชองวางทักษะ) อยูระหวาง 0.84 ถึง 0.89 
คะแนน 

 ตารางที่ 4 แสดงผลช่องว่างทักษะด้านคุณลักษณะของผู้ท�างาน 

ซึ่งมี 8 ด้านด้วยกัน คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่น

เพยีร การตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ความมรีะเบยีบวนิยั ความ

ใฝ่เรียนรู้ การมีจิตสาธารณะ พบว่า ระดับความคาดหวังที่มีต่อแรงงานใน

ภาพรวมอยู่ระหว่าง 4.39 ถึง 4.45 คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับ

ทักษะในปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง 3.51 ถงึ 3.61 คะแนน มคีวามแตกต่างระหว่าง

คะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมิน (ช่องว่างทักษะ) อยู่ระหว่าง 0.84 ถึง 0.89 
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คะแนน

 ระดบัความคาดหวังทีม่ต่ีอแรงงานไร้ฝีมอือยูร่ะหว่าง 3.99 ถงึ 4.08 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.91 ถึง 

3.05 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมิน 

(ช่องว่างทักษะ) อยู่ระหว่าง 1.01 ถึง 1.08 คะแนน

 ระดบัความคาดหวังทีม่ต่ีอแรงงานก่ึงฝีมอือยูร่ะหว่าง 4.27 ถงึ 4.31 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3.28 ถึง 

3.35 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.96 ถึง 0.99 คะแนน

 ระดับความคาดหวังที่มีต่อแรงงานฝีมืออยู่ระหว่าง 4.51 ถึง 4.57 

คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 3.66 ถึง 

3.76 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่ประเมินอยู่

ระหว่าง 0.81 ถึง 0.86 คะแนน

 ระดับความคาดหวังที่มีต่อผู้บริหาร/ผู้เช่ียวชาญอยู่ระหว่าง 4.77 

ถึง 4.82 คะแนน ผลการประเมินพบว่าระดับทักษะในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

4.15 ถึง 4.25 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างคะแนนที่คาดหวังกับที่

ประเมินอยู่ระหว่าง 0.57 ถึง 0.63 คะแนน



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

234

ตารางที่ 4

ช่องว่างทักษะด้านคุณลักษณะของผู้ท�างาน**
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ระดับความคาดหวังที่มีตอแรงงานไรฝมืออยูระหวาง 3.99 ถึง 4.08 คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 2.91 ถึง 3.05 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมิน (ชองวางทักษะ) อยูระหวาง 1.01 ถึง 1.08 คะแนน 

ระดับความคาดหวังที่มีตอแรงงานกึ่งฝมืออยูระหวาง 4.27 ถึง 4.31  คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 3.28 ถึง 3.35 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมินอยูระหวาง 0.96 ถึง 0.99 คะแนน 

ระดับความคาดหวังท่ีมีตอแรงงานฝมืออยูระหวาง 4.51 ถึง 4.57  คะแนน  ผลการประเมินพบวา
ระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 3.66 ถึง 3.76 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับที่
ประเมินอยูระหวาง 0.81 ถึง 0.86 คะแนน 

ระดับความคาดหวังท่ีมีตอผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญอยูระหวาง 4.77 ถึง 4.82  คะแนน  ผลการประเมิน
พบวาระดับทักษะในปจจุบันอยูระหวาง 4.15 ถึง 4.25 คะแนน มีความแตกตางระหวางคะแนนท่ีคาดหวังกับ
ที่ประเมินอยูระหวาง 0.57 ถึง 0.63 คะแนน 

 
ตารางท่ี  ชองวางทักษะดานคุณลักษณะของผูทํางาน** 

ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

ภาพรวม
1. ความซื่อสัตย สุจริต 3.59 4.43 0.84 
2. ความอดทน 3.58 4.43 0.85 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 3.59 4.44 0.85 
4. การตรงตอเวลา 3.56 4.44 0.88 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.61 4.45 0.84 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.56 4.43 0.87 
7. ความใฝเรยีนรู 3.51 4.40 0.89 
8. การมีจิตสาธารณะ 3.51 4.39 0.88 

แรงงานไร้ฝีมือ
1. ความซื่อสัตย สุจริต 3.05 4.06 1.01 
2. ความอดทน 3.04 4.06 1.02 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 3.04 4.07 1.03 
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ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

4. การตรงตอเวลา 3.03 4.06 1.03 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.05 4.08 1.03 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.00 4.05 1.05 
7. ความใฝเรยีนรู 2.91 3.99 1.08 
8. การมีจิตสาธารณะ 2.95 4.01 1.06 

แรงงานก่ึงฝีมือ
1. ความซื่อสัตย สุจริต 3.31 4.27 0.96 
2. ความอดทน 3.33 4.29 0.96 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 3.33 4.29 0.96 
4. การตรงตอเวลา 3.30 4.29 0.99 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.35 4.31 0.96 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.28 4.27 0.99 
7. ความใฝเรยีนรู 3.23 4.23 1.00 
8. การมีจิตสาธารณะ 3.23 4.22 0.99 

แรงงานฝีมือ
1. ความซื่อสัตย สุจริต 3.73 4.56 0.83 
2. ความอดทน 3.72 4.55 0.83 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 3.73 4.56 0.83 
4. การตรงตอเวลา 3.69 4.55 0.86 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.76 4.57 0.81 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.70 4.56 0.86 
7. ความใฝเรยีนรู 3.67 4.53 0.86 
8. การมีจิตสาธารณะ 3.66 4.51 0.85 

ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูบ้ริหาร
1. ความซื่อสัตย สุจริต 4.22 4.81 0.59 
2. ความอดทน 4.20 4.80 0.60 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 4.21 4.81 0.60 
4. การตรงตอเวลา 4.18 4.81 0.63 
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ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 4.25 4.82 0.57 
6. ความมีระเบียบวินัย 4.19 4.79 0.60 
7. ความใฝเรยีนรู 4.18 4.79 0.61 
8. การมีจิตสาธารณะ 4.15 4.77 0.62 
ที่มา คํานวณจากขอมูลการสํารวจความตองการจางงานของสถานประกอบการ  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   
**ผลการศึกษาท่ีแสดงไวในตารางเปนขอมูลป 2557 เน่ืองจากในชวงเวลาที่ทําการวิจัย ระบบฐานขอมูล 
PMANP ของกระทรวงแรงงานไมสามารถแสดงขอมูลของป 2558 ไดครบถวน  อยางไรก็ตาม  จากการ
เปรียบเทียบกับมูลชองวางทักษะในดานอ่ืนระหวางป 2557 และ 2558 พบวา  ไมไดมีความแตกตางกันมาก
นัก 
 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบผลที่ไดของแรงงานทั้ง 4 กลุม  จะพบวา  ประเด็นที่นายจางมีความคาดหวัง
สูงเปนทักษะที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะพื้นฐานของแรงงานดานความซื่อสัตย สุจริต  ความอดทน  ความ
ขยันหมั่นเพียร  การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ความมีระเบียบวินัย  ความใฝเรียนรู  การมีจิต
สาธารณะ  มากกวาทักษะในการทํางานอีกสองประเด็น  สาเหตุเนื่องมาจากทักษะในการทํางานสามารถ
พัฒนาขึ้นมาไดจากการทํางานและการฝกฝน  แตคุณลักษณะพื้นฐานเหลานี้จําเปนตองการปลูกฝงมาตั้งแต
วัยเรียน   
 นอกจากนี้แลว  อีกประเด็นที่นาสนใจ  คือ  แมวาแรงงานจะเลื่อนระดับจากแรงงานไรฝมือ  มาเปน
แรงงานกึ่งฝมือ  และแรงงานฝมือ  ซึ่งนายจางมีความคาดหวังสูงขึ้น  ดังจะเห็นไดจากคะแนนที่คาดหวังไวมี
คาสูงขึ้น  แตพบวาชองวางทักษะไมไดลดลงไปเลย  ระดับผลงานที่ทําไดยังต่ํากวาความคาดหวังของ
นายจาง  สะทอนใหเห็นวา  แรงงานจําเปนตองพัฒนาทักษะในการเรียนรูงาน  ควบคูไปกับความสามารถใน
การหาความรูเพิ่มเติม  เพื่อใหชวงวางทักษะมีนอยลงเม่ือแรงงานมีตําแหนงการงานท่ีสูงขึ้น 
 
 

.2  ผลการสร้างดชันีช่องว่างทกัษะ 
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ประเภทความรู ้ ระดบัทกัษะใน
ปัจจบุนั 

ระดบัทกัษะท่ี
คาดหวงั 

ความแตกต่าง

4. การตรงตอเวลา 3.03 4.06 1.03 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.05 4.08 1.03 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.00 4.05 1.05 
7. ความใฝเรยีนรู 2.91 3.99 1.08 
8. การมีจิตสาธารณะ 2.95 4.01 1.06 

แรงงานก่ึงฝีมือ
1. ความซื่อสัตย สุจริต 3.31 4.27 0.96 
2. ความอดทน 3.33 4.29 0.96 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 3.33 4.29 0.96 
4. การตรงตอเวลา 3.30 4.29 0.99 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.35 4.31 0.96 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.28 4.27 0.99 
7. ความใฝเรยีนรู 3.23 4.23 1.00 
8. การมีจิตสาธารณะ 3.23 4.22 0.99 

แรงงานฝีมือ
1. ความซื่อสัตย สุจริต 3.73 4.56 0.83 
2. ความอดทน 3.72 4.55 0.83 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 3.73 4.56 0.83 
4. การตรงตอเวลา 3.69 4.55 0.86 
5. ความรับผดิชอบตอหนาท่ี 3.76 4.57 0.81 
6. ความมีระเบียบวินัย 3.70 4.56 0.86 
7. ความใฝเรยีนรู 3.67 4.53 0.86 
8. การมีจิตสาธารณะ 3.66 4.51 0.85 

ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูบ้ริหาร
1. ความซื่อสัตย สุจริต 4.22 4.81 0.59 
2. ความอดทน 4.20 4.80 0.60 
3. ความขยัน หม่ันเพียร 4.21 4.81 0.60 
4. การตรงตอเวลา 4.18 4.81 0.63 
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 เมื่อท�าการเปรียบเทียบผลที่ได้ของแรงงานทั้ง 4 กลุ่ม จะพบว่า 

ประเด็นที่นายจ้างมีความคาดหวังสูงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ

พื้นฐานของแรงงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความขยันหมั่น

เพยีร การตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ความมรีะเบยีบวนิยั ความ

ใฝ่เรียนรู้ การมีจิตสาธารณะ มากกว่าทักษะในการท�างานอีกสองประเด็น 

สาเหตุเนื่องมาจากทักษะในการท�างานสามารถพัฒนาข้ึนมาได้จากการ

ท�างานและการฝึกฝน แต่คณุลักษณะพืน้ฐานเหล่านีจ้�าเป็นต้องการปลกูฝัง

มาตั้งแต่วัยเรียน 

 นอกจากนี้แล้ว อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้ว่าแรงงานจะเลื่อน

ระดับจากแรงงานไร้ฝ ีมือ มาเป็นแรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือ 

ซึง่นายจ้างมีความคาดหวังสงูขึน้ ดงัจะเหน็ได้จากคะแนนทีค่าดหวงัไว้มค่ีา
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รปูท่ี   รูปแสดงคา PDF ของดัชนี 

 จากรูปจะเห็นวาเม่ือใช Singh Maddala Distribution ในการสราง PDF ของดัชนี จะไดดังรูป โดย
จะแบงชวง PDF ของดัชนีออกเปน 5 กลุม ตามความรุนแรงของปญหาชองวางทักษะแรงงาน ในกลุมแรก
คือกลุมสีเขียวเปนกลุมท่ีอุตสาหกรรมมีคาดัชนีอยูระหวาง 0-0.11733 เปนกลุมท่ีมีปญหาชองวางทักษะ
แรงงานนอยท่ีสุด และเรียงลําดับกลุมที่มีปญหามากข้ึนเปนสีเขียวเขม สีเหลือง สีสม และกลุมสีแดงที่มี
ปญหาชองวางทักษะแรงงานมากที่สุด มีคาดัชนีอยูระหวาง 0.11733-0.20540 ,0.20540-0.34285 
,0.34285-0.47077 และมากกวา 0.47077 หลังจากจําแนกเปน 5 กลุมแลวก็จะจําแนกเพิ่มเปน 10 กลุม
ตอไป 

 

.3  ปัญหาช่องว่างทกัษะจาํแนกตามอตุสาหกรรม 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความรุนแรงของปญหาชองวางทางทักษะ แบงตามอุตสาหกรรม โดยระดับท่ี 
1 คือระดับที่มีปญหานอยที่สุด และระดับที่ 10 คือระดับที่มีปญหารุนแรงที่สุด ซึ่งจากการจัดระดับความ
รุนแรงตามอุตสาหกรรมตางโดยใชขอมูลจากการสํารวจจากผูประกอบการพื้นที่ตาง ๆ พบวาอุตสาหกรรม
สวนใหญมีปญหาชองวางทักษะอยูในระดับท่ี 6 ครอบคลุมอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก การผลิตอุปกรณไฟฟา 
, การบริการอาหารและเครืองด่ืม , ที่พักแรม , การผลิตยานยนต รถพวง และรถก่ึงรถพวง , การผลิต

สูงขึ้น แต่พบว่าช่องว่างทักษะไม่ได้ลดลงไปเลย ระดับผลงานที่ท�าได้ยังต�่า

กว่าความคาดหวงัของนายจ้าง สะท้อนให้เหน็ว่า แรงงานจ�าเป็นต้องพฒันา

ทกัษะในการเรยีนรูง้าน ควบคู่ไปกบัความสามารถในการหาความรู้เพิม่เตมิ 

เพื่อให้ช่วงว่างทักษะมีน้อยลงเมื่อแรงงานมีต�าแหน่งการงานที่สูงขึ้น

5.2 ผลการสร้างดัชนีช่องว่างทักษะ

 

รูปที่ 5 

PDF ของดัชนี

 

 จากรูปจะเห็นว่าเมื่อใช้ Singh Maddala Distribution ในการสร้าง 

Probability Density Function (PDF)  ของดชัน ีจะได้ดงัรปู โดยจะแบ่งช่วง 

PDF ของดัชนีออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความรุนแรงของปัญหาช่องว่างทักษะ

แรงงาน ในกลุ่มแรกคือกลุ่มสีเขียวเป็นกลุ่มที่อุตสาหกรรมมีค่าดัชนีอยู่

ระหว่าง 0-0.11733 เป็นกลุ่มทีม่ปัีญหาช่องว่างทกัษะแรงงานน้อยทีส่ดุ และ

เรียงล�าดับกลุ่มที่มีปัญหามากขึ้นเป็นสีเขียวเข้ม สีเหลือง สีส้ม และกลุ่ม

สีแดงที่มีปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานมากที่สุด มีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

237

0.11733-0.20540, 0.20540-0.34285, 0.34285-0.47077 และมากกว่า 

0.47077 หลังจากจ�าแนกเป็น 5 กลุ่มแล้วก็จะจ�าแนกเพิ่มเป็น 10 กลุ่มต่อ

ไป

5.3 ปัญหาช่องว่างทักษะจ�าแนกตามอุตสาหกรรม

 ตารางที่ 5 แสดงระดับความรุนแรงของปัญหาช่องว่างทางทักษะ 

แบ่งตามอุตสาหกรรม โดยระดบัที ่1 คอืระดบัทีม่ปัีญหาน้อยทีส่ดุ และระดบั

ที่ 10 คือระดับที่มีปัญหารุนแรงท่ีสุด ซึ่งจากการจัดระดับความรุนแรงตาม

อตุสาหกรรมโดยใช้ข้อมลูจากการส�ารวจจากผูป้ระกอบการพืน้ทีต่่าง ๆ  พบ

ว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีปัญหาช่องว่างทักษะอยูในระดับที่ 6 โดย

ครอบคลุมอุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า  การบริการ

อาหารและเครืองดื่ม  ที่พักแรม  การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่ง

รถพ่วง  การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

อเิลก็ทรอนกิส์ และอปุกรณ์ทีใ่ช้ในทางทศันศาสตร์  กจิกรรมคลงัสนิค้าและ

กิจกรรมทีสนับสนุนการขนส่ง  กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการ

ประกันภัยและกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ)  กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิจัยและ

พัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 

 อุตสาหกรรมที่มีปัญหาช่องว่างทักษะอยูในระดับที่ 7 ครอบคลุม

อุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง  

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่น ๆ  การจัดท�าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง  การเก็บรวบรวมของเสีย การบ�าบัด และการก�าจัดของเสีย รวม

ถึงการน�าของเสยีกลับมาใช้ใหม่ และ การซ่อมและการตดิตัง้เครือ่งจกัรและ

อปุกรณ์ และอตุสาหกรรมทีม่ปัีญหาช่องว่างทกัษะอยใูนระดบัที ่8 ครอบคลมุ

อุตสาหกรรมส�าคัญ ได้แก่ กิจกรรมการบ�าบัดและบริการจัดการของเสีย

อื่น ๆ 
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ตารางที่ 5 

ระดับความรุนแรงของปัญหาช่องว่างทางทักษะ แบ่งตามอุตสาหกรรม

 ระดับความ                                    อุตสาหกรรม

    รุนแรง

 4 การบริหารราชการ  การท�าเหมืองถ่านหินและลิกไนต์  

  กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์  กิจกรรม

  องค์การสมาชิก

 5 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  กิจกรรมสนับสนุน

  การบริการทางการเงินและการประกันภัย  การประกันภัย

  และกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ (ยกเว้นการประกันสังคม

  ภาคบังคับ)  กิจกรรมการบริการส�าหรับอาคารและ

  ภูมิทัศน์  การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ

  กล่ันป ิโตรเลียม  การขุดเจาะป ิโตรเลียมดิบและ

  ก๊าซธรรมชาติ  กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์  การผลิต

  เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง  การบริการ

  สารสนเทศ  การบริการรักษาความปลอดภัยและการ

  สืบสวน  งานวิศวกรรมโยธา  การขนส่งทางอากาศ  การ

  ผลิตภาพยนตร์ วีดีทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึก

  เสยีงลงบนสือ่และการจดัพิมพ์จ�าหน่ายหรอืเผยแพร่ดนตรี 

   การผลิตเครื่องแต่งกาย , การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จาก

  ไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจาก

  ฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ

 6 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน

  ครัวเรือน , การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และ

  กิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง , การโทรคมนาคม , การผลิต
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 ระดับความ                                    อุตสาหกรรม

    รุนแรง

  อุปกรณ์ไฟฟ้า  การบริการอาหารและเครืองดื่ม  กิจกรรม

  ห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุพพิธิภณัฑสถาน และกจิกรรม

  ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ  กิจกรรมการจ้างงาน  กิจกรรม

  สังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก  การผลิตกระดาษและ

  ผลิตภัณฑ์กระดาษ  ที่พักแรม  การจัดพิมพ์จ�าหน่ายหรือ

  เผยแพร่  การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ  

  กิจกรรมการให้เช่า  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การผลิต

  ยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง  การผลิตผลิตภัณฑ์

  อาหาร  การผลิตสิ่งทอ  การพิมพ์และการผลิตซ�้าสื่อ

  ข้อมูล  การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ท�าจากแร่อโลหะ  การ

  ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ  การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม  การ

  ขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์)  การ

  ขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ

  รถจักรยานยนต์  การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์  การ

  ขนส่งทางน�า้  กจิกรรมคลังสนิค้าและกจิกรรมทีส่นบัสนนุ

  การขนส่ง  กิจกรรมของส�านักงานใหญ่และการบริการให้

  ค�าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ  การผลิตผลิตภัณฑ์

  อื่น ๆ  การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายสียง 

  กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  การท�าเหมืองสินแร่โลหะ  

  กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ 

  การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อล�าเลียง  การผลิต

  ยางและพลาสติก, การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้

  รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค  
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 ระดับความ                                    อุตสาหกรรม

    รุนแรง

  กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและ

  กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ)  การบรกิารด้านการบรหิารและ

  สนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงาน และกิจกรรม

  อื่น ๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ  กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรม

  และวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทาง

  เทคนิค  การก่อสร้างอาคาร  การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์

  และรถจักรยานยนต์)  การโฆษณาและการวิจัยตลาด  

  กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดน�าเที่ยว 

  การบรกิารส�ารอง และกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง  การท�าเหมอืง

  แร่และเหมอืงหนิอืน่ ๆ   การป่าไม้และการท�าไม้ , กจิกรรม

  บริการส ่วนบุคคลอื่น ๆ  การวิจัยและพัฒนาเชิง

  วทิยาศาสตร์  การผลติเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคมี  งาน

  ก่อสร้างเฉพาะทาง  การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน  การผลิต

  เครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดไว้ในประเภทอื่น  

  กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการท�าเหมืองแร่  การศึกษา

 7 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและ

  อุปกรณ์)  การบริการรักษาสัตว์  กิจกรรมการสร้างสรรค์

  ศลิปะและความบนัเทงิ  กิจกรรมทางวชิาชพี วทิยาศาสตร์ 

  และเทคนิคอื่น ๆ  การจัดท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ

  ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่

  เกี่ยวข้อง  กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี , การเก็บ

  รวบรวมของเสีย การบ�าบัด และการก�าจัดของเสีย รวม

  ถึงการน�าของเสียกลับมาใช้ใหม่  การซ่อมและการติดตั้ง

  เครื่องจักรและอุปกรณ์
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 ระดับความ                                    อุตสาหกรรม

    รุนแรง

 8 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน�้า และระบบปรับอากาศ  กิจกรรมการ

  บ�าบดัและบรกิารจดัการของเสยีอืน่ ๆ   การเกบ็กกัน�า้ การ

  จัดหาน�้า และการจ่ายน�้า

 9 กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก  การจัดการน�้าเสีย

5.4 ปัญหาช่องว่างทักษะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของแรงงาน

 รูปที่ 6 แสดงสัดส่วนของปัญหาด้านคุณลักษณะของแรงงานที่

ต้องการ แบ่งตามรนุแรงของปัญหาช่องว่างทางทกัษะโดยแบ่งคณุลกัษณะ

เป็น 9 ประเภท ได้แก่ ความซ่ือสัตย์  ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย  

ความขยันและอดทน  ความประหยัด  การท�างานเป็นทีม  ความคิด

สร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ และความปลอดภัย โดยใช้สัดส่วนของผู้ระกอบการ

ที่เผชิญกับปัญหาดังกล่าว เมื่อแบ่งผู้ประกอบการตามความรุนแรงของ

ปัญหาช่องว่างทางทักษะ 10 ระดับ พบว่า แม้อุตสาหกรรมจะมีระดับความ

รนุแรงของปัญหาต่างกนั แต่มแีนวโน้มทีจ่ะพบปัญหาด้านคณุลกัษณะของ

แรงงานท่ีต้องการคล้ายคลึงกนั โดยคณุสมบตัแิรงงานทีพ่บปัญหามากทีส่ดุ

ได้แก่ ความมีวนิยั ซึง่จะพบปัญหามากทีส่ดุในอตุสาหกรรมทีม่คีวามรุนแรง

งานของปัญหาช่องว่างทางทักษะระดับที่ 4 และปัญหาด้านคุณลักษณะที่

พบรองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบ  ความขยันและอดทน และความ

ประหยัด
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รูปที่ 6 

ปัญหาด้านคุณลักษณะของแรงงานที่ต้องการ แบ่งตามความรุนแรง

ของปัญหาช่องว่างทางทักษะ

28 
 

รปูท่ี  แสดงปญหาดานคุณลักษณะของแรงงานที่ตองการ แบงความรุนแรงของปญหาชองวางทางทักษะ 

 
.  ปัญหาช่องว่างทกัษะด้านคณุลกัษณะความรู้ด้านวิชาชีพของแรงงาน 

รูปท่ี 8  เม่ือพิจารณาจัดกลุมอุตสาหกรรมตามคาดัชนีของแตละอุตสาหกรรมเปน 10 กลุมความ
รุนแรงแลวทําการพิจารณาระดับความรุนแรงของปญหาชองวางทักษะแรงงานดานความรูของแรงงาน เลือก
เฉพาะอุตสาหกรรมหลักท่ีอยูในกลุมระดับความรุนแรงที่ 4-9 แลวนํามาสรางกราฟพบวา จากกราฟระดับ
ความรุนแรงของปญหาชองวางทักษะแรงงานดานความรูของแรงงาน ในทุกกลุมระดับความรุนแรงสวนใหญ
แลวอุตสาหกรรมประสบกับปญหาของแรงงานท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปญหาการขาดแคลนดานความรูเฉพาะทาง
ในสาขาวิชาชีพ สังเกตไดจากจุดสีเขียวของทุกกลุมความรุนแรงอยูในระดับท่ีสูงสุด และเม่ือพิจารณาในกลุม
อุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงในระดับมากหรือกลุมระดับความรุนแรงของปญหากลุมที่ 9 ปญหาการขาด
แคลนทักษะดานความรูของแรงงานในระดับที่รองลงมาคือปญหาการขาดแคลนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
องคกร(จุดสีเหลือง) ความรูดานวิทยาศาสตร(จุดสีสม) ความรูดานกฎหมาย(จุดสีน้ําเงิน) และความรูดาน
ธุรกิจ(จุดสีเทา) ตามลําดับ สวนกลุมระดับความรุนแรงกลุมที่ 8 พบวาอุตสาหกรรมประสบปญหาการขาด
แคลนทักษะดานความรูของแรงงานในระดับที่รองลงมาคือปญหาการขาดแคลนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ  ความมีวินัย ความขยันและอดทน ความประหยัด

การทํางานเป็นทีม ความคิดสรา้งสรรค์ ใฝ่เรียนรู ้ ความปลอดภัย

ระดับความรุนแรงของปัญหา

5.5 ปัญหาช่องว่างทักษะด้านคุณลักษณะความรู้ด้านวิชาชีพของ

แรงงาน

 รูปที่ 7 เมื่อพิจารณาจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามค่าดัชนีของแต่ละ

อุตสาหกรรมเป็น 10 กลุ่มความรุนแรง แล้วท�าการพิจารณาระดับความ

รุนแรงของปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานด้านความรู้ของแรงงาน โดยเลือก

เฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่อยู่ในกลุ่มระดับความรุนแรงที่ 4-9 แล้วน�ามา

สร้างกราฟ พบว่า ปัญหาของแรงงานที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่พบมากที่สุด

คือ ปัญหาการขาดแคลนด้านความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพ สังเกตได้

จากจุดสีเขียวของทกุกลุ่มความรนุแรงอยูใ่นระดบัทีส่งูสดุ และเมือ่พจิารณา

ในกลุม่อตุสาหกรรมทีม่คีวามรนุแรงในระดับมากหรอืกลุม่ระดบัความรุนแรง

ของปัญหากลุ่มที่ 9 ปัญหาการขาดแคลนทักษะด้านความรู้ของแรงงานใน
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ระดับท่ีรองลงมาคอืปัญหาการขาดแคลนความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัองค์กร

(จุดสีเหลือง) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (จุดสีส้ม) ความรู้ด้านกฎหมาย

(จุดสีน�้าเงิน) และความรู้ด้านธุรกิจ (จุดสีเทา) ตามล�าดับ ส่วนกลุ่มระดับ

ความรนุแรงกลุม่ที ่8 พบว่าอตุสาหกรรมประสบปัญหาการขาดแคลนทกัษะ

ด้านความรูข้องแรงงานในระดบัทีร่องลงมาคอืปัญหาการขาดแคลนความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัองค์กร ความรูด้้านกฎหมาย และความรู้ด้านธรุกจิ ตาม

ล�าดับ และไม่พบปัญหาการขาดแคลนความรูด้้านวทิยาศาสตร์ ส่วนในกลุม่

ระดับความรุนแรงที่ 5 6 และ 7 พบว่าอุตสาหกรรมประสบปัญหาการ

ขาดแคลนทักษะด้านความรู้ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรในระดับใกล้เคียงกัน แต่ในกลุ่มความรุนแรงที่ 

7 ไม่พบปัญหาการขาดแคลนความรู้ด้านกฎหมาย และกลุ่มระดับความ

รนุแรงที ่4 พบว่ามกีารขาดแคลนความรูด้้านกฎหมาย และความเข้าใจเกีย่ว

กับองค์กร ในระดับที่ต�่าจากด้านความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพตาม

ล�าดับ
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รูปที่ 7 

ระดับความรนุแรงของปัญหาช่องว่างทกัษะความรูด้้านวชิาชพีของแรงงาน

 

 

29 
 

องคกร ความรูดานกฎหมาย และความรูดานธุรกิจ ตามลําดับ และไมพบปญหาการขาดแคลนความรูดาน
วิทยาศาสตร สวนในกลุมระดับความรุนแรงท่ี 5 6 และ7 พบวาอุตสาหกรรมประสบปญหาการขาดแคลน
ทักษะดานความรูดานกฎหมาย วิทยาศาสตร ธุรกิจ และความรูความเขาใจเก่ียวกับองคกรในระดับใกลเคียง
กัน แตในกลุมความรุนแรงที่ 7 ไมพบปญหาการขาดแคลนความรูดานกฎหมาย และกลุมระดับความรุนแรง
ท่ี 4 พบวามีการขาดแคลนความรูดานกฎหมาย และความเขาใจเกี่ยวกับองคกร ในระดับที่ต่ําจากดาน
ความรูเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพตามลําดับ 

 

รปูท่ี   ระดับความรุนแรงของปญหาชองวางทักษะความรูดานวิชาชพีของแรงงาน 

 

 
  

 

 

 นอกจากนี้แล้ว จากรูปที่ 8 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์

ระหว่างดชันช่ีองว่างทกัษะกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial 

Product: GPP) จะพบว่ายิ่ง GPP เพิ่มขึ้น ดัชนีช่องว่างทักษะก็มีค่าเพิ่ม

ขึ้นตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานไม่สามารถยกระดับทักษะของ

ตนเองให้สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ได้
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รูปที่ 8 

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีและ GPP

 

 

30 
 

นอกจากนี้แลว  จากรูปท่ี 8 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางดัชนีชองวางทักษะกับ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(Gross provincial product: GPP) จะพบวายิ่ง GPP เพิ่มขึ้น ดัชนีชองวางทักษะ
ก็มีคาเพิ่มขึ้นตามไปดวย สะทอนใหเห็นวา  แรงงานไมสามารถยกระดับทักษะของตนเองใหสอดคลองกับ
การพัฒนาของพื้นที่ได 

รปูท่ี   ความสัมพันธระหวางดัชนีและGPP 

 

 
  

 

.  ผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่องว่างทกัษะ 

การขาดแคลนแรงงานนั้น  บริษัทขนาดใหญไมไดประสบปญหามากนัก  เพราะแรงงานตองการ
ทํางานกับบริษัทใหญที่มีชื่อเสียงและความม่ันคงอยูแลว  แตปญหาท่ีบริษัทใหญพบ คือ แรงงานที่รับมามี
ทักษะการทํางานต่ํากวาที่คาดหวังไว  ทําใหตองใชเวลาในการฝกอบรมประมาณ 3-4 เดือนจึงจะสามารถ
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6. ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลน

แรงงานและช่องว่างทักษะ
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 บริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

มากนัก เพราะแรงงานต้องการท�างานกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงและความ

มั่นคงอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่บริษัทใหญ่พบ คือ แรงงานที่รับมามีทักษะการ

ท�างานต�่ากว่าที่คาดหวังไว้ ท�าให้ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 3-4 

เดือนจึงจะสามารถท�างานได้ตามที่ต้องการ ในภาพรวมแล้ว สัดส่วนการ

จ้างงานของแรงงานในบริษัทจะเป็นแรงงานก่ึงฝีมือ แรงงานฝีมือ และ

ผู้บริหาร/ผู ้เชี่ยวชาญตามล�าดับ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้

เทคโนโลยีสูง

 ส�าหรับแรงงานไร้ฝีมือนั้นบริษัทส่วนใหญ่จะใช้การจ้างเหมา หรือ

การท�าสัญญาจ้างจากบรษิทัภายนอกแทน เพือ่ใช้ในการน�าวตัถุดบิป้อนเข้า

กระบวนการผลิต หรือขนส่งสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ อีกทั้งบริษัทส่วนใหญ่ใน

นิคมอุตสาหกรรมจะเป็นธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ข้ึนไป การผลิต

สินค้าต่าง ๆ จะมีความละเอียดและใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ จึงท�าให้
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ต้องการช่างเทคนิค หรือแรงงานระดับกึ่งฝีมือขึ้นไปในการท�างานควบคุม

เครื่องจักร

 ด้านเชือ้ชาต ิแรงงานส่วนใหญ่ในบรษิทัเป็นคนไทย และบริษทัไม่มี

นโยบายในการรบัแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นพนกังานเนือ่งจากปัญหาเร่ือง

ภาษา ความยุ่งยากทางกฎหมาย ทั้งนี้มีเพียงบริษัทเดียวจากทั้งหมด 20 

บริษัทที่ศึกษาที่ใช้แรงงานต่างด้าวในต�าแหน่งแรงงานไร้ฝีมือ แต่เป็นการ

ท�าสัญญากับบริษัทภายนอกให้รับผิดชอบอีกที จึงไม่กังวลเรื่องปัญหาที่

อาจเกิดขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่จะขาดแคลน

แรงงานระดับกึ่งฝีมือ ช่างเทคนิค โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่จบด้านเทคนิค

โรงงาน ด้านไฟฟ้า และการผลิต โดยบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

ฉีดพลาสติกน้ันไม่มีหลักสูตรการสอนช่างเทคนิคช่างฉีดพลาสติกใน

สถานศึกษาของไทย ท�าให้มีการขาดแคลนมาก ส่วนใหญ่การรับสมัครคน

ต้องดึงตัวมาจากบริษัทอื่น ท�าให้มีการแข่งขันด้านแรงงานสูงในบางสาขา

 ในส่วนของการขาดแคลนแรงงานฝีมอื พบว่ามกีารขาดแคลนบ้าง

แต่ไม่มากนกั โดยจะขาดแคลนแรงงานมฝีีมอืประเภทวศิวกรโรงงาน วศิวกร

ช�านาญเฉพาะทาง เช่น วิศวกรรมไฟเบอร์ออฟติก วิศวกรรมพลาสติก 

นอกจากน้ันบริษัทยังขาดแคลนแรงงานมีฝีมือประเภทนักบัญชี จัดซื้อ 

กลุ่มงานด้านภาษา การติดต่อลูกค้า

 ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่า ในส่วนงานด้านการผลิต บริษัท

ต้องการแรงงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้เฉพาะของสาขา แต่ใน

ประเทศไทยยงัไม่มหีลักสตูรการศึกษาโดยเฉพาะ หรอืมน้ีอยมาก เช่น วศิวะ

ไฟเบอร์ออฟติก ที่เป็นสาขาเฉพาะจากวิศวะไฟฟ้าอีกที ส่งผลให้แรงงานที่

มใีนตลาดไม่ตรงกับความต้องการของบรษิทัโดยตรง ซึง่บริษทัได้แก้ไขโดย

การรบัสมัครแรงงานทีม่กีารศกึษาในสาขาทีใ่กล้เคยีงกบัความต้องการมาก

ที่สุด และจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติมภายใน สอนการท�างานเฉพาะด้าน 
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อกีครัง้ ซ่ึงปัญหาทีพ่บคอื แรงงานในตลาดมพีืน้ฐานความรู้ในสาขาทีศ่กึษา

และภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ทั้งในระดับแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือ และยังพบ

ปัญหาด้านความอดทน และทัศนคติของแรงงานอีกด้วย 

 นอกจากนั้นในระดับแรงงานไร้ฝีมือยังพบปัญหาแรงงานกลับ

ภมิูล�าเนาไปท�าการเกษตรตามฤดกูาล แต่ปัญหาดงักล่าวไม่รนุแรงมากนกั 

เน่ืองจากบางบรษิทัใช้การท�าสญัญากบับรษิทัภายนอก ส่วนบรษิทัทีใ่ช้การ

จ้างเหมามีการปรับคุณสมบัติการสมัคร เช่น ลดระดับการศึกษาขั้นต�่าจาก 

ม.3 เป็น ป.6 แทน ซึ่งท�าให้มีแรงงานเข้ามาสมัครมากขึ้น 

 ด้านแนวทางหลักที่บริษัทใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

มี 3 แนวทาง ได้แก่

 - การท�าสัญญากับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย 

และสถานศึกษาอาชีวะ โดยส�าหรับระยะสั้นบริษัทจะเข้าไปตั้งบูธ

ประชาสมัพนัธ์บรษิทั และรบัสมคัรงานทีส่ถานศึกษาโดยตรง หรอืท�าสญัญา

โครงการทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา จากน้ันจะน�าแรงงานที่เพิ่งจบการ

ศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน เข้ารับการอบรมพนักงานประมาณ 3-4 เดือน 

เพื่อให้เข้าท�างานในโรงงานได้ ซึ่งแม้จะมีปัญหาบ้างแต่ผลที่ได้อยู่ในระดับ

น่าพอใจ นอกจากนั้นในระยะยาว บริษัทยังมีการมอบทุนการศึกษา 

และเงินทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้

ผลในอนาคต

 - การรบัสมคัรแรงงานทางเว็บไซด์ โดยเฉพาะแรงงานประเภท

แรงงานฝีมือ ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง ส่วนการไปหาแรงงานจากบัญชีรายชื่อ

ของทางแรงงานประจ�าพืน้ที ่พบว่าผลทีไ่ด้รบัไม่น่าพอใจ เนือ่งจากการระบุ

คุณสมบัติแรงงานไม่ชัดเจน ไม่มีเบอร์ติดต่อ ตามตัวได้ยาก

 - การปรบัสวัสดกิารของบรษิทัเพือ่จงูใจแรงงาน ซึง่เป็นวธิทีีไ่ด้

ผลตามที่คาด

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังประสบ
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ปัญหาส�าคัญอีกประการคือการที่แรงงานจ�านวนมากทั้งแรงงานฝีมือ และ

แรงงานกึ่งฝีมือเมื่อมีประสบการณ์การท�างานแล้วจะไหลไปยังบริษัท

ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ท�าให้บริษัทที่มีขนาดเล็กมีต้นทุนด้านการ

หาและฝึกอบรมแรงงานสูง
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7. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
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 ผลการศึกษาจากการสร้างดัชนีช่องว่างทักษะสอดคล้องกับการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานวฒุกิารศกึษาระดบัอาชวีศกึษา ทัง้ใน

ด้านจ�านวนและศกัยภาพของแรงงาน เป็นผลมาจากในปัจจบุนัมผีูท้ีจ่บการ

ศกึษาในระดับน้ีน้อยกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน เนือ่งจากคนส่วน

ใหญ่ยังมีทัศนคติที่เชื่อว่าการจบปริญญาตรีมีงานรองรับมากกว่า และมี

ผลตอบแทนท่ีดีกว่าผู้ที่จบสายอาชีพ นอกจากนี้ แรงงานระดับอาชีวะ

จบใหม่จ�านวนไม่น้อยยังมีความสามารถต�่ากว่าความคาดหวังของ

ผู้ประกอบการ ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องหาทางแก้ไขด้วยตนเอง เช่น การน�า

แรงงานเข้ามาฝึกอบรมเอง หรือมีการฝึกงานในสถานประกอบการโดยมี

พี่เลี้ยงคอยดูแล หากผ่านการฝึกงานจึงจะรับเข้ามาท�างาน เป็นต้น

 จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ส่งเสริมให้

มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อส่ง
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นักศึกษาอาชีวะเข้าไปฝึกงานกับผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์ให้การดูแล 

รวมถงึรบัฟังผลตอบรบั ความต้องการของผูป้ระกอบการ และน�ามาปรับใช้

ในการพัฒนาการศกึษาด้านอาชีวะ ซึง่โครงการดงักล่าวสถานประกอบการ

ที่ให้ความร่วมมือจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านภาษี การให้

ค�าแนะน�า อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีท่ราบถึงโครงการดงักล่าว 

และมีความสนใจร่วมมือกับภาครัฐ กลับพบปัญหาความล่าช้าของหน่วย

งาน และความไม่ต่อเนื่องของการด�าเนินโครงการร่วมกับภาครัฐ ท�าให้ผู้

ประกอบหันมาพัฒนาระบบและหลักสูตรการฝึกทักษะแรงงานเอง ในขณะ

ท่ีผู้ประกอบการรายเล็กส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงโครงการความร่วมมือและ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าว จึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

 ผู้ประกอบการรายเล็กยังไม่เห็นภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในปัจจุบนัไปสู่อุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยมีากขึน้ การใช้เทคโนโลยดีจิติอล

เข้ามาช่วยในการท�าธุรกิจ อาจส่งผลให้การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมที่

รัฐบาลวางแผนไว้ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมดิจิตอลได้กล่าวว่า ปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเค

ชันเพ่ือใช้ในธุรกิจจ�านวนมาก ที่ครอบคลุมไปถึงแนวโน้มของธุรกิจใน

อนาคตซึ่งเป็นลักษณะการตามใจผู้บริโภค โดยแอปพลิเคชันจะรวบรวม

ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค น�าไปประมวลผล และน�าเสนอสินค้าที่

ผู้บริโภคพอใจ จึงควรน�าข้อมูลลักษณะนี้มาประกอบการวางแผนในการ

พัฒนาพื้นที่ด้วย

 ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ จากการพูดคุยกับ

ผู้ประกอบส่วนใหญ่ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงนโยบายและ

การสนับสนุนของภาครัฐ ท�าให้ผู้ประกอบการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ขาด

การวางแผนรับมือกับนโยบายที่ก�าลังจะเกิดขึ้น และสูญเสียโอกาสการ

พัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับนโยบายรัฐบาล ผู้ประกอบการกล่าวว่า หากรับ

ทราบถึงข้อมูลก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ 
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เพราะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการเองด้วย ซึง่ในอนาคตหากผูป้ระกอบ

การส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบข้อมูลส่วนนี้ จะส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ไม่เป็น

ไปอย่างที่ควร 

 แนวทางในการพัฒนาก�าลังคน ด้านการศึกษา รัฐควรสนับสนุน

การศกึษาระดับอาชีวะให้มากขึน้ เนือ่งจากปัจจบุนัจ�านวนผูท้ีจ่บการศกึษา

ด้านวิชาชีพมีน้อย ในขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือ

ทีจ่บอาชวีะเป็นจ�านวนมาก ทัง้ยงัควรสนบัสนนุการปรบัหลกัสตูรการศกึษา

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีพื้นฐานความรู้ที่ดี 

การสอนมีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเทคนิคเฉพาะ

ทาง หรือช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมที่ก�าลังเติบโต เช่น อุตสาหกรรม

สิง่พมิพ์ เชือ่มเหล็ก ฉดีพลาสตกิ เป็นต้น และส�าหรบัแรงงานทีจ่บการศกึษา

มาแล้ว ภาครัฐสามารถจัดหลักสูตรอบรมความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ

ช่างเพิ่มเติมในสาขาที่ยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบัน

 ด้านการสนับสนุนทางการศึกษา บริษัทและสถานศึกษาควรให้

ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบัสถาบนัการศกึษา 

ให้นักศึกษาดูงานและเข้าฝึกงานในสถานประกอบการในวิชาชีพที่บริษัท

ต้องการ ให้ทุนการศึกษาส�าหรบันกัศึกษาและอาจารย์ทีต้่องการท�าการวจิยั

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นต้น นอกจากนั้นควรมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการจ้างงานของบริษัทให้กับสถานศึกษา เพื่อ

เป็นข้อมูลทีใ่ช้ผลติก�าลงัแรงงานให้ตรงกบัความต้องการของตลาด รวมทัง้

บริษัทควรส่งผลตอบรับกลับสถานศึกษาเพื่อน�าไปพัฒนานักศึกษารุ่น

ถัดไป 

 นอกจากนี้แล้ว ควรมีการจัดการศึกษาที่เน้นการสร้างแรงงานที่

ทักษะในการท�างานตรงกับลักษณะอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งอาจไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นการผลิตในวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเท่านั้น สถานศึกษาสายสามัญ

ก็อาจใช้แนวทางนี้ได้ด้วย โดยท�างานร่วมกันผู ้ประกอบการในพื้นที่ 

ในรูปแบบของการฝึกงาน หรือการมีวิทยากรมาสอนนักเรียนในโรงเรียน
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 งานวิจัยนี้บูรณาการข้อมูลจาก 3 แหล่ง คือ (1) ข้อมูลการค้า

ระหว่างประเทศจาก OECD Inter-Country Input-Output (ICIO), (2) ข้อมลู

การใช้ทรัพยากรน�้า ที่ดิน พลังงานและปล่อยก๊าซ CO2 ของประเทศต่างๆ 

จาก WIOD (World Input-Output Database) และ (3) ข้อมูลการใช้

ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้นของประเทศไทย และน�ามา

วิเคราะห์ด้วยวิธีการ Footprint Analysis และ Network Analysis 

 ผลจาก Footprint Analysis ได้แสดงถงึสถานะของประเทศไทยใน

เครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกในด้านการใช้ทรัพยากร โดย

ประเทศไทยเป็นเสมอืนผูส่้งออกสทุธขิองทรพัยากรน�า้ ทีด่นิ และการปล่อย

ก๊าซ CO2 และเป็นผู้น�าเข้าสุทธิพลังงาน ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภทต่อ GDP พบว่าประเทศไทย

มีการประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน�้า ที่ดิน และการปล่อยก๊าซ CO2 

ที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพการใช้
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ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภทต�่าที่สุดในโลก ตามด้วยประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยโุรป นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์โดย Network Analysis ยงัชีใ้ห้ถงึการเชือ่ม

ระหว่างทรพัยากรทีใ่ช้ในแต่ละภาคการผลิตของไทยกบัเครอืข่ายการค้าและ

การผลติของโลก โดยผลได้แสดงเหน็ว่าทรพัยากรน�า้และทีด่นิโดยส่วนใหญ่

มภีาคเกษตรเป็นศนูย์กลางของทัง้การส่งผ่านระหว่างสาขาการผลติภายใน

ประเทศ และการส่งผ่านไปยงัประเทศอืน่ๆ ในโลก ในขณะทีก่ารปล่อยก๊าซ 

CO2 มีสาขาการผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเป็นศูนย์ของการส่งผ่าน

ทรัพยากรในประเทศ และมีสาขาการผลิตปิโตรเคมีและวัสดุที่ใช่โลหะเป็น

สาขาหลัก ที่เชื่อมต่อการค้าโลก 

 การวเิคราะห์นีช้ี้ให้เหน็ถงึสถานะของประเทศไทยซึง่ใช้การส่งออก

และการลงทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจยัหลักในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิมา

หลายทศวรรษ แต่การส่งออกมต้ีนทนุของการใช้ทรพัยากรในประเทศซึง่มี

ประสิทธภิาพการใช้ทรพัยากรในเชิงเศรษฐกจิทีต่�า่กว่าประเทศอืน่ๆ ดงันัน้

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการส่งเสริมการลงทุน รวมถึง

นโยบายด้านการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยคีวรได้รบัการบรูณาการ เพือ่ให้

ประเทศไทยขบัเคล่ือนไปสูต่�าแหน่งในเครอืข่ายของการค้าและการผลติของ

โลกที่ยกระดับรายได้ประชาชาติพร้อมๆ กับการใช้ทรัพยากรที่เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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Abstract
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 This study aims at quantitatively examining the contribution 

of Thailand’s embodied natural resources in international trade. The 

global trade data and the national statistics of natural resource 

utilization have been obtained from OECD-ICIO, WIOD, and Thailand’s 

domestic data sources. These data have been integrated into the 

hybrid inter-country input-output tables of 1995, 2000, 2005 and 2009. 

The Global Footprint Analysis, Structural Decomposition Analysis and 

Network Analysis have been applied to these constructed hybrid 

input-output tables. The outcomes of Global Footprint Analysis 

revealed that Thailand was the exporter of embodied water, 

embodied agricultural land and embodied CO2 emission, and the 

importer of energy. The computed ratios of utilized resources per 

GDP indicated that Thailand’s uses of water, agricultural land and 
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CO2 emission were above the world’s averages. Particularly, Thailand’s 

ratio of utilized water per GDP was among the world’s highest ones. 

The results generated by Structural Decomposition Analysis also 

unveiled the contribution of factors globally driving the growing 

resource utilization. During 2000-2009, there was globally the higher 

efficiency of utilization of water, agricultural land, energy and CO2 

emission. However, the growth of final consumption was greater, 

yielding the net outcome of higher utilization of natural resources. 

These decomposition results signified the urgent need for the faster 

growth of technological improvement in order to outweigh the 

continuously growing final demand, ultimately leading to the global 

sustainable growth path. 

 The results obtained from Network Analysis indicated that 

agriculture was the central activity utilizing water and land. Also the 

agriculture was the key gateway connecting local sectors to the 

international production chain. In the case of CO2 emission, the 

electricity generation and natural gas production was the key local 

sector forwarding the embodied CO2 emission to major exporting 

sectors such as the petrochemical industry and the non-metal 

material production. These outcomes of network and centrality 

analyses prioritized the sectors that should be targeted in order to 

improve the national efficiency of natural resource utilization. 

