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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาการใชสารเคมีทางการเกษตร เนนเฉพาะปุยเคมีที่เกษตรกรใชเปน
ปจจัยการผลิตประมาณรอยละ 90 ของสารเคมีทางการเกษตร ปจจุบันประเทศไทยสูญเสีย
เงินตราตางประเทศจากการนําเขาปุยเคมีปละประมาณ 3 หม่ืนลานบาท และการใชปุยเคมขีอง
เกษตรกรสวนใหญยังใชไมถูกวิธีไดสงผลทําใหทรัพยากรดินและสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม 
รัฐบาลจึงมีนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีตามแผนบูรณาการเกษตรอินทรียในชวงระหวางป 2549 
– 2552 โดยมีเปาหมายลดปริมาณการนําเขาปุยเคมีและสารเคมลีงรอยละ 50 ของมูลคาการ
นําเขา (ป 2549 และป 2550 ลดลงรอยละ 10 ตอป ป 2551 และป 2552 ลดลงรอยละ 15 ตอป) 
จากนโยบายดังกลาว จะมีผลทาํใหปริมาณการใชปุยเคมีในการผลิตทางการเกษตรลดลง 
สงผลกระทบตอมูลคาเพิ่มในภาคเกษตรลดลงดวย ในการนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการใช
ปุยอินทรียและสารอินทรีย เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอมใหเกิดความสมดุล
ทางธรรมชาติ รวมทั้งยังชวยใหผลผลิตมีคุณภาพ ปราศจากสารตกคาง และเปนการเพิ่ม
มูลคาเพิ่มของภาคเกษตรใหสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนวาระแหงชาตเิกษตรอินทรยี
ยังไมมีการกาํหนดปริมาณการใชปุยอินทรียและสารอินทรียที่เหมาะสม ดังนั้น สํานักนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร จึงเห็นควรทําการวิเคราะหการใชปุยอินทรียและสารอินทรียที่
เหมาะสม รวมกับการลดการใชปุยเคมีในการผลิตสนิคาเกษตร โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Linear Regression Analysis) ดวยวิธีกําลงัสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square 
Method : OLS) เพ่ือประมาณคาความตองการใชปุยเคมีระหวางป 2549 – 2552 และวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรโดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - 
Output Table) ป 2543 เพ่ือนําผลที่ไดมาใชประกอบการพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาการ
เกษตรตอไป 

 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคปุยเคมีทางการเกษตรของไทย โดยใช
สมการถดถอยเชิงซอน พบวา ราคาขายสงปุยเคมี ปริมาณการนําเขาปุยเคมี และแนวโนมเวลา 
เปนตวัแปรทีส่ามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชปุยเคมีภายในประเทศ โดยใหปจจัย
อ่ืนๆ คงที่ สําหรับผลการประมาณคาความตองการใชปุยเคมีระหวางป 2549 – 2552 มี 2 กรณี 
คือ กรณีที่มีการใชปุยเคมีสถานการณปรกติโดยไมมีนโยบายลดการนําเขาปุยเคมี (แนวทางที่
เปนฐาน) คาดวา ปริมาณความตองการใชปุยเคมีในการผลิตพืชผลทางการเกษตรจะมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.939 ตอป จาก 4.206 ลานตัน ในป 2549 เปน 4.373 ลานตัน 
และ 4.455 ลานตัน ในป 2551 และป 2552 ตามลาํดับ  และกรณีที่มีการลดการใชปุยเคมีตาม
เปาหมายของนโยบายลดการนําเขาปุยเคมี (แนวทางที่ 1) คาดวา ปริมาณความตองการใช
ปุยเคมีจะมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.794 ตอป ต่ํากวาแนวทางที่เปนฐาน โดยมีปริมาณ
ลดลงจาก 4.051 ลานตัน ในป 2549 เปน 3.853 ลานตัน และ 3.736 ลานตันในป 2551 และ
ป 2552 ตามลําดับ สําหรับผลการวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีโดยใช
แบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิต ระหวางป 2549 – 2552  พบวา การใชปุยเคมีตาม



 

 

②

แนวทางที่เปนฐาน ภาคเกษตรจะมีมูลคาเพิ่มรวม 1,613,352.639 ลานบาท ในขณะที่การลด
การใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขา รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป ในป 
2549 และเพิม่ขึ้นเปนรอยละ 15  20  และ 25 ตอป ในป 2550 ป 2551 และป 2552 ตามลําดับ 
ตามแนวทางที่ 2 จะสงผลกระทบตอภาคเกษตรทาํใหมูลคาเพิ่มมีมูลคารวม 1,613,404.488 
ลานบาท ใกลเคียงกับแนวทางที่เปนฐาน และหากลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขา 
รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  25  30  
และ 35 ตอป ในป 2550 ป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ตามแนวทางที่ 3 จะสงผลกระทบตอ
ภาคเกษตรทาํใหมูลคาเพิ่มเพ่ิมขึ้นจากแนวทางที่เปนฐานรอยละ 0.0196 

 ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาการเกษตรจากการลดการใชปุยเคมีในการผลิต
ทางการเกษตรตามนโยบายลดการนําเขา ในชวงระหวางป 2549 – 2552 ควรพิจารณาจาก
แนวทางเลือกที่ 2 และแนวทางที่ 3 เพราะนอกจากจะทําใหมูลคาเพิ่มภาคเกษตรขยายตัว
เพ่ิมขึ้นแลว ผลจากการดําเนินนโยบายดังกลาวจะทาํใหปริมาณการนําเขาปุยเคมีลดลง 6.54 
ลานตัน สามารถประหยัดเงินตราตางประเทศไดถึง 49,336.62 ลานบาท รวมทั้งยังเปนการ
สนับสนุนใหมีการผลิตและใชปุยอินทรียภายในประเทศเพื่อผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้นตาม
ความตองการของตลาด นอกจากนี้ยังชวยฟนฟูทรัพยากรดินและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความ
สมดุลตามธรรมชาติมากยิง่ขึ้น 
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คํานํา 
 

 การวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตร มีวัตถุประสงค
เพ่ือวิเคราะหผลกระทบจากนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ มีตอมูลคาเพิ่ม
ของภาคเกษตร เพ่ือนําผลที่ไดมาใชประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายในการ
พัฒนาการเกษตร 

 สวนวิเคราะหและประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร สํานักนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดอนุเคราะหขอมูลและ
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ทําใหการศกึษาวิเคราะหครั้งน้ีสําเร็จลงไดดวยดี และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาเอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอสวนรวมตอไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของการศึกษา 

  ในชวงเวลาที่ผานมาถึงแมภาคเกษตรจะมีความสําคัญลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับนอกภาคเกษตร แตภาคเกษตรยังคงมีความสําคัญตอประชากรในประเทศอยูมาก เน่ืองจาก
ประชากรและแรงงานสวนใหญยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่ถือครองทาง
การเกษตรประมาณ 131 ลานไร หรือประมาณรอยละ 41 ของพื้นทีท่ั้งประเทศ  โดยมีสาขาพืช
เปนสาขาการผลิตหลักที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจภาคเกษตรสูงสุด จากการพัฒนาการเกษตร
ในชวงที่ผานมา แมจะประสบความสําเรจ็ในระดับหน่ึง แตประเทศไทยยังคงประสบปญหาพื้นที่
เพาะปลูกมีสภาพเสื่อมโทรมอันมีสาเหตุจากการชะลางพังทลายของดิน การใชที่ดินทํา
การเกษตรที่ไมเหมาะสม มีปญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินพรุ ดินทรายจัด ดินตื้นและดินบนพื้นที่
ภูเขา ซึ่งปญหาเหลานี้นับวันจะรุนแรงมากขึ้น สงผลใหผลผลติตอไรของพืชชนิดที่สําคัญต่ํากวา
ประเทศคูแขง เกษตรกรจึงหันมาใชปุยเคมีและสารเคมีเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ดังจะเห็นไดจากเนื้อที่เพาะปลูกที่มีการใชสารเคมีโดยเฉพาะปุยเคมีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 83.28 
ลานไร อัตราไรละ 33.90 กิโลกรัม ในป 2536 เพ่ิมเปน 97.29 ลานไร อัตราไรละ 41.80 กิโลกรัม 
ในป 2546 (ตารางผนวกที่ 1)  อยางไรก็ตาม การใชสารเคมี เชน ปุยเคมีและยาปราบศตัรูพืชไม
ถูกวธิีเปนเวลานานมีผลเสียตอภาคเกษตรและเกษตรกรหลายประการ ไดแก ทําใหภูมิตานทาน
ของคนลดลงซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แมลงมีความตานทานตอยาปราบศัตรูพืช 
พันธุพืชด้ังเดิมสูญหาย มีสารเคมีสะสมในดินที่ทําใหดินเสื่อมคุณภาพและมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศและสภาพแวดลอมอันสงผลใหศักยภาพในการผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตอยูในเกณฑสูง 
และคุณภาพของผลผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด (พรรณพิมล, 2547)  ขณะเดียวกัน 
เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมีแหลงวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตปุยเคมีในเชิงพาณิชย จึงตองนําเขา
ปุยเคมีเพ่ือสนองความตองการใชที่เพ่ิมขึ้น ทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศเพิม่ขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากการที่ปริมาณและมลูคาการนําเขาปุยเคมีไดเพ่ิมขึ้นเปนลําดบั โดยเพิ่มจาก 1.61 ลานตัน 
มูลคา 5,527 ลานบาท ในป 2529 เปน 3.88 ลานตัน มูลคา 28,695 ลานบาท ในป 2547 โดยมี
อัตราเพิ่มเฉลีย่รอยละ 4.32 และ 8.32 ตอป ตามลําดับ (ตารางผนวกที่ 2) 

ปจจุบันการคาสินคาเกษตรของไทยมีการตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและการรักษา
สิ่งแวดลอม และนําประเด็นดังกลาวมาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคามากขึ้น ทําใหรัฐบาล
ตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรสินคาเกษตรโดยใหความสําคัญตอการพัฒนาและควบคุมตั้งแตเริ่ม
การผลิตวัตถดิุบในไรนาจนถึงผูบริโภค ซึ่งมาตรการหนึ่งที่ไดนํามาใช คือ การลดการใชสารเคมี
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และปรับเปลี่ยนมาใชปุยอินทรียและสารอินทรียเพ่ิมขึ้นตามแผนบูรณาการเกษตรอินทรียป 2549 
– 2552 ทั้งนี้เพ่ือสรางความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) และฟนฟูระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอม นําไปสูการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น อีกทั้งยังเปนผลดีตอสุขภาพของ
เกษตรกร  ผูบริโภค ทั้งในและตางประเทศ 

นโยบายลดการนําเขาปุยเคมีของรัฐบาลตามแผนบูรณาการเกษตรอินทรีย
ในชวงระหวางป 2549 – 2552 มีเปาหมายลดปริมาณการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีลงรอยละ 
50 ของมูลคาการนาํเขา (โดยในป 2549 และป 2550 ลดลงรอยละ 10 ตอป สวนในป 
2551 และป 2552 ลดลงรอยละ 15 ตอป) จะมีผลทําใหการใชปุยเคมีในการผลติทางการเกษตร
ลดลง สงผลกระทบตอผลผลิตในภาคเกษตร ในการนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการใชปุย
อินทรียและสารอินทรีย เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอมใหเกิดความสมดุล
ทางธรรมชาติ รวมทั้งยังชวยใหผลผลิตมีคุณภาพ ปราศจากสารตกคาง และเปนการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตของภาคเกษตรใหสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตร
อินทรียยังไมมีการกําหนดการใชปุยอินทรียและสารอินทรียที่เหมาะสม ดังนั้น สํานักนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร จึงเห็นควรทําการวิเคราะหหาการใชปุยอินทรียและสารอินทรียที่
เหมาะสมรวมกับการลดการใชปุยเคมีในการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือนําผลการศึกษามาใช
ประกอบการพิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาการเกษตรตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงค 

  เพ่ือวิเคราะหผลกระทบจากนโยบายลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และเสนอ
แนวทางการใชสารอินทรียรวมกับสารเคมีในการผลติทางการเกษตร 
 
1.3   ขอบเขตการศึกษา 

  1. การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะปุยเคมี ซึ่งเปนสารเคมีที่เกษตรกรใชเปน
ปจจัยการผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 90 ของการใชสารเคมีทั้งหมด  

  2. วิเคราะหความตองการใชปุยเคมี โดยใชขอมูลระหวางป 2529 – 2547  
 
1.4  วิธีการศกึษา 

  1.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของจากหนังสือ เอกสาร งานวิชาการ 
วิทยานิพนธ จากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร และกรมศลุกากร  เปนตน 

  2.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

เปนการวเิคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  ในการวเิคราะห
ผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร จะใชแบบจําลอง 2 สวนที่เชือ่มโยงกัน โดย
สวนแรกใชแบบจําลองเศรษฐมิติวิเคราะหสมการอุปสงคปุยเคมีเพื่อประมาณความตองการใช
ปุยเคมีทางการเกษตรตามนโยบายลดการใชปุยเคมีจากการนําเขา ระหวางป 2549 – 2552  
และสวนที่ 2 ใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลติเพ่ือวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมูลคาเพิ่ม
ภาคเกษตร จากการเปลี่ยนแปลงอุปสงคขั้นสุดทายที่เกิดจากการใชปุยเคมีของภาคเอกชน
ลดลงตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดประมาณความตองการไว ดังน้ี 

1)  การวิเคราะหสมการอุปสงคปุยเคมีทางการเกษตร  

เปนการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression 
Analysis) โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) ประมาณคา
สัมประสิทธิ์ (Coefficient) ของตัวแปรในสมการดังกลาว โดยใชขอมูลระหวางป 2529 – 2547 
และพยากรณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร ระหวางป 2548 – 2552 และนําผลจาก
การพยากรณไปใชในการวเิคราะหในสวนที่ 2 ตอไป 

2)  การวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร  

(1) นําแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิต ป 2543 ขนาด 180 
สาขาการผลิต ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาจัด
หมวดหมูเปน 63 สาขาการผลิต (ตารางผนวกที่ 3) เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผลกระทบ
จากการใชปุยเคมีที่เกี่ยวของกับสาขาการผลิตภาคเกษตรไดสะดวกมากยิ่งขึ้น กลาวคือ 
จัดกลุมสาขาการผลิตภาคเกษตร เปน 26 สาขาการผลิต และจัดกลุมสาขาการผลิตนอกภาค
เกษตรเปน 37 สาขาการผลิต ในจํานวนนี้ไดจัดแบงสาขาการผลิตปุยและยาปราบศัตรูพืชจาก
เดิม 1 สาขาการผลิต (ซึ่งรวมการผลิตปุยเคมี ปุยอินทรีย ยาปราบศัตรูพืช และยาฆาแมลง) 
เปน 2 สาขาการผลิต คือ สาขาการผลิตปุยเคมี และสาขาการผลิตปุยอินทรีย 

(2) ใชแบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลติขนาด 63 คูณ 63 
สาขาการผลิตในขอ (1) วิเคราะหผลกระทบจากการใชปุยเคมีทางการเกษตร โดยถือวาความ
ตองการใชเปนการใชปุยเคมีทางเกษตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความตองการใชจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคขั้นสุดทาย (Final Demand) ในสวนของคาใชจายในการบริโภค
ของภาคเอกชน และนํามาเปรียบเทียบกับการวิเคราะหผลกระทบจากการลดการใชปุยเคมี
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ทางการเกษตรตามนโยบายลดการนําเขา ระหวางป 2549 – 2552 เพ่ือนําผลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการเสนอนโยบายในการพัฒนาการเกษตรตอไป 

(3)  ขอจํากัดในการศึกษา  

 - แบบจําลองปจจัยการผลติและผลผลติสรางดวยขอสมมติที่สําคัญ 
ไดแก คาสมัประสิทธิป์จจัยการผลิตเปนสัดสวนปจจัยที่ใชและผลตอบแทนคงที ่ (Production 
Function Assume Constant Returns to Scale and no Substitution among the different 
inputs) ซึ่งในความเปนจรงิ แตละสาขาการผลิตมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึน้ คาสัมประสิทธิ์
ปจจัยการผลติจะตองเปลี่ยนแปลงไป มีการทดแทนปจจัยการผลิตระหวางกัน และหากเปนชวง
ระยะเวลายาว สาขาการผลติตางๆ มีเทคโนโลยีในการผลิตกาวหนาขึ้น แนวโนมผลผลติทีไ่ดตอ
ขนาดจะไมเปนแบบคงที่ ซึ่งถือเปนจุดดอยของการวิเคราะหดวยแบบจําลองปจจัยการผลิตและ
ผลผลติ 

 - ตารางปจจัยการผลติและผลิต ไดจําแนกใหสาขาการผลิตปุยและ
ยาปราบศัตรูพืช (สาขาการผลิตที่ 085) เปนสาขาการผลิตหนึ่งใน 180 สาขาการผลิต โดย
หมายความรวมถึง การผลิตปุยและยาปราบศัตรูพืช เชน ปุยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต 
ฟอสเฟต ปุยเคมี ปุยอินทรีย ยาปราบศัตรูพืช และยาฆาแมลงตางๆ (ภาคผนวก ข) ซึ่งเดิม
ไมไดแยกสาขาการผลิตปุยเคมี และสาขาการผลิตปุยอินทรียออกจากกัน ทาํใหทั้งสองสาขา
การผลิตมีโครงสรางเหมือนกัน ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น การสรางตาราง
ปจจัยการผลิตและผลผลิตในครั้งตอไป จึงควรแยกโครงสรางปจจัยการผลิตและผลผลิตทั้งสอง
สาขาออกจากกันเพ่ือใหมีความชัดเจนในการวิเคราะหมากยิ่งขึ้น  

 - จากกระแสความตื่นตัวของผูบริโภคในการคํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม โดยการบริโภคสินคาที่ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งเพิ่งเริ่มในชวง
ระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมา สงผลใหขอมูลทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับสารอินทรียและ
ปุยอินทรีย เชน ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ของสารอินทรียและปุยอินทรียมีจํานวนป
ไมพอและไมตอเน่ืองสาํหรับทําการวิเคราะหในเชิงปริมาณ  
 
1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ผลการวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร นํามาใช
เปนแนวทางในการเสนอแนะแนวทางการใชปุยอินทรียที่เหมาะสมรวมกับการลดการใชปุยเคมี
ตามนโยบายลดการนําเขา ในชวงระหวางป 2549 – 2552  
 
 



 5

1.6  นิยามศัพท 

  สารเคมีทางการเกษตร หมายถึง สารเคมีหลักที่ใชในการเกษตรซึ่งประกอบดวย
ปุยเคมีและยาปราบศตัรูพืช  

  ปุยเคมี หรือ ปุยอนินทรีย หมายถึง ปุยที่ไดจากการวิเคราะหโดยผาน
กระบวนการทางเคมี ประกอบดวยธาตุอาหารที่สําคัญ 3 ชนิด คือ ธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม  หรือที่เรียกวา ปุย N-P-K 

  ยาปราบศัตรพูืช หมายถงึ สารเคมีทีไ่ดจากการสังเคราะหโดยผานกระบวนการ
ทางเคมี เพ่ือกําจัดและปองกันศัตรูพืชที่สาํคัญ ไดแก แมลง วัชพืช ไร เปนตน 

  ปุยอินทรีย หมายถึง ปุยที่ไดจากการนําซากสิ่งมีชีวิตใสลงในดินเพ่ือเพ่ิมเติม
อินทรียวตัถใุหแกดิน ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด และอ่ืนๆ 



บทที่ 2 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 
2.1 การตรวจเอกสาร 

  1. ชัยทัศน  วันชยั (2541) ทําการศึกษาเรื่อง อุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตร
ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของการใชปุยเคมีในภาคการเกษตรและ
ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตร พรอมทั้งพยากรณแนวโนม
อุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตรของประเทศไทยในชวงป 2537 – 2545 โดยใชขอมูลทตุิยภูมิ
ชวงป 2520 – 2536 และสรางสมการถดถอยเชิงซอนเพ่ือประมาณการอุปสงคปุยเคมีในภาค
การเกษตรของประเทศไทยที่เหมาะสม 

 ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคปุยเคมีในภาค
การเกษตรของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ ปริมาณสินเชื่อทาง
การเกษตร สวนปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบตออุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตรของประเทศไทย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.10 คือ ราคาปุยเคมีทั้งหมดเฉลี่ย และตัวแปรเวลา สวนผล
การคาดคะเนอุปสงคปุยเคมีในภาคการเกษตรของประเทศไทย ชวงป 2537 – 2545 พบวา 
อุปสงคปุยเคมีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 157,888 เมตริกตันตอป 

  2. นภาพร  สนองบุญ (2542) ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหอุปสงคการ
นําเขาของประเทศไทยโดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต วัตถุประสงคเพื่อประมาณคา
อุปสงคนําเขาของประเทศไทยโดยใชขอมูลจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ
ไทยป 2533 ขนาด 10 คูณ 10 สาขาการผลิต ที่สอดคลองกบั 10 หมวดสนิคาทีแ่ยกตามหมวด
ของระบบ SITC (Standard International Trade Classification) และเนื่องจากขอมูลการนําเขาจาก
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตไมมีทุกป จึงตองนําตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอ
การนําเขา ไดแก ราคานาํเขาสัมพัทธ แนวโนมราคา และความผันผวนมาใชรวมดวยเพ่ือ
ประมาณคาการนําเขาตั้งแตป 2515 – 2541 ของหมวดสินคาที่ทําการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวาในระยะสั้นรอยละ 35 ของการนําเขาของประเทศไทยจะ
เปนการนําเขาโดยตรง ซึ่งเปนการนําเขาเพื่อสนองความตองการขั้นสุดทาย ในขณะที่อีกรอยละ 
65 ของการนําเขารวมจะเปนการนาํเขาทางออมเพ่ือใชในขบวนการผลิตสินคาภายในประเทศเพื่อ
สนองความตองการขั้นสุดทายอีกทอดหนึง่ และเมื่อพิจารณาในแตละสวนของอุปสงคขั้นสุดทายที่
ตองมีการนําเขาพบวา การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐบาลจะทําใหมีการนําเขาเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ เพ่ิมขึ้น 0.2982 ลานบาท เม่ืออุปสงคขั้นสุดทายเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท รองลงมา
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ไดแก การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน การสงออก และการเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือ 
เทากบั 0.1644 0.1616 และ 0.1228 ลานบาท ตามลําดับ สิ่งเหลานีส้ะทอนใหเห็นวา การเรงรัด
พัฒนาเศรษฐกิจโดยมุงเนนใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตเพื่อยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนใหดีขึ้น โดยการดําเนินนโยบายทุมเททรัพยากรสวนใหญภายในประเทศเพื่อการ
ลงทุนรวมทั้งภาคเอกชนและภาครฐับาล เพ่ือใหมีการใชจายในการบริโภคของประชาชนเพิ่มขึน้ 
และใชนโยบายสงเสริมการสงออก จะสงผลใหการนําเขาสินคาจากตางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งมีผลกระทบตอการแกไขปญหาการขาดดุลการคาที่ดําเนินดวยนโยบายสงเสริมการสงออกไม
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเทาที่ควร 

  3. สนธยา หวังศิริเวช (2539) ทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหโครงสราง
เศรษฐกิจการเกษตรและวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกจิสําคัญของประเทศไทยโดยใชตารางปจจัย
การผลิตและผลผลิตป 2541 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาการเปลีย่นแปลงโครงสรางการผลิตและ
การสงออกของสาขาการผลติการเกษตร วิเคราะหปจจัยที่กําหนดการขยายตวัของผลผลติ ตลอดจน
วิเคราะหความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวางกันของสาขาการผลิตการเกษตร นอกจากนี้ยัง
ทําการวิเคราะหผลกระทบตอผลผลิตของสาขาการผลิตการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับเปาหมายการขยายตัวที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาการเกษตร 

 ผลการวิเคราะหพบวา ในชวงป 2518 – 2533 สาขาการผลติการเกษตรสวน
ใหญมีการใชปจจัยการผลติขัน้กลางรวมสูงขึ้น และสาขาการผลติการเกษตรขั้นปฐมทีถู่กนําไปใช
เปนปจจัยการผลติสําหรบัสาขาการผลิตอ่ืนสูงขึ้น ไดแก ขาวโพด ขาวฟาง ถั่ว มะพราว และพืช
เสนใย  สําหรับในชวงป 2518 – 2523 เปนชวงที่สาขาการผลิตการเกษตรมีการขยายตัวสูง
ที่สุด โดยปจจัยสําคัญเปนผลจากการขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศและการสงออก แตมี
แนวโนมลดลงในชวงป 2523 – 2528 สวนผลการวิเคราะหอัตราการขยายตัวของสาขาการ
ผลิตการเกษตรที่สําคัญวัดโดยมูลคาเพิ่มที่ไดจากการพยากรณนาํมาเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ที่กําหนด พบวา ขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา มีแนวโนมอัตราการขยายตัวสูงกวา
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการเกษตร ยกเวนเพียงสาขาประมง ผลที่ไดชี้ใหเห็นวาการ
พัฒนาการเกษตรควรเลือกสงเสริมสาขาการผลิตที่มีผลกระทบตอเน่ืองสูง ไดแก ปศุสัตว สัตวปก 
เน้ือสัตว น้ํามันมะพราว ขาวสาร ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง แปง ขนมปง น้ําตาล และอาหารสัตว 
อันจะเปนผลดีในการกอใหเกิดความเชื่อมโยงของผลผลิตตอสาขาอื่นๆ  

  4. หะรวย และพรรณพิมล (2540) ทําการศึกษาเรื่อง สถานการณปุยเคมีและ
ความตองการใชปุยเคมีในการเกษตรของไทย พ.ศ. 2539 – 2543 วตัถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะการ
ผลิต การนําเขา การใช การตลาด และนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับปุยเคมีทีใ่ชใน
การเกษตรของไทย ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณความตองการใชปุยเคมใีนการเกษตรและ
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นํามาคาดการณปริมาณความตองการใชปุยเคมีในการเกษตรของไทยในชวงป 2539 -2543 โดยใช
แบบจําลองวธิกีําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) เพ่ือดูความสัมพันธ
ของความตองการใชปุยเคมีกับตวัแปรหรอืปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความตองการใชปุยเคมี โดย
ใชขอมูลเปนรายประหวางป 2529 – 2538 ทั้งน้ีไดแยกการวิเคราะหความตองการใชปุยเคมใีน
การเกษตรสําหรับการผลิตพืช 4 กลุม คือ ขาว พืชไร ไมผลและไมยนืตน และผัก ไมดอกและไม
ประดับ 

 ผลการศึกษาพบวา ความตองการปุยเคมีที่ใชในการผลิตขาวนาปรังขึ้นอยูกบั
พ้ืนที่เพาะปลกูขาวนาปรัง สําหรับขาวนาปขึน้อยูกับราคาขาวนาป ในสวนของความตองการใช
ปุยเคมีในการผลิตพืชไรขึ้นอยูกับราคาพืชไรขึ้นอยูกับราคาพืชไร ความตองการใชปุยเคมีที่ใชใน
การผลิตไมผลและไมยืนตนขึ้นอยูกับผลผลิตเฉลี่ยตอไร และ GDP และความตองการใชปุยเคมี
ในการผลิตผกั ไมดอกและไมประดับขึน้อยูกับพื้นที่เพาะปลูก สาํหรับการประมาณการความ
ตองการปุยเคมีที่ใชในการผลิตพืชโดยรวมในชวงป 2539 – 2543 พบวา มีความตองการใช
ปุยเคมีเพ่ิมขึน้จาก 3.43 – 3.45 ลานตัน ในป 2539 เปน 3.99 – 4.06 ลานตัน ในป 2543 หรือ
มีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยรอยละ 3.83 – 4.19 ตอป สวนปริมาณความตองการใชปุยเคมีในการผลิต
พืชแตละกลุมน้ัน พืชไรมีปริมาณความตองการใชปุยเคมีเพ่ิมมากที่สุด คือมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอย
ละ 8.48 ตอป รองลงมาไดแก ไมผลและไมยืนตน ผัก ไมดอกและไมประดับ และขาว โดยมี
อัตราเพิ่มเฉลีย่รอยละ  6.51  5.08  2.35  และ 1.45 ตอป ตามลําดับ 
 
