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การปรับปรุงรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ.2533-2552
สรุปความเป็นมา
สศช.จัดทําและเผยแพร่สถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยทั้งรายปีและรายไตรมาสมาอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้
ประชาชาติรายปี ประกอบด้วยข้อมูล 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการใช้จ่าย ทั้งราคาประจําปี และราคาคงที่ และด้าน
รายได้ เฉพาะมูลค่า ณ ราคาประจําปี โดยจัดทําตามกรอบแนวคิดและวิธีการตามระบบบัญชีประชาชาติสากล และได้ปรับปรุง
ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางทฤษฎีของระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากลมาเป็น
ลําดับ
สาระสําคัญประการหนึ่งที่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะคือ การปรับเปลี่ยนปีฐานที่ใช้คํานวณรายได้ประชาชาติ ณ
ราคาคงที่ เพื่อให้สามารถสะท้อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างถูกต้องและทันสมัยตาม
โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนปีฐานมาแล้วรวม 4 ครั้ง คือ 1)
อนุกรม พ.ศ.2494-2506 ซึ่งเป็นอนุกรมแรกที่จัดทําขึ้นตามระบบบัญชีประชาชาติสากล ค.ศ.1953 โดยใช้ปีฐาน พ.ศ.2499 2)
อนุกรม พ.ศ.2503-2518 ใช้ปีฐาน พ.ศ.2505 3) อนุกรม พ.ศ.2513-2533 ใช้ปีฐาน พ.ศ.2515 และ 4) อนุกรม พ.ศ.25152552 ใช้ปีฐาน พ.ศ.2531 อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนปีฐานรายได้ประชาชาติทั้ง 4 ครั้งดังกล่าว เป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ราคาสินค้าและบริการของปีที่ใช้เป็นน้ําหนักในปีฐานให้ทันสมัยขึ้น ส่วนแนวคิดในการประมวลผลรายได้ประชาชาติโดยรวม
ยังคงใช้วิธีการแบบเดิมคือ เป็นการคํานวณแบบปีฐานที่มีราคาถ่วงน้ําหนักคงที่ (Fixed-Weighted Volume Measures)
สําหรับการปรับปรุงรายได้ประชาชาติ ครั้งนี้ ดําเนินการย้อนหลังถึงปี พ.ศ.2533-2552 ครอบคลุมทั้งมูลค่า ณ ราคา
ประจําปี และมูลค่า ณ ราคาคงที่หรือมูลค่าที่แท้จริง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวคิดตามระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด
และนําแนวคิดการวัดมูลค่าที่แท้จริง ด้วยวิธีดัชนีลูกโซ่หรือปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures) มาใช้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

สาระสําคัญของการปรับปรุง
ขอบเขตหรือคุ้มรวม (Coverage)
1 ปรับปรุงเพิ่มเติมธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการผลิต การใช้จ่าย และด้านรายได้ เช่น บริการธุรกิจอื่น ๆ
บริการสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non-Banks) บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ องค์กรไม่แสวงหากําไร บริการด้านหอพัก
ประปาเอกชน และบริการด้านการขนส่ง อาทิ รถตู้เอกชน จักรยานยนต์รับจ้าง เครื่องบินเช่าเหมาลํา สถานที่เก็บสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า บริการโทรทัศน์ทางสายเคเบิล บริการถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม บริการระบบสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
2 ปรับปรุงเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม (Mineral exploration) ของรัฐวิสาหกิจ การ
สํารวจแหล่งแร่ของภาคเอกชน และค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer software) รวมไว้ในการลงทุน
3 ปรับปรุงการบันทึกธุรกรรมของเงินนอกงบประมาณสําหรับภาครัฐบาลให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วน
ของกองทุน เงินทุนหมุนเวียน หน่วยงานในกํากับของรัฐ และองค์การมหาชน
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4 ปรับปรุงเพิ่มเติมรายการการใช้จ่ายบริการตัวกลางทางการเงิน (FISIM1) ทั้งของรัฐบาลและครัวเรือน
5 ปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมซ่อมแซมอาคารของภาคเอกชนไว้ในการก่อสร้าง
6 ปรับปรุงเพิ่มเติมค่าเสื่อมราคาไว้ในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
7 ปรับปรุงและเพิ่มเติมสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน (Non-Profit
Households: NPISHs2) ทั้งด้านการผลิต การใช้จ่าย และด้านรายได้

Institutions

Serving

วิธีการคํานวณและแหล่งข้อมูล
1 บริการสุขภาพโดยเฉพาะการผลิตและการบริโภคยารักษาโรค โดยปรับเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการคํานวณเพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดทําบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Account) และบัญชียาแห่งชาติ (National Drug
Account) ที่จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุข
2 บริการตัวกลางทางการเงิน ปรับเปลี่ยนการวัดมูลค่าผลผลิตของบริการตัวกลางทางการเงินสําหรับผลผลิตที่
ต้องประเมินขึ้น จากวิธี Imputed service charge ที่ใช้อยู่เดิม เป็นวิธีการวัดแบบ FISIM พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการคํานวณ
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ของบริการตัวกลางทางการเงิน จากวิธี single deflation เป็นวิธี double deflation
3 ปรับปรุงการประเมินค่าเสื่อมราคาตามระบบบัญชีประชาชาติสากล ที่กําหนดให้ใช้
ค่าเสื่อมราคาทางเศรษฐศาสตร์ (Economic lifetime) ไม่ใช่ค่าเสื่อมราคาทางบัญชี ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างอายุ
การใช้งานที่ใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคา รวมทั้งการประมาณมูลค่าสต๊อกทุนที่เป็นฐานสําหรับการประเมินค่าเสื่อมราคาใหม่
ตามการปรับปรุงรูปแบบการปลดระวางของสินทรัพย์ (Mortality functions or Retirement) จากเดิม สศช.ใช้รูปแบบการ
ปลดระวางแบบ delay linear ที่คิดการปลดระวางล่าช้าลงถึงแม้จะครบกําหนดการปลดระวางไปแล้ว เปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ระฆัง (Bell shaped Winfrey Curves) ที่สินทรัพย์ทุกตัวมีโอกาสถูกปลดระวางแบบเฉลี่ย ซึ่งสามารถสะท้อนพฤติกรรมการ
ใช้สินทรัพย์ในกระบวนการผลิตที่เป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งเพิ่มเติมการคิดค่าเสื่อมราคาของการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา
ทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น มูลค่าการสร้างถนน สะพาน เขื่อน และฝาย เป็นต้น ซึ่งเดิมไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา
เนื่องจากเมื่อมีการซ่อมไปแล้วใช้ไปตลอดไม่มีการปลดระวาง แต่กรอบแนวคิดระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 กําหนดให้
ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้มูลค่าของค่าเสื่อมราคาโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมอย่างมีนัยสําคัญ
4 ปรับปรุงการประเมินค่าเช่าบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าของ (Imputed rent) โดยใช้ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
5 ปรับปรุงค่าอ้างอิงหรือค่าฐาน (Benchmark) ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สําหรับการประมวลผลส่วนเปลี่ยนสินค้า
คงเหลือ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสํารวจของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งโครงการศึกษา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ สศช.

