เอกสารประกอบคาบรรยายตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตและการวิเคราะห์
โดย ประภาศรี พงษ์วฒ
ั นา

1.

ความหมายของตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต
วิธหี นึ่งทีก่ จิ กรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activity) ของประเทศ สามารถจัดรวบรวมให้เป็ น
ระบบได้ก็โดยการแบ่งกลุ่มของกิจกรรมเหล่านัน้ ให้ เป็ นหมวดหมู่ตามประเภทสาขาการผลิต
(Sector or Industry) เช่น เกษตร เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ขนส่ง ก่อสร้าง บริการ และอื่น ๆ ซึง่
ถ้าหากตัง้ ข้อสมมติ (Assumption) เพิม่ เติมว่า แต่ละสาขาการผลิตจะผลิตสินค้าประเภทเดียว
และโดยกระบวนการผลิต อย่า งเดีย วแล้ว แนวคิด นี้ ส ามารถน ามาใช้จ ัด สร้า งตารางแสดง
ความสัมพันธ์ของการผลิตและการแจกแจงผลผลิตของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้อย่างเป็ นระบบ (Systematic) มากทีเดียว กล่าวคือ ในระบบ
เศรษฐกิจนัน้ สาขาการผลิตแต่ละสาขาจะต้องใช้ปจั จัยการผลิต (Inputs) อะไรบ้าง เพื่อนามาใช้
ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น วัตถุดบิ แรงงาน เป็นต้น และขณะเดียวกันเมือ่ แต่ละสาขาการผลิต
ผลิตสินค้านัน้ ออกมาแล้วก็จะขายสินค้าที่ผลิตได้ (Output) ให้กบั สาขาการผลิตอื่น ๆ เพื่อใช้
เป็ นปจั จัยการผลิตต่อไป และยังขายให้กบั ครัวเรือน รัฐบาล ธุรกิจ หรือต่างประเทศ หรือเป็ นส
ต๊อก
โดยนัยดังกล่าว ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตได้แสดงให้เห็นการหมุนเวียน (Flow) ของ
สินค้าและบริการระหว่างสาขา (Sectors) ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาทีแ่ น่ นอน
(โดยปกติก าหนดระยะเวลา 1 ปี ) โดยทางด้า นแนวตัง้ (Column) ของตารางได้แ สดงถึง
โครงสร้างการผลิต (Input Structure) และทางด้านแนวนอน (Row) ได้แสดงถึงการแจกแจง
ผลผลิต (Output Distribution) ของแต่ละสาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งบางครัง้ ตาราง
Input-Output มีช่อื เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Inter-Industrial Relations Table

2.

โครงสร้างตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต
ผู้ว ิเ คราะห์ปญั หาทางเศรษฐกิจด้ว ยตารางป จั จัย การผลิต และผลผลิต จาเป็ นต้ อ งมีค วามรู้
เกีย่ วกับลักษณะของโครงสร้างตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตทีม่ ชี ่อื เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตาราง
กระแสการไหลเวียนของสินค้าและบริการ (Flow Table) ซึ่งจะบันทึกปริมาณการซื้อขายที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ภายในระบบเศรษฐกิจทีท่ าการศึกษาภายในเวลา 1 ปี ด้วยราคาปจั จุบนั
(current price) ดังนัน้ ในส่วนนี้ จะอธิบายถึงลักษณะโครงสร้างของตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิต

2.1

ตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ตรูปแบบอย่างง่าย ๆ แสดงได้ดงั นี้
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จากภาพจาลองแสดงให้เห็นถึง ปริมาณการซือ้ ขายสินค้าและบริการของแต่ละสาขาการ
ผลิตเพื่อ สนองความต้องการขัน้ สุดท้าย (final demand) ของสาขาการผลิต นัน้ ๆ
โดยตรง และการซือ้ ขายระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการสาหรับ
สนองความต้องการขัน้ สุดท้าย (หรืออุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย) ในตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิต สาขาการผลิตจะถูกเรียงลาดับไว้ทงั ้ แนวนอน (row) และในแนวตัง้ (column)
โดยมีจานวนเท่ากันทัง้ แนวนอนและแนวตัง้ แนวนอนแต่ละแถวจะแสดงถึงปริมาณการ
ขายสินค้าและบริการทัง้ หมดของสาขาการผลิต โดยขายให้แก่ตนเองส่วนหนึ่งเพื่อใช้
เป็ นปจั จัยการผลิต และอีกส่วนหนึ่งขายให้แก่สาขาการผลิตอื่น ๆ เพื่อใช้เป็ นปจั จัยการ
ผลิต และที่เหลือขายให้แก่การใช้ประโยชน์ขนั ้ สุ ดท้าย (อุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย) เช่น การ
บริโภค การลงทุน การใช้ประโยชน์ของรัฐบาลและการส่งออก เป็นต้น ส่วนแนวตัง้ แต่ละ
แถวจะแสดงถึงปริมาณการซือ้ ปจั จัยการผลิตทัง้ หมดของแต่ละสาขาการผลิต เพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้าของตน ซึง่ ประกอบด้วย ปจั จัยการผลิตที่ได้จากสินค้าและบริการที่ผลิต
ขึน้ ภายในสาขาการผลิตเอง และปจั จัยการผลิตที่เป็ นสินค้าและบริการของสาขาการ
ผลิตอื่น ๆ รวมทัง้ ปจั จัยการผลิตขัน้ ปฐม (Primary Input) ซึง่ เป็ นปจั จัยการผลิตทีม่ ไิ ด้
ถูกผลิตขึน้ มาโดยสาขาการผลิตใด ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น แรงงาน ทุน ทีด่ นิ เป็นต้น
2.2

สรุปโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต มี 2 ส่วน ดังนี้
(1)

โครงสร้างปจั จัยการผลิตสินค้าและบริการ (Input Structure of Goods and
Services) ประกอบด้วย
ก.

ปจั จัยการผลิตสินค้าขัน้ กลาง (Intermediate Consump-tion) คือ ส่วน
ของสินค้าหรือบริการทีใ่ ช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการชนิดต่าง ๆ ใน
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตได้จาแนกสาขาการผลิตออกเป็ น 180
สาขาการผลิต
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ข.

ปจั จัยการผลิตสินค้าขัน้ ต้นหรือมูลค่าเพิม่ (Primary Input or Value
Added) คือ ปจั จัยการผลิตส่วนทีเ่ ป็ น
-

-

-

-

(2)

ค่าตอบแทนแรงงาน (Wage and Salary) ได้แก่ เงินเดือน
ค่ าจ้าง ค่ าตอบแทนที่ผู้จ้างจ่ายให้แ ก่ ผู้รบั จ้างทัง้ ในรูปของ
เงินเดือนและสิง่ ของ
กาไรและส่วนเกินของผู้ประกอบการ (Operating Surplus)
ได้แก่ ผลตอบแทนจากปจั จัยการผลิตทัง้ หมด หรือมูลค่าเพิม่
ทัง้ หมดหักด้วยค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และภาษีทางอ้อม
ค่ าเสื่อมราคาทรัพย์ส ิน (Depreciation) คือ เงินส ารองค่ าสึกหรอ
ของสินทรัพย์ประเภททุนต่าง ๆ เช่น ค่าเสื่อมของอาคารทีท่ า
การของสถานประกอบการ และเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรต่าง ๆ
ภาษีทางอ้อมสุทธิ (Net Indirect taxes) ได้แก่ ภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีส่งออก ภาษีใบอนุ ญาต ภาษีค่าบริการในโรงแรมและ
ภัตตาคาร แสตมป์ และภาษี การขายพิเศษอื่น ๆ เช่ น รถยนต์
เครื่อ งใช้ ท างไฟฟ้ า เครื่อ งดื่ ม ชนิ ด มีแ อลกอฮอล์ บุ ห รี่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

การกระจายผลผลิต (Output Distribution) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ก.

อุปสงค์ขนั ้ กลาง (Intermediate Demand) คือ ความต้องการสินค้าและ
บริการ เพื่อเป็ นปจั จัยการผลิตขัน้ กลาง (Intermediate Consumption)
ในสาขาการผลิตต่าง ๆ

ข.

อุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย (Final Demand) หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้า
และบริก ารที่ร ะบบเศรษฐกิจ ซื้อ มาจากสาขาการผลิต ต่ า ง ๆ เพื่อ
นาไปใช้ในการบริโภคเป็ นขัน้ ตอนสุ ดท้าย โดยไม่ก่ อ ให้เกิดผลผลิต
เพิม่ ขึน้ ในระบบเศรษฐกิจแต่อย่างใด อุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายประกอบด้วย
-

รายจ่ า ยเพื่อ การอุ ป โภคบริโ ภคของเอกชนหรือ ครัว เรือ น
(Private or Household Consumption Expenditure) เป็ น
รายจ่ายที่รวมครัวเรือนและสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไรได้ใช้
จ่ายไปในการซือ้ สินค้าและบริการ โดยไม่คานึงถึงอายุของการ
ใช้ ง าน ทัง้ นี้ มิร วมถึ ง รายจ่ า ยลงทุ น ในรู ป ต่ า ง ๆ เช่ น
สิง่ ก่อสร้าง เครือ่ งจักรเครือ่ งมือต่าง ๆ ซึง่ ก่อให้เกิดผลผลิตถือ
ว่าเป็นการสะสมทุน
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-

-

-

ร า ย จ่ า ย เ พื่ อ ก า ร บ ริ โ ภ ค ข อ ง รั ฐ บ า ล ( Government
Consumption Expenditure) ได้แก่ รายจ่ายรวมของรัฐบาล
ในการซื้อ สิน ค้าและบริก าร ทัง้ นี้ร วมถึงรายจ่ายของทหาร
ทัง้ หมดและการใช้จา่ ยของราชวงศ์
การสะสมทุน (Fixed Capital Formation) ได้แก่ สิง่ ก่อสร้าง
เครื่องจักรและเครื่องมือทัง้ ของภาครัฐบาลและเอกชน แต่ไม่
รวมสิง่ ก่อสร้างทางทหาร
ส่วนเปลีย่ นของสินค้าคงเหลือ (Changes in Stocks)
การส่งออก (Export)
การส่งออกพิเศษ (Special Exports)