 Although linkages of local production activities to the Global 

Value Chain (GVC) have been significantly benefiting Thai economy, 

there is still the challenging future development path to achieve the 

high-income nation. Integration of R&D policy, FDI scheme and 
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repositioning Thailand’s role in GVC will be the key strategy for 

optimizing the future sustainable growth path through the higher 

value-added of natural resource utilization.
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1. บทน�า
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 กว่าหนึง่ศตวรรษทีผ่่านมา การค้าระหว่างประเทศได้ขยายตวัอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นปัจจัยส�าคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดย

การขยายตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

การขนส่ง และการพัฒนาความรู้และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นผล

ท�าให้เกดิการปรบัเปล่ียนนโยบายไปสูก่ารค้าเสรขีองประเทศต่างๆ และเป็น

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้หลายประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ

ซึ่งน�าไปสู่การยกระดับรายได้โดยเฉลี่ยของประชากร ทั้งจากประเทศที่มี

รายได้ต�่าไปสู่ประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง และรวมถึงการก้าวไปสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้วดังเช่น กรณีของประเทศญี่ปุ ่นและเกาหลีใต้ 

(Schuman, 2010) 

 นอกจากพลวัตการเปล่ียนแปลงดังกล่าวตลอดช่วงศตวรรษที่

ผ่านมา การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตและเทคโนโลยด้ีานสือ่สาร

โทรคมนาคม ได้ท�าให้เกิดลักษณะของเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ 
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ซึ่งท�าให้รูปแบบการผลิตสินค้าเปล่ียนแปลงจากเดิมที่กระบวนการผลิต

สินค้าทั้งหมดเกิดขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง ไปสู่กระบวนการผลิต

ท่ีแยกแต่ละขั้นตอนการผลิตหรือแต่ละวัตถุดิบไปอยู่ในแต่ละประเทศ 

(Baldwin, 2012 และ Timmer et al., 2013) ซึ่งท�าให้เกิดลักษณะของ

เครือข่ายการผลิตของโลก(Global Value Chain) โดยคุณลักษณะนี้ได้

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีงานวิจัยเพื่อศึกษา

ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของคุณลักษณะนี้ ทั้งใน

ด้านของการพัฒนาความช�านาญในแนวตั้งของการผลิต (หรือ vertical 

specialization) ทีน่�าเสนอโดย Hummel et al. (2001) แนวคดิด้านการแยก

กระบวนการผลิตไปยังประเทศต่างๆ ดังเช่นงานวิจัยของ Grossman and 

Rossi-Hansberg (2008), Baldwin and Robert-Nicoud (2014) และ Yi 

(2010) รวมถงึพฤตกิรรมขององค์กรภาคธรุกิจทีส่่งผลต่อโครงสร้างการผลติ 

(Antras & Chor, 2013) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ

เชงิบวกทีเ่กดิต่อการจ้างงานจากคุณลักษณะของเครอืข่ายการผลติของโลก 

ดังเช่นบทความของ OECD et al. (2013), Timmer et al. (2014b) และ 

Ferrarini and Hummels (2014)

 ทั้งนี้นอกจากการวิเคราะห์ลักษณะของเครือข่ายการผลิตโลก 

ยังมีการพัฒนาความรู้ในด้านของความเชื่อมโยงของคุณลักษณะดังกล่าว

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิต

และผลผลิตโลก (Global Input-Output Table) ที่รวมข้อมูลด้านการใช้

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลหลักร่วมกับวิธีการค�านวณ Footprint 

ของการใช้ทรพัยากรทีเ่กิดขึน้จากการผลิตในแต่ละขัน้ตอนในแต่ละประเทศ 

ซึง่วธิกีารวเิคราะห์นีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึผลกระทบทีแ่ตกต่างจากการใช้ข้อมลู

การใช้ทรัพยากรโดยทั่วไป และช่วยท�าให้ทราบถึงปริมาณเสมือนของ

การน�าเข้าและการส่งออกสุทธิของทรัพยากรในเครือข่ายการค้าและการ

ผลิตระหว่างประเทศ 
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รูปที่ 1

สัดส่วนสินค้าส�าเร็จรูปในมูลค่ารวมของการส่งออก 

4 
 

(Global Input-Output Table) ที่รวมข้อมูลด้านการใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เป็นข้อมูลหลักร่วมกับวิธีการ
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เสมือนของการนําเข้าและการส่งออกสุทธิของทรัพยากรในเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
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รูปที่ 2

สัดส่วนสินค้าขั้นกลางในมูลค่ารวมของการส่งออก 

 

ที่มา: OECD – Trade in Value Added Database 

 ตลอดกว่าสองศตวรรษทีผ่่านมา ประเทศไทยมลีกัษณะโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจที่ใช้การค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ (Suehiro, 1999) นอกจากนี้ ผลจากการใช้นโยบายการส่งเสริม

การลงทุนจากต่างประเทศและการส่งเสริมการส่งออก และผลจากการ

เปลีย่นโครงสร้างการค้าและการผลิตของโลกได้ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยเช่นกัน โดยมูลค่ารวมของการน�าเข้าและการส่งออกของ
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ไทยมีสัดส่วนสูงกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม(GDP) ของประเทศมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2547 นอกจากนีโ้ครงสร้างของการส่งออกของไทยยงัประกอบด้วย

สินค้าขั้นกลางในสัดส่วนที่สูงกว่าสินค้าส�าเร็จรูป ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 

และการน�าเข้าสินค้าขั้นกลางก็เป็นสัดส่วนที่สูงมากต่อมูลค่าสินค้าน�าเข้า

เช่นกัน 

 จากการเปล่ียนแปลงดังแสดงโดยข้อมลูเหล่านี ้ได้ไปสูก่ารวเิคราะห์

คุณลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกต่อ

เศรษฐกจิไทย ซึง่ได้มกีารวิเคราะห์ในงานวิจยัของ Baldwin (2011), Escaith 

and Inomata (2013) และ Puttanapong (2016) และแสดงให้เห็นถึงการ

เชือ่มตอ่ของภาคการผลติไทยกบัเครอืข่ายการผลติของโลก แต่อย่างไรกด็ี

งานวจัิยทีแ่สดงถงึความเช่ือมโยงของเครอืข่ายการค้าและการผลติของโลก

ต่อการใช้ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมของไทยยงัไม่ได้มกีารพฒันาขึน้ ดงันัน้

งานวจิยันีจ้งึมีวตัถปุระสงค์ทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารศกึษาในประเดน็ดงักล่าว โดย

มีประเด็นหลักของการศึกษาดังต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่เกิดจากการ

ค้าและการผลติระหว่างประเทศ เพือ่ระบสุถานะเสมอืนของการส่งออกและ

น�าเข้าทรัพยากร (net trade balance of embodied natural resources) 

ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรน�้า ที่ดิน การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซ CO2 ของ

ประเทศไทย 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้

ทรัพยากร ซึ่งจะช่วยท�าให้เข้าใจถึงสัดส่วนของแต่ละการปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การใช้ทรัพยากรโดยรวม อันได้แก่การเปลี่ยนแปลงของการบริโภค การ

เปลี่ยนแปลงของโครงสร ้างการค้าโลก และการเปล่ียนแปลงของ

ประสิทธิภาพของการผลิตในการใช้ทรัพยากร 

 3. การวิเคราะห์โครงสร้างการเช่ือมโยงของการใช้ทรัพยากร

แต่ละประเภทในโครงการสร้างการค้าและการผลิตของโลก



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

275

 บทความวิจัยน้ีมกีารจัดล�าดับของหวัข้อในการน�าเสนอดงันี ้ในส่วน

ที ่2 เป็นการน�าเสนอวรรณกรรมปรทิศัน์ ในส่วนที ่3 เป็นการน�าเสนอข้อมลู

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนที่ 4 เป็นการน�าเสนอรายละเอียดของวิธีการ

ค�านวณ ในส่วนที ่5 เป็นผลการวเิคราะห์ โดยส่วนสดุท้ายของบทความเป็น

ข้อสรุปและการน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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2. วรรณกรรมปริทัศน์
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2.1 การวเิคราะห์ความเชือ่มโยงเครอืข่ายการค้าและการผลติโลกกบั

การปล่อยก๊าซ CO2 

 การวิเคราะห์ในด้านนี้เป็นงานวิจัยกลุ่มแรกที่เร่ิมน�าข้อมูลการค้า

และการผลิตข้ามประเทศมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับการปล่อยก๊าซ CO2 และ

ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยงานวิจัยของ Felder and Rutherford (1993), 

Wyckoff and Roop (1994) และ Wackernagel and Rees (1996) เป็น

กลุม่งานวเิคราะห์ในช่วงแรกทีท่�าให้เหน็ถงึข้อสรปุทีแ่ตกต่างเกีย่วกบัความ

รบัผดิชอบแต่ละประเทศในประเดน็การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยหากน�า

ข้อมูลตารางการค้าและการผลิตโลกมาใช้ร่วมค�านวณกับวิธีการวิเคราะห์ 

Global Footprint จะเหน็ได้อย่างชัดเจนว่าแท้จรงิแล้ว ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว

ต้องมีส่วนร่วมในการรบัผดิชอบมากขึน้ เนือ่งจากการผลติสนิค้าในประเทศ

ก�าลงัพฒันามสีดัส่วนสงูทีถ่กูส่งออกเพ่ือใช้ในการบรโิภคในประเทศทีพ่ฒันา

แล้ว โดยการย้ายฐานการผลิตสินค้าไปยังประเทศที่ก�าลังพัฒนาได้เป็น
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ปัจจัยส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการวิเคราะห์ยังได้รับการพัฒนาต่อ

เนื่อง ดังเช่นงานของ Peters and Hertwich (2008), Hertwich and Peters 

(2009), Davis and Caldeira (2010), Peters (2010), Peters et al. (2011a), 

Andrew and Peters (2013), Tukker and Dietzenbacher (2013), Arto 

and Dietzenbacher (2014), Hoekstra and Wiedmann (2014), 

Kanemoto et al. (2014) และ Karstensen et al. (2015) ซึ่งงานวิจัย

เหล่านี้ได้มีส่วนส�าคัญในการผลักดันความร่วมมือของนานาชาติในการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2.2 การวเิคราะห์ความเชือ่มโยงเครอืข่ายการค้าและการผลติโลกกบั

การใช้น�้า 

 การวเิคราะห์ความเชือ่มโยงของการใช้น�า้กบัเครอืข่ายการค้าและ

การผลิตระหว่างประเทศได้น�าเสนอในงานวิจัยของ Hoekstra and 

Mekonnen (2012), Hoekstra et al. (2011) และ Lenzen et al. (2013) 

ซึง่งานวจิยัเหล่านีไ้ด้น�าเสนอผลการวเิคราะห์ซึง่แสดงให้เหน็ถึงปริมาณน�า้

ท่ีแฝงในการผลติสนิค้าและการค้าระหว่างประเทศ โดยงานวจิยัยงัได้แสดง

ถึงรายละเอียดของการวิเคราะห์ ซึ่งหากมีฐานข้อมูลของแหล่งที่มาของน�้า

และปริมาณของน�้าเสีย การวิเคราะห์สามารถระบุลงไปในรายละเอียดของ

ความเชือ่มโยงของการค้าระหว่างประเทศกับปรมิาณของแต่ละประเภทของ

น�้า ซึ่งแบ่งเป็นน�้าฝน (Green water) น�้าแหล่งผิวดินและชลประทาน

(Blue water) และน�้าเสีย (Grey water) ซึ่งงานวิจัยของ Lenzen et al. 

(2013) ได้เน้นย�า้ว่าการวิเคราะห์ water footprint ทีค่รบถ้วนควรครอบคลมุ

ถงึการวเิคราะห์กรณีของผลกระทบของข้อจ�ากัดของปรมิาณน�า้ด้วยเช่นกนั 

เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีประโยชน์ในการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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2.3 การวเิคราะห์ความเชือ่มโยงเครอืข่ายการค้าและการผลติโลกกบั

การใช้ที่ดิน

 โดยงานวิจัยของ Borgström (1965) เป็นบทความแรกที่ศึกษาใน

ด้านนี้ แต่งานวิจัยที่ได้รับความนิยมและน�าไปใช้อ้างอิงอย่างมากเป็นงาน

วจิยัของ Wackernagel and Rees (1996) และต่อมาได้มบีทความในหวัข้อ

ดังกล่าวของ Wiedmann and Lenzen (2007), Weinzettel et al. (2013) 

และ Steen-Olsen et al. (2012) โดยในงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาในระยะ

ต่อมาได้เน้นย�้าในประเด็นของการเพิ่มรายละเอียดของประเภทของที่ดิน 

รวมถึงได้เน้นถึงการวิเคราะห์ที่จัดแบ่งประเภทของที่ดินออกเป็นประเภท

ต่างๆ ตามลักษณะเชิงกายภาพทั้งลักษณะของดินและแร่ธาตุ ซึ่งจะช่วย

ท�าให้มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ของประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

รวมถึงการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมากขึ้น 

2.4 การวเิคราะห์ความเชือ่มโยงเครอืข่ายการค้าและการผลติโลกกบั

ทรัพยากรอื่นๆ 

 แนวทางวเิคราะห์โดยการใช้ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติของ

โลกกับวิธีค�านวณ Global Footprint ยังถูกน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงของการขยายตัวของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศกับ

ทรัพยากรและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ ดังเช่น พลังงาน (Davis 

et al., 2011), มลพิษทางอากาศ (Lin et al., 2014), วัสดุและแร่ธาตุ 

(Wiedmann et al., 2013), ชีวมวล (Peters et al., 2012), และความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Lenzen et al., 2012)
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3.  ระบบข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโลก 

(Global Input-Output Table)
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3.1 ระบบข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output 

Table) 

 Leontief (1932) ได้พัฒนาวิธีการบนัทกึข้อมลูกจิกรรมภายในระบบ

เศรษฐกจิ โดยการบนัทกึข้อมลูรายรบัและรายจ่ายของแต่ละสาขาการผลติ

ในตาราง ซึ่งวิธีการดังกล่าวท�าให้สามารถเข้าใจภาพรวมของระบบ

เศรษฐกิจ และท�าให้สามารถศึกษาการส่งผ่านผลกระทบภายในระบบ

เศรษฐกจิ ซึง่ต่อมาวธิกีารดงักล่าวได้เป็นผลงานส�าคญัทีท่�าให้ Leonteif ได้

รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี ค.ศ. 1973 และระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลนี้ได้เป็นวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้จัดสร้าง

มาตรฐานส�าหรับการจัดท�าข้อมูลในรูปแบบตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิต (United Nations et al., 1993) และเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชี

ประชาชาติ 
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3.2 การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับตารางปัจจัยการ

ผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) 

 การพัฒนาวิธกีารจดัเกบ็ดงักล่าวไม่เพยีงแต่ใช้ในการบนัทกึข้อมลู

เฉพาะในระบบเศรษฐกิจ หากแต่ยังสามารถครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงกับ

การใช้ทรัพยากรจากการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการบูรณาการข้อมูลใน

ลักษณะนี้ช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจถึงการส่งผ่านผลกระทบของการขยาย

ตวัทางเศรษฐกจิต่อทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการพฒันาระบบข้อมลูและวธิี

การวิเคราะห์นี้ได้เริ่มต้นจากวิจัยของ Ayres and Kneese (1969) และ 

Leontief (1970) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ดงัเช่นการวเิคราะห์ของ Markusen (1975) Felder and Rutherford (1993), 

Wyckoff and Roop (1994) และ Wackernagel and Rees (1996) และต่อ

มาสหภาพยุโรปได้พัฒนามาตรฐานส�าหรับการบูรณาการระบบข้อมูล 

(European Commission, 2001) 

3.3 การพัฒนาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโลก (Global 

Input-Output Table) 

  การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ได้รับ

พัฒนาและขยายไปสู่การครอบคลุมข้อมูลของการค้าระหว่างประเทศโดย

การบรูณาการตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของหลายๆ ประเทศเข้าเป็น

ตารางเดียว ซ่ึงระบบข้อมลูดงักล่าวท�าให้สามารถเข้าใจถึงการเชือ่มโยงการ

ค้าและการผลิตระหว่างประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าวได้พัฒนาและเผยแพร่

โดยสถาบันและกลุ่มนักวิจัยหลายๆ กลุ่มในหลายประเทศ ดังเช่น 

 - WIOD (World Input-Output Database) ฐานข้อมลูนีเ้ผยแพร่

ต่อสาธารณะในปี พ.ศ. 2555 ครอบคลุมข้อมูลของ 40 ประเทศ (ไม่รวม

ประเทศไทย) และแต่ละประเทศมีรายละเอียดกิจกรรมการทางเศรษฐกิจ

ของ 35 สาขาการผลิต โดยโครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป 
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(Timmer et al., 2015) และได้กลายเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลหลักที่ถูกน�ามา

ใช้ในการวเิคราะห์รายละเอียดของโครงการสร้างการค้าและการผลติระหว่าง

ประเทศ ดังที่ได้น�าเสนอใน Giljum et al. (2013) และ Los et al. (2015) 

รวมถึง Timmer et al. (2014) โดยฐานข้อมูลนี้รวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร

น�้า พลังงาน ที่ดิน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 - OECD-ICIO (OECD Inter-Country Input Output) ฐานข้อมลู

นี้เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2558 โดยครอบคลุมข้อมูล 34 ประเทศที่เป็นสมาชิก

ของ OECD และ 27 ประเทศอื่นๆ (รวมประเทศไทย) โดยมีสาขาผลิต 34 

สาขา (Wiebe & Yamano, 2015) โดยฐานข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

 - EORA ฐานข้อมูลนี้พัฒนาโดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

ซิดนีย์ โดยเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2555 และเป็นฐานข้อมูลที่มีความละเอียด

มากท่ีสุด โดยครอบคลุม 187 ประเทศ (รวมประเทศไทย) และแต่ละประเทศ

มีข้อมูลการผลิต 85 สาขา (บางประเทศมีข้อมูลมากกว่า 85 สาขา) แต่

อย่างไรก็ดียังมีข้อควรพิจารณาเนื่องจากข้อมูลของ 113 ประเทศในฐาน

ข้อมูลเกิดจากการประมาณการของคณะผู้วิจัย (ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากแหล่ง

ข้อมูลที่เป็นทางการของแต่ละประเทศ) นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองการ

พัฒนาฐานข้อมูลที่ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนใน

การด�าเนินการในอนาคต 

 - GTAP-MRIO (Global Trade Analysis Package – Multi-

Region Input-Output) ข้อมูลชุดนี้แตกต่างจากข้อมูลชุดอื่นๆ เนื่องจากจุด

เริม่ต้นเป็นการพฒันาข้อมลูเพือ่ใช้กบัแบบจ�าลอง GTAP และไม่ใช่ข้อมลูที่

เผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่ผู้ใช้จะต้องซื้อจากผู้จัดท�าแบบจ�าลอง โดยฐาน

ข้อมลูครอบคลมุ 120 ประเทศ(รวมประเทศไทย) และประกอบด้วย 57 สาขา

การผลิต (Peters et al., 2011b) 
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3.4 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้

  จากการน�าเสนอวิวัฒนาการของพัฒนาระบบข้อมูลในรูปแบบ

ตารางปัจจัยการผลติและผลผลิตของโลก งานวิจยันีไ้ด้บรูณาการข้อมลูจาก

แหล่งต่างๆ ประกอบด้วย

 1. Global IO Table ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ตารางข้อมูลของ 

OECD-ICIO เนือ่งจากเป็นข้อมลูทีม่ปีระเทศไทยรวมอยูด้่วยและมชีดุข้อมลู

ต่อเนื่องในช่วงเวลาปี ค.ศ. 1995, 2000, 2005, 2009 และประกอบด้วย

สาขาการผลิต 34 สาขา2 ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้จัดแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 6 

กลุ่ม ประกอบด้วย สหภาพยุโรป(EU), สหรัฐอเมริกา(US), ญี่ปุ่น(JPN), 

จีน(CHN), ไทย(TH) และประเทศอื่นๆ ในโลก (Rest of the World หรือ 

ROW) (รายชื่อของสาขาการผลิตและบริการทั้ง 34 สาขาแสดงในภาค

ผนวก) 

 2. สถิติการใช้ทรัพยากรของประเทศต่างๆ ในโลก เนื่องจากใน

งานวจิยันีไ้ด้เน้นไปทีค่วามเช่ือมโยงของการค้าและการผลติระหว่างประเทศ

กับทรัพยากรธรรมชาติ 4 ประเภท ได้แก่ น�้า ที่ดิน การปล่อยก๊าซ CO2 

และการใช้พลังงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ข้อมูลของทรัพยากรทั้ง4 

ประเภทของประเทศต่างๆ ในโลก (ยกเว้นข้อมลูของประเทศไทยเนือ่งจาก

ไม่ได้ถูกรวบรวมไว้) โดยใช้ข้อมูลจาก WIOD3 

 3. ข้อมูลทรัพยากรของประเทศไทย เนื่องจากไม่มีข้อมูลการใช้

ทรัพยากรของประเทศไทยในฐานข้อมูลของ WIOD ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�า

ข้อมูลเหล่านี้ของประเทศไทยมาบูรณาการกับข้อมูลของ WIOD ใช้ในการ

ค�านวณ โดยแต่ละข้อมูลมีแหล่งที่มาดังนี้ 

  - น�้า (หน่วยเป็น 1,000 ลูกบาศก์เมตร) ใช้ข้อมูลการใช้น�้าใน

รายสาขาการผลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2 http://www.oecd.org/sti/ind/input-outputtablesedition2015accesstodata.htm
3 http://www.wiod.org/database/eas13
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  - การใช้พลังงาน (หน่วยเป็น Terajoule (TJ)) ใช้ข้อมูลจาก

กระทรวงพลังงาน ทั้งจากส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และจาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

  - การปล่อย CO2 (หน่วยเป็น ล้านตันคาร์บอน) ใช้ข้อมูลจาก

องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

  - ที่ดินการเกษตร (หน่วยเป็น เฮกเตอร์) ใช้ข้อมูลจาก Food 

and Agriculture Organization (FAO) 
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4. วิธีการวิเคราะห์
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 เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ในรายละเอียดของ

ความเชือ่มโยงของการค้าระหว่างประเทศและการผลติระหว่างประเทศกบั

การใช้ทรพัยากรทัง้ 4 ประเภท โดยศกึษาคณุลักษณะทัง้ในมติขิองโลกและ

ในมิติของประเทศไทย รายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.1 – 4.3 

และขั้นตอนการค�านวณดังแสดงต่อไปนี้

4.1 การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่เกิดจากการค้า

และการผลิตระหว่างประเทศ

 การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากร มีพื้นฐานจากการ

วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ดังที่ได้เริ่มต้นการ

วิเคราะห์โดย Ayres and Kneese (1969) และ Leontief (1970) ซึ่งเป็น

รากฐานส�าหรบัการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการเตบิโตทางเศรษฐกจิกบั

การใช้ทรัพยากร และได้พัฒนาสืบเนื่องเพื่อใช้ในกรณีการวิเคราะห์ร่วมกับ
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การค้าและเครือข่ายการผลิตโลก ดังเช่นบทความของ Meng et al. (2015) 

และ Wiebe and Yamano (2016) และงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการดังกล่าวใน

การวิเคราะห์รายละเอียดของลักษณะการใช้ทรัพยากรในรูปแบบเสมือน 

(embodied natural resources) โดยขั้นตอนการค�านวณทางคณิตศาสตร์

มีดังต่อไปนี้ 

       (1)

       (2)

        (3)

 สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขา

การผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าในเวกเตอร์ 

11 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 เช่น 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพ่ือ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพ่ือ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพ่ิมข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 แสดงถึง 

ผลผลติทัง้หมดของอุตสาหกรรมที ่1 ในประเทศ s หรอื 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 แสดงถงึผลผลติ

ท้ังหมดของอุตสาหกรรมที ่2 ในประเทศ r) ซึง่การน�าผลผลติไปใช้ ดงัแสดง

ในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยในส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วน

หน่ึงถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ 

(ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการน�าไปใช้ดังแสดงใน

เมตริกซ์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 เช่น 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของอุตสาหกรรมที่ 1 

ในประเทศ s ที่ถูกน�าไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ใน

ประเทศเดียวกัน ค่าของ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปท้ังระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มข้ึน เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกน�าไปใช้เป็นปัจจัยการ

ผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งนี้นอกจากการใช้เพื่อเป็น

วัตถุดิบส�าหรบัอุตสาหกรรมอืน่ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผลผลติใน
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- การใช้พลังงาน (หน่วยเป็น Terajoule (TJ)) ใช้ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ทั้งจาก 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  

- การปล่อย CO2 (หน่วยเป็น ล้านตันคาร์บอน) ใช้ข้อมูลจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 
- ท่ีดินการเกษตร (หน่วยเป็น เฮกเตอร์) ใช้ข้อมูลจาก Food and Agriculture 

Organization (FAO)  
 

4. วิธีการวิเคราะห์ 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ในรายละเอียดของความเชื่อมโยงของการค้าระหว่างประเทศและ
การผลิตระหว่างประเทศกับการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท  โดยศึกษาคุณลักษณะทั้งในมิติของโลกและในมิติของ
ประเทศไทย   รายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.1 – 4.3 และข้ันตอนการคํานวณดังแสดงต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดจากการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ 

การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากร มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ดังที่ได้เร่ิมต้นการวิเคราะห์โดย Ayres and Kneese (1969) และ Leontief (1970) ซึ่งเป็นรากฐานสําหรับ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากร  และได้พัฒนาสืบเนื่องเพื่อใช้ในกรณีการ
วิเคราะห์ร่วมกับการค้าและเครือข่ายการผลิตโลก ดังเช่นบทความของ Meng et al. (2015) และ Wiebe and 
Yamano (2016) และงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการดังกล่าวในการวิเคราะห์รายละเอียดของลักษณะการใช้ทรัพยากรใน
รูปแบบเสมือน (embodied natural resources) โดยข้ันตอนการคํานวณทางคณิตศาสตร์มีดังต่อไปนี้  

    (1) 

 

          (2) 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งนี้นอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพ่ิมขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้
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- การใช้พลังงาน (หน่วยเป็น Terajoule (TJ)) ใช้ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน ทั้งจาก 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน  

- การปล่อย CO2 (หน่วยเป็น ล้านตันคาร์บอน) ใช้ข้อมูลจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 
- ท่ีดินการเกษตร (หน่วยเป็น เฮกเตอร์) ใช้ข้อมูลจาก Food and Agriculture 

Organization (FAO)  
 

4. วิธีการวิเคราะห์ 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ในรายละเอียดของความเชื่อมโยงของการค้าระหว่างประเทศและ
การผลิตระหว่างประเทศกับการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท  โดยศึกษาคุณลักษณะทั้งในมิติของโลกและในมิติของ
ประเทศไทย   รายละเอียดของวิธีการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.1 – 4.3 และข้ันตอนการคํานวณดังแสดงต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดจากการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ 

การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากร มีพื้นฐานจากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ดังที่ได้เร่ิมต้นการวิเคราะห์โดย Ayres and Kneese (1969) และ Leontief (1970) ซึ่งเป็นรากฐานสําหรับ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากร  และได้พัฒนาสืบเนื่องเพื่อใช้ในกรณีการ
วิเคราะห์ร่วมกับการค้าและเครือข่ายการผลิตโลก ดังเช่นบทความของ Meng et al. (2015) และ Wiebe and 
Yamano (2016) และงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการดังกล่าวในการวิเคราะห์รายละเอียดของลักษณะการใช้ทรัพยากรใน
รูปแบบเสมือน (embodied natural resources) โดยข้ันตอนการคํานวณทางคณิตศาสตร์มีดังต่อไปนี้  

    (1) 

 

          (2) 



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

289

แต่ละอตุสาหกรรมยงัถกูน�าไปใช้เพ่ือการบรโิภคขัน้สดุท้าย (final consump-

tion) ดังแสดงในเวกเตอร์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 (ตวัอย่างเช่น 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 คอืการบริโภคสนิค้าประเภท

ที่ 1 ในประเทศ s) จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะ

ดังสมการที่ 1 นี้จะช่วยท�าให้ทราบถึงรายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและ

การน�าผลผลติไปใช้ทัง้เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กบัสาขาการผลติต่างๆ และ

เพื่อการบริโภค 

 สมการที ่(2) เป็นการจดัรปูของสมการที ่(1) ใหม่ เนือ่งจากสมการ

ที่ (1) มีเวกเตอร์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 อยู่ทั้งสองข้างของสมการ จึงท�าการจัดรูปให้เวกเตอร์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านัน้ และท�าให้เกดิรปูแบบของสมการด้านขวากลาย

เป็นผลคูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปท้ังระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 กับเวกเตอร์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 ซึ่ง

แสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มข้ึน (จากค่าในเวกเตอร์
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปท้ังระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและท�าให้ผลผลิตในแต่ละสาขา

(เวกเตอร์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

) เพิ่มขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ้นกับค่าของอินเวอร์

สของเมตริกซ์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief multi-

plier) โดยทัง้น้ีเพือ่ให้เกดิความสะดวกในการนยิาม ค่าของอนิเวอร์สของเม

ตริกซ์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพ่ือเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 ถูกก�าหนดให้เป็นเมตริกซ์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปท้ังระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มข้ึน เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เม่ือการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดัง

แสดงในสมการที ่(3) โดยแต่ละค่าในเมตรกิซ์ดงักล่าวแสดงถึงทวคีณู (หรือ 

multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคที่ท�าให้

การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น ค่า 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปท้ังระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพ่ิมข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มข้ึน เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 แสดงถึงผลกระทบต่อ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพ่ือ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพ่ือ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพ่ิมข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เม่ือการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 

(การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
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จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 (การ

บริโภคขั้นสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพิ่มขึ้น 

 จากความสมัพันธ์ระหว่างการบรโิภคกับเครือข่ายการผลติดงัแสดง

ในสมการที ่(1) – (3) การวิเคราะห์ผลกระทบในลักษณะดงักล่าวยงัสามารถ

ขยายให้ครอบคลุมถงึการใช้ทรพัยากรโดยปรบัรปูแบบของสมการที ่(3) ให้

อยู่ในลักษณะของสมการที่ (4) ซึ่งเป็นการเพิ่มเมตริกซ์ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาท่ี 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 ซึ่งเป็นเมตริกซ์

ทีแ่สดงสัดส่วนการใช้ทรพัยากรประเภท F ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาที่ 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาที่ 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่า

การผลิตในสาขาที่ 1 ในประเทศ s หรือค่าของ 
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สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 แสดงถึงสัดส่วนการใช้

ทรัพยากรดังกล่าวต่อหนึ่งหน่วยมูลค่าการผลิตของสาขาที่ 2 ในประเทศ r 

ท้ังนี ้เพือ่ให้ผลการค�านวณแสดงรายละเอยีดทัง้หมดของทกุสาขาการผลติ

ของทุกประเทศ เวกเตอร์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 จากสมการ (3) ได้ถกูปรบัให้เป็นเมตริกซ์จตัรัุส 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาที่ 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาที่ 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพ่ือให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาที่ 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

) ดังแสดงใน

สมการที่ (5) 

        (4)

        (5)

 การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดขึ้น

จากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ r และ s สามารถ

ท�าได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5) โดยรายละเอียดของ

ค่าทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการ

ผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ใน

การผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการ

ใช้วัตถุดิบ 4 ประเภทในการผลิต โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาท่ี 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 

1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกส�าหรับการผลิต ส่วนที่สองคือ

ปริมาณ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหน่ึงหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาท่ี 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบสาขา

ผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s ส่วนที่ 3 คือปริมาณ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาที่ 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาที่ 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 ซึ่งเป็น

ทรัพยากร F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้ และสาขาการผลิตที่ 

1 ในประเทศ s ได้น�าเข้าผลผลิตของสาขาที่ 2 ของประเทศ r มาใช้ในการ

ผลติของตนเอง ซึง่จากรายละเอยีดนี ้ท�าให้สามารถทราบถงึ Footprint ของ

การใช้ทรพัยากรในการผลิตสนิค้าประเภทที ่1 ในประเทศ s ได้ โดยทัง้จาก

การใช้ทรัพยากร F ในประเทศ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาท่ี 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 และจากการใช้

ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการน�าเข้าวัตถุดิบ 
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อยู่ในลักษณะของสมการท่ี (4) ซึ่งเป็นการเพ่ิมเมตริกซ์ �� ซึ่งเป็นเมตริกซ์ที่แสดงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F 
ในการผลิตของแต่ละสาขา เช่น ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรประเภท F ต่อหนึ่งหน่วยของมูลค่าการผลิตใน
สาขาท่ี 1 ในประเทศ s  หรือค่าของ ���	 แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวต่อหน่ึงหน่วยมูลค่าการผลิตของ
สาขาท่ี 2 ในประเทศ r   ทั้งน้ี เพื่อให้ผลการคํานวณแสดงรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาการผลิตของทุกประเทศ 
เวกเตอร์ Y จากสมการ (3) ได้ถูกปรับให้เป็นเมตริกซ์จัตุรัส �� โดยผลที่ได้จากการคูณทั้ง 3 เมตริกซ์ (หรือผลการคูณ 
�����) ดังแสดงในสมการท่ี (5)   
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การวิเคราะห์ Footprint ของการใช้ทรัพยากรประเภท F ที่เกิดข้ึนจากทั้งการบริโภคและเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ r  และ s  สามารถทําได้โดยละเอียดจากค่าทั้งหมดที่แสดงในสมการ (5)  โดยรายละเอียดของค่า
ทั้งหมดของแต่ละสดมภ์แสดงถึงรายละเอียดการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าในสาขาดังกล่าว เช่น สดมภ์ที่ 1 
แสดงถึงการใช้ทรัพยากร F ในการผลิตสินค้าประเภทท่ี 1 ในประเทศ s ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนตามการใช้วัตถุดิบ 4 
ประเภทในการผลิต  โดยในส่วนแรกมีปริมาณเท่ากับ �����������  ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากร F เพื่อการผลิตวัตถุดิบ
สาขาผลิตที่ 1 ในประเทศ s ซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแรกสําหรับการผลิต  ส่วนที่สองคือปริมาณ  ����������� แสดงถึง
การใช้ทรัพยากร F เพ่ือการผลิตวัตถุดิบสาขาผลิตที่ 2 ที่ผลิตในประเทศ s  ส่วนที่ 3 คือปริมาณ �����������	 ซึ่งแสดง
ถึงทรัพยากร F ที่ใช้เพ่ือการผลิตในสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ r  และสาขาการผลิตท่ี 1 ในประเทศ s ได้นําเข้า
วัตถุดิบดังกล่าวมาใช้   ซึ่งปริมาณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับส่วนสุดท้ายนั่นคือปริมาณ ����������� ซึ่งเป็นทรัพยากร 
F ที่สาขาการผลิตที่ 2 ในประเทศ r ได้ใช้  และสาขาการผลิตที่ 1 ในประเทศ s ได้นําเข้าผลผลิตของสาขาท่ี 2 ของ
ประเทศ r มาใช้ในการผลิตของตนเอง  ซึ่งจากรายละเอียดน้ี ทําให้สามารถทราบถึง Footprint ของการใช้ทรัพยากร
ในการผลิตสินค้าประเภทที่ 1 ในประเทศ s ได้ โดยทั้งจากการใช้ทรัพยากร F ในประเทศ  (�����������  + �����������)  
และจากการใช้ทรัพยากร F ของประเทศ r ผ่านการนําเข้าวัตถุดิบ (����������� �		�2��21�� �1� ) 

 จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ 

(5) ท�าให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือนส�าหรับการใช้ทรัพยากร F ได้

เช่นกัน โดยส�าหรบัปรมิาณเสมอืนของการน�าเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วย

ปริมาณเสมือนของการน� า เข ้ า โดยสาขาการผลิตที่  1  เท ่ ากับ 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคข้ันสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 และมูลค่าเสมือนการน�าเข้าโดยการผลิตสาขาที่ 2 

เท่ากับ 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพ่ือคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 และการส่งออกเสมือนส�าหรับสาขาการผลิตที่ 1 

เท่ากับ 

13 
 

จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 และส�าหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 

ด้วยรายละเอียดทั้งการส่งออกและน�าเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดง

เหล่าน้ี จึงสามารถค�านวณดลุการค้าเสมอืนได้ส�าหรบัแต่ละประเทศ ซึง่ช่วย

ท�าให้เกิดความเข้าในในรายละเอยีดของสถานะการเป็นผูน้�าเข้าหรือส่งออก

สุทธิของแต่ละทรัพยากร 

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากร 

 การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output 

Table และวิธีการค�านวณทางเมตริกซ์เพื่อค�านวณค่า Global Footprint 

ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง

รายละเอียดใน 4.1 ซึ่งการค�านวณดังกล่าวสามารถน�ามาพัฒนาเพิ่มเติม

เพ่ือวเิคราะห์รายละเอยีดของการเปล่ียนแปลงทรัพยากรแต่ละชนดิ โดยใช้
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วิธีการ Structural Decomposition Analysis (SDA)4 ซึ่งมีรากฐานมาจาก

สมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ

โลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังน้ันการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 

โดยเมตรกิซ์ 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 แสดงถงึสดัส่วนการใช้ทรพัยากรต่อการผลติมลูค่า 1 หน่วย 

เมตรกิซ์ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปทั้งระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพ่ิมขึ้น เมื่อการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 แสดงถึงเครอืข่ายของการค้าและการผลติระหว่างประเทศ และ

เมตริกซ์ 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  

 แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย ดังนั้นการวิเคราะห์ Global 

Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ

ชนดิในระบบเศรษฐกจิโลกประกอบด้วย 3 ปัจจยัทีร่่วมกนัส่งผลต่อการเพิม่

ขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร แต่อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ดังกล่าวยัง

ไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อการใช้

ทรัพยากรได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงน�าเสนอวิธีการ SDA เพื่อ

น�าเสนอวิธีการค�านวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการใช้

ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ 

SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากร

ระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละ

ปี (Resource2000 และ Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตาม

การค�านวณการใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจดังที่น�าเสนอในสมการ (4) 

            (6) 

 ทัง้นีด้้านขวาของสมการ (6) สามารถปรบัรปูได้โดยการเพิม่ 2 พจน์

เข้าไป ประกอบด้วย 
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ท้ังน้ีด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   

Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000  -  F1995B1995Y1995  +  F1995B2000Y2000  +  

 F1995B1995Y2000  -  F1995B2000Y2000  - F1995B1995Y2000              (7) 

เมื่อจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รูปแบบดังแสดงในสมการ (8) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
ด้านขวามือของสมการประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของ F ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, (2) การ
เปลี่ยนแปลงของ B ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 
และ ค.ศ. 1995  

Resource2000 – Resource1995 = (F2000B2000Y2000 – F1995B2000Y2000) + (F1995B2000Y2000 –  

                                                  F1995B1995Y2000) + (F1995B1995Y2000 – F1995B1995Y1995)           (8) 
                                          

โดยผลของการจัดรูปแบบของสมการ (8) ให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

Resource2000 – Resource1995  = (ΔF)B2000Y2000 + F1995(ΔB)Y2000 + F1995B1995(ΔY)               (9)

โดยการคํานวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต (ΔF)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการค้าและ
การผลิตระหว่างประเทศ (ΔB) และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (ΔY) ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้
จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

 และ 
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ท้ังน้ีด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   
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จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

 แต่อย่างไรก็ดี 

การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ท�าให้สมการไม่สมดุลจึงจ�าเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 

4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ 

Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  

(1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000) 
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จากรายละเอียดของข้อมูลการใช้ทรัพยากร F ที่แสดงในสมการ (5) ทําให้สามารถวิเคราะห์ดุลการค้าเสมือน
สําหรับการใช้ทรัพยากร F ได้เช่นกัน โดยสําหรับปริมาณเสมือนของการนําเข้าทรัพยากร F ประกอบด้วยปริมาณ
เสมือนของการนําเข้าโดยสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  (����������� �		�2��21�� �1� ) และมูลค่าเสมือนการนําเข้าโดยการ
ผลิตสาขาที่ 2 เท่ากับ (�����������	+	�2��22�� �2� )  และการส่งออกเสมือนสําหรับสาขาการผลิตที่ 1 เท่ากับ  
(����������� �	�����������)  และสําหรับสาขาที่ 2 เท่ากับ (����������� + �����������)  ดัวยรายละเอียดทั้งการส่งออก
และนําเข้าเสมือนของทรัพยากร F ที่แสดงเหล่านี้ จึงสามารถคํานวณดุลการค้าเสมือนได้สําหรับแต่ละประเทศ ซึ่งช่วย
ทําให้เกิดความเข้าในในรายละเอียดของสถานะการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกสุทธิของแต่ละทรัพยากร  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรพัยากร   

การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรโดยใช้ข้อมูล Global Input-Output Table และวิธีการคํานวณทางเมตริกซ์
เพื่อคํานวณค่า Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรที่แฝงตัวในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้แสดง
รายละเอียดใน 4.1    ซึ่งการคํานวณดังกล่าวสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรแต่ละชนิด โดยใช้วิธีการ Structural Decomposition Analysis  (SDA)4  ซึ่งมีรากฐานมา
จากสมการ(4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากร F ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจโลก สามารถแสดงได้จากผลคูณของ 3 
เมตริกซ์ กล่าวคือผลคูณของ  �����   โดยเมตริกซ์	�� แสดงถึงสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อการผลิตมูลค่า 1 หน่วย  
เมตริกซ	์� แสดงถึงเครือข่ายของการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  และเมตริกซ์	�� แสดงถึงการบริโภคขั้นสุดท้าย   
ดังนั้นการวิเคราะห์ Global Footprint ดังแสดงในสมการ (4) จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบ
เศรษฐกิจโลกประกอบด้วย 3 ปัจจัยท่ีร่วมกันส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการใช้ทรัพยากร  แต่อย่างไรก็ดี การ
วิเคราะห์ดังกล่าวยังไม่สามารถแสดงถึงสัดส่วนที่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงต่อการใช้ทรัพยากรได้  ดังนั้นการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.2 จึงนําเสนอวิธีการ SDA เพ่ือนําเสนอวิธีการคํานวณสัดส่วนของผลกระทบของ 3 ปัจจัยต่อการ
ใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโลก โดยพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของวิธีการ SDA ดังแสดงในสมการ (6) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ค.ศ. 2000 กับ ค.ศ. 1995 โดยปริมาณการใช้ทรัพยากรในแต่ละปี  
(Resource2000 และ  Resource1995) เป็นผลคูณระหว่าง 3 เมตริกซ์ ตามการคํานวณการใช้ทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจดังที่นําเสนอในสมการ (4)    

 Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000 – F1995B1995Y1995        (6) 

                                                            
4 ดูรายละเอียดของการพิสูจน์ทางคณิตศาสตรแ์ละการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้จากงานวิจัยของ Dietzenbacher and Los (1997),  Dietzenbacher 
and Los (1998), Dietzenbacher and Hoen  (1998), Dietzenbacher (2000) และ Dietzenbacher et al. (2000)  
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พจน์เพ่ิมเข้าไปด้วยเช่นกนั ซึง่ท�าให้เกดิรปูแบบของสมการใหม่ดงัแสดงใน 

สมการ (7) 

(7)

 เม่ือจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รปูแบบดงัแสดงในสมการ (8) 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนในด้านขวามือของสมการประกอบ

ด้วย (1) การเปลี่ยนแปลงของ 
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ท้ังนี้ด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   

Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000  -  F1995B1995Y1995  +  F1995B2000Y2000  +  

 F1995B1995Y2000  -  F1995B2000Y2000  - F1995B1995Y2000              (7) 

เมื่อจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รูปแบบดังแสดงในสมการ (8) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
ด้านขวามือของสมการประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของ F ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, (2) การ
เปลี่ยนแปลงของ B ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 
และ ค.ศ. 1995  

Resource2000 – Resource1995 = (F2000B2000Y2000 – F1995B2000Y2000) + (F1995B2000Y2000 –  

                                                  F1995B1995Y2000) + (F1995B1995Y2000 – F1995B1995Y1995)           (8) 
                                          

โดยผลของการจัดรูปแบบของสมการ (8) ให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

Resource2000 – Resource1995  = (ΔF)B2000Y2000 + F1995(ΔB)Y2000 + F1995B1995(ΔY)               (9)

โดยการคํานวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต (ΔF)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการค้าและ
การผลิตระหว่างประเทศ (ΔB) และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (ΔY) ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้
จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

 ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, 

(2) การเปลี่ยนแปลงของ 
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สมการที่ (1) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิตในแต่ละประเทศ (แสดงโดยค่าใน
เวกเตอร์ x เช่น ��� แสดงถึง ผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมที่ 1 ในประเทศ s หรือ  ���  แสดงถึงผลผลิตทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมท่ี 2  ในประเทศ r)  ซึ่งการนําผลผลิตไปใช้ ดังแสดงในรายละเอียดทางขวามือของสมการ โดยใน
ส่วนแรกแสดงให้เห็นว่าส่วนหน่ึงถูกนําไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ (ทั้งในประเทศและ
ในต่างประเทศ) ซึ่งสัดส่วนการนําไปใช้ดังแสดงในเมตริกซ์ A  เช่น �����   แสดงถึงสัดส่วนของผลผลิตของ
อุตสาหกรรมท่ี 1 ในประเทศ s ที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอตุสาหกรรมที่ 2 ในประเทศเดียวกัน    ค่าของ   
����� แสดงถึง สัดส่วนที่ถูกนําไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมที่ 2 ในประเทศ r ทั้งน้ีนอกจากการใช้เพื่อ
เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมยังถูกนําไปใช้เพื่อ
การบริโภคข้ันสุดท้าย (final consumption) ดังแสดงในเวกเตอร์ Y  (ตัวอย่างเช่น ��� คือการบริโภคสินค้าประเภท
ที่ 1 ในประเทศ s)   จากการจัดรูปแบบมูลค่าการผลิตรายสาขาในลักษณะดังสมการที่ 1 น้ีจะช่วยทําให้ทราบถึง
รายละเอียดของผลผลิตทั้งหมดและการนําผลผลิตไปใช้ทั้งเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับสาขาการผลิตต่างๆ และเพื่อ
การบริโภค  

สมการที่ (2) เป็นการจัดรูปของสมการท่ี (1) ใหม่  เน่ืองจากสมการที่ (1) มีเวกเตอร์ x  อยู่ทั้งสองข้างของ
สมการ จึงทําการจัดรูปให้เวกเตอร์ x  อยู่เพียงด้านซ้ายเท่านั้น และทําให้เกิดรูปแบบของสมการด้านขวากลายเป็นผล
คูณระหว่างค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A  กับเวกเตอร์ Y  ซึ่งแสดงถึงการส่งผ่านกระทบจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 
(จากค่าในเวกเตอร์ Y) ที่จะส่งผลกระทบไปท้ังระบบเศรษฐกิจและทําให้ผลผลิตในแต่ละสาขา(เวกเตอร์ x)เพิ่มข้ึน  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ึนกับค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A (หรือเรียกโดยทั่วไปว่าค่าทวีคูณหรือ Leontief 
multiplier)   โดยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนิยาม ค่าของอินเวอร์สของเมตริกซ์ A ถูกกําหนดให้เป็น
เมตริกซ์ B  และมีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังแสดงในสมการที่ (3)  โดยแต่ละค่าในเมตริกซ์ดังกล่าวแสดงถึงทวีคูณ 
(หรือ multiplier) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของการส่งผลกระทบจากการบริโภคท่ีทําให้การผลิตของแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น เช่น 
ค่า  ����� แสดงถึงผลกระทบต่อ ��� (การผลิตสินค้าสาขาที่ 1 ในประเทศ s) ที่เพิ่มขึ้น เม่ือการบริโภค ��� (การบริโภค
ข้ันสุดท้ายของสินค้าสาขาที่ 2 ในประเทศ s) เพ่ิมขึ้น   

จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับเครือข่ายการผลิตดังแสดงในสมการที่ (1) – (3)  การวิเคราะห์
ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวยังสามารถขยายให้ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรโดยปรับรูปแบบของสมการที่ (3)  ให้

 ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) 

การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 และ ค.ศ. 1995 

(8)

 

 โดยผลของการจดัรปูแบบของสมการ (8) ให้อยูใ่นรูปทีง่่ายต่อความ

เข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

(9) 

 โดยการค�านวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้

เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้

ทรพัยากรในการผลิต 
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ท้ังนี้ด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   

Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000  -  F1995B1995Y1995  +  F1995B2000Y2000  +  

 F1995B1995Y2000  -  F1995B2000Y2000  - F1995B1995Y2000              (7) 

เมื่อจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รูปแบบดังแสดงในสมการ (8) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
ด้านขวามือของสมการประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของ F ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, (2) การ
เปลี่ยนแปลงของ B ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 
และ ค.ศ. 1995  

Resource2000 – Resource1995 = (F2000B2000Y2000 – F1995B2000Y2000) + (F1995B2000Y2000 –  

                                                  F1995B1995Y2000) + (F1995B1995Y2000 – F1995B1995Y1995)           (8) 
                                          

โดยผลของการจัดรูปแบบของสมการ (8) ให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

Resource2000 – Resource1995  = (ΔF)B2000Y2000 + F1995(ΔB)Y2000 + F1995B1995(ΔY)               (9)

โดยการคํานวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต (ΔF)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการค้าและ
การผลิตระหว่างประเทศ (ΔB) และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (ΔY) ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้
จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการ

ค้าและการผลิตระหว่างประเทศ 

14 
 

ท้ังน้ีด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   

Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000  -  F1995B1995Y1995  +  F1995B2000Y2000  +  

 F1995B1995Y2000  -  F1995B2000Y2000  - F1995B1995Y2000              (7) 

เมื่อจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รูปแบบดังแสดงในสมการ (8) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
ด้านขวามือของสมการประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของ F ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, (2) การ
เปลี่ยนแปลงของ B ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 
และ ค.ศ. 1995  

Resource2000 – Resource1995 = (F2000B2000Y2000 – F1995B2000Y2000) + (F1995B2000Y2000 –  

                                                  F1995B1995Y2000) + (F1995B1995Y2000 – F1995B1995Y1995)           (8) 
                                          

โดยผลของการจัดรูปแบบของสมการ (8) ให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

Resource2000 – Resource1995  = (ΔF)B2000Y2000 + F1995(ΔB)Y2000 + F1995B1995(ΔY)               (9)

โดยการคํานวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต (ΔF)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการค้าและ
การผลิตระหว่างประเทศ (ΔB) และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (ΔY) ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้
จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

 และผลจากการเปลี่ยนแปลงการ

บริโภค
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ท้ังนี้ด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของท้ัง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   

Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000  -  F1995B1995Y1995  +  F1995B2000Y2000  +  

 F1995B1995Y2000  -  F1995B2000Y2000  - F1995B1995Y2000              (7) 

เมื่อจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รูปแบบดังแสดงในสมการ (8) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
ด้านขวามือของสมการประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของ F ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, (2) การ
เปลี่ยนแปลงของ B ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 
และ ค.ศ. 1995  

Resource2000 – Resource1995 = (F2000B2000Y2000 – F1995B2000Y2000) + (F1995B2000Y2000 –  

                                                  F1995B1995Y2000) + (F1995B1995Y2000 – F1995B1995Y1995)           (8) 
                                          

โดยผลของการจัดรูปแบบของสมการ (8) ให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

Resource2000 – Resource1995  = (ΔF)B2000Y2000 + F1995(ΔB)Y2000 + F1995B1995(ΔY)               (9)

โดยการคํานวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต (ΔF)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการค้าและ
การผลิตระหว่างประเทศ (ΔB) และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (ΔY) ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้
จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ

 ซ่ึงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้จะช่วยท�าให้เกิดความ

เข้าใจต่อการเปลีย่นแปลงการใช้ทรพัยากรแต่ละชนดิในระบบเศรษฐกจิโลก 

และจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้

ทรัพยากรต่อไป
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ท้ังนี้ด้านขวาของสมการ (6) สามารถปรับรูปได้โดยการเพิ่ม 2 พจน์เข้าไป ประกอบด้วย F1995B2000Y2000 

และ  F1995B1995Y2000  แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มทั้ง 2 พจน์ทําให้สมการไม่สมดุลจึงจําเป็นจะต้องใส่ค่าลบของทั้ง 2 
พจน์เพิ่มเข้าไปด้วยเช่นกัน ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบของสมการใหม่ดังแสดงใน สมการ (7)   

Resource2000 – Resource1995 = F2000B2000Y2000  -  F1995B1995Y1995  +  F1995B2000Y2000  +  

 F1995B1995Y2000  -  F1995B2000Y2000  - F1995B1995Y2000              (7) 

เมื่อจัดวงเล็บในสมการ (7) ใหม่จะได้รูปแบบดังแสดงในสมการ (8) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนใน
ด้านขวามือของสมการประกอบด้วย  (1) การเปลี่ยนแปลงของ F ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995, (2) การ
เปลี่ยนแปลงของ B ระหว่างปี ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 1995 และ (3) การเปลี่ยนแปลงของ Y ระหว่างปี ค.ศ.2000 
และ ค.ศ. 1995  

Resource2000 – Resource1995 = (F2000B2000Y2000 – F1995B2000Y2000) + (F1995B2000Y2000 –  

                                                  F1995B1995Y2000) + (F1995B1995Y2000 – F1995B1995Y1995)           (8) 
                                          

โดยผลของการจัดรูปแบบของสมการ (8) ให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจในดังแสดงในสมการ (9) 

Resource2000 – Resource1995  = (ΔF)B2000Y2000 + F1995(ΔB)Y2000 + F1995B1995(ΔY)               (9)

โดยการคํานวณในรูปแบบตามที่แสดงในสมการ (9) จะแสดงให้เห็นถึงผลจากองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต (ΔF)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการค้าและ
การผลิตระหว่างประเทศ (ΔB) และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค (ΔY) ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นี้
จะช่วยทําให้เกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรแต่ละชนิดในระบบเศรษฐกิจโลก และจะเป็นข้อมูล
สําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรต่อไป 

4.3   การวเิคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรพัยากรในโครงการสร้างการค้าและการผลติของโลก 

การวิเคราะห์ที่ได้นําเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการคํานวณที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้นําเสนอโดย 
Leontief (1932) และ Leontief (1970)   ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากร
และโครงสร้างเศรษฐกิจ   ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลาศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการ
ทาง Network Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและการผลิตระหว่างประเทศ  
โดย Network Analysis เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 
Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง  โดย Erdős and Rényi (1959) ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
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4.3 การวิเคราะห์โครงสร้างการเช่ือมโยงของการใช้ทรัพยากรใน

โครงการสร้างการค้าและการผลิตของโลก

 การวิเคราะห์ที่ได้น�าเสนอในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการค�านวณ

ที่มีรากฐานจากแนวคิดซึ่งได้น�าเสนอโดย Leontief (1932) และ Leontief 

(1970) ซึ่งเป็นวิธีหลักในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของการใช้

ทรัพยากรและโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากวิธีทั้งสองแล้ว ในเวลา

ศตวรรษท่ีผ่านมา ยังมีการพัฒนางานวิจัยโดยใช้วิธีการทาง Network 

Analysis มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะของเครือข่ายการค้าและ

การผลิตระหว่างประเทศ โดย Network Analysis เป็นวิธีการทาง

คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยมีรากฐานทางแนวคิดของ 

Graph Theory และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่อง โดย Erdős and Rényi (1959) 

ได้วางรากฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติเกี่ยวกับ Network Analysis และ

แนวคิดดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเพื่อศึกษาคุณลักษณะพิเศษดังเช่นโครงสร้าง

ของสังคมมนุษย์โดย Watts and Strogatz (1998) และคุณลักษณะการ

กระจุกตัวขององค์ประกอบในเครือข่ายโดย Barabási and Albert (1999) 

โดยงานวิจัยของ Watts and Strogatz (1998) และ Barabási and Albert 

(1999) ได้กลายเป็นงานวิจัยที่มีการอ้างอิงมากที่สุดในโลก (Barabási, 

2016) เนื่องจากสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางทั้งทาง

ด้านสาขาฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการสืบสวนและ

การต่อต้านการก่อการร้าย (Lawton, 2016)

 การวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ Network Analysis ได้เริ่มถูกน�ามา

ใช้ในสาขาเศรษฐศาสตร์รวมถงึการวเิคราะห์การค้าระหว่างประเทศ โดยใน

การวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจและการส่งผ่านผลกระทบ งานวิจัยของ 

Acemoglu et al. (2010), Acemoglu et al. (2012), Acemoglu et al. (2015) 

และ Anufriev et al. (2015) ได้ประยกุต์ใช้ตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ

ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ทาง Network Analysis และสามารถแสดงถึงกลไก
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การส่งผ่านกระทบภายในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวของระบบเศรษฐกจิโดยรวมต่อการเปล่ียนแปลงในแต่ละสาขาการ

ผลิต นอกจากนี้วิธีการ Network Analysis ยังได้ถูกน�ามาใช้ในงานการ

วิเคราะห์โครงสร้างการค้าและการผลิตระหว่างประเทศโดยใช้ตารางปัจจัย

การผลิตและผลผลิตของโลก ดังเช่นงานวิจัยของ Bhattacharya et al. 