1

FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) คือ การวัดผลผลิตของสถาบันการเงินโดยวิธีทางอ้อม สําหรับกิจกรรมที่
ดําเนินธุรกรรมเป็นตัวกลางทางการเงิน หรือ การรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่อง FISIM ปรากฏในเอกสารประกอบการ
สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการจัดทํารายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมใหม่ แบบดัชนีลูกโซ่ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ สศช.)
2 NPISHs (Non-Profit Institutions Serving Households) หรือสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน นับเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจสถาบัน
หนึ่งจากห้าสถาบันเศรษฐกิจตามระบบบัญชีประชาชาติสากล ประกอบด้วยสถาบันธุรกิจที่มิใช่การเงิน สถาบันธุรกิจการเงิน สถาบันรัฐบาล สถาบัน
ครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน
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6 ปรับปรุงการกระจายสินค้านําเข้าและส่งออกตามวัตถุประสงค์ ออกเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการลงทุน
และเป็นสินค้าวัตถุดิบหรือสินค้าขั้นกลางอนุกรมใหม่ สําหรับการคํานวณรายได้ประชาชาติทั้งด้านการผลิตและด้านการใช้จ่าย
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 2007 (HS 2007) รวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้านําเข้าและ
ส่งออกระหว่างรหัสฮาร์โมไนซ์2007 กับหมวดหมู่สากลล่าสุดที่ใช้ในการจัดทํารายได้ประชาชาติ เช่น CPC version 2.0 ISIC
rev.4 และ COICOP เป็นต้น
7 ปรับปรุงการประมาณสัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้สัดส่วนจากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ สศช.จัดทําและเผยแพร่ทุก 5 ปี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามผลการกระทบยอดจากตารางอุปสงค์
และอุปทานปี 2550

การปรับปรุงตามกรอบแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด
1 ปรับปรุงการจําแนกค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคหมวดอาหารและเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจําแนก
หมวดหมู่การอุปโภคบริโภคของปัจเจกชน หรือ Classification of Individual Consumption by Purpose: COICOP
โดยรวมค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคนอกบ้านไว้ในหมวดภัตตาคาร จากเดิมที่รวมไว้ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
ทั้งหมด พร้อมทั้งแยกแสดงรายการการอุปโภคของสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน จากเดิมที่ได้รวมบางส่วนไว้ใน
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
2 การก่อสร้างและซ่อมแซมเองของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มงบลงทุนทั้งหมดของกระทรวงกลาโหม จากเดิมที่
นับไว้ในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของภาครัฐบาล (Government Consumption Expenditure) ย้ายมานับรวมไว้ในส่วนของ
การลงทุน พร้อมทั้งเพิ่มเติมการจําแนกหมวดหมู่ของการลงทุนตามประเภทของสินทรัพย์ แบ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้
(Tangible fixed assets) และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible fixed assets)
3 จัดจําแนกการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumption expenditure) ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ให้
สอดคล้องกับแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด โดยจําแนกเป็น 2 ลักษณะคือ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ขั้นสุดท้าย (Final consumption expenditure) และการอุปโภคบริโภคจริง (Actual final consumption)
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
• การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือน (Household final consumption
expenditure)
• การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล (General government final consumption
expenditure) จําแนกเป็น 2 ส่วน คือการใช้จ่ายรัฐบาลสําหรับการอุปโภคสินค้าและบริการของปัจเจก
บุคคล (Government expenditure on individual consumption goods and services) และการใช้
จ่ายรัฐบาลเพื่อการอุปโภคบริการโดยรวม (Government expenditure on collective consumption
services)
• การใช้ จ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคขั้ น สุ ด ท้ า ยของสถาบั น ไม่ แ สวงหากํ า ไรให้ บ ริ ก ารครั ว เรื อ น (Final
Consumption Expenditure of NPISHs)
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคจริง โดยการจําแนกการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายดัง
ข้างต้นใหม่ (Regroup) ประกอบด้วย
• การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคจริงของครัวเรือน (Actual final consumption of households)
เท่ากับ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือน รวมกับ การใช้จ่ายรัฐบาลสําหรับการ
อุปโภคสินค้าและบริการของปัจเจกบุคคล รวมกับ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของสถาบันไม่
แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การบริโภคหมวดอาหารของครัวเรือน ประกอบด้วย
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อาหารที่ครัวเรือนซื้อเอง ซึ่งในที่นี้เรียกว่าการบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือน เมื่อรวมกับอาหารที่ได้รับ
จากรัฐบาลและสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน (แบบให้เปล่าหรือในราคาที่ไม่คุ้มทุน) จะได้เป็น
การบริโภคจริงของครัวเรือน เป็นต้น
• การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคจริงของรัฐบาล (Actual final consumption of general government)
เท่ากับ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล หักด้วย การใช้จ่ายรัฐบาลสําหรับการอุปโภค
สินค้าและบริการของปัจเจกบุคคล หรือเท่ากับ การใช้จ่ายรัฐบาลเพื่อการอุปโภคบริการโดยรวม
ในขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนการจัดทํา การอุป โภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลจะรวมค่า ใช้ จ่ายซื้อ อาหารสําหรับ
ครัวเรือนหรือประชาชนไว้ด้วย และเมื่อจัดทําเป็นการอุปโภคจริงของรัฐบาลจึงหักส่วนนี้ออกไปรวมไว้กับครัวเรือน เพราะถือ
ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์สุดท้ายคือครัวเรือน อย่างไรก็ตามการอุปโภคบริโภคโดยรวม (ภาคเอกชนและรัฐบาล) ไม่เปลี่ยนแปลง
4 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล (General Government Consumption Expenditure: GCE) ได้
ปรับปรุงการจําแนกรายการใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิดตามระบบบัญชีประชาชาติสากล โดยจัดทําใน 2 ลักษณะ ดังได้กล่าว
ไว้ข้างต้น คือ (1) รายจ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล (General Government Final Consumption
Expenditure : GFCE) ซึ่งรวมถึงรายจ่ายทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายเพื่อใช้เอง และจัดหาให้ประชาชนในรูปต่าง ๆ เช่น บริการ
การศึกษา สาธารณสุข การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และ (2) รายจ่ายเพื่อการอุปโภคจริงของรัฐบาล (Actual Final
Consumption) ซึ่งไม่รวมที่จัดหาให้ประชาชน รวมทั้งการจําแนกออกเป็น รายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลสําหรับปัจเจก
บุคคล (Government expenditure on individual consumption goods and services) และรายจ่ายอุปโภคของรัฐบาล
เพื่อจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ส่วนรวม (Government Expenditure on collective consumption services) โดยการ
จัดทํารายจ่ายเพื่ออุปโภคของรัฐบาลโดยรวม มีการปรับปรุงการจําแนกรายการที่สําคัญ ได้แก่
• ค่าใช้จ่ายบริการทางการเงิน (FISIM) บันทึกไว้ในรายการค่าใช้จ่ายในการอุปโภคสินค้าและบริการ
(Intermediate consumption of goods and services)
• เงินผลประโยชน์ที่รัฐบาลจ่ายให้ครัวเรือนในรูปของสินค้าและบริการ (Social benefit in kind)
• ภาษีการผลิตอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการจ่ายให้แก่รัฐบาล อันเนื่องมาจากการผลิตสินค้าและบริการ (Other
taxes on production)
• ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (Consumption of fixed capital) โดยรวมไว้ในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของ
รัฐบาล
• การก่อสร้างของทหาร ค่าซื้ออาวุธของกระทรวงต่าง ๆ ค่าซ่อมแซม นําไปบันทึกไว้ในรายการการสะสมทุน
ของรัฐบาล
• รายได้จากการขายสินค้าและบริการให้ครัวเรือนและผู้ประกอบการ (The value of goods and
services sold by general government to other sectors)
• เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลด้าน
รายรับเงินสมทบเข้ากองประกันสังคมจากส่วนราชการของกองทุนประกันสังคม
• เงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านรายรับเงิน
สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5 ปรับปรุงรายการบัญชีต่างประเทศ โดยการปรับปรุงข้อมูลสินค้านําเข้า รายจ่ายซื้อบริการจากต่างประเทศ
ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตรับสุทธิจากต่างประเทศ และเงินโอนระหว่างประเทศ
• สินค้า ปรับปรุงการบันทึกสินค้านําเข้า ตามนิยามของระบบบัญชีประชาชาติ สากล ค.ศ. 1993 และ ค.ศ.
2008 จากเดิมบันทึกมูลค่าสินค้าที่รวมต้นทุนค่าระวางและประกันภัย หรือที่เรียกว่า Cost, Insurance and Freight (C.I.F.)
เปลี่ยนมาบันทึกตามมูลค่าที่ไม่รวมค่าระวางและประกันภัย หรือ Free On Board (F.O.B.) เช่นเดียวกับสินค้าส่งออก โดยใช้
ข้อมูลหลักจากกรมศุลกากร และ บัญชีดุลการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการบันทึกมูลค่าสินค้า
นําเข้า เป็น ราคา F.O.B แล้ว
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• บริการ ปรับปรุงสองส่วนหลัก คือ การปรับปรุงข้อมูลรายการค่าระวางและประกันภัย ทางด้านบริการจ่าย
ให้สอดคล้องกับข้อมูลสินค้านําเข้า และการปรับปรุงการจัดจําแนกรายการทั้งด้านบริการรับและด้านบริการจ่าย ตามข้อมูล
ล่าสุดของบัญชีดุลการชําระเงิน ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานดุลการชําระเงินฉบับที่ 6 (Balance of Payments and
international Investment Position Manual, 6th Edition: BPM6)
• ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตรับสุทธิจากต่างประเทศ และเงินโอนระหว่างประเทศ ปรับปรุงรายการ
ค่าตอบแทนแรงงานและรายการเงินโอนส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดของบัญชีดุลการชําระเงิน ซึ่งเปลี่ยนวิธีการ
บันทึกข้อมูล โดยให้แรงงานระยะสั้น ถือเป็น resident ของประเทศเดิมของตน ในขณะที่แรงงานระยะยาวถือเป็น resident
ของประเทศที่ไปทํางาน จึงทําให้มีการปรับการบันทึกข้อมูลระหว่างผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต บางส่วนที่เคยบันทึกไว้
เป็นค่าตอบแทนแรงงาน ทั้งรับและจ่าย ไปบันทึกเป็นเงินโอนส่วนบุคคลแทน
• ผลการปรับปรุงดุลการค้าปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมูลค่าสินค้านําเข้าลดลงไปจากอนุกรมปัจจุบัน ในขณะที่
ดุลบริการจะเกินดุลลดลง แต่โดยรวมแล้วดุลสินค้าบริการ (Goods and services account) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่
ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตรับสุทธิจากต่างประเทศ มีมูลค่าลดลงจากอนุกรมปัจจุบัน ส่วนดุลเงินโอนปรับตัวดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม เมื่อรวมดุลการค้า ดุลบริการ ผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตรับสุทธิ และเงินโอนระหว่างประเทศสุทธิแล้ว ดุลบัญชี
เดินสะพัด ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
6 ปรับปรุงตามผลการกระทบยอดหรือการทําสมดุลระหว่างด้านการผลิตและด้านการใช้จ่าย โดยใช้ตารางอุปสงค์
และอุปทานปี 2550 (Supply and Use Table 2007)