อุ ป สงค์ข นั ้ กลาง (Intermediate Demand) และอุ ปสงค์ขนั ้ สุ ด ท้า ย (Final
Demand) รวมกันเป็นอุปสงค์รวม (Total Demand) และเพื่อแสดงให้เห็นความ
สมดุลของระบบเศรษฐกิจ ในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตได้แสดงส่วนที่
เป็ นอุปทานรวม (Total Supply) ไว้ด้วย และในตารางจะแสดงความสมดุลใน
ระบบเศรษฐกิจโดยมีค่าอุปสงค์รวมเท่ากับอุปทานรวม (Total Demand = Total
Supply)
อุปทานรวม (Total Supply) ประกอบด้วย
ก.

มูลค่าผลผลิต ของสาขาการผลิตต่าง ๆ (Control Total) ซึ่งจะมีค่ า
เท่ า กับ มูล ค่ า ผลผลิต ของสาขาการผลิต ต่ า ง ๆ ที่แ สดงไว้ท างด้า น
โครงสร้างการผลิต (Input Structure)

ข.

มูลค่าส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง (Trade and Transport
margin) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
-

ค.

ส่วนเหลื่อมทางการค้าส่ง (Wholesale Trade Margin)
ส่วนเหลื่อมทางการค้าปลีก (Retail Trade Margin)
ค่าขนส่ง (Transport Cost)

มูลค่าการนาเข้าสินค้าและบริการ (Imports of goods and services)
ประกอบด้วย
-

สินค้านาเข้า (Imports of goods)
ภาษีศุลกากร (Import duty)
ภาษีการค้านาเข้า (Import tax)
การนาเข้าพิเศษ (Special Imports)
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3.

ประเภทของตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
3.1

ตารางราคาผูซ้ ื้อ (Purchaser's Price)
หมายถึง ตารางปจั จัยการผลิต และผลผลิต ที่มกี ารวัดราคาที่ซ้ือ ขายกันจริงในระบบ
เศรษฐกิจ ซึง่ รวมค่าขนส่ง และส่วนเหลื่อมทางการค้าด้วย

3.2

ตารางราคาผูผ้ ลิ ต (Producer's Price)
หมายถึง ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ที่มกี ารวัดราคา ณ แหล่งผลิตโดยไม่รวม
ส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง เพื่อที่จะให้เห็นต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตสินค้า
ในการจัดสร้างตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ณ ราคาผู้ผลิตจาเป็ นต้องมีเมทริกซ์
สนับสนุนอีก 3 เมทริกซ์ คือ
(1)

เมทริกซ์ส่วนเหลื่อมการค้าส่ง (Wholesale Trade Margin Matrix)

(2)

เมทริกซ์ส่วนเหลื่อมการค้าปลีก (Retail Trade Margin Matrix)

(3)

เมทริกซ์ค่าขนส่ง (Transport Cost Matrix)

ดังนัน้ ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตในราคาผูผ้ ลิต จึงเป็ นดังนี้
ตารางราคาผูผ้ ลิต = ตารางราคาผูซ้ อ้ื - ตารางส่วนเหลื่อมการค้า - ตารางค่าขนส่ง
4.

การจาแนกสาขาการผลิ ต (Sector Classification)
หลักเกณฑ์ในการจาแนกสาขาการผลิต ในการจัดสร้างตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ได้แบ่ง
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) โดยให้ครอบคลุมทุก ๆ กิจกรรม ในการ
จัดระบบจาแนกสาขาการผลิตนี้ได้ยดึ ตาม "การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย" (Thailand Standard Industrial Classification) เป็ นหลัก โดยจัดกลุ่มกิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะ
การผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ตามสมมติฐานว่าสินค้าหรือ
ผลผลิตเหล่านี้จะมีโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการผลิตทีค่ ล้ายคลึงกัน จาแนกสาขาการผลิตออกเป็ น
180 สาขาการผลิต

5.

การวัดราคา (Valuation of Prices)
5.1

การวัดราคาผลผลิ ต (Valuation of Price of Outputs)
การวัดราคาผลผลิตของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต มีดงั ต่อไปนี้
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5.2

(1)

การวัดราคาของผลผลิต จะใช้ราคาที่ฟาร์ม (Ex-farm prices) สาหรับสินค้า
เกษตรและจะใช้ ร าคา ณ โรงงาน (Ex-factory
prices) ส าหรับ สิน ค้ า
อุตสาหกรรมซึง่ ราคาดังกล่าวนี้ จะรวมภาษีทางอ้อมสุทธิดว้ ย แต่จะไม่รวมส่วน
เหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง

(2)