2.2  แนวคิดและเคาโครงทฤษฎี 

  ในการศึกษาผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร จะอาศัย
แนวคิดทฤษฎีที่เชื่อมโยงผลกระทบการลดการนําเขาปุยเคมีที่มีตอความตองการใชปุยเคมีใน
การผลิตทางการเกษตร โดยการประยุกตใชทฤษฎีอุปสงคปจจัยการผลิต แลวนําผลที่ไดจาก
การศึกษามาวิเคราะหผลกระทบจากการใชปุยเคมีทางการเกษตรที่มีตอมูลคาเพิ่มภาคเกษตร 
โดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ทั้งนี้ สาเหตุที่ไมสามารถประยุกตใชตารางปจจัยการ
ผลิตและผลผลิตเพ่ือวิเคราะหผลกระทบไดโดยตรง เน่ืองจากการใชตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลติจะกระทําไดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงความตองการบริโภคขั้นสดุทาย (Final Demand) 
เทานั้น ซึ่งการใชปุยเคมีในภาคเกษตรถอืไดวาเปนสวนประกอบหนึ่งของการบริโภคขั้นสุดทาย  

  2.2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคปุยเคมีในการเกษตรของ
ประเทศไทย จะอาศัยแนวคิดทางทฤษฎี ดังนี้ 
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1)  ทฤษฎีอุปสงค (Demand) 

อุปสงคสําหรับสินคาและบริการชนิดหนึ่งชนิดใด หมายถึง จํานวน
ตางๆ ของสินคาหรือบริการชนิดนั้นที่ผูบริโภคตองการซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนดให ณ ระดับ
ราคาตางๆ กันของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตางๆ กันของผูบริโภค หรือ ณ ระดับราคา
ตางๆ กันของสินคาชนิดอ่ืนที่เกี่ยวของ (วันรักษ, 2534) 

จากคําจํากัดความของอุปสงคสามารถแยกประเด็นไดดังน้ี 
1. ปริมาณสินคาที่ผูซื้อตองการซื้อ มิไดหมายถึงความตองการ

ธรรมดา (Want) แตเปนความตองการที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ดวย หากผูซ้ือพอใจ
ที่จะซื้อสินคา แตไมมีอํานาจซื้อไมถือวาเปนอุปสงค 

2. ผูซ้ือตองมีความเต็มใจทีจ่ะซื้อ (Willingness to Pay) กลาวคือ ใน
การซื้อสินคาและบริการใดๆ ถาหากผูซ้ือถูกบังคับใหซ้ือจะถือวาไมเปนอุปสงค 

3. ปริมาณสินคาและบริการที่ผูซ้ือตองการซื้อ จะตองเกิดขึ้นในขณะ
ใดขณะหนึ่งในตลาดแหงหน่ึงเทานั้น เพราะวาอุปสงคจะเปลีย่นแปลงไดถาเวลาเปลี่ยนแปลง 
ดังน้ัน หากกลาวถึงอุปสงคของสินคาใดจะตองระบุเวลาและสถานทีท่ี่แนนอน 

4. ปริมาณสินคาและบริการที่ผูซ้ือตองการ จะผันแปรในทางตรงขาม
กับราคาสินคานั้น โดยกําหนดใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่  สิ่งอ่ืนๆ ในที่น้ีหมายถึง ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีสวนใน
การกําหนดความตองการสนิคาของผูซ้ือ เชน รายได รสนิยม ราคาสินคาชนิดอ่ืนๆ และจํานวน
ประชากร เปนตน 

2)  อุปสงคสําหรับปจจัยการผลิต 

 ในการผลิตสินคา ผูผลิตจําเปนตองใชปจจัยการผลิต ทําใหเกิดอุปสงค
ของปจจัยการผลิตซึ่งเปนอุปสงคสืบเน่ือง (Derived Demand) เน่ืองจากผูผลิตสินคาตองการปจจัย
การผลิตเพ่ือใชเปนวตัถุดิบในการผลิตสินคาชนิดใดชนดิหนึ่ง  เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภค 
โดยผูผลิตมุงหวังจะไดกําไรสูงสุดจากการผลิตสินคา ดังนั้น ความตองการหรืออุปสงคของปจจัยการ
ผลิตจึงมีสวนเกี่ยวของกับราคาของผลผลติที่ใชปจจัยชนิดนั้นในการผลติดวย ในการหาอุปสงคของ
ปจจัยการผลิตสามารถหาไดโดยทางออมจากฟงกชั่นการผลิต โดยคํานึงวาผูผลติตองการใชปจจัย
การผลิตน้ันๆ เพ่ือทําการผลติโดยมุงหวังใหไดกําไรสูงสุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533) 

 จากสมการกําไรสูงสุดของผูผลิต 

 Max  π = Pq * Q  -  ∑PiXi  
=

n

i 1
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 โดยที่ π = ระดับกําไรทีต่องการใหสูงที่สุด 

 Q = ปริมาณการผลิตสินคา ซ่ึง Q = Q (Xi)  โดยที่ i = 1,2,…,n 
   เปนฟงกชั่นการผลิตที่แสดงความสัมพันธระหวาง 
   ปริมาณสินคาที่ผลติไดกับปริมาณปจจัยที่ใช 

 Pq = ราคาตอหนวยของสินคา Q ดังน้ัน Pq * Q คือรายรับ 
   จากการขายสินคา 

 Xi = ปริมาณปจจัยการผลิต 

 Pi = ราคาปจจัยการผลิตแตละชนิด 

เง่ือนไขการหาระดับการใชปจจัยการผลิต (Xi) จะตองใหผูผลิตไดรับกาํไรสูงสุด ซ่ึงจากการ 
Max π  จะสามารถหาปริมาณการใช  Xi  ในการผลิต Q  และไดกําไรสูงสุด 

 01
1
)*(

1
=−

∂
∂

=
Χ∂
∂ P

X
QPqπ  

 02
2
)*(

2
=−

∂
∂

=
Χ∂
∂ P

X
QPqπ  

 •  •  • 
 •  •  • 
 •  •  • 

 0)*(
=−

∂
∂

=
Χ∂
∂ Pn

Xn
QPq

n
π  

จากสมการกําไรสูงสุด สามารถหาอุปสงคของปจจัยการผลิตได คือ  

 X*1 = X1 (Pq , P1 , P2 , … , Pn) 
 X*2 = X2 (Pq , P1 , P2 , … , Pn) 
 •   • • 
 •   • • 
 •   • • 

 X*n = Xn (Pq , P1 , P2 , … , Pn) 

 ปริมาณความตองการใช Xi ที่ทําใหไดกําไรสูงสุดขึ้นอยูกับราคา
สินคาที่ผลิต ราคาปจจัยที่ผลิตสินคานั้น แสดงใหเห็นวาฟงกชั่น X*i ก็คือ ฟงกชั่นอุปสงคสืบเนื่อง 

 อุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตนอกจากจะมีลักษณะเปนแบบสืบเนื่อง
แลว ยังมีลักษณะพิเศษอีกอยางหนึ่ง คือ เปนอุปสงครวมอาศัยซ่ึงกันและกัน (Jointly Interdependent 
Demand) หมายความวา การผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะตองใชปจจัยการผลิตรวมกัน  
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 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคสําหรับปจจัยการผลิต  มีสาเหตุมาจาก 

 1. การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคสําหรับผลผลติ ทําใหอุปสงคสําหรับ
ปจจัยการผลิตที่ใชผลติสินคานั้นเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากอุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตเปนแบบ
สืบเนื่อง ดังนั้น อุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตจึงเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค
สําหรับผลผลติ  

 2. การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตจะ
ทําใหอุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตเปลี่ยนแปลง โดยที่ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยีเปน
การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตประเภททุน และการศึกษาอบรมเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพปจจัยการผลิตประเภทแรงงาน ดังนั้น เม่ือประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นทําให
ปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น อุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตก็จะเพ่ิมขึ้นดวย 

 3. อุปสงคสําหรับปจจัยการผลติเปลีย่นแปลง เน่ืองจากราคาของ
ปจจัยการผลิตที่ใชรวมกันหรือใชแทนปจจัยการผลิตน้ันเปลี่ยนแปลง กรณีที่เปนปจจัยการผลิต
ใชรวมกัน หากราคาของปจจัยการผลิตชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้นจะทําใหอุปสงคสําหรับปจจัยการผลิต
อีกชนิดหนึ่งลดลง ตรงกันขามการลดราคาของปจจัยการผลิตชนิดหนึ่งจะทําใหอุปสงคสําหรับ
ปจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น ถาเปนปจจัยการผลิตที่ใชแทนกัน การขึ้นราคาของปจจัย
การผลิตชนิดหนึ่ง จะทําใหอุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตอีกชนิดหนึง่เพ่ิมขึ้น ตรงกันขาม การลด
ราคาของปจจัยการผลิตชนดิหนึ่ง จะทําใหอุปสงคสําหรับปจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่งลดลง 

จากการศึกษาอุปสงคของปุยเคมีทางการเกษตรของไทย พบวา 
ปุยเคมีเปนปจจัยในการเพิ่มผลผลิตที่เกษตรกรนําไปใชในการผลิตสินคาเกษตรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคมาเปนระยะเวลายาวนาน แตเน่ืองจากประเทศไทยไมมีแหลงวัตถุดิบ
ที่จะนํามาผลติปุยเคมีเชิงพาณิชย ในแตละปจึงตองนําเขาแมปุยมาผสมเปนปุยเคมีสูตรตางๆ 
เพ่ิมขึ้นมาก ทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังพบวาการใช
ปุยเคมีมีขอเสยีและเกิดผลกระทบ คือ ราคาแพง คุณภาพไมไดมาตรฐาน มีการปลอมปน ทําให
ดินเสีย คุณสมบัติดินเปลีย่น ทําลายระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ปจจุบันจะเห็นไดวาผูบริโภคมี
การตื่นตวัเรื่องสุขอนามัยและการรักษาสิง่แวดลอมมากขึ้น ทําใหรฐับาลตองปรับเปลี่ยนนโยบาย
ในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลผลติทางการเกษตรใหปราศจากสารตกคาง เพ่ือสรางความ
ปลอดภัยทางอาหารใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และลดการสูญเสียเงินตรา
ตางประเทศโดยการลดการนําเขาปุยเคมี ดังนั้น ปจจัยสําคัญที่กําหนดความตองการใชปุยเคมี
ในการผลิตสินคาเกษตร ไดแก ราคาปุยเคมี ปริมาณการนาํเขาปุยเคมี และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีไดใชปริมาณนําเขาปุยเคมีตามนโยบายของรัฐบาล และ
แนวโนมของเวลาเปนตวัแปรแทนในสมการอุปสงคปจจัยการผลิต 
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ความยืดหยุนของอุปสงค (Elasticity  of  Demand) 

ความยืดหยุนของอุปสงค หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
อุปสงคตออัตราการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่กําหนดอุปสงค ไดแก ราคาสินคา รายไดของผูบริโภค 
และราคาสินคาที่เกี่ยวของ การหาคาความยืดหยุนของอุปสงค (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533) มีสูตรดังนี้  

 ความยืดหยุนของอุปสงค (E)   = รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณอุปสงค 
    รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่กําหนดอุปสงค 

โดยทัว่ไปคาของความยืดหยุนของอุปสงค แบงออกเปน 5 ชนิด คือ 

1. E มีคาเทากับ 0 (E = 0) หมายความวา อุปสงคไมมีความยืดหยุน 
(Perfectly Inelastic) กลาวคือ รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงคจะไมเปลีย่นแปลง
เม่ือปจจัยที่กาํหนดอุปสงคนัน้เปลี่ยนแปลง 

2. E มีคามากกวา 0  แตนอยกวา 1  (0 < E < 1)  หมายความวา   
อุปสงคมีความยืดหยุนนอย (Inelastic) กลาวคือ รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค
นอยกวารอยละการเปลีย่นแปลงของปจจัยที่กําหนดอุปสงค 

3. E มีคาเทากับ 1 (E = 1) หมายความวา อุปสงคมีความยืดหยุน
คงทีเ่ทากบั 1 หรือที่เรียกวาอุปสงคมีความยืดหยุนเอกภาพ (Unitary Elastic) กลาวคือ รอยละของ
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงคเทากับรอยละการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่กําหนดอุปสงค 

4. E มีคามากกวา 1 แตนอยกวาคาอนนัต (1 < E < α)  หมายความ
วา  อุปสงคมีความยืดหยุนมาก (Elastic) กลาวคือ รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค
มากกวารอยละการเปลีย่นแปลงของปจจัยที่กําหนดอุปสงค 

5. E มีคาอนันต (E = α) หมายความวา อุปสงคมีความยืดหยุนมาก
ที่สุด (Perfectly Elastic) กลาวคือ รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงคตอรอยละการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยที่กําหนดอุปสงคมีคาเทากบัอนันต 

ดังนั้น คาความยืดหยุนจึงเปนการวัดปฏิกิริยาตอบโตของปริมาณ
การซื้อที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของตวักําหนดตางๆ โดยทั่วไปความยืดหยุนของอุปสงคสามารถ
แยกออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
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1. ความยดืหยุนของอุปสงคตอราคา (Elasticity of Price 
Demand or Price Elasticity : Ed) หมายถึง รอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซ้ือสินคา y ตอ
รอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา y  ซึ่งแสดงเปนสูตร ดังนี้ 

   Ed = รอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อสนิคา y 
รอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา y 

2. ความยดืหยุนของอุปสงคตอรายได (Elasticity of Income 
Demand or Income Elasticity : Ei) หมายถึง รอยละการเปลีย่นแปลงของปริมาณซื้อสินคา y ตอ
รอยละการเปลี่ยนแปลงของรายได ซึ่งแสดงเปนสตูร ดังนี้ 

   Ei = รอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อสนิคา y 
รอยละการเปลี่ยนแปลงของรายได 

3. ความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาอ่ืนๆ (Elasticity of 
Cross Demand or Cross Elasticity : Ec) หมายถงึ รอยละการเปลีย่นแปลงของปรมิาณซื้อสินคา 
y ตอรอยละการเปลีย่นแปลงของราคาสินคา  x  ซึ่งแสดงเปนสตูร ดังนี้ 

   Ec = รอยละการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อสนิคา  y 
รอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา  x 

สําหรับกรณีคาความยืดหยุนของอุปสงคปุยเคมีในภาคเกษตรของ
ประเทศไทย พิจารณาไดจากคาสัมประสทิธิ์ของตวัแปรอิสระในสมการอุปสงคปุยเคมี คือ ราคา
ปุยเคมี ซึ่งแสดงการตอบสนองของความตองการปุยเคมีในภาคเกษตรของประเทศไทยที่มีตอ
การเปลี่ยนแปลงปจจัยในสมการดังกลาว  

  3) ตารางปจจัยการผลิตและผลผลติ (Input Output Table) 

 ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตเปนตารางที่แสดงใหเห็นถึงการหมุนเวียน 
(Flow) ของสนิคาและบริการระหวางสาขา (Sector) ตางๆ ของระบบเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาที่
แนนอน (โดยปกติกาํหนดระยะเวลา 1 ป) โดยทางดานแนวตัง้ (Column) ของตารางจะแสดงถึง
การกระจายปจจัยการผลติหรือโครงสรางปจจัยการผลติ (Input Structure) และทางดานแนวนอน 
(Row) จะแสดงถึงการกระจายผลผลติ (Output Distribution) ของแตละสาขาการผลิตในระบบ
เศรษฐกิจ  

จากแนวความคิดดังกลาวขางตนของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
สามารถจําลองออกมาเปนรูปแบบงายๆ ดังนี้ 
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ความตองการสินคาและบริการขั้นกลางเพื่อใชในการผลิต 
(Intermediate Transaction) 

(xij) 

คาตอบแทนปจจัยการผลิตข้ันตน 
(Primary Input) 

(Vj) 

มูลคาปจจัยการผลิตรวม 
(Total Input) 

(Xj) 

ิต 
กา
รก
ระ
จา
ยป

จจั
ยก

าร
ผล

ิต 

ภาพที่ 1  ภาพจําลองโครงสรา

จากภาพจําลองขางตน ดานแ
ละสาขาการผลิต คือ การขายผลผลติใหกับสาขาก
แสดงอยูในสวนของความตองการสินคาและบริการ
ผูบริโภคขั้นสดุทาย ซ่ึงประกอบดวย การอุปโภคบ
Consumption Expenditure) การซื้อสินคาและบร
Expenditure) การสะสมทุน (Gross Fixed Capita
(Change in Stock) และการสงออก (Export) 

สําหรับดานแนวตั้ง แสดงถึงก
ผลิตเพ่ือใชในการผลิต ไดแก วัตถุดิบตางๆ ที่อย
กลาง และคาตอบแทนปจจัยการผลิตขัน้ตน (Pri
(Wages and Salaries) สวนเกินของการประกอบ
ที่ดิน และดอกเบี้ย คาเสื่อมราคา (Depreciation) แล

สําหรับสินคานําเขา (Import g
ผลิตและผลผลิตแลว ตารางดังกลาวจะแสดงความส
ซ่ึงเปนภาวะดลุยภาพทั่วไปของสินคาและบริการที่อุป

  2.2.2   แบบจาํลองที่ใชในการวเิค

   การวิเคราะหผลกระทบ
ประกอบดวย แบบจําลอง 2 ประเภท ไดแก แ
และแบบจําลองเศรษฐมิติ โดยแบบจําลองปจจัย
มูลคาเพิ่มของภาคเกษตร ที่ถูกกระทบเม่ือมีการเ
 การกระจายผลผล
การบริโภคข้ันสุดทาย 
(Final Demand) 

(Fi) 

มูลคาผลผลิตรวม 
Total Output 

(Xi) 
  

  

งของตารางปจจัยการผลิตและผลผลติ 

นวนอน แสดงถึงการกระจายผลผลติของแต
ารผลิตอ่ืนๆ เพ่ือใชเปนปจจัยในการผลิต ซ่ึง
ขั้นกลางเพื่อใชในการผลิต และขายใหกับ
ริโภคของครัวเรอืน (Private or Household 
ิการของรัฐบาล (Government Consumption 
l Formation) สวนเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือ 

ารกระจายปจจัยการผลิตของแตละสาขาการ
ูในสวนของความตองการสินคาและบริการขั้น
mary Input) ประกอบดวย คาจางแรงงาน 
การ (Operating Surplus) ไดแก กําไร คาเชา
ะภาษีทางออมสุทธิ (Net Indirect Taxes)  

oods) เม่ือนํามาบันทึกไวในตารางปจจัยการ
ัมพันธของปจจัยการผลิตเทากับผลผลิตเสมอ 
สงคเทากับอุปทานในระบบเศรษฐกิจแบบเปด  

ราะห 

นโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร 
บบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต 
การผลิตและผลผลิต เปนการประมาณการ
ปลี่ยนแปลงอุปสงคขั้นสุดทายที่เกิดจากการ
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ใชปุยเคมีของภาคเอกชนลดลงตามนโยบายของรัฐ การวิเคราะหอยูภายใตขอสมมติ คือ คา
สัมประสิทธิเ์ทคนิคการผลติไมเปลีย่นแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมากในระยะสั้น ซึ่งขอสมมติ
ดังกลาวเปนจุดออนประการหนึ่งของแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลติ ที่ทําใหการประมาณ
การมีความเทีย่งตรงเฉพาะในชวงเวลาสัน้ๆ ดังนั้น การประมาณการมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงค ที่เกิดจากการลดการใชปุยเคมีทางการเกษตรระหวางป 2549 
– 2552 จึงตองเชื่อมโยงกับการใชแบบจําลองเศรษฐมิติดานอุปสงค โดยใชสมการถดถอย
เชิงซอนทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจําลอง เพ่ือประมาณความตองการ
ใชปุยเคมีในเบ้ืองตนและนําผลที่ไดมาวิเคราะหผลกระทบของนโยบายตอไป ซึ่งรายละเอียด
ของแบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหมีดังนี้ 

 1)  แบบจําลองการวเิคราะหทางเศรษฐมิต ิ

• สมการอุปสงคปุยเคมีที่ใชในการเกษตรของไทย 

การวิเคราะหความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร โดยใช
สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression Analysis) ในลักษณะสมการเสนตรง
เพ่ือดูความสัมพันธของตัวแปรอิสระตางๆ ที่มีผลกระทบตอปริมาณความตองการใชปุยเคมี
ทางการเกษตร การประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจําลองใชวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด (Ordinary Least Square Method : OLS) โดยใชขอมูลเปนรายป ระหวางป 2529 – 
2547  รวม 19 ป และทําการประมาณการความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตรในระหวาง
ป 2548 – 2552  

 สมการอุปสงคปุยเคมี เปนอุปสงคสืบเน่ืองที่แสดงถึงปริมาณ
ความตองการใชปุยเคมีในการผลิตที่ทําใหผูผลิตไดกําไรสูงสุด ปจจัยสําคัญที่กําหนดอุปสงค
ปุยเคมี ไดแก ราคาขายสงปุยเคมี ปริมาณการนําเขาปุยเคมี ซึ่งเปนตัวแปรนโยบาย และ
แนวโนมเวลาซึ่งใชเปนตวัแปรที่แทนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งเอ้ืออํานวยตอการใช
ปุยเคมีของเกษตรกร รูปแบบความสัมพันธของตวัแปรที่กําหนดอุปสงคปุยเคมี แสดงไดดังนี้ 

   Qcf = f ( Pwf , Qimf , T ) 

โดยที่ 

   Qcf = ปริมาณความตองการใชปุยเคมีภายในประเทศ (ตัน) 
   Pwf = ราคาขายสงปุยเคมีในประเทศ (บาท/ตัน) 
   Qimf = ปริมาณการนําเขาปุยเคมี (ตัน) 
   T = แนวโนมเวลา  
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สมมตฐิานทีต่ัง้ไว คือ  

 0〈
∂
∂
Pwf
Qcf  

 0〉
∂
∂
Qimf
Qcf  

 0〉
∂
∂
T
Qcf  

 ความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการใชปุยเคมีในประเทศ
กับปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคปุยเคมีภายในประเทศ คือ 

 1) ราคาขายสงปุยเคมีภายในประเทศ (Pwf) โดยคาดวาราคาขาย
สงปุยเคมีภายในประเทศ (Pwf) กับปริมาณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) จะมี
ความสัมพันธในทศิทางตรงขามกัน น่ันคอื หากราคาขายสงปุยเคมีภายในประเทศ (Pwf) เพ่ิมขึน้ 
ปริมาณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) จะลดลง หรือหากราคาขายสงปุยเคมี
ภายในประเทศ (Pwf) ลดลงจะทําใหปรมิาณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) เพ่ิมขึ้น 

 2) ปริมาณการนําเขาปุยเคมี (Qimf) โดยคาดวาปริมาณการ
นําเขาปุยเคมี (Qimf) กับปริมาณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) จะมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน น่ันคือ หากปริมาณการนําเขาปุยเคมี (Qimf) เพ่ิมขึ้น ปริมาณความตองการ
ใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) จะเพ่ิมขึ้น และหากปริมาณการนําเขาปุยเคมี (Qimf) ลดลง 
ปริมาณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) จะลดลงเชนเดียวกัน 

 3) แนวโนมเวลา (T) โดยคาดวาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนี้
จะทําใหปริมาณความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดียวกัน 

จากสมการอุปสงคปุยเคมีดังกลาว ทําการประมาณคาสมัประสิทธิ์
ของตวัแปร โดยใชวธิีกําลังสองนอยทีสุ่ด และนําคาสัมประสิทธิ์ทีป่ระมาณไดมาทาํการคาํนวณคา
คาดคะเนอุปสงคปุยเคมี หลงัจากนั้นจึงทาํการวัดความแมนยําของการคาดคะเน โดยใชคาสถิต ิ U 
ของ Theil ซ่ึงทําการเปรียบเทียบคาจริงกบัคาที่คํานวณ หากคา U เขาใกล 0 แสดงวาแบบจําลอง
มีความแมนยาํในการพยากรณ 

   

∑∑

∑ 





 −

==

∧

=

+

∧

=
T

1t

2
T

1t

2

T

1t

2

YtYt

YtYt
U  
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โดยที ่ Yt  = คาจริงปที่  t 

 Yt
∧

 = คาคํานวณจากแบบจําลอง 

 T = จํานวนปทีใ่ชในการคํานวณ 

• การวเิคราะหผลกระทบของนโยบาย 

 การวิเคราะหผลกระทบของนโยบายลดการใชปุยเคมีจากการ
นําเขา ซึ่งมีผลตอสาขาการผลิตภาคเกษตร โดยใชแบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต การวิเคราะหผลกระทบดังกลาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงคขั้นสุดทายที่เกิดจาก
นโยบายลดการใชปุยเคมีจากการนําเขา ระหวางป 2549 – 2552 ตามที่ปรากฏในสวนที่ 2  

2)  แบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลติและขอสมมติฐาน 

• แบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ใชในการศึกษา  

ในการวิเคราะหผลกระทบการลดการใชปุยเคมีที่มีตอมูลคาเพิ่ม
ภาคเกษตรโดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตป 2543 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถเขียนความสัมพันธแสดงในรูปของคณิตศาสตร 
ไดดังน้ี  

ดานแนวนอน จะแสดงถึงการกระจายผลผลติของสาขาการผลติที่ i โดยสมมติใหมี n สาขาการผลติ คือ 

 Xi = x∑
=

n

j 1
ij + Fi  (i = 1,2,...n)    (1) 

โดยที่ Xi  = มูลคาผลผลติรวมของสาขาการผลติที่ i 

 xij  = การหมุนเวียนของสนิคาสาขาการผลิตที่ i เพ่ือการผลิตสินคาของสาขาการผลิตที ่j 

 Fi  = อุปสงคขั้นสุดทายที่มีตอสินคาสาขาการผลิตที่ i 

ดานแนวตั้ง จะแสดงถึงโครงสรางคาใชจายหรือตนทนุในการผลติสินคาของสาขาการผลติที่ j คือ 

 Xj  = x∑
=

n

i 1
ij + Vj  (j = 1,2,...,n)     (2) 

โดยที่ Xj  = มูลคาปจจัยการผลิตรวมของสาขาการผลิตที่ j 

 Vj  = มูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตที ่j 
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สมมติใหการใชปจจัยการผลิตเปนสัดสวนโดยตรงกับมูลคาผลผลิต แลวจะได 

 xij  = aij * Xj  หรือ  aij  = xij / Xj    (3) 

โดยที่ aij  เรียกวา คาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิตขั้นกลาง (Input Output or Technical 
Coefficient)  หมายถึง สัดสวนการใชปจจัยการผลิตที่ i ในการผลิตสินคาสาขาการผลิตที่ j 

จากความสัมพันธที่แสดงขางบนสามารถอธิบายในรูปเมตริกซ ไดดังน้ี 

    X + M   = AX + F     (4) 