(2008), Chaney (2014), Cerina et al. (2015) และ del Rio-Chanona et 

al. (2017) ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดที่ส�าคัญของการเชื่อมโยงระหว่าง

สาขาการผลิตของแต่ละประเทศในระบบการค้าและเครือข่ายการผลิต

ของโลก 

 งานวิจัยเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทาง Net-

work Analysis ร่วมกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถใช้

ประโยชน์ในด้านต่อไปนี้

 1. การสร้างแผนผังเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วน

ต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ (Visualization)

 2. การค�านวณดัชนีเพื่อจัดล�าดับสาขาที่มีความส�าคัญสูงสุดใน

ระบบเศรษฐกิจ (Centrality Analysis)

 3. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของระบบเศรษฐกิจต่อภัยพิบัติ

หรือวิกฤตเศรษฐกิจ (Robustness and Sensitivity Analysis) 

 4. การจัดแยกกลุ่มย่อยภายในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 

(Community Detection) 

 โดยในงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ผลการค�านวณที่ได้จากสมการ (5) 

ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท ในระบบ

เศรษฐกิจและการค้าของโลก (ซึง่รวมข้อมลูของประเทศไทย) เข้ากบัวธิกีาร

ทาง Network Analysis โดยเน้นการวเิคราะห์ในประเภทที ่(1) และ (2) โดย

ในขั้นตอนแรก ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากสมการ (5) มาใช้ในการค�านวณ

เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรของแต่ละสาขาการผลิตใน
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เครือข่ายการค้าและการผลิตโลก โดยค่าดัชนีที่ใช้ค�านวณประกอบด้วย 

Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank โดยค่า Betweenness 

Centrality จะแสดงถงึความส�าคญัของแต่ละสาขาในการเป็นผูเ้ชือ่มโยงกบั

สาขาอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความ

เป็นจุดรวมที่ส�าคัญในเครือข่ายทั้งหมด

             (10)

 สมการ (10) แสดงถึงการค�านวณค่าดัชนี Betweenness 

Centrality ของสาขาการผลิต 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 โดยสาขาการผลิต 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 เป็นส่วนหนึ่งของ

เครอืข่ายการผลติ และยงัมสีาขาการผลิต 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 และ 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 ในระบบเศรษฐกจิ โดย

มจี�านวนเส้นทางการเชือ่มโยงระหว่างวตัถดุบิทีส่่งระหว่างสาขาการผลติ s 

และ 

16 
 

การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึง่แสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 เป็นจ�านวน 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 เส้นทาง และมีจ�านวนเส้นทางการส่งวัตถุดิบผ่าน

สาขา 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 เป็นจ�านวน 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึง่แสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 เส้นทาง ซึ่งจากสูตรการค�านวณดังกล่าว 

หากสาขาการผลิตมีความส�าคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่

ส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ ค่าของ 
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           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 ของสาขาดังกล่าวจะสูงกว่าของสา

ขาอื่นๆ 

 การค�านวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย 

Larry Page ซ่ึงเป็นผูร่้วมก่อตัง้บรษิทั Google และใช้ดชัน ีPageRank เป็น

วิธีการหลักในการท�างานของ Google ในการเรียงล�าดับความส�าคัญของ

หน้าเวบ็ไซต์ทีม่เีนือ้หาสอดคล้องกับผลการค้นหามากทีส่ดุ โดยการค�านวณ

ค่า PageRank ได้น�าเสนอใน Brin and Page (1998) โดยมีการค�านวณดัง

สมการ (11) 

        (11) 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอ่ืนๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A และค่าของ 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 

           ���� � ∑ �������
���������         (10) 

สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึง่แสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ

อตุสาหกรรม A ผ่านเครอืข่ายการผลิต โดยทีค่่าของ 
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โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 คอืจ�านวนสาขา

การผลติท้ังหมดที ่
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ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึง่แสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 เป็นผูน้�าส่งวัตถดุบิให้ และค่าของ N คอืจ�านวนสาขา

การผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึง่แสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 โดยที่ค่าของ 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 

แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A 

และค่าของ 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการ

ผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A โดยสมการ (11) ได้แสดงให้เห็นว่าความ

ส�าคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจขึ้นกับทั้งปริมาณการส่ง

วัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายังสาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรก

ทางขวามือของสมการ หรือ 
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การค้าและการผลิตโลก  โดยค่าดัชนีที่ใช้คํานวณประกอบด้วย Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank  
โดยค่า Betweenness Centrality จะแสดงถึงความสําคัญของแต่ละสาขาในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ   ในขณะท่ีค่าดัชนี PageRank แสดงถึงความเป็นจุดรวมที่สําคัญในเครือข่ายทั้งหมด 
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สมการ (10) แสดงถึงการคํานวณค่าดัชนี Betweenness Centrality ของสาขาการผลิต v  โดยสาขาการ
ผลิต v เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการผลิต  และยังมีสาขาการผลิต s และ t ในระบบเศรษฐกิจ  โดยมีจํานวนเส้นทาง
การเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบที่ส่งระหว่างสาขาการผลิต s และ t เป็นจํานวน ���� เส้นทาง  และมีจํานวนเส้นทางการ
ส่งวัตถุดิบผ่านสาขา v เป็นจํานวน ������� เส้นทาง   ซึ่งจากสูตรการคํานวณดังกล่าว หากสาขาการผลิตมี
ความสําคัญในลักษณะของการเป็นเส้นทางส่งผ่านที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ  ค่าของ ����  ของสาขาดังกล่าวจะสูง
กว่าของสาขาอื่นๆ  

 การคํานวณค่าของดัชนี PageRank เป็นวิธีการซึ่งค้นคิดโดย Larry Page ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google  
และใช้ดัชนี PageRank เป็นวิธีการหลักในการทํางานของ Google ในการเรียงลําดับความสําคัญของหน้าเว็ปไซด์ที่มี
เน้ือหาสอดคล้องกับผลการค้นหามากท่ีสุด   โดยการคํานวณค่า PageRank ได้นําเสนอใน Brin and Page (1998) 
โดยมีการคํานวณดังสมการ (11)   

                          PR(A) = (1-d)/N + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn) /C(Tn))      (11)

โดยที่ PR(A) คือค่า PageRank ของสาขาการผลิต A  และค่าของ PR(Ti) คือค่า PageRank ของสาขาการ
ผลิต Ti  ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรม A ผ่านเครือข่ายการผลิต   โดยท่ีค่าของ C(Ti) คือจํานวนสาขาการผลิต
ทั้งหมดที่  Ti  เป็นผู้นําส่งวัตถุดิบให้  และค่าของ N คือจํานวนสาขาการผลิตทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับสาขาการผลิต 
A  โดยที่ค่าของ d แสดงถึงสัดส่วนที่วัตถุดิบจะถึงส่งผ่านสาขาอื่นๆ ก่อนถูกส่งมายังสาขา A  และค่าของ (1-d)

แสดงถึงสัดส่วนของวัตถุดิบที่ถูกส่งตรงจากสาขาการผลิตต่างๆ มายังสาขาการผลิต A   โดยสมการ (11) ได้แสดงให้
เห็นว่าความสําคัญของสาขาการผลิต A ต่อระบบเศรษฐกิจข้ึนกับทั้งปริมาณการส่งวัตถุดิบตรงจากสาขาต่างๆ มายัง
สาขาการผลิต A (ซึ่งแสดงโดยพจน์แรกทางขวามือของสมการ หรือ (1-d) /N)  และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่านสาขา
อื่นๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่สําคัญสําหรับสาขาอื่นๆ  (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของ
สมการ)      

ในการวิเคราะห์น้ีใช้ผลการคํานวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดงถึง Global Footprint ชองการใช้ทรัพยากร
ทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลสําหรับการคํานวณค่าดัชนี 

 และปริมาณการส่งวัตถุดิบผ่าน

สาขาอ่ืนๆ โดยการส่งวัตถุดิบมายังสาขา A เป็นสัดส่วนที่ส�าคัญส�าหรับ

สาขาอื่นๆ (ซึ่งแสดงโดยพจน์ที่สองทางขวามือของสมการ) 

 ในการวิเคราะห์นี้ใช้ผลการค�านวณที่ได้จากสมการ (5) ซึ่งแสดง

ถึง Global Footprint ของการใช้ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท โดยใช้ข้อมูลปี 

ค.ศ. 2009 (ซึ่งรวมข้อมูลของประเทศไทย) เป็นข้อมูลส�าหรับการค�านวณ

ค่าดัชนี Betweenness Centrality และค่าดัชนี PageRank ของแต่ละสาขา

การผลติในแต่ละประเทศ และใช้วิธกีารสร้างแผนผังตามวธิปีระมวลผลแบบ 

ForceAtlas2 ดังที่ได้น�าเสนอใน Jacomy et al. (2014) โดยผลการค�านวณ

และการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ดังแสดงในรูปที่ 7 – รูปที่ 10 โดยขนาด

ของเส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละสาขาการผลิตมีความสัมพันธ์กับค่าของ

ดัชนี PageRank ของสาขาดังกล่าว และความเข้มของสีของแต่ละวงกลม

ทีแ่สดงสาขาการผลิตสมัพนัธ์กับ Betweenness Centrality ของแต่ละสาขา5 
5 วิธีการสร้างแผนผังของเครือข่าย (Network Visualization) มีหลายหลากวิธี โดยแต่ละวิธีมีจุดมุ่ง
หมายที่แสดงโครงสร้างของเครือข่ายต่างกัน โดยในงานวิจัยนี้  วิธีประมวลผลแบบ ForceAtlas2 ถูก
น�ามาใช้เพราะเป็นการแสดงแผนผังที่จัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นศูนย์กลางของระบบอยู่บริเวณกลาง
ภาพ และสาขาอ่ืนๆ จะอยู่ระยะไกลจากศูนย์กลางเป็นระยะทางซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของมูลค่าการ
ค้า   
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5. ผลการวิเคราะห์
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5.1 ผลการวเิคราะห์ Footprint ของการใช้ทรพัยากรทีเ่กดิจากการค้า

และการผลิตระหว่างประเทศ

 ผลจากการค�านวณโดยใช้วิธีการที่ได้น�าเสนอในหัวข้อที่ 4.1 ร่วม

กบัข้อมูลทีผู่ว้จิยัได้บรูณาการตารางปัจจยัการผลติและผลผลติของโลกกบั

ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4 ประเภท ของปี ค.ศ. 1995, 2000, 2005 

และ 2009 ซึ่งผลลัพธ์ของการค�านวณได้แสดงถึงรายละเอียดของ Global 

Footprint ดังสมการ (5) โดยผลการค�านวณได้ถูกน�าเสนอในรูปที่ 3 – 

รปูที ่5 โดยรปูที ่3 แสดงถงึสดัส่วนของทรพัยากรทีถ่กูใช้และเสมอืนได้เป็น

ส่วนหนึ่งของการน�าเข้าหรือส่งออกผ่านเครือข่ายการค้าและการผลิต

ระหว่างประเทศ ซึง่จะเหน็ได้ว่า ทรพัยากรทีด่นิและน�้า มสีดัส่วนของการน�า

ถกูไปใช้ในการผลิตสนิค้าเพือ่การค้าและการผลิตระหว่างประเทศในสดัส่วน

ที่ใกล้เคียงกันและมีอัตราร้อยละไม่สูงมาก ในขณะที่สัดส่วนของการใช้

พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 เพื่อการผลติสนิคา้ในการค้าและการผลติ
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ระหว่างประเทศมีอัตราสูงกว่า และนอกจากนี้ ผลการค�านวณยังแสดงให้

เห็นว่า สัดส่วนของการใช้พลังงานมีค่าที่ผันผวนมากกว่าทรัพยากรอื่นๆ 

โดยความผันผวนของราคาได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ 

 เพ่ือท�าความเข้าใจถึงสถานะของแต่ละประเทศด้านดุลการค้า

เสมือนของทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 4 ประเภท ผลการจากค�านวณซึ่งน�า

เสนอในรูปที่ 4 ได้แสดงให้เห็นว่า สถานะของการเป็นผู้ส่งออกและน�าเข้า

ของแต่ละประเทศและแต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยในกรณี

ของญี่ปุ่นและกลุ่มสหภาพยุโรปจะมีลักษณะที่คล้ายกัน กล่าวคือเป็นผู้น�า

เข้าเสมือนส�าหรับทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท ในขณะที่ประเทศจีนมีลักษณะ

ของการเป็นเสมอืนผูส่้งออกสทุธสิ�าหรบัทรพัยากรน�า้ พลงังาน รวมถงึการ

ปล่อยก๊าซ CO2 และจากปริมาณการส่งออกที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองของจีน

ท�าให้มีแนวโน้มของการเป็นผู้ส่งออกเสมือนของน�้าและพลังงานที่เพิ่มขึ้น 

และยังส่งผลต่อการเพิม่ขึน้อย่างมากของการเป็นผูส่้งออกเสมอืนของกรณี

ก๊าซ CO2 โดยในกรณีของประเทศสหรัฐฯ ผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็น

ว่าสหรัฐฯ เป็นผู้น�าเข้าสุทธิส�าหรับกรณีของการใช้ที่ดินและน�้า แต่ในปี 

ค.ศ. 2009 บทบาทของสหรฐัฯ ในกรณีของพลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 

ได้เปลี่ยนจากผู้น�าเข้าเป็นผู้ส่งออกสุทธิ ส�าหรับกรณีของประเทศไทย 

เนื่องจากข้อมูลทรัพยากรมีครบทั้ง 4 ประเภทในปี ค.ศ. 2009 งานวิจัยนี้

จึงได้น�าเสนอผลการค�านวณเฉพาะของปีดังกล่าว ซ่ึงผลที่ได้แสดงให้เห็น

ว่าประเทศไทยเป็นผูส่้งออกเสมอืนในกรณขีองทีด่นิ น�า้ และการปล่อยก๊าซ 

CO2 แต่เป็นผูน้�าเข้าสทุธเิสมอืนในกรณขีองพลังงาน ซึง่ผลทีไ่ด้นีส้อดคล้อง

กับลักษณะของโครงสร้างการส่งออกของไทย ซึ่งในอันดับสินค้าที่มีมูลค่า

ส่งออกสูงมีสินค้าเกษตรหลายประเภท ซึ่งใช้ทรัพยากรน�้าและที่ดินเป็น

ปัจจัยหลักในการผลิต ในขณะที่ภาคพลังงานของไทยยังพึ่งพิงการน�าเข้า

เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

 การค�านวณ Global Footprint ยังสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ
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การใช้ทรพัยากร โดยรปูที ่5 ได้แสดงให้เหน็ถงึปรมิาณของการใช้ทรพัยากร

แต่ละชนิดต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของแต่ละประเทศ ซึ่งผล

การวเิคราะห์แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มโดยรวมซึง่ทกุประเทศมปีระสทิธภิาพ

การใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่ดีขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ท�าการศึกษา แต่

อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประเด็น ซึ่งประกอบด้วย

 - กรณีของประเทศญีปุ่น่ซึง่เป็นประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพการใช้

ทรัพยากรต่อ GDP ที่ดีที่สุดในทุกประเภททรัพยากร แต่อย่างไรก็ดี

ประสทิธภิาพมแีนวโน้มทีท่รงตวัหากเปรยีบเทยีบกบักรณขีองประเทศอืน่ๆ 

 - กลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปมปีระสทิธภิาพการใช้ทรพัยากร

ที่ดีเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐฯ มีประสิทธิภาพ

ที่ดีเป็นอันดับ 3 และมีแนวโน้มการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในทุก

ทรัพยากร

 - ประเทศจีนมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ต�่ากว่าประเทศ

อื่นๆ โดยส่วนใหญ่ แต่ตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษา การพัฒนา

ประสิทธิภาพของจีนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 - ในกรณีของประเทศไทย การใช้ทรัพยากรที่ดิน น�้า และการ

ปล่อยก๊าซ CO2 มีประสิทธิภาพที่ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของโลก ในขณะที่

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ทั้งนี้ประเทศไทยมีค่า

การใช้น�้าต่อ GDP สูงมากประเทศหนึ่งของโลก การให้ความส�าคัญกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผลการ

ค�านวณและเปรยีบเทยีบนีย้งัเน้นย�า้ให้เหน็ว่าบรหิารจดัการทรัพยากรอืน่ๆ 

ของไทยท้ังด้านการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและทีด่นิ กม็คีวามส�าคญัเช่นกนั 

5.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้

ทรัพยากร 

 จากการวิเคราะห์ Global Footprint ที่ได้น�าเสนอในหัวข้อ 5.1 ผล
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การวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่แตกต่างของแต่ละประเทศใน

สถานะผูน้�าเข้าเสมอืนหรอืผูส่้งออกเสมอืนของแต่ละทรพัยากร และยงัแสดง

ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ

แต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ดีแนวทางการวิเคราะห์ Global Footprint ยัง

สามารถเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการ SDA (ดังที่น�าเสนอในหัวข้อ 4.2) ซึ่งผลที่ได้

จะแสดงถึงสัดส่วนของปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากร 

โดยผลการวิเคราะห์ดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของการใช้

ทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 2000 – 2005 

และช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2009 โดยการเพิ่มขึ้นของความต้องการบริโภคขั้น

สุดท้าย (Δfinal demand) เป็นปัจจยัหลักทีส่่งผลท�าให้การใช้ทรัพยากรเพิม่

ขึน้ ในขณะเดยีวกนัก็เกิดการเพ่ิมขึน้ของประสทิธภิาพของการใช้ทรัพยากร

ทั้ง 4 ประเภทตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีอัตราการเพิ่ม

ขึ้นของความต้องการบริโภคขั้นสุดท้าย (Δfinal demand) ยังเพิ่มสูงกว่า

ประสทิธภิาพของการใช้ทรพัยากร ดงันัน้ผลลัพธ์สทุธยิงัส่งผลท�าให้เกดิการ

ขยายตัวของความต้องการทรัพยากรทั้ง 4 ประเภท นอกจากนี้ผลการ

วิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของเครือข่ายการค้าและการผลิต

ของโลก(Δglobal supply chain) ก็ส่งผลต่อความต้องการทรัพยากรที่มาก

ขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2005 และระหว่างปี 

ค.ศ. 2005 - 2009 แต่อย่างไรกด็ ีการขยายตวัของเครอืข่ายการค้าและการ

ผลติของโลกยงัมสีดัส่วนทีต่�า่มากหากเปรยีบเทยีบกบัผลของการขยายตวั

เนื่องจากความต้องการบริโภคขั้นสุดท้าย (Δfinal demand) 

 ผลการแยกสัดส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ควรตระหนักเกี่ยว

กับแนวโน้มของผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา

เศรษฐกิจ เน่ืองจากจะเหน็ได้ว่าการเพิม่ประสทิธภิาพของการทรัพยากรยงั

ต�่ากว่าการเติบโตของการบริโภค (Δfinal demand) อีกทั้งการขยายตัวของ

เครือข่ายการผลิต (Δglobal supply chain) ก็ส่งผลท�าให้เกิดความต้องการ
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ทรัพยากรมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการวางแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนจึงควร

มีข้อพิจารณาทางด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเป็นหนึ่ง

ในประเด็นหลัก ทั้งนี้เพราะทรัพยากรทั้งที่ดิน น�้า และเช้ือเพลิงประเภท

ฟอสซิลมีอยู่อย่างจ�ากัด ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO2 จะส่งผลกระทบต่อ

สภาพภูมิอากาศในระยะยาว โดยประเดน็เหล่านีไ้ด้เร่ิมมกีารเสนอแนะแนว

ทางเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยได้ก�าหนดไว้ในรายงานของ OECD (2011) 

และ European Commission (2011)

5.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างการเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากรใน

โครงการสร้างการค้าและการผลิตของโลก

 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 5.1 และ 5.2 ได้แสดงให้เห็นสถานะ

ของแต่ละประเทศในการเป็นเสมือนผู้ส่งออกหรือผู้น�าเข้าสุทธิในแต่ละ

ประเภททรัพยากร รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ทรัพยากร แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ

สาขาการผลิตระหว่างประเทศในเครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกได้

อย่างชัดเจน ดังน้ันการวิเคราะห์แบบ Network Analysis จึงถูกน�ามา

ประยุกต์ใช้กับข้อมูล Global Footprint ของปี ค.ศ. 2009 ในแต่ละประเภท

ทรัพยากร โดยวิธีการค�านวณค่าดัชนีที่แสดงความส�าคัญของแต่ละสาขา

การผลติ และน�าผลทีไ่ด้มาสร้างแผนผงัแสดงภาพแสดงความเชือ่มโยงของ

สาขาการผลิตทั้งหมดดังแสดงในรูปที่ 7 – รูปที่ 10

 รปูท่ี 7 แสดงถงึผลการวิเคราะห์ในกรณีของการใช้ทีด่นิ ซึง่แผนผงั

ที่สร้างข้ึนได้แสดงให้เห็นว่า สาขาการเกษตรเป็นแกนหลักในลักษณะ

เสมือนการส่งผ่านทรพัยากรทีด่นิในเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ โดย

สาขาเกษตรของกลุ่มประเทศ Rest of the World (ROW_AGR) มีล�าดับ

ความส�าคัญสูงสุด และสาขาเกษตรของไทย (TH_AGR) และจีน (CHN_

AGR) ได้เชือ่มโยงกบัสาขาดงักล่าว โดยผลการวเิคราะห์ได้แสดงให้เหน็ว่า
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ในกรณีนี้สาขาการเกษตรเป็นศูนย์กลาง ทั้งในความสัมพันธ์ระหว่างสาขา

การผลิตในประเทศ และเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ

 รูปที่ 8 แสดงถึงผลการวิเคราะห์ในกรณีของทรัพยากรน�้า ซึ่ง

ผลการวเิคราะห์มลีกัษณะคล้ายกบักรณขีองการใช้ทีด่นิทีส่าขาเกษตรเป็น

สาขาหลกัของความเช่ือมโยง จากการแสดงความส�าคญัของสาขาด้วยล�าดบั

ของเฉดสี(แสดงถึงค่าของ Betweenness Centrality) และขนาดของ

วงกลม(แสดงถึงดัชนี PageRank) สาขาเกษตรของกลุ่มประเทศ Rest of 

the World (ROW_AGR) มีความส�าคัญมากที่สุดของเครือข่ายการผลิต 

และสาขาเกษตรของไทยรวมถึงของประเทศจีน สหรัฐฯ และยุโรป ได้เชื่อม

โยงเข้ากับสาขาดังกล่าว โดยเมื่อวิเคราะห์ระหว่างสาขาต่างๆ ใน

ประเทศไทย สาขาการเกษตร (TH_AGR) เป็นศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อม

ไปสู่การส่งออก

 รูปที่ 9 แสดงถึงการวิเคราะห์ในกรณีของการใช้พลังงาน โดย

ผลจาก Network Analysis ได้แสดงให้เหน็ถงึลักษณะทีแ่ตกต่างไปจากกรณี

ของน�า้และทีด่นิ โดยศนูย์กลางของเครอืข่ายคอืสาขาภาครัฐบาลของ Rest 

of the World (ROW_GOV) ซึง่แสดงให้เหน็ว่ารฐับาลของประเทศผูส่้งออก

พลังงานโดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลางเป็นผู ้มีบทบาทมากที่สุด

เนื่องจากมีค่าดัชนี PageRank สูงที่สุด โดยมีสาขาการก่อสร้างเป็นสาขาที่

มีความส�าคัญรองลงมา (ROW_CON) นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าหลายสาขา

การผลติของประเทศสหรฐัฯ จนี และสหภาพยโุรป กม็ส่ีวนเชือ่มต่อกบัส่วน

กลางของแผนผัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสาขาเหล่านี้เป็นผู้ใช้พลังงานที่ส�าคัญ 

ในกรณีของประเทศไทยพบว่าสาขาการผลิตของไทยไม่มีสัดส่วนการใช้

พลงังานทีส่งูมากเมือ่เทยีบในระดบันานาชาตดิงัแสดงโดยขนาดของวงกลม

ของแต่ละสาขาการผลิต และการเช่ือมต่อในแผนผงัทีอ่ยูใ่นลกัษณะกระจาย

ในส่วนรอบๆ ของแผนผัง 

 รูปที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ด้วย Network Analysis ในกรณี
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รูปที ่3: สัดส่วนของทรัพยากรท่ีใช้ในการผลติสินค้าเพ่ือส่งตอ่ในเครือข่ายการผลติของโลก เปรียบเทียบกับปริมาณทรัพยากรทั้งหมดทีใ่ชใ้นแต่ละปี  

 

 
 

 
 ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัย  
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ของการปล่อยก๊าซ CO2 โดยลักษณะของแผนผังแสดงให้เห็นถึงการเชื่อม

ต่อของการผลิตระหว่างประเทศที่มีกลุ่มประเทศ Rest of the World เป็น

ศนูย์กลาง โดยมีเครอืข่ายการผลิตภายในประเทศของสหรฐัฯ สหภาพยโุรป 

จนี และญีปุ่น่ เชือ่มต่ออยูโ่ดยรอบ โดยมสีาขาการผลติแร่ธาตแุละเชือ้เพลงิ 

(ROW_MIN) สาขาการก่อสร้าง (ROW_CON) และสาขาการผลิตยาน

พาหนะ (ROW_TRQ) เป็นศูนย์กลางและมีการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด 

นอกจากนี้ยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสาขาการผลิตยานพาหนะของสหรัฐฯ 

(US_TRQ) และจีน (CHN_TRQ) รวมถึงสาขาการก่อสร้างของจีน (CHN_

CON) เป็นสาขาทีม่คีวามใกล้ชิดกบัศนูย์กลางของเครอืข่ายและมรีะดบัการ

ปล่อย CO2 ที่สูงมากเช่นกัน ในกรณีของประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ได้

แสดงให้เห็นว่าสาขาการผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและประปา (TH_EGW) 

เป็นสาขาการหลักในการปล่อยก๊าซ CO2 และท�าหน้าเป็นศนูย์ของเครอืข่าย

การผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังมีสาขาการเกษตร และขนส่งที่มีบทบาท

ในการปล่อยก๊าซ CO2 ภายเครือข่ายการผลิตของประเทศไทย 

รูปที่ 3

สัดส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งต่อในเครือข่ายการผลิต

ของโลก เปรียบเทียบกับปริมาณทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละปี 

 

  

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย 
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รูปที ่4: ปริมาณสุทธิของการส่งออกทรัพยากรแฝงของแตล่ะประเทศ  

ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัย 
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รูปที่ 4

ปริมาณสุทธิของการส่งออกทรัพยากรแฝงของแต่ละประเทศ 

   

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย

รูปที่ 5

สดัส่วนการใช้ทรพัยากรของแต่ละประเทศต่อมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวม (GDP)

   

24 
 

 

รูปที ่5: สัดส่วนการใช้ทรัพยากรของแต่ละประเทศตอ่มลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 

ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัย 
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ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 6

สัดส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากร

ในแต่ละประเภท (ผลจากการวิเคราะห์ด้วย SDA) 
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รูปที ่6: สัดส่วนของปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรในแต่ละประเภท(ผลจากการวิเคราะห์ด้วย SDA)   

ท่ีมา: การคํานวณโดยผู้วิจัย 
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ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 7

ผลการวิเคราะห์ด้วย Network Analysis ในกรณีการใช้ทรัพยากรที่ดิน

กับเครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกในปี ค.ศ. 2009 

 

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 8

ผลการวิเคราะห์ด้วย Network Analysis ในกรณีการใช้ทรัพยากรน�้า

กับเครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกในปี ค.ศ. 2009 

 

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 9

ผลการวิเคราะห์ด้วย Network Analysis ในกรณีการใช้พลังงานกับ

เครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกในปี ค.ศ. 2009 

 

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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รูปที่ 10

ผลการวิเคราะห์ด้วย Network Analysis ในกรณีการปล่อยก๊าซ CO2 

กับเครือข่ายการค้าและการผลิตของโลกในปี ค.ศ. 2009 

 

ที่มา: การค�านวณโดยผู้วิจัย
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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 งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการข้อมูลการค้าและการ

ผลิตระหว่างประเทศที่อยู่ในรูปแบบของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ของโลก (Global Input-Output Table) และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าว

กับวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการค�านวณ Global Footprint ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการค�านวณได้แสดงให้เห็นว่า

ทรพัยากรโดยส่วนใหญ่ยงัถกูใช้เพือ่การผลติและบรโิภคในประเทศ แต่เมือ่

ค�านวณปริมาณเสมือนของการน�าเข้าและส่งออกของแต่ละทรัพยากรโดย

ใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 2009 พบว่าประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

เป็นประเทศผูน้�าเข้าสทุธขิองทรพัยากรทัง้ 4 ประเภท และทัง้ประเทศญีปุ่่น

และกลุม่ประเทศสหภาพยโุรปยงัเป็นผูใ้ช้ทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

อันดับ 1 และ 2 ของโลก ในขณะที่สหรัฐฯ มีสถานะทั้งเป็นผู้น�าเข้าเสมือน 

(ที่ดินและน�้า) และส่งออกเสมือน (พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2) และ

จีนเป็นผู้ส่งออกเสมือนในทรัพยากรน�้า พลังงาน และการปล่อยก๊าซ CO2 
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ทั้งนี้ในกรณีของประเทศไทย ผลการค�านวณแสดงให้เห็นว่าไทยมีสถานะ

เป็นผูส่้งออกเสมือนในทรพัยากรทีด่นิ น�้า และการปล่อยก๊าซ CO2 นอกจาก

นี้ยังพบว่าสัดส่วนของการใช้ทรัพยากรน�้าต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 

(GDP) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเป็นอย่างมาก รวมถึงสัดส่วนดังกล่าว

ของการปล่อยก๊าซ CO2 และการใช้ที่ดิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

เช่นกัน 

 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ SDA ได้แสดงให้เห็นว่า การ

เพิม่ขึน้ของการบรโิภคเป็นปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้การใช้ทรัพยากรเพิม่ข้ึน ทัง้นี้

ถงึแม้ว่าจะมแีนวโน้มของการเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้ทรัพยากรทีด่ข้ึีนอย่าง

ต่อเนือ่ง แต่ยงัต�า่กว่าอตัราการเพิม่ของการบรโิภค ดงันัน้จงึเป็นประเดน็ที่

ต้องมีการให้ความสนใจในการวางแผนการพฒันาทีย่ัง่ยนืในอนาคต รวมถงึ

แสวงหาวิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรที่สูงกว่าการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคเพ่ือรองรับการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน

 ผลจากการประยุกต์ใช้ Network Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

Global Footprint ได้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการเชื่อมโยงของการ

ส่งผ่านทรัพยากรในแต่ละประเภทในเครือข่ายการค้าและการผลิตของโลก 

โดยในกรณขีองทรพัยากรน�า้และทีด่นิ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เหน็ว่าสาขา

การเกษตรของไทยเป็นทัง้ศูนย์กลางของเครอืข่ายการผลติและประเทศและ

เป็นจดุเชือ่มต่อกับสาขาการผลิตในประเทศอืน่ๆ ในขณะทีใ่นกรณขีองการ

ใช้พลังงาน พบว่าศูนย์กลางของเครือข่ายของโลกอยู่ที่กลุ่มประเทศ Rest 

of the World และภาคการผลิตของไทยมสีดัส่วนการใช้พลงังานไม่มากเมือ่

เทยีบกับสาขาการผลิตต่างๆ ในระดบันานาชาต ิในกรณขีองการปล่อยก๊าซ 

CO2 พบว่าสาขาการผลิตไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาตแิละประปาของไทยเป็นสาขา

หลกัในการปล่อยก๊าซ CO2 รวมถงึเป็นศนูย์กลางของภาคการผลติทัง้หมด

ของไทย และมีสาขาการเกษตรเป็นล�าดับรองลงมา โดยมีการเชื่อมโยงไป
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ยังเครือข่ายการผลิตของโลกผ่านสาขาการขนส่ง สาขาปิโตรเคมี และการ

ผลิตวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (Non-Metal Materials) 

  ผลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด น�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดังต่อไปนี้

 1. การให้ความส�าคัญต่อการบรกิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้ทรพัยากร โดยน�า้ ทีด่นิ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความส�าคญั

มากเพราะประเทศไทยมีค่าประสิทธิภาพที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก อีกทั้ง

ประเทศไทยมีสถานะเสมือนเป็นผู้ส่งออกสุทธิของทรัพยากรเหล่านี้ 

 2. การเตบิโตทางเศรษฐกิจท�าให้การใช้ทรัพยากรเพิม่ข้ึน แต่เพือ่

ให้การพฒันาเกดิความยัง่ยนื ควรส่งเสรมิให้อัตราการเพิม่ของประสทิธภิาพ

การใช้ทรัพยากรมีค่าสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของการบริโภค ดังนั้นการ

บรหิารรวมถงึการพฒันาและการถ่ายทอดเทคโนโลยจีงึเป็นประเดน็ส�าคญั

ส�าหรับนโนบายเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 3. ภาคเกษตรเป็นสาขาที่ส�าคัญในด้านของการใช้ทรัพยากรน�้า

และที่ดิน ดังนั้นนโยบายด้านการจัดการน�้าและที่ดินจึงควรให้ความส�าคัญ

ที่สาขาดังกล่าว ในด้านของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรให้ความส�าคัญ

ที่สาขาการผลิตไฟฟ้า รวมถึงสาขาต่อเนื่องที่เชื่อมต่อการค้าและการผลิต

ระหว่างประเทศ เช่น ปิโตรเคมี ขนส่ง และการผลิตวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ซึ่ง

นโยบายทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และการวิจัย

และพัฒนาควรมีการบูรณาการกันเพื่อปรับเป้าหมายและวิธีการด�าเนิน

นโยบายที่สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี ซ่ึง

รวมถึงการปรับต�าแหน่งของประเทศไทยใน Global Value Chain เพื่อให้

เกิดการพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

 นอกจากแนวทางด้านการจัดท�านโยบายทีส่อดคล้องกบัสถานะการ

ผลติและข้อจ�ากดัของทรพัยากรของประเทศไทยดงัทีไ่ด้น�าเสนอข้างต้น ควร
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ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ทรพัยากรอย่างต่อเนือ่ง และจดัเกบ็ข้อมลูการใช้ทรพัยากรในแต่ละประเภท

ท่ีมีลักษณะการจ�าแนกตามคุณสมบัติโดยละเอียด เช่น การจัดเก็บข้อมูล

ในลักษณะตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโลก (Global Input-

Output Table) ที่มีรายละเอียดของประเทศไทยในทุกปี และการจัดเก็บ

ข้อมูลการใช้ทรัพยากรในทุกปีเช่นกัน ซึ่งจะท�าให้การค�านวณเกิดความ

แม่นย�า6 การแบ่งแยกข้อมลูทรพัยากรน�า้ออกเป็น 3 ประเภท (Green, Blue 

และ Grey Water) และการจัดแบ่งการใช้ที่ดินตามลักษณะทางกายภาพ

และคณุสมบตัด้ิานแร่ธาตขุองดนิ ซึง่จะช่วยให้การวิเคราะห์มคีวามละเอยีด 

และน�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีม่คีวามครบถ้วนในประเดน็

เฉพาะของแต่ละทรัพยากรมากขึ้น รวมถึงสามารถขยายการวิเคราะห์ให้

ครอบคลมุถงึการค�านวณปรมิาณการใช้ทรพัยากรแต่ละประเภททีท่�าให้เกดิ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากนี ้การพฒันาการวิเคราะห์ในอนาคตควรแยกรายละเอยีด

ประเทศหรือกลุ่มประเทศให้มากขึ้น โดยแยกประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญของไทย

ออกจากกลุ่มประเทศอื่นๆ ของโลก (Rest of the World) และควรเพิ่มการ

วิเคราะห์ให้สามารถระบถุงึคณุลักษณะของประเทศและกลุม่ประเทศต่างๆ 

ว่าอยู่ในลักษณะของคู่ค้าหรือคู่แข่งของไทยในการค้าโลกต่อไป

6 ในงานวิจัยนี้อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นเนื่องจากข้อมูลการใช้ทรัพยากรน�้าและการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกกับข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโลก (Global Input-Output Table) คลาด

เคลื่อนระหว่างกัน 1 ปี ท�าให้ผู้วิจัยต้องใช้วิธีการประมาณค่าการใช้ทรัพยากรน�้าและการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เพื่อปรับให้ข้อมูลตรงกันตามปีของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของโลก (Global 

Input-Output Table)     
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ภาคผนวก

รายชื่อสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รวมอยู่ในตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิต (Global Input-Output Table) ในงานวิจัยนี้  

ภาคผนวก 

 

รายชื่อสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีร่วมอยู่ในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Global Input-Output Table) ในงานวิจัยนี้   

หมายเลขสาขา ตัวย่อ รายละเอียดของกิจกรรม 
1 AGR Agriculture, hunting, forestry and fishing 
2 MIN Mining and quarrying 
3 FOD Food, beverages and tobacco 
4 TEX Textiles and textile products 
5 WOD Wood and products of wood and cork 
6 PAP Pulp, paper, printing and publishing 
7 PET Coke, refined petroleum and nuclear fuel 
8 CHM Chemicals and chemical products 
9 RBP Rubber and plastics 
10 NMM Other non-metallic mineral 
11 MET Basic metals 
12 FBM Fabricated metal products 
13 MEQ Machinery, not elsewhere classified 
14 CEQ Computer, Electronic and optical equipment 
15 ELQ Electrical machinery and apparatus, nec 
16 MTR Motor vehicles, trailers and semi-trailers 
17 TRQ Other transport equipment 
18 OTM Manufacturing nec; recycling 
19 EGW Electricity, gas and water supply 
20 CON Construction 
21 WRT Wholesale trade, Retail trade and repair 
22 HTR Hotels and restaurants 
23 TRN Transport and storage 
24 PTL Post and telecommunications 
25 FIN Financial intermediation 
26 REA Real estate activities 
27 RMQ Renting of machinery & equipment and other business activities 
28 ITS Computer and related activities 
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รายชื่อสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่รวมอยู่ในตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิต (Global Input-Output Table) ในงานวิจัยนี้  (ต่อ)
 

รายชื่อสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีร่วมอยู่ในตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Global Input-Output Table) ในงานวิจัยน้ี  (ต่อ) 

หมายเลขสาขา ตัวย่อ รายละเอียดของกิจกรรม 
29 BZS R&D and other business activities
30 GOV Public administration and defense; compulsory social security 
31 EDU Education 
32 HTH Health and social work
33 OTS Other community, social and personal services 
34 PVH Private households with employed persons 
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1. บทน�าและความส�าคัญของปัญหา 
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 ระบบเศรษฐกิจของโลกก�าลังก้าวเข้าสูช่่วงเวลาของการเปลีย่นผ่าน

ครั้งใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะน�าไปสู่การพลิกโฉมในเชิง

โครงสร้างของภาคอตุสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิของโลก ขบัเคลือ่นด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระบวน

ทัศน์ การให้คุณค่า และวิถีการใช้ชีวิตของประชากรโลก

 ในกรณีของภาคพลังงานก็เช่นเดียวกัน เราก�าลังพบเห็นแนวโน้ม

ที่มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ของการเปลี่ยนผ่านพลิกโฉมอย่างขนานใหญ่ 

โดยที่เป็นผลจากทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของ

เทคโนโลยกีารผลิตและเทคโนโลยกีารใช้พลังงาน ร่วมกบัการเปลีย่นแปลง

ของกระแสสังคมโลกที่หันมาให้ความส�าคัญกับปัญหาผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งสอง

ด้านก�าลังค่อย ๆ สร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดหา การ
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ผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคพลังงานของโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงที่

ก�าลังทวีความชัดเจนและความรวดเร็วมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีศักยภาพที่จะ

ก่อปัญหาให้กับระบบและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องได้เป็นอย่างมาก ซึง่หากภาค

ส่วนทีเ่ก่ียวข้องไม่ได้มกีารเตรยีมการรบัมอืไว้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที

เพยีงพอ ก็อาจประสบปัญหาจากการแข่งขนัในตลาดและ/หรือต้นทนุทีเ่พิม่

สูงขึน้ จนอาจน�าไปสูผ่ลกระทบต่อความอยูร่อดของกจิการและภาระต้นทนุ

ของผู้บริโภคได้ 
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2. วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
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 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาค

พลังงานในมิติต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและในกรณีของประเทศไทย เพื่อ

สะท้อนภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมที่ก�าลังเกิดข้ึนในภาค

พลังงานของโลกและรวมทั้งของประเทศไทย โดยเราสามารถแบ่งเนื้อหา

ของการศึกษาวิเคราะห์ส�าหรับบทความชิ้นนี้ออกได้เป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 

 ส่วนที่หนึ่ง เป็นการน�าเอาข้อมูลด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศไทยมาท�าการวิเคราะห์เพื่อจ�าแนกและบ่งชี้แนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงที่ก�าลังก่อตัวและด�าเนินอยู่ ทั้งในส่วนของความต้องการใช้

พลังงาน การผลิตพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล และการผลิตพลังงาน

หมุนเวียน ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จริง กับผลการคาดการณ์อนาคตของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนพลังงานไฟฟ้าของไทย เท่าที่มีการด�าเนินการผ่านมาในอดีต เพื่อ

พจิารณาว่าผลการคาดการณ์ต่างๆ มคีวามใกล้เคยีงกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จริงหลงั
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จากนั้นหรือไม่เพียงใด รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการ

คาดการณ์และการวางแผนให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น (เนื้อหา

ตอนที่ 3 ของบทความ)

 ส่วนที่สองจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวยีนของโลก เช่ือมโยงกบัการพจิารณาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงพลกิ

โฉมของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน โดยการวิเคราะห์จะเน้นให้น�้าหนัก

กับการพิจารณาในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน

หมุนเวยีนผนัแปร (Variable Renewable Energy) เช่น การผลติไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic หรือ Solar PV) หรือ จากพลังงาน

ลม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและแนวโน้มที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

ของการพลิกโฉมของภาคพลังงานในปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นทิศทาง โอกาส 

และความท้าทายที่ก�าลังก่อตัวขึ้น (เนื้อหาตอนที่ 4 ของบทความ)

 โดยหลังจากการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนข้างต้น ในช่วงท้ายของ

บทความ (เน้ือหาตอนที ่5) จะเป็นการทดลองน�าเสนอข้อเสนอเบือ้งต้นของ

ผูว้จิยั เกีย่วกบัทางเลือกในการเตรยีมการรองรบัปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน; International Energy 

Agency (IEA); International Renewable Energy Agency (IRENA); 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF); รวมทั้งข้อมูลที่ปรากฏใน

รายงานแผนพฒันาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development 

Plan หรือแผน PDP จัดท�าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพลังงาน) และรายงาน World Energy Outlook (จัดท�าโดย 

International Energy Agency หรือ IEA) เป็นต้น
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 ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับการผลิตและการใช้พลงังานไฟฟ้า และ 

รวมทั้งข้อมูลตัวแปรพื้นฐานส�าคัญต่าง ๆ ในการคาดการณ์/วางแผน

พลงังาน เช่น จ�านวนประชากร ผลผลิตมวลรวมในประเทศ มลูค่าการลงทนุ

ในภาคพลังงาน เป็นต้น ทั้งในระดับโลกและในกรณีของประเทศไทย

 2.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการคาดการณ์/วางแผนพลังงาน

ไฟฟ้า โดยในส่วนของกรณปีระเทศไทยจะใช้ข้อมลูการคาดการณ์/วางแผน

ที่ปรากฏในแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (แผน PDP) เป็นหลัก ขณะที่

ในกรณีข้อมูลระดับโลก จะใช้ผลการคาดการณ์ในรายงาน World Energy 

Outlook ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เป็นฐานในการวเิคราะห์

 3.  วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน โดยเปรียบเทียบ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง กับผลการคาดการณ์/วางแผนของ

องค์กรด้านพลงังานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครฐัของประเทศไทย 

ส�าหรับข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานที่ส�าคัญในมิติต่าง ๆ



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

340

3. การวิเคราะห์การวางแผนพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

341

 ส�าหรบัภาคพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย กลไกทีมี่บทบาทส�าคญั

อย่างทีส่ดุในการก�าหนดทศิทางและจงัหวะก้าวของระบบไฟฟ้าของประเทศ 

กคื็อ “แผนพัฒนาก�าลังไฟฟ้าของประเทศไทย” (Power Development Plan 

หรอืแผน PDP) ซึง่เป็นแผนแม่บททีก่�าหนดกรอบของการพฒันาก�าลงัการ

ผลิตไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย กล่าวคือ แผน PDP จะเป็นแผนที่

ก�าหนดว่า ในแต่ละช่วงปีประเทศไทยควรมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า

จ�านวนกี่โรง เป็นโรงไฟฟ้าประเภทอะไรบ้าง มีขนาดก�าลังการผลิตเท่าไหร่ 

ใช้เชื้อเพลิงอะไร ต�าแหน่งที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมควรเป็นที่ใด (ใน

บางกรณี) และรวมไปจนถึงการก�าหนดแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

ของประเทศ เพื่อให้ระบบมีความสามารถที่จะรองรับการเพิ่มข้ึนของ

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้ในระยะยาว ในช่วงประมาณ 

15-20 ปี

 ในปัจจบัุนการจดัท�าแผน PDP จะเป็นการด�าเนนิงานโดยกระทรวง
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พลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้การ

ก�ากับดูแลของคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและจัด

ท�าแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ

ทบทวนแผน PDP อย่างค่อนข้างสม�่าเสมอเป็นระยะ ๆ (ราวทุก 2-3 ปี) 

เพือ่ให้แผนมคีวามสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกจิ สภาวะความเปลีย่นแปลง

ในการผลติและการใช้พลังงาน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงในนโยบายของภาค

รฐั โดยแผน PDP ฉบบัล่าสดุทีม่กีารน�ามาใช้อยูใ่นปัจจบุนักค็อื แผนพฒันา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. ปี2558 – 2579 (PDP2015) 

 การวิเคราะห์การวางแผนพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยส�าหรับ

บทความชิ้นนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 (1) การวิเคราะห์ค่าคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

 (2) การวิเคราะห์ค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล

 (3) การวเิคราะห์ค่าคาดการณ์ปรมิาณการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียน

 โดยการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลการคาดการณ์/วางแผนที่ปรากฏใน

แผน PDP ท่ีทางผู้วิจัยสามารถรวบรวมได้ (ตั้งแต่แผน PDP ฉบับปี 

ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) จนถึงแผน PDP ฉบับปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

จ�านวนรวมทั้งสิ้น 15 แผน

 3.1 การวิเคราะห์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า

 ขั้นตอนที่ส�าคัญขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน PDP ก็คือ การ

พยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งในส่วนของค่าความ

ต้องการก�าลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด (Peak Electricity Demand) และ 

ค่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี (Annual Electricity 

Generation) ซ่ึงค่าประมาณการความต้องการพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว
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ที่มา: ข้อมูลจากแผน PDP และ กฟผ.(2560) 

รูปที่ 1: Actual vs. Forecast: Peak Electricity Demand (MW) 
 
 

ทั้งสองส่วน จะถูกใช้เป็นฐานในการพิจารณาเลือกก�าหนดก�าลังการผลิตที่

ระบบจะต้องมีการติดตั้งเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการรองรับความ

ต้องการของผู้ใช้ไฟทั้งหมดได้อย่างเพียงพอในแต่ละช่วงปี

 รูปที่ 1 แสดงผลการคาดการณ์ค่าความต้องการก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าสูงสุด ที่ปรากฏในแผน PDP ทั้ง 15 ฉบับ เปรียบเทียบกับค่าความ

ต้องการก�าลงัการผลติไฟฟ้าสงูสดุทีเ่กดิขึน้จรงิในปีต่าง ๆ  ในช่วงระหว่างปี 

ค.ศ. 1990-2016 ขณะที่รูปที่ 2 แสดงผลการคาดการณ์ค่าปริมาณการผลิต

พลงังานไฟฟ้ารวมรายปีในแผน PDP 15 ฉบบั เปรยีบเทียบกับ ค่าปรมิาณ

การผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปีที่เกิดขึ้นจริงในปีต่าง ๆ ในช่วงระหว่างปี 

ค.ศ. 1990-2015

รูปที่ 1

Actual vs. Forecast: Peak Electricity Demand (MW)

ที่มา: ข้อมูลจากแผน PDP และ กฟผ.(2560)
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ที่มา: ข้อมูลจากแผน PDP

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการค�านวณอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 

(Compound Average Growth Rate; CAGR) ของค่าคาดการณ์ความ

ต้องการก�าลงัการผลติไฟฟ้าสงูสดุ ทีป่รากฏในแผน PDP ฉบบัต่าง ๆ  เทยีบ

กบัอัตราการเจรญิเตบิโตทีเ่กดิขึน้จรงิ ส�าหรบัช่วงเวลาทีส่อดคล้องกนั ขณะ

ที่ตารางที่ 2 แสดงผลการค�านวณในลักษณะเดียวกัน ส�าหรับกรณีของ

ค่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี 

 
ที่มา: ข้อมูลจากแผน PDP 

รูปที่ 2: Actual vs. Forecast: Annual Electricity Generation (GWh) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate; 
CAGR) ของค่าคาดการณ์ความต้องการกําลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ที่ปรากฏในแผน PDP ฉบับต่างๆ เทียบกับอัตรา
การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจริง สําหรับช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน ขณะที่ตารางที่ 2 แสดงผลการคํานวณในลักษณะ
เดียวกัน สําหรับกรณีของค่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี  
 
ตารางท่ี 1: Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Peak Electricity Demand (MW) 

รูปที่ 2

Actual vs. Forecast: Annual Electricity Generation (GWh)
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ตารางที่ 1

Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Peak Electricity Demand (MW)

 

ตารางที่ 2

Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Annual Electricity 

Generation (GWh) 

 จากข้อมูลเปรียบเทียบในกราฟและตารางทั้งสองชุด เราสามารถ

ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจได้อย่างน้อย 3 ประการ คือ 

 (1) ผลการเปรียบเทียบชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ค่าคาดการณ์

ความต้องการพลังงานที่มีการประมาณการขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการ

วางแผน PDP แต่ละฉบบั มค่ีาสงูกว่า ค่าความต้องการพลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิ

ขึ้นจริง (Overestimate) อย่างสม�่าเสมอเกือบทุกช่วงเวลา และในทุกแผน
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ของ PDP ที่ศึกษา ทั้งในกรณีของการประมาณการค่าความต้องการก�าลัง

ไฟฟ้าสูงสุด และการประมาณการค่าปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารายปี 

 การเกิด Overestimation หรือการคาดการณ์ค่าความต้องการ

พลังงานไฟฟ้าที่สูงเกินจริงอย่างสม�่าเสมอดังกล่าว ส่งผลท�าให้มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าข้ึนมารองรับใน

ระดบัทีส่งูกว่าและเรว็กว่าทีค่วรจะเป็น (เทยีบกบักรณทีีห่ากมกีารพยากรณ์

ทีส่มจรงิมากข้ึน) และกลายเป็นจดุอ่อนทีท่�าให้แผน PDP ได้รับการวพิากษ์

วิจารณ์ และไม่ได้รบัความเช่ือถอืจากภาคประชาชน โดยเฉพาะในกลุม่ของ

องค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มประชาชนที่มีความกังวลต่อผลกระทบจาก

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ความพยายามผลักดันการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างยากล�าบากมากขึ้น

 (2) หากพิจารณากราฟค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เกิดข้ึน

จริง (ทั้งในกรณีของค่าความต้องการก�าลังไฟฟ้าสูงสุด และค่าปริมาณการ

ผลติพลงังานไฟฟ้ารายปี) จะพบว่ากราฟทัง้สองเส้นมลีกัษณะเป็นเส้นกราฟ

ท่ีไม่ต่อเนื่องสม�่าเสมอ โดยเราอาจสามารถแบ่งช่วงของเส้นกราฟออกได้

เป็น 5 ช่วงคือ

 (ก) ช่วงปี ค.ศ. 1990-1997 (พ.ศ. 2533-2540): เส้นกราฟมลีกัษณะ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลา

 (ข) ช่วงปี ค.ศ. 1997-1999 (พ.ศ. 2540-2542): ช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ

เอเชีย เส้นกราฟความต้องการพลังงานมีค่าลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ

 (ค) ช่วงปี ค.ศ. 1999-2007 (พ.ศ. 2542-2550): เส้นกราฟความ

ต้องการพลังงานกลับมามีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

 (ง) ช่วงปี ค.ศ. 2007-2009 (พ.ศ. 2550-2552): ช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ

ซับไพร์ม เส้นกราฟความต้องการพลังงานมีค่าลดลงอย่างชัดเจนอีกครั้ง

 (จ) ช่วงปี ค.ศ. 2009-2016 (พ.ศ. 2552-2559): เส้นกราฟความ

ต้องการพลงังานมค่ีาผนัผวน อนัเป็นผลสบืเนือ่งจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยั
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ในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) รวมทัง้ผลของเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางการ

เมืองภายในประเทศ

 สภาพความไม่ต่อเนื่องของการเจริญเติบโตของความต้องการ

พลงังานไฟฟ้าดังกล่าว สะท้อนให้เหน็ถงึความไม่นอนของสภาวะเศรษฐกจิ 

ปัจจัยทางสังคมการเมือง และปัจจัยทางธรรมชาติ ที่อาจเกิดความผันผวน

เปลี่ยนแปลงได้อยู่เป็นระยะ อันเป็นความเป็นจริงที่หลีกเลี่ยงได้ยาก 

 (3) หากเราจะพจิารณาถงึสาเหตขุองความคลาดเคลือ่นในการคาด

การณ์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นข้างต้น จะพบว่าสมมติฐาน

ที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ ความคลาดเคลื่อนในการคาดการณ์ดังกล่าว 

ส่วนหนึง่น่าจะเป็นผลมาจากความคลาดเคล่ือนในการคาดการณ์อตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสมมติพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดใน

การพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายใต้กระบวนการจัดท�าแผน 

PDP

 ตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนของค่าอัตรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของค่าคาดการณ์ความต้องการก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้าสูงสุด เทียบกับความคลาดเคลื่อนของค่าคาดการณ์อัตราการ

เจริญเติบโตมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product 

หรือ GDP) ที่ใช้เป็นฐานในการวางแผน PDP ฉบับต่าง ๆ  ส�าหรับช่วงเวลา

ที่สอดคล้องกัน ขณะที่ตารางที่ 4 จะแสดงผลข้อมูลเปรียบเทียบในลักษณะ

เดียวกันแต่เป็นข้อมูลระหว่างความคลาดเคลื่อนของปริมาณการผลิต

พลังงานไฟฟ้ารวมรายปี เปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนของมูลค่า

ผลผลิตมวลรวมในประเทศ1 

 จากข้อมูลในตารางทั้งสอง จะเห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตของค่า

1 จากแผน PDP ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจ�านวน 15 แผน มีแผน PDP ที่มีการระบุข้อมูลค่าคาด

การณ์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจ�านวนทั้งสิ้น 8 แผน แต่สามารถน�ามา

ใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้เพียง 7 แผน เนื่องจากในกรณีของแผน PDP ฉบับสุดท้าย (PDP2015) 

จ�านวนปีของข้อมูลค่าจริงที่จะน�ามาใช้เปรียบเทียบมีอยู่น้อยเกินไป ท�าให้ไม่สามารถน�ามาท�าการ

วิเคราะห์ได้
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คาดการณ์ปรมิาณความต้องการก�าลังไฟฟ้าสงูสดุ ปรมิาณการผลติพลงังาน 

และ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่ปรากฏในรายงานแผน PDP 

ทุกฉบับ มีค่าสูงกว่า (Overestimate) ค่าที่เกิดขึ้นจริงอย่างชัดเจนในทุก ๆ 

แผน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้างต้น

ตารางที่ 3

Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Peak Electricity 

Generation & Gross Domestic Product

เดียวกันแต่เป็นข้อมูลระหว่าง ความคลาดเคลื่อนของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี เปรียบเทียบกับ 
ความคลาดเคลื่อนของมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ1  

จากข้อมูลในตารางท้ังสองจะเห็นว่า อัตราการเจริญเติบโตของค่าคาดการณ์ปริมาณความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสูงสุด ปริมาณการผลิตพลังงาน และ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่ปรากฏในรายงานแผน PDP 
ทุกฉบับ มีค่าสูงกว่า (Overestimate) ค่าที่เกิดข้ึนจริงอย่างชัดเจนในทุกๆ แผน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้างต้น 

 
ตารางที่ 3: Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Peak Electricity Demand & Gross 
Domestic Product 