การวัดราคาผลผลิตของสาขาปา่ ไม้ ประมง เหมืองแร่ ซึง่ ราคา ณ แหล่งผลิตไม่
สามารถที่จ ะหาได้แ น่ น อน จึง ใช้ร าคาตลาดที่ใ กล้กับ แหล่ ง ผลิต นั น้ ในการ
คานวณมูลค่าผลผลิต ซึ่งในกรณีน้ีค่าขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดซึง่ รวมอยู่
ในราคานัน้ จึงถือเป็นต้นทุนในการผลิตด้วย

(3)

สาหรับสินค้าทีผ่ ผู้ ลิตเก็บไว้บริโภคเอง (Own Consumption) เช่น สินค้าเกษตร
การประเมินมูลค่า จะใช้ราคาผูผ้ ลิต (Producer's Price) ในการคานวณราคานี้
จะรวมส่วนเกินของการประกอบการ (Operating surplus) ด้วย แต่จะไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขาย

(4)

การเปลี่ย นแปลงในสิน ค้า คงเหลือ ของสิน ค้า ส าเร็จ รูป และที่อ ยู่ใ นระหว่ า ง
กระบวนการผลิตใช้ราคาเฉลีย่ ต้นปี และปลายปีเป็นราคาประเมินค่า

(5)

สาขาบริก าร มูล ค่าของผลผลิตจะใช้ราคาที่สาขาอื่ น ๆ ต้อ งจ่ายให้กบั สาขา
บริการนัน้ สาหรับการบริการของรัฐ หรือสาขาบริการที่ไม่แสวงหากาไร มูลค่า
ผลผลิตจะคิดจากรายจ่ายทัง้ สิน้ ทีไ่ ด้จา่ ยไป

การวัดราคาของสิ นค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิ ต (Intermediate Transaction)
(1)

ราคาผูซ้ อ้ื และราคาผูผ้ ลิต (Purchaser's Price and Producer's Price)
การวัดราคาของสินค้าทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตสาหรับในตาราง ณ ราคาผูซ้ อ้ื นัน้
เป็ นราคาที่ได้รวมส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่งไว้ในแต่ละรายการ แต่
ตาราง ณ ราคาผูผ้ ลิตในแต่ละรายการราคาจะไม่รวมส่วนเหลื่อมทางการค้าและ
ค่าขนส่ง

(2)

ราคาสินค้านาเข้าและส่งออก (Import and Export Prices)
ในตาราง ณ ราคาผูซ้ อ้ื มูลค่าของสินค้าส่งออกจะใช้ราคา f.o.b. ส่วนในตาราง
ณ ราคาผูผ้ ลิตนัน้ จะหักส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่งออกจากราคา f.o.b.
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สาหรับสินค้านาเข้าจะคิดราคา c.i.f. ทัง้ ราคาผูผ้ ลิตและราคาผูซ้ ้ือ สาหรับมูลค่า
การนาเข้ารวมจะเท่ากับ c.i.f. บวกกับภาษีนาเข้าหรือภาษีศุลกากร ภาษีการค้า
และการนาเข้าพิเศษ
6.

การบันทึกรายการพิ เศษ (Special Treatment)
การบันทึกรายการพิเศษ ประกอบด้วยรายการทีส่ าคัญ ๆ คือ
6.1

กิ จกรรมของรัฐ (Government Activity)
สินค้าและบริการของรัฐที่จดั ทาขึ้นแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกขาย
ให้กบั ธุรกิจและบุคคลในท้องตลาด ประเภททีส่ อง คือ ของสาธารณะทีบ่ ริการประชาชน
โดยไม่คดิ มูลค่า สินค้าและบริการทีร่ ฐั ได้จดั ทาขึน้ เพื่อขายในท้องตลาดนัน้ ให้คดิ มูลค่า
เช่นเดียวกับธุรกิจเอกชน ส่วนบริการสาธารณะ เช่น การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ คิด
มูลค่าผลผลิตเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ บวกด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

6.2

การประเมิ นค่า (Imputation)
การประเมินค่าจะถูกนามาใช้ ในกรณีทร่ี ายการนัน้ ๆ ไม่มขี อ้ มูลบันทึกไว้ หากไม่ทาการ
ประเมินค่าขึน้ แล้ว จะมีผลทาให้ผลของการคานวณต่ ากว่าความเป็ นจริง ตัวอย่างเช่น
การประเมินค่าทีพ่ กั อาศัยทีต่ นเป็ นเจ้าของ การบริโภคสินค้าและบริการทีต่ นผลิตขึน้ เอง
การขนส่งของตนเอง เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้จะถูกประเมินค่าไว้ในตารางปจั จัยการผลิตและ
ผลผลิตด้วย

7.