โดยที่  X  =  เมตริกซของผลผลติ   =  
Xn

X 1

  A  =  เมตริกซของคาสัมประสิทธิ์ปจจัยการผลิต  =  a  
annan

aij
na

1

111

  F  = เมตริกซของอุปสงคขั้นสุดทาย     =     
Fn

F 1

  M  =  เมตริกซของการนําเขา  =   
Mn

M 1

 จากสมการที่ (4) เม่ือถอดสมการใหอยูในเทอมของ X จะแสดงถึงมูลคาผลผลติซ่ึงมีผล
มาจากระดับของอุปสงคขั้นสุดทาย สมการที่ไดจึงอยูในรูปความสัมพันธดังน้ี 

   X = ( I-A ) -1  (F – M)    (5) 

 เม่ือ A เปนเมตริกซของคาสัมประสทิธิข์องการใชปจจัยการผลติขั้นกลางซึ่งรวมทัง้ปจจัย
การผลติขัน้กลางภายในประเทศและปจจัยการผลติขั้นกลางทีต่องนําเขา ทาํให (I-A)-1 เปนเมตรกิซ
สัมประสทิธิ์ผกผันแบบ Competition  Imports  ซ่ึงมีขอสมมติวา ปจจัยการผลติหรือสินคานําเขา
น้ันจะมีคุณภาพเหมือนกันกับปจจัยการผลิตหรือสินคาที่ผลติไดในประเทศ ในกรณีปุยเคมีที่ใช
ในการเกษตรสวนใหญเปนสินคาที่ตองนําเขามาจึงถือวาปุยเคมีที่นําเขาและที่ผลติไดในประเทศ
มีคุณภาพเหมือน 

จากสมการที่ 5    X = ( I-A ) -1  (F – M) 

และ    Fi = Fd
i + Ei 

     = Ci + Ii + Gi + Invi + Ei 
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โดยที่ Fd
i คือ อุปสงคขั้นสุดทายภายในประเทศ ประกอบดวย การอุปโภค

  บริโภคของภาคเอกชน (Ci) การสะสมทนุ (Ii) การใชจายของ
  ภาครัฐบาล (Gi) และสวนเปลี่ยนของสินคาคงเหลือ (Invi)  
  ตามลําดับ  

  Ei คือ อุปสงคการสงออก 

จากแบบจําลองปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ใชในการศึกษาใน
ระบบเศรษฐกิจขางตน สามารถนําไปใชในการวิเคราะหหาผลกระทบจากการใชปุยเคมีทาง
การเกษตร โดยถือวาความตองการใชเปนการใชปุยเคมีทางเกษตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการใชจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคขั้นสุดทาย (Final Demand) ในสวนของ
คาใชจายในการบริโภคของภาคเอกชน และนํามาเปรียบเทียบกับการวิเคราะหผลกระทบจาก
การลดการใชปุยเคมีทางการเกษตรตามนโยบายลดการนําเขา ระหวางป 2549 – 2552 เพ่ือ
นําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการเสนอนโยบายในการพัฒนาการเกษตรตอไป 

• ขอสมมติฐานของแบบจําลองตารางปจจัยการผลิตและผลผลติ 

1. คาสัมประสิทธิ์ของปจจัยการผลิตตอผลผลิตคงที่ หรือมี
สัดสวนการใชปจจัยการผลิตทั้งหมดในการผลิตสินคาหนึ่งหนวยคงที่ 

2. แตละสาขาการผลิตผลติสินคาไดเพียงชนิดเดียวและสินคา
ชนิดนั้นถูกผลิตขึ้นโดยสาขาการผลิตเดียวเทานั้น 

3. ไมพิจารณาระบบเศรษฐกิจภายนอก และการผลิตของแตละ
สาขาการผลิตเปนแบบคงที่ (constant returns to scale) 

4. มูลคาผลผลิตของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ใชใน
การวิเคราะหเปนราคาผูผลิต (producer’s price) และเปนราคาปจจุบัน (current prices) 
 
 



บทที่ 3 
 

สถานการณเก่ียวกับปุยเคมีของประเทศไทย 
 
3.1  ความตองการใชปุยเคมี 

  ประเทศไทยไดทําการเพาะปลูกติดตอกันเปนเวลานาน ทําใหดินสวนใหญมี
ความอุดมสมบูรณลดลง จึงมีการใชปุยเคมีเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินใหมีธาตุอาหารเพียงพอกับ
ความตองการของพืช เน่ืองจากปุยเคมีมีความสามารถเพิ่มธาตุอาหารในดินไดรวดเร็ว และพืช
นําไปใชประโยชนไดทันที ทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น สงผลใหความตองการใชปุยเคมใีนการเกษตรมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น โดยในชวงระหวางป 2529 – 2547 การใชปุยเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณ 1.40 ลานตัน มูลคา 6,920 ลานบาท ในป 2529 เพ่ิมขึ้นเปน 3.95 ลานตัน มูลคา 
30,299 ลานบาท ในป 2546 แตในป 2547 ปริมาณการใชปุยเคมีเร่ิมลดลงเปน 3.92 ลานตัน 
มูลคา 35,019 ลานบาท โดยมีอัตราเพิ่มเฉลีย่รอยละ 4.95 และ 8.45 ตอป ตามลําดบั (ตารางที่ 1)  

  จากขอมูลการสํารวจสถานการณการใชสารเคมีในการเกษตรป 2548 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
สรุปไดวา ปุยเคมีสูตรสําคัญที่เกษตรกรนิยมใชในการผลิตพืชชนิดตางๆ เพื่อเพ่ิมผลผลิตจะ
แตกตางกัน อาทิ ขาวใชปุยสูตร 16-20-0 และ 16-16-8  พืชไร ไมผล ไมยืนตน พืชผัก และ
ไมดอก ไมประดับ ใชปุยสูตร 15-15-15 และ 13-13-21 สวนปุยเด่ียวสามารถใชไดกับพืชทุก
ชนิด ทั้งน้ีเกษตรกรสวนใหญมีความคิดที่จะลดการใชสารเคมี และปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช
สารเคมีรวมกับสารอินทรีย และใชสารอินทรียเพียงอยางเดียวมากขึ้น โดยมีรูปแบบการผลิต
แตกตางกันไป เชน เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย เน่ืองจากตองการลดตนทุนการผลิต
และคํานึงถึงสุขภาพอนามัยของตนเองเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับนโยบายลดการใชปุยเคมีใน
การผลิตทางการเกษตรของรัฐบาล เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมเปนอันตรายตอ
สุขอนามัยของเกษตรกรและผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีขอคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลด
การใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตร ไดแก  

   1. ถึงแมวาสนิคาเกษตรอินทรียจะดีตอสุขภาพ แตรปูลักษณของสินคาเกษตร
อินทรียไมจูงใจใหผูบริโภคเลือกซื้อ เน่ืองจากขนาดไมสม่ําเสมอ ผิวไมเรียบ สผีิวไมสวยงาม 
ฯลฯ ในขณะที่ราคาตอหนวยไมแตกตางจากสินคาเกษตรทั่วไป  

   2. การใชสารอินทรียเหมาะกับการเพาะปลูกพืชกินใบและพืชกินผลมากกวา
ไมดอก เพราะสารอินทรียทําใหไมดอกมีสีสันและมีขนาดไมไดมาตรฐานตามความตองการ
ของตลาด  
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  3. ควรมีการตั้งกลุมเพ่ือผลิตปุยอินทรียและสารชีวภาพใชในกิจกรรมการ
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และสงเสริมใหสมาชิกใชปุยอินทรียและสารชีวภาพในการปลูกพืชที่ปลอด
สารพิษตกคาง เชน หนอไมฝรั่ง ซึ่งในการเก็บเกี่ยวจะมีการตรวจสารตกคางจากบริษัทที่รับ
ซื้อเพ่ือการสงออกอยางสม่ําเสมอ ทั้งน้ีกลุมที่ประสบความสําเร็จในกิจกรรมดังกลาวมีความเห็น
วา จุดเริ่มตนที่สําคัญตองมาจากการรวมมือ รวมแรง รวมใจของมวลสมาชิกในกลุมเปนหลัก 
ภาครัฐเพียงแตใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลังเทานั้น 

   4. ควรใชสารเคมีรวมกับสารอินทรีย โดยเฉพาะการใชปุยเคมีและปุยอินทรีย
รวมกันจะดีกวาใชอยางหนึง่อยางใด เน่ืองจากปุยอินทรียจะชวยปรับปรุงดินและไมมีผลตกคาง
ในผลผลิต รวมทั้งดีตอสุขภาพของเกษตรกรเอง และเกษตรกรสามารถผลิตเองไดจึงชวยลด
ตนทุนในการใชสารเคมีลงได แตสารอินทรียและสารชีวภาพไมสามารถกําจัดโรคและแมลงได
อยางเด็ดขาด ในบางครั้งจึงตองมีการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดโรคและแมลงในชวงที่ระบาดหนัก 
 
3.2  การนําเขา 

  ประเทศไทยไมมีแหลงวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตปุยเคมีในเชิงพาณิชย ปริมาณ
ปุยเคมีที่ใชเปนปจจัยการผลิตจึงตองนําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาในรูปของแมปุย ปุย
เชิงเด่ียว และปุยสูตรสําเร็จ เพ่ือนํามาใชกับพืชโดยตรง หรือใชเปนวัตถุดิบในโรงงานผสม
ปุยในประเทศ ไดแก ปุยยูเรีย (46-0-0) ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ปุยไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (18-46-0) ปุยโพแทสเซียมคลอไรต (0-0-60) หินฟอสเฟตและกํามะถัน เพ่ือนํามาผสม
กับ ดิน ทราย ขี้เลื่อย และดินขาว ซึ่งเปนสารตัวเติม (Filler) การนําเขาปุยเคมีดังกลาวจะนําเขา
ในลักษณะเทกองและนํามาบรรจุกระสอบภายในประเทศ แหลงนําเขาที่สําคัญ ไดแก เกาหลี 
ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย มาเลเซีย กาตาร สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย นอรเว อิสราเอล แคนาดา 
และเยอรมัน เปนตน 

  ปริมาณและมูลคาการนําเขาปุยเคมีในชวงระหวางป 2529 – 2547 มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น โดยในป 2529 มีปริมาณการนําเขา 1.61 ลานตัน มูลคา 5,527 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 
4.72 ลานตัน มูลคา 30,152 ลานบาท ในป 2546  และในป 2547 ปริมาณการนําเขาลดลงเปน 
3.88 ลานตัน มูลคา 28,695 ลานบาท โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 4.32 และ 8.32 ตอป 
ตามลําดับ (ตารางที่ 1) เปนที่สังเกตวา การนําเขาปุยเคมีป 2547 เร่ิมลดลง เปนผล
เน่ืองมาจากความตองการใชปุยเคมีในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงตามกระแส
ความตองการบริโภคสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสุขภาพ ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 1  ปริมาณและมูลคาของการใช การนําเขา และราคาปุยเคมีทางการเกษตรป 2529 – 2547 
 

การใช การนําเขา ราคา  
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ราคานําเขา ราคาขายสง ราคาขายปลีก ป 
(ตัน) (ลานบาท) (ตัน) (ลานบาท) (บาท/ตัน) (บาท/ตัน) (บาท/ตัน) 

2529 1,400,000 6,920 1,614,146 5,527 3,424 4,318 4,943 
2530 1,548,765 7,290 1,718,105 5,694 3,314 4,169 4,707 
2531 1,992,633 10,065 2,043,380 8,311 4,067 4,688 5,051 
2532 2,297,733 12,093 2,541,570 10,726 4,220 4,856 5,263 
2533 2,648,910 13,909 2,821,947 11,448 4,057 4,804 5,251 
2534 2,487,082 13,256 2,374,304 10,158 4,278 4,828 5,330 
2535 2,806,784 14,817 2,871,588 11,970 4,169 4,657 5,279 
2536 3,195,576 16,649 3,265,883 12,274 3,758 4,405 5,210 
2537 3,387,804 17,474 3,017,857 12,429 4,119 4,536 5,158 
2538 3,313,313 21,262 3,160,986 15,535 4,915 5,539 6,417 
2539 3,149,323 20,310 3,439,999 17,890 5,201 5,691 6,449 
2540 3,351,632 22,124 2,990,950 16,340 5,463 5,736 6,601 
2541 3,352,442 27,842 2,873,514 17,949 6,247 7,252 8,305 
2542 3,421,252 25,122 3,561,593 18,665 5,241 6,198 7,343 
2543 3,654,797 25,653 3,198,290 17,790 5,563 6,147 7,019 
2544 3,713,328 27,419 3,456,729 20,985 6,071 6,586 7,384 
2545 3,775,529 27,697 3,669,353 21,222 5,784 6,629 7,336 
2546 3,952,356 30,299 4,717,586 30,152 6,392 6,908 7,666 
2547 3,919,766 35,019 3,882,963 28,695 7,390 8,044 8,734 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 4.95 8.45 4.32 8.32 3.83 3.25 3.29 
(รอยละ)        

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) 
 
3.3  ราคาปุยเคมี 

  เนื่องจากประเทศไทยตองพ่ึงพาการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศเปนสวนใหญ 
ดังน้ัน ราคาปุยเคมีในประเทศจึงขึ้นอยูกับราคาปุยเคมีในตลาดโลก ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
โดยในชวงระหวางป 2529 – 2547 ราคานําเขาปุยเคมีสูตรที่สําคัญเฉลี่ย 3,424 บาท/ตัน ใน
ป 2529 เพ่ิมขึ้นเปน 7,390 บาท/ตัน ในป 2547 โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 3.83 ตอป 
ในชวงเวลาเดียวกัน ราคาขายสงปุยเคมีในตลาดกรุงเทพฯ ป 2529 เฉลี่ย 4,318 บาท/ตัน 
เพ่ิมขึ้นเปน 8,044 บาท/ตัน ในป 2547 โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 3.25 ตอป และราคา
ขายปลีกปุยเคมีในตลาดทองถิ่น ป 2529 เฉลี่ย 4,943 บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นเปน 8,734 บาท/ตัน 
ในป 2547 โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 3.29 ตอป (ตารางที่ 1) 

http://www.oae.go.th/
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3.4  นโยบายเกี่ยวกับปุยเคมี 

  1. รัฐบาลไดกาํหนดนโยบายและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (ป 2530 – 2534) เพ่ือใหสินคาเกษตรสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกไดมากยิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีการเกษตรใหมๆ มาใชเพ่ิมขึ้น อาทิ การใชพันธุดี 
การใชปุยเคมีและยาปราบศตัรูพืช โดยเฉพาะปุยเคมี ถือเปนนโยบายเรงดวนทีจ่ะตองนํามาใช
ในการผลิตใหเหมาะสม และกวางขวางขึน้ (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2543) และในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (ป 2535 - 2539) รัฐบาลมีนโยบายผลติปุยเคมีเพ่ือทดแทนการนําเขา
และลดปญหาการขาดดุลการคา นอกจากนี้ยังเนนการฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (ป 2540 - 2544) ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนอยางจริงจังมากขึ้น โดยมีการระบุพ้ืนที่ที่จะปรับโครงสรางการเกษตรแบบยัง่ยืนในรูปแบบ
ตางๆ คือ เกษตรอินทรีย วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ป 2545 - 2549) เนนการลด
การใชสารเคมีเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเกณฑมาตรฐานที่จะใชวัดสมรรถนะการ
พัฒนาคือการมีปริมาณการใชสารเคมีทางการเกษตรลดลงเปนลําดบัตามระยะเวลาที่ผานไป 

  2. การขับเคลือ่นวาระแหงชาติเกษตรอินทรียเพ่ือแกปญหาความยากจน ป 2549 - 
2552 ตามมติคณะรฐัมนตรีวันที่ 4 มกราคม 2548 ทีเ่ห็นชอบในหลักการใหยุทธศาสตรเกษตร
อินทรียเปนวาระแหงชาติ และมอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมพัฒนาที่ดินเปน
เจาภาพในการจัดทําแผนบูรณาการเกษตรอินทรีย ป 2549 – 2552 โดยมีเปาหมายหลัก คือ ลด
การใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยที่ปริมาณการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีลดลงรอย
ละ 50 ของมูลคาการนําเขา (ป 2549 และป 2550 ลดลงรอยละ 10 ตอป สวนในป 2551 และป 
2552 ลดลงรอยละ 15 ตอป) พ้ืนที่ที่มีการปรับเปลีย่นมาใชสารอินทรียทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร เน้ือที ่85 ลานไร โครงการกอสรางโรงงานผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ 1 อําเภอ 1 โรงงาน 
เปนตน เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลติที่พ่ึงพาการใชปุยเคมีและสารเคมี มาเปนการ
พ่ึงพาตนเองในการผลิตปุยอินทรียและสารอินทรียเพ่ือใชเองภายในประเทศ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยคํานึงถึงทุกมิติ ทั้งมิติของอาหารปลอดภัย มิติความปลอดภัยของเกษตรกร 
มิติของการประหยัดคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ มิติแหงการฟนฟูนิเวศของดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติแหงการสํานกึตอผูบริโภคของตวัเกษตรกรทุกๆ คน (ศูนยอํานวยการ
สงเสริมเกษตรอินทรียแหงชาติ, 2549) 

  3. นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดกําหนดมาตรการตางๆ ทีเ่กีย่วของ ไดแก 

 3.1 มาตรการเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุย โดยสงเสริมใหเกษตรกร
ใชปุยแบบผสมผสาน คือ ใหใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพชนิดตางๆ รวมกับการใชปุยเคมี ทั้งน้ี 
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เพ่ือเปนการปรับปรุงบํารุงดินใหดีขึ้น ซึ่งจะมีผลทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุยเคมีใหสูงขึ้น 
สามารถตอบสนองตอการผลิตพืชไดอยางยั่งยืน รวมทั้งไดสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
ผสมปุยเคมีใชเองเพื่อเปนการประหยัดคาปุยเคมี และเพื่อใหไดชนิดและปริมาณธาตุอาหาร
ของปุยเคมีเหมาะสมกับสภาพดินและตรงตามความตองการของพืชแตละชนิด 

 3.2 มาตรการเรงรัดการบริการทางวิชาการดานดินและปุย โดยการอบรม
และเผยแพรความรูในดานการปรับปรุงบํารุงดิน การทําปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ การผสม
ปุยเคมีใชเอง และวิธีการใชปุยที่ถูกตองเหมาะสม รวมทั้งใหบริการตรวจสอบวิเคราะหดิน 
พืช และน้ํา เพ่ือใชประกอบการใหคําแนะนาํการปลูกพืช และการใชปุยใหเหมาะสมกับพืช
และดินของแตละพ้ืนที่ 

 3.3 มาตรการปองกันและปราบปรามผูผลิตและจําหนายปุยปลอม ปุยเสื่อม
คุณภาพและปุยไมไดมาตรฐาน โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพปุย
จากผูผลิตและผูจําหนายปุยเคมีอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

 4. สําหรับมาตรการชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุย ไดจัดทําโครงการจัดหา
ปุยเคมีเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ตั้งแตป 2518 – 2534 โดยมอบหมายใหองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกรจัดหาปุยเคมีที่มีคณุภาพไดมาตรฐานในราคาถูกเพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรทัว่ประเทศ 
และในป 2535 – 2541 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดหาปุยเคมีและมอบหมายให
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เปนผูจําหนาย ตอมาในป 2542 – 2543  ไดเปลี่ยน
วิธีการใหม โดยเปนผูจัดหาเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยใหแกหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
ไดแก กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตร นําไปจัดสรรใหองคกรเกษตรกรเพื่อ
จัดหาปุยใหแกเกษตรกร สําหรับในป 2544 – 2546 ลักษณะการชวยเหลือเชนเดียวกับป 
2542 – 2543 แตไดเปลี่ยนเปนใหองคกรเกษตรกรยืมเงินไปใหเกษตรกรกูไปจัดซื้อปุย
เอง โดยใหสามารถซื้อปุยไดทั้งปุยเคมี ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยอ่ืนๆ  

 
3.5  ประเภทของปุย 

  ปุย คือ สิ่งที่ใสลงไปในดนิหรือฉีดพนตนพืชเพ่ือที่จะเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืช 
โดยปุยที่ใชในการเกษตรจําแนกออกเปน 3 ประเภท คอื  

1. ปุยเคม ี เปนปุยที่ผลติจากสารหรือวัสดุธรรมชาติทีผ่านกระบวนการทางเคมี
ใหเพ่ือปรับปรุงดินดานธาตุอาหารพืชใหเหมาะสมกับสภาวะความอุดมสมบูรณของดินและชนิด
พืชที่ปลูก แบงเปน  
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1.1 ปุยเด่ียว คือปุยเคมีทีมี่ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม (N P K) ธาตุใดธาตุหน่ึงแตเพียงธาตุเดียว  

1.2 ปุยผสม คือปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลัก ไนโตเจน ฟอสฟอรัส หรือ
โพแทสเซียม (N P หรือ K) ตั้งแต 2 ธาตุขึ้นไป  

2. ปุยอินทรีย คืออินทรียสารที่ใสลงไปในดินแลวใหธาตุอาหารแกพืช และ/หรือ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน แบงเปน 

2.1 ปุยคอกและมูลสัตว เปนปุยอินทรียที่ไดจากมูลสัตวตางๆ เชน เปด ไก 
สุกร โค กระบือ ฯลฯ  นอกจากนั้นยังรวมถึงวัสดุรองพื้นคอกสัตว ไดแก ฟางขาว แกลบ และเศษ
หญา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมคอนขางต่ํา  

2.2 ปุยหมัก เปนปุยอินทรียที่ไดจากการหมักเศษหญาแหง ใบไม ฟางขาว 
เศษอาหาร และอินทรยีวตัถุตางๆ ใหเนาเปอยสลายตวั ปรมิาณธาตอุาหารทีต่กคางสะสมอยูในปุย
หมักจะมากนอยแคไหนขึน้อยูกับชนิดของอินทรียวตัถทุี่นํามาหมักทาํเปนปุยและสารเรงการหมัก 

2.3 ปุยพืชสด ไดแก พืชที่ปลูกและไถกลบลงไปในดินขณะที่พืชยังสดอยู
เพ่ือใหเปนปุยแกพืชที่จะปลกูตอไป สวนมากใชพืชตระกูลถัว่เปนปุยพืชสดและไถกลบในขณะที่
พืชกําลังออกดอกเนื่องจากเปนชวงที่มีไนโตรเจนสูง  

2.4 เศษซากพืช ไดแก ชิ้นสวนของพืชที่ตกคางในไรนาเม่ือถูกไถกลบลงใน
ดินก็ถือเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่ง 

2.5 วัสดุเหลือใชจากการแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร เชน ตอซัง
ขาวโพด ขี้ตะกรันจากหมอตมในการผลิตน้ําตาล กากออย กากมันสําปะหลังจากโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง และวัสดทุี่เปนผลพลอยไดจากการผลิตผงชูรส เปนตน ซึ่งวัสดุเหลานี้ยังมีธาตุ
อาหารพืชที่จําเปนปะปนอยู เม่ือนํามาใชบํารุงดินในปริมาณที่เหมาะสมจะสามารถเพิ่มผลผลติ
พืชได 

3. ปุยชีวภาพหรือปุยจุลินทรีย คือ การทํานําเอาจุลินทรียมาใชปรับปรุงดิน
ทางชีวภาพ กายภาพ เคมีชีวะ และการยอยสลายอินทรียวตัถุ หรือการที่จุลินทรียที่นํามาใชเพ่ือ
กระตุนการเจริญเติบโตหรอืเพ่ิมความตานทานโรคแกพืช ซึ่งเปนปุยที่ไดจากการนําเอาจุลินทรีย
ที่มีประโยชนตอดินและพืชมาเพาะเลี้ยงเพื่อเพ่ิมจํานวนมากๆ แลวเติมลงในดนิที่จะเพาะปลกู
พืชเศรษฐกิจ เชน ไรโซเบียม แหนแดง ไมโคไรซา สาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงิน และจุลินทรยี
อ่ืนๆ 
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3.6  ขอดีขอดอยของปุยเคมี 

 ขอดี 

1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชตอนํ้าหนักปุยสูง ใชปริมาณเล็กนอยก็เพียงพอ 

2. ปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืชไดเร็ว 

3. ราคาตอนํ้าหนักของธาตุอาหารพืชมีราคาต่ํา สะดวกตอการขนสงและเก็บรักษา 

4. หาซื้องาย เพราะเปนผลิตผลที่ผลติไดจากโรงงาน สามารถผลติไดจํานวนมาก 

 ขอดอย 

1. ไมมีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณสมบัติทางฟสิกสของดิน คือไมชวยทําใหดินโปรง 

2. ปุยเคมีบางชนิด เชน ปุยแอมโมเนีย ถาใชในปรมิาณมารและติดตอกันเปน
 เวลานานจะทาํใหดินเปนกรดมากขึ้น ตองแกโดยการใสปูนขาว 

3. การใชปุยเคมีตองระมัดระวัง เพราะปุยเคมีทุกชนดิมีความเค็ม ถาใสมาก
 หรือใสติดโคนตนพืชจะเปนอันตรายตอตนพืชและการงอกของเมล็ด 

4. ผูใชปุยเคมีจะตองมีความรูความเขาใจเรื่องปุยพอสมควร จึงจะใชอยางได
 ผลตอบแทนคุมคา 
 

3.7  ปญหาเกี่ยวกับปุยเคมี 

  1. ปญหาปุยเคมีมีราคาแพง เกิดจากการที่ตองพ่ึงการนําเขาปุยเคมีจาก
ตางประเทศเกือบทั้งหมด จึงทําใหราคาจําหนายปุยเคมีในประเทศเคลื่อนไหวขึ้นลงตามราคา
นําเขาเปนสําคัญ โดยถาราคาปุยเคมีในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น จะดวยสาเหตุใดก็ตามก็จะกระทบถึง
ราคาปุยเคมีในประเทศดวย นอกจากนั้นอัตราแลกเปลี่ยนก็มีผลทําใหราคาปุยเคมีเปลี่ยนแปลง
ดวยเชนกัน โดยจะเห็นไดจากการปรับคาเงินบาทใหลอยตวัในชวงปลายป 2540 ซึ่งจะทําให
คาเงินบาทออนตัวลงอยางมากเปนผลใหราคาปุยเคมีเพ่ิมสูงขึ้นมากดวยเชนเดียวกัน 

  2. ปญหาปุยเคมีขาดคุณภาพ สาเหตุเกิดจากการปลอมปน จากเหตุการณที่
ผานมาพบวา การระบาดของปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีผิดมาตรฐานมีความสัมพันธกับภาวะขาด
แคลนและราคาจําหนายของปุยเคมี คือถาปใดเกิดภาวะปุยขาดแคลนและมีราคาแพงพอคาจะ
ฉวยโอกาสหาผลประโยชนโดยการผลิตปุยเคมีคุณภาพต่ําออกจําหนาย แตในชวงที่ผานมา
ปุยเคมีมีปริมาณมากพอ ประกอบกับทางราชการไดมีมาตรการปองกันและปราบปรามผูผลิต
และจําหนายปุยปลอม ปุยเสื่อมคุณภาพ และปุยไมไดมาตรฐานอยางตอเน่ืองตลอดเวลา จึงพบ
ปุยเคมีปลอมและคุณภาพต่ํากวามาตรฐานไมมากนัก 