Ave. Growth Rate Comparison Period Peak Demand GDP 
PDP 1992-01 

1992-2006 
7.83% 7.24% 

Actual 6.37% 4.29% 
PDP 2003 

2003-2015 
6.21% 4.82% 

Actual 3.49% 3.64% 
PDP 2004 

2004-2015 
6.93% 6.48% 

Actual 3.21% 3.41% 
PDP 2007 

2007-2015 
5.77% 5.29% 

Actual 2.42% 2.86% 
PDP 2007R2 

2008-2015 
5.36% 4.51% 

Actual 2.78% 3.03% 
PDP 2010 

2010-2015 
4.85% 4.31% 

Actual 2.64% 2.91% 
PDP 2010R3 

2012-2015 
4.68% 4.17% 

Actual 1.54% 1.64% 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 4: Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Annual Electricity Generation & 
Gross Domestic Product 

Ave. Growth Rate Comparison Period Elec. Generation GDP 
PDP 1992-01 

1992-2006 
8.12% 7.24% 

Actual 6.87% 4.29% 
PDP 2003 

2003-2014 
6.24% 4.83% 

Actual 4.03% 3.71% 
PDP 2004 2004-2014 7.02% 6.48% 

                                                            
1 จากแผน PDP ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจํานวน 15 แผน มีแผน PDP ที่มีการระบุข้อมูลค่าคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศจํานวนทั้งส้ิน 8 แผน แต่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนน้ีได้เพียง 7 แผน เนื่องจากในกรณีของแผน PDP ฉบับสุดท้าย 
(PDP2015) จํานวนปีของข้อมูลค่าจริงท่ีจะนํามาใช้เปรียบเทียบมีอยู่น้อยเกินไป ทําให้ไม่สามารถนํามาทําการวิเคราะห์ได้ 
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ตารางที่ 4

Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Annual 

Electricity Generation & Gross Domestic Product

เดียวกันแต่เป็นข้อมูลระหว่าง ความคลาดเคลื่อนของปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี เปรียบเทียบกับ 
ความคลาดเคลื่อนของมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ1  

จากข้อมูลในตารางท้ังสองจะเห็นว่า อัตราการเจริญเติบโตของค่าคาดการณ์ปริมาณความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสูงสุด ปริมาณการผลิตพลังงาน และ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่ปรากฏในรายงานแผน PDP 
ทุกฉบับ มีค่าสูงกว่า (Overestimate) ค่าที่เกิดข้ึนจริงอย่างชัดเจนในทุกๆ แผน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้างต้น 

 
ตารางที่ 3: Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Peak Electricity Demand & Gross 
Domestic Product 

Ave. Growth Rate Comparison Period Peak Demand GDP 
PDP 1992-01 

1992-2006 
7.83% 7.24% 

Actual 6.37% 4.29% 
PDP 2003 

2003-2015 
6.21% 4.82% 

Actual 3.49% 3.64% 
PDP 2004 

2004-2015 
6.93% 6.48% 

Actual 3.21% 3.41% 
PDP 2007 

2007-2015 
5.77% 5.29% 

Actual 2.42% 2.86% 
PDP 2007R2 

2008-2015 
5.36% 4.51% 

Actual 2.78% 3.03% 
PDP 2010 

2010-2015 
4.85% 4.31% 

Actual 2.64% 2.91% 
PDP 2010R3 

2012-2015 
4.68% 4.17% 

Actual 1.54% 1.64% 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 4: Actual vs. Forecasted Average Growth Rate: Annual Electricity Generation & 
Gross Domestic Product 

Ave. Growth Rate Comparison Period Elec. Generation GDP 
PDP 1992-01 

1992-2006 
8.12% 7.24% 

Actual 6.87% 4.29% 
PDP 2003 

2003-2014 
6.24% 4.83% 

Actual 4.03% 3.71% 
PDP 2004 2004-2014 7.02% 6.48% 

                                                            
1 จากแผน PDP ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมดจํานวน 15 แผน มีแผน PDP ที่มีการระบุข้อมูลค่าคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศจํานวนทั้งส้ิน 8 แผน แต่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนน้ีได้เพียง 7 แผน เนื่องจากในกรณีของแผน PDP ฉบับสุดท้าย 
(PDP2015) จํานวนปีของข้อมูลค่าจริงท่ีจะนํามาใช้เปรียบเทียบมีอยู่น้อยเกินไป ทําให้ไม่สามารถนํามาทําการวิเคราะห์ได้ 

Actual 3.68% 3.45% 
PDP 2007 

2007-2014 
5.61% 5.21% 

Actual 3.49% 2.85% 
PDP 2007R2 

2008-2014 
4.73% 4.29% 

Actual 3.85% 3.04% 
PDP 2010 

2010-2014 
4.65% 4.27% 

Actual 3.18% 2.90% 
PDP 2010R3 

2012-2014 
4.62% 5.40% 

Actual 1.96% 1.82% 

ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของค่าคลาดเคลื่อนดังกล่าว ผ่านการ

วิเคราะห์ทางสถิติ 2 ประเภท คือ  
- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Analysis) เพื่อทดสอบ

สหสัมพันธ์ระหว่างขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าคาดการณ์ความต้องการพลังงาน (Peak Demand 
Error และ Annual Generation Error) กับ ความคลาดเคลื่อนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP Error) ว่ามีทิศทางและขนาดที่สัมพันธ์สอดคล้องกันเพียงใด 

- การวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบว่าขนาดความ
คลาดเคลื่อน GDP Error จะสามารถอธิบายขนาดของ Peak Demand Error และ Annual 
Generation Error ท่ีปรากฏขึ้นได้ดีแค่ไหน เพียงไร 

 
โดยผลการวิเคราะห์ท้ังสองกรณีได้นําเสนอไว้ในตารางที่ 5 และ 6 

 
ตารางท่ี 5: ผลการวิเคราะห์ Peak Demand Error vs. GDP Error  

 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์

ของค่าคลาดเคลื่อนดังกล่าว ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ 2 ประเภท คือ 

 - การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Correlation Analysis) เพื่อทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างขนาดความคลาด

เคลือ่นของค่าคาดการณ์ความต้องการพลังงาน (Peak Demand Error และ 

Annual Generation Error) กับความคลาดเคลื่อนของมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP Error) ว่ามทีศิทางและขนาดทีส่มัพนัธ์สอดคล้อง

กันเพียงใด

 - การวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression 

Analysis) เพื่อทดสอบว่าขนาดความคลาดเคลื่อน GDP Error จะสามารถ

อธิบายขนาดของ Peak Demand Error และ Annual Generation Error 

ที่ปรากฏขึ้นได้ดีแค่ไหน เพียงใด

 โดยผลการวิเคราะห์ทั้งสองกรณีได้น�าเสนอไว้ในตารางที่ 5 และ 6
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ตารางที่ 5

ผลการวิเคราะห์ Peak Demand Error vs. GDP Error 

หมายเหต:ุ 

- Correlation: ****, ***, **, * แสดงผลที่มีนัยส�าคัญในระดับ 0.01%, 0.5%, 5% และ 

10% ตามล�าดับ

- Regression: ****, ***, **, * แสดงผลที่มีนัยส�าคัญในระดับ 0.1%, 0.5%, 5% และ 

10% ตามล�าดับ

 จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 5 ส�าหรับกรณีของความต้องการ

ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด พบว่าค่าของความคลาดเคลื่อนของความต้องการก�าลัง

ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand Error) มีสหสัมพันธ์เพียร์สันในทิศทางเดียว

กับความคลาดเคลื่อนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Error) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับสูง (ในระดับเพียงไม่เกิน 0.5%) ส�าหรับ

ข้อมูลในทุกๆ แผน PDP ที่ท�าการวิเคราะห์ ขณะที่ผลการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพบว่า เมื่อ GDP Error มีค่าเพิ่มขึ้น 1% ค่าของ Peak Demand 

Error จะมีค่าเพิ่มขึ้นในย่าน 0.45-2.38% (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ = 1.31%) 
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ตารางที่ 6

ผลการวิเคราะห์ Annual Generation Error vs. GDP Error

 

หมายเหตุ: 

- Correlation: ****, ***, **, * แสดงผลที่มีนัยส�าคัญในระดับ 0.01%, 0.5%, 5% และ 

10% ตามล�าดับ

- Regression: ****, ***, **, * แสดงผลที่มีนัยส�าคัญในระดับ 0.1%, 0.5%, 5% และ 

10% ตามล�าดับ

 ขณะที่ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 6 ส�าหรับกรณีของปริมาณการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมรายปี พบว่าค่าของความคลาดเคลื่อนของปริมาณ

การผลิตพลังงานไฟฟ้ารายปี (Annual Generation Error) มีสหสัมพันธ์

เพยีร์สนัในทศิทางเดียวกับความคลาดเคล่ือนของผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ (GDP Error) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับสูง (ในระดับเพียง

ไม่เกิน 0.5%) ส�าหรับข้อมูลในแผน PDP จ�านวน 6 ใน 7 แผน ที่ท�าการ

วเิคราะห์ (ยกเว้นกรณีของแผน PDP2010 Rev.3 เท่านัน้ ทีผ่ลการวเิคราะห์

ไม่พบลกัษณะความเป็นสหสมัพนัธ์ทีม่นียัส�าคัญทางสถติเิลย) โดยทีผ่ลการ

วิเคราะห์สมการถดถอยพบว่า เมื่อ GDP Error มีค่าเพิ่มขึ้น 1% ค่าของ 

Annual Generation Error จะมีค่าเพิ่มขึ้นในย่าน 0.47-2.05% (ค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ = 1.04%) 
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 ในกรณีของแผน PDP2010 Rev.3 หากย้อนกลับไปดูข้อมูลเกี่ยว

กับการจัดท�าแผน PDP2010 Rev.3 จะพบว่า การจัดท�าค่าพยากรณ์ความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าของแผน PDP ฉบับนี้ (รวมทั้ง แผน PDP2015) 

จะมีกระบวนการที่แตกต่างจากกรณีการจัดท�าค่าพยากรณ์ในแผน PDP 

ฉบับก่อนหน้าที่ผ่านมาทั้งหมด เนื่องจากค่าพยากรณ์ที่ใช้ในการวางแผน

จะไม่ใช่ผลการพยากรณ์จากแบบจ�าลองความต้องการโดยตรง แต่จะมกีาร

หักลดความต้องการพลังงานที่จะลดลงได้จากการด�าเนินงานภายใต้ “แผน

อนุรักษ์พลังงาน” โดยในกรณีของแผน PDP2010 Rev.3 มติของคณะ

อนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ก�าหนดให้น�าผลการ

ประหยัดพลังงานตามเป้าหมายในแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-

2573) มาหักลดลง 20% ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท�าให้ค่าคลาดเคลื่อน Annual 

Generation Error ขาดสหสัมพันธ์ที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับค่า GDP Error

 3.2 การวิเคราะห์ค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล

 รูปที่ 3 แสดงกราฟของค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ปรากฏในแผน PDP ทั้ง 15 ฉบับ เปรียบเทียบกับ 

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงระหว่างปี 

ค.ศ. 1990-2016 (พ.ศ. ปี 2533-2559)
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ที่มา: ข้อมูลจากแผน PDP

 

 จากกราฟจะพบว่า ค่าคาดการณ์ปริมาณความต้องการการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีค่าสูงกว่า (Overestimate) ปริมาณการผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปรากฏขึ้นจริงอย่างค่อนข้างสม�่าเสมอและใน

เกือบทุก ๆ แผนของ PDP ที่ศึกษา

 ทั้งนี้ พึงสังเกตว่ากราฟค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าในแผน PDP หลายฉบบั จะมลีกัษณะทีห่กัลดลงในช่วงท้ายของแผน 

ไม่ได้มีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างสม�่าเสมอเหมือนกับค่าคาดการณ์ปริมาณความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้ารวม ซึ่งสภาวะดังกล่าวเกิดจากการที่ในแผน PDP 

บางส่วนเลอืกทีจ่ะไม่มกีารระบปุระเภทของเช้ือเพลงิของโรงไฟฟ้าในอนาคต 

 
ที่มา: ข้อมูลจากแผน PDP 

รูปที่ 3: Actual vs. Forecast: Electricity Generation from Fossil Fuels (GWh) 

จากกราฟจะพบว่า ค่าคาดการณ์ปริมาณความต้องการการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีค่าสูงกว่า 
(Overestimate) ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปรากฏข้ึนจริงอย่างค่อนข้างสมํ่าเสมอและในเกือบ
ทุกๆ แผนของ PDP ที่ศึกษา 

ทั้งนี้พึงสังเกตว่า กราฟค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าในแผน PDP หลายฉบับ จะมีลักษณะ
ที่หักลดลงในช่วงท้ายของแผน ไม่ได้มีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างสมํ่าเสมอเหมือนกับค่าคาดการณ์ปริมาณความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ารวม ซึ่งสภาวะดังกล่าวเกิดจากการที่ในแผน PDP บางส่วนเลือกที่จะไม่มีการระบุประเภทของ
เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าในอนาคต (ระยะปานกลางขึ้นไป) ที่บรรจุไว้ในแผน เพียงแต่ระบุว่า จะต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่/
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ขนาดกําลังการผลิตเท่าใด เพิ่มเข้าในระบบในปีใดบ้าง ซึ่งทําให้การผลิต
พลังงานจากโรงไฟฟ้าส่วนน้ี ไม่ถูกรวมเข้าเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทใดเลย แต่เหตุการณ์ลักษณะนี้
จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงกลางถึงช่วงท้ายของแต่ละแผนเท่านั้น ปัญหาความสับสนดังกล่าวจึงเป็นข้อจํากัดทําให้
ผู้วิจัยไม่สามารถดําเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณสําหรับข้อมูลในส่วนนี้ได้ 

รูปที่ 3

Actual vs. Forecast: Electricity Generation from Fossil Fuels (GWh)
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(ระยะปานกลางขึ้นไป) ที่บรรจุไว้ในแผน เพียงแต่ระบุว่าจะต้องมีโรงไฟฟ้า

ใหม่/การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน มีขนาดก�าลังการผลิตเท่าใด 

และเพ่ิมเข้าในระบบในปีใดบ้าง ซึ่งท�าให้การผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้า

ส่วนน้ี ไม่ถูกรวมเข้าเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทใดเลย แต่

เหตุการณ์ลกัษณะนีจ้ะเกดิขึน้เฉพาะในช่วงกลางถงึช่วงท้ายของแต่ละแผน

เท่านั้น ปัญหาความสับสนดังกล่าวจึงเป็นข้อจ�ากัดท�าให้ผู้วิจัยไม่สามารถ

ด�าเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณส�าหรับข้อมูลในส่วนนี้ได้

 3.3 การวิเคราะห์ค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน

 ส�าหรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยประสบปัญหาว่าการรายงาน

ข้อมูลปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแผน PDP 

ฉบบัต่าง ๆ  มีความลักล่ัน ไม่สอดคล้องกนัค่อนข้างสงู ไม่เอือ้ให้สามารถน�า

มาใช้เป็นฐานในการวเิคราะห์ได้โดยง่าย ผูว้จิยัจงึได้เลอืกทีจ่ะน�าข้อมลูการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากรายงาน Thailand: Solar PV 

Update ที่รวบรวมโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 

(GIZ) มาใช้เป็นฐานในการศึกษา (GIZ, 2017)

 รูปที่ 4 แสดงกราฟก�าลังการผลิตติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 

PV) ของประเทศไทยในปีต่าง ๆ  เทยีบกบัค่าเป้าหมายก�าลงัการผลติตดิตัง้

ของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่มีการระบุในแผนพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนที่มีการประกาศใช้จ�านวน 4 ฉบับ คือ แผน REDP 2008-2022, 

แผน AEDP 2008-2021, แผน AEDP 2012-2021 และแผน AEDP 2015 

ตามล�าดับ
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ที่มา: ข้อมูลจากแผน REDP/AEDP และ GIZ (2017)

 จากกราฟจะเห็นว่าปริมาณก�าลังการผลิตติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์

ที่เกิดขึ้นจริงของประเทศไทยมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายก�าลังการผลิตติดตั้ง

ที่มีการระบุในแผนพลังงานหมุนเวียนมาโดยตลอด (หรืออาจกล่าวอีกนัย

หนึง่ก็คือค่าคาดการณ์เป้าหมายการตดิตัง้พลังงานแสงอาทติย์ในแผนของ

รัฐมีค่า Underestimate ความสามารถในการรองรับพลังงานหมุนเวียนที่

เกิดข้ึนจรงิมาโดยตลอด) ผลทีเ่กดิขึน้นีส้ะท้อนให้เหน็ชดัเจนถงึความพร้อม

และศกัยภาพของอตุสาหกรรมพลังงานหมนุเวียนในประเทศทีจ่ะเข้ามารอง

รับการขยายตวัของการประยกุต์ใช้เทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนในระดบัที่

เกินกว่าความคาดหมายได้

 ในภาพรวม ผลของการวิเคราะห์การวางแผนพลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศไทยข้างต้นชี้ให้ว่า การวางแผนพลังงานในแผน PDP ที่ผ่านมามี

 
3.3 การวิเคราะห์ค่าคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
สําหรับการวิเคราะห์ในส่วนน้ี ผู้วิจัยประสบปัญหาว่าการรายงานข้อมูลปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนในแผน PDP ฉบับต่างๆ มีความลักลั่น ไม่สอดคล้องกันค่อนข้างสูง ไม่เอื้อให้สามารถนํามาใช้
เป็นฐานในการวิเคราะห์ได้โดยง่าย ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่จะนําข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จาก
รายงาน Thailand: Solar PV Update ที่รวบรวมโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) มา
ใช้เป็นฐานในการศึกษา (GIZ, 2017) 

รูปที่ 4 แสดงกราฟกําลังการผลิตติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV) ของประเทศไทยในปีต่างๆ เทียบกับ
ค่าเป้าหมายกําลังการผลิตติดตั้งของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่มีการระบุในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่มี
การประกาศใช้จํานวน 4 ฉบับ คือ แผน REDP 2008-2022, แผน AEDP 2008-2021, แผน AEDP 2012-2021 
และ แผน AEDP 2015 ตามลําดับ 

 
ที่มา: ข้อมูลจากแผน REDP/AEDP และ GIZ (2017) 

รูปที่ 4: Actual vs. forecast: Solar pv installed capacity (MW) 
 

จากกราฟจะเห็นว่าปริมาณกําลังการผลิตติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ที่เกิดข้ึนจริงของประเทศไทยมีค่าสูงกว่า
ค่าเป้าหมายกําลังการผลิตตดิตั้งท่ีมีการระบุในแผนพลังงานหมุนเวียนมาโดยตลอด (หรือ อาจกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คอื 

รูปที่ 4

Actual vs. forecast: Solar pv installed capacity (MW) 
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แนวโน้มของการคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเกิน

จริง (Overestimation) ร่วมกับแนวโน้มของการคาดการณ์ปริมาณการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ค ่อนข้างต�่ากว่าความเป็นจริง 

(Underestimation) มาโดยตลอด ซึ่งสภาวะดังกล่าวย่อมมีผลท�าให้

ผู ้วางแผนจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าจากแหล่ง

เชือ้เพลงิฟอสซิลในระดบัทีส่งูเกนิกว่าความเหมาะสมมาอย่างต่อเนือ่ง เป็น

ผลให้เกิดการลงทุนที่เกินความจ�าเป็นและเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนของ

ระบบไฟฟ้าของประเทศ

 ในส่วนของปัญหาการคาดการณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้าทีส่งู

เกนิจรงิ (Overestimation) ผลการวเิคราะห์ช้ีว่า ความคลาดเคลือ่นของการ

คาดการณ์ความต้องการน่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อนของค่า

คาดการณ์อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีใ่ช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ

พยากรณ์ ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของกระบวนการพยากรณ์ 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญและเพิ่มความระมัดระวังในการ

ก�าหนดข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 

ที่จะใช้เป็นฐานในการพยากรณ์

 ในส่วนของปัญหาการคาดการณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีนทีต่�า่กว่าความเป็นจรงิ (Underestimation) สภาวะทีเ่กดิ

ขึ้นดังกล่าวเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความส�าคัญของการติดตามข้อมูล แนวโน้ม 

และพัฒนาการของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนให้ใกล้ชิดมากขึ้น 

รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการเปิดกว้างเรียนรู้และยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถวางแผนและบริหารจัดการ

ระบบพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาของ

การศกึษาในส่วนต่อไปของบทความฉบบันีจ้ะเป็นการพจิารณาวเิคราะห์ใน

มิติดังกล่าว
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4. แนวโน้มการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของโลก
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 ในช่วงเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาประชาคมโลกได้มีการเพิ่มการ

ลงทนุในการผลติพลังงานหมนุเวียนเพ่ิมขึน้อย่างมาก ภาพของการประยกุต์

ใช้พลงังานหมุนเวยีนค่อยๆ เปล่ียนจากภาพของโครงการน�าร่องขนาดเลก็ 

เพื่อทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นการลงทุนภายใต้การ

สนับสนุนทางการเงินของหน่วยงานหรือของภาครัฐที่มีเป้าหมายหลักเพื่อ

เปิดโอกาสการเรียนรู้หรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการสนับสนุนพลังงาน

สะอาด กลายมาเป็นภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีลักษณะเป็น

กระแสหลักมากขึ้น เช่น ภาพของโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนขนาด

ใหญ่ที่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน หรือภาพการประยุกต์ใช้พลังงาน

หมุนเวียนโดยครัวเรือน/ภาคพาณิชยกรรมบางส่วน ที่อาจจะมีเป้าหมายที่

แตกต่างหลากหลายตามสภาวการณ์ของผู้ใช้แต่ละราย
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ที่มา: BNEF (2017)

 รูปที่ 5 แสดงมูลค่าการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด (Clean 

Energy Investment) จากการรายงานของ Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF)2 ส�าหรับช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2004-2017 ซึ่งเมื่อพิจารณา

จะพบว่า ในช่วงต้นของข้อมูล (ช่วงปี ค.ศ. 2004-2011) มูลค่าการลงทุนใน

พลงังานสะอาดรวมของโลกมค่ีาเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ อย่างค่อนข้างสม�า่เสมอ แต่

ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. ปี 2011 มูลค่าการลงทุนไม่มีทิศทางการเพิ่มขึ้น/ลด

ลงที่ชัดเจน หากมีค่าผันแปรไปมาอยู่ในย่านค่อนข้างใกล้เคียงกันที่ระดับ

ราวประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 อย่างไรก็ด ีถ้าเราเปรยีบเทยีบกราฟของมลูค่าการลงทนุกบั กราฟ

ของขนาดการเพิม่ก�าลงัการผลิตตดิตัง้ของแหล่งพลงังานหมนุเวยีนในช่วง

เวลาเดียวกัน จะพบว่าแม้ว่าในช่วงหลังที่ขนาดของมูลค่าการลงทุนมีค่า

ผันผวนและใกล้เคียงคงที่ ขนาดของการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนกลับยัง

คงสามารถรกัษาแนวโน้มให้เพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ  ตามเวลาได้ตลอดช่วงระยะเวลา

พลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ท่ีมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน หรือ ภาพการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนโดย
ครัวเรือน/ภาคพาณิชยกรรมบางส่วน ที่อาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างหลากหลายตามสภาวการณ์ของผู้ใช้แต่ละราย 
 

 
ที่มา: BNEF (2017) 

รูปที่ 5: Global new clean energy investment and capacity installations    
 
รูปที่ 5 แสดงมูลค่าการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด (Clean Energy Investment) จากการรายงาน

ของ Bloomberg New Energy Finance (BNEF)2 สําหรับช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2004-2017 ซึ่งเมื่อพิจารณาจะ
พบว่า ในช่วงต้นของข้อมูล (ช่วงปี ค.ศ. 2004-2011) มูลค่าการลงทุนในพลังงานสะอาดรวมของโลกมีค่าเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ อย่างค่อนข้างสม่ําเสมอ แต่ในช่วงหลังจากปี ค.ศ.2011 มูลค่าการลงทุนไม่มีทิศทางการเพ่ิมข้ึน/ลดลงที่
ชัดเจน หากมีค่าผันแปรไปมาอยู่ในย่านค่อนข้างใกล้เคียงกัน ที่ระดับราวประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดี ถ้าเราเปรียบเทียบกราฟของมูลค่าการลงทุน กับ กราฟของขนาดการเพิ่มกําลังการผลิตติดตั้ง
ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนในช่วงเวลาเดยีวกัน จะพบว่า แม้ว่าในช่วงหลังที่ขนาดของมูลค่าการลงทุนมีค่าผนัผวน
และใกล้เคียงคงที่ ขนาดของการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนกลับยังคงสามารถรักษาแนวโน้มใหเ้พิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตาม
เวลาได้ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทําการศึกษา ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นสภาวการณ์ที่แตกต่างกันของการลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียนระหว่าง 2 ช่วงเวลา กล่าวคอื 

- ในช่วงประมาณก่อนปี ค.ศ. 2010 เป็นช่วงที่การเพ่ิมของกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน 
เกิดข้ึนควบคู่ไปกับ การเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพลังงานสะอาด  

                                                            
2 ภายใต้การนิยามของ BNEF มูลค่าของ Clean Energy Investment จะหมายรวมถึง การลงทุนในการผลิตพลังงานหมุนเวียน การวิจัยและ
พัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง การลงทุนในแหล่งกักเก็บพลังงาน และ สมาร์ทกริด แต่ไม่รวมถึงการลงทุนในไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่ 

2 ภายใต้การนิยามของ BNEF มูลค่าของ Clean Energy Investment จะหมายรวมถึง การลงทุนใน

การผลติพลงังานหมนุเวยีน การวจิยัและพฒันาของภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้ การลงทนุในแหล่ง

กักเก็บพลังงาน และสมาร์ทกริด แต่ไม่รวมถึงการลงทุนในไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่

รูปที่ 5

Global new clean energy investment and capacity installations 
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ที่ท�าการศึกษา ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นสภาวการณ์ที่แตกต่างกันของ

การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนระหว่าง 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ

 - ในช่วงประมาณก่อนปี ค.ศ. 2010 เป็นช่วงทีก่ารเพิม่ของก�าลงั

การผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียน เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่า

การลงทุนในพลังงานสะอาด 

 - แต่ในช่วงหลังจากปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา การเพิม่ของก�าลงั

การผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนสามารถด�าเนินต่อเนื่องไปได้ แม้ว่า

จะมีการใช้เงินลงทุนเพียงในปริมาณที่ไม่แตกต่างมากนักจากมูลค่าเดิม 

ซึ่งสะท้อนผลจากการที่ต้นทุนต่อหน่วยของการประยุกต์ใช้พลังงาน

หมุนเวียนในช่วงหลังมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ท�าให้เราสามารถลงทุนติดตั้ง

พลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มมากขึ้น โดยที่มีต้นทุนมูลค่าการลงทุนที่ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากนัก

 นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อมูลมูลค่าการลงทุนพลังงานสะอาด

แบ่งแยกในระดับภูมิภาค ดังแสดงในรูปที่ 6 ส�าหรับภูมิภาค EMEA (ยุโรป 

ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา) และ รปูที ่7 ส�าหรบัการลงทนุพลงังานสะอาด

ในภูมิภาค APAC (เอเชีย และ แปซิฟิค) จะพบว่ามีรูปแบบของแบบแผน

การลงทุนที่ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือ

 - ในกรณีของภูมิภาค EMEA (ซึ่งตัวเลขมูลค่าการลงทุนจะ

ถูกก�าหนดจากตัวเลขมูลค่าการลงทุนของประเทศในทวีปยุโรปเป็นหลัก 

เนื่องจากมีขนาดการลงทุนรวมที่สูงกว่าอีก 2 ภูมิภาคย่อยค่อนข้างมาก) 

พบว่ามูลค่าการลงทุนในพลังงานสะอาดของภูมิภาคน้ี ในช่วงต้นมีค่าเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ อย่างสม�่าเสมอ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ปี 2004-2011 แล้วปรับ

ลดลงในระยะหลัง – ลักษณะเช่นนี้สะท้อนรูปแบบของการตัดสินใจในการ

ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนของหลาย ๆ ประเทศในยุโรป ซึ่งในช่วงที่ผ่าน

มามีนโยบายการให้เงินสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่
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ยังไม่สามารถแข่งขันได้ทางธุรกิจ อย่างไรก็ดีหลังจากราวปี ค.ศ. 2011 

รัฐบาลประเทศเหล่านี้เริ่มพบว่าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เริ่มมี

ความสามารถในการแข่งขันทางการเงินมากขึ้น ท�าให้ความจ�าเป็นในการ

สนบัสนุนจากภาครัฐในระดบัสงูมลีดลง ส่งผลให้มลูค่าการลงทนุในพลงังาน

สะอาดของประเทศกลุ่มนีม้ค่ีาลดลงในช่วงหลัง เนือ่งจากมกีารจดัการลงทนุ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - ในกรณีของภูมิภาค APAC จะพบว่ามูลค่าการลงทุนใน

พลังงานสะอาดมีค่าเพิ่มเรื่อยๆ จนถึงราวปี ค.ศ. 2015 โดยเฉพาะในส่วน

ของการลงทุนในพลังงานแสงอาทติย์ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็วมากในช่วงหลงั

จากกลางปี ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา หลังจากที่ราคาต้นทุนของพลังงานแสง

อาทิตย์มีค่าลดลงมากพอสมควรแล้ว ซึ่งสะท้อนผลของการขับเคลื่อนตาม

สภาวะกลไกของตลาดจากต้นทุนที่ลดต�่าลง ร่วมกับผลของการเพิ่มข้ึน

ของกระแสการสนับสนนุการใช้พลังงานหมนุเวียนในประเทศญีปุ่น่หลงัจาก

เหตุการณ์การรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมา อย่างไรก็ดี ในช่วง

ปลายปี ค.ศ. 2015-2016 มลูค่าการลงทนุในพลังงานสะอาดกลบัมแีนวโน้ม

ลดลง โดยเป็นผลหลักมาจากการลดลงของการลงทุนใน 2 ประเทศ คือ 

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระแสการต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เริ่มลดต�่าลง และ 

ประเทศจีนซึ่งประสบปัญหาข้อจ�ากัดในการผนวกก�าลังการผลิตของไฟฟ้า

พลังแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบส่ง
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ที่มา: BNEF (2017) 

รูปที่ 6: New investment in clean energy EMEA    
 
 

ที่มา: BNEF (2017)

 

 
ที่มา: BNEF (2017) 

รูปที่ 7: New investment in clean energy APAC  
 

จากผลของการลงทุนที่เกิดข้ึนในภูมิภาคต่างๆ ข้างต้น ทําให้ขนาดของกําลังผลิตติดตั้งของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทต่างๆ เพิ่มจํานวนข้ึนอย่างรวดเร็ว รูปที่ 8 และ 9 แสดงขนาดของกาํลังผลิตติดตั้งสะสมของ
พลังงานลม (Wind) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) เปรียบเทียบกับ ผลการคาดการณ์กําลังการผลิตติดตั้งของ
พลังงานท้ังสองประเภทในรายงาน World Energy Outlook (WEO) ฉบับต่างๆ ซึ่งจัดทําขึ้นโดย International 
Energy Agency (IEA) 

จากรูปท้ังสองจะเห็นว่า ขนาดกําลังการผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนท้ังสองประเภทที่เกิดข้ึนจริง มี
ลักษณะการเติบโตอย่างค่อนข้างใกล้เคียง exponential และมีการเติบโตสูงกว่าค่าคาดการณ์ในรายงาน WEO มา
โดยตลอด และในทุกฉบับของรายงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถพัฒนาข้ึนมาได้เกินกว่าความคาดหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  (สอดคล้องกับทิศทางของส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีของประเทศไทย) 

 
 

ที่มา: BNEF (2017)

รูปที่ 6

New investment in clean energy EMEA

รูปที่ 7

New investment in clean energy APAC
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 จากผลของการลงทนุทีเ่กิดขึน้ในภูมภิาคต่าง ๆ  ข้างต้น ท�าให้ขนาด

ของก�าลังผลิตติดตั้งของพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ เพิ่มจ�านวนขึ้น

อย่างรวดเร็ว รูปที่ 8 และ 9 แสดงขนาดของก�าลังผลิตติดตั้งสะสมของ

พลังงานลม (Wind) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) เปรียบเทียบกับผล

การคาดการณ์ก�าลังการผลิตติดตั้งของพลังงานทั้งสองประเภทในรายงาน 

World Energy Outlook (WEO) ฉบับต่าง ๆ ซึ่งจัดท�าข้ึนโดย Interna-

tional Energy Agency (IEA)

 จากรูปท้ังสอง จะเห็นว่าขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งของพลังงาน

หมุนเวียนทั้งสองประเภทที่เกิดขึ้นจริง มีลักษณะการเติบโตอย่างค่อนข้าง

ใกล้เคียง exponential และมีการเติบโตสูงกว่าค่าคาดการณ์ในรายงาน 

WEO มาโดยตลอดในทกุฉบบัของรายงาน ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความพร้อม

และศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้เกินกว่า

ความคาดหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับทิศทางของสิ่งที่

เกิดขึ้นในกรณีของประเทศไทย)

 

 
ที่มา: ข้อมูลจากรายงาน World Energy Outlook และ IRENA (2017) 

รูปที่ 8: Actual vs. forecast: Wind installed capacity (GW) 
 

 

ที่มา: ข้อมูลจากรายงาน World Energy Outlook และ IRENA (2017)

รูปที่ 8 

Actual vs. forecast: Wind installed capacity (GW)
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ที่มา: ข้อมูลจากรายงาน World Energy Outlook และ IRENA (2017)

 การเข้ามาของเทคโนโลยใีหม่อย่างก้าวกระโดด และเกนิกว่าความ

คาดหมายดังกล่าว เป็นลักษณะร่วมประการส�าคัญของสิ่งที่เรียกกันว่า 

Disruptive Technology ซึ่งอาจมีศักยภาพที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

อย่างขนานใหญ่ในระดบัโครงสร้างของอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะ

ในกรณีนี้ หากเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าตัวผลักดันหลักของการก้าว

กระโดดของพลงังานหมนุเวยีนทัง้สองกรณ ีกค็อืการพฒันาทางเทคโนโลยี

ที่รองรับให้เกิดการลดลงของต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

 รูปที่ 10 แสดงข้อมูลสัดส่วนการลดลงของต้นทุนเทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาด จากการรวบรวมข้อมูลของกระทรวง

พลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDOE, 2016) โดยแสดงข้อมูล

ต้นทนุของพลงังานหมนุเวยีน/พลังงานสะอาดจ�านวน 5 เทคโนโลย ีทีม่กีาร

 
ที่มา: ข้อมูลจากรายงาน World Energy Outlook และ IRENA (2017) 

รูปที่ 8: Actual vs. forecast: Wind installed capacity (GW) 
 

 

รูปที่ 9 

Actual vs. forecast: Solar installed capacity (GW)
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ลดลงของต้นทุนอย่างก้าวกระโดด ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2008-2015 โดย

พบว่าสัดส่วนการลดลงของต้นทุนของเทคโนโลยีต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 7 

ปีของการศึกษาเป็นดังนี้ เทคโนโลยีหลอด LED ต้นทุนลดลง ร้อยละ 94  

แบตเตอรี่ลดลง ร้อยละ 73 เซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ลดลง ร้อยละ 64 

เซลล์แสงอาทิตย์เล็กลดลง ร้อยละ 54 และพลังงานลมบนพื้นดินลดลง

ร้อยละ 41

 

ที่มา: ข้อมูลจากรายงาน World Energy Outlook และ IRENA (2017) 
รูปที่ 9: Actual vs. forecast: Solar installed capacity (GW) 
 

การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่อย่างก้าวกระโดด และ เกินกว่าความคาดหมายดังกล่าว เป็นลักษณะร่วม
ประการสําคัญของสิ่งที่เรียกกันว่า Disruptive Technology ซึ่งอาจมีศักยภาพท่ีจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ขนานใหญ่ในระดับโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะในกรณีนี้หากเราพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า 
ตัวผลักดันหลักของการก้าวกระโดดของพลังงานหมุนเวียนทั้งสองกรณี ก็คือการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีรองรับให้
เกิดการลดลงของต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงระยะเวลาประมาณ
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา 

รูปที่ 10 แสดงข้อมูลสัดส่วนการลดลงของต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาด จากการ
รวบรวมข้อมูลของกระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.DOE, 2016) โดยแสดงข้อมูลต้นทุนของ
พลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาด จํานวน 5 เทคโนโลยี ที่มีการลดลงของต้นทุนอย่างก้าวกระโดด ในช่วงระหว่าง
ปี ค.ศ. 2008-2015 โดยพบว่าสัดส่วนการลดลงของต้นทุนของเทคโนโลยีต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 7 ปีของ
การศึกษาเป็นดังนี้ เทคโนโลยีหลอด LED ต้นทุนลดลง 94% แบตเตอร่ีลดลง 73% เซลล์แสงอาทิตย์สเกลใหญ่
ลดลง 64% เซลล์แสงอาทิตย์สเกลเล็กลดลง 54% และ พลังงานลมบนพ้ืนดินลดลง 41% 
 

 
ที่มา: USDOE (2016) 

รูปที่ 10: Rapid Cost Decline in Clean/Renewable Energy Technologies. 
 
การลดลงของต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน/พลังงานสะอาดดังกล่าว ส่งผลทําให้การไฟฟ้าของ

หลายๆ ประเทศเริ่มพบว่า การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเริ่มเป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รูปที่ 
11 และ 12 แสดงข้อมูลอัตราการรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ที่มีการทําสัญญาโดยบริษัทการไฟฟ้า 
(Utility) ในมลรัฐต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 11 และ 12 เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน แต่นําเสนอในรูปแบบ

ที่มา: USDOE (2016)

 การลดลงของต้นทนุเทคโนโลยพีลังงานหมุนเวยีน/พลงังานสะอาด

ดังกล่าว ส่งผลท�าให้การไฟฟ้าของหลาย ๆ ประเทศเร่ิมพบว่าการลงทุน

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเริ่มเป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

รูปที่ 11 และ 12 แสดงข้อมูลอัตราการรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 

PV) ที่มีการท�าสัญญาโดยบริษัทการไฟฟ้า (Utility) ในมลรัฐต่างๆ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 11 และ 12 เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน แต่น�าเสนอ

ในรูปแบบต่างกันเล็กน้อย) จะเหน็ว่าต้นทนุเฉล่ียของสญัญารบัซือ้ไฟฟ้าใน

ปี ค.ศ. 2016 มีค่าอยู่ที่ระดับต�่าเพียงราว 30 USD/MWh (หรือ 3 c/kWh) 

(ต้นทุนรับซื้อเฉลี่ยในปี คศ 2017 เพิ่มขึ้นเป็นราว 50 USD/MWh แต่ส่วน

หน่ึงเป็นผลจากการที่ในปีดังกล่าว มีสัดส่วนของสัญญารับซื้อในมลรัฐ

รูปที่ 10

Rapid Cost Decline in Clean/Renewable Energy Technologies.
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ที่มา: Bolinger, Seel and LaCommare (2017)

รูปที่ 12

Solar PV Price in USA (2006-2017)

ต่างกันเล็กน้อย) จะเห็นว่าต้นทุนเฉล่ียของสัญญารับซื้อไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2016 มีค่าอยู่ที่ระดับต่ําเพียงราว 30 
USD/MWh (หรือ 3 c/kWh) (ต้นทุนรับซื้อเฉลี่ยในปี 2017 เพ่ิมขึ้นเป็นราว 50 USD/MWh แต่ส่วนหน่ึงเป็นผล
จากการที่ในปีดังกล่าว มีสัดส่วนของสัญญารับซื้อในมลรัฐฮาวายซ่ึงมีต้นทุนสูงกว่ามลรัฐอื่นๆ อย่างชัดเจน เกิดข้ึน
ในสัดส่วนที่สูงกว่าปีอื่นๆ มาก) 
 

 
 ที่มา: Bolinger, Seel and LaCommare (2017) 
รูปที่ 11: Solar PV Price in USA 
 

 

ต่างกันเล็กน้อย) จะเห็นว่าต้นทุนเฉล่ียของสัญญารับซื้อไฟฟ้าในปี ค.ศ. 2016 มีค่าอยู่ที่ระดับต่ําเพียงราว 30 
USD/MWh (หรือ 3 c/kWh) (ต้นทุนรับซื้อเฉลี่ยในปี 2017 เพ่ิมขึ้นเป็นราว 50 USD/MWh แต่ส่วนหน่ึงเป็นผล
จากการที่ในปีดังกล่าว มีสัดส่วนของสัญญารับซื้อในมลรัฐฮาวายซ่ึงมีต้นทุนสูงกว่ามลรัฐอื่นๆ อย่างชัดเจน เกิดข้ึน
ในสัดส่วนที่สูงกว่าปีอื่นๆ มาก) 
 

 
 ที่มา: Bolinger, Seel and LaCommare (2017) 
รูปที่ 11: Solar PV Price in USA 
 

  

ที่มา: Bolinger, Seel and LaCommare (2017)

ฮาวายซ่ึงมีต้นทนุสงูกว่ามลรฐัอืน่ๆ อย่างชัดเจน เกดิขึน้ในสดัส่วนทีส่งูกว่า

ปีอื่น ๆ มาก)

รูปที่ 11 

Solar PV Price in USA, by state.
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ตารางที่ 7

Unsubsidized clean energy world record 2015 - 2017.

 ท่ีมา: Bolinger, Seel and LaCommare (2017) 
รูปที่ 12: Solar PV Price in USA (2006-2017) 
 

ตารางที่ 7: Unsubsidised clean energy world record 2015 - 2017. 
Year Technology Country Bidder Singed Construction Price 
2015 Solar PV UAE AQWA January 

2015 
2017 US$ 5.84 

c/kWh 
Onshore 
wind 

USA Various 2015 2016  US$ 4.5 
c/kWh 

Offshore 
wind 

Horns Rev, 
Denmark 

Vattenfall February 
2015 

2017 US$ 12.13 
c/kWh 

2016 Solar PV Mexico FRV 2016 2019 US$ 2.69 
c/kWh 

Onshore 
wind 

Morocco Enel Green 
Power 

2016 2018 US$ 3.0 
c/kWh 

Offshore 
wind 

Denmark Vattenfall December 
2015 

2019 US$ 5.3 
c/kWh 

2017  Solar PV Saudi 
Arabia 

Masdar 2017 2019 US$ 1.79 
c/kWh 

Onshore 
wind 

Mexico ENEL 2017 2020 US$ 1.77 
c/kWh 

Offshore 
wind 

Germany DONG/EnBW 2016 2024 US$ 4.9 
c/kWh 

ท่ีมา: BNEF (2017) 
 

ส่วนตารางที่ 7 แสดงสถิติค่าต่ําสุดของผลการประมูลราคาซื้อขายไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
3 ประเภท ท่ีเกิดข้ึนทั่วโลกในระหว่างปี ค.ศ. 2015, 2016 และ 2017 ตามลําดับ โดยเป็นสถิติเฉพาะกรณีการ
ประมูลแข่งขันราคาแบบที่ไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐ (Unsubsidized Price) ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวมระดับโลก 
ต้นทุนต่ําสุดของไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2017) มีค่าอยู่ที่เพียงประมาณไม่เกิน 

 ส่วนตารางที ่7 แสดงสถติค่ิาต�า่สดุของผลการประมลูราคาซือ้ขาย

ไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภทที่เกิดขึ้นทั่วโลกใน

ระหว่างปี ค.ศ. 2015, 2016 และ 2017 ตามล�าดบั โดยเป็นสถติเิฉพาะกรณี

การประมูลแข่งขันราคาแบบที่ไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐ (Unsubsidized 

Price) ซึ่งจะเห็นว่าในภาพรวมระดับโลก ต้นทุนต�่าสุดของไฟฟ้าพลังงาน

ลมและพลงังานแสงอาทติย์ในปัจจบุนั (ค.ศ. 2017) มค่ีาอยูท่ีเ่พยีงประมาณ

ไม่เกิน 2 c/kWh (หรือเทียบเป็นเงินไทยประมาณไม่เกิน 70 สตางค์/หน่วย 

ณ อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2017) ท�าให้ผู้เช่ียวชาญด้าน

พลังงานจ�านวนมากมีข้อสรุปตรงกันว่า ในปัจจุบันส�าหรับประเทศจ�านวน

มากในโลก พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้กลายเป็นแหล่งก�าเนิด
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พลังงานไฟฟ้าที่ม ี“ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย” (Levelized Cost of Electric-

ity; LCOE) ที่ต�่าที่สุด นั่นคือ มีต้นทุนต�่ากว่าการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิลและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ไปแล้ว (กรณีการเปรียบเทียบระหว่าง

โรงไฟฟ้าเก่า และโรงไฟฟ้าใหม่)

 อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เป็นข้อจ�ากัดส�าคัญที่สุดของการน�าพลังงาน

หมุนเวยีนมาประยกุต์ใช้กค็อื พลังงานหมนุเวียนหลายประเภท (โดยเฉพาะ

พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์) จะมีปัญหาเรื่อง “ความไม่สม�่าเสมอ

ของแหล่งพลังงาน” (Intermittency หรือ Variability) กล่าวคือ พลังงานลม

และแสงอาทติย์เป็นแหล่งพลังงานประเภททีไ่ม่สามารถท�าการผลติได้ตลอด

เวลา/ไม่สามารถควบคุมสั่งการได้ (กล่าวคือ ในสภาวะภูมิอากาศหรือใน

ช่วงเวลาที่ไม่มีลม/ไม่มีแดด แหล่งพลังงานลม/แสงอาทิตย์ก็จะไม่สามารถ

ผลติพลงังานไฟฟ้าเพือ่ป้อนเข้าสูร่ะบบได้) ท�าให้พลงังานหมนุเวยีนในกลุม่

นี้มักจะถูกเรียกกันว่าเป็น Variable Renewable Energy (VRE) เนื่องจาก

ปริมาณการผลิตพลังงานมีค่าผันแปรไม่แน่นอนและควบคุมไม่ได้

 ในอีกด้านหนึ่งพลังงานลมและแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มี

ข้อดีที่ชัดเจนประการหนึ่ง นั่นคือ เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีต้นทุนผันแปร/

ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง (หรือ Zero Marginal Variable Cost) เนื่องจากว่า

ต้นทุนเกือบทั้งหมดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมหรือพลังงานแสง

อาทติย์ จะมเีพยีงต้นทนุค่าลงทนุก่อสร้างและตดิต้ังกงัหนัลม และ/หรือระบบ

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นหลักเท่านั้น ต้นทุนค่าด�าเนินการและบ�ารุงรักษาราย

ปีมีค่าน้อยมาก (และแทบไม่ขึ้นกับปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า) ท�าให้

หลังจากท่ีมีการลงทุนในแหล่งพลังงานทั้งสองประเภทนี้ไปแล้ว เราจะ

พบว่า เมื่อใดที่แหล่งพลังงานสองประเภทนี้สามารถผลิตพลังงานได้ การ

รับไฟฟ้าจากแหล่งทั้งสองประเภทเข้าสู่ระบบ ก็จะเป็นการช่วยให้ระบบ

สามารถลดการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่น มีผลให้ต้นทุนรวมของ

ระบบลดลง ระบบจึงควรรับปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
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พลังงานหมุนเวียนทั้งสองประเภทเข้าสู่ระบบเสมอ

 อย่างไรก็ดี ลักษณะส�าคัญประการหนึ่งของระบบไฟฟ้า คือ ระบบ

จ�าเป็นจะต้องมี “ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า” 

อยู่เสมอตลอดเวลา เงื่อนไขดังกล่าวก่อให้เกิดข้อจ�ากัดที่ว่า หากระบบรับ

พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตที่มี Zero Marginal Cost ที่เป็น Variable 

Renewable Energy เข้ามาในระบบเนื่องจากมีต้นทุนต�่า เมื่อเกิดสภาวะที่

แหล่งพลงังานในส่วนนีไ้ม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ระบบกจ็�าเป็นจะต้องมกีาร

ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอ่ืนเข้ามารองรับทดแทนในปริมาณที่เพียง

พอได้ทันเวลา เป็นการเพิ่มข้อจ�ากัดให้แก่ผู้ดูแลบริหารระบบ และสร้างให้

เกิดต้นทุนแก่ระบบที่อาจจะต้องมีการส�ารองก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น

 กรณีที่เด่นชัดที่สุดของปัญหาในการผนวก VRE เข้ามาในระบบ

ไฟฟ้า สามารถแสดงได้ด้วย “เส้นโค้งเป็ด” (Duck Curve หรอื Duck Chart) 

ซึ่งมีการน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัญหานี้เป็นครั้งแรกในรายงานของ 

California Independent System Operator (CAISO, 2013) โดยรายงาน

ดังกล่าวคาดการณ์ว่า การที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียมีนโยบายการสนับสนุน

พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาสู่ระบบ

จ�านวนมาก จะส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ “ความต้องการก�าลัง

ไฟฟ้าสุทธิ” (Net Demand = Gross Demand – Supply from VRE) ใน

อนาคต จนเกิดเป็นเส้นกราฟที่มีรูปร่างคล้ายเป็ด ดังแสดงในรูปที่ 16 เกิด

ขึ้น โดยรายงานฉบับดังกล่าวคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2020 ขนาดความ

ต้องการก�าลังไฟฟ้าสุทธิในช่วงกลางวันอาจลดลงเหลือเพียงราว 12,000 

MW ขณะทีใ่นช่วงเยน็ระบบจะประสบกบัปัญหาความต้องการไฟฟ้าสทุธทิี่

เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (จากการที่ปริมาณการผลิตพลังงานจากเซลล์แสง

อาทติย์จะลดขนาดลง เมือ่แสงอาทติย์ลดความเข้มข้นลงก่อนจะลบัหายไป) 

ในอัตราสูงถึง 13,000 MW ภายใน 3 ชั่วโมง ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็น

ข้อจ�ากดัท�าให้การบรหิารจดัการระบบมคีวามซับซ้อนเพิม่ขึน้อย่างมาก และ
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หากไม่มกีารจดัการทีด่ก็ีอาจจะมผีลก่อปัญหากบัเสถยีรภาพของระบบ หรอื

ท�าให้เกิดเป็นต้นทุนการดูแลระบบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากได้

 อย่างไรกด็ ีเมือ่พจิารณาข้อมลูความต้องการก�าลงัไฟฟ้าของระบบ

ของแคลิฟอร์เนียที่เกิดขึ้นจริงในปี ค.ศ. 2016 ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่กังวลกัน

อาจจะมาถึงเร็วกว่าที่คาดไว้มาก นอกจากนี้ หากย้อนมาดูข้อมูลของ

ประเทศไทย ก็พบว่าแม้เราจะไม่ได้มีการสนับสนุนพลังงานทางเลือกอย่าง

เข้มข้นเหมือนกับในแคลิฟอร์เนีย แต่ด้วยการที่ต้นทุนของพลังงานแสง

อาทติย์มค่ีาลดต�า่ลงมาก ท�าให้ดูเหมอืนว่า เราอาจจะมีเป็ดตวัน้อยๆ ปรากฏ

ขึ้นในระบบไฟฟ้าของประเทศไทยขึ้นแล้ว โดยหากพิจารณาในรูปที่ 13 ซึ่ง

แสดงค่าความต้องการก�าลังไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ของวนัที ่11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ซึ่งเป็นวันที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

(กฟผ.) มีค่าความต้องการก�าลังไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ในรอบปี โดยเป็นพีคที่

เกิดขึ้นในเวลา 22.28 น. ที่ระดับ 29,618.8 MW ซึ่งการเกิดขึ้นของพีคใน

วนันั้นนบัได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั เนือ่งจากเป็นครัง้แรกนบัจาก

ปี พ.ศ. 2536 ท่ีพคีของระบบ กฟผ. เกดิขึน้ในเวลากลางคนื โดยทีท่างกฟผ. 

คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์จากผูผ้ลติรายเลก็ 

(SPP) รายเล็กมาก (VSPP) และการผลิตบนหลังคา (Rooftop PV) ที่จ่าย

ไฟเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นมาก ท�าให้พีคของระบบกฟผ. ในช่วงกลางวันมีค่า

ลดต�่าลง แม้ว่าพีครวมของประเทศน่าจะยังคงเกิดในช่วงเวลาบ่ายอยู่

เช่นเดิมก็ตาม

 ความกังวลทีว่่าการเข้ามาของพลังงานแสงอาทติย์จะน�าไปสูค่วาม

ยุ่งยากมากข้ึนในการจัดการบริหารระบบ (และอาจรวมทั้งความกังวลว่า

ผู้ใช้ไฟในส่วนทีติ่ดตัง้เซลล์แสงอาทติย์บนหลังคาจะซือ้ไฟจากระบบลดลง) 

จึงท�าให้เกิดการน�าเสนอข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีแดด (Sun Tax) 

หรือการเก็บอัตราค่าส�ารองไฟฟ้า (Backup Rate) ส�าหรับผู้ที่มีการติดตั้ง

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคา แต่ข้อเสนอดังกล่าวก็ได้รับการปฏิเสธ



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

372

 
ที่มา: CAISO (2013) 

รูปที่ 17: Duck Curve in California  
 

 

อย่างรวดเร็วจากผู้ก�าหนดนโยบาย เนื่องจากกระแสการคัดค้านจากหลาย

ภาคส่วน ทีเ่หน็ว่าข้อเสนอดงักล่าวเป็นการกดีกันการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่เป็นธรรม

 

รูปที่ 13

Duck Curve in California 

ที่มา: CAISO (2013)
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ที่มา: CAISO (2013) 

รูปที่ 17: Duck Curve in California  
 

 

ที่มา: กฟผ. (2559)

รูปที่ 14

Peak Load Curve on May 11, 2016 (Peak Demand for 2016).
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5. ข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดการปัญหา Intermittency
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 ภายใต้สภาวการณ์ที่พลังงานหมุนเวียนประเภท VRE ก�าลังก้าว

เข้ามามบีทบาทมากขึน้ ด้วยแรงขบัดนัจากการพฒันาเทคโนโลยแีละต้นทนุ

ที่ลดต�่าลง แต่ขณะเดียวกัน VRE ก็มีปัญหาความไม่สม�่าเสมอของแหล่ง

พลงังาน ทีอ่าจส่งผลกระทบท�าให้การจัดการเพ่ือรกัษาเสถยีรภาพของระบบ

มคีวามยุง่ยากมากขึน้ ในสภาวะเช่นนี ้สงัคมไทยควรจะวางท่าทต่ีอพลงังาน

หมุนเวียนประเภทนี้อย่างไร? เราควรจะเร่งเปิดรับพลังงานหมุนเวียนที่

เป็นแหล่งพลังงานสะอาดต้นทุนต�่าเข้ามามากข้ึน หรือเราควรจะกีดกัน

แหล่งพลงังานทีไ่ม่มคีวามสม�า่เสมอ ไม่ให้เข้ามาสร้างปัญหากบัเสถียรภาพ

ของระบบมากเกินไป

 เมือ่พจิารณาระหว่างทางเลือกทัง้สอง ผูว้จิยัเชือ่ว่าการเปิดรบั VRE 

น่าจะเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์มากกว่าส�าหรับประเทศในระยะยาว 

เนื่องจากเป็นทางเลือกที่เปิดโอกาสให้แก่ประเทศในการเข้าไปร่วมเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ร่วมกับประชาคมโลก รวมทั้งเป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้
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ประโยชน์จากต้นทนุพลังงานทีล่ดต�า่ลง (และมแีนวโน้มว่าน่าจะลดต�า่ลงยิง่

กว่าน้ีอีกในอนาคต) การกดีกนั VRE เพือ่ให้สามารถจดัการเสถียรภาพของ

ระบบได้ง่ายมากข้ึน เป็นเพยีงแค่ผลประโยชน์ในระยะสัน้ปานกลาง แต่อาจ

ส่งผลให้เราค่อยๆ ขยับเข้าสู่สภาพปัญหาที่เข้มข้นมากขึ้น จนกลายเป็น

ภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากจะต้องมีการกลับตัวในภายหลัง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในวันหนึ่งที่ราคาของ VRE ลดต�่าลงจนการกีดกันท�า

ไม่ได้อีกต่อไป

 อย่างไรก็ดี การเปิดรับให้ VRE เข้ามาสู่ระบบมากขึ้น จ�าเป็นที่จะ

ต้องมีการเตรยีมการรบัมอืทีด่ด้ีวย จงึจะท�าให้การผนวกพลงังานหมนุเวยีน

ประเภทน้ีเข้าสู่ระบบเป็นไปได้อย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ โดยตวัอย่าง

ของทางเลือกที่สามารถน�ามาร่วมกันช่วยบรรเทา/จัดการกับปัญหาความ

ไม่สม�่าเสมอของ VRE ได้แก่

 - Flexible/Dispatchable Generation: การเพิ่มก�าลังการผลิต

ซึ่งมีความยืดหยุ่น/สามารถควบคุมสั่งการได้เข้ามาสู่ระบบให้มากข้ึน ซึ่ง

อาจเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้แหล่งพลังงานกระแสหลัก (เช่น Open-Cycle Gas 

Turbine หรอื Combined Cycle Gas Turbine) หรอืแหล่งพลงังานหมนุเวยีน 

(เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล หรือ Concentrated Solar Power) ก็ได้

 - Strengthen Grid Interconnection: เพิ่มการเชื่อมขยายของ

สายส่ง ให้ระบบสามารถช่วยกันรักษาเสถียรภาพเป็นเครือข่ายที่กว้างขึ้น/

แข็งแรงขึ้น

 - Renewable Energy Diversity: การเพิ่มความหลากหลาย

ของการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานหมนุเวียน (ทัง้ในแง่ของการเพิม่ประเภท

พลังงาน VRE หรือแม้แต่ การเพิ่มการกระจายตัวของแหล่งพลังงาน VRE 

ประเภทเดยีวกนั) สามารถช่วยบรรเทาความไม่สม�า่เสมอของแหล่งพลงังาน

ได้

 - Management of VRE Technology: การจดัการแหล่งพลงังาน
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หมุนเวียน VRE เพื่อลดสภาวะความไม่สม�่าเสมอ เช่น การสร้างแรงจูงใจ

ให้มีการจัดวางต�าแหน่งของ Solar PV ให้หันไปทางทิศตะวันตกมากข้ึน 

หรอื การจดัวางต�าแหน่งของกงัหนัลมเพือ่รกัษาความสม�า่เสมอของผลผลติ 

เป็นต้น

 - Energy Storage: การกกัเกบ็พลังงานเพือ่น�ามาช่วยระบบใน

ช่วงที่มีความขาดแคลน รวมทั้งการพิจารณาการบริหารจัดการการประจุ/

คายประจุไฟฟ้าของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) เพือ่ประโยชน์

ในเชิงเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

 - Energy Efficient Technology: เทคโนโลยกีารอนรัุกษ์พลงังาน 

เพื่อลดความต้องการพลังงานในช่วงเวลาต่างๆ

 - Load Management Technology (Load Shifting): เทคโนโลยี

การบรหิารจดัการความต้องการพลังงาน เพือ่ปรบัขยบัช่วงเวลาของการใช้

พลังงานให้เหมาะสมมากขึ้น ซ่ึงอาจรวมไปถึงการบริหารจัดการการใช้

พลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Heat + Electricity Coupling)

 - Behavioral Change: การปรับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งมี

ได้หลากหลายแนวทาง

 - Rate Structure Reform: การปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า 

เช่น การใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Time-of-Use Rate หรอื Real-Time Pricing

 จากรายการข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้โดยเทคโนโลยีปัจจุบัน เราก็มี

ทางเลือกในการบริหารจัดการปัญหาความไม่สม�่าเสมอของแหล่งพลังงาน

ประเภท VRE อยู่พอสมควร อาจจะไม่ได้มากจนกระทั่งจัดการปัญหาได้

ทัง้หมด แต่ก็น่าจะสามารถเอือ้ให้เกดิการจดัการทีเ่หมาะสมได้ในระดบัหนึง่ 

อย่างไรก็ดีนอกจากการหาทางเลือกในเชิงเทคโนโลยีแล้ว การก�าหนด

นโยบายและการบริหารจัดการกลไก/องค์กรที่จะเข้ามารองรับให้เหมาะสม 

กม็ส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการก�าหนดความส�าเรจ็ของการผนวกรวมพลงังาน
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หมุนเวียนประเภท VRE เข้าสู่ระบบอย่างมีเสถียรภาพ

 ประเดน็ส�าคญัทีค่วรต้องพจิารณาประการหนึง่กค็อื หากพจิารณา

ทางเลือกทางเทคนิคต่าง ๆ ที่มีการน�าเสนอในรายการข้างต้น จะพบว่า 

ทางเลือกส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถน�ามาใช้ช่วยในการจัดการปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ หากขาดซึ่งกลไกพื้นฐานประการหน่ึง ซ่ึงก็คือ การ

ก�าหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่มีอัตราที่แตกต่างกันตามเวลา เนื่องจาก

แม้จะมีเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้ามาช่วยจัดการ แต่หากไม่มีแรงจูงใจที่

ชัดเจน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ผลิต หรือผู้ใช้ไฟ) ก็ย่อมจะไม่มีความ

ต้องการที่จะน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมได้

 ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของ Energy Storage จะพบว่าราคาที่

แตกต่างตามช่วงเวลาจะเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญส�าหรับเจ้าของระบบกักเก็บ

พลังงาน ในการที่จะด�าเนินการเก็บสะสมพลังงานในช่วงเวลาที่พลังงานมี

ราคาต�่า เพื่อจะน�ามาส่งจ่ายให้กับระบบในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานเพิ่มสูง

ขึ้นเพียงพอ ซ่ึงถ้าราคาพลังงานไฟฟ้ามีค่าคงที่ตลอดเวลาก็จะท�าให้แรง

จูงใจส่วนนี้หายไป ท�าให้หากการไฟฟ้าต้องการใช้บริการระบบกักเก็บ

พลังงานเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพก็อาจต้องมีการท�าสัญญาในรูปแบบอื่น 

ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและความซับซ้อนในการจัดการระบบ

 อย่างไรก็ดี ข้อเสนอให้มีการก�าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่

แตกต่างกันตามเวลานี ้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมกีารบงัคบัใช้โครงสร้าง

ค่าไฟในรูปแบบเดียวกัน และอัตราเดียวกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุก

ภาคส่วนทุกคน เราสามารถเลือกใช้อัตราตามเวลาเฉพาะกับผู้ใช้ไฟหรือ

ผู้ผลิตไฟเพียงบางส่วน หรือก�าหนดอัตราเรียกเก็บที่แตกต่างกันก็ได้ เช่น

 - ในภาคผู้ผลิตไฟ: อาจเลือกใช้เฉพาะกับผู้ผลิตบางกลุ่ม เช่น 

เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) หรือขยายไปสู่ผู้ผลิตกลุ่ม 

SPP, กลุ่ม VSPP, หรือแม้กระทั่งรวมถึงผู้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

บนหลังคาในภาคพาณิชยกรรม/ภาคครัวเรือน ก็เป็นได้ เป็นต้น
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 - ในภาคผูใ้ช้: อาจเลือกใช้อตัราตามเวลาเฉพาะกบักลุม่ผูใ้ช้ไฟ

บางประเภท เช่น ผู้ใช้ไฟในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม 

หรือขยายไปสู่ผู้ใช้ไฟในระดับครัวเรือนด้วย รวมทั้งอาจใช้มิติของขนาด

กิจการ/ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก�าหนดเป็นเกณฑ์ด้วย

รูปที่ 15

โครงสร้างอัตราค่าไฟแบบ Time-of-Use Residential Interim (TOU-RI) 

ของมลรัฐฮาวาย

ต่ํา เพ่ือจะนํามาส่งจ่ายให้กับระบบในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึนเพียงพอ ซึ่งถ้าราคาพลังงานไฟฟ้ามีค่าคงที่
ตลอดเวลาก็จะทําให้แรงจูงใจส่วนน้ีหายไป ทําให้หากการไฟฟ้าต้องการใช้บริการระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือช่วย
รักษาเสถียรภาพก็อาจต้องมีการทําสัญญาในรูปแบบอื่น ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและความซับซ้อนในการจัดการ
ระบบ 

อย่างไรก็ดี ข้อเสนอให้มีการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามเวลาน้ี ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องมีการบังคับใช้โครงสร้างค่าไฟในรูปแบบเดียวกัน และ อัตราเดียวกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุก
คน เราสามารถเลือกใช้อัตราตามเวลาเฉพาะกับผู้ใช้ไฟหรือผู้ผลิตไฟเพียงบางส่วน หรือ กําหนดอัตราเรียกเก็บที่
แตกต่างกันก็ได้ เช่น 

- ในภาคผู้ผลิตไฟ: อาจเลือกใช้เฉพาะกับผู้ผลิตบางกลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(IPP) หรือ ขยายไปสู่ผู้ผลิตกลุ่ม SPP, กลุ่ม VSPP, หรือแม้กระทั่งรวมถึง ผู้ติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาในภาคพาณิชยกรรม/ภาคครัวเรือน ก็เป็นได้ เป็นต้น 

- ในภาคผู้ใช้: อาจเลือกใช้อัตราตามเวลาเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ไฟบางประเภท เช่น ผู้ใช้ไฟในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม หรือ ขยายไปสู่ผู้ใช้ไฟในระดับครัวเรือนด้วย รวมทั้งอาจใช้มิติ
ของขนาดกิจการ/ปรมิาณการใช้ไฟฟ้ามากําหนดเป็นเกณฑ์ด้วย 

 

 
ที่มา: Hawaiian Electric (2017) 

รูปที่ 18 แสดงโครงสร้างอัตราค่าไฟแบบ Time-of-Use Residential Interim (TOU-RI) ของมลรัฐฮาวาย 
 
รูปที่ 18 แสดงโครงสร้างอัตราค่าไฟแบบ “Time-of-Use Residential Interim (TOU-RI)” ซึ่งเป็น

โครงสร้างอัตราค่าไฟแบบชั่วคราว ที่มีการนํามาทดลองใช้กับผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือน และ การประจุไฟแก่รถยนต์
ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน 5,000 ราย ของมลรัฐฮาวาย เพ่ือดําเนินการศึกษา
ทดสอบเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2561) ก่อนที่จะมีการพิจารณา
ปรับอัตราให้มีความเหมาะสมอีกครั้ง 

ที่มา: Hawaiian Electric (2017)

 รปูที ่15 แสดงโครงสร้างอตัราค่าไฟแบบ “Time-of-Use Residen-

tial Interim (TOU-RI)” ซึง่เป็นโครงสร้างอตัราค่าไฟแบบชัว่คราว ทีม่กีารน�า

มาทดลองใช้กับผู้ใช้ไฟภาคครวัเรอืน และการประจไุฟแก่รถยนต์ไฟฟ้าภาค

ครวัเรอืน ทีส่นใจสมคัรเข้าร่วมโครงการจ�านวน 5,000 ราย ของมลรฐัฮาวาย 

เพื่อด�าเนินการศึกษาทดสอบเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี (ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2561) ก่อนที่จะมีการพิจารณาปรับอัตราให้

มีความเหมาะสมอีกครั้ง

 ลักษณะส�าคัญของโครงสร้างค่าไฟแบบ TOU-RI ดังกล่าว ก็คือ 

การก�าหนดให้อัตราค่าไฟในช่วงกลางวันมีค่าต�่ามาก และให้อัตราค่าไฟใน

ช่วงพีค (เยน็ถงึหวัค�่า) มค่ีาสงูมาก (อตัราค่าไฟช่วงพีคสงูกว่าช่วงกลางวนั

ถึงเกือบ 3 เท่า) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยับการใช้พลังงานไฟฟ้าออกจาก
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ลักษณะสําคัญของโครงสร้างค่าไฟแบบ TOU-RI ดังกล่าว ก็คือ การกําหนดให้อัตราค่าไฟในช่วงกลางวันมี
ค่าต่ํามาก และให้อัตราค่าไฟในช่วงพีค (เย็นถึงหัวค่ํา) มีค่าสูงมาก (อัตราค่าไฟช่วงพีคสูงกว่าช่วงกลางวันถึงเกือบ 
3 เท่า) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยับการใช้พลังงานไฟฟ้าออกจากช่วงหัวค่ํา ไปสู่ช่วงกลางวันซึ่งสามารถพ่ึงพาการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้3  
 

 
                                                            
3 มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟในอัตรา TOU-RI รักษาระดับปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้คงท่ีเท่ากันตลอดในทุกช่วงเวลา จะส่งผลให้อัตราค่าพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟรายน้ีจะตกอยู่ท่ี 21.49 c/kWh ซ่ึงค่อนข้างใกล้เคียงกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง 300 kWh แรก ของผู้ใช้ไฟประเภท
ครัวเรือน (Residential) ท่ัวไป ซึ่งมีค่าอยู่ท่ีอัตรา 21.71 c/kWh 

ช่วงหัวค�่า ไปสู่ช่วงกลางวันซึ่งสามารถพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ได3้ 

รูปที่ 16

Proposed Time-of-use Rate by California ISO

ที่มา: CAISO (2015)

3  มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟในอัตรา TOU-RI รักษาระดับปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้คงที่เท่ากัน

ตลอดในทกุช่วงเวลา จะส่งผลให้อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ของผูใ้ช้ไฟรายนีจ้ะตกอยูท่ี ่21.49 c/kWh 

ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง 300 kWh แรก ของผู้ใช้ไฟประเภทครัวเรือน 

(Residential) ทั่วไป ซึ่งมีค่าอยู่ที่อัตรา 21.71 c/kWh
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 ขณะทีร่ปูที ่16 แสดงภาพรวมของข้อเสนอการปรบัปรงุโครงสร้าง

อัตราค่าไฟฟ้า Time-of-Use Rate ที่มีการเสนอโดย California 

Independent System Operator เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ซึ่งจะพบว่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่เสนอมีการแบ่งระดับและการก�าหนด

ช่วงเวลาที่ค่อนข้างละเอียดมาก มีการพิจารณาความแตกต่างในหลายมิติ 

ทัง้ในส่วนของความแตกต่างระหว่างวันท�าการและวนัหยดุสดุสปัดาห์ ความ

แตกต่างระหว่างช่วงเวลาของวนั รวมทัง้ความแตกต่างระหว่างช่วงฤด ูโดย

มีการแบ่งระดับของอัตราค่าไฟฟ้าออกจากกันเป็น 4 ระดับ (Super Peak; 

Peak; Off-Peak; และ Super Off-Peak) แต่ยังไม่มีการพิจารณาก�าหนด

อัตราที่แตกต่างกันตามพื้นที่

 การออกแบบโครงสร้างค่าไฟในรปูแบบทีป่รากฏในทัง้ 2 กรณข้ีาง

ต้น ล้วนเป็นความพยายามในการเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาเส้นโค้ง

เป็ด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับมลรัฐทั้งสองในอนาคตอันไม่ไกลมากนัก เนื่องจาก

ทัง้แคลฟิอร์เนียและฮาวายเป็นมลรฐัทีม่กีารน�าพลงังานแสงอาทติย์มาใช้ใน

สัดส่วนที่สูงกว่ามลรัฐอื่น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก การมี

ระบบอัตราค่าไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นจึงเป็นความจ�าเป็นพื้นฐานที่ผู้ดูแล

ระบบไฟฟ้าของทั้งสองมลรัฐให้ความส�าคัญ ซึ่งความยืดหยุ่นดังกล่าว 

จะต้องหมายรวมทั้งในแง่ของการมี “โครงสร้าง” ค่าฟ้าที่แตกต่างตามเวลา 

และการมีความสามารถในการปรับเปล่ียน “ระดับ” ความแตกต่างของ

ตัวเลขอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับระดับ

ความแตกต่างของความต้องการก�าลังไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาที่ก�าลังจะ

ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามระดับของการผนวกเพิ่มของ VRE เข้า

มาในระบบ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือให้ระบบสามารถปรับตัวรองรับกับการเข้ามามี

บทบาทเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงาน VRE ในอนาคต ได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์

 จากตัวอย่างและเหตุผลต่าง ๆ  ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในอนาคตการ
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มอีตัราค่าไฟฟ้าทีม่คีวามยดืหยุน่นบัเป็นเรือ่งพ้ืนฐานส�าคญั การมีโครงสร้าง

ค่าไฟฟ้าทีแ่ตกต่างตามเวลา รวมทัง้ความสามารถในการปรับเปลีย่นระดบั

ความแตกต่างของตัวเลขอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างช่วงเวลา เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับระดับความแตกต่างของความต้องการก�าลังไฟฟ้าในแต่ละ

ช่วงเวลา ที่ก�าลังจะค่อย ๆ  ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ  ตามระดับของการผนวก

เพิ่มของ VRE เข้ามาในระบบ เป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในการเอื้อให้ระบบ

สามารถปรับตัวรองรับกับการเข้ามามีบทบาทเพิ่มข้ึนของแหล่งพลังงาน 

VRE ในอนาคต

 อย่างไรก็ดีภายใต้กระบวนการปรับตัวดังกล่าว สิ่งจ�าเป็นที่เป็น

ฐานรากส�าคัญในการปรับตัวให้ได้อย่างสอดคล้อง อาจจะไม่ใช่แค่ตัว

เทคโนโลยีหรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่น่าจะต้องรวม

ไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ที่จะต้องปรับจากการมองว่า “แหล่งพลังงาน VRE เป็นภาระที่

เข้ามาสร้างปัญหารบกวนการรักษาเสถียรภาพของระบบ” มาเป็นการมอง

ว่า “VRE เป็นส่วนหนึ่งของทิศทางแห่งอนาคต เป็นแหล่งพลังงานสะอาด

ทีเ่ราจะต้องบรหิารจดัการให้มเีข้าสูร่ะบบเพิม่มากขึน้” และรวมไปจนถึงการ

ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และแนวทางของการจัดการระบบไฟฟ้า

จากมุมมองที่ว่า “เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่จะต้องควบคุมปริมาณของ

การผลิตไฟฟ้าในทุกช่วงเวลาให้มีความสอดคล้องกับการระดับความ

ต้องการก�าลงัไฟฟ้าทีผ่นัแปรและอยูน่อกเหนอืจากการควบคมุ” (Adjusting 

Generation to Meet Uncontrolled Consumption) มาสู่ทัศนคติในแนวคิด

ว่า “ความต้องการไฟฟ้าเป็นสิง่ทีส่ามารถควบคมุปรบัเปลีย่นได้ เพือ่อ�านวย

ความสอดคล้องมากขึน้กบัปรมิาณการผลิตไฟฟ้าของแหล่งผลติทีบ่างส่วน

มีความผันแปรและควบคุมได้ยาก” (Adapting Consumption to Meet 

Variable Generation) แต่ทัง้นีไ้ม่ได้หมายความว่าการปรบัเปลีย่นทศันคติ

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปในทันที หรือต้องเป็นไปโดยเด็ดขาด แท้ที่จริงแล้ว
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การบริหารจัดการที่เหมาะสมน่าจะอยู่ในสภาวะที่ต้องอาศัยแนวทางของ

ทั้งสองรูปแบบที่จะผสมผสานกันในระดับที่สอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริงของระบบ ทั้งในแง่ของสัดส่วนการเข้ามาของ VRE เม่ือเปรียบเทียบ

กับ flexible generation ที่มีในระบบ; ความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของ

ระบบส่ง; ระดับสถานะของความเป็น smart grid ของระบบจ�าหน่าย; ความ

พร้อมและการยอมรับของผู้ใช้ไฟในการปรับระดับความต้องการไฟฟ้า; 

ระบบความช่วยเหลือ (ทั้งในทางเทคนิคและการบริหารจัดการ) ส�าหรับ

ผู้ใช้ไฟในการปรับเปลี่ยนระดับความต้องการไฟฟ้า เป็นต้น

 การก�าหนดแนวทางและรูปแบบของการปรับตัวเพื่อสร้างให้เกิด

การผนวกพลังงานหมุนเวียนประเภท VRE เข้ามาในระบบได้อย่างราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ เป็นปัญหาที่ท้าทาย และคงต้องอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจของหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดทางเลือกที่เหมาะสม 

ภายใต้การชีน้�าทางนโยบายบนพ้ืนฐานของความเข้าใจและมมุมองทีถ่กูต้อง 

แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ ประชาคมโลกและประเทศไทยน่าจะไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมที่ก�าลังก่อตัวข้ึนอย่างเข้มข้นน้ีไปได้ 

ระบบและกระบวนการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแห่งอนาคตจะเป็นสิ่งที่มี

ความแตกต่างจากสภาวะปัจจบุนัอย่างเทยีบกนัไม่ได้ การปรับตวัจงึเป็นสิง่

ทีห่ลกีเลีย่งได้ยาก ประเดน็ส�าคญัจงึอยูท่ีว่่าเราจะเลอืกก�าหนดกระบวนการ

และกรอบเวลาการปรบัเปล่ียนอย่างไร จงึจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวม และ 

ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้
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การเก็บค่าน�้าในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า: 
มุมมองและข้อเสนอทางเศรษฐศาสตร์
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โดย

ชล บุนนาค*

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* บทความ Symposium นี้ของข้าพเจ้าจะส�าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากปราศจากบุคคลต่อไปนี้

ขอขอบคุณ รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่เป็นฐานส�าหรับการเขียนบทความ

ชิ้นนี้ และให้ค�าแนะน�าในการเขียนบทความนี้ตั้งแต่ต้น

ขอขอบคุณ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงศ์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซ่ึงเป็นผู้วิจารณ์ที่ตั้งค�าถาม ให้ก�าลังใจและให้ข้อคิดเห็นต่อบทความ

ซึ่งท�าให้งานของข้าพเจ้ามีความครอบคลุม แหลมคม และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณและขออภัย ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวณิชย์ และคณะท�างานสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ค�าแนะน�า 

ติดตามและอดทนกับข้าพเจ้าจนสามารถจัดท�าบทความชิ้นนี้ให้เสร็จลุล่วงไปได้
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บทคัดย่อ 
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 บทความน้ีมเีป้าหมายทีจ่ะท�าการวิเคราะห์และเปรยีบเทยีบมมุมอง

ที่แฝงอยู่ในข้อเสนอเรื่องการเก็บค่าน�้าในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า 

พ.ศ. … กับมุมมองด้านทฤษฎีทั้งจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและ

เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ โดยเฉพาะแนวคดิการจดัการทรพัยากรร่วม

ของ Elinor Ostrom และการศกึษาทางเศรษฐศาสตร์ในประเดน็การจดัการ

น�้าในบริบทประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่ามุมมองของรัฐและมุมมองทาง

เศรษฐศาสตร์แต่ละส�านักแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งน�าข้อเปรียบเทียบ

ดังกล่าวมาพิจารณาและสังเคราะห์ร่วมกับข้อค้นพบเบื้องต้นจากโครงการ

ศึกษาเกณฑ์การบริหารจัดการน�้าฯ เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอเกี่ยวกับการเก็บ

ค่าน�้าในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว บทความนี้เสนอว่า แม้ว่าทั้งภาครัฐและ

นักวิชาการจะใช้ค�าว่า “ค่าน�้า” เหมือนกัน แต่ความหมายนั้นแตกต่างกัน 

จงึเสนอให้การก�าหนดราคาค่าน�า้ควรมคีวามแตกต่างกนัตามบริบทของลุม่

น�า้และระดบัความขาดแคลนน�า้ภายในของลุ่มน�า้นัน้ ต้องพจิารณาทัง้ต้นทนุ
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การจดัหาน�า้ (ถ้าม)ี และปัจจยัด้านอปุสงค์ คือ มลูค่าเศรษฐกจิหน่วยสดุท้าย

ของทรัพยากรน�้าที่ใช้ด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่ละเลยเรื่องความเป็นธรรม

และสิทธิในการใช้น�้าขั้นพื้นฐาน และควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ ประกอบเพื่อ

บรรลเุป้าหมายทัง้ด้านประสทิธภิาพและความเป็นธรรม ท้ายทีส่ดุ บทความ

นี้ตั้งข้อเสนอว่า ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า ควรจะต้องไปไกลกว่าการ

ตอบโจทย์การจัดการน�้าที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกลุ่มน�้ามีสถานการณ์

เหมือนลุ่มน�้าเจ้าพระยา แต่ให้ครอบคลุมความหลากหลายของโจทย์การ

บริหารจัดการน�้าที่มีอยู่ในแต่ละลุ่มน�้า
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 ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ประเด็นหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นถก

เถียงในสังคมไทยคือประเด็นการเก็บค่าน�้า ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาในร่าง

พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. … (ต่อจากนี้จะเรียกว่า ร่าง พ.ร.บ. 

ทรัพยากรน�้า) ที่ก�าลังอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติในขณะน้ัน หัวข้อของ

การถกเถียงนั้นอยู่รอบ ๆ ประเด็นที่ว่าควรเก็บค่าน�้ากับเกษตรกรหรือไม่

และควรจะเก็บเท่าใด ข้อเสนอจากฝั ่งของภาครัฐและนักวิชาการ

เศรษฐศาสตร์ คือ ค่าน�า้ควรเกบ็จากเกษตรกรทีท่�าเกษตรกรรมเชงิพาณชิย์ 

เพื่อให้เกิดการใช้น�้าอย่างประหยัด (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2017 ; 

ThaiPBS, 2560)  เนือ่งจากในระยะหลังน�า้ค่อนข้างขาดแคลนอย่างต่อเนือ่ง 

แต่ฝั่งองค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนและเกษตรกรเห็นว่าเป็นการสร้าง

ความล�าบากให้เกษตรกร และเพิ่มรายจ่ายให้กับเกษตรกรรมที่ปัจจุบันก็

ไม่ค่อยมีก�าไรอยู่แล้ว การถกเถียงนั้นร้อนแรงค่อนข้างมากจนกระทั่ง

ภาครัฐต้องออกมาลดกระแสด้วยการบอกว่าจะไม่เก็บค่าน�้าจากเกษตรกร 
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แต่ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ว่าการเก็บค่าน�้าจะยังอยู่ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้

หรือไม่ในท้ายที่สุด

 ผู้เขียนสังเกตเห็นว่า ข้อเสนอของภาครัฐและนักเศรษฐศาสตร์ที่

สนับสนุนการเก็บค่าน�้า และฝ่ายที่คัดค้านนั้นอยู่บนข้อสมมติและมุมมอง

ต่อน�า้และการเก็บค่าน�า้ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่หากมองจากมมุของเศรษฐศาสตร์

สถาบนัแนวใหม่ โดยเฉพาะจากมมุมองส�านักคิดทีศึ่กษากระบวนการจดัการ

ตนเองเพ่ือจัดการทรัพยากรร่วม (Self-organization in common-pool 

resource management) น�าโดยเจ้าของรางวัลโนเบลปี 2009 อย่าง Elinor 

Ostrom และข้อค้นพบจากงานวิจยั “โครงการศึกษาเกณฑ์การบริหารจดัการ

น�้าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย” 

(ต่อจากน้ีจะเรยีกว่า โครงการศกึษาเกณฑ์การบรหิารจดัการน�า้ฯ) ทีด่�าเนนิ

การมาตั้งแต่ปี 2559 (จะสิ้นสุดในปี 2562) ซึ่งผู้เขียนเป็นสมาชิกของ

คณะผู้วิจัยด้วยแล้ว ข้อถกเถียงที่ก�าลังด�าเนินอยู่นั้นอาจจะถกเถียงอยู่บน

ชุดค�าถามที่ผิดไปจากที่ควรจะเป็นก็ได้

 บทความน้ีมเีป้าหมายทีจ่ะท�าการวิเคราะห์และเปรยีบเทยีบมมุมอง

ที่แฝงอยู่ในข้อเสนอเรื่องการเก็บค่าน�้าใน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า กับมุม

มองด้านทฤษฎทีัง้จากเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เศรษฐศาสตร์สถาบนัแนว

ใหม่ และการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในประเด็นการจัดการน�้าในบริบท

ประเทศไทย เพือ่ให้เหน็ว่ามมุมองของรฐัและมมุมองทางเศรษฐศาสตร์แต่ละ

ส�านกัแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทัง้น�าข้อเปรยีบเทยีบดงักล่าวมาพจิารณา

และสังเคราะห์ร่วมกับข้อค้นพบเบื้องต้นจากโครงการศึกษาเกณฑ์การ

บริหารจัดการน�้าฯ เพื่อน�าไปสู ่ข้อเสนอเกี่ยวกับการเก็บค่าน�้าในร่าง 

พ.ร.บ.ดังกล่าว 

 บทความนีพ้จิารณาปัญหาทีเ่กีย่วกบัการจดัการทรัพยากรน�า้เพือ่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้น และจะเน้นในมิติที่เกี่ยวข้องกับน�้าแล้งเป็น

ส่วนใหญ่ อนึ่ง ปัญหาน�้าท่วม มลพิษทางน�้า และน�้าแล้ง ต่างมีความ
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เชือ่มโยงกัน เพราะต่างเกีย่วพนักบัปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ประโยชน์ได้ทัง้สิน้ กล่าว

คือ น�้าท่วมคือสถานการณ์ที่ปริมาณน�้ามากเกินไปจนอาจส่งผลเสียต่อ

กจิกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม จ�าเป็นต้องมมีาตรการด้านต่าง ๆ  มารบัมอื 

ในขณะท่ีน�า้แล้งคอืสถานการณ์ทีป่รมิาณน�า้น้อยกว่าปรมิาณความต้องการ

ใช้น�า้ ท�าให้ต้องมีมาตรการมาด�าเนินการจัดสรรน�า้ทีมี่จ�ากดัให้เกดิประโยชน์

สูงสุดและเป็นธรรม น�้าเสีย คือสถานการณ์ที่น�้าที่มีอยู่นั้นมีคุณลักษณะที่

ไม่เหมาะสมกบัการด�ารงอยูข่องสิง่มชีีวิตและการใช้งานของมนษุย์เนือ่งจาก

มีการปนเปื้อนของสารเคมี มีปริมาณออกซิเจนในน�้าน้อย หรือมีปริมาณ

สารอาหารบางอย่างมากเกินพอดี น�้าเสียนี้ส่งผลต่อปริมาณน�้าที่ใช้ได้

เช่นกัน เพราะน�้าที่ใช้ประโยชน์ได้จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม หาก

น�้าเสียเสียแล้วก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และอาจเกิดความขาดแคลน

ทรพัยากรน�า้ตามมา อย่างไรก็ดีเน่ืองจากแต่ละประเดน็ปัญหามีความเฉพาะ

ตวั ซ่ึงไปเชือ่มโยงกบักรอบแนวคิดทางทฤษฎแีละชดุงานวจิยัทีแ่ตกต่างกนั 

บทความนี้จึงเน้นพิจารณาที่ปัญหาน�้าแล้งเท่านั้น

 นอกจากนีบ้ทความนีจ้ะพจิารณา “น�า้ผวิดนิ” หรอื “น�า้ท่า” เท่านัน้ 

ไม่พจิารณาน�า้บาดาล น�า้ท่ากับน�า้บาดาลนัน้แม้จะเป็นทรพัยากรน�า้เหมอืน

กันแต่ในเชิงการบริหารจัดการทรัพยากรมีความแตกต่างกันเนื่องจาก

คุณลักษณะที่น�้าท่านั้นเป็นทรัพยากรที่เกิดข้ึนใหม่ได้ (Renewable 

Resource) ในขณะทีน่�า้บาดาลมลัีกษณะทีใ่ช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกดิขึน้

ทดแทนได้ในช่วงอายุคน (Non-renewable resource) ฉะนั้นวิธีคิดทาง

ทฤษฎีก็จะแตกต่างกันไปด้วย (Tietenberg and Lewis, 2011)  และท้าย

ที่สุดบทความนี้จะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่ือมโยงกับการใช้น�้าใน

ภาคเกษตรเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะการใช้น�้าในภาคอื่น ๆ มีการเก็บค่าน�้าอยู่

แต่เดิมแล้ว แต่ภาคเกษตรน้ันยังไม่มีการเก็บค่าน�้าโดยรัฐในทางปฏิบัติ 

และการเก็บค่าน�้าในภาคเกษตรเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ในขณะนี้

 บทความนี้เสนอว่า แม้ว่าทั้งภาครัฐและนักวิชาการจะใช้ค�าว่า 
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“ค่าน�้า” เหมือนกัน แต่ความหมายนั้นแตกต่างกัน บทความนี้เสนอให้การ

ก�าหนดราคาค่าน�้าควรมีความแตกต่างกันตามบริบทของลุ่มน�้าและระดับ

ความขาดแคลนน�้าภายในของลุ่มน�้านั้น ต้องพิจารณาทั้งต้นทุนการจัดหา

น�้า (ถ้ามี) และปัจจัยด้านอุปสงค์ คือ มูลค่าเศรษฐกิจหน่วยสุดท้ายของ

ทรัพยากรน�้าที่ใช้ด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่ละเลยเรื่องความเป็นธรรมและ

สิทธิในการใช้น�้าขั้นพื้นฐาน ควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ ประกอบเพื่อบรรลุเป้า

หมายทั้งด้านประสิทธิภาพและความเป็นธรรม และท้ายที่สุดบทความนี้

ตั้งข้อเสนอว่า ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า ควรจะต้องไปไกลกว่าการ

ตอบโจทย์การจัดการน�้าที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกลุ่มน�้ามีสถานการณ์

เหมือนลุ่มน�้าเจ้าพระยา แต่ให้ครอบคลุมความหลากหลายของโจทย์การ

บริหารจัดการน�้าที่มีอยู่ในแต่ละลุ่มน�้า

 บทความนี้แบ่งหัวข้อการน�าเสนอออกเป็น 4 หัวข้อ โดยในหัวข้อ

ท่ี 2 จะกล่าวถงึร่าง พ.ร.บ. ทรพัยากรน�า้ โดยช้ีให้เหน็ประเดน็ภาพรวมของ

ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวและเน้นให้ความส�าคัญกับประเด็นเรื่องค่าน�้า หัวข้อที่ 

3 น�าเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสต่าง ๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์กระแส

หลักและเศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ นอกจากนี้ยังน�าเสนอการทบทวน

การศกึษาด้านเศรษฐศาสตร์ในประเดน็การจดัการน�า้ในบรบิทประเทศไทย

อีกด้วย หัวข้อที่ 4 น�าเสนอโครงการศึกษาเกณฑ์การบริหารจัดการน�้าที่

เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย โดยสังเขป

และดึงเอาข้อค้นพบจากการลงพืน้ทีแ่ละการพฒันาและทดลองเกมกระดาน 

“เกมการบริหารจัดการน�้า” ที่ส�าคัญขึ้นมาน�าเสนอ และหัวข้อที่ 5 เปรียบ

เทยีบและสงัเคราะห์ความแตกต่างของความหมายและแนวปฏิบตัเิร่ืองค่าน�า้ 

บนฐานของเนื้อหาในหัวข้อก่อนหน้านี้ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์
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2. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า
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 แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศทีม่ปีรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่สงูกว่าค่า

เฉลี่ยของโลก (Grossman, Treerutkuarkul and Algie, 2016) แต่ปัญหา

การขาดแคลนน�้าในฤดูแล้งยังคงเป็นปัญหา และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา

ในอัตราที่ถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ นกัวชิาการด้านการจดัการน�า้มองว่า สาเหตขุองปัญหาไม่ได้อยู่

ที่ปริมาณน�้าไม่พอ แต่อยู่ที่การบริหารจัดการน�้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

 การเสนอร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า เป็นหนึ่งในความพยายามใน

การแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน�้าของประเทศไทย องค์ประกอบ

ของ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า มีทั้งหมด 9 หมวด หมวดที่ 1 มีการก�าหนด

นยิามทีเ่ก่ียวข้องและนยิามว่าทรพัยากรน�า้สาธารณะทีจ่ะอยูภ่ายใต้อ�านาจ

ของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง หมวดที่ 2 มีการก�าหนดสิทธิใน

การใช้น�้า หมวดที่ 3 อธิบายเกี่ยวกับองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน�้าซึ่ง

ประกอบด้วย คณะกรรมการน�้าแห่งชาติ (กนช.) คณะกรรมการลุ่มน�้า และ
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องค์กรผูใ้ช้น�า้ หมวดที ่4 กล่าวถงึการจดัสรรน�า้ ซึง่รวมถึงการจดัเกบ็ค่าน�า้

ด้วย ซึง่จะกล่าวในรายละเอยีดต่อไป หมวดที ่5 กล่าวถงึแนวทางการด�าเนนิ

การเมื่อมีภาวะน�้าแล้งและน�้าท่วม รวมถึงก�าหนดอ�านาจของพนักงานเจ้า

หน้าทีใ่นการป้องกันและแก้ไขภาวะน�า้แล้งและภาวะน�า้ท่วม หมวดที ่6 พดู

ถึงแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน�้าสาธารณะ หมวดที่ 7 

กล่าวถึงอ�านาจหน้าที่ขจองพนักงานเจ้าหน้าที่ หมวดที่ 8 ก�าหนดความรับ

ผดิทางแพ่งในกรณทีีท่�าให้เกิดความเสยีหายต่อทรพัยากรน�้าสาธารณะ และ

หมวดที่ 9 เป็นบทก�าหนดโทษ ปิดท้ายด้วยบทเฉพาะกาล

2.1 ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า กับการแก้ปัญหาการขาดเอกภาพ

 สาเหตสุ�าคัญของความไม่มปีระสทิธภิาพนัน้เกดิจากการขาดความ

เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน�้า (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 2544, 

2545)  ซึง่ในปัจจบุนัมหีน่วยงาน 42 หน่วยงานมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องกบั

ทรัพยากรน�้า มีพระราชบัญญัติ 36 ฉบับ พระราชก�าหนด 2 ฉบับ กฎ

กระทรวง 457 ฉบับ อนุบัญญัติ 2,418 ฉบับ และประกาศอีก 855 ฉบับ 

รวมทั้งสิ้น 3,768 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

นอกจากนีเ้ดมิททีรพัยากรน�า้ในประเทศนัน้จดัการโดยกรมชลประทาน โดย

อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 การใช้

น�า้ในเขตชลประทานไปเพือ่ผลิตน�า้ประปาเพือ่ใช้ในภาคอตุสาหกรรม ภาค

บรกิารและภาคครวัเรอืนนัน้ หน่วยงานทีด่งึน�า้ดบิไปใช้จะต้องจ่ายค่าน�า้ให้

กับกรมชลประทาน เป็นเงิน 0.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และต้องปฏิบัติ

ตามกติกาที่เกี่ยวข้อง แต่ทรัพยากรน�้านอกเขตชลประทานนั้นกลับไม่มี

หน่วยงานใดควบคุมดูแลการใช้น�้า ท�าให้น�้าถูกใช้โดยไม่มีการควบคุม 

 หากมองในเชิงกรรมสิทธิ (Property Rights) นั่นหมายความว่า 

ทรัพยากรน�้าในประเทศไทย อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ 2 ประเภท คือ 1) 

กรรมสิทธิของรัฐ (State-owned Property Rights) ซึ่งทรัพยากรน�้าที่ตก
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อยู่ใต้กรรมสิทธิประเภทนี้คือน�้าในเขตชลประทาน และ 2) กรรมสิทธิแบบ

เปิด (Open Access Property Rights) ซึ่งหมายถึงทรัพยากรน�้าเป็นของ

สาธารณะที่ใครสามารถเข้ามาดึงไปใช้ก็ได้ ซึ่งก็คือน�้านอกเขตชลประทาน 

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติทรัพยากรน�้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะตกอยู่ภายใต้

กรรมสิทธิแบบเปิด แม้ว่าในหลักการจะอยู่ภายใต้กรรมสิทธิของรัฐก็ตาม 

ทั้งนี้เพราะวิธีการส่งน�้า โครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานและความจ�ากัด

ของบุคลากรของกรมชลประทานนั้น ท�าให้การตรวจตราการขโมยน�้าเป็น

ไปได้ยาก ผูใ้ช้น�า้จงึสามารถลักลอบใช้น�า้ชลประทานได้ไม่ยากนกั (มิง่สรรพ์ 

ขาวสอาดและคณะ 2544, 2545; นิพนธ์ พัวพงศกร, 2561)

 เพื่อแก้ปัญหาการขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ร่าง พ.ร.บ. 

ทรัพยากรน�้า นิยาม “ทรัพยากรน�้า” ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยทรัพยากรน�้า 

(Resource unit) และระบบทีท่�าการผลิตทรพัยากรน�า้ (Resource system) 

ด้วย โดยนิยามทรัพยากรน�้า ให้ครอบคลุม “น�้า แหล่งต้นน�้าล�าธาร แหล่ง

กักเก็บน�้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้น แหล่งกักเก็บน�้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

หรือมนุษย์สร้างขึ้น คลองส่งน�้า และสิ่งอื่นที่ใช้เพื่อการจัดการน�้า” (ร่าง 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. … , หน้า 1) นอกจากนี้ยังครอบคลุม

แหล่งน�้าตามธรรมชาติ แหล่งน�้าที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาข้ึน และแหล่งน�้า

ระหว่างประเทศอีกด้วย โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการน�้าแห่งชาติ 

(กนช.) และคณะกรรมการลุ่มน�้าและองค์กรผู้ใช้น�้า 

 นั่นหมายถึงว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใน

เชิงกรรมสิทธิท่ีมีเหนือทรัพยากรน�้าและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล กล่าวคือ 

ทรพัยากรน�า้นอกเขตชลประทาน ทีเ่ดมิทีเ่ป็นทรพัยากรสาธารณะ อยูภ่าย

ใต้กรรมสทิธแิบบเปิดจะถกูเปล่ียนให้มาอยูภ่ายใต้กรรมสทิธขิองรฐัทัง้หมด 

โดยน�้าในเขตชลประทานอาจยังบริหารจัดการโดยกรมชลประทานอยู่และ

น�้านอกเขตชลประทานจะบริหารจัดการโดยกรมทรัพยากรน�้า ภายใต้การ

ก�ากับของ กนช. และคณะกรรมการลุ่มน�้า 
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2.2 ร่าง พ.ร.บ. ทรพัยากรน�า้ กบัการแก้ปัญหาประสทิธภิาพการใช้น�า้

 อีกสาเหตหุนึง่ของการขาดประสทิธภิาพการใช้น�า้คอืการทีผู่ใ้ช้น�า้

ไม่มีการจ่ายค่าน�้า หรือจ่ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

กจิกรรมเศรษฐกิจทางการเกษตรนัน้ แม้ว่าพระราชบญัญตักิารชลประทาน

หลวง พ.ศ. 2485 จะใหอ้�านาจรฐัมนตรเีรยีกเกบ็ค่าชลประทานจากเจา้ของ

หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผู้ใช้น�้าเพื่อการเกษตร

กรรมในเขตชลประทานในอัตราไม่เกินไร่ละ 5 บาทต่อปี โดยต้องออกเป็น

ประกาศกระทรวง แต่ก็ไม่มีรัฐบาลใดท�าการจัดเก็บค่าชลประทานจาก

เกษตรกรแต่อย่างใดจนปัจจบุนั หมายความว่าทีผ่่านมาเกษตรกรใช้น�า้เพือ่

การเกษตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าชลประทานเลย ซึ่งน่าจะมีส่วนส�าคัญในการ

ท�าให้เกษตรกรใช้น�้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (นิพนธ์ พัวพงศกร, 2561) 

 มิใช่แต่เพียงภาคเกษตรเท่านั้นที่จ่ายค่าน�้าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

นิพนธ์ พัวพงศกร (2561) ยังให้ข้อมูลไว้ด้วยว่า ผู้ใช้น�้ากลุ่มอื่น ทั้งผู้ใช้น�้า

ประปา นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยูร่มิแม่น�า้ล�าคลอง

สาธารณะ ยังเป็นผู้ที่จ่ายค่าน�้าน้อยกว่าที่ควรจะจ่ายด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

ผู้ใช้น�้าประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) นั้น แท้จริงแล้วรับภาระ

ค่าน�้าดิบเพียงเล็กน้อย (0.15 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากค่าน�้าที่

จ่ายให้ กปน. 8-10 บาทต่อ ลบ.ม.) ทั้งนี้เนื่องจากการประปานครหลวงนั้น 

จ่ายค่าน�้าดิบให้แก่กรมชลประทาน (0.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร) เฉพาะ

น�้าดิบที่สูบจากสถานีสูบน�้ามหาสวัสดิ์เท่านั้น เป็นปริมาตร 546.3 ล้าน

ลกูบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึง่คดิเป็น 1 ใน 4 ของปรมิาณน�า้ดบิทีใ่ช้ในการผลติ

น�้าประปา ส่วนอีก 3 ใน 4 นั้นสูบจากสถานีส�าแล จ.ปทุมธานี ซึ่งในส่วนนี้

ไม่ต้องจ่ายค่าน�้าดิบให้แก่กรมชลประทาน 

 เพื่อแก้ปัญหา ร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ีจึงจ�าแนกประเภทการใช้น�้า

ออกเป็น 3 ประเภท การใช้น�้าประเภทที่ 1 คือการใช้น�้าเพื่อการด�ารงชีพ 

คอืการใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคในครวัเรอืน เพือ่การท�าการเกษตรหรอื
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เลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่ใช้น�้าปริมาณเล็กน้อย 

การใช้น�้าประเภทที่ 2 คือการใช้น�้าเพื่อการพาณิชย์ คือการใช้น�้าเพื่อ

การเกษตรหรือเลี้ยงเพื่อการค้า ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ เล้ียงสัตว์จ�านวนมาก 

การใช้น�้าเพื่ออุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตน�้าประปา และกิจการ

อื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ อย่างไรก็ดี ในร่าง พ.ร.บ. ไม่ได้ก�าหนดว่า 

การใช้น�้าประเภทที่ 1 และ 2 นี้ครอบคลุมอะไรบ้าง รายละเอียดดังกล่าวจะ

ก�าหนดในประกาศกระทรวงในภายหลัง การใช้น�้าประเภทที่ 3 คือ การใช้

น�้าเพื่อกิจการขนาดใหญ่ ที่ใช้น�้าในปริมาณมากหรืออาจก่อให้เกิดผล

กระทบข้ามลุ่มน�้า ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวาง กรณีที่เข้าข่ายการใช้น�้า

ประเภทท่ี 3 ก็เช่น กรณีของการพฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก

ที่ต้องมีการผันน�้าข้ามลุ่มน�้าจากลุ่มน�้าบางปะกงมาในเขตที่เป็นเขตลุ่มน�้า

ภาคตะวันออก เป็นต้นนี้ การใช้น�้าประเภทที่ 2 และ 3 จะต้องมีการข้ึน

ทะเบียนและได้สิทธิการใช้น�้าก่อนจึงจะใช้น�้าได้ และจะต้องจ่ายค่าน�้าตาม

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อไป ขณะที่การใช้น�้าประเภทที่ 1 สามารถใช้ได้

โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและจ่ายค่าน�้าแต่อย่างใด

 ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า ระบุไว้ในมาตรา 47 ให้อ�านาจรัฐมนตรี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการน�้าแห่งชาติ (กนช.) ในการออกกฎ

กระทรวงเพื่อก�าหนดอัตราค่าใช้น�้า ส�าหรับการใช้น�้าประเภทที่ 2 และ 3 

และให้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องได้ โดยอาจมีการ

ก�าหนดกติกาให้ยืดหยุ่น หรือมีการยกเว้นการเก็บค่าน�้าในบางกรณีได้ 

อย่างไรก็ดี ในร่าง พ.ร.บ. นั้นมิได้ระบุว่า เมื่อเก็บค่าน�้าแล้ว ค่าน�้าดังกล่าว

จะถูกน�าไปใช้ต่อไปอย่างไร ซึ่งหากมิได้ระบุไว้ อาจสันนิษฐานเบื้องต้นได้

ว่าค่าน�า้ทีเ่ก็บได้จะถกูจดัสรรน�าไปเข้ารฐัก่อนจะถกูน�ามาจดัสรรต่อไป โดย

ไม่มีหลกัประกันว่าเงนิดงักล่าวจะถกูจดัสรรกลับมาพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการทรัพยากรน�้ามากน้อยเพียงใด

 การเก็บค่าน�้าที่ระบุใน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากน�้า นั้นได้รับเสียง



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

408

ตอบรบัจากสงัคมหลายรปูแบบ ในฝ่ังนกัวิชาการและเจ้าหน้าทีร่ฐัเหน็ว่าการ

เก็บค่าน�้าจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้น�าสูงข้ึน ลด

กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีไ่ม่สร้างประโยชน์ และช่วยให้เกดิการน�าทรพัยากร

น�้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย (อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2560 

; ThaiPBS, 2560) แต่ในทางกลับกัน ก็มีกระแสต่อต้านจากกลุ่มเกษตรกร

และภาคประชาสังคม เนือ่งจากมองว่าจะเป็นการสร้างภาระให้กบัเกษตรกร

ที่ยากจนและมีหนี้สินอยู่แล้ว และเสนอว่าการเก็บค่าน�้าอาจส่งผลให้ความ

เป็นธรรมในการจดัสรรน�า้แย่ลง คอื มเีพยีงคนรวยทีม่เีงนิจ่ายค่าน�า้เท่านัน้

ที่ใช้น�้าได้
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3. เศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการน�้า
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3.1 มุมมองการเก็บค่าน�้าจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก

 การเก็บค่าน�้า (Water Pricing / Water fee) ถือเป็นมาตรการ

พืน้ฐานทีส่ดุตามกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ทีใ่ช้กลไกราคาเป็น

เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนให้มีประสิทธิภาพ ค�าว่า

ขาดแคลน (Scarcity) หมายความว่า เกิดความไม่สมดุลระหว่างความ

ต้องการใช้มีมากกว่าทรัพยากรที่มีอยู ่ ส่วนค�าว่า ประสิทธิภาพ นั้น

หมายความถึงเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรที่ขาดแคลนเพื่อให้ได้

ประโยชน์สทุธ ิ(Net benefit) สงูทีส่ดุ ทรพัยากรน�้าทีถ่กูจดัสรรโดย การเกบ็

ค่าน�้า จะถูกน�าไปใช้ในกิจกรรมที่คุ้มค่า หรือได้ประโยชน์สุทธิมากกว่าหรือ

เท่ากับราคาค่าน�า้ โดยราคาค่าน�า้ควรจะเท่ากบัค่าเสยีโอกาสของการใช้น�า้

หน่วยสุดท้าย ซ่ึงก็คือประโยชน์สุทธิส่วนเพิ่มของน�้าหน่วยสุดท้าย 

(Marginal Net Benefit) ของการใช้น�้า ส่วนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุทธิ

ได้น้อยกว่าราคาน�้าก็จะไม่ได้รับการจัดสรร ด้วยกลไกนี้เองที่ท�าให้
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ทรัพยากรน�้าถูกจัดสรรท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในอีกทางหนึ่ง 

มาตรการนี้ก็กระตุ้นให้ผู้ใช้น�้าพยายามหาวิธีการใด ๆ ก็ตามเพื่อท�าให้การ

ใช้น�้าของตนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ฉะนั้น หากเป้าหมายของภาครัฐคือ 

“ประสทิธภิาพ” และน�า้มคีวาม “ขาดแคลน” การเก็บค่าน�า้กถื็อเป็นมาตรการ

การจัดสรรน�้าที่เหมาะสม 

 อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพ อาจเป็นเพียงเป้าหมายหนึ่งของการ

จดัสรรเท่านัน้ ในหลายกรณี การเก็บค่าน�า้ อาจต้องค�านงึถึงหรือมีเป้าหมาย

อื่นด้วย เช่น เป้าหมายด้านความเป็นธรรม เป้าหมายในการหารายรับของ

รัฐเพื่อมาชดเชยการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน�้า เป็นต้น ซึ่งจาก

ประสบการณ์จากต่างประเทศที่รวบรวมโดย Dinar และ Subramaniam 

(1997) พบว่า การใช้การเกบ็ค่าน�้าเพือ่วตัถปุระสงค์อืน่ อาจท�าให้มาตรการ

ใช้ไม่ได้ผลอย่างที่คิดและอาจสร้างปัญหาอื่นตามมาได้ 

 ในทางทฤษฎนีัน้ ราคาค่าน�า้ ควรจะเปล่ียนแปลงได้ตามระดบัของ

ความขาดแคลน คือเปล่ียนแปลงตามอปุสงค์การใช้น�า้ (Demand for water) 

และปริมาณน�้าที่ใช้ได้ (Supply of Water) ฉะนั้นในลุ่มน�้าที่มีอุปสงค์การใช้

น�้ามากและปริมาณน�้าที่ใช้ได้มีไม่เพียงพออย่างยิ่ง ราคาค่าน�้าก็ควรจะสูง 

หากอุปสงค์การใช้น�้าน้อยและปริมาณน�้ามีเพียงพอ ราคาค่าน�้าก็ควรจะต�่า

หรือไม่มีการเก็บ เป็นต้น (Tietenberg & Lewis, 2011; Tisdell, 2010) 