สาขาการค้าพิ เศษ (Special Trade)
ในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ได้จดั ตัง้ สาขาการค้าพิเศษขึน้ เพื่อประโยชน์ในการทาสมดุล
ตาราง สาขาการค้าพิเศษได้รวมถึงสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการทางการค้า สินค้านาเข้าและ
ส่งออกที่ไม่ปรากฎอยู่ในสถิตกิ ารค้าต่างประเทศของกรมศุลกากร ซึ่งรายการในสาขาการค้า
พิเศษจะประกอบไปด้วย การใช้จ่ายของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ การใช้จ่ายของเจ้าหน้าทีอ่ งค์การ
ระหว่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่สถานทูต สินค้าที่ลกั ลอบนาเข้าหรือส่งออก ตลอดจนรายการ
อื่น ๆ ทีอ่ ยูใ่ นลักษณะดังกล่าว

8.

การบันทึกรายการสิ นค้านาเข้า (Treatment of Imports)
การบันทึกรายการสินค้านาเข้าในตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต โดยทัว่ ๆ ไปจะทาได้ 2 วิธ ี
คือ วิธ ี Competitive import และ Non-Competitive import ความแตกต่างกันของทัง้ 2 วิธนี ้ี คือ
วิธ ี Competitive import จะมีขอ้ สมมติว่า สินค้านาเข้านัน้ จะมีคุณภาพเหมือนกันกับสินค้าทีผ่ ลิต
ได้ในประเทศ ดังนัน้ ในการบันทึกรายการสินค้านาเข้า จึงบันทึกรวมกันกับสินค้าที่ผลิตได้ใน
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ประเทศของในแต่ละรายการ ส่วนวิธ ี Non-competitive import มีขอ้ สมมติว่าสินค้านาเข้าจะมี
ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ ดังนัน้ ในกรณีน้ีการบันทึกรายการ
สินค้านาเข้าจึงแยกออกจากสินค้าทีผ่ ลิตได้ภายในประเทศ
ในการจัด ทาตารางปจั จัยการผลิต และผลผลิต ของประเทศไทย อาจกล่ าวได้ว่ ามีก ารบันทึก
รายการสินค้านาเข้าทัง้ 2 แบบ ทัง้ นี้เนื่องจากในขัน้ ตอนของการจัดทาจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดทาเมท
ริกซ์ของสินค้านาเข้าอยู่ด้วย เมื่อนาเอาเมทริกซ์น้ีไปลบออกจากเมทริกซ์ของตาราง ณ ราคา
ผูผ้ ลิต ซึง่ เป็ นการบันทึกแบบ Competitive import ก็จะได้เมทริกซ์ของผลผลิตภายในประเทศ
แยกเด่นชัดกับ Matrix ของสินค้านาเข้า ซึ่งถือได้ว่า เป็ นการบันทึกแบบ Non-Competitive
import
9.

ขัน้ ตอนของการจัดทาตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ตของประเทศไทย
ในการจัดสร้างตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตได้ดาเนินการจัดสร้าง โดยมีขนั ้ ตอนในการจัดทา
ดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : การศึ กษาภาวะเศรษฐกิ จโดยส่ วนรวม เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้ม
ของการเปลี่ย นแปลงในช่ว ง 5 ปี ท่ผี ่ านมา และเพื่อ คัดเลือ กอุ ต สาหกรรมที่
ต้องการทาการสารวจเพิม่ เติมโดย
1.1

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่ออุตสาหกรรมใหม่ ๆ ทีม่ กี ารผลิตเพิม่ ขึน้

1.2

ทาการคัดเลือกอุตสาหกรรมทีค่ าดว่ามีการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้าง
การผลิตหรือเทคโนโลยี

1.3

ทาการคัดเลือกประเภทอุ ตสาหกรรมที่ต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม
หรือมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

ขัน้ ตอนที่ 2 : การคัด เลื อ กและการกาหนดตัวอย่ าง รวมทัง้ การกาหนดพื้ นที่ ท าการ
สารวจ
2.1

การคัดเลือกตัวอย่าง ใช้วธิ คี ดั เลือกแบบมีเป้าหมาย (Selective Method)

2.2

การกาหนดตัวอย่าง จากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดสาขาการผลิตที่
ต้องการศึกษาเพิม่ เติม และกาหนดจานวนตัวอย่างทีจ่ ะทาการสารวจ

2.3

ก าหนดพื้น ที่ท่ีท าการส ารวจ โดยท าการส ารวจทัง้ ในต่ า งจัง หวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2.4

ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมรายการทีต่ อ้ งการสารวจเพิม่ ขึน้
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ขัน้ ตอนที่ 3 : การสารวจภาคสนาม
การสารวจในต่างจังหวัดจะประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัด และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการติดต่อประสานงานกับผูป้ ระกอบการ และ
จัดส่งเจ้าหน้าทีอ่ อกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนการสารวจในเขต
กรุง เทพและปริม ณฑลจะใช้ว ิธ ีท งั ้ การสัม ภาษณ์ การส่ ง แบบสอบถามทาง
ไปรษณียแ์ ละโทรศัพท์ตดิ ตาม
ขัน้ ตอนที่ 4 : การประมวลผลการสารวจและคานวณโครงสร้างการผลิ ต มีวิธีการดังนี้
4.1

ทาการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รบั คืน บันทึกตามรหัสของการจาแนก
สาขาการผลิต และคานวณผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางด้านมูลค่ า
ผลผลิตและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ

4.2

บันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วเข้าคอมพิวเตอร์ตามโปรแกรมที่ตงั ้ ไว้ โดย
จาแนกเป็ นรายสินค้าตามการจาแนกสาขาการผลิตและจัดกลุ่มเป็ นราย
จังหวัด รายภาค

4.3

เปรียบเทียบโครงสร้างการผลิตจากตัวเลขค่าสัมประสิทธิ ์การผลิตเป็ นราย
สินค้าระหว่างข้อมูลจากการสารวจ และตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต
ตารางก่อน ๆ เพื่อพิจารณาหาเหตุผลของความแตกต่างในรายละเอียดของ
โครงสร้างการผลิตจากแบบสอบถามและข้อคิดเห็นของผู้ทอ่ี อกสารวจหรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

4.4

ใช้วธิ เี ฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของสินค้าที่สารวจได้แต่ละรายการตามมูลค่าการ
ผลิตของประเทศแยกตามสาขาการผลิต เพื่อใช้เป็ นตัวแทนของตารางปจั จัย
การผลิตและผลผลิต

4.5

สาหรับโครงสร้างการผลิตในสินค้าที่ไม่ได้ทาการสารวจได้คานวณปรับค่า
สัมประสิทธิ ์การผลิตของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต ด้วย Relative
Price Index

4.6

นาค่ าสัมประสิทธิ ์การผลิตที่ได้จากการส ารวจและการปรับด้วย Relative
Price Index มาคานวณเป็ นตัวแทนของแต่ละสาขาการผลิต ณ ราคาผูซ้ ้อื
รวม 180 สาขาการผลิต
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ขัน้ ตอนที่ 5 : การเก็บข้อมูลทุติยภูมิด้านอื่น ๆ ได้แก่
5.1

รวบรวมและค านวณข้อมูลจากรายได้ประชาชาติ เช่ น มูลค่ าผลผลิต
มูลค่าเพิม่ เงินเดือน ค่าจ้างและภาษีทางอ้อม มูลค่าการบริโภคขัน้ สุดท้าย
(Final Demand) ทัง้ ภาครัฐบาลและเอกชน การสะสมทุนและส่วนเปลีย่ นใน
สินค้าคงเหลือ

5.2

รวบรวมข้อมูลการนาเข้าและส่งออก จากกรมศุลกากรทัง้ หมดมาจัดเข้าตาม
รหัสของการจาแนกสาขาการผลิต ค านวณแยกตามลักษณะการใช้ เช่น
นาเข้าเพื่อการบริโภค การลงทุน และการใช้เป็ นปจั จัยในการผลิตสินค้าอื่น

5.3

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและรายงานเฉพาะกรณีของหน่ วยงานต่าง ๆ
เช่น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมทะเบียนการค้า สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็ น
ต้น เพื่อเสริมข้อมูลในส่วนทีย่ งั ไม่ครบ และเป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

ขัน้ ตอนที่ 6 : การกระทบยอดข้อมูลขัน้ ต้น (Primary Reconciliation)
เป็นการรวบรวมข้อมูลในระบบเศรษฐกิจทัง้ หมด ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างค่าใช้จ่าย
ในการผลิต การกระจายผลผลิต และข้อมูลอื่น ๆ เช่น มูลค่าผลผลิต การใช้จ่าย
อุปโภคบริโภคของครัวเรือน การซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล การสะสมทุน
รวมทัง้ มูลค่าการนาเข้าและส่งออกมาบันทึกลงตารางและทาการกระทบยอดจน
ตารางสมดุลจะได้ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตเบือ้ งต้น ณ ราคาผูซ้ อ้ื
ขัน้ ตอนที่ 7 : การส ารวจข้ อ มู ล เพิ่ มเติ มและการเตรี ย มตารางประกอบ (Trade,
Transport & Import Matrix)
7.1

ทาการตรวจสอบข้อมูลด้านส่ วนเหลื่อมทางการค้าและค่ าขนส่ งในเขต
ต่ างจังหวัดและกรุ งเทพฯ โดยส่ งแบบสอบถามขอความร่ วมมือจาก
หอการค้าจังหวัด ประสานงานกับผู้ประกอบการค้าตามแบบสอบถามวิถี
การตลาดประมวลผลการสารวจและนาไปใช้พจิ ารณาปรับปรุงส่วนเหลื่อม
ทางการค้าและค่าขนส่งจากตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต จะได้ตาราง
ส่วนเหลื่อมการตลาด (Wholesale and Retail Trade Margin Matrix) และ
ตารางต้นทุนค่าขนส่ง (Transport Cost Matrix)