 27

  3. ปญหาเกี่ยวกับการใชปุยเคมีในการเกษตร เชน การใชปุยเคมีไมเหมาะสม
กับชนิดพืชและสภาพดินทีเ่พาะปลูก ชวงเวลาการใสไมตรงกับเวลาที่พืชตองการ และอัตราการ
ใชปุยอยูในเกณฑต่ํา เน่ืองจากเกษตรกรมีความรูเรื่องปุยนอยเกิดความสับสน อาจเลือกซื้อปุย
ไปใชตามที่เห็นวาราคาต่าํกวาปุยสูตรอ่ืน หรือเห็นวาหาซื้อไดงาย ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําให
เกษตรกรใชปุยไมตรงกับพืชและดินตามคําแนะนําของทางราชการ นอกจากนี้รานคาปุย
สวนใหญอยูในเมืองเกษตรกรไปหาซื้อปุยลําบาก ประกอบกับการขาดแคลนเงินทุนและบาง
เวลาไมมีเงินคาปุยจึงทําใหใชปุยไมตรงกับเวลาที่พืชตองการ และอัตราที่ใชโดยเฉลี่ย
คอนขางต่ํา 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 
4.1 ผลการวิเคราะหอุปสงคปุยเคมีทางการเกษตรของประเทศไทย 

  1. การวิเคราะหความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยป 2529 
– 2547 โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (หนา 15) ไดผลดังน้ี 
 
 LnQcf  =  12.07075 – 0.190172 * LnPwf + 0.253329 * LnQimf + 0.327184 * LnT 
 (-2.0077)* (2.2426)** (7.4371)*** 
 

R2  = 0.9807 

R2 adj  = 0.9768 

F - Value = 253.8419 

D.W.  = 2.3965 

คาใน  (    )  คือ คา  t – statistics ของคาสัมประสิทธิ ์

โดยที่ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 90 

 ** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 

 *** = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 99 

  2. จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณความตองการใชปุยเคมี
ทางการเกษตรของประเทศไทย (Qcf)  ไดแก 

 - ราคาขายสงปุยเคมี (Pwf) มีคาสัมประสทิธิข์องความยดืหยุนเทากบั -0.1902 
แสดงวา หากราคาขายสงปุยเคมีภายในประเทศ (Pwf) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
จะทําใหความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) ลดลงรอยละ 0.1902 หรือในทางกลับกัน 
หากราคาขายสงปุยเคมีภายในประเทศ (Pwf) ลดลงรอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําให
ความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.1902 
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 - ปริมาณการนําเขาปุยเคมี (Qimf) มีคาสัมประสิทธิข์องความยืดหยุนเทากบั 
0.2533 แสดงวา หากปริมาณการนําเขาปุยเคมี (Qimf) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ 
จะทําใหความตองการใชปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf) เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.2533 และหากปริมาณ
การนําเขาปุยเคมี (Qimf) ลดลงรอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหความตองการใชปุยเคมี
ทางการเกษตร (Qcf) ลดลงรอยละ 0.2533 เชนเดียวกนั 

 - แนวโนมเวลา (T) มีคาสัมประสิทธิข์องความยืดหยุนเทากับ 0.3272 แสดง
วา หากแนวโนมเวลาเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ จะทําใหความตองการใช
ปุยเคมีทางการเกษตร (Qcf)  เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3272 

  3. นําผลการคํานวณอุปสงคปุยเคมีจากแบบจําลองอุปสงคปุยเคมีทางการเกษตร
ของประเทศไทยขางตน มาทดสอบความแมนยาํของการคาดคะเนโดยพิจารณาจากคาสถิติ 
Theil ‘s U Statistics ผลจากการคํานวณ พบวา คา U เทากับ 0.0182 แสดงวา แบบจําลองอุป
สงคปุยเคมีทีป่ระมาณคาไดมีความแมนยําในการพยากรณคอนขางสูง (ตารางผนวกที่ 4) 

  4. การวิเคราะหอุปสงคปุยเคมีหรือความตองการใชปุยเคมีในประเทศ เปนการ
วิเคราะห 2 กรณี คือ กรณคีวามตองการใชปุยเคมีทีเ่กดิจากการนําเขาในสถานการณปรกติ และ
กรณีที่เปลีย่นแปลงตามนโยบายลดการนาํเขาปุยเคมีในชวงระหวางป 2549 – 2552  
 
4.2  ผลการวเิคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร 

  การวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีทางการเกษตร จะอาศัย
แนวคิดที่เชื่อมโยงผลกระทบจากการลดการนําเขาปุยเคมีที่มีตอความตองการใชปุยเคมีใน
การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร โดยการประยุกตใชทฤษฎีอุปสงคปจจัยการผลิต 
แลวนําผลจากการประมาณความตองการใชปุยเคมีดังกลาวมาวิเคราะหผลโดยผานคาตัวทวคีณู
ของตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ขนาด 63 สาขาการผลิต ในการศึกษาครั้งน้ีใชราคาคงทีป่ 
2543 เพ่ือวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความตองการใชปุยเคมีที่มีตอมูลคาเพิ่มของ
ภาคเกษตร 

  การพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการดาํเนินนโยบายลดการนาํเขาปุยเคมี
ทางการเกษตรเปนการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการใชปุยเคมีในชวงที่ยังไมมีนโยบาย
ลดการนําเขา ซึ่งกําหนดใหเปนแนวทางที่เปนฐาน (Base Scenario) กับในชวงที่มีนโยบายลด
การนําเขา ซึ่งกําหนดใหเปนแนวทางตามนโยบาย (Scenarios) ผลการวิเคราะห ดังนี้ 
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 1) แนวทางที่เปนฐาน (Base Scenario) เปนแนวทางการใชปุยเคมีใน
สถานการณที่ยังไมมีนโยบายลดการนําเขา ในชวงระหวางป 2549 – 2552  

 ผลการศึกษาภายใตขอสมมติฐานวา หากไมมีการดําเนินนโยบายลดการ
นําเขาปุยเคมี คาดวา ปริมาณการนําเขาปุยเคมีระหวางป 2549 – 2552 จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 4.324 ตอป โดยในป 2549 มีปริมาณนําเขาปุยเคมี 4.645 ลานตนั เพ่ิมขึ้นเปน 
5.055 ลานตนั และ 5.273 ลานตัน ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ และปริมาณความ
ตองการใชปุยเคมีเพ่ือใชเปนปจจัยการผลิตพืชผลทางการเกษตร ระหวางป 2549 – 2552 มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉลีย่รอยละ 1.939 ตอป โดยในป 2549 มีปริมาณความตองการใชปุยเคมี 
4.206 ลานตนั เพ่ิมขึ้นเปน 4.373 ลานตัน และ 4.455 ลานตัน ในป 2551 และป 2552 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ทั้งน้ี การวิเคราะหความตองการใชปุยเคมีตามแนวทางที่เปนฐานจะ
สงผลกระทบตอภาคเกษตร ดังนี้ 

• ภาคเกษตร 

 การวิเคราะหผลกระทบตามแนวทางที่เปนฐานตอภาคเกษตรในชวง
ระหวางป 2549 – 2552 พบวา อุปสงคปุยเคมีที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณปรกติ จะสงผล
ทําใหมูลคาเพิ่ม ไดแก ผลตอบแทนของแรงงาน และผลตอบแทนการผลิต ของภาคเกษตร
มีมูลคารวม 1,613,352.639 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.004 ตอป จาก 
403,313.062  ลานบาท ในป 2549 เปน 403,363.013 ลานบาท ในป 2552 (ตารางที่ 3)  
สาขาการผลติสินคาเกษตรที่สําคัญทีใ่ชปุยเคมีเปนปจจัยในการผลติ ไดแก สาขาการผลิตขาว 
ขาวโพด ผัก ผลไม ยางพารา ออย และมันสําปะหลัง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาขาการผลิตที่ใช
เปนปจจัยรวมกับการผลิตปุยเคมี ไดแก สาขาการผลติโค กระบือ  สุกร สัตวปก ปศุสัตวอ่ืนๆ 
พืชตระกลูถัว่ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เปนตน 

 2)  แนวทางตามนโยบาย (Scenarios) ประกอบดวย แนวทางที่มีการลดการ
ใชปุยเคมีตามเปาหมายของนโยบายลดการนําเขา ในชวงระหวางป 2549 – 2552 (แนวทาง
ที่ 1) และแนวทางที่มีการลดการใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้น 
(แนวทางที่ 2 – 3)  ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 (1) แนวทางที่ 1 (Scenario 1) เปนแนวทางภายใตขอสมมติฐานวา 
หากการดําเนินนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีเปนไปตามเปาหมายของนโยบายเกษตรอินทรีย 
(หนา 23) ในชวงระหวางป 2549 – 2552 โดยลดปริมาณการนาํเขาปุยเคมีลงรอยละ 10 ตอป 
ในป 2549 และป 2550 และลดลงรอยละ 15 ตอป ในป 2551 และป 2552 กลาวคือ ปริมาณ
การนําเขาปุยเคมีลดลงเฉลี่ยรอยละ 13.530 ตอป โดยในป 2549 จะมีปริมาณนําเขาปุยเคมี 
4.007 ลานตัน ลดลงเปน 3.065 ลานตัน และ 2.605 ลานตัน ในป 2551 และป 2552 
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ตามลําดับ และจากการดําเนินนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีดังกลาว ไดสงผลใหปริมาณความ
ตองการใชปุยเคมีในชวงป 2549 – 2552 มีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.794 ตอป โดยในป 
2549 จะมีความตองการใชปุยเคมี 4.051 ลานตัน ลดลงเปน 3.853 ลานตัน และ 3.726 ลาน
ตัน ในป 2551 และป 2552 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ทั้งน้ี การวิเคราะหความตองการลดการใช
ปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาตามเปาหมาย จะสงผลกระทบตอภาคเกษตร ดังนี้ 

• ภาคเกษตร 

 การวิเคราะหผลกระทบตามแนวทางที่ 1 ตอภาคเกษตร 
ในชวงระหวางป 2549 – 2552 พบวา แนวโนมอุปสงคปุยเคมทีี่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายลด
การนําเขาปุยเคมีตามเปาหมาย จะสงผลกระทบทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรลดลงต่ํากวา
แนวทางที่เปนฐานรอยละ 0.0213 (ตารางที่ 4) โดยมีมูลคารวม 1,613,009.652 ลานบาท มี
แนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.005 ตอป จาก 403,282.138 ลานบาท ในป 2549 เปน 
403,217.100 ลานบาท ในป 2552 (ตารางที่ 3) ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกลาว จะ
สงผลทําใหมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตตางๆ ในภาคเกษตรที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยในการผลิตลด
ต่ําลงกวาแนวทางที่เปนฐานเฉลี่ย ประมาณรอยละ 0.0556 และสาขาการผลิตที่ใชเปนปจจัย
รวมกับการผลิตปุยเคมีลดลงต่ํากวาแนวทางที่เปนฐานเฉลี่ยรอยละ 0.1139  (ตารางที่ 4) 

 (2) แนวทางที่ 2 (Scenario 2) เปนแนวทางภายใตขอสมมติฐานวา 
หากมีการลดปริมาณการใชปุยเคมตีามนโยบายลดการนําเขาตามเปาหมาย รวมกับการใชปุย
อินทรียเพ่ิมขึน้รอยละ 10 ตอป ในป 2549 และเพิ่มขึน้เปนรอยละ 15  20  และ  25  ตอป  ในป 
2550 ป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ทั้งน้ี การวิเคราะหความตองการลดการใชปุยเคมีรวมกับ
การใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นดังกลาว จะสงผลกระทบตอภาคเกษตร ดังนี้  

• ภาคเกษตร 

 การวิเคราะหผลกระทบตามแนวทางที่ 2 ตอภาคเกษตรในชวง
ระหวางป 2549 - 2552 พบวา ในสถานการณที่มีการลดปริมาณการใชปุยเคมีตามนโยบายลด
การนําเขาปุยเคมีตามเปาหมาย รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นตามแนวทางที ่ 2 ดังกลาว จะ
สงผลกระทบทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรมีมูลคารวมเพ่ิมขึ้นเล็กนอยใกลเคียงกับแนวทางที่
เปนฐาน และสูงกวาแนวทางที่ 1 โดยมีมูลคารวม 1,613,404.488 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 0.008 ตอป จาก 403,311.733 ลานบาท ในป 2549 เปน 403,415.503 ลานบาท 
ในป 2552 (ตารางที่ 3) สาํหรับสาขาการผลิตตางๆ ในภาคเกษตรที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยในการ
ผลิตจะมีมูลคาเพิ่มขึ้นสูงกวาแนวทางที่เปนฐานเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.0084 และสาขาการผลิต
ที่ใชเปนปจจัยรวมกับการผลิตปุยเคมีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.0172  (ตารางที่ 4) 
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 (3) แนวทางที่ 3 (Scenario 3) เปนแนวทางภายใตขอสมมติฐานวา 
หากมีการลดปริมาณการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาตามเปาหมาย รวมกับการใช
ปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  25  30  และ 35 
ตอป ในป 2550 ป 2551 และป 2552 ตามลําดับ ทั้งน้ี การวิเคราะหความตองการลดการ
ใชปุยเคมีรวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นดังกลาว จะสงผลกระทบตอภาคเกษตร ดังน้ี 

• ภาคเกษตร 

 การวิเคราะหผลกระทบตามแนวทางที่ 3 ตอภาคเกษตรในชวง
ระหวางป 2549 – 2552 พบวา ในสถานการณที่มีการลดปริมาณการใชปุยเคมีตามนโยบาย
ลดการนําเขาปุยเคมีตามเปาหมาย รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นตามแนวทางที่ 3 จะสงผล
กระทบทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรสูงกวาแนวทางที่เปนฐานรอยละ 0.0196 (ตารางที่ 4) 
โดยมีมูลคารวม 1,613,668.186 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.017 ตอป จาก 
403,332.814 ลานบาท ในป 2549 เปน 403,546.78 ลานบาท ในป 2552 (ตารางที่ 3)  สวน
ผลกระทบที่มีตอสาขาการผลิตตางๆ ในภาคเกษตรที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยในการผลิต จะมี
มูลคาเพิ่มขึ้นสูงกวาแนวทางที่เปนฐานเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.0511 สําหรับสาขาการผลิตที่ใช
เปนปจจัยรวมกับการผลติปุยเคมีจะมีมูลคาเพิ่มเพ่ิมขึ้นเฉลีย่ประมาณรอยละ 0.1048  (ตารางที่ 4) 

  การวิเคราะหผลกระทบจากการลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขา
ปุยเคมีทางการเกษตร ระหวางป 2549 – 2552 โดยพิจารณาจากมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร 
สรุปไดวา 

• เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบจากการลดการใชปุยเคมีตามนโยบาย
ลดการนําเขา ระหวางป 2549 – 2552 ตามแนวทางที่ 1 กับแนวทางที่เปนฐาน จะเห็นไดวา 
มูลคาเพิ่มของภาคเกษตร เม่ือมีการใชปุยเคมีในการผลิตทางการเกษตรตามสถานการณที่ยังไม
มีนโยบายลดการนําเขา (แนวทางที่เปนฐาน) จะมีมูลคาเพิ่มสูงกวาแนวทางที่ 1 ซึ่งมีการลดการ
ใชปุยเคมีตามเปาหมายของนโยบายฯ 

• เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลกระทบจากการลดการใชปุยเคมีตามนโยบาย
ลดการนําเขา ระหวางป 2549 - 2552 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นตามแนวทางที่ 2 และ 3 
กับแนวทางทีเ่ปนฐาน จะเห็นไดวา มูลคาเพิ่มของภาคเกษตรที่ไดรบัผลกระทบจากการลดการ
ใชปุยเคมีรวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึน้ตามแนวทางที่ 2 จะทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรมี
คาใกลเคียงกบัแนวทางทีเ่ปนฐาน และเม่ือมีการใชปุยเคมีรวมกบัการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นตาม
แนวทางที่ 3 จะทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรมีคาสูงกวาแนวทางที่เปนฐาน ประมาณรอยละ 
0.0196  
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 ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา แนวทางการพฒันาการเกษตรจากการดําเนินนโยบาย
ลดการใชปุยเคมีจากการนําเขาตามเปาหมาย ระหวางป 2549 – 2552 ควรพิจารณาดําเนินการ
ตามแนวทางที่ 2 โดยลดการใชปุยเคมตีามนโยบายลดการนําเขาลงรอยละ 10 ตอป ในป 2549 
และป 2550 และรอยละ 15 ตอป ในป 2551 และป 2552  รวมกบัการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 10 ตอป ในป 2549 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 15  20  และ  25  ตอป  ในป 2550 ป 2551 
และป 2552 ตามลําดับ สงผลทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรมีมูลคาใกลเคียงกบัแนวทางที่เปน
ฐานซึ่งมีการใชปุยเคมตีามสถานการณปรกติ โดยมีมูลคารวม 1,613,404.488 ลานบาท และ
สงผลทําใหปริมาณการนําเขาลดลง 6.534 ลานตัน คิดเปนมูลคา 49,336.62 ลานบาท 
นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมใหมีการใชปุยอินทรียเพ่ือใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาเกษตร
อินทรีย เพ่ือเพ่ิมมูลคาและสนองความตองการของตลาดมากขึ้นดวย อยางไรก็ดี แนวทางที่ 3 ก็
เปนแนวทางที่ควรพิจารณาดําเนินการ หากมีปริมาณปุยอินทรียมากขึ้นพอเพียงที่จะใชรวมกับ
ปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาดังกลาว จะสงผลทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นดวย 
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ตารางที่ 2   ปริมาณการนําเขาปุยเคมี  และอุปสงคปุยเคมีตามแนวทางที่เปนฐาน  
 และแนวทางที่ 1  ป 2549 – 2552 
          หนวย : ตัน 

ปริมาณการนาํเขาปุยเคม ี อุปสงคปุยเคม ี
แนวทางที่เปนฐาน แนวทางที่ 1 แนวทางที่เปนฐาน แนวทางที่ 1 ป 
(Base scenario) (Scenario 1) (Base scenario) (Scenario 1) 

2549 4,644,571 4,006,857 4,205,655 4,051,210 

2550 4,845,402 3,606,171 4,290,011 3,980,710 

2551 5,054,918 3,065,245 4,373,222 3,852,708 

2552 5,273,493 2,605,459 4,455,131 3,726,384 
อัตราเพิม่เฉลี่ยตอป 4.324 -13.530 1.939 -2.794 

(รอยละ)     
 
หมายเหตุ  :   แนวทางที่เปนฐาน  คือ  การใชปุยเคมตีามสถานการณปรกต ิ
 แนวทางที่ 1          คือ  การลดการใชปุยเคมีรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550  

และรอยละ 15 ในป 2551 และป 2552 ตามนโยบายฯ 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 3   ผลกระทบตอมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร แนวทางที่เปนฐาน  แนวทางที่ 1   
 แนวทางที่ 2  และแนวทางที่ 3   ป 2549 – 2552 

     หนวย : ลานบาท 
แนวทางที่เปนฐาน แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 ป 
(Base scenario) (Scenario 1) (Scenario 2) (Scenario 3) 

2549 403,313.062 403,282.138 403,311.733 403,332.814 

2550 403,329.952 403,268.022 403,326.111 403,365.729 

2551 403,346.613 403,242.393 403,351.142 403,422.863 

2552 403,363.013 403,217.100 403,415.503 403,546.780 

รวม 1,613,352.639 1,613,009.652 1,613,404.488 1,613,668.186 

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป 0.004 -0.005 0.008 0.017 

(รอยละ)     
 
หมายเหตุ  :    แนวทางที่เปนฐาน  คือ  การใชปุยเคมีตามสถานการณปรกติ 
 แนวทางที่ 1          คือ  การลดการใชปุยเคมีรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550  

และรอยละ 15 ในป 2551 และป 2552 ตามนโยบายฯ 
 แนวทางที่ 2          คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพิ่มขึน้ 
  รอยละ 10 15 20 และ 25 ตอป ในป 2549 – 2552ตามลําดับ 
 แนวทางที่ 3          คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพิ่มขึน้ 
  รอยละ 20 25 30 และ 35 ตอป ในป 2549 – 2552ตามลําดับ 

 การคิดมูลคา คิดจากราคาคงที่ ป 2543 
 
ที่มา : จากตารางผนวกที่ 5 - 8 
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ตารางที่ 4   การเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตที่สําคัญในภาคเกษตร แนวทางที่ 1  
แนวทางที่ 2  และแนวทางที่ 3   เทียบกับแนวทางที่เปนฐาน  

 
มูลคาเพิ่ม (พันบาท) รอยละเฉลี่ยท่ีเพิ่มจากแนวทางที่เปนฐาน 
แนวทางที่เปนฐาน  แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 sector สาขาการผลิต 
(Base scenario) (Scenario 1) (Scenario 2) (Scenario 3) 

  สาขาที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยการผลิต 1,319,234,466 -0.0556 0.0084 0.0511 
001 ขาวเปลือก 321,329,248 -0.0040 0.0006 0.0037 
002 ขาวโพด 41,333,312 -0.0216 0.0033 0.0199 
003 ขาวฟาง และธัญพืชอ่ืน ๆ 1,862,052 -0.1705 0.0258 0.1568 
004 มันสําปะหลัง 30,673,432 -0.0446 0.0067 0.0410 
006 พืชตระกูลถั่ว 20,738,387 -0.2076 0.0314 0.1910 
007 ผัก 129,707,255 -0.0074 0.0011 0.0068 
008 ผลไม 194,396,449 -0.0066 0.0010 0.0061 
009 ออย 64,855,112 -0.0066 0.0010 0.0060 
010 มะพราว 9,013,616 -0.0170 0.0026 0.0156 
011 ปาลมน้ํามัน 17,027,276 -0.0446 0.0067 0.0410 
012 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอ่ืนๆ 3,218,420 -0.1344 0.0203 0.1237 
015 ยางพารา 152,444,306 -0.0122 0.0018 0.0112 
016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 30,202,649 -0.1850 0.0280 0.1702 
022 การเลี้ยงไหม 4,544,008 -0.0065 0.0010 0.0060 
025 การประมงทะเล 267,783,841 -0.0156 0.0024 0.0143 
026 การประมงน้ําจืด 30,105,103 -0.0048 0.0007 0.0044 

  สาขาที่เปนปจจัยรวมกับการผลิตปุยเคมี 252,176,779 -0.1139 0.0172 0.1048 
006 พืชตระกูลถั่ว 20,738,387 -0.2076 0.0314 0.1910 
010 มะพราว 9,013,616 -0.0170 0.0026 0.0156 
016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 30,202,649 -0.1850 0.0280 0.1702 
017 โคและกระบือ 59,083,670 -0.0099 0.0015 0.0091 
018 สุกร 18,554,299 -0.0119 0.0018 0.0110 
019 ปศุสัตวอ่ืน ๆ 11,154,288 -0.3214 0.0486 0.2957 
020 สัตวปก 80,546,030 -0.0099 0.0015 0.0091 
024 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลิตจากปาอ่ืนๆ  22,883,841 -0.1488 0.0225 0.1369 

  รวมภาคเกษตร 1,613,352,639 -0.0213 0.0032 0.0196 

 
หมายเหตุ  :    แนวทางที่เปนฐาน   คือ  การใชปุยเคมีตามสถานการณปรกติ 
 แนวทางที่ 1          คือ  การลดการใชปุยเคมีรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550   
  และรอยละ 15 ในป 2551 และป 2552 ตามนโยบายฯ 
 แนวทางที่ 2          คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพิ่มขึน้ 
  รอยละ 10 15 20 และ 25 ตอป ในป 2549 – 2552ตามลําดับ 
 แนวทางที่ 3          คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพิ่มขึน้ 
  รอยละ 20 25 30 และ 35 ตอป ในป 2549 – 2552ตามลําดับ 
ที่มา : จากตารางผนวกที่ 9 



บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 

การศึกษาการใชสารเคมีทางการเกษตร เนนเฉพาะปุยเคมีที่เกษตรกรใชเปนปจจัย
การผลิตประมาณรอยละ 90 ของสารเคมีทางการเกษตร ประเทศไทยไดมีการนําเขาปุยเคมีเพ่ือใช
เปนปจจัยในการเพิ่มผลผลติติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากไมมีแหลงวัตถุดิบที่จะนํามา
ผลิตปุยเคมีในเชิงพาณิชย ทําใหสูญเสยีเงินตราตางประเทศจากการนําเขาปุยเคมีเพ่ิมขึ้นจนถึง
ปจจุบัน ประมาณปละ 3 หม่ืนลานบาท นอกจากนี้ ปุยเคมีที่เกษตรกรใชยังมีการปลอมปน 
คุณภาพไมไดมาตรฐาน มีราคาแพง และเกษตรกรยังขาดความเขาใจในการใชปุยอยางถูกวธิ ี
จึงสงผลใหสภาพดินเสียและคุณสมบัติดินเปลี่ยน ทําลายระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 
ประกอบกับปจจุบันผูบริโภคไดมีการตื่นตัวในเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมมากขึ้น รัฐบาลจึง
ดําเนินนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีของรัฐบาลตามแผนบูรณาการเกษตรอินทรียในชวงระหวาง
ป 2549 – 2552 โดยมีเปาหมายลดปริมาณการนําเขาปุยเคมีและสารเคมีลงรอยละ 50 ของ
มูลคาการนําเขา (ป 2549 และป 2550 ลดลงรอยละ 10 ตอป ป 2551 และป 2552 ลดลงรอยละ 
15 ตอป) จากนโยบายดังกลาวจะมีผลทําใหปริมาณการใชปุยเคมีในการผลิตทางการเกษตร
ลดลง สงผลกระทบตอมูลคาเพิ่มในภาคเกษตรลดลงดวย ในการนี้รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริม
การใชปุยอินทรียและสารอินทรีย เพ่ือการฟนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอมใหเกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้งยังชวยใหผลผลิตมีคุณภาพ ปราศจากสารตกคาง และเปนการเพิ่ม
มูลคาเพิ่มของภาคเกษตรใหสูงขึ้น แตอยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนวาระแหงชาตเิกษตรอินทรยี
ยังไมมีการกําหนดปริมาณการใชปุยอินทรียและสารอนิทรียที่เหมาะสม ดังนั้น สํานักนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตร จึงเห็นควรทําการวิเคราะหหาการใชปุยอินทรียและสารอินทรียที่
เหมาะสมรวมกับการลดการใชปุยเคมีในการผลิตสินคาเกษตร โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Linear Regression Analysis) ดวยวธิีกําลงัสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square 
Method : OLS) เพ่ือประมาณคาความตองการใชปุยเคมีระหวางป 2549 – 2552 และวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรโดยใชตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต ป 2543 
ผลการวิเคราะหมีสาระสําคญัสรุปไดดังนี้  

  1. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคปุยเคมีทางการเกษตรของไทย โดยใช
สมการถดถอยเชิงซอน พบวา ราคาขายสงปุยเคมี ปริมาณการนําเขาปุยเคมี และแนวโนมเวลา 
เปนตวัแปรทีส่ามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชปุยเคมีภายในประเทศ โดยใหปจจัย
อ่ืนๆ คงที่ โดยมีคาความยืดหยุนของปริมาณความตองการใชปุยเคมีภายในประเทศตอราคา
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ขายสงปุยเคมี เทากับ -0.1902 แสดงวา ถาราคาขายสงปุยเคมีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้รอยละ 1 จะ
ทําใหปริมาณความตองการใชปุยเคมีภายในประเทศลดลงรอยละ 0.1902 และการวัดความ
แมนยําในการพยากรณของแบบจําลองโดยพิจารณาจากคา U ซ่ึงมีคาเทากับ 0.0182 แสดงวา 
การพยากรณของแบบจําลองความตองการใชปุยเคมีมีความแมนยําคอนขางสูง 

 2. การประมาณคาความตองการใชปุยเคมีระหวางป 2549 – 2552 มี 2 กรณี 
ประกอบดวย  

 2.1 กรณีที่มีการใชปุยเคมีสถานการณปรกติโดยไมมีนโยบายลดการนําเขา
ปุยเคมี (แนวทางที่เปนฐาน)  