การปรับปรุงการประมวลผลรายได้ประชาชาติที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่
การจัดทํารายได้ประชาชาติที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่ หรือ Chain Volume Measures (CVM) เป็นการวัดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช้จ่าย ณ ราคาคงที่ ในปีติดกัน แทนการวัดในราคาปีฐานที่อยู่ห่างกัน เรียกว่า
Direct index เป็นคู่ ๆ เช่น ปี พ.ศ.2533 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของอนุกรมรายได้ประชาชาติ แบบปริมาณลูกโซ่ โดยคํานวณปี พ.ศ.
2534 ในราคาปี พ.ศ.2533 แล้วเทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.2533 คํานวณปี พ.ศ.2535 ในราคาปี พ.ศ.2534 เทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.
2534 คํานวณปี พ.ศ.2536 ในราคาปี พ.ศ.2535 เทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.2535 เป็นต้น ในกรณีใช้สูตร Laspeyres Volume
Measure แต่เนื่องจากข้อมูลรายได้ประชาชาติต้องเผยแพร่เป็นอนุกรม เช่น ปี พ.ศ.2533-2553 จึงจําเป็นต้องเชื่อมอัตราการ
ขยายตัวในแต่ละคู่ให้เป็นอนุกรมระยะยาวสะสมจากการเคลื่อนไหวรายปี (Chain linking) ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทําให้
โครงสร้างราคาสินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าวิธีการคํานวณแบบเดิมที่เป็นแบบปีฐานคงที่
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ขั้นตอนการจัดทํารายได้ประชาชาติที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่ โดยใช้สูตร Laspeyres Volume Measures สรุป
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

คํานวณหามูลค่า ณ ราคาปีที่แล้ว (Value at previous year prices: PYP)
โดยใช้ปริมาณปีนี้ คูณด้วย ราคาปีที่แล้ว หรือ
เมื่อ Q คือ ปริมาณ และ P คือ ราคา
คํานวณหามูลค่าในปีที่แล้ว (Value at previous year: PV) โดยใช้ปริมาณ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ปีที่แล้วคูณด้วยราคาปีนั้น หรือ มูลค่า ณ ราคาประจําปีในปีที่แล้ว
คํานวณหาดัชนีปริมาณโดยตรง หรือ Direct index (DI) หรือ เท่ากับขั้นตอนที่ 1 หารด้วย
ขั้นตอนที่ 2 หรือ

คํานวณหาดัชนีปริมาณลูกโซ่หรือ Chain index (CI) หรือ Chain linking โดยการเชื่อมโยง
ดัชนีปริมาณโดยตรงในขั้นตอนที่ 3 ในแต่ละปีเข้าด้วยกัน โดยให้ปีอ้างอิงเท่ากับ 100 ใน
กรณีนี้ สมมุตปีที่ 1 หรือปีแรกของอนุกรมเป็นปีอ้างอิง
เช่น คํานวณหาดัชนีลูกโซ่ปีที่ 5 ได้โดย
,