7.2

การจัดทาตารางการนาเข้า (Import Matrix) เป็ นการนาข้อมูลสินค้านาเข้าที่
ใช้เป็ นวัตถุ ดิบในการผลิตสินค้าต่ าง ๆ และการบริโภคขัน้ สุ ดท้าย มา
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คานวณมูลค่าตารางนาเข้าของโดยพิจารณาสัดส่วนการนาเข้าวัตถุดบิ ทีไ่ ด้
จากการสารวจโครงสร้างการนาเข้าปี 1990 และข้อมูลจากการกระจายของ
สินค้านาเข้าของแต่ละ Harmonize Code ว่านาไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
สินค้าและเพื่อการบริโภคขัน้ สุดท้ายมีมลู ค่าเท่าไร มาปรับปรุงตารางนาเข้า
ขัน้ สุดท้าย
7.3

ทาการสารวจโดยศึกษาเฉพาะกรณีในรายการทีข่ อ้ มูลไม่ชดั เจนจากการทา
สมดุลตารางครัง้ แรก

ขัน้ ตอนที่ 8 : การกระทบยอดข้อมูลขัน้ สุดท้าย (Final Reconciliation) มีวธิ กี ารดังนี้
8.1

ทาสมดุลตารางผูซ้ อ้ื (Purchaser's Price) โดยนาเอาผลของข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การสารวจเพิม่ เติมและจากการศึกษาเฉพาะกรณี มาปรับปรุงโครงสร้างทีไ่ ด้
จากการทาสมดุลในรอบแรกและ ทาการกระทบยอดจนได้ตารางทีส่ มดุลคือ
ตารางในราคาผูซ้ อ้ื ซึง่ ได้รวมค่าขนส่งและส่วนเหลื่อมทางการค้าไว้ดว้ ย

8.2

ทาสมดุลตารางราคาผูผ้ ลิต (Producer's Price) เป็ นการคานวณโดยการนา
ตารางราคาผูซ้ อ้ื หักด้วยส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่าขนส่ง ทากระทบยอด
เพื่อความสมดุลทัง้ ตารางราคาผู้ผลิต ตารางส่วนเหลื่อมทางการค้าและค่า
ขนส่ง
ตารางราคาผูผ้ ลิต = ตารางราคาผูซ้ อ้ื - ตารางส่วนเหลื่อมการค้า - ตาราง
ค่าขนส่ง

8.3

ทาสมดุลตารางผลผลิตในประเทศ (Domestic Matrix) เป็ นการคานวณโดย
นาตารางราคาผูผ้ ลิตหักด้วยตารางการนาเข้า (Import Matrix) และทากระทบ
ยอดเพื่อความสมดุลทัง้ ตารางผลผลิตภายในประเทศและตารางการนาเข้า
ตารางผลผลิตในประเทศ = ตารางราคาผูผ้ ลิต – ตารางการนาเข้า

10.

การวิ เคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิ ตและผลผลิ ต
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (Inter-industrial Transactions) สามารถที่จะอธิบายในรูปของพีชคณิต
(Algebra) ได้ดงั นี้
ด้านแนวนอน (Row) จะแสดงถึงการกระจายผลผลิตของสาขาอุตสาหกรรม i โดยสมมติให้ม ี n
สาขาการผลิต คือ
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n
xij + Fi = Xi (i = 1,2,...,n)
j=1
โดยที่ xi,j

=

การหมุนเวียนของสินค้าอุตสาหกรรม i เพื่อการผลิต
สินค้าของอุตสาหกรรม j

Xi

=

มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม i

Fi

=

อุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายทีม่ ตี ่อสินค้าอุตสาหกรรม i

ในทานองเดียวกันทางด้านแนวตัง้ จะแสดงถึงโครงสร้างค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) การผลิตของ
สินค้าอุตสาหกรรม j คือ
n
xij + Vj
=
Xj (j = 1,2,...,n)
i=1
โดยที่ Vj

=

มูลค่าเพิม่ ของสาขาการผลิต j

สมมติให้การใช้ปจั จัยการผลิต (Input) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าผลผลิต (Output) แล้วจะได้

หรือ

xi,j

=

aij .

ai,j

=

xi,j / Xj

Xj

โดยที่ aij จะเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิต (Input or Technical Coefficients) ซึ่ง
หมายถึง สัดส่วนการใช้ปจั จัยการผลิตที่ i ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ j
จากความสัมพันธ์ทแ่ี สดงข้างบนนี้สามารถอธิบายในรูปเมทริกซ์ (Matrix Form) ได้ดงั นี้

หรือ

X

=

AX + F

X

=

(I-A)-1 . F
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โดยที่ X =

A =

x1

f1

x2

f2

.

.

.

,

.

F =

.

.

.

.

xn

fn

a11

a12

. . . . . . . a1n

a21

a22

. . . . . . . a2n

.

.

aij . . . . . .

.

.