 2.2 กรณีที่มีการลดการใชปุยเคมีตามเปาหมายของนโยบายลดการนําเขา
ปุยเคมี โดยลดการใชปุยเคมีลงรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550 และลดลงรอยละ 15 
ตอป ในป 2551 และป 2552 (แนวทางที่ 1) นอกจากนี้ไดพิจารณาแนวทางการใชปุยเคมี
รวมกับปุยอินทรีย ดังน้ี 

 1) การลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาตามเปาหมายตาม
แนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และเพิม่ขึ้นเปนรอยละ 
15  20  และ  25  ตอป  ในป 2550  ป 2551  และป 2552  ตามลําดับ (แนวทางที่ 2)   

 2) การลดการใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรยี
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป ในป 2549 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 25  30  และ  35  ตอป ในป 2550  
ป 2551  และป 2552  ตามลําดับ (แนวทางที่ 3)  

 3. การวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีโดยใชตารางปจจัยการผลิต
และผลผลิต เปนการประมาณมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร เม่ืออุปสงคขั้นสุดทายในสวนของการใช
ปุยเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรเปลีย่นแปลงไป ใน 4 กรณี คือ  กรณีที่ 1) การใชปุยเคมี
เปนปจจัยในการผลิตสินคาเกษตรในสถานการณปรกติตามแนวทางที่เปนฐาน  กรณีที่ 2) 
การลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาตามเปาหมายตามแนวทางที่ 1  กรณีที่ 3) 
การลดการใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป ในป 
2549 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  15  20  และ 25 ตอป ในป 2550 ป 2551 และป 2552  
ตามลําดับ  และกรณีที่ 4) การลดการใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรีย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  25  30  และ 35 ตอป ในป 2550 ป 
2551  และป 2552 ตามลาํดับ ผลการวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใชปุยเคมีที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงการใชปุยเคมีทางการเกษตรที่มีตอมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร ดังนี้ 
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 3.1 แนวทางที่เปนฐาน เปนแนวทางการใชปุยเคมีเปนปจจัยการผลิตสินคา
เกษตรในสถานการณที่ยังไมมีการดําเนินนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีทางการเกษตร ระหวาง
ป 2549 – 2552 คาดวา ความตองการใชปุยเคมีจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉลีย่รอยละ 1.939 ตอป 
จาก 4.206 ลานตัน ในป 2549 เปน 4.373 ลานตัน และ 4.455 ลานตัน ในป 2551 และป 2552 
ตามลําดับ ผลกระทบจากการใชปุยเคมีดังกลาวสงผลกระทบตอภาคเกษตร โดยทําใหมูลคาเพิม่
ของภาคเกษตรมีมูลคารวม 1,613,352.639 ลานบาท มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.004 ตอ
ป จาก 403,313.062 ลานบาท ในป 2549 เปน 403,363.013 ลานบาท ในป 2552 สาขาการ
ผลิตการเกษตรที่สําคัญที่ไดรับผลกระทบจากการใชปุยเคมี ไดแก ขาว ขาวโพด ผัก ผลไม 
ยางพารา ออย และมันสําปะหลัง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาขาการผลิตที่ใชเปนปจจัยรวมกับ
การผลิตปุยเคมี ไดแก สาขาการผลิตโค กระบือ สุกร สัตวปก ปศุสตัวอ่ืนๆ พืชตระกูลถัว่ และ
ผลผลติทางการเกษตรอื่นๆ  

 3.2 แนวทางที่ 1 เปนกรณีที่มีการลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการ
นําเขาปุยเคมี ระหวางป 2549 – 2552 โดยมีเปาหมายลดการนาํเขาปุยเคมีลงรอยละ 10 ตอป 
ในป 2549  และป 2550 และลดลงรอยละ 15 ตอป ในป 2551 และป 2552 ทั้งน้ี การลดการใช
ปุยเคมีตามเปาหมายของนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีดังกลาว จะทําใหการใชปุยเคมีมี
แนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.794 ตอป โดยมีปริมาณลดลงจาก 4.051 ลานตัน ในป 2549 เปน 
3.853 ลานตนั และ 3.726 ลานตัน ในป 2551 และป 2552 ตามลาํดับ การลดการใชปุยเคมีใน
การผลิตทางการเกษตรจะสงผลกระทบทําใหมูลคาเพิม่ภาคเกษตรมีมูลคารวม 1,613,009.652 
ลานบาท ต่ํากวาแนวทางที่เปนฐานรอยละ 0.0213 ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายดังกลาว 
จะสงผลทําใหมูลคาเพิ่มของสาขาการผลติตางๆ ในภาคเกษตรที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยการผลิตลด
ต่ําลงกวาแนวทางที่เปนฐานประมาณรอยละ 0.0556 และสาขาการผลิตทีใ่ชเปนปจจัยรวมกับ
การผลิตปุยเคมีลดลงต่ํากวาแนวทางที่เปนฐานประมาณรอยละ 0.1139 

3.3. กรณีที่มีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียระหวางป 2549 – 2552  

1) แนวทางที ่ 2 เปนการลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขา
ตามเปาหมาย รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ  15  20  และ  25  ตอป  ในป 2550  ป 2551  และป 2552  ตามลําดับ  จะสงผลกระทบตอ
ภาคเกษตรทาํใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรมีมูลคารวม 1,613,404.488 ลานบาท ใกลเคียงกับ
แนวทางที่เปนฐาน สาขาการผลิตทางการเกษตรที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยในการผลติจะมีมูลคาเพิ่ม
เพ่ิมสูงกวาแนวทางที่เปนฐานประมาณรอยละ 0.0084 และสาขาการผลิตที่ใชเปนปจจัยรวมกับ
การผลิตปุยเคมีเพ่ิมขึ้นสูงกวาแนวทางที่เปนฐานประมาณรอยละ 0.0172 
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2) แนวทางที่ 3 เปนการลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการ
นําเขาตามเปาหมาย รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึน้รอยละ 20 ตอป ในป 2549 และเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ  25  30  และ  35  ตอป  ในป 2550  ป 2551  และป 2552  ตามลําดับ จะสงผล
กระทบตอภาคเกษตรทําใหมูลคาเพิ่มของภาคเกษตรมีมูลคารวม 1,613,668.186 ลานบาท สูง
กวาแนวทางที่เปนฐานรอยละ 0.0196 สาขาการผลติทางการเกษตรที่ใชปุยเคมีเปนปจจัยในการ
ผลิตจะมีมูลคาเพิ่มเพ่ิมสูงกวาแนวทางที่เปนฐานเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.0511 สวนสาขาการ
ผลิตที่ใชเปนปจจัยรวมกับการผลิตปุยเคมีจะมีมูลคาเพิ่มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.1048 

4. การเปรียบเทียบผลกระทบจากการดําเนินนโยบายลดการนําเขาปุยเคมี
ทางการเกษตรตามเปาหมาย ระหวางป 2549 – 2552 โดยพิจารณาจากมูลคาเพิ่มของภาค
เกษตร พบวา การลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 จะสงผล
กระทบตอภาคเกษตรทําใหมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 0.0213 ในขณะที่การลดการใชปุยเคมีตาม
นโยบายลดการนําเขา รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นตามแนวทางที่ 2 จะสงผลกระทบตอ
ภาคเกษตรทําใหมูลคาเพิ่มมีมูลคาใกลเคียงกับแนวทางที่เปนฐาน และหากลดการใชปุยเคมี
ตามนโยบายลดการนําเขา รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นตามแนวทางที่ 3 จะสงผลกระทบ
ตอภาคเกษตรทําใหมูลคาเพิ่มเพ่ิมขึ้นสูงกวาแนวทางที่เปนฐานประมาณรอยละ 0.0196 

 5. ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา แนวทางการพฒันาการเกษตรจากการลดการใชปุยเคมี
ในการผลติทางการเกษตรตามนโยบายลดการนําเขา ระหวางป 2549 – 2552 ควรพิจารณาจาก
แนวทางการลดการใชปุยเคมีตามนโยบายลดการนําเขาตามเปาหมาย รวมกับการใชปุยอินทรยี
เพ่ิมขึ้นตามแนวทางที่ 2  โดยลดการใชปุยเคมีลงรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550 และ
ลดลงรอยละ 15 ตอป ในป 2551 และป 2552 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป 
ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15  20  และ 25 ตอป ในป 2550  ป 2551  และป 2552 
ตามลําดับ  จะสงผลกระทบทําใหภาคเกษตรมีมูลคาเพิ่ม 1,613,404.488 ลานบาท ใกลเคียงกับ
แนวทางที่เปนฐาน ซ่ึงเปนสถานการณที่ไมมีการดําเนินนโยบายลดการใชปุยเคมีจากการนําเขา 
ทั้งน้ี ผลการดาํเนินนโยบายลดการใชปุยเคมีจากการนําเขาในชวงเวลาดังกลาว จะทําใหปริมาณ
การนําเขาลดลง 6.535 ลานตัน คิดเปนมูลคา 49,336.62 ลานบาท อยางไรก็ตาม การเพิ่ม
ปริมาณการใชปุยอินทรียรวมกับการลดการใชปุยเคมีตามแนวทางเลือกที่ 3 กน็าจะไดรับการ
พิจารณาดําเนินการ เพราะนอกจากจะทําใหมูลคาเพิม่ของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นแลว ยังสงผลใหมี
การผลิตและใชปุยอินทรียในการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังชวยฟนฟูทรัพยากรดินและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตามธรรมชาติ
มากขึ้น  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 1. การดําเนินนโยบายลดการใชปุยเคมีจากการนําเขา โดยลดการใชปุยเคมีใน
การผลิตทางการเกษตรในชวงระหวางป 2549 – 2552 ควรดําเนินการตามแนวทางที่ 2 กลาวคือ  

- ป 2549 ลดการใชปุยเคมีลงรอยละ 10 ตอป รวมกับการใชปุยอินทรีย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ตอป  

- ป 2550 ลดการใชปุยเคมีลงรอยละ 10 ตอป รวมกับการใชปุยอินทรีย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 15 ตอป  

- ป 2551 ลดการใชปุยเคมีลงรอยละ 15 ตอป รวมกับการใชปุยอินทรีย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป  

- ป 2552 ลดการใชปุยเคมีลงรอยละ 15 ตอป รวมกับการใชปุยอินทรีย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 25 ตอป  

 2. ชนิดของพืชและปศุสัตวที่ควรสงเสริมใหมีการผลิตเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชเปน
สวนประกอบในการผลิตปุยเคมีและปุยอินทรีย ไดแก ขาวฟาง และธัญพืชอ่ืนๆ และพืชตระกูล
ถั่ว ในสวนของปศุสัตว ไดแก โคและกระบือ สุกร สัตวปก และปศุสตัวอ่ืนๆ รวมทั้งผลพลอยได
จากปศุสัตวตางๆ เชน มูลสัตว เปนตน เน่ืองจากพืชและปศุสัตวดังกลาวเปนปจจัยการผลิต
ขั้นกลางในการผลิตของปุยเคมีและปุยอินทรีย เม่ือมีการผลิตปุยเคมีและปุยอินทรียเพ่ิมขึ้น 
จะมีความตองการใชผลผลิตจากสาขาพืชและสาขาปศุสัตวตางๆ เพ่ือเปนปจจัยการผลิตขั้น
กลางจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

 3. ควรสงเสริมการผลิตวัตถุดิบที่ใชเปนปจจัยการผลิตขั้นกลางในการผลิต
ปุยอินทรียหรือสารชีวภาพในพื้นที่ใกลเคียงกับโรงงานผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ ตามแผน
บูรณาการพฒันาเกษตรอนิทรีย เพ่ือลดตนทุนการผลิตในดานการขนสงวตัถุดิบในการผลิตปุย
อินทรีย-ชีวภาพ ทั้งน้ี หนวยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวของ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร 
ควรดําเนินการใหคําแนะนําในการผลิตปุยอินทรียและสารอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจ
ในการผลิตมากขึ้น 

 4. ควรสงเสรมิการรวมกลุมเกษตรกรในสาขาการผลติตางๆ ทีใ่ชเปนปจจัยใน
การผลิตปุยอินทรียและสารอินทรียเพ่ือใชเอง จะทําใหลดตนทุนในการผลิตไดอีกทางหนึ่ง  

 5. ฝกอบรมใหเกษตรกรมคีวามรู ความเขาใจ ในการใชปุยอินทรียในการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งในและ
ตางประเทศ เชน เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ เปนตน  
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 6. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  

 - ในการศึกษาครั้งน้ีไมไดแยกปจจัยการผลิตขั้นกลาง (A) ออกเปนปจจัย
การผลิตขั้นกลางที่ผลติไดในประเทศ หรือเปนปจจัยการผลิตขั้นกลางที่ตองนําเขา คาเมตริกซ
สัมประสิทธิ์ผกผัน (I-A)-1 จึงเปน Competition  Imports  ในกรณีปุยเคมีซึ่งเปนปจจัยการผลิต
ที่ประเทศไทยตองนําเขาเปนสวนใหญ จึงถือวาปุยเคมีที่นําเขาและผลติไดในประเทศมีลักษณะ
เหมือนกัน การใชเมตรกิซสัมประสทิธิ์ผกผัน (I-A)-1 ลักษณะนี้อาจจะไมสะทอนความเปนจริงของ
ระบบเศรษฐกจิในภาคเกษตร ซึ่งถือเปนจุดออนในการวิเคราะหครั้งน้ี ดังนั้น ในการศึกษาครั้ง
ตอไปจึงควรกาํหนดคาเมตรกิซสัมประสทิธิ์ผกผนั (I-A)-1 ใหสอดคลองกับความเปนจริงเพ่ือใหผล
การวิเคราะหมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้  
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ตารางผนวกที่ 1  จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุยและการปองกัน/กําจัด
ศัตรูพืช พ.ศ. 2536 2541 และ 2546 

 
จํานวน รอยละ รอยละของ 

การเปลี่ยนแปลง รายการ 
2536 2541 2546 2536 2541 2546 2541/36 2546/41 

1. จํานวนผูถือครองทีป่ลูกพืช  5,516,301   5,542,934   5,582,363  100.0 100.0 100.0 0.5 0.7 

    จําแนกตามการใชปุย         

       ไมใชปุย 845,031  474,621  549,082  15.3 8.6 9.8 -43.8 15.7 

       ใชปุย 4,671,270  5,068,313  5,033,281  84.7 91.4 90.2 8.5 -0.7 

          ปุยเคมี 2,542,020  3,391,563  3,172,695  46.1 61.2 56.8 33.4 -6.5 

          ปุยอินทรีย 174,082  100,768  155,610  3.2 1.8 2.8 -42.1 54.4 

          ปุยเคมีและอินทรีย 1,955,168  1,575,982  1,704,976  35.4 28.4 30.6 -19.4 8.2 

     จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช                 

       ไมมีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 3,043,983  2,565,605  2,592,743  55.2 46.3 46.4 -15.7 1.1 

       มีการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 1/ 2,472,318  2,977,329  2,989,620  44.8 53.7 53.6 20.4 0.4 
          ใชสารเคมี     2,488,872      44.6     

          ใชสารธรรมชาติ     182,079      3.3     

          ใชศัตรูธรรมชาติ     61,414      1.1     

          ใชวิธีอื่น ๆ     641,247      11.5     

2. เนื้อที่เพาะปลูกทีใ่สปุยเคมี (ไร) 83,276,755  94,749,601  97,287,346        13.8 2.7 

3. ปริมาณปุยเคมีทีใ่ช (1,000 กก.)  2,825,809   3,814,935   4,066,447        35.0 6.6 

   เฉลี่ยตอไร (กก.) 33.9 40.3 41.8       18.9 3.7 

         

 
หมายเหตุ  :  1/   ผูถือครอง 1 ราย อาจรายงานการปองกัน/กําจัดศัตรูพืชมากกวา 1 วิธี  
 ป 2536 และ 2541 ไมมีขอถามเกี่ยวกบัวิธีปองกัน/กําจัดศัตรูพืช 
ที่มา  :   สํามะโนการเกษตร พ.ศ.2536 และ 2546 และสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร 
 พ.ศ. 2541  สํานักงานสถิตแิหงชาติ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (www.nso.go.th) 
 
 
 
 
 
 

http://www.nso.go.th/
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ตารางผนวกที่ 2   ปริมาณและมูลคาการนําเขาปุยเคมีของประเทศไทยป 2529 – 2547 
 

ปริมาณ มูลคา 
ป 

(ตัน) (ลานบาท) 
2529 1,614,146 5,527 
2530 1,718,105 5,694 
2531 2,043,380 8,310 
2532 2,541,570 10,725 
2533 2,821,947 11,449 
2534 2,374,304 10,157 
2535 2,871,588 11,972 
2536 3,265,883 12,273 
2537 3,017,857 12,431 
2538 3,160,986 15,536 
2539 3,439,999 17,891 
2540 2,990,950 16,340 
2541 2,873,514 17,951 
2542 3,561,593 18,666 
2543 3,198,290 17,792 
2544 3,456,729 20,986 
2545 3,669,353 21,224 
2546 4,717,586 30,155 
2547 3,882,963 28,695 

อัตราเพิ่มเฉลีย่ (รอยละ) 4.32 8.32 
(2529 - 2547)   

 
ที่มา  :  สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  โดยความรวมมือของกรมศุลกากร (www.oae.go.th) 
 
 
 
 
 

http://www.oae.go.th/
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ตารางผนวกที่ 3  การจัดกลุมสาขาการผลิตทีใ่ชในการวิเคราะหผลกระทบนโยบายลดการใช
ปุยเคมีทางการเกษตร 63 สาขาการผลิต 

 
สาขาการผลิต รายการ สาขาการผลิตที่ 

ที่ใชในการวิเคราะห   สศช* จําแนกไว 
01 ขาวเปลือก 001 
02 ขาวโพด 002 
03 ขาวฟาง และธัญพืชอื่น ๆ 003 
04 มันสําปะหลัง 004 
05 พืชไรอื่น ๆ 005 
06 พืชตระกูลถ่ัว 006 
07 ผัก 007 
08 ผลไม 008 
09 ออย 009 
10 มะพราว 010 
11 ปาลมนํ้ามัน 011 
12 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอ่ืนๆ 012-013 
13 ยาสูบ 014 
14 กาแฟ และชา 015 
15 ยางพารา 016 
16 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 017 
17 โคและกระบือ 018 
18 สุกร 019 
19 ปศุสัตวอื่น ๆ 020 
20 สัตวปก 021 
21 ผลผลิตจากสัตวปก 022 
22 การเลี้ยงไหม 023 
23 การบริการทางการเกษตร 024 
24 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลิตจากปาอื่นๆ  025-027 
25 การประมงทะเล 028 
26 การประมงน้ําจืด 029 
27 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 030 , 032-036 ,038-041 
28 การขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ 031 
29 เหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุยเคมีภัณฑ 037 
30 การฆาสัตว 042 
31 เน้ือกระปอง 043 
32 นํ้านม และผลิตภัณฑจากนม 044 
33 ผัก ผลไม และน้ําผลไมบรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 045 
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ตารางผนวกที่ 3   (ตอ) 
 

สาขาการผลิต รายการ สาขาการผลิตที่ 
ที่ใชในการวิเคราะห   สศช* จําแนกไว 

34 ปลาและสัตวนํ้าอื่น ๆ บรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 046 
35 นํ้ามันมะพราว และนํ้ามันปาลม 047 
36 นํ้ามันจากสัตว ไขสัตว นํ้ามันพืช และผลพลอยได 048 
37 โรงสีขาว และผลพลอยได (ขาวสาร) 049 
38 ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังและแปงมัน 050 
39 การบดขาวโพด 051 
40 การผลิตแปงและผลิตผลิตภัณฑจากแปง 052 
41 นํ้าตาล  055 
42 การผลิตผลิตภัณฑอาหารตางๆ 053-054, 056-060 
43 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 061 
44 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยาสูบ 062-066 
45 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 067-074 
46 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 075-077 
47 การผลิตผลิตภัณฑจากไม 078-080 
48 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ 081-083 
49 การผลิตสารเคมี (ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช) 085 
50 การผลิตสารอินทรีย (ปุยอินทรีย) 085 
51 การผลิตเคมีภัณฑตางๆ 084, 087-092 
52 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 093 
53 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ จากน้ํามันปโตรเลียม 094 
54 การผลิตยางและผลิตภัณฑ 086 ,095-097 
55 การผลิตพลาสติก แกว และซีเมนต 098-104 
56 การผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ เครือ่งจักร และเครื่องมือตางๆ 105-122, 129-130 
57 การผลิตยานยนตตางๆ  123-128 
58 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 131-134 
59 การผลิตไฟฟา กาชธรรมชาติ และประปา 135-137 
60 การกอสราง 138-144 
61 การคาและการขนสง 145-158 
62 การบริการ 159-179 
63 กิจกรรมที่มิอาจระบุประเภทได 180 

 
หมายเหตุ :  * หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ
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ตารางผนวกที่ 4   คาสถิต ิ U  ของ   Theil 
 

ป QCF QCFF 
2529 1,400,000 1,329,179 
2530 1,548,765 1,705,465 
2531 1,992,633 1,989,950 
2532 2,297,733 2,295,175 
2533 2,648,910 2,540,536 
2534 2,487,082 2,578,801 
2535 2,806,784 2,865,638 
2536 3,195,576 3,125,688 
2537 3,387,804 3,166,444 
2538 3,313,313 3,192,581 
2539 3,149,323 3,347,767 
2540 3,351,632 3,319,548 
2541 3,352,442 3,226,094 
2542 3,421,252 3,595,806 
2543 3,654,797 3,584,635 
2544 3,713,328 3,685,254 
2545 3,775,529 3,811,639 
2546 3,952,356 4,106,526 
2547 3,919,766 3,865,115 

U   0.0182 
 
หมายเหตุ  :  QCF คือ  ปริมาณความตองการใชปุยเคม ี
 QCFF คือ  ปริมาณความตองการใชปุยเคมีที่ไดจากการพยากรณ 
ที่มา  :  จากการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 5  การเปลีย่นแปลงมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิต 63 สาขาการผลติ  
 แนวทางที่เปนฐาน (Base Scenario)  ป 2549 - 2552 
              หนวย : พันบาท 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
001 ขาวเปลือก 80,331,363 80,332,002 80,332,631 80,333,251 0.00078 
002 ขาวโพด 10,332,674 10,333,114 10,333,548 10,333,976 0.00420 
003 ขาวฟาง และธัญพืชอ่ืน ๆ 465,281 465,437 465,591 465,743 0.03311 
004 มันสําปะหลัง 7,667,357 7,668,031 7,668,695 7,669,349 0.00866 
005 พืชไรอ่ืน ๆ 1,285,050 1,285,055 1,285,060 1,285,065 0.00039 
006 พืชตระกูลถั่ว 5,181,446 5,183,566 5,185,658 5,187,717 0.04032 
007 ผัก 32,426,113 32,426,584 32,427,050 32,427,508 0.00143 
008 ผลไม 48,598,170 48,598,804 48,599,429 48,600,045 0.00129 
009 ออย 16,213,467 16,213,676 16,213,883 16,214,086 0.00127 
010 มะพราว 2,253,292 2,253,367 2,253,442 2,253,515 0.00330 
011 ปาลมนํ้ามัน 4,256,264 4,256,637 4,257,006 4,257,369 0.00865 
012 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอ่ืนๆ 804,288 804,502 804,712 804,919 0.02611 
013 ยาสูบ 1,269,078 1,269,092 1,269,105 1,269,118 0.00105 
014 กาแฟ และชา 2,182,409 2,182,442 2,182,475 2,182,508 0.00151 
015 ยางพารา 38,109,717 38,110,632 38,111,534 38,112,423 0.00237 
016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 7,546,573 7,549,325 7,552,039 7,554,711 0.03593 
017 โคและกระบือ 14,770,488 14,770,777 14,771,062 14,771,343 0.00193 
018 สุกร 4,638,413 4,638,522 4,638,629 4,638,735 0.00231 
019 ปศุสัตวอ่ืน ๆ 2,785,949 2,787,714 2,789,455 2,791,170 0.06243 
020 สัตวปก 20,135,926 20,136,317 20,136,703 20,137,083 0.00191 
021 ผลผลิตจากสัตวปก 4,899,509 4,899,547 4,899,584 4,899,621 0.00076 
022 การเล้ียงไหม 1,135,980 1,135,995 1,136,009 1,136,024 0.00127 
023 การบริการทางการเกษตร 15,836,708 15,837,464 15,838,211 15,838,945 0.00471 
024 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลิตจากปาอื่นๆ  5,718,469 5,720,145 5,721,799 5,723,428 0.02890 
025 การประมงทะเล 66,942,907 66,944,962 66,946,989 66,948,984 0.00303 
026 การประมงน้ําจืด 7,526,171 7,526,242 7,526,311 7,526,380 0.00092 

  รวมภาคเกษตร 403,313,062 403,329,952 403,346,613 403,363,013 0.00413 
027 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 32,199,848 32,205,973 32,212,014 32,217,960 0.01875 
028 การขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ 76,835,240 76,856,800 76,878,067 76,899,002 0.02765 
029 เหมืองแรท่ีใชทําเคมีภัณฑและปุยเคมีภัณฑ 148,529 169,956 191,092 211,897 12.58329 
030 การฆาสัตว 28,166,703 28,167,162 28,167,615 28,168,061 0.00161 
031 เน้ือกระปอง 12,149,731 12,149,735 12,149,739 12,149,743 0.00003 
032 นํ้านม และผลิตภัณฑจากนม 12,090,631 12,090,721 12,090,810 12,090,897 0.00073 
033 ผัก ผลไม และนํ้าผลไมบรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 15,186,266 15,186,312 15,186,357 15,186,402 0.00030 
034 ปลาและสัตวนํ้าอื่น ๆ บรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 34,788,209 34,788,286 34,788,362 34,788,438 0.00022 
035 นํ้ามันมะพราว และนํ้ามันปาลม 5,578,090 5,578,631 5,579,164 5,579,689 0.00955 
036 นํ้ามันจากสัตว ไขสัตว นํ้ามันพืช และผลพลอยได 2,182,095 2,182,620 2,183,137 2,183,646 0.02369 
037 โรงสีขาว และผลพลอยได (ขาวสาร) 26,793,990 26,794,161 26,794,330 26,794,496 0.00063 
038 ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังและแปงมัน 3,790,653 3,791,028 3,791,399 3,791,763 0.00977 
039 การบดขาวโพด 51,643 51,644 51,645 51,646 0.00155 
040 การผลิตแปงและผลิตผลิตภัณฑจากแปง 4,056,277 4,056,415 4,056,551 4,056,685 0.00335 
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ตารางผนวกที่ 5  (ตอ) 
 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
041 นํ้าตาล  27,866,011 27,866,367 27,866,718 27,867,064 0.00126 
042 การผลิตผลิตภัณฑอาหารตางๆ 44,165,740 44,166,410 44,167,070 44,167,721 0.00149 
043 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 6,663,936 6,664,114 6,664,289 6,664,461 0.00263 
044 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยาสูบ 111,326,631 111,328,168 111,329,684 111,331,176 0.00136 
045 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 223,040,330 223,043,192 223,046,017 223,048,796 0.00127 
046 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 68,572,968 68,573,171 68,573,371 68,573,569 0.00029 
047 การผลิตผลิตภัณฑจากไม 45,060,867 45,061,439 45,062,003 45,062,558 0.00125 
048 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ 57,689,644 57,694,837 57,699,959 57,705,001 0.00887 
049 การผลิตสารเคมี (ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช) 5,287,742 5,482,403 5,674,423 5,863,438 3.50495 
050 การผลิตสารอินทรีย (ปุยอินทรีย) 2,501 2,527 2,553 2,578 1.01714 
051 การผลิตเคมีภัณฑตางๆ 48,001,858 48,073,710 48,144,586 48,214,354 0.14734 
052 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 102,828,461 102,833,532 102,838,535 102,843,459 0.00486 
053 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนํ้ามันปโตรเลียม 11,706,059 11,708,676 11,711,258 11,713,800 0.02204 
054 การผลิตยางและผลิตภัณฑ 103,351,323 103,354,119 103,356,878 103,359,593 0.00267 
055 การผลิตพลาสติก แกว และซีเมนต 87,103,993 87,108,728 87,113,398 87,117,996 0.00536 
056 การผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ เคร่ืองจกัร และเครื่องมือตางๆ 356,145,425 356,155,563 356,165,565 356,175,409 0.00281 
057 การผลิตยานยนตตางๆ  131,192,470 131,196,211 131,199,901 131,203,534 0.00281 
058 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 94,146,423 94,147,258 94,148,081 94,148,892 0.00087 
059 การผลิตไฟฟา กาชธรรมชาติ และประปา 209,738,891 209,759,088 209,779,010 209,798,621 0.00949 
060 การกอสราง 132,565,862 132,566,369 132,566,869 132,567,361 0.00038 
061 การคาและการขนสง 1,621,627,695 1,621,712,221 1,621,795,600 1,621,877,673 0.00514 
062 การบริการ 1,064,203,419 1,064,239,354 1,064,274,800 1,064,309,692 0.00333 
063 กิจกรรมที่มิอาจระบุประเภทได 14,632,098 14,632,997 14,633,883 14,634,755 0.00605 