ขั้นตอนที่ 5

,

,

,

,

คํานวณหาปริมาณลูกโซ่หรือ Chain Volume Measures (CVM) โดยมูลค่า CVM ในปี
อ้างอิง จะเท่ากับมูลค่า ณ ราคาประจําปีในปีอ้างอิงนั้น และทําการเชื่อมโยงปีอื่น ด้วยดัชนี
ปริมาณในขั้นตอนที่ 4

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงดังขั้นตอนที่ 5 ก่อให้เกิดคุณลักษณะแบบ Non-Additive หรือผลรวมของมูลค่าส่วนย่อย
ไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวมที่เกิดจากการทํา Chain Volume Measures หรือ การสร้างมูลค่าแต่ละปีจากมูลค่าปีอ้างอิงจาก
Chain index ของข้อมูลส่วนรวมโดยตรง เช่น การจัดทํารายได้ประชาชาติด้านการผลิต หากจัดทําในลักษณะ Chain
Volume Measures ในระดับสาขาการผลิตใหญ่ทุกสาขาและระดับ GDP รวม มูลค่าผลรวมจากการผลิตทุกสาขาที่เกิดจาก
Chain linking และ มูลค่า GDP รวมที่เกิดจากการ Chain linking โดยตรง จะไม่เท่ากันคือ เกิดการสูญเสียคุณสมบัติของการ
บวกที่เป็นจุดเด่นของการจัดทํารายได้ประชาชาติ ณ ราคาปีฐานคงที่ เนื่องจากแต่ละสาขาการผลิตจะขยายตัวตามอัตราการ
ขยายตัวของแต่ละสาขาจากปีอ้างอิงตาม Chain index ของแต่ละสาขาการผลิต และ GDP จะขยายตัวตามอัตราการขยายตัว
ของ Chain index ของ GDP โดยตรงไม่ได้เกิดจากการบวกรวมของมูลค่าแต่ละสาขาการผลิต

ในกรณีของประเทศไทย การนําเสนอตาราง CVM จะแสดงค่าความแตกต่างระหว่าง CVM
ที่เกิดจากผลรวมของส่วนย่อย กับ CVM ของส่วนรวมที่จัดทําโดยตรง เรียกว่า Residual
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การปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ.2533-2553 ได้ปรับรูปแบบการนําเสนอตารางสถิติ
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก คือ
1 ภาพรวม (Main accounts หรือ Aggregated accounts) นําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจ (Total economy)
ในรูปมูลค่า ณ ราคาประจําปี ด้วยการแสดงความเชื่อมโยงทั้งด้านแหล่งที่มาของรายรับ (Resources) และด้านการใช้จ่าย
(Uses) ของบัญชีเศรษฐกิจต่าง ๆ 8 บัญชี ประกอบด้วย
1) บัญชีการผลิต (Production account) เป็นบัญชีที่บันทึกกิจกรรมการผลิตของสินค้าและบริการที่มีใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด โดย นําเสนอมูลค่าผลผลิต ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม หรือ GDP ของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
2) บัญชีแหล่งที่มาของรายได้ (Generation of income account) แสดงองค์ประกอบของมูลค่าเพิ่มที่
เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of employees) ภาษีการผลิตและนําเข้า
สุทธิ (taxes on production and imports less subsidies) ส่วนเกินจากการประกอบการ (Operating surplus) และ
Mixed income
3) บัญชีการกระจายรายได้ปฐมภูมิ (Allocation of primary income account) แสดงการกระจายรายได้ที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิตในข้อ (2) ไปสู่เจ้าของปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลตอบแทนปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งในที่นี้รวมถึงภาคต่างประเทศด้วย เช่น ค่าตอบแทนแรงงานเป็นผลตอบแทนของแรงงาน รายได้จากทรัพย์สินเป็น
ผลตอบแทนของทุน และภาษีเป็นรายได้ของรัฐบาล เป็นต้น โดยบัญชีนี้จะแสดงให้เห็นรายได้ประชาชาติโดยรวม โดยในที่นี้
หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 เรียกว่า Gross national income: GNI ซึ่งจะมีมูลค่าเท่ากับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross national product: GNP) ตามระบบบัญชีประชาชาติเดิม หรือระบบ ค.ศ.1953
ระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 และ ค.ศ.2008 แนะนําให้เปลี่ยนการเรียก ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(Gross national product: GNP) ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1953 เป็น Gross national income:
GNI เนื่องจากคําว่า GNI สะท้อนแนวคิดของการวัดรายได้ (Income measure) ได้ดีกว่าคําว่า GNP โดย
คํานวณจาก GDP บวกผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสุทธิจากต่างประเทศ (Net factor income from the rest
of the world)

4) บัญชีการกระจายรายได้ทุติยภูมิ (Secondary distribution of income account) แสดงถึงการได้มา
ของรายได้ทั้งหมด ทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการโอน รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคม และ
ผลประโยชน์ที่กองทุนฯ จ่ายให้แก่ผู้ประกันตน โดยแสดงให้เห็นรายได้ที่พึงจับจ่ายใช้สอยได้ (Disposable income)
5) บัญชีการใช้จ่าย (Use of disposable income account) แสดงรายได้ที่พึงจับจ่ายใช้สอย (disposable
income) ที่สามารถนํามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้าย (Final consumption expenditure) และการออม (Saving)
6) บัญชีการกระจายรายได้ที่เป็นสิ่งของ (Redistribution of income in kind account) แสดงมูลค่าสินค้า
และบริการเพื่อสวัส ดิการสังคมที่รัฐหรือองค์การไม่แสวงกํา ไรที่ให้บ ริการภาคครัวเรือน จัดหาให้แ ก่ป ระชาชนหรือภาค
ครัวเรือนโดยไม่คิดมูลค่า หรือเรียกว่า Social transfer in-kind เช่นการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา หรือการแจก
อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม กรณีน้ําท่วม เป็นต้น
7) บัญชีการใช้จ่ายที่ปรับด้วยมูลค่าการโอนที่เป็นสิ่งของแล้ว (Use of adjusted disposable income
account) แสดงให้เห็นถึงรายได้สุทธิที่ภาคสถาบันต่าง ๆ สามารถนํามาใช้จ่ายได้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่แท้จริง และการออม
(saving)
8) บัญชีต่างประเทศ (External income account) แสดงธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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2 GDP โดยรวม นําเสนอตารางสมดุลระหว่าง GDP ด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายทั้งราคาประจําปี และแบบ
CVM พร้อมทั้งแสดงอัตราการขยายตัวและแหล่งที่มาของอัตราการขยายตัว รวมทั้งนําเสนอ GDP ณ ราคาต้นทุน (GDP at
factor cost) จําแนก 16 สาขาการผลิต
3 GDP ด้านการผลิต นําเสนอตาราง GDP ทั้ง 16 สาขาการผลิต ณ ราคาประจําปี และแบบ CVM พร้อมทั้ง
แสดงอัตราการขยายตัวและแหล่งที่มาของอัตราการขยายตัว
4 GDP ด้านการใช้จ่าย นําเสนอตาราง GDP ด้านการใช้จ่าย ณ ราคาประจําปี และแบบ CVM รวมทั้งอัตราการ
ขยายตัวและแหล่งที่มาของอัตราการขยายตัว ประกอบด้วย
1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกขน (การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของ
ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน) จําแนกตาม COICOP และตามลักษณะความคงทน
2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล จําแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ ตามประเภทการใช้
จ่าย (Type of expenditure) ตามวัตถุประสงค์ (COFOG) และตามประเภทของบริการ (Type of services)
3) การลงทุนม นําเสนอ 3 รูปแบบ คือ จําแนกตามสถาบัน ตามประเภทสิน ค้าทุน และตามประเภท
สินทรัพย์
5 GDP ด้านรายได้ หรือรายได้ประชาชาติ นําเสนอเฉพาะมูลค่า ณ ราคาประจําปี ประกอบด้วยตารางรายได้
ประชาชาติโดยรวม โดยแสดงให้เห็นรายได้ประชาชาติที่เป็นผลตอบแทนปัจจัยการผลิต (factor income) หรือ เรียกว่า Net
national product at factor cost (NNP) เมื่อบวกด้วยภาษีการผลิตและการนําเข้าสุทธิจะได้ Net national income (NNI)
และตารางย่อยอื่น ๆ เช่น บัญชีรายได้ของครัวเรือน บัญชีรายได้ของรัฐบาล การออมและการลงทุน และค่าตอบแทนแรงงาน
จําแนกตาม 16 สาขาการผลิต เป็นต้น