....... .

an1

an2

. . . . . . . ann

(I-A)-1 เรียกว่า Leontief Inverse Matrix หรือ Inverse Matrix ซึง่ ตัง้ ชื่อให้ตาม Prof. Wassily
W. Leontief ผูค้ ดิ ค้นทฤษฎี Input-Output สาหรับ Inverse Matrix นี้นับเป็ นหัวใจสาคัญในการ
ใช้วเิ คราะห์ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิต
นิยามและแนวคิดเบือ้ งต้นของตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตพร้อมทัง้ การอธิบายแบบจาลอง
ปจั จัยการผลิตและผลผลิตด้วยสัญญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในหัวข้อนี้จะ
นาเสนอบางสูตรเพื่อเป็นตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
10.1 เมทริ กซ์สมั ประสิ ทธิ์ ปัจจัยการผลิ ต (Input Coefficient Matrix)
สัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนทีห่ นึ่ง สัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิต
ขัน้ กลาง (Intermediate Input Coefficient) และส่วนที่สอง สัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิต
ขัน้ ต้น (Primary Input Coefficient) ค่าสัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตสามารถอธิบายได้ดงั นี้
คือ (ตารางที่ 2)
aij

=

xij
xj

(i=1,2,3,...n) (j=1,2,3...n)
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hj

=

vhj
(h=1,2,3,4) (j=1,2,3...n)
xj
โดยที่ aij คือ สัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตขัน้ กลาง
hj คือ สัมประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตขัน้ ต้น
xj คือ มูลค่าผลผลิตรวมสาขาการผลิตที่ j
xij คือ มูลค่าผลผลิตสาขาการผลิตที่ i ทีใ่ ช้เป็ นปจั จัยการผลิตขัน้ กลาง
ในสาขาการผลิตที่ j
vh j คือ มูลค่าปจั จัยการผลิตขัน้ ต้นประเภทที่ h ทีใ่ ช้ในสาขาการผลิตที่ j
10.2 เมทริ กซ์ผกผัน (Inverse Matrix)
เนื่องจากตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตจัดทาเป็ น 2 รูปแบบ คือ แบบ Competitive
Imports และ Non-Competitive Imports ดังนัน้ ในบทนี้จงึ เสนอเมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์
ผกผันทัง้ 2 แบบ
ตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตสามารถนิยามในรูปเมทริกซ์ได้ดงั นี้
AX + F = X + M

............................................................(1)

โดยที่ A คือ เมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตขัน้ กลาง =

X คือ เวคเตอร์ของมูลค่าผลผลิต =

F คือ เวคเตอร์ของอุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย =
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a11
a21
...
an1

x1
x2
.
.
.
xn
F1
F2
.
.

a12
a22
...
an2

...
...
...
...

a1n
a2n
...
amn

Fn.

M คือ เวคเตอร์สนิ ค้านาเข้า

=

M1
M2
.
.
.
Mn

จากสมการที่ (1) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น
X = (I-A)-1(F-M)

..........................................................(2)

เมือ่ A เป็ นเมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตขัน้ กลางซึง่ รวมทัง้ ปจั จัยการผลิตนาเข้า
และทีผ่ ลิตในประเทศ ทาให้ (I-A)-1 เป็ นเมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์ผกผันแบบ Competitive Imports
เมือ่ มองในแง่ของการใช้ปจั จัยการผลิตภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยหักส่วนของ
สินค้านาเข้า สามารถเขียนตารางปจั จัยการผลิตและผลผลิตในรูปของเมทริกซ์ ได้ดงั นี้
AdX + Fd = X

..........................................................(3)

โดยที่ Ad คือ เมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์ปจั จัยการผลิตขัน้ กลางในประเทศ
Fd คือ เวคเตอร์ของอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายในประเทศ
หรือ

X = (I-Ad)-1Fd

..........................................................(4)

เมือ่ (I-Ad)-1 เป็ นเมทริกซ์สมั ประสิทธิ ์ผกผันของการใช้สนิ ค้าและบริการขัน้ กลางภายในประเทศ
เท่านัน้ ซึ่งถือเป็ นเมทริกผกผันแบบ Non-Competitive Imports ซึ่งก็คอื ค่าตัวทวีคูณของอุปสงค์ต่อ
มูลค่าผลผลิตนันเอง
่
(ตารางที่ 3)
10.3 ผลกระทบของอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ ายต่ อมูลค่าผลผลิ ตภายในประเทศ ( Impact of
Final Demand Components on Domestic output )
ตามสมมติฐานที่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายและผลผลิตเป็ นไปใน
อัตราคงที่ ดังนัน้ การค านวณหาผลผลิตที่มผี ลมาจากอุ ปสงค์ข นั ้ สุ ดท้ายแต่ ละประเภท
สามารถค านวณได้โดยใช้สมการที่ (4) ซึ่งสมการเขียนในรูปเมทริกซ์ส่ วนประกอบของ
อุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายได้ดงั นี้
Xk = [I-Ad]-1 Fdk

…………..……………………………(5)
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โดยที่ Fdk คือ อุปสงค์ขนั ้ สุดท้ายภายในประเทศประเภทที่ k
k

คือ ประเภทของอุปสงค์ขนั ้ สุดท้าย ซึ่งแบ่งออกเป็ นการบริโภคเอกชน
การบริโภคของรัฐบาล การสะสมทุน ส่วนเปลีย่ นแปลงสินค้าคงเหลือ
และการส่งออก
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