  รวมนอกภาคเกษตร 4,820,940,798 4,821,442,446 4,821,937,284 4,822,424,379 0.01026 
  ภาคเศรษฐกิจโดยรวม 5,224,253,860 5,224,772,397 5,225,283,896 5,225,787,392 0.00978 

 
หมายเหตุ  :  แนวทางที่เปนฐาน  คือ  การใชปุยเคมตีามสถานการณปรกต ิ
ที่มา  :  จากการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 6  การเปลีย่นแปลงมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิต 63 สาขาการผลติ 
 แนวทางที่ 1  (Scenario 1)  ป 2549 - 2552 
                  หนวย : พันบาท 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
001 ขาวเปลือก 80,330,195 80,329,661 80,328,693 80,327,737 -0.00102 
002 ขาวโพด 10,331,868 10,331,500 10,330,832 10,330,173 -0.00547 
003 ขาวฟาง และธัญพืชอ่ืน ๆ 464,995 464,864 464,627 464,393 -0.04317 
004 มันสําปะหลัง 7,666,123 7,665,560 7,664,538 7,663,529 -0.01128 
005 พืชไรอ่ืน ๆ 1,285,040 1,285,036 1,285,028 1,285,020 -0.00051 
006 พืชตระกูลถั่ว 5,177,564 5,175,792 5,172,575 5,169,399 -0.05259 
007 ผัก 32,425,249 32,424,855 32,424,139 32,423,432 -0.00187 
008 ผลไม 48,597,010 48,596,480 48,595,518 48,594,569 -0.00167 
009 ออย 16,213,084 16,212,909 16,212,591 16,212,278 -0.00166 
010 มะพราว 2,253,154 2,253,091 2,252,977 2,252,864 -0.00429 
011 ปาลมนํ้ามัน 4,255,580 4,255,268 4,254,701 4,254,141 -0.01127 
012 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอ่ืนๆ 803,898 803,720 803,397 803,078 -0.03403 
013 ยาสูบ 1,269,053 1,269,042 1,269,022 1,269,001 -0.00137 
014 กาแฟ และชา 2,182,348 2,182,320 2,182,269 2,182,219 -0.00196 
015 ยางพารา 38,108,042 38,107,278 38,105,889 38,104,519 -0.00308 
016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 7,541,535 7,539,235 7,535,060 7,530,939 -0.04686 
017 โคและกระบือ 14,769,958 14,769,716 14,769,277 14,768,844 -0.00251 
018 สุกร 4,638,214 4,638,123 4,637,957 4,637,794 -0.00301 
019 ปศุสัตวอ่ืน ๆ 2,782,716 2,781,241 2,778,562 2,775,918 -0.08150 
020 สัตวปก 20,135,211 20,134,884 20,134,290 20,133,705 -0.00249 
021 ผลผลิตจากสัตวปก 4,899,440 4,899,408 4,899,351 4,899,294 -0.00099 
022 การเล้ียงไหม 1,135,954 1,135,941 1,135,919 1,135,897 -0.00165 
023 การบริการทางการเกษตร 15,835,322 15,834,690 15,833,542 15,832,409 -0.00613 
024 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลิตจากปาอื่นๆ  5,715,399 5,713,997 5,711,453 5,708,942 -0.03767 
025 การประมงทะเล 66,939,145 66,937,428 66,934,310 66,931,234 -0.00394 
026 การประมงน้ําจืด 7,526,042 7,525,983 7,525,876 7,525,771 -0.00120 

  รวมภาคเกษตร 403,282,138 403,268,022 403,242,393 403,217,100 -0.00538 
027 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 32,188,636 32,183,517 32,174,224 32,165,053 -0.02443 
028 การขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ 76,795,766 76,777,748 76,745,033 76,712,746 -0.03605 
029 เหมืองแรท่ีใชทําเคมีภัณฑและปุยเคมีภัณฑ 109,299 91,392 58,878 26,791 -35.48549 
030 การฆาสัตว 28,165,862 28,165,478 28,164,781 28,164,094 -0.00209 
031 เน้ือกระปอง 12,149,724 12,149,721 12,149,714 12,149,708 -0.00004 
032 นํ้านม และผลิตภัณฑจากนม 12,090,466 12,090,390 12,090,253 12,090,118 -0.00096 
033 ผัก ผลไม และนํ้าผลไมบรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 15,186,181 15,186,143 15,186,073 15,186,004 -0.00039 
034 ปลาและสัตวนํ้าอื่น ๆ บรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 34,788,067 34,788,002 34,787,885 34,787,769 -0.00029 
035 นํ้ามันมะพราว และนํ้ามันปาลม 5,577,100 5,576,649 5,575,828 5,575,019 -0.01244 
036 นํ้ามันจากสัตว ไขสัตว นํ้ามันพืช และผลพลอยได 2,181,135 2,180,696 2,179,901 2,179,115 -0.03087 
037 โรงสีขาว และผลพลอยได (ขาวสาร) 26,793,677 26,793,534 26,793,274 26,793,018 -0.00082 
038 ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังและแปงมัน 3,789,965 3,789,651 3,789,081 3,788,519 -0.01272 
039 การบดขาวโพด 51,642 51,641 51,640 51,639 -0.00201 
040 การผลิตแปงและผลิตผลิตภัณฑจากแปง 4,056,025 4,055,909 4,055,700 4,055,493 -0.00437 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
041 นํ้าตาล  27,865,359 27,865,062 27,864,521 27,863,988 -0.00164 
042 การผลิตผลิตภัณฑอาหารตางๆ 44,164,514 44,163,954 44,162,938 44,161,935 -0.00195 
043 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 6,663,611 6,663,463 6,663,193 6,662,928 -0.00342 
044 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยาสูบ 111,323,817 111,322,533 111,320,201 111,317,899 -0.00177 
045 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 223,035,088 223,032,695 223,028,351 223,024,064 -0.00165 
046 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 68,572,595 68,572,425 68,572,117 68,571,813 -0.00038 
047 การผลิตผลิตภัณฑจากไม 45,059,819 45,059,341 45,058,473 45,057,616 -0.00163 
048 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ 57,680,136 57,675,797 57,667,917 57,660,141 -0.01156 
049 การผลิตสารเคมี (ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช) 4,931,342 4,768,654 4,473,274 4,181,767 -5.33663 
050 การผลิตสารอินทรีย (ปุยอินทรีย) 2,453 2,432 2,392 2,353 -1.38231 
051 การผลิตเคมีภัณฑตางๆ 47,870,306 47,810,256 47,701,228 47,593,629 -0.19302 
052 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 102,819,177 102,814,938 102,807,244 102,799,649 -0.00633 
053 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนํ้ามันปโตรเลียม 11,701,267 11,699,079 11,695,108 11,691,188 -0.02872 
054 การผลิตยางและผลิตภัณฑ 103,346,203 103,343,866 103,339,622 103,335,434 -0.00347 
055 การผลิตพลาสติก แกว และซีเมนต 87,095,323 87,091,366 87,084,181 87,077,090 -0.00698 
056 การผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ เคร่ืองจกัร และเครื่องมือตางๆ 356,126,862 356,118,389 356,103,004 356,087,821 -0.00365 
057 การผลิตยานยนตตางๆ  131,185,620 131,182,493 131,176,816 131,171,214 -0.00366 
058 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 94,144,895 94,144,197 94,142,930 94,141,680 -0.00114 
059 การผลิตไฟฟา กาชธรรมชาติ และประปา 209,701,913 209,685,033 209,654,387 209,624,142 -0.01236 
060 การกอสราง 132,564,935 132,564,511 132,563,742 132,562,983 -0.00049 
061 การคาและการขนสง 1,621,472,939 1,621,402,297 1,621,274,037 1,621,147,459 -0.00669 
062 การบริการ 1,064,137,628 1,064,107,596 1,064,053,069 1,063,999,257 -0.00433 
063 กิจกรรมที่มิอาจระบุประเภทได 14,630,454 14,629,703 14,628,340 14,626,995 -0.00788 

  รวมนอกภาคเกษตร 4,820,022,349 4,819,603,102 4,818,841,904 4,818,090,685 -0.01336 
  ภาคเศรษฐกิจโดยรวม 5,223,304,487 5,222,871,124 5,222,084,297 5,221,307,784 -0.01274 

 
หมายเหตุ  :  แนวทางที่ 1  คือ  การลดการใชปุยเคมีรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550  
 และรอยละ 15 ตอป ในป 2551 และป 2552 ตามนโยบายฯ 
ที่มา  :  จากการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 7  การเปลีย่นแปลงมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิต 63 สาขาการผลติ 
 แนวทางที่ 2  (Scenario 2)   ป 2549 - 2552 
                หนวย : พันบาท 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
001 ขาวเปลือก 80,331,313 80,331,857 80,332,803 80,335,235 0.00163 
002 ขาวโพด 10,332,639 10,333,014 10,333,666 10,335,344 0.00872 
003 ขาวฟาง และธัญพืชอ่ืน ๆ 465,268 465,402 465,633 466,229 0.06877 
004 มันสําปะหลัง 7,667,304 7,667,877 7,668,876 7,671,443 0.01799 
005 พืชไรอ่ืน ๆ 1,285,049 1,285,054 1,285,061 1,285,081 0.00082 
006 พืชตระกูลถั่ว 5,181,279 5,183,084 5,186,226 5,194,306 0.08375 
007 ผัก 32,426,076 32,426,477 32,427,176 32,428,974 0.00298 
008 ผลไม 48,598,120 48,598,660 48,599,599 48,602,015 0.00267 
009 ออย 16,213,450 16,213,629 16,213,939 16,214,736 0.00264 
010 มะพราว 2,253,286 2,253,350 2,253,462 2,253,749 0.00685 
011 ปาลมนํ้ามัน 4,256,234 4,256,552 4,257,106 4,258,530 0.01797 
012 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอ่ืนๆ 804,272 804,453 804,769 805,581 0.05423 
013 ยาสูบ 1,269,077 1,269,089 1,269,109 1,269,160 0.00218 
014 กาแฟ และชา 2,182,406 2,182,435 2,182,484 2,182,611 0.00313 
015 ยางพารา 38,109,645 38,110,424 38,111,780 38,115,266 0.00492 
016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 7,546,357 7,548,699 7,552,777 7,563,263 0.07463 
017 โคและกระบือ 14,770,465 14,770,711 14,771,140 14,772,243 0.00401 
018 สุกร 4,638,404 4,638,497 4,638,658 4,639,073 0.00481 
019 ปศุสัตวอ่ืน ๆ 2,785,810 2,787,313 2,789,929 2,796,656 0.12965 
020 สัตวปก 20,135,896 20,136,229 20,136,808 20,138,298 0.00398 
021 ผลผลิตจากสัตวปก 4,899,506 4,899,538 4,899,594 4,899,739 0.00158 
022 การเล้ียงไหม 1,135,979 1,135,992 1,136,013 1,136,069 0.00263 
023 การบริการทางการเกษตร 15,836,648 15,837,292 15,838,413 15,841,296 0.00978 
024 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลิตจากปาอื่นๆ  5,718,337 5,719,764 5,722,249 5,728,639 0.06002 
025 การประมงทะเล 66,942,745 66,944,495 66,947,540 66,955,369 0.00629 
026 การประมงน้ําจืด 7,526,166 7,526,226 7,526,330 7,526,598 0.00192 

  รวมภาคเกษตร 403,311,733 403,326,111 403,351,142 403,415,503 0.00858 
027 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 32,199,367 32,204,580 32,213,656 32,236,993 0.03894 
028 การขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ 76,833,544 76,851,896 76,883,849 76,966,004 0.05744 
029 เหมืองแรท่ีใชทําเคมีภัณฑและปุยเคมีภัณฑ 146,843 165,083 196,838 278,486 24.37898 
030 การฆาสัตว 28,166,667 28,167,058 28,167,738 28,169,488 0.00334 
031 เน้ือกระปอง 12,149,731 12,149,734 12,149,740 12,149,756 0.00007 
032 นํ้านม และผลิตภัณฑจากนม 12,090,624 12,090,700 12,090,834 12,091,177 0.00153 
033 ผัก ผลไม และนํ้าผลไมบรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 15,186,262 15,186,301 15,186,369 15,186,545 0.00062 
034 ปลาและสัตวนํ้าอื่น ๆ บรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 34,788,203 34,788,268 34,788,383 34,788,678 0.00046 
035 นํ้ามันมะพราว และนํ้ามันปาลม 5,578,048 5,578,508 5,579,309 5,581,369 0.01984 
036 นํ้ามันจากสัตว ไขสัตว นํ้ามันพืช และผลพลอยได 2,182,054 2,182,500 2,183,278 2,185,276 0.04921 
037 โรงสีขาว และผลพลอยได (ขาวสาร) 26,793,977 26,794,122 26,794,376 26,795,028 0.00131 
038 ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังและแปงมัน 3,790,623 3,790,943 3,791,499 3,792,931 0.02029 
039 การบดขาวโพด 51,643 51,644 51,645 51,648 0.00321 
040 การผลิตแปงและผลิตผลิตภัณฑจากแปง 4,056,266 4,056,384 4,056,588 4,057,114 0.00697 
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ตารางผนวกที่ 7  (ตอ) 
 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
041 นํ้าตาล  27,865,983 27,866,286 27,866,814 27,868,170 0.00262 
042 การผลิตผลิตภัณฑอาหารตางๆ 44,165,687 44,166,257 44,167,250 44,169,802 0.00311 
043 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 6,663,922 6,664,073 6,664,336 6,665,013 0.00546 
044 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยาสูบ 111,326,510 111,327,819 111,330,096 111,335,953 0.00283 
045 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 223,040,104 223,042,541 223,046,784 223,057,694 0.00263 
046 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 68,572,952 68,573,125 68,573,426 68,574,201 0.00061 
047 การผลิตผลิตภัณฑจากไม 45,060,822 45,061,309 45,062,156 45,064,336 0.00260 
048 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ 57,689,235 57,693,656 57,701,351 57,721,139 0.01843 
049 การผลิตสารเคมี (ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช) 5,010,055 4,923,152 4,762,515 4,709,461 -2.03715 
050 การผลิตสารอินทรีย (ปุยอินทรีย) 264,871 517,501 966,668 1,761,591 88.13581 
051 การผลิตเคมีภัณฑตางๆ 47,996,205 48,057,368 48,163,854 48,437,650 0.30583 
052 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 102,828,062 102,832,379 102,839,894 102,859,218 0.01010 
053 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนํ้ามันปโตรเลียม 11,705,853 11,708,081 11,711,960 11,721,934 0.04577 
054 การผลิตยางและผลิตภัณฑ 103,351,103 103,353,483 103,357,628 103,368,284 0.00554 
055 การผลิตพลาสติก แกว และซีเมนต 87,103,620 87,107,651 87,114,668 87,132,711 0.01113 
056 การผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ เคร่ืองจกัร และเครื่องมือตางๆ 356,144,627 356,153,258 356,168,283 356,206,918 0.00583 
057 การผลิตยานยนตตางๆ  131,192,175 131,195,360 131,200,904 131,215,161 0.00584 
058 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 94,146,357 94,147,068 94,148,305 94,151,486 0.00182 
059 การผลิตไฟฟา กาชธรรมชาติ และประปา 209,737,302 209,754,494 209,784,426 209,861,388 0.01972 
060 การกอสราง 132,565,823 132,566,254 132,567,005 132,568,936 0.00078 
061 การคาและการขนสง 1,621,621,045 1,621,692,998 1,621,818,266 1,622,140,356 0.01067 
062 การบริการ 1,064,200,592 1,064,231,181 1,064,284,436 1,064,421,366 0.00691 
063 กิจกรรมที่มิอาจระบุประเภทได 14,632,028 14,632,792 14,634,123 14,637,546 0.01257 

  รวมนอกภาคเกษตร 4,820,901,331 4,821,328,358 4,822,071,804 4,823,983,356 0.02131 
  ภาคเศรษฐกิจโดยรวม 5,224,213,064 5,224,654,468 5,225,422,946 5,227,398,859 0.02032 

 
หมายเหตุ  :  แนวทางที่ 2  คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้น 
    รอยละ 10  15  20  และ 25 ตอป ในป 2549 – 2552 ตามลําดับ 
ที่มา  :  จากการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 8  การเปลีย่นแปลงมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิต 63 สาขาการผลติ  
 แนวทางที่ 3  (Scenario 3)  ป 2549 - 2552 
              หนวย : พันบาท 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
001 ขาวเปลือก 80,332,110 80,333,354 80,335,513 80,340,197 0.00336 
002 ขาวโพด 10,333,189 10,334,047 10,335,536 10,338,766 0.01799 
003 ขาวฟาง และธัญพืชอ่ืน ๆ 465,464 465,768 466,297 467,444 0.14164 
004 มันสําปะหลัง 7,668,145 7,669,458 7,671,737 7,676,680 0.03709 
005 พืชไรอ่ืน ๆ 1,285,056 1,285,066 1,285,083 1,285,121 0.00169 
006 พืชตระกูลถั่ว 5,183,926 5,188,058 5,195,230 5,210,786 0.17246 
007 ผัก 32,426,664 32,427,584 32,429,180 32,432,641 0.00614 
008 ผลไม 48,598,912 48,600,147 48,602,291 48,606,941 0.00551 
009 ออย 16,213,712 16,214,120 16,214,828 16,216,363 0.00545 
010 มะพราว 2,253,380 2,253,527 2,253,782 2,254,335 0.01412 
011 ปาลมนํ้ามัน 4,256,701 4,257,429 4,258,693 4,261,434 0.03705 
012 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอ่ืนๆ 804,538 804,953 805,674 807,237 0.11173 
013 ยาสูบ 1,269,094 1,269,120 1,269,166 1,269,265 0.00449 
014 กาแฟ และชา 2,182,448 2,182,513 2,182,626 2,182,871 0.00646 
015 ยางพารา 38,110,787 38,112,570 38,115,665 38,122,377 0.01014 
016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 7,549,791 7,555,154 7,564,462 7,584,650 0.15371 
017 โคและกระบือ 14,770,826 14,771,390 14,772,369 14,774,492 0.00827 
018 สุกร 4,638,540 4,638,752 4,639,121 4,639,919 0.00991 
019 ปศุสัตวอ่ืน ๆ 2,788,013 2,791,454 2,797,426 2,810,378 0.26678 
020 สัตวปก 20,136,384 20,137,146 20,138,468 20,141,337 0.00820 
021 ผลผลิตจากสัตวปก 4,899,553 4,899,627 4,899,755 4,900,033 0.00326 
022 การเล้ียงไหม 1,135,997 1,136,026 1,136,075 1,136,182 0.00543 
023 การบริการทางการเกษตร 15,837,592 15,839,067 15,841,626 15,847,177 0.02017 
024 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลิตจากปาอื่นๆ  5,720,430 5,723,697 5,729,369 5,741,671 0.12365 
025 การประมงทะเล 66,945,310 66,949,314 66,956,264 66,971,338 0.01296 
026 การประมงน้ําจืด 7,526,254 7,526,391 7,526,629 7,527,146 0.00395 

  รวมภาคเกษตร 403,332,814 403,365,729 403,422,863 403,546,780 0.01768 
027 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 32,207,010 32,218,945 32,239,661 32,284,593 0.08024 
028 การขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ 76,860,453 76,902,468 76,975,399 77,133,576 0.11833 
029 เหมืองแรท่ีใชทําเคมีภัณฑและปุยเคมีภัณฑ 173,586 215,342 287,823 445,024 37.44346 
030 การฆาสัตว 28,167,240 28,168,135 28,169,688 28,173,057 0.00688 
031 เน้ือกระปอง 12,149,736 12,149,744 12,149,757 12,149,787 0.00014 
032 นํ้านม และผลิตภัณฑจากนม 12,090,736 12,090,912 12,091,217 12,091,878 0.00315 
033 ผัก ผลไม และนํ้าผลไมบรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 15,186,319 15,186,409 15,186,565 15,186,903 0.00128 
034 ปลาและสัตวนํ้าอื่น ๆ บรรจุกระปอง และการเก็บรักษา 34,788,299 34,788,450 34,788,712 34,789,280 0.00094 
035 นํ้ามันมะพราว และนํ้ามันปาลม 5,578,722 5,579,776 5,581,604 5,585,571 0.04090 
036 นํ้ามันจากสัตว ไขสัตว นํ้ามันพืช และผลพลอยได 2,182,708 2,183,731 2,185,505 2,189,353 0.10138 
037 โรงสีขาว และผลพลอยได (ขาวสาร) 26,794,190 26,794,524 26,795,102 26,796,358 0.00270 
038 ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังและแปงมัน 3,791,092 3,791,824 3,793,094 3,795,850 0.04182 
039 การบดขาวโพด 51,644 51,646 51,649 51,654 0.00662 
040 การผลิตแปงและผลิตผลิตภัณฑจากแปง 4,056,439 4,056,708 4,057,174 4,058,187 0.01437 
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ตารางผนวกที่ 8  (ตอ) 
 

sector สาขาการผลิต 2549 2550 2551 2552 Growth Rate (%)  
041 นํ้าตาล  27,866,427 27,867,121 27,868,325 27,870,937 0.00539 
042 การผลิตผลิตภัณฑอาหารตางๆ 44,166,523 44,167,828 44,170,094 44,175,007 0.00640 
043 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป และปลาปน 6,664,144 6,664,490 6,665,090 6,666,393 0.01125 
044 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยาสูบ 111,328,429 111,331,424 111,336,622 111,347,898 0.00583 
045 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 223,043,678 223,049,257 223,058,941 223,079,946 0.00542 
046 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 68,573,205 68,573,602 68,574,289 68,575,781 0.00125 
047 การผลิตผลิตภัณฑจากไม 45,061,536 45,062,650 45,064,585 45,068,782 0.00536 
048 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ 57,695,717 57,705,836 57,723,402 57,761,499 0.03799 
049 การผลิตสารเคมี (ปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช) 5,066,124 5,028,526 4,953,271 5,058,618 -0.03730 
050 การผลิตสารอินทรีย (ปุยอินทรีย) 451,795 868,796 1,602,616 2,925,620 86.43855 
051 การผลิตเคมีภัณฑตางๆ 48,085,884 48,225,908 48,468,960 48,996,111 0.62760 
052 โรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม 102,834,391 102,844,274 102,861,428 102,898,633 0.02082 
053 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากนํ้ามันปโตรเลียม 11,709,120 11,714,220 11,723,074 11,742,277 0.09432 
054 การผลิตยางและผลิตภัณฑ 103,354,593 103,360,043 103,369,503 103,390,020 0.01142 
055 การผลิตพลาสติก แกว และซีเมนต 87,109,530 87,118,758 87,134,775 87,169,514 0.02295 
056 การผลิตอุตสาหกรรมเหล็ก โลหะ เคร่ืองจกัร และเครื่องมือตางๆ 356,157,281 356,177,040 356,211,336 356,285,720 0.01202 
057 การผลิตยานยนตตางๆ  131,196,845 131,204,135 131,216,791 131,244,239 0.01204 
058 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ 94,147,399 94,149,026 94,151,849 94,157,973 0.00374 
059 การผลิตไฟฟา กาชธรรมชาติ และประปา 209,762,510 209,801,869 209,870,188 210,018,365 0.04064 
060 การกอสราง 132,566,455 132,567,443 132,569,157 132,572,875 0.00161 
061 การคาและการขนสง 1,621,726,543 1,621,891,265 1,622,177,189 1,622,797,323 0.02200 
062 การบริการ 1,064,245,442 1,064,315,470 1,064,437,025 1,064,700,662 0.01426 
063 กิจกรรมที่มิอาจระบุประเภทได 14,633,149 14,634,899 14,637,937 14,644,527 0.02591 

  รวมนอกภาคเกษตร 4,821,527,444 4,822,505,042 4,824,201,950 4,827,882,341 0.04392 
  ภาคเศรษฐกิจโดยรวม 5,224,860,258 5,225,870,771 5,227,624,813 5,231,429,121 0.04189 

 
หมายเหตุ  :  แนวทางที่ 3  คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้น 
    รอยละ  20  25  30 และ 35 ตอป ในป 2549 – 2552 ตามลําดับ 
ที่มา  :  จากการคํานวณ 
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ตารางผนวกที่ 9  การเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มของภาคเกษตร แนวทางที่ 1 (Scenario 1)  
 แนวทางที่ 2 (Scenario 2)  และแนวทางที่ 3 (Scenario 3)  เทียบกบั
 แนวทางที่เปนฐาน (Base Scenario)  
 

มูลคาเพิ่มรวม (พันบาท) รอยละเฉลี่ยท่ีเพิ่มจากแนวทางที่เปนฐาน 
แนวทางที่เปนฐาน แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 แนวทางที่เปนฐาน แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 แนวทางที่ 3 sector สาขาการผลิต 

(Base scenario) (Scenario 1) (Scenario 2) (Scenario 3) (Base scenario) (Scenario 1) (Scenario 2) (Scenario 3) 

001 ขาวเปลือก 321,329,248 321,316,285 321,331,208 321,341,174 1 -0.0040  0.0006  0.0037  

002 ขาวโพด 41,333,312 41,324,372 41,334,663 41,341,536 1 -0.0216  0.0033  0.0199  

003 ขาวฟาง และธัญพืชอื่น ๆ 1,862,052 1,858,878 1,862,532 1,864,973 1 -0.1705  0.0258  0.1568  

004 มันสําปะหลัง 30,673,432 30,659,750 30,675,500 30,686,019 1 -0.0446  0.0067  0.0410  

005 พืชไรอืน่ ๆ 5,140,229 5,140,125 5,140,245 5,140,325 1 -0.0020  0.0003  0.0019  
006 พืชตระกลูถั่ว 20,738,387 20,695,330 20,744,896 20,777,999 1 -0.2076  0.0314  0.1910  

007 ผัก 129,707,255 129,697,675 129,708,703 129,716,069 1 -0.0074  0.0011  0.0068  

008 ผลไม 194,396,449 194,383,577 194,398,394 194,408,291 1 -0.0066  0.0010  0.0061  

009 ออย 64,855,112 64,850,861 64,855,754 64,859,022 1 -0.0066  0.0010  0.0060  

010 มะพราว 9,013,616 9,012,086 9,013,847 9,015,023 1 -0.0170  0.0026  0.0156  

011 ปาลมน้ํามัน 17,027,276 17,019,689 17,028,423 17,034,256 1 -0.0446  0.0067  0.0410  
012 ปอแกว ปอกระเจา และพืชเสนใยอื่นๆ 3,218,420 3,214,093 3,219,074 3,222,401 1 -0.1344  0.0203  0.1237  