ผลการปรับปรุง
ด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี
ผลจากการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ การปรับนิยามใหม่ตามระบบบัญชีประชาชาติสากล
ล่าสุด การปรับปรุงแหล่งข้อมูลให้ทันสมัย ตลอดจนการพิจารณาจัดทําสมดุลระหว่างรายได้ประชาชาติด้านการผลิตและการใช้
จ่าย ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าตารางอุปสงค์และอุปทาน ปี 2550 (Supply and Use Table of Thailand 2007) ที่มี
ผลกระทบต่อการประมวลผล GDP ด้านการผลิตทั้งในส่วนของมูลค่าผลผลิต ต้นทุนค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้
GDP ณ ราคาประจําปี ช่วงปี พ.ศ. 2533-2552 เปลี่ยนแปลงจากอนุกรมปีฐาน 2531 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 237,086 ล้านบาทต่อ
ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 ของ GDP โดย ปี พ.ศ. 2551 เปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพิ่มขึ้น 578,274 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.4
ของ GDP ส่วนปีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือปี พ.ศ. 2539 เพิ่มขึ้น 20,036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของ GDP
เปรียบเทียบโครงสร้างของ GDP ณ ราคาประจําปี จําแนกเป็นภาคเกษตรและภาคนอกเกษตรระหว่างปี พ.ศ.
2533-2552 อนุกรมปีฐาน 2531 ภาคเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 10.1 ต่อปี ที่เหลือร้อยละ 89.9 ต่อปี เป็นภาคนอกเกษตร
อนุกรม CVM ภาคเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 9.3 ต่อปี และภาคนอกเกษตรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ
90.7 ต่อปี เนื่องจากภาคนอกเกษตรได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตและปรับปรุงนิยามใหม่ตามระบบบัญชี
ประชาชาติสากลล่าสุด ในสาขาการผลิตสําคัญ เช่น อุตสาหกรรม การค้า การขนส่งและคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน และ
การบริการทางธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สาขาการผลิตที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยยังประกอบด้วย สาขาอุตสาหกรรม สาขา
การค้าส่งค้าปลีกฯ และสาขาเกษตรกรรม ตามลําดับ เช่นเดียวกับอนุกรมปีฐาน 2531
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ตารางเปรียบเทียบ GDP ณ ราคาประจําปี อนุกรม CVM และอนุกรมปีฐาน 2531
(พันล้านบาท)
2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 เฉลี่ย
อนุกรม CVM
2,259 2,930 3,683 4,631 4,693 5,060 5,759 6,944 8,365 9,659 5,567
อนุกรมปีฐาน 2531
2,184 2,831 3,629 4,611 4,626 4,923 5,451 6,489 7,845 9,080 5,330
แตกต่าง (CVM – ปีฐาน2531)
76
99
53
20
67
137
309
454
520
578
237
สัดส่วน (ร้อยละ) (แตกต่าง/ปีฐาน 2531) 3.5
3.5
1.5
0.4
1.4
2.8
5.7
7.0
6.6
6.4
4.4
โครงสร้างภาคเกษตร (ร้อยละ)
อนุกรม CVM
10.0 10.1
8.6
9.1
10.3
8.5
8.7
9.3
9.4
10.1
9.3
อนุกรมปีฐาน 2531
11.0 10.8
9.1
9.5
10.8
9.0
9.4
10.3 10.8 11.6 10.1
โครงสร้างภาคนอกเกษตร (ร้อยละ)
อนุกรม CVM
90.0 89.9 91.4 90.9 89.7 91.5 91.3 90.7 90.6 89.9 90.7
อนุกรมปีฐาน 2531
89.0 89.2 90.9 90.5 89.2 91.0 90.6 89.7 89.2 88.4 89.9
หมายเหตุ 1) อนุกรม CVM หมายถึง รายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมที่ได้ปรับปรุงใหม่ (หรือในที่นี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุกรมใหม่)
รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณมูลค่าที่แท้จริงแบบปริมาณลูกโซ่ หรือ CVM ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ และได้เผยแพร่
สู่สาธารณะ
2) อนุกรมปีฐาน 2531 หมายถึง รายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุกรมเดิมที่คํานวณรายได้ประชาชาติ ณ ราคาคงที่ แบบปีฐานคงที่
โดยใช้ปี 2531 เป็นปีฐาน และชุดข้อมูลปีล่าสุดคือปี 2552 (หรือในที่นี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุกรมเดิม)

