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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์ป้าหมายมุ่งเนน้ศึกษาการส่งเสริมการลงทุน ผลิตภณัฑม์วลรวม
สีเขียว และตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม ในประเทศไทยโดยศึกษาขอ้มูลจ านวนเงินลงทุนและโครงการท่ี
ไดรั้บการอนุมติัส่งเสริมการลงทุนทั้ง 8 หมวดกิจการ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ผลิตภณัฑ์
มวลรวมสีเขียว และต้นทุนทางส่ิงแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ อุตสาหกรรมการผลิตยาง
แผ่นและยางแท่ง อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นกลาง อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและผลิตภณัฑ์
กระดาษ และอุตสาหกรรมการท าเหมืองหินปูน เลือกการศึกษาการส่งเสริมการลงทุน ไดแ้ก่ กิจการ
โรงกลั่นน ้ ามัน กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ กิจการท าเหมือง และ/หรือ แต่งแร่โปแตซ 
กิจการผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี กิจการผลิตเหล็กขั้นกลาง ไดแ้ก่ เหล็กแท่งแบน เหลก็แท่งยาว และเหล็ก
แท่งใหญ่ กิจการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ และกิจการผลิตจากกระดาษ โดยคิดเป็นร้อยละ  
10.60 ของจ านวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด 
 จากการวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนรวม ปีพ .ศ. 2559-2562 พบว่า อุตสาหกรรมการ
กลั่นปิโตรเลียม มีเงินลงทุนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.46 ของเงินลงทุนรวมทั้ งหมด และ
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง มีเงินลงทุนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเงินลงทุนรวมทั้งหมด 
ทั้งน้ี อุตสาหกรรมการท าเหมืองแร่ ไม่มีโครงการท่ีขอส่งเสริมการลงทุนจึงไม่มีเงินลงทุนการ
ส่งเสริมการลงทุน แนวโนม้ผลิตภณัฑม์วลรวมสีเขียว ในปีพ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2560 อุตสาหกรรม
การกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม มีค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียวมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 9.33 และร้อยละ 
9.99 ของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ งประเทศ  ตามล าดับ และอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง มีค่า
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ผลิตภณัฑม์วลรวมสีเขียวน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งประเทศ ทั้ง 2 
ปี ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียมมีจ านวนมากท่ีสุดท่ี 22,125 ลา้น
บาท คิดเป็นต้นทุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเช้ือเพลิงฟอสซิล  (Depletion cost) จ านวน 
16,086 ลา้นบาท และมลสารสู่อากาศและมลสารสู่น ้า (Degradation cost) จ านวน 6,039 ลา้นบาท  
 การเปรียบเทียบสัดส่วนการส่งเสริมการลงทุนกบัสัดส่วนของผลิตภณัฑม์วลรวมสีเขียวใน 
6 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม มีสัดส่วนการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุดท่ี
ร้อยละ 6.46 โดยมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวมากท่ีสุดเช่นเดียวกันท่ีร้อยละ 59.71 และ
อุตสาหกรรมการเหล็กขั้นกลาง มีสัดส่วนการส่งเสริมการลงทุนน้อยท่ีสุดท่ีร้อยละ 0.08 โดยมี
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวน้อยท่ีสุดเช่นกันท่ีร้อยละ 0.88 โดยทั้งน้ีอุตสาหกรรมการท า
เหมืองหินปูน ไม่มีโครงการท่ีขอส่งเสริมการลงทุนจึงไม่มีสัดส่วนการส่งเสริมการลงทุน โดยมี
สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมสีเขียวท่ีร้อยละ 3.46 และการเปรียบเทียบการส่งเสริมการลงทุนและ
ตน้ทุนส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ ามันปิโตรเลียม มีการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุดท่ี 
160,479.9 ล้านบาท โดยมีต้นทุนส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดเช่นเดียวกันท่ี  22,125 ล้านบาท และ
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง มีการส่งเสริมการลงทุนน้อยท่ีสุดท่ี 1,894 ล้านบาท โดยมีต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเช่นเดียวกนัท่ี 818 ลา้นบาท 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา ไดแ้ก่ รัฐควรมีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็ก
ขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดต้นทุนทางส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและเช้ือเพลิงฟอสซิล และมลสารสู่อากาศและมลสารสู่น ้ านอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ี 
รัฐควรให้ เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมการกลั่นน ้ ามันปิโตรเลียมในการลดต้นทุนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและเช้ือเพลิงฟอสซิล และป้องกนัการเกิดมลสารสู่อากาศและน ้ า ทั้งน้ียงัพบว่า
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการส่งเสริมการลงทุนท่ีมีค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศระดบัสูง 
  