013 ยาสูบ 5,076,393 5,076,119 5,076,434 5,076,645 1 -0.0054  0.0008  0.0050  

014 กาแฟ และชา 8,729,834 8,729,157 8,729,937 8,730,458 1 -0.0078  0.0012  0.0071  

015 ยางพารา 152,444,306 152,425,729 152,447,115 152,461,398 1 -0.0122  0.0018  0.0112  

016 ผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ 30,202,649 30,146,770 30,211,096 30,254,058 1 -0.1850  0.0280  0.1702  

017 โคและกระบือ 59,083,670 59,077,794 59,084,559 59,089,076 1 -0.0099  0.0015  0.0091  
018 สุกร 18,554,299 18,552,088 18,554,633 18,556,332 1 -0.0119  0.0018  0.0110  

019 ปศุสัตวอื่น ๆ 11,154,288 11,118,437 11,159,707 11,187,270 1 -0.3214  0.0486  0.2957  

020 สัตวปก 80,546,030 80,538,089 80,547,230 80,553,335 1 -0.0099  0.0015  0.0091  

021 ผลผลิตจากสตัวปก 19,598,261 19,597,493 19,598,378 19,598,968 1 -0.0039  0.0006  0.0036  

022 การเลี้ยงไหม 4,544,008 4,543,712 4,544,053 4,544,281 1 -0.0065  0.0010  0.0060  

023 การบริการทางการเกษตร 63,351,328 63,335,964 63,353,650 63,365,462 1 -0.0243  0.0037  0.0223  
024 การทําไม เผาถาน ทําฟน และผลผลติจากปาอื่นๆ  22,883,841 22,849,791 22,888,989 22,915,167 1 -0.1488  0.0225  0.1369  

025 การประมงทะเล 267,783,841 267,742,118 267,790,148 267,822,226 1 -0.0156  0.0024  0.0143  

026 การประมงน้ําจืด 30,105,103 30,103,672 30,105,320 30,106,420 1 -0.0048  0.0007  0.0044  
  รวมภาคเกษตร 1,613,352,639 1,613,009,652 1,613,404,488 1,613,668,186 1 -0.0213  0.0032  0.0196  

 
หมายเหตุ  :   แนวทางที่เปนฐาน  คือ  การใชปุยเคมตีามสถานการณปรกต ิ
 แนวทางที่ 1         คือ  การลดการใชปุยเคมีรอยละ 10 ตอป ในป 2549 และป 2550  

และรอยละ 15 ในป 2551 และป 2552 ตามนโยบายฯ 
 แนวทางที่ 2         คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้น

รอยละ 10 15 20 และ 25 ตอป ในป 2549 – 2552ตามลําดับ 
 แนวทางที่ 3         คือ  การใชปุยเคมีตามแนวทางที่ 1 รวมกับการใชปุยอินทรียเพ่ิมขึ้น

รอยละ 20 25 30 และ 35 ตอป ในป 2549 – 2552ตามลําดับ 
ที่มา : จากการคํานวณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

นิยามของสาขาการผลิต 180 สาขาการผลิต 
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นิยามของขอมูลตามรหัสตารางปจจยัการผลิตและผลผลิต 
 

001 การทํานา 
        สาขานี้ประกอบดวยการทํานาทั้งขาวเหนียวและขาวเจา รวมทั้งผลพลอยไดซึ่ง ไดแก 
ฟางขาว 
002 การทําไรขาวโพด 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําไรขาวโพด เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน และผล
พลอยได 
003 ขาวฟางและธัญพืชอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูกขาวฟาง ขาวสาลี ขาวบารเลย และผลพลอยไดตาง ๆ 
004 การทําไรมันสําปะหลัง 
        สาขานี้ประกอบดวยหัวมันสด และผลพลอยไดซึ่ง ไดแก ตนมัน และใบมันสําปะหลัง 
005 การเพาะปลูกพืชไรอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําไรมันฝรั่ง มันเทศ เผอืก แหว กระจับ และพืชไรที่มิไดจัด
ประเภทไวในสาขาอื่น ๆ 
006 การทําไรพืชตระกลูถัว่ 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูกถั่วเขียว ถัว่เหลือง เมล็ดละหุง งา ถั่วลิสง ถั่วดํา และ
พืชตระกลูถัว่อ่ืน ๆ 
007 การทําไรผัก 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูกผักตาง ๆ เชน พริก ขิง หัวหอม กระเทยีม กะหล่ําปล ี
ผักคะนา มะเขือเทศ และผักอ่ืน ๆ ที่มิไดจัดประเภทไวในสาขาอื่น 
008 การทําสวนผลไม 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําสวนผลไม เชน สม องุน ทุเรียน เงาะ มะมวง สับปะรด แตงโม 
กลวย มังคุด สมโอ ลําไย ลิ้นจ่ี เปนตน 
009 การทําไรออย 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูกออย ทั้งออยที่เขาโรงงานผลิตน้ําตาล และออย
รับประทาน 
010 การทําสวนมะพราว 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูกมะพราว รวมทั้งผลพลอยได เชน ใบ และใยมะพราว 
011 การทําสวนปาลม 
        สาขานี้ประกอบดวยลูกปาลมสด และลูกหมาก รวมทั้งผลพลอยได เชน ใย และเปลือก 
012 การทําไรปอแกวและปอกระเจา 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูก ปอแกว และปอกระเจา 
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013 การเพาะปลูกพืชเสนใยอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการปลูกฝาย นุน ปาน ปานรามี ฝายลินิน รวมทั้งผลพลอยไดจากพืช
เสนใยตาง ๆ 
014 การทําไรยาสูบ 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําไรยาสบู ไดแก พันธุเวอรจิเนีย พันธุเบอรเลย พันธุเตอรกีช 
และพันธุพ้ืนเมือง รวมทั้งเมล็ดยาสูบ 
015 การทําสวนกาแฟ ชา และโกโก 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําสวนชา กาแฟ และโกโก 
016 การทําสวนยางพารา 
        สาขานี้ประกอบดวยการเพาะปลูกยางพารา น้ํายางดิบ และยางแผนดิบ 
017 ผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยไมดอก ไมประดับ พืชประเภทเครื่องเทศ พืชสมุนไพร และเมล็ด
พันธุพืชตาง ๆ รวมทั้งกิ่งตอน กิ่งพันธุ 
018 การปศุสตัว 
        สาขานี้ประกอบดวยการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือสงโรงฆาสัตว เพ่ือการสงออก เพ่ือทําพันธุ 
การเลี้ยงไวใชงาน รวมทั้งนํ้านมสดและผลพลอยไดตาง ๆ เชน มูลสัตว เปนตน 
019 การเลี้ยงสุกร 
        สาขานี้ประกอบดวยการเลี้ยงสุกรเพื่อสงโรงฆาสัตว เพ่ือการสงออก เพ่ือทําพันธุ และผล
พลอยไดตาง ๆ 
020 การปศุสตัวอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการเลี้ยงสัตวอ่ืน ๆ ที่ไมรวมอยูในสาขาอื่น เชน แพะ แกะ มา ชาง 
กระตาย จระเข รวมทั้งผลผลิตจากสตัวและผลพลอยได เชน น้ําผึ้ง และเขาสตัว เปนตน 
021 การเลี้ยงสัตวปก 
        สาขานี้ประกอบดวยการเลี้ยงสัตวปก ทั้งที่เลี้ยงเพ่ือเขาโรงฆา เพ่ือการสงออกและเพื่อทํา
พันธุ 
022 ผลผลติจากสัตวปก 
        สาขานี้ประกอบดวยไขสด ทั้งไขสดเพ่ือการบริโภคและไขฟก รวมทั้งผลพลอยไดอ่ืน ๆ 
023 การเลี้ยงไหม 
        สาขานี้ประกอบดวยผลิตภัณฑไขไหม รังไหมดิบ และการปลกูหมอน 
024 บริการทางการเกษตร 
        สาขานี้ประกอบดวยบริการทางการเกษตร เชน บริการไถ การนวด การปองกันและกําจัดแมลง 
การชลประทาน บริการทําเกือกมา บริการดานสหกรณ บริการสีขาวโพด และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกษตร 
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025 การทําไมซุง 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําไมซุงทุกประเภท เชน ไมสัก ไมยาง ไมเต็ง ไมรัง ไมตะเคยีน 
ไมแดง ไมประดู ไมตะแบก และไมอ่ืน ๆ 
026 การเผาถานและการทําฟน 
        สาขานี้ประกอบดวยการเผาถานและการทําฟน 
027 ผลิตภัณฑจากปาและการลาสัตวอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยไมไผ หนอไม ไมรวก หวาย และผลติภัณฑจากปาอ่ืน ๆ 
028 การประมงทะเล และการประมงชายฝง 
        สาขานี้ประกอบดวยการประมงทะเล การประมงชายฝง และการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําทะเล
ทุกชนิด 
029 การประมงน้ําจืด 
        สาขานี้ประกอบดวยการประมงน้ําจืดทั้งการเลี้ยงและการจับสตัวน้ําทกุชนิด 
030 การทําเหมืองถานหิน 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําเหมืองถานหินและลกิไนต 
031 การผลิตน้ํามันปโตรเลยีมและกาซธรรมชาต ิ
        สาขานี้ประกอบดวยกิจกรรมการขุดเจาะน้ํามันดิบและกาซธรรมชาต ิการลําเลียงและการ
ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
032 การทําเหมืองแรเหล็ก 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดและแตงแรเหล็ก 
033 การทําเหมืองแรดีบุก 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดและแตงแรดีบุก 
034 การทําเหมืองแรทังสเตน 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดและแตงแรวุลแฟรม และซีไลต 
035 การทําเหมืองแรอ่ืนที่มิใชแรเหล็ก 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดและแตงแรอ่ืนที่มิใชแรเหล็ก เชน พลวง โครไมต ทองแดง 
แมงกานีส โคลัมไบต แทนตาไลต ซีโนไทท สังกะสี เซอรคอน และแรตะกัว่ ฯลฯ 
036 การทําเหมืองแรฟลูออไรท 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดเจาะแรฟลูออไรท 
037 การทําเหมืองแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดเจาะและการทําเหมอืงแรที่ใชทําเคมีภัณฑและปุย เชน 
ฟอสเฟต ไพโรฟลไลต แมกนีเซียมคารบอเนตและอ่ืน ๆ 
038 การผลิตเกลือ 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดเจาะเกลือหิน และผลติภัณฑเกลือทะเล 



 63

039 การทําเหมืองหินปูน 
        สาขานี้ประกอบดวยการขุดเจาะหินปูน 
040 การทําเหมืองหินและการยอยหิน 
        สาขานี้ประกอบดวยกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน กรวด ทราย ดินเหนียว และหินออน 
041 การทําเหมืองแรและเหมืองหินอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําเหมืองแรและเหมืองหินที่มิไดจัดประเภทไวในสาขาอื่น ๆ เชน 
แคลไซต ไดอาโตไมต โดโลไมท เฟลดสปาร ยิบซั่ม ดินเหนียวปนปูน ดินขาว ทรายละเอียด และหิน
มีคาตาง ๆ 
042 โรงฆาสัตว 
        สาขานี้ประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับโรงฆาสัตว ไดแก เน้ือสุกร เน้ือไก เน้ือโค เน้ือกระบือ 
เน้ือเปด รวมทั้งหนังโค หนังกระบือ ขนไก ขนเปด เขากระบือ และผลพลอยไดอ่ืน ๆ ของโค กระบือ 
สุกร ไก และเปด 
043 การทําเนื้อกระปองและผลติภัณฑเน้ืออ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยกิจกรรมเนื้อสุกร เน้ือไก เน้ือโค เน้ือกระบือ เน้ือเปดกระปองและการ
เก็บรักษาเนื้อ เชน การทําแฮม ไสกรอก เน้ือเค็ม เน้ือแชเย็นและแชแข็ง เปนตน 
044 ผลิตภัณฑที่ไดจากน้ํานม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตนมพรอมด่ืม นมขน นมผง ครีม เนย มาการีน ไอศครีม และ
นมเปรี้ยว ฯลฯ 
045 การทําผลไมและผักกระปองและการเก็บรักษาผักและผลไม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลไมแชแข็งและผลไมตากแหง ผักและผลไมบรรจุกระปอง 
บรรจุขวด น้ําผลไม แยม เยลลี่ ผลไมดอง ผักดอง สับปะรดกระปอง การเก็บรักษาผักและผลไม
อ่ืน ๆ 
046 การทําปลากระปอง อาหารทะเลกระปองและการเก็บรักษาอาหารทะเลอื่น ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการบรรจุปลา กุง ปู หอย อาหารทะเลอื่น ๆ และผลิตภัณฑอาหาร
ทะเล ในภาชนะบรรจุที่ผนึกและอากาศเขาไมไดรวมทั้งอาหารทะเลแชแข็งและอาหารทะเลตาก
แหงอ่ืน ๆ 
047 การผลิตน้ํามันมะพราวและน้ํามันปาลม 
        สาขานี้ประกอบดวยน้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม กากน้ํามันมะพราวและกากน้ํามันปาลม 
048 การผลิตน้ํามันสัตว ไขสัตว น้ํามันพืช และผลพลอยได 
        สาขานี้ประกอบดวยน้ํามันหมู ไขมันสัตว น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันสกัดจากเมล็ดละหุง น้ํามัน
สกัดจากเมล็ดฝาย น้ํามันสกัดจากเมล็ดนุน น้ํามันเมล็ดทานตะวัน น้ํามันรําขาว น้ํามันพืชอ่ืน ๆ 
และผลพลอยไดของผลิตภัณฑเหลานี้ เชน กากถั่วเหลือง เปนตน 
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049 โรงสีขาว 
        สาขานี้ประกอบดวยการสีขาว การขัดขาว การผลิตขาวนึ่ง ขาวหัก และผลพลอยได เชน 
รําขาว และแกลบ 
050 การผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังทุกชนิด เชน แปงมันสําปะหลัง แปง
สาคู มันเสน มันอัดเม็ด และผลพลอยได 
051 การบดขาวโพด 
        สาขานี้ประกอบดวยการบดขาวโพด 
052 การผลิตแปงและการปนแปงอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําแปงและการปนแปง เชน แปงขาวเจา แปงสาลี แปงขาวโพด 
แปงถั่ว และแปงอ่ืน ๆ 
053 การผลิตขนมปง 
        สาขานี้ประกอบดวยการทําขนมปง ขนมเค็ก คุกกี้ พาย ขนมปงกรอบ ขนมคบเคี้ยว เปน
ตน 
054 การผลิตเสนกวยเตี๋ยวและผลติภัณฑที่คลายคลึงกัน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตอาหารเสนทุกชนดิ เชน บะหม่ี กวยเตีย๋ว สปาเก็ตตี้ 
มักกะโรนี บะหม่ีสําเร็จรูป และวุนเสน 
055 การผลิตน้ําตาล 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตนํ้าตาลดิบ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลที่ไดจากมะพราวและน้ําตาลที่
ไดจากปาลมตาง ๆ กลูโคส น้ําหวาน รวมทั้งน้ําตาลสังเคราะห และผลพลอยได เชน กากออยและ
กากน้ําตาล 
056 การผลิตขนมชนิดตาง ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิต ขนมตาง ๆ เชน ลกูกวาด ชอคโกแล็ต หมากฝรั่ง ขนม
หวาน และขนมไทยอื่น ๆ 
057 การผลิตน้ําแข็ง 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตน้ําแข็งที่ใชเพ่ือการบริโภคและทีใ่ชในโรงงานอุตสาหกรรม 
058 การผลิตผงชูรส 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผงชูรส และผลพลอยได 
059 การผลิตชา กาแฟ และเครื่องด่ืมกึ่งสําเร็จรูปตาง ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตชา กาแฟ และเครือ่งด่ืมกึ่งสําเร็จรูปตาง ๆ เชน โกโกผง 
เกกฮวยผง ขงิผง 
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060 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวย ซีอ้ิว เตาหู น้ําปลา ไขเค็ม เครื่องแกง เกลือ เครื่องชูรส และเครื่อง
เตรียมอาหารอื่นๆ 
061 การผลิตอาหารสัตว 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปทุกชนิด และปลาปน 
062 การตม การกลั่น และการผสมสุรา 
        สาขานี้ประกอบดวยการตม การกลั่นเอธิลแอลกอฮอลและการผสมสุรา เชน บรั่นดี วิสกี้ 
สุรา ไวน แชมเปญ และสุราอ่ืน ๆ 
063 การผลิตเบียร 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตขาวมอลตและเบียร 
 