ผลการปรับปรุงสาขาการผลิตที่สําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ภาคเกษตร การปรับปรุงข้อมูลอนุกรมใหม่มีผลให้มูลค่าเพิ่มโดยเฉลี่ยทั้งอนุกรมลดลงประมาณ 25,552 ล้าน
บาทต่อปี โดยเป็นผลมาจากการปรับปรุงรายการกิจกรรมสําคัญ คือ หมวดพืชผลมีการปรับปรุงมูลค่าผลผลิตผลไม้และพืชผัก
อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการบริโภคของครัวเรือน ส่วนหมวดปศุสัตว์ ปรับปรุงรายการโค กระบือ และสุกร โดยปรับปริมาณการ
ฆ่าตามอาชญาบัตรให้สอดคล้องกับการบริโภคของครัวเรือน นอกจากนั้น ในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายขั้นกลางได้มีการ
ปรับปรุงตามข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมทั้งผลกระทบจากการ
ปรับปรุงวิธีการประมวลผลสาขาตัวกลางทางการเงิน และการจัดทําตารางอุปสงค์อุปทานของประเทศไทยปี 2550 เป็นผลให้
มูลค่าเพิ่มของภาคเกษตรโดยรวมลดลงดังกล่าว
2) ภาคนอกเกษตร มูลค่าเพิ่มโดยรวมทั้งอนุกรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 262,638 ล้านบาทต่อปีสาขาการผลิตโดยส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากอนุกรมปีฐาน 2531 ยกเว้นสาขาอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร และบริการด้านสุขภาพฯ ที่มีมูลค่าเพิ่มลดลง
• สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2,800 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายขั้นกลางลดลงในหลายกิจกรรมการผลิตที่สําคัญคือ รายการย่อยหิน กรวด และทราย
• สาขาอุตสาหกรรม การปรับปรุงใหม่มีผลให้มูลค่าเพิ่มสาขานี้ลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 152,755 ล้านบาท
ต่อปี แม้ว่าสาขาอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงโดยจําแนกรายการเพิ่มเติม 31 กิจกรรมจากอนุกรมปีฐาน 2531 เป็นผลให้
มูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้น แต่จากการเพิ่มเติมกิจกรรมในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสาขาอุตสาหกรรม เช่น บริการธุรกิจต่าง
ๆ และการปรับปรุงวิธีการคํานวณค่าใช้จ่า ยขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิตตามตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตปี 2548 และผล
การศึกษาการจัดทําตารางอุปสงค์อุปทานของประเทศไทยปี 2550 มีผลทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายขั้นกลางของสาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มของสาขาอุตสาหกรรมอนุกรมใหม่ลดลงดังกล่าว
• สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา ปรับปรุงเพิ่มเติมรายการการผลิตน้ําประปาเอกชน และปรับปรุง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายขั้นกลางรายการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 1,408 ล้านบาทต่อปี
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• สาขาการก่อสร้าง มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 4,080 ล้านบาทต่อปี โดยการปรับปรุงที่สําคัญ คือ การ
ก่อสร้างภาครัฐบาล มีการปรับปรุงการคํานวณใหม่ตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993
• สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ใน
ครัวเรือน จากการปรับปรุงมีผลให้มูลค่าเพิ่มโดยรวม สูงขึ้นเฉลี่ย 62,846 ล้านบาทต่อปี เป็นผลจากการเพิ่มเติมการคํานวณ
กิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม ประกอบกับรายการซ่อมแซมได้เพิ่มเติมกิจกรรมการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ขนส่ง
• สาขาโรงแรมและภัตตาคาร การปรับปรุงมีผลให้มูลค่าเพิ่มโดยรวมของสาขาลดลงจากอนุกรมปีฐาน
2531 เฉลี่ยประมาณ 82,974 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากได้มีการปรับปรุงการประมวลผลมูลค่าการผลิตและค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
ของกิจกรรมภัตตาคารและร้านขายอาหารใหม่ จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มลดลงทั้งอนุกรม
• สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม การปรับปรุงมีผลมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 22,095
ล้านบาทต่อปี เนื่องจากได้เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ 14 รายการ เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง บริการระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
บริการทางไปรษณีย์เอกชน เป็นต้น
• สาขาตัวกลางทางการเงิน การปรับปรุงทําให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 80,536 ล้านบาทต่อปี มีผล
มาจาก 2 ปัจ จัยหลั ก ประการแรก คือการเพิ่มกิจกรรมทางการเงิน ใหม่ เช่น บริษัทข้อมูลเครดิตแห่ง ชาติ และบริษัทผู้
ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ประการที่สอง คือการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณมูลค่าเพิ่มของสถาบัน
ทางการเงินให้เป็นวิธีการวัดบริการของสถาบันการเงินทางอ้อม (Financial Intermediation Services Indirectly
Measured: FISIM) แทนวิธีการเดิมที่คํานวณแบบ Imputed service charges (ดอกเบี้ยรับ-ดอกเบี้ยจ่าย)
• สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ การปรับปรุงมีผลให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 206,460 ล้านบาทต่อปี การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือหมวดการให้เช่าที่อยู่อาศัย
โดยปรับปรุงตามข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และส่วนที่สอง การเพิ่มเติมการคํานวณกิจกรรม
บริ ก ารธุ ร กิ จ ใหม่ 24 กิ จ กรรม เช่ น บริ ก ารเช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เป็นต้น
• การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การปรับปรุงมีผลให้
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 79,017 ล้านบาทต่อปี เป็นผลจากการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรจากข้อมูลการ
ลงทุนชุดปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าเพิ่มสาขาการศึกษาและสาขาสาธารณสุขภาครัฐบาลเช่นกัน
• สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 44,659
ล้านบาทต่อปี เป็นผลจากการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ของสาขานี้ เช่น กิจกรรมสถาบันไม่แสวงหากําไรประเภทต่าง ๆ
และกิจกรรมด้านนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น
พันล้านบาท
1,200
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ.2545)
ช่วงปี พ.ศ. 2533–2552 มีอัตราการขยายตัวเปลี่ยนแปลงจากอนุกรมปีฐาน 2531 ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยเฉลี่ย
ทั้งอนุกรมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ต่อปี ปีที่มีอัตราการขยายตัวเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2541 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.9 ส่วนปีที่มีอัตราการขยายตัวเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือปี พ.ศ. 2546 และ 2547 ในอัตราร้อยละ 0.0 โดยการขยายตัว
ของ GDP แบบปริมาณลูกโซ่ มีทิศทางโดยรวมไม่แตกต่างจากอนุกรมปีฐาน 2531 โดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ 4.2 ในอนุกรมปีฐาน 2531 เป็นร้อยละ 4.4 ในอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ่
อัตราการขยายตัว GDP ที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่
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ด้านการใช้จ่าย
การใช้จ่ายโดยรวม (Expenditure on Gross Domestic Product: GDE) ณ ราคาประจําปี
ในช่วง ปี พ.ศ.2533-2552 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 197,719 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ GDE โดยมูลค่า
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี พ.ศ.2551 เพิ่มขึ้น 562,686 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของ GDE ส่วนปีที่เปลี่ยนแปลงน้อย
ที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2534 ลดลง 5,316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของ GDE เป็นผลสําคัญมาจากการปรับปรุงการใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 128,954 ล้านบาท ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของการ
ใช้จ่ายรวม ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 36,175 ล้านบาทต่อปี และ
การลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 33,375 ล้านบาท ต่อปี ในขณะที่ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย
ต่อปีเพียง 2,930 ล้านบาท สําหรับการส่งออกสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมโดยเฉลี่ย 1,299 ล้านบาทต่อปี
และการนําเข้าสินค้าและบริการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2,417 ล้านบาทต่อปี
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ตารางมูลค่าการใช้จ่าย
GDP ด้านการใช้จ่าย