นอกจากนีก้ารก�าหนดราคาค่าน�า้ให้อยูใ่นระดับดุลยภาพ (ราคาค่าน�า้ทีท่�าให้

อปุสงค์การใช้น�้าเท่ากบัปรมิาณน�า้ทีใ่ช้ได้) กม็คีวามส�าคญั เพราะหากราคา

ค่าน�้าไม่อยู่ที่ดุลยภาพแล้วก็จะสร้างปัญหาอื่นตามมา เช่น หากราคาค่าน�้า

สูงเกินไปก็จะสร้างความขาดแคลนเทียมโดยไม่จ�าเป็น ในขณะที่หากราคา

ค่าน�้าต�่าเกินไปจนมีอุปสงค์การใช้น�้ามากกว่าปริมาณน�้าที่ใช้ได้ ผู้จัดสรรก็

ต้องหาวธิอีืน่มาจดัสรรปรมิาณน�้าทีจ่�ากดัให้กบัอปุสงค์การใชน้�้าส่วนเกนินี้

อีกทีหนึ่ง เป็นต้น ฉะนั้น หากราคาค่าน�้าไม่ใช่ราคาดุลยภาพ การจัดสรร

ทรัพยากรน�้าก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพได้ 
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 ข้อสมมติที่แฝงอยู่ภายใต้ข้อเสนอเรื่องการเก็บค่าน�้า มี 2 ประการ

คอื ประการแรก ทรพัยากรน�า้มลัีกษณะเป็นสนิค้าเอกชน (Private Goods) 

สินค้าเอกชนในทีนี้ไม่ได้สะท้อนมิติเชิงกรรมสิทธิ แต่สะท้อนลักษณะของ

สินค้าบริการ 2 ประการคือ เป็นสินค้าหรือบริการที่เมื่อมีการใช้ประโยชน์

แล้วจะมีปริมาณเหลือให้ผู้ใช้คนอื่นลดลง (Rivalry / Subtractability) และ

เป็นสนิค้าหรอืบรกิารทีส่ามารถกดีกนัการใช้ประโยชน์จากผูท้ีไ่ม่จ่ายซือ้ได้ 

(Excludability) (Ostrom, 2002) ประการที่สอง ระบบกรรมสิทธิจะต้องมี

ความชัดเจน โดยทรัพยากรน�้าอาจอยู่ใต้ระบบกรรมสิทธิของรัฐ (State 

property rights) และเมื่อมีการจ่ายค่าน�้าก็กลายเป็นกรรมสิทธิของเอกชน 

(Private property rights) แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ ทรัพยากรน�้าจะต้องไม่อยู่

ภายใต้ระบบกรรมสิทธิแบบเปิด (Open Access Property Rights) ซึ่งก็คือ

การไม่มีระบบกรรมสิทธิและทุกคนสามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรได้ตาม

ต้องการนั่นเอง ประเด็นส�าคัญของข้อสมมติทั้ง 2 ประการนี้อยู่ที่ความ

สามารถในการกดีกนัผูท้ีใ่ช้ประโยชน์โดยจ่ายซือ้ กค็อืการป้องกนัการขโมย

ทรัพยากรน�้า นั่นเอง หากกลไกการกีดกันและการบังคับใช้กติกานี้ไม่มี

ประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดก็จะไม่มีใครยอมจ่ายค่าน�้า

 การเก็บค่าน�า้ มข้ีอจ�ากดัทีส่�าคญัอย่างน้อย 2 ประการ คอื ประการ

แรก การเก็บค่าน�้าอาจก่อให้เกิดค�าถามเรื่องความเป็นธรรมในการจัดสรร

น�้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น�้าขาดแคลนมาก ๆ ได้ ในทางทฤษฎีนั้น 

สถานการณ์ที่น�้าขาดแคลนมากจนกลไกราคาจัดสรรจ�าเป็นต้องจัดสรร

ทรพัยากรน�า้ให้กบัผูใ้ช้กลุ่มทีส่ร้างประโยชน์สทุธทิางเศรษฐกจิได้สงูสดุนัน้

สามารถเกิดขึ้นได้ นั่นหมายถึงคนยากจนที่ไม่มีก�าลังจ่ายค่าน�้าก็จะไม่ได้

ทรัพยากรน�้าไปใช้ ซึ่งอาจน�าไปสู่ความขัดแย้งและท�าให้ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น 

ปัญหาความยากจนและปัญหาความเหล่ือมล�้ามีความรุนแรงขึ้นได้ 

(Tietenberg & Lewis, 2011) ในสถานการณ์เช่นนี้ การจัดสรรโดยรัฐบาล

กลาง (Command and Control) จะเป็นมาตรการที่จ�าเป็นและจะท�าให้การ
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จัดสรรทรัพยากรน�้ามีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

 ประการท่ีสอง การก�าหนดราคาค่าน�้าที่มีประสิทธิภาพนั้นท�าได้

ยากในทางปฏิบัติ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ราคาค่าน�้าดุลยภาพที่จะท�าให้การ

จัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยข้อมูลทั้งจากฝั่งอุปสงค์และ

อปุทาน ซึง่ในทางปฏบิตัต้ิองอาศัยข้อมลูและวิธกีารค�านวณทีเ่หมาะสม และ

ราคาค่าน�า้ทีไ่ม่มีประสทิธภิาพอาจสร้างปัญหาอืน่ตามมา นกัเศรษฐศาสตร์

จึงเสนอมาตรการซื้อขายใบอนุญาตการใช้น�้า (Tradable water permit) 

นั่นเอง ดังที่กล่าวข้างต้นว่า ใบอนุญาตการใช้น�้าในทางทฤษฎีนั้นแตกต่าง

จากที่ระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า และมีลักษณะเป็นใบอนุญาตที่

ก�าหนดปรมิาณน�า้ทีผู่ใ้ช้แต่ละรายสามารถใช้ได้ (โควต้า) การเปิดโอกาสให้

มกีารซ้ือขายใบอนุญาตดงักล่าวผ่านตลาด เป็นการเปิดให้ผูใ้ช้น�า้ใช้น�า้น้อย

ขายน�า้ให้กับผูใ้ช้น�า้ทีต้่องการใช้น�า้มากกว่าปรมิาณทีถ่กูจดัสรรให้ เกดิเป็น

ราคาของใบอนุญาตใช้น�้าแต่ละหน่วยขึ้น ฉะนั้นราคาค่าน�้าจากมาตรการนี้

ถูกก�าหนดโดยตลาดซื้อขายใบอนุญาต มิได้ก�าหนดโดยรัฐ นั่นหมายความ

ว่าราคาค่าน�้าจะมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และ

ในขณะเดียวกันก็ให้รางวัลกับผู้ใช้น�้าน้อยและกระตุ้นให้ผู้ใช้น�้ามากต้อง

ประหยัด 

3.2 มมุมองการเกบ็ค่าน�า้และการจดัสรรน�า้จากทฤษฎเีศรษฐศาสตร์

สถาบันแนวใหม่: แนวคิดของ Elinor Ostrom ทฤษฎีว่าด้วยการ

จัดการทรัพยากรร่วม

 จากมุมมองของทฤษฎีว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วมนั้น 

ข้อสมมติบางประการทีเ่ป็นรากฐานของข้อเสนอมาตรการการเกบ็ค่าน�า้นัน้ 

อาจจะไม่เป็นจริงโดยเฉพาะในบริบทของชนบทในประเทศก�าลังพัฒนา 

ประการแรก ทรัพยากรน�้าส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบกรรมสิทธิแบบเปิด 

(Open Access Property Rights) แม้ว่าโดยหลักการจะอยู่ภายใต้ระบบ
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กรรมสิทธขิองรฐั (State-owned property rights regime) กต็าม ทัง้นีเ้พราะ

โดยส่วนใหญ่เงื่อนไขทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และ/หรือทรัพยากรที่รัฐมี 

อาจท�าให้การบงัคบัใช้ระบบกรรมสทิธขิองรฐัไม่มปีระสทิธภิาพ ซึง่ส่งผลมา

สู่ข้อสมมติที่ไม่เป็นจริง ประการที่สอง ก็คือ ทรัพยากรน�้าไม่ได้มีลักษณะ

เป็นสินค้าเอกชน (Private goods) แต่มีลักษณะเป็น ทรัพยากรร่วม 

(Common-pool resource) คือมีลักษณะที่เมื่อมีการใช้ประโยชน์แล้วจะมี

ปรมิาณเหลอืให้ผู้ใช้คนอืน่ลดลง (Rivalry / Subtractability) เหมอืนกบัสนิค้า

เอกชน แต่ว่าไม่สามารถกีดกันหรอืยากที่จะกีดกนัผู้ทีไ่ม่จ่ายซื้อจากการใช้

ประโยชน์ได้ (Difficult to exclude) ซึ่งเมื่อทรัพยากรร่วมอยู่ภายใต้ระบบ

กรรมสิทธิแบบเปิดแล้ว ย่อมน�้าไปสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า โศกนาฏกรรม

ของทรัพยากรร่วม (The Tragedy of the Commons) (Hardin, 1968) หรือ

สถานการณ์ที่ผู ้ใช้ทรัพยากรที่ไม่มีรัฐหรือกลไกตลาดมาควบคุมจะมี

พฤติกรรม “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” และใช้ทรัพยากรจนหมดไปนั่นเอง 

ซึง่ในการแก้ปัญหาโศกนาฏกรรมของทรพัยากรร่วมนัน้ Hardin เสนอให้รัฐ

ท�าให้ทรพัยากรร่วมทีอ่ยูภ่ายใต้กรรมสทิธแิบบเปิดและผูใ้ช้ทรัพยากรใช้ได้

โดยเสรี ให้กลายมาเป็นกรรมสิทธิของรัฐ หรือไม่ก็ท�าให้เป็นกรรมสิทธิของ

เอกชนเสีย แต่ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ข้อจ�ากัดของภาครัฐและลักษณะ

ของตัวทรัพยากรเองนั้นก็ท�าให้การจัดการภายใต้กรรมสิทธิของรัฐและ

เอกชนไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน (ดูข้อจ�ากัดใน Ostrom, 1990) 

 Elinor Ostrom (Ostrom, 1990; 2010a) จงึเสนอว่า แม้ว่าข้อเสนอ

เรื่องโศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม จะมองว่ารัฐและตลาดควรเป็น

ผู้บริหารจัดการทรัพยากรและไม่ควรปล่อยให้ผู้ใช้ทรัพยากรใช้ทรัพยากร

โดเสรี แต่ประสบการณ์จากทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนผู้ใช้ทรัพยากร

สามารถรวมตัวกัน ตั้งกติกาและบังคับใช้กติกา เพื่อบริหารจัดการและใช้

ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน Ostrom ถกเถียงว่าข้อสมมติที่น�าไปสู่

ข้อสรปุและข้อเสนอของ Hardin นัน้อาจไม่เป็นจรงิเสมอ ข้อสมมตดิงักล่าว
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คือ ข้อสมมติของเกม Prisoner’s Dilemma ที่ผู้เล่นในเกมดังกล่าวไม่

สามารถสื่อสารและ/หรือตกลงและบังคับสัญญากันได้ น�าไปสู่พฤติกรรมที่

ไม่ร่วมมือกันและสังคมไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ประสบการณ์จริงจากทั่วโลก

สะท้อนว่าผูใ้ช้ทรพัยากรทีอ่าศัยอยูร่่วมกันเป็นชุมชนนัน้สามารถสือ่สารและ

ตกลงบงัคับสญัญากนัได้โดยอาศยัทนุทางสงัคม (social capital) ทีม่อียู ่คอื 

ความไว้เน้ือเชื่อใจกัน เครือข่ายความสัมพันธ์แบบเครือญาติ วัฒนธรรม 

ความเชือ่ และจารตีประเพณท้ีองถิน่ (Gutiérrez, Hilborn, & Defeo, 2011) 

เป็นเครื่องมือในตกลงกติกาและด�าเนินการตรวจตราและบังคับใช้กติกา 

นอกจากนี้ Ostrom ยังได้เสนอลักษณะร่วมเชิงสถาบันของการจัดการ

ทรพัยากรโดยชมุชนผูใ้ช้ทรพัยากรทีป่ระสบความส�าเร็จเอาไว้ด้วย เรียกว่า 

Design Principles ซึง่ข้อเสนอดงักล่าวถกูทดสอบหลายครัง้ (Cox, Arnold, 

& Tomás, 2010) และพบว่าข้อเสนอดังกล่าวก็ยังคงเป็นจริงอยู่

 ข้อได้เปรยีบของการจดัการทรพัยากรร่วมโดยชมุชนผูใ้ช้ทรัพยากร

มีดังนี้ ประการแรก การจัดการดังกล่าวท�าให้ขอบเขตของผู้ใช้ทรัพยากรมี

ความชัดเจน กล่าวคือ การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนนั้นผู้ที่มีสิทธิในการ

ใช้ทรัพยากรก็คือสมาชิกในชุมชนนั่นเอง คนภายนอกอาจเข้ามาใช้ได้

หรอืไม่กไ็ด้ขึน้อยูก่บักตกิาของชุมชน ประการทีส่อง กตกิามคีวามสอดคล้อง

กับบริบททางสังคมและนิเวศของชุมชนมากกว่าการก�าหนดมาจาก

ภายนอก ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้ออกแบบกติกาเอง ก็ย่อมมีการน�า

ความรู ้ท้องถิ่นและประสบการณ์เข้ามาประกอบ ท�าให้กติกามีความ

สอดคล้องกับบรบิทท้องถิน่มากขึน้ เมือ่เกดิการเปล่ียนแปลงกส็ามารถปรบั

กติกาหรือแนวปฏิบัติได้ทันท่วงที นอกจากนี้การก�าหนดกติกาเองยังช่วย

ให้การปฏิบัติตามนั้นเพิ่มขึ้นด้วย (Ostrom, 2000) ประการที่สาม ต้นทุน

ในการตรวจตราและบังคับกติกาไม่สูง กล่าวคือ การตรวจตราและบังคับ

กตกิาในการจัดการทรพัยากรร่วมโดยชุมชนนัน้มกัอาศยัการให้สมาชกิช่วย

กันตรวจตรา ยิ่งสมาชิกของชุมชนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรเอง ก็จะสามารถช่วย
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กันติดตามและตรวจตราพฤติกรรมของกันและกันได้ง่ายกว่า นอกจากนี้

หากมีการพบการกระท�าผิดมักจะยังไม่ลงโทษในทันทีแต่จะมีการตักเตือน

กันก่อน แล้วจึงลงโทษในภายหลังหากมีการท�าซ�้า การตักเตือนกันนี่เองที่

ช่วยให้การบังคับกติกาไม่เกิดความขัดแย้งในทันทีและยังเป็นการส่ง

สัญญาณให้คนอื่นทราบว่ามีการบังคับใช้กติกาอยู่ 

 อย่างไรก็ดี การจัดการทรัพยากรร่วมโดยชุมชนก็มีข้อด้อยอยู่

หลายประการ ประการแรก ขอบเขตของทรัพยากรที่สามารถจัดการได้มี

จ�ากัด ยิ่งถ้าเป็นทรัพยากรที่มีลักษณะข้ามพรมแดน เช่น แม่น�้า หรือ

ทรัพยากรประมง นั้น การจัดการชุมชนเดียวไม่สามารถท�าให้การจัดการมี

ประสิทธิภาพได้ ต้องมีการสร้างเครือข่ายการจัดการแบบข้ามพื้นที่ จึงจะ

สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง ต้องอาศัยการ

ยอมรบัและให้สทิธใินการจดัการจากภาครฐั ประเดน็นีม้คีวามส�าคญัเพราะ

หากรัฐไม่ยอมรับ ก็จะท�าให้กติกาของชุมชนมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น 

ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกติกาของคนในและนอกชุมชน ประการที่สาม 

การจดัการทรพัยากรโดยชุมชนผูใ้ช้ทรพัยากรอาจจะไม่ประสบความส�าเรจ็

ในทุกพื้นที่เนื่องจากระบบสังคมนิเวศ (Social ecological system: SES)) 

(Folke, 2006) ของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ท�าให้เงื่อนไขที่แต่ละ

ชุมชนต้องเผชิญมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นทรัพยากรชนิดเดียวกัน

ก็ตาม หรือคนอาจจะมีลักษณะเชิงประชากรใกล้เคียงกันก็ตาม

 จากข้อจ�ากัดดังกล่าวและการท�างานร่วมกบันกัวจิยัจากหลายสาขา

อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 Ostrom ได้มีข้อเสนอ 2 ข้อที่

ส�าคัญคือ ประการแรก คือ เรื่องความหลากหลายเชิงสถาบัน (Institutional 

Diversity) (Ostrom, 2005) กล่าวคือ เน่ืองจากกฎกตกิาในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรร่วมนัน้ควรจะต้องมคีวามสอดคล้องกับบริบททางสงัคมและระบบ

นิเวศท้องถิ่นจึงท�าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของ

ระบบสังคมนิเวศนั้นประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ส่วนที่ส�าคัญคือ (1) ระบบ
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สังคมซ่ึงประกอบด้วยลักษณะเชิงประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้

ทรัพยากร (Resource users) และกลไกการบริหารจัดการและองค์กรที่

เกีย่วข้อง (Resource Governance) (2) ระบบนเิวศของทรพัยากร ประกอบ

ด้วย ระบบทรัพยากร (Resource system) ที่ท�าหน้าที่ในการผลิตหน่วย

ทรัพยากร และตัวหน่วยทรัพยากร (Resource Units) เช่น ในการบริหาร

จดัการน�า้ ทรพัยากรน�า้คอืหน่วยทรพัยากร ส่วนป่าต้นน�า้ ห้วยหนองคลอง

บึง ถือเป็นระบบทรัพยากร (3) ปัจจัยทางด้านสังคมและนิเวศภายนอก 

ท่ีจะส่งผลต่อระบบสังคมนิเวศที่พิจารณา ฉะนั้นเมื่อระบบสังคมนิเวศใน

พืน้ท่ีต่าง ๆ  มีความแตกต่างหลากหลาย กฎกตกิาเหล่านัน้ย่อมมคีวามแตก

ต่างหลากหลายตามความหลากหลายของบริบททางสังคมนิเวศนั้นด้วย 

 ข้อเสนอดังกล่าวน�ามาสู่ข้อเสนอประการที่สอง คือ การจัดการ

ทรัพยากรร่วมนั้น เราก้าวข้ามแนวคิดที่ว่าจะมีมาตรการที่ดีที่สุดที่เป็น

ยาครอบจักรวาลมาเพื่อจัดการทรัพยากรได้แล้ว (Go beyond panacea) 

(Ostrom, Janssen, & Anderies, 2007) แต่ควรจะอาศัยวิธีการวินิจฉัย 

(Diagnostic Approach) บริบทเชิงสังคมนิเวศเพื่อท�าความเข้าใจหรือ

ออกแบบกฎกติกาที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นมากกว่า (Ostrom, 2007) 

นั่นหมายถึง การจัดการทรัพยากรชุมชน ก็อาจจะเป็นค�าตอบส�าหรับบาง

พื้นท่ีเท่าน้ัน เช่นเดียวกับการจัดการโดยรัฐและการใช้กลไกตลาดในการ

จัดการทรัพยากร ก็อาจจะเป็นค�าตอบส�าหรับบางพื้นที่หรือบางช่วงเวลา

เท่านัน้เช่นกนั ซึง่ส�าหรบั Ostrom แล้วค�าถามการบรหิารจดัการทรพัยากร

ร่วมอาจจะไม่ใช่ค�าถามที่ว่าควรจะรวมศูนย์หรือควรจะกระจายอ�านาจ 

อ�านาจควรอยู่ท่ีรฐั ชุมชน หรอืเอกชน แต่ค�าถามคอืในบรบิทหนึง่การตดัสนิ

ใจเกีย่วกับระบบการจดัการควรจะอยูท่ีใ่ครมากกว่า นัน่คอื ส�าหรับ Ostrom 

แล้ว การจัดการทรพัยากรร่วมควรมลัีกษณะเป็น Polycentric Governance 

(Ostrom, 2010b) คือ การบริหารจัดการที่มีหลายศูนย์การตัดสินใจ เรื่อง

ใดเก่ียวกับชมุชนและชุมชนจะตดัสนิใจได้ดกีใ็ห้เป็นเรือ่งของชมุชน เรือ่งใด
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เป็นเรื่องระดับลุ่มน�้าก็ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องระดับลุ่มน�้าตัดสินใจ เร่ืองใดเป็น

เรือ่งระดบัประเทศหรอืระหว่างประเทศกค็วรจะให้กลไกระดบัชาตแิละกลไก

ทีเ่ก่ียวข้องเป็นผู้ตดัสนิใจ นอกจากนีร้ะบบการจดัการทรัพยากรอาจจะต้อง

มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptive governance) เพื่อรับมือกับ

พลวัตรทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจากผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย (Armitage & Plummer, 2010; 

Huitema et al., 2009) 

 ฉะนัน้เมือ่โยงมาเรือ่งของการเกบ็ค่าน�า้ อาจสรุปได้ว่าจากแนวคดิ

ของ Elinor Ostrom และทฤษฎีว่าด้วยการจัดการทรัพยากรร่วมน้ัน 

การเก็บค่าน�้าอาจต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดหลายประการ ทั้งความเป็น

ทรพัยากรร่วม และระบบกรรมสทิธแิบบเปิดในทางปฏบิตั ิในขณะเดยีวกนั 

การเก็บค่าน�้าควรจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่อาจจะถูกใช้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าในบริบทของแต่ละลุ่มน�้าทีมีความหลากหลาย 

มากกว่าจะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นยาสารพัดนึกท�าให้การจัดการน�้ามี

ประสิทธิภาพขึ้นมาได้ในทุกบริบท

3.3 เศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการน�้าในบริบทประเทศไทย

 นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยได้มกีารศกึษาเกีย่วกบัการบริหาร

จัดการน�้ามาไม่น้อย งานที่ส�าคัญคืองานของมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ 

(2554) สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และงานของ 

นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2558) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Interna-

tional Development Research Center (IDRC) 

 3.3.1 งานของมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544 และ 2545)

 งานของมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544, 2545) ชี้ให้เห็นถึง

ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรน�้าของไทย โดยมีประเด็นที่ส�าคัญดังนี้ 

ประการแรก เม่ือพิจารณาดัชนีการขาดแคลนน�้าหลายดัชนี พบว่า
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ประเทศไทยไม่ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ขาดน�้า แต่ศักยภาพด้านน�้ายังน้อย

กว่าประเทศคู่แข่งด้านเกษตรกรรม เช่น เวียดนามและสหรัฐอเมริกา และ

ปรมิาณการใช้น�า้รายปีต่อปรมิาณน�า้หมนุเวยีนรายปีอยูท่ีร้่อยละ 29 ซึง่อยู่

ในขั้นที่ต้องให้ความส�าคัญกับการจัดการน�้า สถานการณ์การขาดแคลนน�้า

เกดิขึน้เป็นประจ�าในฤดูแล้งโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะภาคเหนอื

ตอนบนที่อยู่เหนือเขื่อน ส�าหรับลุ่มน�้าเจ้าพระยาตอนล่างนั้น แม้จะมีเขื่อน

คอยเก็บกักน�้า แต่การเพิ่มของจ�านวนประชากรและการปลูกข้าวนาปรัง

จ�านวนมากท�าให้ทรัพยากรน�้ามีความกดดันอย่างยิ่ง 

 มิ่งสรรพ์และคณะยังท�าการทบทวนวิวัฒนาการด้านนโยบาย

ทรัพยากรน�้าของไทย และพบว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาในการ

จัดการทรัพยากรน�้าที่ส�าคัญ 5 ประการ คือ (1) การขาดความเป็นเอกภาพ

ในการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ (2) แม้จะมหีน่วยงานจ�านวนมากดแูลแต่

ทรัพยากรน�้าก็ยังตกอยู่ในระบบการเข้าถึงได้โดยเสรี (3) หน่วยงานที่

รับผิดชอบเน้นด้านจัดหาอุปทานของทรัพยากรน�้าแต่ขาดเครื่องมือและ

นโยบายในการจัดการอุปสงค์ (4) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น�้าท�าให้

ไม่สามารถจัดการน�้าได้ตอบโจทย์ของท้องถิ่นและแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ท้องถิ่นไม่ได้ และ (5) ขาดข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศที่

เกี่ยวกับลุ่มน�้าและการใช้น�้า การแก้ไขที่ผ่านมา ภาครัฐมักมองว่าเป็นเรื่อง

การประสานงาน ทางออกจึงวนเวียนอยู่กับการตั้งคณะกรรมการที่ย่อส่วน

คณะกรรมการปัจจุบันในขณะนั้นซึ่งแก้ปัญหาไม่ได้ และขาดการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา

 มิ่งสรรพ์และคณะท�าการวิเคราะห์พ้ืนท่ีลุ่มน�้าหลักส�าคัญคือ 

เจ้าพระยาและลุ่มน�้าแม่กลอง เพ่ือให้เข้าใจภาพรวม การประมาณและ

แนวโน้มของอุปทานและอปุสงค์ของน�า้ โดยเน้นทีภ่าคเกษตรกรรม ผลการ

วิเคราะห์นั้นพบว่า ปริมาณน�้าต้นทุนในเขตเจ้าพระยาขึ้นอยู่กับน�้ากักเก็บ

ในเข่ือนภูมิพลและเขือ่นสริกิติิ ์ซึง่ในอนาคตปรมิาณน�า้ต้นทนุจะไม่แตกต่าง
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ไปจากปัจจุบันมากนัก การพยากรณ์ความต้องการน�้าในอนาคตที่ด�าเนิน

อยู่ในขณะที่ท�าการวิจัยมักใช้อัตราขยายตัวเท่ากับในอดีตและเป็นค่าคงที่ 

โดยละเลยปัจจัยด้านราคาผลลิตที่ส่งผลต่อการใช้ที่ดิน และปริมาณแหล่ง

น�้าส�ารอง ซึ่งประเด็นราคาข้าวนี้มีความส�าคัญเพราะข้าวนาปรังตอบสนอง

ต่อการเปลีย่นแปลงของราคาสงู หากระบบการบรหิารจดัการน�้าไม่ยดืหยุน่

พอก็อาจไม ่สามารถรับปัญหาความขาดแคลนที่แกว ่งตัวจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาข้าวได้ ส�าหรับลุ่มน�้าแม่กลองนั้นมีบทบาทในการเป็น

แหล่งน�้าที่ถูกผันออกจากลุ่มมาแก้ปัญหาความขาดแคลนน�้าในลุ่มน�้า

เจ้าพระยา ซ่ึงคณะวิจัยได้วิเคราะห์มูลค่าเศรษฐกิจหน่วยสุดท้ายของน�้า

ชลประทานท่ีใช้ในภาคเกษตรกรรม (Marginal Productivity of Water: 

MPW) ของลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้าแม่กลองแล้ว พบว่า การผันน�้าจาก

โครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนบนไปยังเขตอื่น รวมถึงลุม่น�้าแม่กลอง

จะมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะ MPW ของเขตลุ่มน�้าเจ้าพระยานั้นต�่า

มาก (1.60 บาทต่อลบ.ม.) ควรผันไปให้ลุ่มน�้าอื่นที่มีค่า MPW สูงกว่าจึงจะ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้าขึ้นมาได้

 มิ่งสรรพ์และคณะวิเคราะห์แนวทางการจัดการทรัพยากรน�้าใน

ประเทศไทยและแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง (ตารางที่ 1) ซึ่งท�าให้เห็นว่า

ในช่วงเวลาที่ท�าวิจัยนั้นมิติด้านความเป็นธรรมยังถูกละเลยอยู่มากทั้งใน

ระดับนโยบาย กฎหมาย และองค์กร ในขณะเดียวกัน องค์กรที่จะเปิดให้

ผูใ้ช้น�า้มส่ีวนร่วม และท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการลุ่มน�า้ ใช้ข้อมลูเศรษฐกจิสงัคม

และนิเวศในการจัดการ และมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการใช้

น�้าอย่างต่อเนื่องยังขาดอยู่ 

 นอกจากนี้คณะวิจัยยังเสนอแนวทางการจัดสรรน�้าที่ส�าคัญ 3 

ประการ คือ 

 (1) การให้สิทธิการใช้น�้าที่โอนได้ โดยให้เป็นสิทธิของ กลุ่มผู้ใช้น�้า 

มิใช่ปัจเจกบุคคล โดยเสนอให้กลุ่มผู้ใช้น�้าอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่
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จดัการเขตจดัการน�า้หนึง่ ๆ  นอกจากนีข้้อเสนอนีย้งัให้ความส�าคญักบัสทิธิ

การอุปโภคบริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก่อน โดยอาจ

ก�าหนดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงทรัพยากรน�้าและจัดสรรน�้าให้กับ

ส่วนนี้ก่อน แล้วจึงให้สิทธิและน�้าให้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ การ

ก�าหนดสิทธิดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อรักษาความเป็นธรรมเบื้องต้น 

 (2) การตั้งราคาน�้า เก็บค่าเสียโอกาสเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ

ใช้น�า้ โดยเสนอให้เกบ็ตามค่าเสยีโอกาสของการใช้น�า้ และให้เกบ็ในฤดแูล้ง

เมือ่มิีวกิฤตข้ึิน และควรเป็นมาตรการปีต่อปี ค่าเสยีโอกาสนัน้ต้องไม่ต�า่กว่า

มูลค่าเศรษฐกิจหน่วยสุดท้ายของน�้าในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนต�่าสุด 

(ข้าว) และต้องเก็บจากประชาชนทกุกลุ่มรวมถงึประชากรในเมอืงด้วย โดย

อาจเกบ็อตัราก้าวหน้า ลุ่มน�า้เดยีวกนัราคาควรเท่ากนัส�าหรบัภาคเศรษฐกจิ

ที่ใช้น�้าสิ้นเปลือง ส่วนภาคที่ไม่สิ้นเปลืองอาจเก็บต�่ากว่า เงินที่เก็บได้ต้อง

น�าไปชดเชยให้เกษตรกรที่เลิกปลูกข้าวและปล่อยน�้าที่เคยใช้ให้ผู้อื่น การ

จัดสรรน�้าโดยการตั้งราคาต้องกระท�าหลังจากกันน�้าไว้เพื่ออุปโภคบริโภค

และรักษาระบบนิเวศแล้ว

 (3) การผันน�้าระหว่างลุ่มน�้า ควรกระท�าโดยอาศัยหลักเกณฑ์การ

เปรยีบเทยีบผลตอบแทนหน่วยสดุท้ายของน�้าในลุม่น�้าทีจ่ะผนั และการผนั

น�้าควรกระท�าโดยการผันน�้าจากลุ่มน�้าที่มูลค่าเศรษฐกิจหน่วยสุดท้ายของ

น�้าต�่าไปยังลุ่มน�้าที่มีมูลค่าเศรษฐกิจหน่วยสุดท้ายของน�้าสูงกว่า 

	 3.3.2	งานของนิพนธ์	พัวพงศกรและคณะ	(2558)

 นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ (2558) เป็นคณะวิจัยอีกคณะหนึ่งที่

ท�างานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้า โดยท�าเป็นชุดโครงการช่ือ และ

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก International Development Research 

Center (IDRC) และเสร็จสิ้นในปี 2558 ชุดโครงการดังกล่าวครอบคลุม

โครงการวิจัยย่อย 4 ด้าน คือ การจัดการน�้าชลประทานและน�้าท่วมลุ่มน�้า

เจ้าพระยา การวางแผนและการควบคุมการใช้ที่ดินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
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น�้าท่วม การปรับตัวของเกษตรกรครัวเรือนในชุมชนชานเมืองและ

อตุสาหกรรมเพือ่รบัมอืกับความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และการออกแบบสถาบันการจัดการน�้าที่เหมาะสม 

 ข้อค้นพบทีน่่าสนใจจากงานช้ินนีท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

น�้าในสถานการณ์น�้าแล้ง คือ พบว่าทรัพยากรน�้าส่วนใหญ่เป็นทรัพยากร

สาธารณะ หรือเรียกว่าอยู่ใต้กรรมสิทธิแบบเปิด (Open Access Property 

Rights) ใครสามารถเข้าถงึกไ็ด้ น�าไปสูปั่ญหามอืใครยาวสาวได้สาวเอาและ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในที่สุด ซึ่งก็คือแนวคิดโศกนาฏกรรมของ

ทรัพยากรร่วม (Tragedy of the Commons) (Hardin, 1968) นั่นเอง ซึ่ง

ในส่วนนี้เป็นข้อค้นพบที่สอดคล้องกับมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544) 

อกีปัญหาหน่ึง คือการบรหิารจดัการทีร่วมศูนย์และแยกส่วน คอื การบริหาร

จัดการน�้าในปัจจุบันยังคงเป็นการวางแผนจากส่วนกลางซึ่งท�าให้นโยบาย

การบรหิารจัดการน�า้ไม่เหมาะสมกบับรบิทพืน้ที ่ในการบริหารจดัการน�า้จะ

ต้องพิจารณาร่วมกับการจัดการที่ดินและกระจายอ�านาจ ให้เป็นกลายการ

จัดการน�้าเชิงพื้นที่ (Area-based water management)
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ตารางที่ 1

แนวทางการจัดการทรัพยากรน�้าส�าหรับประเทศไทย 

โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2545)

 

 
 
การกระจายอํานาจให้กลุ่มผู้ใช้น้ํามีส่วนร่วมนั้นมีความสําคัญและคณะวิจัยพบว่า หากให้กลุ่มผู้ใช้น้ํามี

ส่วนร่วมมากกว่าในปัจจุบัน จะทําให้การจัดการน้ําเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และลดความ
ขัดแย้งในระดับพื้นท่ี คณะผู้วิจัยทําการสํารวจสมาชิกและกรรมการผู้ใช้น้ํา 590 คน จาก 114 กลุ่ม เป็น
กลุ่มคณะกรรมการร่วมจัดการชลประทาน (JMC) 20 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นท่ี 12 จังหวัด พบว่า ผู้ใช้น้ําส่วน
ใหญ่เห็นว่าการมีกลุ่มผู้ใช้น้ํามีประโยชน์ มีน้ําใช้สมํ่าเสมอ (ร้อยละ 68) แก้ปัญหาความขาดแคลนน้ําได้ดีถึง
ดีมาก (ร้อยละ 47)  ลดความขัดแย้งของผู้ใช้น้ําได้ (ร้อยละ 70) และมีความพอใจระดับปานกลาง (ร้อยละ 
64.4) ถึงมาก (ร้อยละ 15.6) ต่อการดําเนินงานของกลุ่ม นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า การมีกลุ่ม
ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน และระหว่างชาวบ้านกับกรมชลประทานในพื้นที่ ทําให้ชาวบ้านมี
ความเป็นเจ้าของ และเกษตรกรเชื่อถือข้อมูลสถานการณ์น้ําของกรมชลประทานมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นจาก

 การกระจายอ�านาจให้กลุ่มผู้ใช้น�้ามีส่วนร่วมน้ันมีความส�าคัญและ

คณะวิจัยพบว่า หากให้กลุ่มผู้ใช้น�้ามีส่วนร่วมมากกว่าในปัจจุบัน จะท�าให้

การจัดการน�า้เป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และลดความขดัแย้ง

ในระดับพ้ืนท่ี คณะผูวิ้จยัท�าการส�ารวจสมาชิกและกรรมการผูใ้ช้น�า้ 590 คน 

จาก 114 กลุ่ม เป็นกลุ่มคณะกรรมการร่วมจัดการชลประทาน (JMC) 20 

กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด พบว่า ผู้ใช้น�้าส่วนใหญ่เห็นว่าการมีกลุ่ม

ผูใ้ช้น�า้มีประโยชน์ มนี�า้ใช้สม�า่เสมอ (ร้อยละ 68) แก้ปัญหาความขาดแคลน

น�้าได้ดีถึงดีมาก (ร้อยละ 47) ลดความขัดแย้งของผู้ใช้น�้าได้ (ร้อยละ 70) 
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และมีความพอใจระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.4) ถึงมาก (ร้อยละ 15.6) ต่อ

การด�าเนินงานของกลุ่ม นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า การมี

กลุ่มช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน และระหว่างชาวบ้านกับ

กรมชลประทานในพื้นที่ ท�าให้ชาวบ้านมีความเป็นเจ้าของ และเกษตรกร

เชื่อถือข้อมูลสถานการณ์น�้าของกรมชลประทานมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น

จากการส�ารวจพบว่ามกีลุ่มทีเ่ข้มแขง็น้อยประมาณ 19-32 กลุม่ในภาคกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 2 ถึง 3.5 เท่านั้น ซึ่งในกลุ่มนี้ปัญหาส�าคัญคือการขาดกลไก

ติดตามการท�างานตามข้อตกลง มีการจัดสรรน�้าแบบเล่นพรรคเล่นพวก

เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส�าคัญ และขาดงบประมาณ 

 ย่ิงไปกว่านั้น งานวิจัยชุดนี้ยังมีการใช้การทดลองเชิงพฤติกรรม 

โดยใช้เกมการจดัการน�า้ เล่นกบัผูใ้ช้น�า้ โดยจดัให้ผูใ้ช้น�า้ทีเ่ข้าร่วมแต่ละคน

แสดงบทบาทเป็นชาวนา และต้องตัดสินใจท�านา โดยในการท�านาชาวนา

จะสามารถดึงน�้าไปใช้ได้ 1-5 หน่วยเมื่อถึงตาของตนเอง ปริมาณน�้าที่ถูก

ก�าหนดมาจากผู้น�าเกม และการจะมีน�้าใช้หรือไม่ขึ้นอยู่ตนเองนั้นจะถูกจัด

ให้อยู่บรเิวณต้นน�า้ กลางน�า้ หรอืปลายน�า้ และพฤตกิรรมของผูใ้ช้น�า้คนอืน่

เป็นอย่างไร แต่ละกลุ่มแยกห้องกัน และแต่ละคนจะมีฉากกั้นให้แต่ละคน

ตัดสินใจด้วยตนเอง ตอนท้ายเกมผลผลิตที่ได้จากเกมสามารถไปรับเป็น

เงินจริงจากคณะท�างานได้ 

 ในเกมนี้ มีการแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 สถานการณ์ คือ (1) 

สถานการณ์ที่กรมชลประทานเป็นผู้ประกาศรอบการจัดการน�้าและจัดสรร

น�้าให้เกษตรกรเอง ในรอบนี้เกษตรกรไม่สามารถคุยกันได้ทั้งภายในและ

ระหว่างลุม่น�า้ (2) สถานการณ์ทีก่รมชลประทานประกาศรอบการจดัการน�า้

เหมือนเดิม แต่เปิดพืน้ทีใ่ห้เกษตรกรแต่ละพืน้ทีม่าเจรจากนัเพือ่ให้ทกุพืน้ที่

มนี�า้ใช้ได้ (3) สถานการณ์ทีใ่ห้คณะกรรมการลุ่มน�า้ซึง่เป็นตวัแทนจากแต่ละ

พื้นที่เป็นผู้ก�าหนดการปล่อยน�้า และเปิดให้มีการเจรจาต่อรองกันระหว่าง

พื้นที่ และ (4) สถานการณ์ที่เงื่อนไขเหมือนสถานการณ์ที่ 3 แต่สามารถมี
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บทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามได้ 

 ผลจากการศกึษาช้ีให้เหน็ว่า เมือ่เปิดให้เกษตรกรมกีารเจรจา และ

เพิ่มการมีส ่วนร ่วมมากยิ่งขึ้น จะส ่งผลให้การบริหารจัดการน�้ามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดการขโมยน�้า มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ลดความ

ขัดแย้งระหว่างพ้ืนที่ และท้ายที่สุดรายได้ที่แต่ละพื้นที่ได้นั้นใกล้เคียงกัน

และใช้เวลาการจัดการไม่มาก

 นอกจากนี้ ปัญหาส�าคัญในเชิงระบบการจัดการอีกอย่างคือ ถึง

แม้ว่าปัจจบุนัจะมีกลุ่มผูใ้ช้น�า้ระดบัชมุชนทีบ่างส่วนมคีวามเข้มแขง็อยูบ้่าง

แล้วก็ตาม แต่กลไกระดับชุมชนยังขาดข้อต่อที่เชื่อมกับกลไกอื่นที่จ�าเป็น 

2 จุด คือ ขาดการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการลุ่มน�้าในระดับชาติ และขาด

การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี เป็นเพราะในทาง

กฎหมายนั้น กลุ่มผู้ใช้น�้าและ JMC อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน 

และคณะกรรมการอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน�้า นอกจากนี้องค์

ประกอบของคณะกรรมการลุ่มน�้ายังมีพื้นที่ให้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้าเข้าไปมี

สิทธิมีเสียงค่อนข้างจ�ากัดอีกด้วย 

 คณะวจัิยจงึเสนอว่า ควรเสนอให้มกีารสร้างกระบวนการจดัสรรน�า้

ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ใช้น�้าในลุ่มเจ้าพระยามีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางการ

จัดสรรน�้า และสร้างกลไกให้กลุ่มผู้ใช้น�้าก�าหนดข้อตกลงด้านต่าง ๆ เช่น 

มาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดการเพาะปลูก และมาตรการราคาน�้าเพื่อ

ประหยดัการใช้น�า้ เป็นต้น และอนญุาตให้กลุ่มผูใ้ช้น�า้ร่วมตดิตามการปฏิบตัิ

การตามข้อตกลงด้วย
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4. เศรษฐศาสตร์กับการเก็บค่าน�้า:

 มุมมองผ่านข้อค้นพบจากงานวิจัย
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 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้รบัทนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 

ให้ท�าการวจัิยภายใต้ โครงการศกึษาเกณฑ์การบรหิารจดัการน�า้ทีเ่ชือ่มโยง

กบัการพัฒนาด้านเศรษฐกจิและสงัคมในประเทศไทย โดยหวัหน้าโครงการ

คือ รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจและคณะ ซึ่งผู้เขียนเป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยใน

โครงการดังกล่าว ซึ่งโดยระยะเวลาแล้วโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 

ช่วงละประมาณ 1 ปี แต่ละช่วงจะท�าการศึกษาลุ่มน�้าในภาคที่แตกต่างกัน 

โดยในช่วงที่ 1 ได้ท�าการศึกษาลุ่มน�้าภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน�้า 

เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน และแม่กลอง ช่วงที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่

ระหว ่างการด�าเนินการนั้น ท�าการศึกษาลุ ่มน�้าในภาคตะวันออก 

ซึ่งครอบคลุมลุ่มน�้า ปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาบ และชายฝั่งทะเล

ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งครอบคลุมลุ่มน�้าเพชรบุรี ชายฝั่งทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตาปี ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี และ
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ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 3 ที่จะด�าเนินการในอนาคต จะครอบคลุมพื้นที่

ลุ่มน�้าในภาคเหนือและภาคอีสาน โครงการจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2562 

 เป้าหมายของโครงการคือการท�าการศึกษาการบริหารจัดการน�้า

ที่ “ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม” เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายดังกล่าว 

โครงการได้แบ่งการท�างานออกเป็น 3 โครงการย่อยคือ (1) โครงการการ

พัฒนาโครงข่ายน�้าและการกระจายทรัพยากรน�้า (2) โครงการการพัฒนา

เครื่องมือในการประเมินความต้องการใช้น�้า และ (3) โครงการการพัฒนา

เครื่องมือเพื่อก�าหนดกติกาการจัดสรรน�้าให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรม 

โครงการย่อยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าน�้าก็คือโครงการย่อยที่ 3 นั่นเอง ใน

บทความนีจ้ะไม่ได้น�าเสนอผลการศกึษาทัง้หมดของโครงการย่อยดงักล่าว 

แต่จะสกัดข้อค้นพบบางประการจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของ

ภาครัฐและมุมมองจากภาคทฤษฎีที่กล่าวในหัวข้อข้างต้น มาเพื่อให้ใช้ใน

การสังเคราะห์ในหัวข้อถัดไป 

 วิธีการศึกษาของโครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อ

ก�าหนดกตกิาการจัดสรรน�า้ให้เกดิประโยชน์และเป็นธรรมนัน้ ใช้วธิกีารวจิยั

เชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือดังนี้ (1) ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับภาคส่วน

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน (2) ลงพื้นที่ศึกษา

กระบวนการจัดการน�้าในพื้นที่ต่าง ๆ  ภายในลุ่มน�้า และ (3) จัดการประชุม

กลุ่มย่อย (Focus Group) โดยใช้ “เกมกระดาน” (Board game) เป็นเครื่อง

มอืในการสร้างความเข้าใจและชวนคยุเพือ่น�าไปสูก่ารระดมความเหน็เกีย่ว

กบักตกิาการจัดสรรน�า้ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม ในหวัข้อนีจ้ะแบ่งออก

เป็น 3 หัวข้อย่อยประกอบด้วย (4.1) ข้อค้นพบจากข้อมลูลุม่น�า้ว่าด้วยความ

ขาดแคลนน�า้ (4.2) ข้อค้นพบจากการลงพืน้ทีศ่กึษากระบวนการจดัการน�า้ 

และ (4.3) ข้อค้นพบจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้เกมกระดานเป็น

เครื่องมือ
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4.1 ข้อค้นพบจากข้อมูลลุ่มน�้าว่าด้วยความขาดแคลนน�้า

 จากการท�าวิจัยโครงการดังกล่าวท�าให้เราเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

ลุ่มน�้าทั้ง 25 ลุ่มน�้าทั่วประเทศซึ่งจัดท�าโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน) (2015) รายงานข้อมลูของแต่ละลุม่น�า้

ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ปริมาณน�้า ความต้องการ

ใช้น�้า และปัญหาในแต่ละลุ่มน�้า เป็นชุดข้อมูลที่มีความครอบคลุมและช่วย

ให้เห็นภาพรวมของแต่ละลุ่มน�้า

 ส�าหรบัข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ของบทความนีก้ค็อืเร่ืองความ

ขาดแคลนน�้า ซึ่งเป็นข้อถกเถียงหลักที่น�ามาสู่ข้อเสนอการเก็บค่าน�้าโดย

เฉพาะในภาคเกษตร ผู้เขียนได้น�าข้อมูลปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยต่อปีและ

ปริมาณความต้องการน�้าเฉลี่ยต่อปีจากรายงานชุดดังกล่าวมาลบกัน เพื่อ

ให้เห็นว่าโดยเฉล่ียต่อปีแล้ว ลุ่มน�า้ใดมปีรมิาณน�า้ท่าเฉลีย่ต่อปี ไม่เพยีงพอ

กับความต้องการน�้าเฉลี่ยต่อปี หากผลลัพธ์มีค่าเป็นบวก แปลว่าลุ่มน�้านั้น

มปีรมิาณน�า้ท่าเฉล่ียต่อปีสงูกว่าความต้องการน�า้เฉลีย่ต่อปี ข้อมลูดงักล่าว

ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1

 จากภาพ จะเห็นได้ว่าใน 25 ลุ ่มน�้านั้นอาจแบ่งระดับความ

ขาดแคลนออกได้เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่มีความขาดแคลนน�้า 

มี 3 ลุ ่มน�้าท่ีมีภาวะขาดแคลนน�้า ประกอบด้วย ลุ ่มน�้าชายฝั ่งทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน�้าท่าจีน และลุ่มน�้าเจ้าพระยา โดยปริมาณน�้าท่าเฉลี่ย

ต่อปีต�่ากว่าปริมาณความต้องการใช้น�้าโดยเฉลี่ยต่อปี คิดเป็น 73.33, 

6424.77 และ 7460.34 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล�าดับ กลุ่มที่สอง คือ

กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต่อภาวะความขาดแคลนน�า้ มอีกี 5 ลุม่น�า้ทีป่รมิาณน�า้ท่า

เฉลี่ยต่อปีมากกว่าปริมาณความต้องการน�้าเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 1,000 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี ประกอบด้วยลุ่มน�้าโตนเลสาบ บางปะกง ปราจีนบุรี 

ป่าสัก และสะแกกรัง มีปริมาณน�้าท่าเฉล่ียต่อปีมากกว่าปริมาณความ

ต้องการเฉลีย่ต่อปี เท่ากบั 694.38, 582.41, 653.64, 200.04 และ 689 ล้าน



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

432

ลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล�าดับ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ

ขาดแคลนน�้าเล็กน้อย คือลุ่มน�้าที่มีส่วนต่างระหว่างปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยกับ

ปริมาณความต้องการน�้าเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประกอบด้วย 7 ลุ่มน�้า คือ ลุ่มน�้า

ปัตตานี ทะเลสาบสงขลา เพชรบุรี ยม วัง ปิง และกก ส่วนลุ่มน�้าที่เหลืออีก 

10 ลุ่มน�้าจัดเป็นลุ่มน�้าที่มีปริมาณน�้าเพียงพอ คือมีปริมาณน�้าท่าเฉลี่ย

ต่อปีมากกว่าปริมาณความต้องการน�้าเฉลี่ย มากกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี

 ข ้อมูลข ้างต ้นช้ีให ้ เห็นว ่า หากพิจารณาตามแนวทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก อาจมี 8 ลุ่มน�้า (กลุ่มที่หนึ่งและสอง) ที่จ�าเป็น

ต้องน�ามาตรการการเก็บค่าน�้ามาใช้เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรน�้ามี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะที่ลุ่มน�้าในกลุ่มที่สามอาจจัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง

แต่ยงัไม่มคีวามจ�าเป็นต้องเก็บค่าน�า้ และกลุ่มทีส่ีน้ั่นไม่จ�าเป็นต้องเกบ็ค่าน�า้

เลยเพราะปริมาณน�้ามีมากกว่าปริมาณความต้องการน�้ามาก อย่างไรก็ดี 

นี่เป็นข้อมูลที่จัดท�าในปี 2015 ในอนาคตอันใกล้นี้มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก นโยบายเหล่านี้หากไม่ด�าเนินการโดยค�านึงถึง

ทรัพยากรน�้าในพื้นที่อาจผลักให้ลุ่มน�้าในกลุ่มที่สอง เช่น ลุ่มน�้าบางปะกง 

และปราจีนบุรี ตกไปอยู่ในกลุ่มที่มีภาวะขาดแคลนน�้าก็เป็นได้

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปริมาณความต้องการการใช้น�้าแต่ละ

ประเภทแล้ว ยังพบว่า ในลุ่มน�้าทั้ง 3 ลุ่มน�้าที่มีความขาดแคลนน�้า ปริมาณ

ความต้องการใช้น�้าในภาคเกษตรมีปริมาณโดยเฉลี่ยสูงกว่าปริมาณความ

ต้องการใช้น�้าประเภทอื่นอย่างมาก ดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 2 
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แหล่งข้อมูล: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน) (2555)

ผู้เขียนเป็นผู้ค�านวณ 

 

 
 
ภาพที่ 1 ส่วนต่างระหว่างปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยต่อปี (ล้านลบ.ม.) และปริมาณความต้องการน้ําเฉลี่ยต่อปี (ล้านลบ.ม.) 

ทัง้ 25 ลุ่มน้ํา 
แหลง่ขอ้มูล: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (องค์การมหาชน) (2555) 
ผูเ้ขียนเป็นผูค้ํานวณ  
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ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยต่อปี - ปริมาณความต้องการใช้น้ําโดยเฉลี่ยต่อป ี(ล้าน ลบ.ม. ต่อป)ี

ภาพที่ 1 

ส่วนต่างระหว่างปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยต่อปี (ล้านลบ.ม.) และปริมาณ

ความต้องการน�้าเฉลี่ยต่อปี (ล้านลบ.ม.) ทั้ง 25 ลุ่มน�้า



Re-design Thailand ท�ำอย่ำงไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่งยืน?

434

แหล่งข้อมูล: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน) (2555)

 ประเด็นส�าคัญที่ต้องการจะชี้ให้เห็นก็คือ โจทย์ในการจัดการ

ทรัพยากรน�้าเรื่องการขาดแคลนน�้าไม่ได้เป็นประเด็นที่ส�าคัญในทุกพื้นที่ 

อาจเป็นประเด็นที่ส�าคัญอย่างยิ่งในบางพื้นที่ เช่น ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่ม

น�้าบางปะกง หรืออาจไม่ส�าคัญเลยในลุ่มน�้าอื่นก็ได้ ฉะนั้นการใช้วิธีการ

จัดการน�้าของลุ่มน�้าเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มน�้าอื่นอาจจะไม่พอดีหรือไม่เป็น

ประโยชน์กับลุ่มน�้านั้น ๆ ก็เป็นได้ แน่นอนว่าการใช้ข้อมูลในระดับลุ่มน�้า

โดยเฉลี่ยต่อปี น้ันก็ยังถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ละเอียดนักเนื่องจากภาวะ

ขาดแคลนน�้าจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นหากเราพิจารณาข้อมูลตามฤดูกาล 

ซึ่งในฤดูแล้งนั้นอาจมีระดับของความรุนแรงของผลกระทบจากความ

ขาดแคลนที่แตกต่างกัน และพิจารณาลงลึกตามแหล่งน�้าแต่ละแหล่ง เช่น 

ลุ่มน�้าภาคตะวันออก และลุ่มน�้าส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นลุ่มน�้าที้ประกอบ

ด้วยแม่น�้าสายสั้นหลายสาย แม่น�้าสายหนึ่งอาจจะไม่มีภาวะขาดแคลนน�้า 

 

 
 
ภาพที่ 2 ปริมาณการใช้น้ําจําแนกตามประเภทของอุปสงค์การใช้น้ํา (ล้าน ลบ.ม.) ของลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําท่าจีน 

และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
แหลง่ขอ้มูล: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (องค์การมหาชน) (2555) 
 
 
ประเด็นสําคัญท่ีต้องการจะชี้ให้เห็นก็คือ โจทย์ในการจัดการจัดการทรัพยากรน้ําเรื่องการขาดแคลนน้ํา

ไม่ได้เป็นประเด็นท่ีสําคัญในทุกพื้นท่ี อาจเป็นประเด็นท่ีสําคัญอย่างยิ่งในบางพื้นท่ี เช่น ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา
และลุ่มน้ําบางปะกง หรืออาจไม่สําคัญเลยในลุ่มน้ําอ่ืนก็ได้ ฉะนั้นการใช้วิธีการจัดการน้ําของลุ่มนํ้า
เจ้าพระยาในพื้นท่ีลุ่มน้ําอ่ืนอาจจะไม่พอดีหรือไม่เป็นประโยชน์กับลุ่มนํ้านั้น ๆ ก็เป็นได้ แน่นอนว่าการใช้
ข้อมูลในระดับลุ่มน้ําโดยเฉล่ียต่อปี นั้นก็ยังถือว่าเป็นข้อมูลท่ีไม่ละเอียดนักเนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ําจะ
เห็นได้ชัดเจนมากข้ึนหากเราพิจารณาข้อมูลตามฤดูกาล ซ่ึงในฤดูแล้งนั้นอาจมีระดับของความรุนแรงของ
ผลกระทบจากความขาดแคลนท่ีแตกต่างกัน และพิจารณาลงลึกตามแหล่งนํ้าแต่ละแหล่ง เช่น ลุ่มน้ําภาค
ตะวันออก และลุ่มน้ําส่วนใหญ่ในภาคใต้ เป็นลุ่มนํ้าท้ีประกอบด้วยแม่น้ําสายสั้นหลายสาย แม่น้ําสายหนึ่ง
อาจจะไม่มีภาวะขาดแคลนน้ํา ในขณะท่ีอีกสายหนึ่งอาจมีภาวะขาดแคลนน้ําและต้องแย่งกันใช้นํ้าก็ได้   
 
 
4.2 ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่ศึกษากระบวนการจัดการน้าํในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต้ 

7787.6
6773.3

1706.99

0

2000

4000

6000

8000

10000

ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําท่าจีน ลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณการใช้น้ําจําแนกตามประเภทของอุปสงค์การใช้น้ํา (ล้าน ลบ.ม.)

อุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ เพ่ือรักษาระบบนิเวศ

ภาพที่ 2 

ปริมาณการใช้น�้าจ�าแนกตามประเภทของอุปสงค์การใช้น�้า (ล้าน ลบ.ม.)

ของลุ่มน�้าเจ้าพระยา ลุ่มน�้าท่าจีน และลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
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ในขณะที่อีกสายหนึ่งอาจมีภาวะขาดแคลนน�้าและต้องแย่งกันใช้น�้าก็ได้ 

4.2 ข้อค้นพบจากการลงพื้นที่ศึกษากระบวนการจัดการน�้าในภาค

กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

 ในช่วงที่ผ่านมาโครงการวิจัยได้ท�าการศึกษากระบวนการจัดการ

น�้าในภาคกลาง ซึ่งการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วในปี 2560 และขณะนี้ก�าลังท�าการ

ศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน�้าภาคตะวันออกและภาคใต้อยู่ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

คณะวิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น�้า และผู้ทรง

คุณวุฒิ ในลุ่มน�้าภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้จ�านวนหนึ่ง โดยใน

การสัมภาษณ์นั้นอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กบัสภาพปัญหาในพืน้ที ่และประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทและกลไกกตกิา

ของกลุ ่มผู ้ใช ้น�้าในการแก้ปัญหาในพื้นที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากใน

กระบวนการเลือกกลุ่มผู้ใช้น�้ามิได้อาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ 

แต่สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้น�้าที่พบจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตและการ

แนะน�าของกลุ่มผู้ใช้น�้าที่ถูกสัมภาษณ์หรือเจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่

 จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าชุมชนเหล่านี้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น�้าทั้งหมดได้ 

ถึงกระน้ันข้อค้นพบจากการสมัภาษณ์ชุมชนเหล่านีก้เ็ป็นบทเรยีนทีผู่เ้ขยีน

เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นถกเถียงของบทความน้ี จึงขอสรุปเป็น 

3 ส่วนหลักคือ ข้อค้นพบจากลุ่มน�้าภาคกลาง ข้อค้นพบจากลุ่มน�้าภาค

ตะวันออก และข้อค้นพบจากลุ่มน�้าภาคใต้

	 4.2.1	ข้อค้นพบจากลุ่มน�้าภาคกลาง	

 กลุ่มผู้ใช้น�้าที่โครงการวิจัยไปท�าการสัมภาษณ์นั้น มีทั้งหมด 17 

หน่วยงานและกลุ ่มผู ้ใช้น�้า ครอบคลุมพื้นที่ลุ ่มน�้าเจ้าพระยา ป่าสัก 

สะแกกรัง ท่าจีน และแม่กลอง ตามตารางที่ 2 กลุ่มผู้ใช้น�้าที่เราได้พบใน

เขตลุ่มน�้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม การเกษตรที่ท�าส่วนใหญ่

เป็นการท�านา ทั้งนาปีและนาปรัง ในเขตที่เข้าถึงน�้าชลประทาน ซึ่งเป็น
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พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคกลาง จะมีการท�านาปีละหลายคร้ังติดต่อกัน มีบาง

ส่วน คือ กลุ่มผู้ใช้น�้าในเขตลุ่มน�้าแม่กลองและท่าจีนที่เป็นชาวสวนท�าสวน

ผลไม้ในช่วงที่ค่อนไปทางปลายน�้า บริเวณจังหวัด ราชบุรีและนครปฐม 

นอกจากนีค้ณะวจิยัยงัได้มโีอกาสเข้าพบเจ้าหน้าทีช่ลประทานในหลายพืน้ที่

อีกด้วย

ตารางที่ 2

รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์แก่โครงการวิจัยฯ พื้นที่ลุ่มน�้าภาคกลางตารางที่ 2: รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์แก่โครงการวิจยัฯ พื้นท่ีลุ่มน้าํภาคกลาง 
ผู้ใหสั้มภาษณ ์ หนว่ยงาน วนั-เดือน-ป ี

นายอภริักษ ์ แกว้นุกูลกจิ 
ผูอ้ํานวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ํา
เจา้พระยา/สะแกกรัง จังหวดัชัยนาท 

28 มกราคม 2559 

นายฎรงศก์ร สมตน 
ผูอ้ํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 12 จังหวัด
ชัยนาท 

28 มกราคม 2559 

นายปัญญา โตกทอง ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํา JMC และอดีตกรรมการลุ่มน้ํา 11 กุมภาพันธ ์2559

นายปรชีา เจี๊ยบหย ู
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํา JMC (ประธาน) และกรรมการ
ลุ่มน้ํา 

11 กุมภาพันธ ์2559 

นายภาณุกิจ ดษิพึ่ง ผูอ้ํานวยการสํานักชลประทานที่ 10 จ.ลพบุรี 20 เมษายน 2559 
นายสมภพ โสมาภา ตัวแทนภาคประชาชนในคณะกรรมการลุ่มน้ําป่าสัก 20 เมษายน 2559 
นางสาวชุติมา น้อยนารถ ชมรมอนุรักษ์แม่น้ําท่าจีน 17 พฤษภาคม 2559
นางสาวณรงค ์สูงปานเขา เลขากลุ่มผู้ใช้น้ําพลังงานไฟฟ้าหมู่ 4 โคกพระ 17 พฤษภาคม 2559
นายอรญิวิชร ์วัชราไทย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแจงงาม ต.หนองหญ้าไซ 17 พฤษภาคม 2559
นายสํารอง เยี่ยงยงค ์และสมาชกิ
ชมรม 

คณะกรรมการคนต้องการเขื่อนแมว่งก์ (ก.น.อ.) 
อ.แมว่งก ์จ.อทุยัธานี 

18 พฤษภาคม 2559 

นายวิมล เผื่อนทมิ กลุ่มผู้ใช้น้ําเขตลุ่มบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 19 พฤษภาคม 2559
นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผูอ้ํานวยการโครงการชลประทานอุทัยธานี 19 พฤษภาคม 2559

นายประฏพัิทร์ กลํ่าเพ็ง 
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําคลองสองขวาพัฒนา
อ.มโนรมย ์จ.นครสวรรค์ 

20 พฤษภาคม 2559 

นายช้ัน โสภา 
คณะกรรมการจัดการชลประทานแก่งคอย-บ้าน
หมอ  
จ.สระบุรี 

20 พฤษภาคม 2559 

นายปฐพี พ่วงสวุรรณ 
กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 

31 พฤษภาคม 2559 

นายประวัติวิทย ์สวัสดิ์ดวง ผูอ้ํานวยการสํานักชลประทานที่ 13 เขื่อนแม่กลอง 14 มิถุนายน 2559 

นายสุชัช สายกสิกร 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่  ต.ดอนไผ่  อ.ดําเนินสะดวก  จ.
ราชบุรี 

14 มิถุนายน 2559 

 
 ก. สภาพปัญหา 
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 ก.	สภาพปัญหา

 สภาพปัญหาที่พบอย่างกว้างขวางในเขตลุ่มน�้าภาคกลางในช่วง

ที่ท�าการวิจัย (ระหว่างปี 2558-2559) คือปัญหาน�้าแล้ง ทั้งนี้ในช่วงปี พ.ศ. 

2557-2559 ที่ราบลุ่มภาคกลางประสบภาวะน�้าแล้งอย่างหนัก อาจเป็นผล

ให้ทุกชมุชนท่ีคณะวิจยัสมัภาษณ์กล่าวถงึปัญหานีท้ัง้สิน้ อย่างไรกด็ ีปัญหา

น�้าแล้งในเขตภาคกลางนี้อาจไม่ได้มีความแล้งเสมอกันทุกพื้นที่ แต่จะมี

ปัญหาความแล้งแตกต่างกันไปขึ้นกับว่าพื้นที่การเกษตรของผู้ใช้น�้านั้นอยู่

ในพื้นที่ใด 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชลประทานบริเวณเข่ือนเจ้าพระยา 

จังหวัดชัยนาท พบว่า ชาวนาบางส่วนในบริเวณใกล้เคียงเขื่อนเจ้าพระยา

ยังคงมีการสูบน�้าชลประทานไปใช้ แม้ว่ารัฐบาลจะ “ขอความร่วมมือ” ไม่ให้

มีการท�านาปรังในช่วงหน้าแล้งของ ปี 2558-59 ก็ตาม เดิมทีในปี 2557 

รัฐบาลห้ามชาวนาท�านาปรัง แต่ต่อมาเมื่อสภาวะแห้งแล้งยังคงรุนแรงในปี 

2558-59 และเกษตรกรก็งดท�านาปรังมาแล้วหนึ่งปี การห้ามท�านาปรังจึง

ก่อให้เกดิความไม่พอใจในหมูเ่กษตรกรขึน้ รฐับาลจงึพยายามปรบัวธิสีือ่สาร

กบัเกษตรกรให้ละมนุละม่อมขึน้ (ไทยรฐัออนไลน์, 2558; Nation TV 2558) 

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนจากการให้งด เป็นการขอความร่วมมือนั้น ท�าให้

ชาวนามีทางเลือกที่จะ “ไม่ร่วมมือ” และเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ไม่สามารถ

ห้ามเกษตรกรได้ ด้วยเหตนุีใ้นปี 2558 จงึมกีารสบูน�า้เพือ่ไปท�านาปรงัแม้ว่า

น�า้จะแล้งก็ตาม สร้างความตงึเครยีดให้กบัสภาวะน�า้แล้งในปี 2558-59 เพิม่

มากขึ้น 

 ผู ้เขียนสันนิษฐานว่า สภาวะดังกล่าวอาจเป็นตัวอย่างของ

สถานการณ์ “โศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม” กล่าวคือ สภาวะดังกล่าว

นั้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ทรัพยากรน�้าในสถานการณ์นั้นมีลักษณะเป็น 

ทรพัยากรร่วม (Common-pool resource) เพราะมลีกัษณะทีเ่มือ่ถูกใช้แล้ว

หมดไป และกีดกันการใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งการกีดกันไม่ได้นี่เองที่ท�าให้
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ลักษณะของกรรมสิทธิที่โดยหลักการเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ กลายเป็น

กรรมสทิธิแ์บบเปิด (Open Access Property Rights)ในทางปฏิบตั ินอกจาก

นี้เมื่อไม่มีการลงโทษคนที่ไม่ให้ “ความร่วมมือ” การไม่ร่วมมือจึงกลายเป็น

ทางเลือกที่มีเหตุมีผลส�าหรับชาวนาไป เพราะหากเราร่วมมือกับรัฐบาล

เราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและเสียรายได้ไปอีกฤดูกาลผลิตหนึ่ง 

ในขณะที่คนที่ไม่ร่วมมือน้ันได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และต้นทุนของการ

ไม่ร่วมมือน้ันไม่ได้ตกอยูก่บัคนเหล่านัน้ แต่ตกอยูก่บัคนทีอ่ยูป่ลายน�า้ลงไป 

จึงท�าให้ในสถานการณ์นั้นการไม่ร่วมมือกลายเป็นทางเลือกระดับปัจเจกที่

มเีหตมีุผล (Individual Rationality) แต่ดไูม่มเีหตมุผีลเสยีเลยหากมองระดบั

สังคม (Collective irrationality) (Campbell and Sowden, 1985)

 ในพื้นที่อื่น ๆ ก็ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน และต้องเผชิญกับ

ปัญหาการแย้งน�้าในเขตคลองชลประทานในพื้นที่ของตน กล่าวคือ ในการ

ท�านาน้ัน จะมีช่วงทีร่บัน�า้เข้าและสบูน�า้ออกตามวงจรของการปลกูข้าว ข้าว

แต่ละแปลงจะตั้งเรียงกันตามคลองชลประทาน ท�าให้มีนาบางแปลงที่อยู่

ต้นน�า้ (เข้าถงึน�า้ได้ก่อน) และนาบางแปลงอยูป่ลายน�า้ (เข้าถึงน�า้ได้ทหีลงั) 

ล�าดับของการได้น�้าของที่นาต้นน�้ากับปลายน�้านั้นมีความส�าคัญและต้อง

อาศัยความร่วมมือของนาทุกแปลง โดยหลักการน�้าควรจะถูกปล่อยให้กับ

ที่นาที่อยู่ปลายน�้าก่อนแล้วค่อย ๆ ไล่มาที่ที่นาที่อยู่ต้นน�้า ทั้งนี้เพื่อให้ใน

ช่วงเวลาที่ต้องปล่อยน�้าออกจากนานั้น คนปลายน�้าได้ปล่อยออกไปก่อน

แล้วก็ไล่เรียงขึ้นไปที่ต้นน�้า หากคนต้นน�้าขโมยสูบน�้าไปก่อนที่น�้าจะถึงคน

ปลายน�า้อาจท�าให้เกดิความขดัแย้งระหว่างคนต้นน�า้และคนปลายน�า้ได้ ทัง้

ในแง่ท่ีคนปลายน�้าไม่ได้น�้าที่ควรจะได้ และอีกกรณีหนึ่งคือการปล่อยน�้า

ออกจากนาของคนต้นน�้ากระท�าในช่วงที่คนปลายน�้าจะต้องกักน�้าไว้ ท�าให้

นาของคนต้นน�า้สูบน�า้ออกไม่ได้และเกดิความเสยีหาย ยิง่ไปกว่านัน้ปัญหา

ภัยแล้งนี้ยังน�าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่เป็นประเด็นทางสังคมในช่วง 2-3 

ปีที่แล้วด้วย คือประเด็นของการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง



คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

439

ประเดน็ขดัแย้งดงักล่าว แต่ต้องการจะชีใ้ห้เหน็ว่า ปัญหาน�้าแล้งนั้นน�าไปสู่

ปัญหาความขัดแย้งในระดบัสงัคมด้วย มใิช่แต่เฉพาะระหว่างเกษตรกรทีใ่ช้

น�้าชลประทานเท่านั้น 

 ปัญหาสดุท้ายทีพ่บในเขตลุ่มน�า้แม่กลองคอืปัญหาเรือ่งการรกุเข้า

มาของน�า้เคม็ ลุม่น�า้แม่กลองโดยเฉพาะในเขตปลายน�า้มลีกัษณะเป็นระบบ

นิเวศแบบ 3 น�้า คือ น�้าจืด น�้ากร่อย และน�้าเค็ม ในแต่ละน�้าจะมีระบบนิเวศ

เฉพาะตัว ผลิตทรัพยากรที่แตกต่างกัน เช่น ในเขตน�้าเค็มก็มีระบบนิเวศ

ป่าชายเลนท่ีผลิตทรัพยากรประมง เขตน�้ากร่อยก็มีป่าจากที่น�าใบและ

ผลมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ มีทรัพยากรประมงน�้ากร่อย และน�้าที่

เหมาะกับการท�าสวนผลไม้ (น�้ากร่อยท�าให้ผลไม้มีรสชาติดี - จากการ

สัมภาษณ์) ระบบนิเวศน�้าจืดก็จะมีทรัพยากรทางประมงน�้าจืด และน�้าก็น�า

มาใช้ในการท�านา ปัญหาน�้าแล้งส่งผลเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาน�้าเค็มบุกในแง่

ที่ว่าเม่ือปริมาณน�้าจืดมีน้อยในฤดูแล้งก็จะมีเพียงพอต่อการดันน�้าเค็ม 

น�้าจืดยิ่งน้อย น�้าเค็มยิ่งบุกขึ้นมาสูง 

 ข.	กฎกติกาและระบบการจัดการ

 กฎกตกิาและระบบการจดัการของลุ่มน�า้ภาคกลางค่อนข้างมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ กล่าวคือ แม้โดยหลักการ กรมชลประทานจะส่ง

เสริมให้คลองชลประทานแต่ละพื้นที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าในระดับคลอง

ชลประทานแล้วเชื่อมกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้ใช้น�้าและท�างานร่วมกับ

กรมชลประทานในรปูของคณะกรรมการร่วมเพือ่การจดัการน�า้ชลประทาน 

(Joint-Management Committee: JMC) ก็ตาม แต่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

ความเข้มแข็งของ JMC ลักษณะกฎกติกา และองค์ประกอบของผู้ใช้น�้า 

(อาจมทีัง้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรด้วย) กม็คีวามแตกต่างกนั กลุม่

ผู้ใช้น�้าจะเป็นหน่วยพื้นฐานที่สุดในการบริหารจัดการน�้าในปัจจุบัน มีหน้า

ที่ในการรวบรวมปริมาณความต้องการน�้าในหน้าแล้งในแต่ละปี รวมถึงท�า

หน้าทีเ่ป็นพืน้ทีใ่นการเจรจาและก�าหนดกตกิาร่วมกนัของเกษตรกรในเขต
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คลองชลประทานหนึ่ง ๆ ส่วน JMC จะท�าหน้าที่เชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้น�้าและ

เป็นตัวกลางประสานงานกับทางกรมชลประทาน อย่างไรก็ดีในหลายพื้นที่

เจ้าหน้าที่กรมชลประทานก็มีการลงพื้นที่ไปปฏิสัมพันธ์กับทั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า

และ JMC 

 กลุ่มผู้ใช้น�้าที่คณะวิจัยมีโอกาสสัมภาษณ์และมีความเข้มแข็งใน

การท�างานมากคือ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) แก่งคอย-

บ้านหมอ จงัหวดัสระบรุ ีJMC แก่งคอย-บ้านหมอนัน้ครอบคลมุกลุม่ผูใ้ช้น�า้

ใน 6 อ�าเภอ มีกรรมการ 14 คน สมาชิก 1,800 คน จาก อ.น�้าแก่งคอย 

อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เสาให้ อ.พระพุทธบาท มีคลองชลประทานที่

เชื่อมโยงกับเข่ือนป่าศักดิ์ชลสิทธิพาดผ่านพื้นที่เกษตรกรรม (นาข้าว) 

32,000 กว่าไร่ การจดัการสมาชิกนัน้จะมกีารแบ่งออกเป็นโซน 3 โซน แต่ละ

โซนจะมีกลุม่ผูใ้ช้น�า้เป็นหน่วยพืน้ฐาน ประมาณ 8-10 กลุม่ JMC นีจ้ะมกีาร

ประชุมทุกวันที่ 22 ของเดือน ในแง่ของการจัดการน�้าชลประทานนั้น 

เนื่องจากพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้านอยู่สูงกว่าคลองชลประทาน จึง

ไม่สามารถใช้ระบบน�้าไหลได้ ต้องใช้เครื่องสูบน�้าพลังไฟฟ้าขนาดใหญ่สูบ

น�้าจากคลองชลประทานมาเข้าคลองส่งน�้าของกลุ่ม ฉะนั้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มมี

น�้าใช้ กลุ่มจะต้องเก็บเงินจากสมาชิกให้ได้ 12 ล้านบาทในช่วง 4 เดือนที่มี

การท�านาปรงั แต่ละกลุ่มพ้ืนฐานจะต้องส�ารวจปรมิาณความต้องการน�า้ และ

รบัผดิชอบค่าไฟฟ้าร่วมกัน ในการสบูน�า้เข้ามาปล่อยในคลองส่งน�า้ของกลุม่

นั้น จะมีการตกลงล�าดับของการได้รับน�้าว่าโซนใดได้น�้าก่อนหลัง นาแปลง

ใดได้น�า้ก่อนหลงั จะมคีณะกรรมการคอยขบัรถว่ิงตรวจตราตลอดสายคลอง

เพื่อป้องกันการลักน�้าโดยคนต้นน�้า หากมีการลักน�้า ผู้ที่ลักน�้าจะต้องจ่าย

ค่าปรับเป็นค่าไฟในช่วงเวลาที่มีการสูบน�้า เงินค่าปรับจะน�าไปชดเชยคน

ท้ายน�้าท่ีถูกลักน�้าไป จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่า เกษตรกรในพื้นที่

เป็นคนในพ้ืนท่ี มีคนภายนอกเข้ามาตัง้ถิน่ฐานน้อยถ้าจะมกีจ็ะเป็นเขยหรือ

สะใภ้ท่ีมาจากท่ีอ่ืนมากกว่า ประธาน JMC เองกเ็คยมตี�าแหน่งทางปกครอง 
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เป็นก�านัน ผู้ใหญ่บ้านมาก่อน ท�าให้ได้รับความเคารพนับถือและมีความ

สามารถในการบังคับใช้กติกาได้ดี

 ในทางตรงข้าม กลุ่มผูใ้ช้น�า้ทีไ่ม่เข้มแขง็นกักม็เีช่นกนั ตวัอย่างจาก

การวจิยัคือกลุม่ผูใ้ช้น�า้บ้านนาค ูอ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา คณะวจิยัได้

มีโอกาสไปสัมภาษณ์กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เป็น

คนในพ้ืนทีม่าแต่เดมิและเป็นส่วนหนึง่ของกลุ่มผู้ใช้น�า้ดงักล่าว ทางกลุม่ให้

ข้อมูลว่า พื้นที่ อ.ผักไห่ ตั้งอยู่บริเวณปลายน�้าของโครงการส่งน�้าและบ�ารุง

รกัษา ชณัสตูร-ยางมณี จ.สงิห์บรุ ีและเป็นแอ่งกะทะ จงึมนี�า้ท่วมตามฤดกูาล

เป็นปกติ ในฤดูแล้ง บางทีน�้าก็มาไม่ถึงก็มี กลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่นี้เพิ่งตั้งขึ้น

ได้ไม่นาน โดยหลักการการปิดเปิดประตูน�้าชลประทานนั้นดูแลผ่านกลไก

ที่เรียกว่า “ตัวแทนชลประทาน” ซึ่งชาวบ้านเป็นเป็นคนเลือก ท�าหน้าที่

รายงานสถานการณ์ปริมาณน�้าให้เจ้าหน้าที่ชลประทานทราบและได้

ค่าตอบแทน แต่ในทางปฏิบัติชาวบ้านปิดเปิดประตูน�้ากันเองด้วย เพราะ

ต้องการน�า้ในเวลาทีไ่ม่ตรงกนั จงึมกัเกดิข้อขดัแย้งการเอารัดเอาเปรียบกนั

ระหว่างเกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาแปลงเล็กกับเกษตรกรรายใหญ่ ความ

ร่วมมอืเกดิขึน้ได้ยายกเน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มผูใ้ช้น�า้นัน้เป็นการผสมผสาน

กนัระหว่างเกษตรกรในพืน้ทีกั่บพืน้ทีเ่กษตรเชิงพาณชิย์ทีม่กีารจ้างคนนอก

พื้นที่มาเป็นผู้จัดการนา

 สองกรณข้ีางต้นเป็นสองกรณีทีส่ดุโต่ง คือ JMC แก่งคอย-บ้านหมอ 

จ.สระบุรี เป็นตัวอย่างของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งที่สุดที่คณะวิจัยมีโอกาส

สมัภาษณ์ ในขณะทีก่ลุ่มผูใ้ช้น�า้จากบ้านนาคู ่อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรอียธุยา 

เป็นตัวอย่างของกลุ่มที่ขาดความเข้มแข็ง รวมตัวกันยากและไม่มีการ

ก�าหนดกฎกตกิาทีเ่ป็นระบบและบงัคบัใช้ กลุ่มอืน่ ๆ  เช่น กลุม่ผูใ้ช้น�า้คลอง

สองขวา จ.ชัยนาท และกลุ่มอื่น ๆ จะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและเป็น

ระบบอยู่ในระดับที่รองลงไปจาก JMC แก่งคอย-บ้านหมอ แต่ไม่อ่อนแอ

เท่ากับกลุ่มจากบ้านนาคู แม้ว่าในบทความนี้จะน�าเสนอกลุ่มผู้ใช้น�้าและ
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บทบาทของกลุม่ในการจดัการกบัปัญหาความขาดแคลนน�า้ กลุม่ผูใ้ช้น�า้ใน

พื้นที่อื่น ๆ  อาจมีบทบาทอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

เช่น กลุ่มผู้ใช้น�้าในเขตลุ่มน�้าแม่กลองจะมีบทบาทในการติดตามสภาวะ

น�้าเค็ม และท�าหน้าที่หาวิธีการจัดการน�้าเค็มและจัดการความต้องการของ

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ 3 น�้า เป็นต้น 

	 4.2.2	ข้อค้นพบจากลุ่มน�้าภาคตะวันออก

 ลุ่มน�้าภาคตะวันออกประกอบด้วย 4 ลุ่มน�้า คือ ลุ่มน�้าปราจีนบุรี 

บางปะกง โตนเลสาบ และชายฝ่ังทะเลตะวันออก ลุ่มน�า้ปราจนีบรีุเป็นแม่น�า้

ที่เกิดจาการไหลมาบรรจบกันของแม่น�้า 2 สายคือแม่น�้าหนุมานและแม่น�้า

พระปรง แม่น�า้ปราจนีบรุไีหลพาดผ่านจงัหวัดปราจนีบรีุ มาบรรจบกบัแม่น�า้

นครนายกที่บริเวณ ต�าบลบางแตน อ�าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

กลายเป็นแม่น�้าบางปะกง ไหลลงอ่าวไทย (อ้าง) ส่วนลุ่มน�้าโตนเลสาบเป็น

ลุ่มน�้าขนาดเล็กท่ีมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี

มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับลุ่มน�้ามูล ทิศใต้ติดกับลุ่มน�้าชายฝั่งทะเล

ตะวันออก ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน�้าปราจีนบุรี และทิศตะวันออกติดกับ

ประเทศกัมพูชา ไม่มีล�าน�้าสายหลัก แต่เป็นล�าน�้าสายย่อย ๆ  ที่ไหลออกไป

ทางประเทศกัมพูชาและลงไปในทะเลสาบเขมร ส่วนลุ่มน�้าชายฝั่งทะเล

ตะวันออกนั้นเป็นลุ่มน�้าที่ประกอบด้วยล�าน�้าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเล

อ่าวไทย (สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน), 

2555)

 เนื่องจากในปัจจุบัน การท�าวิจัยในเขตลุ่มน�้าภาคตะวันออกยังคง

ด�าเนินอยู่ ขณะนีค้ณะผูวิ้จยัได้ท�าการสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้น�า้ไปเพยีง 5 กลุม่ 

ครอบคลุมเขตลุ่มน�้าชายฝั่งภาคตะวันออก บางปะกง และโตนเลสาบ 

ตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3

รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์แก่โครงการวิจัยฯ พื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันออก

 ก.	สภาพปัญหา

 กลุ่มผู้ใช้น�้าที่คณะวิจัยได้สัมภาษณ์นั้นท�าอาชีพหลากหลาย มีทั้ง

ส่วนที่เลี้ยงปลาในกะชัง (เขตลุ่มน�้าบางปะกง) ท�านา ท่องเที่ยวชุมชน และ

การท�าสวนผลไม้ (อ.สอยดาว ลุ่มน�้าโตนเลสาบ) จากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ผู้ใช้น�้า พบว่า ปัญหาน�้าแล้งก็ยังคงมีส่วนส�าคัญในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรน�้าในเขตลุ่มน�้าภาคตะวันออก ทั้งนี้เพราะโครงสร้างพื้นฐานเช่น 

อ่างเก็บน�้าและเขื่อนยังมีไม่มากในลุ่มน�้าในภาคนี้ ซึ่งปัญหาน�้าแล้งจะดูจะ

เป็นปัญหาหลกัของกลุ่มผูใ้ช้น�า้ทีค่ณะวิจยัไปสมัภาษณ์ทีเ่ป็นเกษตรกรสวน

ผลไม้ ในขณะทีปั่ญหาของการท�านาและการเล้ียงปลาในกะชงัในเขตลุม่น�า้

บางปะกงและลุ่มน�้าปราจีนบุรีบางส่วนกลับเป็นปัญหาเรื่องของน�้าเค็มรุก

ล�้าเข้ามาซึ่งเดิมทีน�้าเค็มจะรุกเข้ามามากภายในช่วงเวลาเพียง 2 เดือนใน

ฤดูแล้ง แต่ปัจจุบันมีการดึงน�้าจืดไปใช้มาก จึงท�าให้ระยะเวลาที่น�้าเค็มรุก

 
ตารางที่ 3: รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์แก่โครงการวิจยัฯ พื้นท่ีลุ่มน้าํภาคตะวันออก 

ผู้ใหสั้มภาษณ ์ หนว่ยงาน วนั-เดือน-ป ี

นายกวนิ วิสุทธิแพทย ์
ตวัแทนกลุ่มผู้ใช้น้าํอ่างเก็บน้าํวังปลาหมอ
(ประธาน) อ.เขาสมิง จ.ตราด  

26 กุมภาพันธ์ 2560 

นายภัทรพล สวาท 
นายอุทิศ สวาท 
นายมนัส หอมวิเศษ 
นายวุฒิ วิเสโส  

ตวัแทนกลุ่มผู้ใช้น้าํโครงการน้าํดิบแสลง-
เขาววั อ.เมือง จ.จันทบุรี 

27 กุมภาพนัธ์ 2560 

นายพีระศักด์ิ รวยสําราญ  
ตวัแทนผู้ดําเนินการสร้างเพจบางปะกงลุ่ม
น้าํแห่งชีวิต อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

25 มีนาคม 2560 

จ.ส.อ. ศักดา ทองประสิทธิ ์
ผู้ทรงคุณวฒุิคณะกรรมการลุ่มน้ําบางปะ
กง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา 

9 กันยายน 2560 

นายวีระยุทธ งบสูงเนิน 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และกลุ่มผู้ใช้น้าํนอกเขต
ชลประทานสระแก้ว (คลองพระสทึง) ต.
ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี

10 กันยายน 2560 

 
 ก. สภาพปัญหา 
 

กลุ่มผู้ใช้น้ําท่ีคณะวิจัยได้สัมภาษณ์นั้นทําอาชีพหลากหลาย มีท้ังส่วนท่ีเล้ียงปลาในกะชัง (เขตลุ่มนํ้าบาง
ปะกง) ทํานา ท่องเที่ยวชุมชน และการทําสวนผลไม้ (อ.สอยดาว ลุ่มน้ําโตนเลสาบ) จากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ใช้น้ํา พบว่า ปัญหาน้ําแล้งก็ยังคงมีส่วนสําคัญในปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ําภาค
ตะวันออก ท้ังนี้เพราะโครงสร้างพื้นฐานเช่น อ่างเก็บน้ําและเขื่อนยังมีไม่มากในลุ่มน้ําในภาคนี้ ซ่ึงปัญหาน้ํา
แล้งจะดูจะเป็นปัญหาหลักของกลุ่มผู้ใช้น้ําท่ีคณะวิจัยไปสัมภาษณ์ท่ีเป็นเกษตรกรสวนผลไม้ ในขณะท่ี
ปัญหาของการทํานาและการเล้ียงปลาในกะชังในเขตลุ่มนํ้าบางปะกงและลุ่มน้ําปราจีนบุรีบางส่วนกลับเป็น
ปัญหาเร่ืองของน้ําเค็มรุกล้ําเข้ามาซ่ึงเดิมทีน้ําเค็มจะรุกเข้ามามากภายในช่วงเวลาเพียง 2 เดือนในฤดูแล้ง 
แต่ปัจจุบันมีการดึงน้ําจืดไปใช้มาก จึงทําให้ระยะเวลาท่ีน้ําเค็มรุกเข้ามากินระยะเวลานานถึง 6 เดือนตั้งแต่
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เข้ามากินระยะเวลานานถงึ 6 เดอืนตัง้แต่ปลายเดอืนธนัวาคมเป็นต้นมา ส่ง

ผลให้ผลผลติทางการเกษตรและประมงเสยีหาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตน�้าประปาในพื้นที่ด้วย 

 กลุ ่มที่ได ้ไปท�าการสัมภาษณ์และพบว่าประสบปัญหาการ

ขาดแคลนน�า้คอืกลุ่มผูใ้ช้น�า้ อ่างเกบ็น�า้วังปลาหมอ อ.เขาสมงิ จ.ตราด และ 

กลุ ่มผู ้ใช้น�้านอกเขตชลประทานสระแก้ว (คลองพระสทึง) ต.ปะตง 

อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ีกลุ่มผูใ้ช้น�า้อ่างเกบ็น�า้วงัปลาหมอเป็นชาวสวนผลไม้

ที่ใช้ที่ดินของกรมธนารักษ์สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและท�ากินมาแต่เดิม ต่อมา

ประสบปัญหาภัยแล้งรนุแรง ผูว่้าราชการจงัหวดัตราดจงึน�างบมาช่วยสร้าง

อ่างเก็บน�้าวังปลาหมอซึ่งแล้วเสร็จในปี 2543 ปัจจุบันชาวบ้านพอมีน�้าใช้

ส�าหรบัท�าการเกษตร แต่ด้วยลักษณะของพืน้ทีข่องสวนล�าไยนัน้อยูใ่นทีส่งู

กว่าอ่างเก็บน�้าและคลองส่งน�้า ชาวบ้านจึงต้องพัฒนาระบบการจัดการน�้า

ของตนเองข้ึน ซ่ึงจะกล่าวต่อไป ส่วนกลุ่มผู้ใช้น�้า อ.สอยดาว นั้นก็เป็น

เกษตรกรชาวสวนล�าไย ที่อาศัยอยู่บนที่สูงบริเวณใกล้คลองตะพายบนเขา

สอยดาว ซึ่งไม่มีอ่างเก็บน�้า มีเพียงฝายชะลอน�้าเท่านั้น ซึ่งคนที่อยู่ใกล้น�้า

ที่สุดก็สูบน�้าไปใช้ ส่วนคนที่อยู่ไกลออกไปก็จะไม่ได้น�้า 

 อีกปัญหาหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันออกที่สะท้อนมาจากผู้ทรง

คุณวุฒิคณะกรรมการลุ ่มน�้าบางปะกง ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต 

จ.ฉะเชงิเทรา ท่ีคณะวิจยัได้ท�าการสมัภาษณ์ คือปัญหาทีเ่กดิจากการผนัน�า้

ในแม่น�้าบางปะกงไปให้นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกโดยบริษัท

ภาคเอกชน ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะมีการด�าเนินการอยู่แล้ว แต่แรงกดดันด้าน

ทรพัยากรน�า้จะมมีากขึน้ไปอีกเมือ่โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) เดินหน้าเต็มที่ แรงกดดันดังกล่าวมิ

เพียงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเดิม

เท่านั้น แต่การวางแผนให้ฉะเชิงเทราเป็นเขตที่อยู่อาศัยของเขตเศรษฐกิจ

พเิศษด้วยย่อมเพิม่แรงกดดนัให้กับทรพัยากรน�า้ในเขตลุม่น�า้ปราจนีบรุแีละ
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บางปะกงอย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ และจะท�าให้ปัญหาน�า้ขาดแคลนและน�า้เคม็

รุกล�้าเข้ามารุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก 

 ข.	กฎกติกาและระบบการจัดการ

 ระบบการจัดการและกฎกติกาเพื่อรับมือกับปัญหาน�้าขาดแคลน

ของชุมชนกรณีตัวอย่างข้างต้นมีความน่าสนใจและท�าให้เห็นความหลาก

หลายในเชิงสถาบันของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างดี กล่าวคือ 

ส�าหรับกลุ่มผู้ใช้น�้า อ่างเก็บน�้าวังปลาหมอ อ.เขาสมิง จ.ตราด นั้น เนื่อง

ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ที่สูงกว่าน�้าและตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน�้า กลุ่มผู้ใช้น�้าได้

รวมตัวกันตกลงกติกาในการเวียนกันมาบริหารจัดการ เปิดปิดฝายปูน 

3 ฝาย และมีการลงทนุในระบบท่อซึง่ฝังลงไปในดนิผ่านทีด่นิของเกษตรกร

รายอืน่เข้ามาทีพ่ืน้ทีข่องเกษตรกร โดยการน�าน�า้มาใช้นัน้จะต้องสบูน�า้เข้า

บ่อหน้าบ้านแต่ละบ้านและผ่านมิเตอร์ของแต่ละบ้านก่อน แล้วจึงท�าระบบ

น�า้เหวีย่ง (Springer) เพือ่ใช้น�า้อย่างมปีระสทิธภิาพและสม�า่เสมอ เกษตรกร

ผู้ใช้น�า้ท่ีน่ีมีการคดิค�านวณและตกลงกนัเกบ็ค่าน�า้ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคอื 

เงินกองกลางที่เรียกเก็บกันภายในกลุ่มผู้ใช้น�้า อัตราไร่ละ 300 บาท เพื่อ

น�ามาด�าเนินการบ�ารุงรักษาระบบที่สร้างขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือการเก็บค่าน�้า

ตามปริมาณการใช้น�้าซึ่งอัตราค่าน�้าจะอิงกับค่าไฟที่ใช้ในการสูบน�้าข้ึนมา 

ฉะนั้นกรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นกรณีที่ชุมชนรวมตัวกันลงทุนในระบบ

ทรพัยากรและตัง้กตกิาขึน้มาเพือ่บ�ารงุรกัษาระบบ ซึง่เคร่ืองมอืในการบ�ารุง

รักษาระบบก็คือการเก็บค่าน�้านั่นเอง

 ส่วนกรณีของกลุ ่มผู ้ใช ้น�้านอกเขตชลประทานสระแก้วนั้น 

เกษตรกรในพ้ืนที่มีวิธีการแก้ปัญหาน�้าขาดแคลนที่แตกต่างออกไป สิ่งที่

น่าสนใจกค็อืกลุม่ผูใ้ช้น�า้ในพ้ืนทีน่ีม้บีทบาทน้อยมาก แต่กลไกการแก้ปัญหา

น�้าขาดแคลนในพื้นที่นี้คือ กลไกตลาด กล่าวคือ บ้านก�านันหรือผู้น�าชุมชน

ที่สามารถขุดบ่อในพื้นที่ของตนและกักเก็บน�้าไว้ได้จะเสนอขายน�้าเพื่อให้

ชาวสวนล�าไยเอาไปรดน�้า หากเป็นรถหกล้อจะราคาคันละ 800 บาท ถ้า
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เป็นรถสิบล้อใหญ่ก็ราคา 1,000 บาท ซึง่เมือ่ถามว่าในหนึง่รอบการผลติจ่าย

ค่าน�้าไปมากเพียงใด เกษตรกรตอบว่าจ่ายค่าน�้าไปทั้งหมดประมาณ 

200,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลตอบแทนปีละ 4-5 ล้านบาทจากการขาย

ล�าไยไปยงัประเทศจนีก็เรยีกได้ว่ามคีวามคุ้มค่าและพฤตกิรรมของเกษตรกร

ก็ดูจะสอดคล้องกับความมีเหตุมีผลในทางเศรษฐศาสตร์

	 4.2.3	ข้อค้นพบจากลุ่มน�้าภาคใต้

 ลุ่มน�้าภาคใต้นั้นครอบคลุมทั้งหมด 7 ลุ่มน�้าประกอบด้วยลุ่มน�้า

เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตาปี ทะเลสาบ

สงขลา ปัตตานี และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนใหญ่แล้วแม่น�้าในภาคใต้จะมี

ลักษณะเป็นแม่น�้าสายสั้น หลายสาย ไหลลงทะเลทั้งฝั่งอันดามันและ

อ่าวไทย ส�าหรับในปีที่ผ่านมา คณะวิจัยยังคงด�าเนินการศึกษาวิจัยอยู่และ

ที่ผ่านมาได้ท�าการศึกษาลุ่มน�้าเพชรบุรี ลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกบางส่วน 

(แม่น�้าตรัง) และลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา โดยจ�านวนกลุ่มผู้ใช้น�้าที่ท�าการ

สัมภาษณ์ยังไม่มากนัก โดยมีจ�านวนทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังตารางด้านล่าง 

ครอบคลุมลุ่มน�้าเพชรบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (แม่น�้าตรัง) และทะเลสาบ

สงขลา แต่จากการสมัภาษณ์ก็พอจะท�าให้เหน็สภาพปัญหาและลกัษณะของ

กฎกติกาและระบบการจัดการน�้าของชุมชนในภาคใต้ได้พอสมควร 
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ตารางที่ 4

รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์แก่โครงการวิจัยฯ พื้นที่ลุ่มน�้าภาคใต้

ผู้ใหสั้มภาษณ ์ หนว่ยงาน วนั-เดือน-ป ี

นายสายณัห์ สิทธิโชคธรรม 
ประธานชมรมธุรกิจการท่องเท่ียวแก่ง
กระจาน จ.เพชรบุร ี

15 มิถุนายน 2559 

นายเจษฎา อังศุพาณิชย์ 
ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) 

16 มิถนุายน 2559 

นายสุชิน พับแผ่นทอง 
ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ํา
ชลประทานบางจาก-หนองปลาไหล 
โครงการส่งน้าํและบํารุงรกัษาเขื่อนเพชร 

16 มิถนุายน 2559 

นายถาวร คงนิล (ประธาน) 
คุณผ่อง หนูทอง (สมาชิก) 

กลุ่มผู้ใช้นํ้าคลองนาท่อม ต.นาท่อม อ.
เมือง จ.พัทลุง  

21 ตุลาคม 2560 

นายกฤษฎา เสาะซ้ิว (ประธาน) 
นายอําพนั ศรีสุพรรณ 
นางปาริชาติ ผลิผล 

เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้าํตรัง  ต.ย่าน
ซ่ือ อ.กันตัง จ.ตรัง  

21 ตุลาคม 2560 

นางพูนทรพัย ์ชแูกว้ 
คณะกรรมการลุ่มน้ําคาบสมุทรสทิงพระ
(ลุ่มน้าํทะเลสาบสงขลา) 

22 ตุลาคม 2560 

 
 ก. สภาพปัญหา 
 

สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในภาคใต้นั้นมีความแตกต่างจากภาคอ่ืนพอสมควร มีท้ังปัญหาท่ีมี
ร่วมกันกับภาคอ่ืนและท่ีแตกต่าง ในส่วนของปัญหาท่ีมีร่วมกันกับภาคอ่ืนนั้น คือปัญหานํ้าแล้ง ผู้ให้
สัมภาษณ์สะท้อนว่า ปัญหาความขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งนั้นมีอยู่บ้าง ในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะในช่วงปี 
2558-2559 ท่ีประเทศไทยเผชิญสภาวะน้าํแล้งอย่างรุนแรง อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้ใช้น้าํสะท้อนว่าปัญหาน้ําแล้ง
ในภาคใต้นั้นไม่ได้รุนแรงอย่างภาคอื่น ผู้ใช้น้ําจากลุ่มน้ําเพชรบุรีให้ข้อมูลว่า ในฤดูแล้งปี 58 นั้นจังหวัด
เพชรบุรีได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากไม่ได้มีการพร่องน้ําในเขื่อนท้ิงตอนก่อนฤดูฝนปี 2557 อย่างไรก็ดี
เกษตรกรอาจได้รับผลกระทบอยู่บ้างจากการท่ีต้องงดทํานา ท้ังนี้เพราะพื้นท่ีท่ีไม่ได้ทํานาปรังบางพื้นที่ เช่น 
ต.บางจาก ต.ธงชัย และ ต.หนองปลาไหล จะไม่สามารถปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนได้เลยเนื่องจากดินเป็นดินเลน 
แต่ในพื้นท่ีอ่ืนเช่น ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด ยังสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ เช่น ถั่วลิสง มะนาว กล้วยหอม 
ผักต่าง ๆ บางส่วนปรับตัวโดยการไปทํางานรับจ้างท่ัวไป ในพื้นท่ีท่ีมีการทํานา ท้ังในเขตลุ่มน้ําเพชรบุรี และ
ในเขตลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงมาจนถึงบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา จะมีโอกาสเผชิญ

 ก.	สภาพปัญหา

 สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน�้าในภาคใต้นั้นมีความแตกต่าง

จากภาคอื่นพอสมควร มีทั้งปัญหาที่มีร่วมกันกับภาคอื่นและที่แตกต่าง ใน

ส่วนของปัญหาที่มีร่วมกันกับภาคอื่นนั้น คือปัญหาน�้าแล้ง ผู้ให้สัมภาษณ์

สะท้อนว่า ปัญหาความขาดแคลนน�้าในฤดูแล้งนั้นมีอยู่บ้างในบางพื้นที่

โดยเฉพาะในช่วงปี 2558-2559 ที่ประเทศไทยเผชิญสภาวะน�้าแล้งอย่าง

รุนแรง อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ใช้น�้าสะท้อนว่าปัญหาน�้าแล้งในภาคใต้น้ันไม่ได้

รุนแรงอย่างภาคอื่น ผู้ใช้น�้าจากลุ่มน�้าเพชรบุรีให้ข้อมูลว่า ในฤดูแล้งปี 58 

นั้นจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบไม่มาก เนื่องจากไม่ได้มีการพร่องน�้าใน

เขื่อนทิ้งตอนก่อนฤดูฝนปี 2557 อย่างไรก็ดี เกษตรกรอาจได้รับผลกระทบ

อยู่บ้างจากการที่ต้องงดท�านา ทั้งนี้เพราะพื้นที่ท่ีไม่ได้ท�านาปรังบางพื้นที่ 

เช่น ต.บางจาก ต.ธงชัย และ ต.หนองปลาไหล จะไม่สามารถปลูกพืชชนิด
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อื่นแทนได้เลยเนื่องจากดินเป็นดินเลน แต่ในพ้ืนท่ีอื่นเช่น ต.ไร่สะท้อน 

อ.บ้านลาด ยังสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ เช่น ถั่วลิสง มะนาว กล้วยหอม 

ผักต่าง ๆ บางส่วนปรับตัวโดยการไปท�างานรับจ้างทั่วไป ในพื้นที่ที่มีการ

ท�านา ทั้งในเขตลุ่มน�้าเพชรบุรี และในเขตลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาตั้งแต่

จังหวัดพัทลุงลงมาจนถึงบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา จะมีโอกาสเผชิญ

ปัญหาของการแย้งน�้าในเขตคลองชลประทานระหว่างแปลงเกษตรที่อยู่

ต้นน�้าและปลายน�้า คล้ายกับลุ่มน�้าภาคกลาง

 โจทย์ของการบริหารจัดการน�้าในภาคใต้ที่แตกต่างจากภาคกลาง

และภาคตะวนัออกกคื็อ การบรหิารจดัการน�า้เพือ่รกัษาระบบนเิวศและสร้าง

สมดุลระหว่างความต้องการใช้น�้าเพ่ืออาชีพที่หลากหลาย บทบาทของ

นาข้าวในเขตพ้ืนที่ภาคใต้นั้นมีเพียงในบางพื้นที่ การใช้น�้าส่วนใหญ่ของ

ชาวบ้านจะมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ ซึ่งด้วยความที่ภาคใต้มี

ลักษณะค่อนข้างแคบ พื้นที่ที่ท�าอาชีพที่แตกต่างกันจึงอยู่ค่อนข้างใกล้กัน 

และส่งผลกระทบถึงกันได้โดยง่ายกว่าโดยเปรียบเทียบกับลุ่มน�้าในภาค

กลางและบางพ้ืนท่ีในลุ่มน�า้ภาคตะวันออก หากพจิารณาตวัอย่างจากลุม่น�า้

ทะเลสาบสงขลานั้น ในเขตต้นน�้าของทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ อ.ตะโหมด 

จ.พัทลุง การท�าอาชีพจะเป็นเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไม้ 

น�า้จากบรเิวณต้นน�า้จะไหลมาลงทีท่ะเลน้อยซึง่มลัีกษณะคล้ายทะเลสาบใน

ระบบปิดแต่มีสายคลองเช่ือมลงมาที่ทะเลสาบสงขลา บริเวณนี้ก็จะเป็น

ระบบนิเวศที่เรียกว่าป่าพรุ มีทั้งพรุควนขี้เสียน ที่ อ.ควรขนุน จ.พัทลุง และ

ป่าพรุควนเคร็งที่ อ.ชะอวด นครศรีธรรมราช ถัดลงไปก็จะเป็นทะเลหลวง 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ถือว่าเป็นตอนกลาง อยู่ในเขตของ 

อ.ระโนด อ.กระแสสนิทร์ จ.สงขลา และในส่วนสดุท้ายกค็อืทะเลสาบสงขลา

ตอนล่าง เป็นปากอ่าวและเกาะยอ ระบบน�า้ทีเ่ชือ่มกนัของทะเลสาบสงขลา

ท�าให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างการท�าสวน การท�านา และ

อาชีพประมง ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า วิถี โหนด-นา-เล ซึ่งในเขตของ
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ทะเลสาบสงขลานั้น ครัวเรือนหนึ่งอาจท�าได้ทั้ง 3 อาชีพพร้อม ๆ กัน ส่วน

ในเขตลุม่น�า้ตรงั น้ัน ใน จ.ตรงัน้ัน อาชีพของชาวบ้านตลอดสายน�า้มลีกัษณะ

ใกล้เคียงกับเขตของลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาคือทีการผสมผสานกันระหว่าง

การท�าเกษตรรปูแบบต่าง ๆ  กบักจิกรรมอืน่ ๆ  ทีอ่าศยัทรพัยากรจากลุม่น�า้ 

การท�านาอาจมีไม่มากนัก แต่มีการท�าสวนยางและปาล์มน�้ามันเพิ่มขึ้น แต่

ชีวิตของชาวบ้านตลอดสายน�้าก็พึ่งพาแม่น�้าตรังในรูปแบบอื่นด้วย ทั้งการ

ท�าประมงในเขตน�้าจืด น�้ากร่อย และชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์จากป่า

จากในเขตน�้ากร่อย ซึ่งอุตสาหกรรมจากป่าจาก ทั้งเอาใบมาแปรรูปเป็น

ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  และเอาลกูจากมาขายและแปรรปู ถอืเป็นทีม่าของรายได้

หลักในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะในเขต อ.กันตัง จ.ตรัง 

 สภาพปัญหาข้างต้นท�าให้โจทย์ในการบรหิารจดัการน�า้ของภาคใต้

ไม่ได้อยู่ที่การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในเชิงปริมาณเท่านั้น แต่ต้อง

บริหารจัดการในส่วนของคุณภาพของน�้า เพราะจะส่งผลกระทบต่อ

ทรพัยากรอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะทรพัยากรประมง และบริหารจดัการ

ระบบนเิวศตัง้แต่ต้นน�า้ไปจนถงึชายฝ่ังอย่างเป็นองค์รวมอกีด้วย การบรหิาร

จดัการหรอืไม่บริหารจดับางส่วนของลุ่มน�า้จะส่งผลไปยงัส่วนอืน่ของลุม่น�า้

ทั้งในด้านระบบนิเวศและในด้านเศรษฐกิจ 

 ข.	กฎกติกาและระบบการจัดการ

 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

ของลุ่มน�้าภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตของลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เฉพาะ

แม่น�้าตรัง) และลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลานั้นมีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและส่วนที่

แตกต่างจากการบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าภาคกลางและภาคตะวันออก 

 ส่วนที่คล้ายคลึงกันคือการบริหารจัดการน�้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การท�านา การท�านาของเกษตรกรในกลุ่มผู้ใช้น�้าคลองนาท่อม ต.นาท่อม 

อ.เมือง จ.พัทลุง มี 2 ครั้งใน 1 ปีเนื่องจากในพื้นที่มีการสร้างพนังกั้นน�้าขึ้น 

ท�าให้มีน�้าเพียงพอส�าหรับใช้ตลอดปี การบริหารจัดการน�้ามีลักษณะคล้าย
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กบักลุม่ผูใ้ช้น�า้ในภาคกลางและภาคตะวันออก คือ กลุม่ผูใ้ช้น�า้คลองนาท่อม

จะมกีารตกลงการใช้น�า้โดยท�าเป็นตารางการใช้น�า้ โดยทางต้นน�า้จะมรีะยะ

เวลาในการสูบก่อนและจึงหยุดการสูบ ปล่อยให้น�้าไหลไปยังพื้นที่ด้านล่าง 

ชาวนาด้านต้นน�้าจะทยอยท�านาก่อนแล้วจึงให้ด้านปลายน�้าท�าต่อไป 

(ซึง่ส่วนนีจ้ะแตกต่างจากกรณภีาคกลางข้างต้นทีใ่ห้คนปลายคลองได้ใช้น�า้

ก่อน ความแตกต่างนีน่้าจะขึน้อยูก่บัลักษณะของภมูปิระเทศเป็นหลกั) การ

ดูแลเปิด-ปิดประตูน�้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของ “กลุ่มธารานาท่อม” กลุ่ม

ผูใ้ช้น�า้คลองนาท่อมนัน้มทีัง้หมด 8 กลุ่มจะมกีารประชมุหารอืกนัอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้งหากมีปัญหา ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาน�้าท่วมขัง

มากกว่า 

 ส่วนที่แตกต่างจากลุ่มน�้าภาคกลางและภาคตะวันออกคือ กลุ่ม

ผู้ใช้น�้าของลุ่มน�้าในภาคใต้จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันอย่างกว้างขวาง

และเข้มแขง็ ท�างานกบัองค์กรภาคประชาสงัคมหลายองค์กรในการท�างาน

และเจรจาต่อรองกับภาครัฐ ในเขตทะเลสาบสงขลามีคณะกรรมการลุ่มน�้า

คาบสมุทรสทิงพระ (ลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา) เป็นตัวอย่างที่ส�าคัญ 

คณะกรรมการดังกล่าวจะท�าการดูแลพ้ืนที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระใน

ทะเลสาบสงขลาและจะท�างานร่วมกันกับกลุ่มอื่นบริเวณรอบทะเลสาบ

สงขลาด้วย เช่น กลุ่มอาสาอนุรักษ์ป่าต้นน�้าบ้านตะโหมดในเขตต้นน�้า และ

กลุม่เครอืข่ายลุม่น�า้ จ. พทัลุง เครอืข่ายชุมชนเพือ่การฟ้ืนฟลูุม่น�า้ทะเลสาบ

สงขลาโซนคาบสมุทรสทิงพระ เครือข่ายรับมือภัยพิบัติเขตอ�าเภอสะเดา

และเขตทะเลน้อย เป็นต้น โดยอาศัยเวทีประชุมสมัชชาที่จัดขึ้นปีละครั้ง

เพื่อหารือกันระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

นอกจากน้ียังท�างานกับภาครัฐที่ดูแลทะเลสาบสงขลาด้วย ประกอบด้วย 

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้า พาณิชย์นาวี กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

 ส�าหรับลุ่มน�้าตรังก็เช่นกัน ชุมชนหมู่ 3 ต.ย่านซื่อ มีการเชื่อมโยง
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กับพื้นที่อื่นตลอดลุ่มน�้าตรัง โดยมีการรวมตัวกันตั้งเป็น โครงการดูแลลุ่ม

น�้าตรัง น�าทีมโดยกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน�้าตรัง โดยมีการแบ่งทีมอนุรักษ์เป็น 

3 ท้องที่ ท้องที่ละประมาณ 10-20 คน ประกอบด้วยทีมอนุรักษ์น�้า

หนองตรุด (ต้นน�้า) ทีมวังวิเศษ (กลางน�้า) และทีมกันตัง (ปลายน�้า) 

ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. มูลนิธิอันดามัน และส�านักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาค 5 จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน�้าตรังยังท�างานกับ ชุมชน 

เครอืข่ายและองค์กรภาคประชาสงัคมในเขตลุ่มน�า้ปะเหลยีนทีอ่ยูใ่นจงัหวดั

ตรงัในการเคลือ่นไหวคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิที ่อ.กนัตงั และการ

สร้างนิคมอุตสาหกรรมบ้านทุ่งค่ายอีกด้วย

 จากกรณีศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า โจทย์ในการบริหารจัดการ

น�้าของลุ่มน�้าต่าง ๆ  ในภาคตะวันออกและภาคใต้ มีโจทย์ที่แตกต่างไปจาก

โจทย์ของภาคกลางโดยเฉพาะโจทย์ของลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้าสาขา 

นอกจากนี้บริบทเชิงสังคม เศรษฐกิจ และนิเวศ ก็มีความแตกต่างกัน ยิ่ง

ท�าให ้เห็นว ่าการจะจัดการปัญหาทรัพยากรน�้าในแต่ละพื้นที่ ให ้มี

ประสิทธิภาพและเหมาะกับบริบทนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งเรื่องการ

คิด การตัดสินใจ และการกระท�าจากผู้ใช้น�้าในพื้นที่อย่างยิ่ง

4.3 ข้อค้นพบจากการจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้เกมกระดานเป็น

เครื่องมือ

 นอกเหนือจากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้น�้า

กลุ่มต่าง ๆ แล้ว โครงการวิจัยฯ ยังมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้เกม

กระดานเป็นเครือ่งมอือกีด้วย โดยวัตถปุระสงค์ของการประชมุกลุม่ย่อย คอื

ต้องการให้เกิดการระดมสมองจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา

มาตรการการจัดสรรน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม โดยต้องการให้ผูเ้ข้า

ร่วมใช้ประสบการณ์ในพื้นที่ของตนมาผนวกกับความเข้าใจด้านมาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน�้า เพื่อน�ามาซึ่งข้อเสนอแนะที่เป็น
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รูปธรรมต่อไป การประชุมกลุ่มย่อยจัดทั้งหมด 2 คร้ังโดยคร้ังแรกจะเน้น

ผู้เข้าร่วมไปที่ตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้น�้าและ JMC และนักวิจัยชุมชน ครั้งที่

สองจะเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน 

 4.3.1 รายละเอียดของเกมกระดาน

 การใช้เกมกระดานในโครงการนีเ้พือ่จดุประสงค์เพือ่เป็นเคร่ืองมอื

ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดสรรน�้าแบบต่าง ๆ ให้แก่

ผูเ้ข้าร่วมกลุม่ย่อย โดยเกมถกูออกแบบเพ่ือให้สะท้อนบริบทลุม่น�า้ภาคกลาง

และมาตรการและผลของมาตรการต่าง ๆ จากนั้นจึงชวนผู้เข้าร่วมสนทนา

เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเกมกระดาน ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง

ในพื้นที่ของเขา และข้อเสนอเกี่ยวกับกติกาการจัดสรรน�้าที่น�าไปสู่ผลด้าน

ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ซึ่งจุดประสงค์ดังกล่าวดังกล่าวมีความ

แตกต่างจากการใช้กระบวนการเกมเพื่อท�าการวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรม (Behavioral Economics) เกมในการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์

พฤติกรรมนั้นจัดได้ว่าเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีกลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลอง และมีการออกแบบกระบวนการทดลองที่รัดกุมเพื่อพิสูจน์ว่า

พฤติกรรมของผู้ถูกทดลองเปล่ียนแปลงไปเพราะเงื่อนไขที่การทดลอง

ก�าหนดข้ึนจรงิหรอืไม่ ในทางกลับกนัสิง่ทีท่มีวิจยัได้จากการใช้เกมกระดาน

ไม่ใช่ผลของการพสิจูน์ว่าปัจจยัใดส่งผลต่อพฤตกิรรม แต่เป็นข้อคดิเหน็จาก

ผูเ้ข้าร่วมทีไ่ด้เพิม่เติมขึน้มาจากการทีก่ารเล่นเกมกระดานช่วยชีช้วนให้เหน็

ประเด็นบางประเด็นที่ผู้เข้าร่วมคิดไม่ถึงหรือไม่ได้เตรียมมาก่อน น�าไปสู่

หัวข้อการประชุมกลุ่มย่อยที่ใหม่และหลากหลายยิ่งขึ้น

 เกมกระดานชุดนี้พัฒนาขึ้นจากเกมกระดานชื่อ California Water 

Crisis ซึ่งเป็นเกมการศึกษาให้ความรู ้ เกี่ยวกับวิกฤติน�้าแล้งในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย และการเมืองเรื่องน�้า ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการ

พื้นที่ 3 พื้นที่คือ พื้นที่ตอนเหนือ (Northern California) พื้นที่ตอนใต้ 

(Southern California) และหุบเขากลาง (Central Valley) และต้องหาวิธี
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การแก้ปัญหาน�้าแล้งซึ่งมีสาเหตุส�าคัญคือความต้องการน�้ามากกว่าน�้าที่มี 

ในขณะเดียวกันเกมก็ก�าหนดให้แต่ละพื้นที่มีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน 

และก�าหนดให้แต่ละพื้นที่จะต้องพยายามรักษาหรือเพิ่มคะแนนนิยม 

(Approval Rate) ให้สูงที่สุด ซึ่งจะท�าเช่นนั้นได้เราจะต้องมีการใช้จ่ายทาง

สังคม เช่น สร้างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือระบบขนส่ง หรือาจใช้วิธี

ลดภาษี หรือลงทุนในระบบนิเวศ ก็ได้ แต่จะท�าเช่นนั้นได้ก็ต้องมีการลงทุน

ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ พื้นที่เกษตรและเมือง ซึ่งมีต้นทุนแต่ก็ผลิต

รายได้ให้ แต่ว่าคะแนนนิยมจะเสียหากน�้าไม่พอจะให้เมืองหรือเสียพื้นที่

เกษตรไปเลยหากไม่มีน�้าให้ วิธีการได้มาซึ่งน�้ามีหลายวิธี ผ่านกลไกเรื่อง

สิทธิการใช้น�้า (Water Rights) การซื้อน�้า ขโมยน�้า หรือแม้กระทั่งปั๊มน�้า

จากแหล่งน�้าบาดาล หรือจะสร้างอ่างเก็บน�้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านน�้า

อืน่ ๆ  ก็ได้ เกมยังรวมความท้าทายทีม่อียูใ่นสถานการณ์จริงเข้ามาด้วย เช่น 

กลุม่ผลประโยชน์ การลดลงของน�า้บาดาล และการเตบิโตของประชากรรอบ

เกมทีม่หีลายฤด ูและแต่ละฤดกูม็เีงือ่นไขจ�าเพาะ มเีหตกุารณ์พเิศษทีส่ร้าง

ความท้าทายให้กับผู้เล่น 

 คณะวิจัยได้ใช้โครงสร้างหลักของเกมดังกล่าวเนื่องจาก คณะวิจัย

ต้องการพัฒนาเกมกระดานที่หน่วยผู้เล่นอยู่ในผู้บริหารจัดการระดับลุ่มน�้า 

ซึ่งจะต่างกับเกมของนิพนธ์ และคณะ (2558) ที่ผู ้เล่นมีบทบาทเป็น

เกษตรกร นอกจากนีเ้กมดงักล่าวยงัสะท้อนความสมัพนัธ์ระหว่างการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจและคะแนนนิยมซึ่งสะท้อนมิติสังคมและการเมืองอีก

ด้วย ซ่ึงตรงกับโจทย์ของงานวิจยัทีต้่องการพจิารณาความเชือ่มโยงระหว่าง

การจัดการทรัพยากรน�้าและมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงสร้างหลัก

ของเกมดงักล่าว ถอืเป็นสถานการณ์ตัง้ต้นเพือ่ท�าให้ผูเ้ล่นเหน็ผลทีแ่ตกต่าง

ของมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน�้าที่จะมีผลต่อการเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกจิและคะแนนนยิมทางสงัคมซึง่คณะวจิยัมองว่าสามารถ

ปรับให้สะท้อนมิติความเป็นธรรมในการจัดการน�้าได้
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 เนื่องจากเกมข้างต้นพัฒนาบนบริบทของรัฐแคลิฟอร์เนีย และ

มกีลไกทีซ่บัซ้อนมาก คณะวจิยัจงึอาศยัโครงสร้างหลกัของเกมทีเ่ป็นระดบั

ลุม่น�า้มาปรบัให้เข้ากบับรบิทและเงือ่นไขของลุ่มน�า้ภาคกลาง โดยพยายาม

สร้างสมดุลระหว่างความสมจรงิกบัความง่ายในการเข้าใจและเล่นเกม คณะ

วิจัยได้พัฒนารูปแบบเบื้องต้น (prototype) ของเกมและได้จัดการประชุม

เชงิปฏบิตักิารเพ่ือพฒันาเกมกระดาน 2 ครัง้โดยครัง้แรกท�ากบันกัวจิยัด้วย

กันเองและครั้งที่สองจัดประชุมกับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วน�าข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงเกมกระดานให้เข้าใจง่ายขึ้น และขณะเดียวกันก็เหมาะสมกับการ

แนะน�าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการน�้า

 เกมกระดานของโครงการใช้ชื่อว่า เกมการบริหารจัดการน�้า 

(Water Allocation Game) จ�าลองสถานการณ์เขตลุ่มน�้าเจ้าพระยา โดย

แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วนคอื ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ โดยต้นน�า้จ�าลอง

บรบิทในเขตจังหวดัชัยนาทและจงัหวัดใกล้เคยีงทีม่พีืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ที่

การเกษตร กลางน�้าจ�าลองบริบทในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและอยุธยาที่

พื้นท่ีเป็นการผสมกันระหว่างพื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรม และ

ปลายน�้าจ�าลองบริบทของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมบริการและเมือง (ในเกมนี้ไม่มีภาคบริการ) ผู้เล่นจะ

มีทั้งหมด 3 ทีม มีบทบาทเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าในแต่พื้นที่

แต่ละพื้นที่ข้างต้น โดยอาจมีสมาชิกในทีม 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 คน ณ 

จดุเริม่ต้น แต่ละพ้ืนทีจ่ะมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิ (แทนโดยการ์ดเศรษฐกจิ-

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม) อยู่ในพ้ืนที่อยู่ 6 ใบ โดยแต่ละพื้นที่จะมี

สัดส ่วนของเกษตรและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันตามการจ�าลอง

สถานการณ์ข้างต้น ผู้เล่นต้องพยายามจัดสรรน�้าให้กับภาคเศรษฐกิจใน

พื้นที่ให้เพียงพอ พร้อมทั้งน�ารายได้มาขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้น

ทีโดยการลงทนุซือ้การ์ดเศรษฐกจิเพิม่ เพือ่ให้ทมีของตวัเองมกีารขยายตวั
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ทางเศรษฐกิจสูงสุด และในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามจัดสรรน�้าให้ทั่วถึง 

มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อรักษาคะแนนนิยมได้สูงสุด (หากภาค

เศรษฐกิจและเมืองไม่ได้รบัการจดัสรรน�า้จะเสยีคะแนนนยิม) โดยมลูค่าทาง

เศรษฐกิจนั้นเราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนประสิทธิภาพการจัดสรรน�้า ในขณะ

ที่คะแนนนิยมเป็นสัญลักษณ์สะท้อนผลกระทบทางลบ โดยเฉพาะความไม่

เป็นธรรมที่มีต่อสังคมจากการจัดการน�้า ภายใต้มาตรการการจัดสรรน�้าใน

ระดับชาตแิบบต่าง ๆ  3 มาตรการ คอื การสัง่การจากส่วนกลาง (Command 

and Control) การเก็บค่าน�้า (Water fee) และการซื้อขายแลกเปลี่ยนใบ

อนุญาตใช้น�้า (Transferable/ Tradable Water Permit) 

 ขั้นตอนของการเล่นเกมโดยสังเขปมีดังนี้ ก่อนที่จะเริ่มเกม แต่ละ

พื้นที่จะมีการ์ดภาคเศรษฐกิจตั้งต้นอยู่ โดยมี 2 ภาคเศรษฐกิจหลักคือ

ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แต่ละภาคเศรษฐกิจจะมีเมืองติดมาด้วย

โดยอัตโนมัติ โดยภาคเกษตรจะมีเมืองติดมาด้วย 1 เมือง และภาค

อตุสาหกรรม 2 เมอืง ทัง้ภาคเกษตร อตุสาหกรรม และเมอืงมคีวามต้องการ

ใช้น�้าทั้งสิ้น 

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้น�าเกมจะให้แต่ละทีมส�ารวจปริมาณความต้องการ

การใช้น�้าของพื้นที่ของตน 

 ข้ันตอนที่ 2 ผู้น�าเกมจะท�าการทอยลูกเต๋าเสี่ยงทายว่าในรอบนี้

ปรมิาณน�้าจะพอดกีบัความต้องการหรอืไม่ โดยหากลกูเต๋าออกเลขคู ่น�้าจะ

พอดี หากออกเลข 1 ปริมาณน�้าในปีนั้นจะขาดร้อยละ 10 ออกเลข 3 ร้อย

ละ 30 และออกเลข 5 ร้อยละ 50 ของปริมาณความต้องการน�้าทั้งหมด 

อย่างไรก็ดีในการเล่นเกมจริงนั้น แต่ละรอบของการเล่นจะมีการก�าหนดไว้

ล่วงหน้าว่าจะให้ปริมาณน�้าเป็นเท่าใด 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้น�าเกมจะใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการน�้า โดย

แต่ละมาตรการนั้นจะเล่นปริมาณ 5-7 รอบโดยไม่แจ้งผู้เล่นว่าจะจบเมื่อใด 

 ขั้นตอนที่ 4 จะให้แต่ละพื้นที่ท�าการทอยน�้าฝนในแต่ละพื้นที่ 
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ซึ่งหน่วยของน�้าฝนจะขึ้นกับหน้าลูกเต๋าที่ออก 

 ขั้นตอนที่ 5 ให้แต่ละทีมจัดสรรน�้าให้ภาคเศรษฐกิจที่ต้องการน�้า 

หากมีน�้าเหลือจะมีการระบายน�้าที่ไม่ได้ใช้ลงไปในพื้นที่ที่อยู่ล่างลงไปใช้

ประโยชน์ได้ 

 ขั้นตอนที่ 6 รับรายรับจากภาคเศรษฐกิจที่ได้รับน�้าตามเงื่อนไข 

ผู้น�าเกมจะแจกเงินจ�าลองให้กับผู้เล่น 

 ขั้นตอนที่ 7 ผู้เล่นตัดสินใจใช้เงินที่ได้มาในการลงทุนขยายภาค

เศรษฐกจิและหรอืลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานด้านน�า้ เช่นอ่างเกบ็น�า้ เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 8 น�าน�้าคืนส่วนกลาง

 ข้ันตอนที ่9 ปรบัลดคะแนนนยิม โดยคะแนนนยิมตัง้ต้นจะอยูท่ี ่50 

คะแนน หากไม่สามารถจัดสรรน�้าให้ภาคเศรษฐกิจหรือเมืองได้จะถูกปรับ

ลด 1 คะแนนต่อ 1 การ์ด/เมือง ที่ไม่ได้รับการจัดสรรน�้าตามเงื่อนไข 

 แต่ละมาตรการ ผูเ้ล่นเกมจะเล่นมาตรการละ 5-7 รอบ โดยไม่บอก

ล่วงหน้าว่าจะจบเมื่อใดเพราะการบอกจุดจบของเกมจะเปล่ียนพฤติกรรม

และแรงจูงใจของผู้เล่นโดยทันทีเพื่อให้ชนะเกม ผู้ชนะคือผู้ที่ได้อัตราการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูสดุ x มลูค่าทางเศรษฐกจิของการ์ดบนกระดาน 

x คะแนนนิยม แต่ผู้ชนะจะไม่ได้เงินจริง แต่จะเป็นรางวัลอื่น ๆ ที่ไม่ได้

สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลลัพธ์ของเกม หลังจากผ่านไปทั้ง 3 

มาตรการแล้ว คณะวิจัยจะเพิ่มเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มขึ้นและเล่นอีกประมาณ 

5 รอบ โดยจะเพ่ิมเงือ่นไขด้านเทคโนโลยปีระหยดัน�า้ และเงือ่นไขด้านความ

มั่นคงทางอาหาร (Food security) ในทั้ง 3 พื้นที่จะต้องมีพื้นที่เกษตรเป็น

สัดส่วนกับเมืองตามที่ก�าหนด หากต�่ากว่าถือว่าทุกคนแพ้ไปโดยปริยาย) 

เข้าไป

 4.3.2 ข้อค้นพบบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าน�้า 

 จากการสังเกตพฤตกิรรมของผูเ้ล่นในเกมกระดานดงักล่าว ในช่วง

ทีใ่ช้มาตรการการเกบ็ค่าน�า้ (Water fee) เปรยีบเทยีบกบัช่วงทีใ่ช้มาตรการ
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สั่งการจากส่วนกลาง (Command and Control) ในการเล่นทุกครั้งพบว่า 

ผู ้เล่นยังคงใช้เงินเท่าที่มีซื้อน�้าเพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขของแต่ละการ์ด

เศรษฐกิจเช่นเดิม แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการลงทุนในอ่างเก็บน�้า

ขนานใหญ่เพ่ือประหยัดค่าน�้า และในช่วงหลังเมื่อมีการเพิ่มเงื่อนไขด้าน

เทคโนโลยีประหยัดน�้าเข้าไป ผู้เล่นก็จะเลือกลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว

มากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อจบรอบแต่ละรอบ ผู้เล่นแต่ละทีมมีการ

ลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่ระมัดระวังมากขึ้นโดยเปรียบเทียบกับมาตรการ

สัง่การจากส่วนกลาง เพราะต้องเก็บเงนิเอาไว้เพ่ือซือ้น�า้ให้กบัภาคเศรษฐกจิ

ในรอบต่อไป ไม่ว่าปริมาณน�้าต้นทุน (ที่ก�าหนดในขั้นตอนที่ 2 ของรอบ) 

จากมีพอดีหรือไม่ก็ตาม

 ในทางปฏบิตัใินเกมนัน้ ความท้าทายทีส่�าคญัคอืการก�าหนดราคา

ค่าน�า้ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม ในการเล่นเกมเราก�าหนดให้ราคาค่าน�า้คงที่

อยู่ที่ 1 บาทต่อหน่วยน�้าในเกม อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบก็คือ เมื่อเกมอยู่ใน

รอบทีป่รมิาณน�า้ขาดอย่างมากแล้วและภาคขยายเศรษฐกจิขยายตวัไปมาก

จนกระทั่งปริมาณน�้าที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น�้า แต่ผู้เล่นทุกทีม

มีเงินพอที่จะจ่ายค่าน�้า การจัดสรรน�้าโดยมาตรการการเก็บค่าน�้าก็หยุด

ชะงัก และต้องเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบการจัดสรรน�้าแบบสั่งการจากส่วน

กลางเช่นเดิม กลายเป็นว่าสถานการณ์ที่พอจะใช้มาตรการการเก็บค่าน�้า

เพียงมาตรการเดียวได้คือ สถานการณ์ที่มีน�้าเหลือมากพอ

 ข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นประเด็นส�าคัญ 2 ประการก็คือ ประการ

ที่หนึ่ง การก�าหนดค่าน�้าแบบคงที่โดยไม่ปรับให้สอดคล้องกับระดับความ

ขาดแคลนของทรัพยากรน�า้ จะไม่ช่วยให้เกิดการจดัสรรน�า้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ แต่จะท�าให้เกิดสถานการณ์ อุปสงค์ส่วน

เกิน (Excess Demand) ขึ้น คือ ผู้ที่มีก�าลังจ่ายซื้อน�้าและมีความยินดีจะ

จ่าย มีมากกว่าปรมิาณทรพัยากรน�า้ทีจ่ดัสรรได้ น�าไปสูก่ารใช้มาตรการอืน่

ประกอบด้วย ก็คือระบบการสั่งการจากส่วนกลางนั่นเอง การเก็บค่าน�้าจึง
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ไม่ใช่กลไกการจัดสรรน�้าแต่กลายเป็นการเก็บภาษีการใช้น�้าเท่านั้น เพราะ

เงินที่ได้กลายเป็นรายรับของรัฐ แต่ไม่ได้ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรที่มี

จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามกลไกตลาด 

 ประเด็นที่สองคือ การเก็บค่าน�้าในทุกช่วงเวลาท�าให้เกิดความ

จ�ากัดเทียมข้ึน กล่าวคือ ในช่วงเวลาที่น�้าพอหรือมากกว่าปริมาณความ

ต้องการใช้น�้าทั้งหมดนั้น ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ราคาค่าน�้าควรจะ

เป็น 0 แต่เมื่อมีการก�าหนดค่าน�้าให้คงที่อยู่ที่ 1 บาทต่อหน่วย ท�าให้เกิด

สภาวะที่ปริมาณความต้องการใช้น�้าน้อยกว่ากรณีที่ราคาน�้าเป็น 0 ซึ่งอาจ

นบัได้ว่าส่งผลดีในแง่ของการประหยดัน�า้ แต่ในทางกลบักนั กท็�าให้เกดิการ

ชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในเกมพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งท�าให้ตั้ง

ค�าถามว่าการเก็บค่าน�้าในช่วงที่น�้ามาเหลือเฟือนั้นจะท�าให้เกิดค่าเสีย

โอกาสทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดและคุ้มค่ากับการประหยัดน�้าในช่วง

ที่น�้าเหลือเฟือเพียงใด

 นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

บางประการทีน่่าสนใจ ผูเ้ข้าร่วมสะท้อนว่าในความเป็นจรงิ เกษตรกรเองก็

ยนิดจ่ีายค่าน�้าหากเมือ่จ่ายค่าน�้าแล้วจะมกีารจดัสรรน�้าให้เขาอย่างแน่นอน 

ซึง่ความเห็นจากการประชุมข้อนีส้อดคล้องกบัความเหน็ของผูใ้ห้สมัภาษณ์

จากการลงพื้นที่บางราย และสอดคล้องกับข้อค้นพบของ พรรณภัชร์ 

แสงลี (2558) และ นิพนธ์ พัวพงศกร (2561) ผู้เข้าร่วมตั้งค�าถามด้วยว่า 

เงินที่เก็บจากค่าน�้าแล้วน�าไปใช้ประโยชน์อะไร ในข้อนี้ความเห็นระหว่าง

กระบวนการเกมกระดานของผู้เล่นเสนอว่า ควรให้น�าเงินที่ได้จากการเก็บ

ค่าน�้าไปใช้ในการชดเชยค่าเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในฤดูแล้ง หรือ

น�าไปใช้ในการลงทุนสร้างอ่างเก็บน�้าในพื้นที่ต่าง ๆ แทน 
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5. บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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5.1 ค่าน�้า: ค�าเดียวกันแต่คนละความหมาย

 จากหัวข้อข้างต้น ประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือ เมื่อ

ภาครฐั และนักวชิาการเศรษฐศาสตร์ในหวัข้อข้างต้นกล่าวถึง “ราคาค่าน�า้” 

แท้จรงิแล้ว แม้ว่าจะใช้ค�าเดยีวกนัแต่อาจหมายความถงึสิง่ทีแ่ตกต่างกนั ใน

ส่วนของภาครัฐนั้น พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

ใช้ค�าว่า “ค่าชลประทาน” ซึง่มคีวามหมายถงึเงนิทีเ่กบ็จากผูใ้ช้น�า้เพือ่น�ามา

ใช้ในการท�านุบ�ารุงระบบชลประทานซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้น�้านั้นมีน�้าใช้ 

 ในเวลาต่อมา ในร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า มีการก�าหนดให้มี “การ

เก็บค่าน�้า” หรือ “อัตราการใช้น�้า” เมื่อ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ครอบคลุมน�้าที่

อยู่นอกเขตชลประทานด้วย ย่อมหมายความว่า ค่าน�า้ทีเ่กบ็นัน้มใิช่เป็นเงนิ

ที่เก็บเพื่อบ�ารุงระบบชลประทานดังค่าชลประทานข้างต้น บทสนทนาที่

ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ยังสะท้อนด้วยว่า อัตราค่าน�้า นั้นจะถูกก�าหนดเป็น

ประกาศกระทรวง โดยก�าหนดมาจากส่วนกลางและใช้โดยทั่วกันในทุกลุ่ม
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น�า้ โดยรายละเอียดว่าเกบ็เท่าใด ช่วงใดบ้างยงัไม่ชัดเจน นอกจากนีย้งัไม่มี

การระบุชัดเจนด้วยว่า เมื่อเก็บค่าน�้าแล้ว ค่าน�้าจะถูกน�าไปบริหารจัดการ

และใช้อย่างไรต่อ หากเป็นเช่นนี้ในเบื้องต้นจึงอาจสันนิษฐานว่าเงินที่เก็บ

ได้น่าจะเข้าคลังก่อนที่จะถูกน�ามาจัดสรรต่อไป ฉะน้ันในส่วนน้ี ค่าน�้า ใน 

ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า จึงอาจถือได้ว่ามีสถานะเป็น “ภาษีน�้า” มากกว่า

การเป็น “ค่าชลประทาน” หรือ “ค่าน�้า” 

 ส�าหรบัมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นัน้ ค่อนข้างมคีวามชดัเจนตรงที่ 

เมื่อพูดถึง “ค่าน�้า” นักเศรษฐศาสตร์หมายถึง ราคา (Price) ในตลาดการ

จัดสรรน�้า ซึ่งในบริบทที่ไม่มีต้นทุนของการจัดหาน�้า ราคาค่าน�้า จะเท่ากับ

มูลค่าของประโยชน์สุทธิทางเศรษฐกิจที่น�้าหน่วยสุดท้ายสร้างได้

(Marginal Net Benefit of Water) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของมิ่งสรรพ์ 

ขาวสอาดและคณะ (2544, 2545) ที่เสนอให้การตั้งราคานั้นเก็บตามค่า

เสยีโอกาสของการใช้น�า้ ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่ามลูค่าเศรษฐกจิหน่วยสดุท้ายของ

น�้าชลประทานที่ใช้ในภาคเกษตร (Marginal Productivity of Water for 

Agricultural Sector) และในกรณีที่มีต้นทุนในการจัดหาน�้า ราคาค่าน�้า จะ

รวมต้นทุนดังกล่าวเอาไว้ด้วย 

 อย่างไรก็ดี ประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ราคา

ค่าน�้าควรเก็บเมื่อมีความขาดแคลน ทั้งนี้เป็นเพราะ กลไกราคาจะท�างาน

เมือ่เกิดความขาดแคลนขึน้ กล่าวคอื ราคา ซึง่เท่ากบัค่าเสยีโอกาสของการ

ใช้น�้า (คือ มูลค่าเศรษฐกิจหน่วยสุดท้ายของน�้าชลประทาน) จะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อน�้าที่มีอยู่ ไม่พอกับปริมาณความต้องการใช้ ท�าให้ต้องเลือกว่าจะใช้

น�้าที่มีอยู่ไปกับกิจกรรมใดและไม่ให้น�้ากับกิจกรรมใด จึงเกิดค่าเสียโอกาส

ขึ้น แต่หากน�้าที่มีอยู่มีมากกว่าปริมาณความต้องการ นั่นแปลว่า ทุกความ

ต้องการน�้าจะได้รบัการตอบสนองทั้งหมด ไม่ต้องมกีารเลอืกว่าจะใช้น�้าทีม่ี

อยู่ไปกับกิจกรรมใดและไม่ใช้กับกิจกรรมใด 

 หากมกีารเก็บค่าน�า้ในสภาวะทีน่�า้ไม่ขาดแคลนกจ็ะท�าให้การใช้น�า้
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น้อยลงกว่าปริมาณความต้องการตั้งต้น ซึ่งอาจเหมาะสมหากต้องการให้

เกิดการประหยัดแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่มีน�้าเหลือเฟือ แต่ในขณะเดียวกัน

กต้็องพจิารณาค่าเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้จากการเกบ็ค่าน�า้ใน

ช่วงเวลาท่ีไม่ขาดแคลนประกอบด้วย ซึง่จากการเล่นเกมการบริหารจดัการ

น�้าที่น�าเสนอข้างต้น พบว่า การเก็บค่าน�้าแม้ในช่วงที่น�้าไม่ขาดแคลน ก็มี

ผลท�าให้เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกจิภายในเกม จงึอาจเป็นไปได้ว่า หาก

มกีารเก็บค่าน�า้ในช่วงเวลาทีน่�า้ไม่ขาดแคลน กอ็าจท�าให้เศรษฐกจิชะลอตวั

มากกว่าที่ควรจะเป็นอันเนื่องมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 

5.2 ค่าน�้า: ข้อเสนอเรื่องความหมายและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ

 ค�าถามเชิงนโยบายจากความแตกต่างข้างต้นน้ีคือ ในทางปฏิบัติ

แล้ว ค่าน�า้ ควรเป็นค่าน�า้ในความหมายใด? มหีลักเกณฑ์ในการน�าไปปฏบิตัิ

อย่างไร? 

 ในการตอบค�าถามว่า ค่าน�า้ ควรเป็นค่าน�า้ในความหมายใดนัน้ เรา

ต้องย้อนกลบัไปพจิารณาจดุประสงค์ของการก�าหนดและเกบ็ค่าน�า้ประกอบ

กับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จุดประสงค์ของการก�าหนดและเก็บค่าน�้า

คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรน�้า โดยเฉพาะทรัพยากร

น�้าที่มีจ�ากัดในฤดูแล้ง ดังนั้น หากเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ค่าน�้า 

ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์น่าจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด กล่าว

คือ เป็นค่าน�้าที่ถูกก�าหนดมาจากทั้งต้นทุนในการจัดหาน�้า (หากมี) คือ 

ต้นทุนของระบบชลประทาน ประกอบกับปัจจัยจากฝั่งอุปสงค์ของน�้า คือ 

มลูค่าเศรษฐกิจหน่วยสดุท้ายของน�า้ นัน่เอง การเกบ็เพือ่ชดเชยต้นทนุของ

ระบบชลประทานอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรน�้า

 อย่างไรก็ดี อัตราค่าน�า้ น้ันไม่ควรก�าหนดเป็นอตัราเดยีวทัง้ประเทศ 

แต่ควรจะก�าหนดตามลุ่มน�้า หรือบางลุ่มน�้าอาจไม่มีค่าน�้าเลยก็ได้ทั้งนี้ขึ้น
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อยู่กับระดับความขาดแคลนในช่วงปีนั้น ๆ ซึ่งข้อเสนอนี้เชื่อมโยงโดยตรง

กบัข้อมูลความขาดแคลนน�า้ในแต่ละลุม่น�า้ทีแ่ตกต่างกนัในหวัข้อก่อนหน้า

นี ้ความแตกต่างเชงิบรบิทคือข้อค้นพบทีง่านวิจยัทัง้มิง่สรรพ์ ขาวสอาดและ

คณะ (2544, 2545) นพินธ์ พวัพงศกรและคณะ (2558) และโครงการเกณฑ์

การบริหารจัดการน�้า ฯ ชี้ให้เห็น น�ามาซึ่งข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันก็คือ การ

บรหิารจดัการน�า้ รวมถงึการแก้ไขปัญหาน�า้แล้งด้วยราคาค่าน�า้ ควรก�าหนด

ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้การก�าหนดราคาค่าน�้าควรจะ

ต้องแปรตามระดับของความขาดแคลนในปีนั้น ๆ ด้วย หากเราต้องการให้

กลไกราคาค่าน�้าเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้เนื่องจาก

ผลจากการทดลองผ่านเกมกระดานชี้ให้เห็นว่า หากราคาค่าน�้าถูกก�าหนด

เอาไว้คงที ่จะมีโอกาสเกดิสถานการณ์อปุสงค์ส่วนเกนิ คอืยงัมผีูท้ีย่นิดจ่ีาย

ซื้อน�้าในขณะที่น�้ามีไม่พอให้จ่ายซื้อ และท้ายที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาที่การ

จัดสรรแบบสั่งการจากส่วนกลางอยู่ดี แต่หากราคาเปลี่ยนแปลงตามระดับ

การขาดแคลน จะท�าให้เกิดปัญหาเช่นนี้น้อยหรือไม่เกินเลย กลไกราคา

ค่าน�้าควรเป็นหนทางที่ลดภาระการจัดการน�้าด้านอุปทานไปสู่การจัดการ

ด้านอุปสงค์ของน�้าแทน 

 การก�าหนดอตัราค่าน�า้ ควรเป็นการก�าหนดโดยคณะกรรมการลุม่

น�้าเอง โดยอาศัยการสนับสนุนทางเทคนิคจากเจ้าหน้าที่รัฐและนักวิชาการ 

ทั้งนี้จากองค์ความรู ้ที่ได้จาก Ostrom (Ostrom, 2000) และนิพนธ์ 

พัวพงศกรและคณะ (2558) และข้อค้นพบจากการลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ใช้

น�้าในภาคต่าง ๆ ของงานวิจัยนี้ พบว่าการมีส่วนร่วมในการก�าหนดกติกา 

ซึ่งรวมถึงอัตราค่าน�้า ด้วยตนเองของกลุ่มผู้ใช้น�้า มีผลอย่างยิ่งต่อการ

ยอมรับ ปฏิบัติตาม และร่วมกันก�ากับติดตามให้ทุกคนท�าตามกติกา 

นอกจากนี้เงินที่เก็บได้ควรน�ามาใช้เป็นงบประมาณในการบ�ารุงรักษา

คูคลองชลประทานและคลองธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ 

นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ (2558) และข้อค้นพบจากการเล่นเกมกระดาน
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ของงานวิจัยนี้ ในทางตรงกันข้าม หากกติการวมถึงอัตราค่าน�้าถูกก�าหนด

มาจากภายนอก และค่าน�้ากลายเป็นภาษีน�้าที่เก็บแล้วเอาไปเข้ารัฐบาล 

ไม่ได้ย้อนกลับมาที่ลุ ่มน�้า น่าจะมีผลให้ผู ้ใช้น�้ายอมรับและปฏิบัติตาม

น้อยกว่า และจะสร้างภาระในการติดตามตรวจตราให้กับภาครัฐจนไม่

สามารถด�าเนินการได้ 

5.3 ค่าน�า้ต้องใช้ประกอบกบัมาตรการอืน่ เพือ่ประสทิธภิาพและความ

เป็นธรรม

 กลไกราคาเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเพื่อท�าให้การจัดสรรทรัพยากรที่มี

จ�ากัดเกิดประสิทธิภาพ ค�าว่าประสิทธิภาพ โดยทั่วไปหมายถึง ประโยชน์

สุทธิ (ประโยชน์ลบต้นทุน) สูงสุด แต่ในการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพ

นั้นอาจต้องแลกมาด้วยการล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายอื่น โดยเฉพาะ

เป้าหมายด้านความเป็นธรรมในการจดัสรรทรพัยากร หากเน้นการใช้กลไก

ค่าน�้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพแต่อย่างเดียว อาจท�าให้คน

ยากจนหรอืเกษตรกรรายย่อยทีจ่�าเป็นต้องใช้น�า้ในการด�ารงชวีติแต่ไม่มเีงนิ 

ไม่สามารถเข้าถึงน�้าได้ 

 โดยหลักการ ประเด็นนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการก�าหนดสิทธิการ

เข้าถงึน�า้ข้ันพ้ืนฐานเพือ่การบรโิภคและด�ารงชีวิตเอาไว้ และกนัน�า้ส่วนนีใ้ห้

กับคนทุกคนก่อนที่จะจัดสรรน�้าและสิทธิการใช้น�้าให้กับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่น ๆ  ดังที่เสนอไว้ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544, 2545) 

และสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของนิพนธ์ พัวพงศกร (2561) ประเด็นนี้ ร่าง 

พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า ได้มีส่วนที่รับมือกับประเด็นนี้ไว้ โดยการแบ่งการใช้

น�้าออกเป็น 3 ประเภทดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 และประเภทการใช้น�้าที่

สอดคล้องกับหลักเรื่องสิทธิการเข้าถึงน�้านั้นก็คือ การก�าหนดให้การใช้น�้า

ประเภทที่ 1 คือการใช้น�้าเพื่อการด�ารงชีพ ใช้ภายในครัวเรือน และท�าการ

เกษตร ปศสุตัว์หรอือตุสาหกรรมในครวัเรอืนเพือ่ยงัชพีนัน้ ไม่ต้องจ่ายอตัรา
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ค่าน�้า อย่างไรก็ดีค�าถามที่ตามมาก็คือ หากมีการก�าหนดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ใช้น�้า ปริมาณน�้าขั้นต�่าที่ควรเป็นเท่าใด 

 อีกมาตรการทีอ่าจเป็นทางเลือกทีจ่ะน�ามาใช้ในการบริหารจดัการ

น�้าได้ก็คือ มาตรการการโอนโควตา (ในรูปของใบอนุญาตใช้น�้า) หรือหาก

เป็นข้อเสนอของม่ิงสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544, 2545) จะใช้ค�าว่าการ

ให้สทิธิการใช้น�า้ท่ีโอนได้ แต่เพือ่มใิห้สบัสนกบัสทิธขิัน้พืน้ฐานในการเข้าถงึ

น�า้ทีก่ล่าวข้างต้น จึงขอเปล่ียนมาใช้ค�าว่ามาตรการการโอนโควตาการใช้น�า้ 

(ใบอนุญาตการใช้น�้า) แทน การให้โควตาการใช้น�้าที่โอนได้นั้น ไม่ควร

เป็นการให้ระดับปัจเจกบุคคล แต่ควรให้เป็นระดับกลุ่มผู้ใช้น�้าหรือระดับ

ลุ่มน�้ามากกว่า แล้วให้การตัดสินใจซ้ือหรือขายโควตาการใช้น�้าและการ

ก�าหนดราคาโควตาเป็นการตดัสนิใจร่วมกนัของสมาชกิในกลุม่ผูใ้ช้น�า้หรอื

คณะกรรมการลุม่น�า้ ซึง่จากการทดลองผ่านเกมกระดาน การบริหารจดัการ

น�้า นั้นพบว่า กลไกการโอนโควตาการใช้น�้า หรือโอนใบอนุญาตใช้น�้าน้ัน 

ช่วยกระตุน้ให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ประหยดัน�า้และกลุ่มประหยดัจะได้รางวลัเป็นเงนิ

จากการขายโควตา และสามารถน�าเงินไปใช้ชดเชยเกษตรกรผู้ยอมสละ

การใช้น�้าได้ หรืออาจน�าไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนต่อไป 

 อีกประการหนึง่ทีข่าดไม่ได้คือ มาตรการการกระจายอ�านาจในการ

บริหารจัดการน�้า โดยให้ผู้ใช้น�้ามีบทบาทมากขึ้นในการร่วมก�าหนดกติกา 

ตดิตาม และบงัคับสญัญา ในการบรหิารจดัการน�า้ ตามแนวคดิของ Ostrom 

และข้อเสนอของทั้งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544, 2545) และนิพนธ์ 

พวัพงศกรและคณะ (2558) และท�าให้แน่ใจว่ากลุ่มผูใ้ช้น�า้สามารถเชือ่มโยง

การบริหารจัดการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และคณะกรรมการน�้าแห่งชาตแิละคณะกรรมการลุม่น�้า 

(นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ 2558) รวมถึงให้อ�านาจและงบประมาณแก่

กลไกคณะกรรมการลุ่มน�้าแต่ละลุ่มน�า้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้สามารถด�าเนนิ

การได้จริง ซ่ึงลักษณะของระบบการบริหารจัดการน�้าลักษณะดังกล่าวมี
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ความสอดคล้องกับแนวคิดระบบบริหารจัดการที่มีหลายศูนย์การตัดสินใจ 

(Polycentric Governance) กระจายอยูใ่นหลายระดบัตัง้แต่ระดบัชมุชนขึน้

ไปถึงระดับชาติ 

5.4 ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า ต้องมองให้ครอบคลุมการจัดการน�้าที่

กว้างกว่าลุ่มน�้าภาคกลาง

 จากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยเร่ืองการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้าในบริบทประเทศไทยในหัวข้อก่อนหน้านี้ ข้อสังเกตประการ

หนึง่ทีส่�าคญักค็อื พืน้ทีท่ีท่�าการศึกษานัน้จะเน้นทีพ่ืน้ทีลุ่ม่น�า้เจ้าพระยาและ

ลุ่มน�้าที่เก่ียวข้อง (เช่น ลุ่มน�้าในเขตภาคเหนือตอนล่าง ลุ่มน�้าแม่กลอง 

ลุ่มน�้าป่าสัก) เป็นต้น ซึ่งในแง่ของเหตุผลที่มีการท�าวิจัยในลุ่มน�้าเหล่าน้ีก็

ถือว่ามีเหตุมีผลที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะลุ่มน�้าดังกล่าวมีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์

ปัญหาของพื้นที่นั่น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็น

อันมาก

 อย่างไรก็ดี จากการศึกษาการบริหารจัดการน�้าในลุ ่มน�้าทั้ง

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ดังที่ได้แสดงผลการศึกษาโดยสรุป

ในหัวข้อก่อนนั้น ท�าให้เห็นว่า โจทย์ของการจัดการน�้าในแต่ละภาค หรือ

กระทั่งในแต่ละลุ่มน�้านั้นมีความแตกต่างกัน เช่น ลุ่มน�้าภาคตะวันออกเช่น 

บางปะกง นั้น อาจมีปัญหาความขาดแคลนด้วย แต่ก็มีโจทย์เรื่องของการ

แย่งน�า้ของนิคมอตุสาหกรรมและโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

(EEC) และการรุกคืบของน�้าเค็มที่ไกลขึ้นและนานขึ้น ลุ่มน�้าภาคใต้ เช่น 

ลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา กลับมโีจทย์ทีแ่ตกต่างไปโดยสิน้เชงิ โจทย์เรือ่งความ

ขาดแคลนน�้าไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ แต่ประเด็นของการบริหารจัดการน�้าอยู่

ที่จะบริหารจัดการน�้าอย่างไรเพื่อท�าให้อาชีพที่หลากหลายอันเน่ืองมาจาก

สภาพน�้าที่มีถึง 3 ประเภท (น�้าเค็ม น�้ากร่อย น�้าจืด) สามารถอยู่ร่วมกันได้
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อย่างสมดุลและทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันจากแหล่งน�้า เป็นต้น ด้วยความ

หลากหลายข้างต้น มาตรการ กลไก และองค์กรที่เหมาะกับการแก้ปัญหา

แต่ละลุ่มน�้าจึงย่อมมีความแตกต่างกัน 

 เมื่อย้อนกลับมาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า แล้ว ผู้เขียน

พบว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวโดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับการศึกษาของ

นักเศรษฐศาสตร์และคณะวิจัยทั้ง 2 คณะ ซึ่งในแง่หนึ่งถือเป็นเรื่องดีที่องค์

ความรู้จากงานวิชาการนั้นถูกผนวกรวมเข้าไปในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งเรื่องสิทธิการใช้น�้า และการเก็บค่าน�้า แต่ในอีกแง่หนึ่งก็คือ ร่าง พ.ร.บ. 

ดังกล่าวอาจมิได้พิจารณาว่า งานวิจัยทั้งสองชิ้นตั้งอยู่บนฐานของพื้นที่ลุ่ม

น�า้เจ้าพระยา ในขณะที ่ร่าง พ.ร.บ. นีค้วรจะต้องท�าหน้าทีใ่นการก�ากบัและ

อ�านวยความสะดวกการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่อ่ืนด้วย ด้วยเหตุนี้ ร่าง 

พ.ร.บ. นี้ จึงมีลักษณะที่เป็นไปเพื่อตอบปัญหาความขาดแคลนทรัพยากร

น�้า เป็นหลัก ซ่ึงเป็นปัญหาหลักของลุ่มน�้าภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน�้า

เจ้าพระยา

 ข้อเสนอที่มีต่อ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า นี้ก็คือ ร่าง พ.ร.บ. 

ไม่ควรท�าหน้าที่ก�าหนดตัวมาตรการอย่างตายตัว เพราะบริบทแต่ละพื้นที่

อาจต้องการมาตรการที่แตกต่างกัน แต่ควรก�าหนดทางเลือกมาตรการที่

คณะกรรมการลุม่น�้าสามารถเลอืกใช้ได้ เน้นไปทีก่ารท�าให้เกดิการกระจาย

อ�านาจการบริหารจัดการน�้าไปยังระดับลุ่มน�้า ลุ่มน�้าย่อย และกลุ่มผู้ใช้น�้า 

ในขณะเดียวกันก็ก�าหนดกลไกความร่วมมือทั้งแนวระนาบ แนวดิ่ง และ

กลไกทีเ่ป็นตวักลางทีเ่ช่ือมระหว่างกลุ่มผูใ้ช้น�า้พ้ืนทีก่บักลไกระดบัชาต ิกลุม่

ผู้ใช้น�้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงานด้านน�้ากับ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในประเดน็อืน่ รวมถงึการก�าหนดกลไกและอ�านาจที่

เกี่ยวข้องยามเผชิญวิกฤติ กลไกเชิงงบประมาณเพื่อให้การด�าเนินการของ

คณะกรรมการลุ่มน�้าท�าได้จริง ส่วนประเด็นในเชิงมาตรการการบริหาร

จัดการน�้า ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการลุ่มน�้าและกลุ่มผู้ใช้น�้า
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จะท�าการก�าหนดกตกิาทีเ่หมาะสมกบับรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ และนเิวศ 

อีกทีหนึ่ง 
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6. สรุป
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 บทความน้ีมเีป้าหมายทีจ่ะท�าการวิเคราะห์และเปรยีบเทยีบมมุมอง

ที่แฝงอยู่ในข้อเสนอเรื่องการเก็บค่าน�้าใน ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�้า กับ

มุมมองด้านทฤษฎีทั้งจากเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เศรษฐศาสตร์สถาบัน

แนวใหม่ และการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในประเดน็การจดัการน�า้ในบรบิท

ประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่ามุมมองของรัฐและมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

แต่ละส�านักแตกต่างกันอย่างไร พร้อมทั้งน�าข้อเปรียบเทียบดังกล่าวมา

พิจารณาร่วมกับข้อค้นพบเบื้องต้นจากโครงการศึกษาเกณฑ์การบริหาร

จัดการน�้าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 

เพ่ือชี้ให้เห็นว่าข้อค้นพบจากงานวิจัยสนับสนุนมุมมองใด และน�าไปสู่ข้อ

เสนอเกี่ยวกับการเก็บค่าน�้าใน ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และนัยยะเชิงนโยบาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 จากการศึกษาพบว่า ค�าว่า ราคาค่าน�้า นั้น แม้ว่าจะใช้ค�าเดียวกัน

แต่อาจหมายความถงึสิง่ทีแ่ตกต่างกนั โดยค่าน�า้ในความหมายของภาครฐั
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อาจหมายถงึ “ค่าชลประทาน” ตาม พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

ก็ได้หรือ “ภาษีน�้า” ตามคุณลักษณะของค่าน�้าที่ก�าหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ. 

ทรัพยากรน�้า พ.ศ. ... ก็ได้ ส�าหรับค่าน�้าที่มีความหมายคือ ภาษีน�้า นั้น 

หมายถึง การเก็บเงินจากการใช้น�้าต่อหน่วยในอัตราอัตราลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง และเงินที่ได้น้ันจะถูกน�าเข้ารัฐและไปจัดสรรผ่านระบบงบ

ประมาณของรฐัต่อไปโดยไม่มหีลักประกนัว่าเงนิดงักล่าวจะกลบัมาทีลุ่ม่น�า้

หรือใช้ในการบ�ารุงรักษาระบบชลประทานหรือไม่อย่างไร ส่วนค่าน�้าที่มี

ความหมายถึงค่าชลประทาน หมายถึงการเก็บเงินจากการใช้น�้าต่อหน่วย

ในอตัราลกัษณะใดลักษณะหนึง่ โดยเงนิทีเ่กบ็ได้นัน้มจีดุประสงค์เพือ่น�าไป

บ�ารงุรกัษาระบบชลประทาน ส่วนค่าน�า้ในความหมายของนกัเศรษฐศาสตร์

นัน้ มีความหมายต่างออกไป โดยมกัหมายถงึ เงนิทีเ่กบ็จากผูใ้ช้น�า้ในอตัรา

ที่สะท้อนต้นทุนการจัดหาน�้าหรือค่าระบบชลประทาน (ถ้ามี) และสะท้อน

ค่าเสียโอกาสของการใช้น�้าหน่วยสุดท้าย นอกจากนี้การเก็บค่าน�้าในทาง

เศรษฐศาสตร์ มวีตัถุประสงค์เพือ่การจดัสรรทรพัยากรทีม่อีย่างจ�ากดัให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด 

 บทความนี้เสนอให้ใช้ ค่าน�้า ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 

นั่นหมายถึง อัตราค่าน�้า จะต้องสะท้อนทั้งต้นทุนการจัดหาน�้าและ

ค่าเสียโอกาสของการใช้น�้าหน่วยสุดท้าย และมีการเก็บเฉพาะในช่วงเวลา

และพื้นที่ที่มีความขาดแคลนเท่านั้น ดังนั้น การเก็บค่าน�้า จะเป็นนโยบาย

ที่ประกาศและใช้โดยทั่วกันทุกพื้นที่ ทุกลุ่มน�้าไม่ได้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่คณะ

กรรมการลุ่มน�้าและกลุ่มผู้ใช้น�้าร่วมกันก�าหนดให้เหมาะสมกับบริบทเชิง

สงัคม เศรษฐกจิ และนิเวศของพ้ืนทีน้ั่น หากพ้ืนทีใ่ดไม่มปัีญหาน�า้ขาดแคลน

ก็ไม่ควรบังคับให้มีการเก็บค่าน�้า 

 นอกจากนี้บทความนี้ ยังเสนอให้ใช้มาตรการการเก็บค่าน�้า 

ประกอบกบัมาตรการอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะมาตรการการก�าหนดสทิธข้ัินพืน้ฐาน

ในการเข้าถึงน�้า ดังที่เสนอโดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544, 2545) 
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และมาตรการการกระจายอ�านาจให้ผูใ้ช้น�า้ได้ร่วมก�าหนดและตดิตามบงัคบั

กติกา และเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้น�้ากับกลไกการตัดสินใจที่สูงขึ้นไป (นิพนธ์ 

พวัพงศกรและคณะ 2558) ส�าหรบัการก�าหนดสทิธขิัน้พืน้ฐานในการเข้าถงึ

น�้านั้น ค่อนข้างสอดคล้องกับการใช้น�้าประเภทที่ 1 ที่ระบุเอาไว้ในร่าง 

พ.ร.บ. ทรพัยากรน�า้ แต่ยงัมคีวามไม่ชัดเจนนกัว่าปริมาณน�า้ทีค่วรเป็นสทิธิ

ขั้นพื้นฐานควรมีปริมาณเท่าใดต่อคน อย่างไรก็ดี หากมีการก�าหนดสิทธิ

แล้ว จะต้องมีการกนัน�า้เอาไว้ส�าหรบัส่วนนีแ้ละน�า้ส�าหรับรักษาระบบนเิวศ

ก่อนที่จะมีการจัดสรรน�้าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

 ท้ายท่ีสดุ บทความนีเ้สนอให้ ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน�า้ ต้องพฒันา

ให้ตอบมิใช่เพียงโจทย์ของลุ่มน�้าเจ้าพระยา คือ โจทย์ด้านน�้าแล้งและน�้า

ท่วม แต่ต้องค�านึงถึงโจทย์ในการจัดการทรัพยากรน�้าที่หลากหลายและ

ก�าลังเกิดขึ้นในลุ่มน�้าอื่น ในภาคอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยจาก

โครงการศึกษาเกณฑ์การบริหารจัดการน�้าท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยในปีที่ 1 นั้นชี้ให้เห็นว่า ลุ่มน�้าอื่น ๆ  

นอกเหนือจากลุ่มน�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้าสาขา ต่างมีโจทย์ในพื้นที่ของ

ตนเองที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นร่าง พ.ร.บ. ไม่ควรก�าหนดมาตรการที่ต้อง

ด�าเนินการ แต่ควรก�าหนดให้เป็นทางเลือกที่คณะกรรมการลุ่มน�้าและกลุ่ม

ผูใ้ช้น�า้สามารถน�าไปใช้ได้ และไปเน้นทีก่ารก�าหนดกตกิาเกีย่วกบัโครงสร้าง

การบริหารจัดการน�้าที่เน้นการกระจายอ�านาจแต่ก็มีความเชื่อมโยงบูรณา

การกันตามบริบทพื้นที่และตามสถานการณ์แทน ทั้งนี้ เพื่อให้ร ่าง

พ.ร.บ.ทรัพยากรน�้า สามารถสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากร

น�้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมได้จริง
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