064 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล เชน น้ําอัดลม น้ําโซดา น้ํากลั่น 
น้ําแรอัดลม และการผลตินํ้าดื่มบรรจุขวด 
065 การบมและอบใบยาสบู 
        สาขานี้ประกอบดวยการบมและอบใบยาสบูและการดําเนินการอื่น ๆ ซึ่งเกีย่วเนื่องกับการ
เตรียมใบยาดิบเพ่ือการผลติตอไป 
066 การผลิตผลิตภัณฑใบยาสูบ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิต ซิการ บุหรี่ ยาจุก และยาเสน 
067 การปนดาย การหีบฝาย และเสนใยประดิษฐ 
        สาขานี้ประกอบดวยการหีบฝาย การปนดายจากฝาย ขนสัตว และเสนใยสงัเคราะหตาง 
ๆ 
068 การทอผา 
        สาขานี้ประกอบดวยการทอผาจากฝาย ไหม ขนสัตว และเสนใยประดิษฐตาง ๆ 
069 การฟอก การพิมพ การยอม และการแตงเสร็จ 
        สาขานี้ประกอบดวยการพิมพผา การฟอกขาว การยอม และการแตงสําเรจ็ดวยดายและ
ผา 
070 การผลิตสินคาสิ่งทอถกัสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย 
        สาขานี้ประกอบดวยสิ่งทอที่มิไดระบุไวในสาขาอื่น รวมทั้งสิ่งทอถักที่ใชในครัวเรือน เชน 
ผาขนหนู ผาปูที่นอน ผาหม ผาสักหลาดและผลติภัณฑสักหลาด ผาสําลี และผามาน เปนตน 
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071 การผลิตสิ่งถัก 
        สาขานีป้ระกอบดวยการดําเนินกิจการเกี่ยวกบัการถักถุงเทา เครื่องแตงกายชั้นใน เครื่อง
แตงกายชัน้นอก ผาถัก ผาลูกไมจากเสนใยธรรมชาต ิเสนใยเทียม ทัง้ที่ถักดวยมือและเครื่องจักร 
เปนตน 
072 การผลิตเครื่องแตงกาย 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องแตงกาย โดยการตัดและเย็บจากผา หนังสัตว และ
วัสดุอ่ืน ๆ รวมทั้งผาเช็ดหนา เน็คไท ผาคลุมไหล ผาคลุมหนา และสิ่งตัดเย็บสําเร็จรูปทุกชนิด 
073 การผลิตพรม และเครือ่งปูลาด 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตพรม เสื่อ หมอน ที่นอน และเครือ่งปูลาดอื่น ๆ 
074 การผลิตผลิตภัณฑปานและปอ 
        สาขานี้ประกอบดวยการอัดปอเบล การผลิตผลติภัณฑจากปอแกวและปอกระเจา เชน 
การทําเชือก กระสอบ แห อวน และผลติภัณฑจากปานและปออื่น ๆ 
075 โรงฟอกหนังและการแตงสําเร็จหนัง 
        สาขานี้ประกอบดวยการฟอกและการแตงสําเรจ็หนังสัตว เชน การฟอก การแปรงขน การ
พิมพลาย และการยอมสี เปนตน 
076 การผลิตผลิตภัณฑหนังสัตว 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑหนังสัตวและหนังเทียม เชน กระเปา ซองใสกุญแจ 
สาย หนัง ถุงมือ สายพาน อุปกรณประกอบเสื้อผา ผลิตภัณฑขนสัตว และผลิตภัณฑหนังสัตวอ่ืน 
ๆ 
077 การผลิตรองเทา ยกเวนรองเทายาง 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตรองเทาที่ทําดวยหนัง ผา และวตัถุดิบอ่ืน ๆ ไมรวมการผลติ
ที่ทําดวยไม ยาง หรือพลาสติก 
078 โรงเลื่อย 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนนิกิจการเกี่ยวกับการเลื่อยไม การทําไมอัด 
กรอบประตู หนาตาง ไมปารเก เปนตน 
079 การผลิตผลิตภัณฑไมและไมกอก 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑจากไม ไมกอก หวาย ไมไผ ที่มิไดจัดประเภทไว
ในที่ อ่ืน ๆ เชน ตะกรา ลัง ไมแขวนเสื้อ ไมจ้ิมฟน และหลอดดาย เปนตน 
080 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่องตกแตงทําดวยไม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องเรือนและเครือ่งตกแตงทุกชนิด 
081 การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษชนิดตาง ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษตาง ๆ เชน กระดาษพิมพเขียน 
กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท กระดาษสา และเศษกระดาษ เปนตน 
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082 การผลิตผลิตภัณฑกระดาษ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑกระดาษ เชน กลองกระดาษ กระดาษ
คอมพิวเตอร แฟมกระดาษ ซองจดหมาย ฉลาก ถุงกระดาษ กระดาษชําระ ผาอนามัย เปนตน 
083 การพิมพ การพิมพโฆษณา 
        สาขานี้ประกอบดวย สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ เชน เลตเตอร
เพรส ลิโธกราฟ ออฟเซท การทําเลมหนังสือ การพิมพหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือและแผนที ่
084 การผลิตเคมีภัณฑอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน เชน กํามะถัน ไฮโดรเจน ออกซิเจน 
ไนโตรเจน ซัลเฟอรและเคมีภัณฑอ่ืน ๆ อาทิ กรดอนินทรีย และสารประกอบอื่น ๆ เชน กรด
เกลือ กรดกํามะถัน คารบอนไดออกไซดชนิดแข็ง และโลหะออกไซด เปนตน 
085 การผลิตปุยและยาปราบศตัรูพืช 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตปุยและยาปราบศตัรูพืช เชน ปุยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต 
ฟอสเฟต ปุยเคมี ปุยอินทรีย ยาปราบศตัรูพืชและยาฆาแมลงตาง ๆ 
086 การผลิตยางสังเคราะห และปโตรเคมี 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตยางสงัเคราะห วัสดสุังเคราะห และเม็ดพลาสตกิ 
087 การผลิตสีทา น้ํามันชักเงา และแลคเกอร 
        สาขานี้ประกอบดวยอุตสาหกรรมการผลิตสทีา น้ํามันชักเงา แลคเกอร สารละลาย สี
เคลือบและนํ้ายาเคลือบเครือ่งดินเผา ทั้งน้ีรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวเน่ืองกัน เชน น้ํามัน
ผสมสี น้ํายาลางสี น้ํายาลางแปรง วัสดุที่ใชในการอุดรองยาแนวและพอกเนื้อ ทั้งน้ีไมรวมสียอม
ผมและสียอมผาทุกชนิด 
088 การผลิตยารักษาโรค 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตยารักษาโรคในรูปแบบตาง ๆ เชน เม็ด แคปซูล ผง ไซรัป 
ยาฉีดและผลติภัณฑที่ทําจากสมุนไพร 
089 การผลิตสบูและผลิตภัณฑที่ใชสําหรบัรักษาความสะอาด 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตสบู ผงซักฟอก แชมพู และสารทาํความสะอาด เปนตน 
090 การผลิตเครื่องสําอางค 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตน้ําหอม เครื่องสําอางค ครีมแตงผม ยาสีฟน แปงฝุน และยา
ระงับกลิ่นตัว เปนตน 
091 การผลิตไมขีดไฟ 
        สาขานี้ไดแก การผลิตไมขีดไฟ 
092 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆ เชน ฟลม กระดาษอัดรูป น้ําแข็งแหง 
ขี้ผึ้ง กาว เทียนไข หมึก ผงถานดํา เครื่องหอมและการะบูน ธูป 
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093 โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลยีม 
        สาขานี้ประกอบดวย โรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งผลิตน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เตา น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล ฯลฯ 
094 การผลิตผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากน้ํามันปโตรเลียม 
        สาขานี้ประกอบดวยผลิตภัณฑจากน้ํามันปโตรเลียม เชน ยางมะตอย น้ํามันเครื่อง จารบี 
คารบอนแบลค็ ผงถานอัด ถานโคก ทาร เปนตน 
095 การผลิตยางแผนรมควัน ยางเครปและยางแทง 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตยางแผนดิบรมควัน ยางแทง ยางเครป รวมทั้งเศษยาง 
096 การผลิตยางนอกและยางใน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตยางนอกและยางในเพื่อใชกับยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้ง
การหลอดอกยาง 
097 การผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ 
        สาขานีป้ระกอบดวยการผลติผลติภัณฑจากยาง เชน รองเทายาง ยางยืด ทอยาง สายพาน
ยางทีใ่ชในโรงงานอุตสาหกรรม สายพานอื่น ๆ ยางโฟม กระเบื้องยางปูพ้ืน ตลอดจนผลติภัณฑ
ยางอื่น ๆ 
098 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑพลาสตกิตาง ๆ เชน ทอพีวีซ ีของเลนพลาสติก 
ภาชนะพลาสติก ฟองน้ํา โฟม แผนไฟเบอร แห อวน รวมทั้งพลาสติกที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมและในครวัเรอืนอ่ืน ๆ 
099 การผลิตกระเบื้องและเครื่องปนดินเผา 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องปนดินเผา เซรามิค ผลิตภัณฑโมเสค เครื่องสุขภัณฑ 
และเครื่องปนดินเผาที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมและการกอสรางอ่ืน ๆ เปนตน 
100 การผลิตแกวและผลิตภัณฑแกว 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตกระจกแผนเรียบ กระจกนิรภัย แทงแกว ขวด แกวนํ้า แฟลช 
ใยแกว หลอดแกวทําหลอดไฟฟา รวมทั้งเศษแกว เปนตน 
101 การผลิตผลิตภัณฑจากดินที่ใชกับงานกอสราง 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตอิฐ กระเบื้องตาง ๆ ทอ อิฐทนไฟ และผลติภัณฑจากดินที่ใช
กับงานกอสรางซึ่งคลายคลงึกันอ่ืน ๆ 
102 การผลิตซีเมนต 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตซีเมนตปอรตแลนด ซีเมนตผสม ซีเมนตขาวและปูนขาว 
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103 การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต เชน คอนกรีตบลอค เสารับอาคารและ
เสาเข็มคอนกรีต ทอคอนกรีตและผลิตภัณฑคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทคอนกรีตหลอสําเร็จ
และคอนกรีตอัดแรง เพ่ือใชในการกอสรางอาคารแบบสําเร็จรูป รวมทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ 
104 การผลิตผลิตภัณฑอโลหะอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยผลิตภัณฑยบิซ่ัม ปลาสเตอร และผลติภัณฑแอสเบสทอสอื่น ๆ 
ผลิตภัณฑหินที่มิไดทําการผลิตเกีย่วเนื่องกับการทําเหมืองหิน และผลิตภัณฑแรอโลหะอ่ืนๆ ซึ่ง
มิไดจัดประเภทไวในสาขาอื่น ๆ 
105 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ
เหล็กและเหลก็กลาขั้นมูลฐานซึ่งประกอบดวยกรรมวธิีทุกขั้นตอนนบัตั้งแตการถลุงดวยเตาถลงุ
แรแบบพนลม จนถึงขั้นกึ่งสําเร็จรูปในโรงรีดและโรงหลอ 
106 การผลิตผลิตภัณฑเหล็กกลา 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตแผนเหล็กชุบสังกะสี แผนเหล็กชบุดีบุก แผนเหล็กรีดรอน 
เหล็กเสน ลวดเหล็ก ทอเหล็ก การหลอเหล็กกลา และผงเหล็ก เปนตน 
107 การผลิตผลิตภัณฑโลหะที่มิใชเหลก็ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกบัการผลิตผลิตภัณฑ
โลหะที่มิใชเหล็ก อันประกอบดวยกรรมวธิีตาง ๆ เริ่มตัง้แตการถลุงขัน้ตนและขั้นทีส่อง การทํา
โลหะผสม การทําใหบริสุทธิ์ การรีด การดึง การหลอ และการทําเปนรูปพรรณ กรรมวิธีทีเ่ปน
การผลิตโลหะใหเปนแทง ทอน ทอ เสน รูปหนาตัดตาง ๆ ผลิตภัณฑชนิดที่ตองหลอและอัดบีบ
เปนรูปพรรณ รวมทั้งสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการแยกดีบุกออกจากเศษ
โลหะและการแยกเศษโลหะกลับคืนมาใชประโยชน 
108 การผลิตเครื่องตัด เครือ่งมือและเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลาทัว่ไป 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องตัด เครื่องมือ และเครื่องใช ที่ทําดวยเหล็กและ
เหล็กกลาทั้งที่ใชในครัวเรอืน ใชในการเกษตรกรรม การกอสราง และในการประกอบอาชีพอ่ืน 
ๆ เชน มีด ขวาน มีดตัดหญา เคียว เสียม พลั่ว คราด ฆอนเหล็ก ไขควง และตะไบ เปนตน 
109 การผลิตเครื่องเรือนและเครื่องติดตัง้ซ่ึงทําดวยโลหะเปนสวนใหญ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิต การดัดแปลงเครื่องเรือน และเครื่องติดตั้งที่ทาํดวยโลหะ
เปนสวนใหญที่ใชกับบานเรอืน อาคารสํานักงาน ภัตตาคาร รานคา และอุปกรณการขนสง 
110 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑโลหะที่ใชเปนสวนประกอบในการกอสราง เชน 
สะพาน ถังนํ้า ประตู มุงลวด กรอบหนาตาง ราวบันได ประตูเหล็ก เครื่องโลหะซึ่งใชในงาน
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สถาปตยกรรม สวนประกอบโลหะสําหรบัใชกบัระบบเครื่องระบายอากาศ และเครือ่งปรับอากาศ 
เปนตน 
111 การผลิตผลิตภัณฑโลหะอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตผลิตภัณฑโลหะตางๆ เชน กระปองซึ่งทําจากเหล็กวลิาศ
หรือแผนโลหะเคลือบการผลิตเครื่องลําเลยีงซึ่งทําดวยโลหะ การทําภาชนะบรรจุสิ่งของเพื่อ
สงไปจําหนาย การทําผลิตภัณฑโลหะที่ประดิษฐขึ้นดวยวิธีปนหรือกระแทกขึ้นรูป การทําลวด
และผลติภัณฑจากลวด โดยใชลวดซึ่งซ้ือมาจากแหลงผลิตอ่ืน (แตไมรวมถึงการทําลวดและสาย
เคเบลิชนิดหุมฉนวน) การทําเครื่องสุขภัณฑและเครื่องใชทองเหลืองที่ใชในการประปา วาลว 
ชิ้นสวนสําหรบัประกอบทอ และผลติภัณฑโลหะชนิดตาง ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน รวมทัง้
การดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคลือบดวยแลคเกอร การอาบ การชุบสังกะสี การชุบดวยไฟฟา 
การขัดผิวผลติภัณฑโลหะ 
112 การผลิตเครื่องยนตและเครื่องกังหัน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตและการซอมเครื่องยนตไอนํ้า เครื่องยนตกาซ เครื่องกังหัน
ไอนํ้า เครื่องกังหันกาซ เครื่องกังหันน้ํา เครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนตดีเซล และเครื่องยนต
สันดาปภายในชนิดอ่ืน ๆ 
113 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตรกรรม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตและการซอมเครื่องจักรและอุปกรณทางการเกษตร เชน 
อุปกรณการหวาน การเก็บเกี่ยว เปนตน รวมทั้งการผลติชิ้นสวนของเครื่องจักรและอุปกรณ
ดังกลาว 
114 การผลิตเครื่องจักรที่ใชประดิษฐเครือ่งไมและเครือ่งโลหะ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตและการซอมเครื่องจักรที่ใชประดิษฐเครื่องไมและเครื่อง
โลหะตางๆ เชน เครื่องจักรที่ใชสําหรับโรงเลื่อย เครื่องกลึง เครื่องควาน และเครื่องเจาะ เปนตน 
รวมทั้งการผลติชิ้นสวนของเครื่องจักรดังกลาว 
115 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณพิเศษ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตและการซอมเครื่องจักรชนิดหนัก สําหรับใชในการกอสราง
เหมืองแร และเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมที่มิไดจัดประเภทไวใน        สาขาอื่นๆ รวมทั้งการ
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร และอุปกรณดังกลาว 
116 การผลิตเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานและในครวัเรือน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานและในครวัเรือน เชน 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา ตูเย็น ตูแช ตูทําน้ําแขง็ จักรเย็บผา พิมพดีด เครือ่งคิดเลข 
เครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งชิ้นสวนและอุปกรณของเครื่องมือเครื่องใชดังกลาว เชน 
คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร 
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117 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตและการซอมเครื่องจักรและเครือ่งมือไฟฟาที่ใชในงาน
อุตสาหกรรม เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องเช่ือมไฟฟา มิเตอรไฟฟา เปนตน 
รวมทั้งการผลติชิ้นสวนของเครื่องจักรเครื่องมือดังกลาว 
118 การผลิตอุปกรณและเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน และการคมนาคม 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตวิทยุ โทรทัศน วีดีโอ เครื่องบันทึกคําบอก เครือ่งเลน
แผนเสียง เครือ่งบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องกระจายเสียงชนิดตาง ๆ โทรศัพท จานดาวเทียม 
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งชิ้นสวนและสวนประกอบ เชน แผงวงจรไฟฟา แผนวงจรพิมพ 
หลอดภาพ โทรพิมพสี เปนตน 
119 การผลิตเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาภายในบาน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องใชและอุปกรณไฟฟาในบานขนาดเล็ก เชน เตาอบ
ไมโครเวฟเตารีด พัดลม หมอหุงขาว เครือ่งปงขนมปง เครื่องผสมอาหาร และชิ้นสวนประกอบ
ตางๆ 
120 การผลิตลวดและสายเคเบิลชนิดหุมฉนวน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตลวดและสายเคเบลิชนิดหุมฉนวน 
121 การผลิตหมอเก็บประจุไฟฟาและแบตเตอรี่ตาง ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตหมอเก็บประจุไฟฟาชนิดดางหรือตะกั่วกรดและเซลไฟฟา
ปฐมภูมิ เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย เปนตน 
122 การผลิตเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาที่มิไดจัดประเภทไวในสาขาอื่น ๆ 
เชน โคมไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ตัวนําและอุปกรณทีมี่กระแสไฟฟาผาน เปนตน 
123 การตอและการซอมเรือ 
        สาขานี้ประกอบดวยการตอเรือ การซอมเรือชนิดตาง ๆ เชน เรือเดินทะเล เรือทองแบน 
เรือลําเลียง เรอืขนาดเล็กทกุประเภท เปนตน รวมทั้งการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ 
124 การผลิตรถไฟ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตรถไฟโดยสารและบรรทุกสินคา การผลิตชิ้นสวนและ
สวนประกอบตาง ๆ ของรถไฟ รวมทั้งการซอมแซมรถไฟ 
125 การผลิตยานยนต 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิต การประกอบรถยนตนั่ง รถโดยสาร รถบรรทกุ รถจ๊ิบ รถยก 
แชสซี ชิ้นสวนและสวนประกอบของรถดังกลาวดวย 
126 การผลิตรถจักรยานยนตและรถจักรยาน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตรถจักรยานยนต รถจักรยาน รถสามลอ รถเขน็ รวมทั้ง
ชิ้นสวนและสวนประกอบของรถดังกลาวดวย 
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127 การซอมแซมยานพาหนะทุกชนิด 
        สาขานี้ประกอบดวยการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เชน รถยนต 
รถจักรยานยนต รถจักรยาน 
128 การผลิตอากาศยาน 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตและการซอมแซมอากาศยานตางๆ เชน เครือ่งบิน เครื่อง
รอน บอลลูน อุปกรณกระโดดรม รวมทั้งการผลิตชิ้นสวนอากาศยานดังกลาว 
129 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรและการแพทย 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร เครื่องมือและอุปกรณ
การแพทย เชน เครื่องวัด เครื่องมือทําฟน เข็มฉีดยา รวมทั้งการผลติชิ้นสวนและสวนประกอบ 
และการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวดวย 
130 การผลิตเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกบัการถายภาพและสายตา 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา เชน 
เลนซ แวนตา กลองสองทางไกล อุปกรณสําหรับดูดาว กลองจุลทรรศน เครื่องฉาย กลอง
ถายรูป เครื่องถายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใชในการถายภาพ รวมทั้งชิ้นสวนประกอบของ
เครื่องมือเครื่องใชดังกลาว 
131 การผลิตนาฬิกา 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตนาฬกิาตั้ง แขวน นาฬิกาขอมือ และชิ้นสวนนาฬิกาทุก
ประเภท 
132 การผลิตเครื่องประดับและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 
        สาขานี้ประกอบดวยการเจียรไนและการขัดหินมีคา หินกึ่งมีคา มุก เครื่องเงิน เครื่องถม 
เครื่องใชทําดวยแผนเงิน ทอง แผนโลหะมีคาอ่ืน ๆ รวมทั้งการผลิตเครื่องประดับสาํเร็จรูป การ
ทําเหรียญกษาปณและเหรยีญตรา เปนตน 
133 การผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬา 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องกีฬาทุกประเภท เชน กีตาร เปยโน 
ลูกฟุตบอล ลกูกอลฟ แบดมินตัน นวมตอยมวย เปนตน 
134 การผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มิไดจัดไวในสาขาอื่น ๆ เชน เครื่อง
เขียน ของเลนเด็ก รม ซิป กระดุม ขอติดเสื้อ ดอกไมประดิษฐ เพชรพลอยเทียม ภาพวาด เปน
ตน 
135 การไฟฟา 
        สาขานี้ประกอบดวยการผลิตไฟฟาจากพลังงานตางๆ เชน ผลิตจากพลังนํ้า น้ํามันเตา 
กาซธรรมชาต ิเปนตน การสงและการจําหนายพลังไฟฟาใหกับผูใชตามครัวเรือน สถาน
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ประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม กิจการสาธารณประโยชน รวมทั้งโรงผลติไฟฟาที่
อุตสาหกรรมปนเอง 
136 การผลิตกาซธรรมชาต ิ
        สาขานี้ประกอบดวยการแยกกาซธรรมชาติ และการขนสงทางทอ 
137 การประปา 
        สาขานี้ประกอบดวยกิจการและโรงงานซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทาํน้ําใหบริสุทธิ ์
การจายหรือจําหนายใหแกผูใชตามบานเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และกิจการ สาธารณประโยชน 
138 การกอสรางที่อยูอาศัย 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางอาคารใหมสําหรับเปนที่อยูอาศัย เชน บานพักอาศัย 
ตึกแถว อาคารชุด อพาทเมนตและหอพัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการตอเติม การซอมทาสี การ
ตกแตงอาคาร รวมทั้งการเดินสายไฟ ระบบเครื่องทําความเย็น มูลคาการกอสรางใน        สาขา
นี้ไมรวมคาทีดิ่น 
139 การกอสรางอาคารที่ไมใชที่อยูอาศยั 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางอาคารใหมที่ไมใชที่อยูอาศัย เชน อาคารทีท่ําการ 
โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และโกดังเก็บสนิคา รวมทั้งกจิการตอเติมและซอมแซม
อาคารดังกลาว ยกเวนการกอสรางสถานีรถไฟ สถานพีลังงานและอาคารสื่อสาร 
140 การกอสรางงานบริการสาธารณะทางดานเกษตรและปาไม 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางและตอเติมงานบริการสาธารณะทางดานเกษตรและปา
ไม เชน การกอสรางเขื่อนและโครงการชลประทาน เปนตน 
141 การกอสรางงานบริการสาธารณะที่ไมเกี่ยวกับงานเกษตร 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางและซอมแซมทางหลวง ถนน สะพาน ทาเทียบเรือ 
สนามบิน สถานีรถไฟ ทอนํ้าสายใหญและทางระบายสิ่งโสโครก เปนตน 
142 การกอสรางโรงงานผลิตพลังไฟฟาและสาธารณูปโภค 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางและซอมแซมโรงไฟฟาและระบบสงไฟสถานียอย 
143 การกอสรางอาคารและระบบสื่อสาร 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางอาคารและระบบการสื่อสาร เชน โทรเลข โทรศัพท 
สถานีวิทยุกระจายเสียง เปนตน 
144 การกอสรางอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยการกอสรางที่มิไดจัดประเภทไวในสาขาอื่น เชน การวางทอกาซ
ธรรมชาติ สวนสาธารณะ ลานจอดรถ สนามกอลฟ สนามเทนนิส สระวายน้ํา และสนามกีฬาทุก
ชนิด 
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145 การคาสง 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายสนิคาใหม และ
สินคาที่ใชแลวแกผูขายปลกี ผูใชในงานอุตสาหกรรม ผูใชในงานพาณิชยและในงานวิชาชีพอ่ืน 
ผูขายสงรายอ่ืน ผูทําหนาที่เปนตัวแทนซื้อสินคาเพื่อขายใหแกสถานประกอบการ ธุรกิจประเภท
สําคัญ ๆ รวมถึงพอคาขายสงซ่ึงดําเนินการซื้อและขายสินคาที่เปนของตนเอง ผูจําหนายสินคา
อุตสาหกรรม ผูสงออก ผูสั่งสินคาเขา และสมาคมสหกรณการซื้อ สํานักงานขายของกิจการ
เหมืองแรและอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นเพื่อขายผลิตผลของตนเอง สมาคมสหกรณซึ่งดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการขายผลิตผลการเกษตร ผูขายเศษโลหะ ผูขายของเกา รวมทั้งเศษวัสดุตาง ๆ ผูขาย
สงซ่ึงจําแนกและคัดเกรดสนิคาจํานวนมาก พอคาสงที่ทําการบรรจุหีบหอและบรรจุขวด ทั้งน้ี
ยกเวนการบรรจุขวดและบรรจุหีบหอในตูคอนเทนเนอรของสนามบิน 
 
 
 
146 การคาปลีก 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายปลีกสินคาใหม 
และสินคาทีใ่ชแลวแกบคุคลทั่วไปหรือครวัเรือน สถานประกอบการขายปลีก เชน 
หางสรรพสินคา แผงลอย สถานีบริการขายน้ํามันเบนซิน ผูจําหนายปลีกรถยนต คนเรขายของ 
สหกรณผูบริโภค สถานที่ประมูลสินคา ผูขายปลีกสวนมากมักดําเนินกิจการซื้อขายที่เปนของ
ตนเอง แตบางรายอาจจะเปนตัวแทนของสํานักงานใหญ และทําหนาที่ขายใหตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือขายใหโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทน สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการ
หลักเกี่ยวกบัการขายสินคาที่นํามาแสดงใหแกประชาชนทั่วไป เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องเขียน 
น้ํามันเบนซิน ไดจัดไวในประเภทนี้ดวย ถึงแมการขายสิ่งของเหลานี้อาจจะไมใชเพ่ือการบริโภค 
หรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคลหรอืในครัวเรือน 
147 ภัตตาคารและรานขายเครื่องด่ืม 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกบัการขายอาหารและ
เครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวพรอมที่จะบริโภคไดทันท ีเชน ไนทคลบั ภัตตาคาร บาร รานกาแฟ หาบ
เรแผงลอยที่ขายอาหารสําเร็จรูปและกวยเตี๋ยว ทั้งน้ีรวมถึงโรงอาหารและสถานที่ใชรับประทาน
อาหารในโรงงานและสถานที่ทํางาน เปนตน 
148 โรงแรมและที่พักอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนนิธุรกิจในการจัดหาที่พักและคายพักแรม 
149 การขนสงทางรถไฟ 
        สาขานี้ประกอบดวยการบริการขนสงทางรถไฟ ทั้งการขนสงผูโดยสารและการขนสง
สินคา 
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150 การขนสงทางบก 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งใหบรกิารทางดาน การขนสงผูโดยสารโดยรถ
แท็กซี่ รถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด และยานพาหนะอื่น เชน สามลอ เปนตน 
151 การขนสงสินคาทางบก 
        สาขานี้ประกอบดวยบริการขนสงสนิคาทางบกโดยรถบรรทุก 
152 การใหบริการเสริมการขนสงทางบก 
        สาขานี้ประกอบดวยการใหบริการเสริมการขนสงทางบก เชน การดําเนินงานเกี่ยวกับการ
เก็บคาที่จอดรถ การเก็บคาธรรมเนียมผานถนน การใหเชารถยนตและรถบรรทุก เปนตน 
153 การขนสงทางทะเล 
        สาขานี้ประกอบดวยการใหบริการขนสงสินคาทางทะเล 
154 การขนสงชายฝงและการขนสงทางน้ําภายในประเทศ 
        สาขานี้ประกอบดวยการบริการขนสงสินคาและผูโดยสารชายฝงและการขนสงทางน้ํา
ภายในประเทศ โดยทางแมน้ําลําคลอง เชน เรือขามฟาก เรือลากจูง เปนตน 
155 บริการเสริมการขนสงทางน้ํา 
        สาขานี้ประกอบดวยการใหบริการเสริมการขนสงทางน้ําทุกประเภท เชน การบํารุงรักษา 
และการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัสะพานเทียบเรือ อูเรือ อาคารที่เกี่ยวของทั่วไป สิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ การบํารุงรักษาและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประภาคาร เครื่องหมายชวยการ
เดินเรืออ่ืน ๆ การบรรทุกและขนถายสินคาของเรือ การกูตัวเรือและสินคาในเรือ บริการใหเชา
เรือ บริการการทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน 
156 การขนสงทางอากาศ 
        สาขานี้ประกอบดวยการขนสงผูโดยสารและสินคาทางอากาศ ทั้งการใหบริการโดยทั่วไป 
และบริการเชาเหมาเฉพาะบุคคล การดําเนินงานเกี่ยวกับทาอากาศยาน สนามบินและเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ เชน สถานีวิทยุการบิน ศูนยควบคุมการบิน สถานีเรดาร 
และการใหเชาอากาศยาน 
157 บริการเกีย่วเนื่องกับการขนสง 
        สาขานี้ประกอบดวยกิจการที่ตั้งขึน้เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง โดยทํา
หนาที่เปนตวัแทนจัดการเดินทางทองเที่ยวและการขนสงสินคาและผูโดยสาร เชน ตัวแทนการ
เดินทาง การใหบริการบรรจหีุบหอและบรรจุลัง การตรวจสอบ และการชั่งน้ําหนักสินคา เปนตน 
158 สถานที่เก็บสินคาและการเก็บสินคา 
        สาขานี้ประกอบดวยการดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บสินคา คลงัสินคา และบริการไซโล 
159 บริการไปรษณียโทรเลขและการสื่อสาร 
        สาขานี้ประกอบดวยกิจการไปรษณียโทรเลข โทรศัพทและการสื่อสารอื่น ๆ 
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160 สถานบันการเงิน 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนนิธุรกิจเกี่ยวกบัดานการเงิน เชน ธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน โรงรับจํานํา สหกรณทางการเครดิต สถาน
แลกเปลีย่นเงินตรา และสถาบันการเงินทีเ่กี่ยวของอ่ืน ๆ 
161 การประกันชีวติ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการประกันชีวติ 
และการบริการที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
162 การประกันวินาศภัย 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนนิกิจการเกี่ยวกับการประกนัอัคคีภัย การ
ประกันภัยรถยนต การประกันภัยทางทะเล เปนตน 
163 บริการดานอสังหาริมทรัพย 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการที่ดําเนนิกิจการเกี่ยวกับการจัดการดาน
อสังหาริมทรัพยโดยทําหนาที่เปนตวัแทนหรือนายหนา เชน การใหบริการ การเชา การซื้อ การ
ขาย การจัดการ และการตี ราคาอสังหาริมทรัพย โดยไดรับคาธรรมเนียมเปนคาตอบแทนหรือ
โดยทําสัญญาจาง เปนตน 
164 การบริการทางดานธุรกิจ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งใหบรกิารทางดานการบัญช ีการตรวจสอบบัญช ี
กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม เทคนิค การโฆษณา การเชาเครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้ง
บริการธุรกิจซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในสาขาอื่น ๆ 
165 การบริหารราชการ 
        สาขานี้รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐบาลสวนภูมิภาคและรัฐบาลสวนทองถิ่น รวมถงึพระบรม
วงศานวุงศ รฐัสภา คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม กองทัพ ตํารวจ และฝายตุลาการ มูลคา
การผลิตในสาขานี้ประกอบดวยมูลคาเพิม่ทางดานคาจางแรงงาน ทั้งที่เปนเงินสดและเปน
คาตอบแทนอยางอ่ืน คาเสือ่มราคาและรายการอื่นที่เปนคาใชจายของรัฐบาล ยกเวนคาใชจาย
ในสวนการรักษาความสะอาดและการจัดระบบทอระบายน้ําทิ้ง โรงเรียนของรัฐและโรงพยาบาล
ของรัฐ ซึ่งไดแยกไวในสาขา 166 167 168 และ 169 ตามลําดับ 
166 บริการสขุาภิบาลและบริการที่คลายคลึงกัน 
        สาขานี้ประกอบดวยการดําเนินงานหลักเกี่ยวกบับริการสุขาภิบาล และบรกิารที่คลายคลึง
กัน เชนการเก็บการขนและการกําจัดขยะมูลฝอยกับสิง่ปฏิกูล การจัดทําระบบทางระบายน้ํา 
ทั้งน้ีรวมสถานประกอบการ ซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทําความสะอาด อาคารสํานักงาน 
การกําจัดแมลงและสัตวนําโรค และบริการอ่ืนที่คลายคลึงกัน 
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167 บริการการศึกษา 
        สาขานี้ประกอบดวยสถาบันการศกึษาทุกประเภทและทุกระดับการศึกษาทั้งสายสามัญ
และสายอาชพี เชน อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียน
เกษตรกรรม โรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลยัครู โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนนาฏศิลปและดนตร ี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพิเศษ เชน โรงเรียนคนพิการ ตาบอด หูหนวก เปนตน 
168 สถาบันวจัิย 
        สาขานี้ประกอบดวยสถาบันซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกบัการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และการ
วิจัยทั่วไปในดานชีววทิยา ฟสิกส และสังคมศาสตร เปนตน 
169 บริการทางการแพทยและบริการทางอนามัยอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการใหบริการการ
ปองกัน การรักษาทางการแพทย ทันตกรรม และการอนามัยอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล สถาน
พักฟน สถานพยาบาลและสถาบันที่คลายคลึงกัน สถานสงเคราะหมารดาและเด็ก สํานักงานให
คําปรึกษาทางแพทย ศัลยแพทย และผูประกอบวชิาชีพเวชกรรมอื่น ๆ เชน ทันตแพทย ผดุง
ครรภ และพยาบาลที่ทํางานสวนตวั บรกิารแพทยเคลื่อนที่ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรดาน
เวชกรรมและทันตกรรม ซึ่งบริการเกี่ยวกบัการทดสอบ การวินิจฉัยโรคและบริการอ่ืน ๆ แก
แพทยและทันตแพทย สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทําฟนปลอม เปน
ตน 
170 สถาบันธรุกิจ สมาคมอาชีพ และสมาคมกรรมกร 
        สาขานี้ประกอบดวยสถาบันธุรกิจเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย หอการคา
ไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทย องคกรอาชีพตาง ๆ เชน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย สห
ภาพแรงงานและองคกรแรงงานที่คลายคลึงกัน 
171 บริการชมุชนอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถาบันซ่ึงดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกบัการใหบริการดานสังคม
สงเคราะห เชน สภากาชาดและองคกรอ่ืน ๆ ซึ่งทําหนาที่รวบรวมและจัดสรรเงินเรี่ยไรหรือเงิน
อุดหนุนเพื่อการกุศล เชนสมาคมสงเคราะหเด็ก สถานเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน โรงเลี้ยงเด็ก
กําพรา สถานสงเคราะหคนชรา สถานสงเคราะหคนพกิาร สมาคมสงเคราะหครอบครัว องคกร
ศาสนา และองคกรการกุศลอ่ืน ๆ เปนตน 
172 การผลิตและการจัดจําหนายภาพยนตร 
        สาขานี้ประกอบดวยการสรางภาพยนตร การสรางฟลมภาพนิ่งและภาพสไลด รวมทั้ง
สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวของกัน เชน การลางและอดัฟลมภาพยนตร การตัดตอ
และลําดับภาพ การใหชื่อหัวเรื่องภาพยนตร การทําเทปมวนใหมและการจัดจําหนายภาพยนตร 
เปนตน 
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173 โรงภาพยนตร 
        สาขานี้ประกอบดวยการดําเนินกิจการโรงภาพยนตรทั้งหมด 
174 วิทยุ โทรทัศน และบรกิารที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน และหองสงซ่ึงดําเนินกิจการ
หลักเกี่ยวกบัการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนสงออกอากาศที่ถายทอดรายการ
โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
175 หองสมุดและพิพิธภัณฑ 
        สาขานี้ประกอบดวยการดําเนินงานหองสมุด หอจดหมายเหตุ โบราณคดี พิพิธภัณฑ และ
หอศิลปตาง ๆ 
176 บริการบนัเทิงและบริการสันทนาการ 
        สาขานี้ประกอบดวยการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหการบันเทิงและสันทนาการตาง ๆ เชน 
โบวลิ่ง บลิเลยีด สนุกเกอร สนามมา สนามมวย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอลฟ 
สโมสรกีฬาอื่น ๆ สวนสาธารณะสําหรับพักผอนหยอนใจ บริการการกีฬาและการบันเทิง ซึ่งมิได
จัดประเภทไวที่อ่ืน บริการใหเชาเรือสําราญ จักรยานยนต รถเข็นไมกอลฟ มา และสิ่งที่ใชเพ่ือ
การบันเทิง หรือสันทนาการที่คลายคลึงกัน 
177 การซอมแซม 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการซอมเครื่องมือ 
เครื่องใชในครวัเรือน อุปกรณเครื่องตกแตง และสินคาผูบริโภคอ่ืน ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวที่อ่ืน 
เชน เตาอบ เตาหุงขาว ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครือ่งรับโทรทัศน รองเทา เครื่องดนตรี เครื่อง
กีฬา นาฬิกา และ เฟอรนิเจอร เปนตน 
178 การบริการสวนบุคคล 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการซึ่งดําเนินการหลักเกีย่วกับการใหบริการสวน
บุคคล เชน การซักรีด บริการตัดผม เสริมสวย การถายรูป อาบอบนวด ฌาปนกิจ บริการดูแล
และรักษาสสุาน และคนรับใช เปนตน 
179 การบริการอ่ืน ๆ 
        สาขานี้ประกอบสถานประกอบการในดานบริการที่มิไดรวมไวในสาขาอื่น 
180 กิจกรรมที่ไมสามารถจําแนกสาขาการผลิตได 
        สาขานี้ประกอบดวยสถานประกอบการที่มิไดจัดไวในสาขาอืน่หรือกิจกรรมที่ไมสามารถ
จําแนกไวในสาขาการผลิตใด ๆ 
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