อนุกรม CVM

อนุกรมปีฐาน 2531

การบริโภคอุปโภคของเอกชน
2,993,882
2,957,706
สัดส่วน (ร้อยละ)
54.29
55.62
การอุปโภคของรัฐบาล
730,729
601,775
สัดส่วน (ร้อยละ
13.25
11.32
การลงทุน
1,570,440
1,537,065
สัดส่วน (ร้อยละ
28.48
28.91
ส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ
23,814
20,884
สัดส่วน (ร้อยละ
0.43
0.39
การส่งออกสินค้าและบริการ
3,277,948
3,279,248
สัดส่วน (ร้อยละ
59.44
61.67
การนําเข้าสินค้าและบริการ
3,081,818
3,079,402
สัดส่วน (ร้อยละ
55.88
57.91
การใช้จ่ายรวม (GDE)
5,514,995
5,317,276
สัดส่วน (ร้อยละ
100.00
100.00
1/ มูลค่าอนุกรม CVM ลบด้วย อนุกรมปีฐาน 2531
2/ มูลค่าความแตกต่าง หารด้วย มูลค่าการใช้จ่ายรวมของอนุกรมปีฐาน 2531

แตกต่าง1/

36,175
18.30
128,954
65.22
33,375
16.88
2,930
1.48
-1,299
-0.66
2,417
1.22
197,719
100.00

สัดส่วนความแตกต่าง
2

0.68
2.43
0.63
0.06
-0.02
0.06
3.72
100.00

รายละเอียดด้านการใช้จ่าย สรุปได้ดังนี้
1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 36,175 ล้านบาท ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.7 ต่อการใช้จ่ายรวม มูลค่าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากในหมวดที่อยู่อาศัย และหมวดบริการทางเงิน เนื่องจากการปรับปรุงการ
คํานวณค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัย และการปรับปรุงเพิ่มเติมค่าบริการทางการเงินที่ประเมินขึ้นของครัวเรือน (FISIM) รวมทั้ง
การเพิ่มเติมรายการการอุปโภคของสถาบันไม่แสวงหากําไรให้บริการครัวเรือน นอกจากนั้น หมวดการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ปรับปรุง
แล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น หมวดสื่อสารคมนาคม เนื่องจากการปรับปรุงเพิ่มเติมไปรษณีย์เอกชน และบริการ internet หมวด
การศึกษา เนื่องจากการปรับปรุงเพิ่มเติมการศึกษาภาครัฐในส่วนของเงินนอกงบประมาณและหมวดโรงแรม เนื่องจากการ
เพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายหอพักของครั วเรือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายลดลงบางหมวดเช่น หมวดอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงเนื่องจากไม่นับรวมอาหารและเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่ซื้อบริโภคนอกบ้าน โดยรวมไว้ในหมวดภัตตาคาร หมวด
เครื่องนุ่งห่มและหมวดเฟอร์นิเจอร์ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทบยอดระหว่างด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายด้วย
ตารางอุปสงค์อุปทาน รวมทั้งการปรับปรุงแหล่งข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลการบริโภคสินค้านําเข้า และค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพปรับปรุงลดลงในส่วนของมูลค่าการบริโภคยารักษาโรคตามข้อมูลบัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล เพิ่มขึ้นตลอดอนุกรมเฉลี่ย 128,954 ล้านบาท ต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 2.4 ต่ อ การใช้ จ่ า ยรวม เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม มู ล ค่ า ค่ า เสื่ อ มราคาทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ บาลและรายการ
ผลประโยชน์จ่ายตอบแทนให้กับครัวเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดตามระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด ในขณะที่
ค่า ตอบแทนแรงงานเปลี่ ย นแปลงโดยเฉลี่ ย เพีย งเพิ่ม ขึ้น 2,452 ล้า นบาทต่ อ ปี และค่ า ใช้จ่ า ยซื้อ สิน ค้า และบริก ารสุท ธิ
เปลี่ยนแปลงลดลง 4,963 ล้านบาท เฉลี่ยต่อปี
3) การลงทุน ปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 33,375 ล้านบาท ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ การใช้จ่ายรวม
โดยเป็นการปรับปรุงเพิ่มขึ้นทั้งการลงทุนด้านการก่อสร้างเฉลี่ย 18,793 ล้านบาท ต่อปี และด้านเครื่องมือเครื่องจักรเฉลี่ย
14,582 ล้านบาท ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมการลงทุนด้านต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซมของ
หน่วยงานภาครัฐ การซ่อมแซมอาคารของภาคเอกชน การนับรวมงบลงทุนทั้งหมดของกระทรวงกลาโหม ค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมและแหล่งแร่ และค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงตามมูลค่า
ผลผลิตและสินค้าทุนนําเข้าที่มีการปรับปรุงการจัดทําใหม่ โดยเมื่อจําแนกเป็นการลงทุนภาครัฐและเอกชนพบว่าเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 18,448 ล้านบาท ต่อปี และ 14,927 ล้านบาท ต่อปี ตามลําดับ
National Income of Thailand, chain volume measures 1990-2010 edition
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๕๓

180
การใช้จ่ายโดยรวมที่แท้จริง แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ.2545)
30.0ร้อยละ
15.0
0.0
-15.0
-30.0
-45.0
2534

อัตราขยายตัวด้านการใช้จ่าย แบบปรืมาณลูกโซ่

2536
2538
2540
การบริโภคของเอกชน

2542
2544
2546
การอุปโภคของรัฐบาล

2548
2550
การลงทุน

2552

1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเอกชน แบบปริมาณลูกโซ่ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี เทียบกับเดิมที่
ขยายตัวร้อยละ 3.8 ต่อปี เป็นผลมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายในหมวดสําคัญ ๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
สุขภาพ สื่อสาร และการบันเทิงและนันทนาการ เป็นต้น ขณะที่ การใช้จ่ายหมวดบริการอื่น ๆ ขยายตัวโดยเฉลี่ยลดลงจากเดิม
2) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล แบบปริมาณลูกโซ่ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี สูงกว่าเดิมที่ขยายตัว
ร้อยละ 4.9 ต่อปี โดยค่าตอบแทนแรงงานขยายตัวเฉลี่ยในอัตราสูงกว่าเดิม ในขณะที่ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการสุทธิ
ขยายตัวเฉลี่ยในอัตราที่ต่ํากว่าเดิม นอกจากนั้น ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และผลประโยชน์จ่าย
ตอบแทนให้กับครัวเรือนในรูปของสินค้าและบริการ และขยายตัวในอัตราสูงเฉลี่ยร้อยละ 28.5 ต่อปี ซึ่งเดิมไม่ได้คิดรวม
รายการเหล่านี้ไว้ในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล
3) การลงทุน แบบปริมาณลูกโซ่ ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อปี ใกล้เคียงกับเดิมที่ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.1
ต่อปี เนื่องจากอัตราการขยายตัวของการลงทุนลดลงมากในช่วงปี 2540-2541 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้ยังคงลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ0.5 แต่ได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9 ในอนุกรมเดิม ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมการลงทุนด้านการก่อสร้างต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนการลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องจักร
ขยายตัวโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี เทียบกับเดิมที่ขยายตัวร้อยละ 2.0 ต่อปี