ค าส าคญั : การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย, ผลิตภณัฑม์วลรวมสีเขียว, ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม,  
มูลค่าการสูญเสียทรัพยากร,  มูลค่าความเสียหาย
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The objective of this study is investment promotion, Green gross domestic product and 

environmental costs in Thailand. By studying the amount of investments and projects that have 
been approved for investment promotion in all 8 sectors, Gross domestic product , Green gross 
domestic product and environmental cost industry sector 6 target industries namely petroleum 
refining industry,  upstream petrochemical industry, rubber sheet and block rubber production 
industry, intermediate steel industry, pulp and paper industry  and the limestone mining industry. 
By choosing the investment promotion study namely oil refinery business, products from natural 
rubber, mining and/or dressing potash mineral business, petrochemical products business, 
Intermediate steel production business : slab, billet and bloom, pulp or paper production business 
and the production of paper business,  accounted for 10.60% of the total investment. 

From the analysis of total investment year 2016-2019. Petroleum refining industry 
having the most investments accounting for 6.46% of the total investment and the Intermediate 
steel industry having the smallest investment accounting for 0.08% of the total investment. 
Mining industry there are no projects requesting investment promotion, not have investment 
promotion funds. Trends in green gross domestic product in 2016 and 2017, the Petroleum 
refining industry have highest value of green gross domestic product is 9.33% and 9.99% of the 
gross domestic product respectively and the intermediate steel industry have smallest of green 
gross domestic product 0.15% of the gross domestic product all 2 years. Environmental costs in 
the petroleum refining industry has the highest amount at 22,125 million baht, accounting for cost 
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of natural resources and fossil fuels (depletion cost) of 16,086 million baht and pollutants from air 
borne emission and water borne emission (degradation cost) of 6,039 million baht. 

Proportion comparison of investment promotion and proportion of green gross domestic 
product in 6 industries, petroleum refining industry has the highest proportion of investment 
promotion is 6.46%, with same the highest proportion of green gross domestic product at 59.71% 
and the intermediate steel industry has the smallest proportion of investment promotion is 0.08%, 
with same the smallest proportion of the green gross domestic product at 0.88%, mining industry 
there are no projects requesting investment promotion, so there is no proportion of investment 
promotion. with has proportion of green gross product at 3.46% and comparison of investment 
promotion and environmental cost  petroleum refining industry with the highest investment 
promotion at 160,479.9 million baht, with the same highest environmental cost at 22,125 million 
baht and the intermediate steel industry with the least investment promotion at 1,894 million baht, 
with same the least environmental cost at 818 million baht 

Suggestions from study results including the government should be promoted investment, 
there should be investment promotion intermediate steel industry because it is an industry has the 
smallest produces environmental costs that affect the use of natural resources and fossil fuels and 
pollution from air borne emission and water borne emission, in addition the government should 
provide financial support petroleum refining industry to reduce the cost of natural resources and 
fossil fuels and prevent the formation of pollutants into air and water. However, it is found that 
the industry has promoted investment with a high gross domestic product. 

 
Keywords: Investment promotion in Thailand, Green gross domestic product, Environmental 
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