ด้านรายได้
รายได้ประชาชาติ (National income) หรือผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต ที่มีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ทั้งการ
เพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ ให้สอดคล้องกับด้านการผลิต การปรับนิยาม ปรับปรุงวิธีการคํานวณและการจัดจําแนกรายการในบาง
รายการ รวมทั้งการปรับปรุงแหล่งข้อมูลให้ทันสมัย ส่งผลให้ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ปี พ.ศ.2533-2552 มีมูลค่า
โดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม 3,975,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมเฉลี่ย 88,926 ล้านบาท โดยปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
คือปี พ.ศ.2552 เพิ่มขึ้น 330,126 ล้านบาท ส่วนปีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือปี พ.ศ.2533 ลดลง 783 ล้านบาท โดยทั้ง
อนุกรม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 7.8 เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 7.6 ในอนุกรมเดิม ผลการปรับปรุง
ในรายการที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
1) ค่าตอบแทนแรงงาน ผลการปรับปรุงโดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม ค่าตอบแทนแรงงานทั้งสิ้นมีมูลค่า 1,661,461 ล้าน
บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 97,463 ล้านบาท ปีที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือปี พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้น 254,419 ล้านบาท ส่วนปีที่มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือปี พ.ศ. 2539 เพิ่มขึ้น 7,002 ล้านบาท เฉพาะส่วนที่เป็นค่าตอบแทนแรงงานในประเทศ เพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ย 105,729 ล้านบาท ในขณะที่ค่าตอบแทนแรงงานสุทธิระหว่างประเทศ ลดลงเฉลี่ย 8,266 ล้านบาท
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ในด้านค่าตอบแทนแรงงานในประเทศ หากจําแนกออกเป็นสองส่วน คือ ภาคเกษตร และภาคนอกเกษตร ผลการ
ปรับปรุงปรากฏว่า ค่าตอบแทนของลูกจ้างในภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 2,456 ล้านบาท ในขณะที่ค่าตอบแทนแรงงาน
ของลูกจ้างนอกภาคเกษตรเฉลี่ยทั้งอนุกรม เพิ่มขึ้น 103,273 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนของลูกจ้างที่อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม
บริการทางการเงิน และบริการด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉลี่ยแล้ว ลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ การผลิตสาขาอื่นโดยเฉพาะด้าน
การบริการต่าง ๆ มีค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มกิจกรรมใหม่ ให้สอดคล้องกับทางด้านการ
ผลิต พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนค่าฐาน (Benchmark) ซึ่งมาจากการสํารวจให้ทันสมัย
2) รายได้จากการประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลของครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงกําไร ผลการปรับปรุง ครัวเรือน
ฯ มีรายได้จากการประกอบการฯ โดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม มีมูลค่า 1,493,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18,206 ล้านบาท ปีที่
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือปี พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้น 148,395 ล้านบาท ส่วนปีที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือปี พ.ศ. 2536 เพิ่มขึ้น
2,909 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มกิจกรรมให้สอดคล้องกับด้านการผลิต พร้อมทั้งการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตาม
แหล่งข้อมูล
3) รายได้จากทรัพย์สิน (สุทธิ) ของครัวเรือน ผลการปรับปรุง ครัวเรือนฯ มีรายได้จากทรัพย์สิน (สุทธิ) โดยเฉลี่ย
ทั้งอนุกรม มีมูลค่า 243,482 ล้านบาท ลดลงจากอนุกรมเดิมเฉลี่ย 44,602 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มคุ้มรวมทางด้านจ่าย
โดยเพิ่มรายการค่าเช่าที่ดินจ่าย และการปรับปรุงรายการ Investment income disbursement ในส่วนของผลประโยชน์รับ
และจ่ายระหว่างครัวเรือน และกองทุนในแผนประกันสังคม ที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงด้าน
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
4) การออม (Saving) ผลการปรับปรุงทั้งด้านรายรับและรายจ่าย ส่งผลให้การออมเบื้องต้น(Gross saving) ของ
ประเทศ โดยเฉลี่ยทั้งอนุกรมมีมูลค่า 1,677,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมโดยเฉลี่ย 35,629 ล้านบาท เมื่อปรับด้วย
ค่าเสื่อมราคา ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 143,056 ล้านบาท และค่าสถิติคลาดเคลื่อน ที่ลดลงจากอนุกรมเดิมโดยเฉลี่ย 39,367 ล้าน
บาท จึงส่งผลให้การออมสุทธิ (Net saving) ของทั้งประเทศโดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม มีมูลค่า 892,482 ล้านบาท ลดลงจากอนุกรม
เดิมเฉลี่ย 68,020 ล้านบาท โดยภาคเอกชนมีการออมสุทธิเพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมเฉลี่ย 15,869 ล้านบาท ในขณะที่ภาครัฐ มี
การออมสุทธิลดลงเฉลี่ย 83,889 ล้านบาท ดังรายละเอียดดังนี้
(1) การออมสุทธิของภาคเอกชน ประกอบด้วยการออมของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงกําไร และการออม
ของนิติบุคคลเอกชน ในส่วนของครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงกําไร ผลการปรับปรุง โดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม มีมูลค่า 372,774
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,870 ล้านบาท หรือคิดเป็นรายได้ต่อหัวต่อปีที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 156 บาท ต่อคน ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก
ปรับปรุงต่างๆทั้งด้านรายรับและค่าใช้จ่ายของครัวเรือน รวมทั้ง มีการปรับเพิ่มรายการใหม่ที่ถือเป็นรายได้ของครัวเรือน คือ
สิทธิประโยชน์ที่ครัวเรือนได้รับจากกองทุนในแผนประกันสังคม ที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาล ส่วนการออมสุทธิของนิติบุคคล
เอกชน ผลการปรับปรุงโดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม มีมูลค่า 227,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,999 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการปรับปรุงตามข้อมูลล่าสุด
(2) เงินออมสุทธิของภาครัฐ ประกอบด้วยการออมของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของรัฐบาล จากการ
ปรับปรุงวิธีการคํานวณและการจัดจําแนกรายการในการบันทึกบัญชีทางด้านรายรับของรัฐบาล ทําให้รายรับรัฐบาลเบื้องต้น
(General government Gross Income) มีมูลค่าโดยเฉลี่ยทั้งอนุกรม 1,378,885 เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิมเฉลี่ย 394,845 ล้าน
บาท โดยทิศทางการขยายตัวยังอยู่ในทิศทางเดียวกันกับอนุกรมเดิม ในขณะที่ ทางด้านรายจ่าย ซึ่งมีทั้งการปรับปรุงข้อมูล และ
การเพิ่มคุ้มรวม ทําให้รายจ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล (Final consumption expenditure) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เช่นกัน ผลการปรับปรุงทั้งด้านรายรับและรายจ่ายดังกล่าว ทําให้เงินออมสุทธิ (Net saving) ของรัฐบาลมีมูลค่าโดยเฉลี่ยทั้ง
อนุกรม 193,814 ล้านบาท ลดลงจากอนุกรมเดิมเฉลี่ย 83,701 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทิศทางการขยายตัว ยังคงอยู่ใน
ลักษณะเดียวกันกับอนุกรมเดิม ในขณะที่การออมสุทธิของรัฐวิสาหกิจ มีการปรับปรุงเฉพาะปี พ.ศ. 2551-2552 ตามข้อมูล
ล่าสุด ซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอนุกรมเดิมเพียงเล็กน้อย
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