
กรอบแนวคดิ สถิติรายไดประชาชาตริายปของประเทศไทย 
 

1. สถิติรายไดประชาชาต ิ

ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521  กําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ประการหนึ่งในการศึกษา วิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอแนะจุดหมายและนโยบายแหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ท้ังนี้จากกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานฯ จึงกําหนดใหสํานักบัญชีประชาชาติมีหนาที่ใน
การจัดทําสถิติบัญชีรายไดประชาชาติรายปในดานการผลิต ดานการใชจาย และดานรายได  

รายไดประชาชาติหรือบัญชปีระชาชาติเปนขอมูลแสดงภาพระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยมีกรอบ
แนวคิดตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการพัฒนามาเปนลําดับ เริ่มจากระบบบัญชีประชาชาติป พ.ศ. 2496 
ขององคการสหประชาชาต ิ(UN SNA 1953) ระบบบัญชีประชาชาตปิ พ.ศ. 2529 ขององคการ
สหประชาชาติ (UN SNA 1986) จนถึงปจจุบันองคกรทางเศรษฐกจิระหวางประเทศไดแก องคการ
สหประชาชาติ (UN) ธนาคารโลก (WB) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) กลุมความรวมมือทาง
สถิติภาคพื้นยโุรป (Eurostat) และองคการความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกจิ (OECD) รวมกันพฒันา
เปนระบบบัญชีประชาชาตปิ พ.ศ. 2536 (SNA 1993)  

สถิติรายไดประชาชาตขิองประเทศไทยจัดทําขึ้นและนําเสนอขอมูลตามรูปแบบระบบบัญชีประชาชาติ
ระบบเกา UN SNA 1953 แตไดพฒันาแนวคิดและการจัดจําแนกหมวดหมูบางรายการตาม SNA 1993 
บางบางสวนแลว รูปแบบการนําเสนอขอมูลประกอบดวยบัญชีมาตรฐาน 6 บัญช ีไดแก  

(1) บญัชีการผลิต (Domestic Product)  
(2) บัญชีรายไดประชาชาติ (National Income)  
(3) บัญชีการสะสมทุน (Domestic Capital Formation)  
(4) บญัชีภาคครัวเรอืนและสถาบันไมแสวงกําไร (Households and Private Non-profit  

Institutions) 
(5) บัญชีภาครัฐบาล (General Government) 
(6) บัญชีตางประเทศ (External Transaction) 

โดยมีตารางประกอบบัญชเีปนตารางสรุป 11 ตาราง และตารางรายละเอียด 47 ตาราง  
 

2. การคํานวณรายไดประชาชาต ิ 
การคํานวณรายไดประชาชาติมีวิธีการคํานวณ 3 ทางคอื ดานการผลติ ดานการใชจาย และดานรายได 
โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  



• การคาํนวณดานการผลิต เปนการคํานวณมูลคาเพิม่ (Value Added) ของสินคาและ
บริการขั้นสุดทาย ซึ่งหมายถึงสินคาและบริการที่ผลติขึ้นมาและมิไดถูกนําไปใชในการ
ผลิตอื่น ๆ ในรอบ 1 ป ผลรวมของมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการขั้นสุดทายของทกุ ๆ 
การผลิต เรียกวา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)   
มูลคาเพิ่มหมายถึง มูลคาของสินคาและบริการที่เกิดขึน้ (Gross output) หักดวย
คาใชจายขั้นกลางที่ใชในการผลิตสินคาและบริการนั้น (Intermediate consumption) 
ดังนั้นมูลคาเพิ่มจึงประกอบดวย 
1) เงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) 
2) สวนเกินของการประกอบการ (Operating Surplus) ไดแก  

- ดอกเบี้ยจาย (Interest) 
- คาเชาที่ดิน (Land Rent) 
- กําไรของผูประกอบการ (Profit) 

3) คาเสื่อมราคา (Depreciation) 
4) ภาษีทางออม หักเงินอุดหนุน (Indirect Taxes Less Subsidies) 

การจําแนกหมวดหมูการผลิตจําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) ป พ.ศ. 2544 Thailand Standard Industrial Classification  (TSIC-
2001) ประกอบดวย 16 สาขาการผลิต คือ 

1) สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 
2) สาขาประมง 
3) สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน 
4) สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
5) สาขาไฟฟา แกส และการประปา 
6) สาขากอสราง 
7) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 

ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 
8) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
9) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 
10) สาขาตัวกลางทางการเงิน 
11) สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 
12) สาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ  รวมทั้ งการ

ประกันสังคมภาคบังคับ 



13) สาขาการศึกษา 
14) สาขาบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 
15) สาขาการใหบริการชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ 
16) สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 

 
• การคํานวณดานการใชจาย หรือเรียกวารายจายประชาชาติ หมายถึงการใชจายเพื่อ

การอุปโภค บริโภค และสะสมทุน ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน รวมท้ังมูลคาสินคา
และบริการท่ีสงไปจําหนายตางประเทศ หักดวยมูลคาสินคาและบริการที่นําเขาจาก
ตางประเทศ การคํานวณทางดานน้ีในทางทฤษฎีผลที่ไดจะตองเทากับผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ  แตในทางปฏิบัติจะมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติ (Statistical 
discrepancy) รายจายประชาชาติแบงเปน 4 กลุมคือ 
(1) การอุปโภค บริโภคของครัวเรือน (Private Consumption Expenditure) หมายถึง 

มูลคาสินคาและบริการทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศที่ครัวเรือน
และสถาบันไมแสวงกําไรที่ใหบริการครัวเรือนใชอุปโภค บริโภคโดยตรง มิใชเพื่อ
การผลิต โดยจําแนกหมวดหมูการใชจายเพื่อการอุปโภค บริโภคของครัวเรือนตาม
วัตถุประสงคของการใชจาย ตามมาตรฐานสากล Classification of Individual 
Consumption by Purpose (COICOP) ประกอบดวย 12 หมวดหลักคือ 

1) อาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  
2) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุหรี่  
3) เครื่องนุมหมและรองเทา รวมถึงบริการซอมแซม 
4) คาเชาที่อยูอาศัย คาประปา ไฟฟา และเชื้อเพลิง 
5) เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชในครัวเรือนและบริการซอมแซม 
6) บริการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล 
7) บริการขนสง 
8) การสื่อสาร 
9) บันเทิงและวัฒนธรรม 
10) การศึกษา 
11) ภัตตาคารและโรงแรม 
12) สินคาและบริการเบ็ดเตล็ด 

(2) การใชจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล (General Government Consumption 
Expenditure) หมายถึงรายจายของรัฐบาลที่ใชในการบริหารราชการ จัดการบริการ
ตาง ๆ ใหแกประชาชน ซึ่งประกอบดวยรายจายสําหรับคาตอบแทนแรงงาน และ



รายจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ หักดวย รายรับที่เกิดจากผูประกอบการและ
ครัวเรือนซื้อสินคาและบริการจากรัฐบาล โดยมีการจําแนกรายจายเปน 3 ลักษณะ
คือ ตามลักษณะการใชจาย ตามวัตถุประสงค และตามลักษณะการบริหารราชการ 

(3) การสะสมทุน (Capital Formation) คือการใชจายทั้งภาครัฐและเอกชนที่กอใหเกิด
ผลผลิตขึ้นในระยะตอไป ประกอบดวยการสะสมทุนถาวรหรือการลงทุน (Gross 
Fixed Capital Formation: GFCF) และสวนเปลี่ยนในสินคาคงเหลือ (Change in 
Inventories) ท้ังที่เปนสินคาสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และวัตถุดิบ   

การสะสมทุนที่ยังไมไดหักคาเสื่อมราคา (Provision for Consumption of Fixed 
Capital) เรียกวา การสะสมทุนเบื้องตน (Gross Capital Formation) ถาหักคาเสื่อม
ราคาแลวเรียกวา การสะสมทุนสุทธิ (Net Capital Formation)  

การสะสมทุนถาวรหมายถึง  คาใชจายเพื่อการไดมาซ่ึงสินทรัพยถาวร (Fixed 
Assets) ใดๆ เชน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในกระบวนการผลิตสินคา
และบริการที่มีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป ที่สามารถกอใหเกิดผลผลิตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังรวมถึงคาใชจายในการดัดแปลง ตอเติมและซอมแซม
สินทรัพยถาวรนั้นๆ เพื่อยืดอายุการใชงานหรือเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แบง
การสะสมทุนถาวรเปน 2 รายการหลักๆ คือ  

1) ดานการกอสราง (Construction)   
2) ดานเคร่ืองจักร เครื่องมือ (Equipment) 

สวนเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือ (Change in Inventories) หมายถึงมูลคาที่
เปลี่ยนไประหวางปของสินคาเกษตร อตุสาหกรรมและเหมอืงแร ที่อยูในรูปสินคา
สําเร็จรูป ณ แหลงผลิต (Finished goods) สินคาระหวางการผลิต (Work in 
progress) วัตถุดิบทีใ่ชในการผลิต (Raw material) และสินคาสวนท่ีคงคางอยูทีผู่
จําหนาย ซ่ึงในการคํานวณใชวธิีกระแสการไหลเวียนของสินคา (Commodity flow 
method) 

(4) การสงออกและการนําเขา (Import and Export) หมายถึงมูลคาสินคาและบริการที่
เกิดจากธุรกรรมการซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

การคํานวณทั้งดานการผลิตและการใชจาย คํานวณ ณ ราคาประจําป (Current market 
prices) และราคาคงที่ (Constant prices) โดยใชป พ.ศ. 2531 เปนปฐาน 



• การคํานวณดานรายได หมายถึงการคํานวณผลตอบแทนปจจัยการผลิต ซึ่งไดแก 
คาตอบแทนแรงงาน คาเชาที่ดิน ดอกเบี้ย และกําไร  การนําเสนอขอมูลดานน้ีจัดตาม
รูปแบบในระบบบัญชีประชาชาติระบบเกา UN SNA 1953 จําแนกรายการดังนี้ 
(1) คาตอบแทนแรงงานของลูกจาง หมายถึง เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอื่น ๆ 

ท่ีนายจางใหแกลูกจาง ทั้งท่ีเปนเงินสดและมิใชเงินสด  
(2) รายไดจากการเกษตร การประกอบวิชาชีพอิสระ และการประกอบการอื่น ๆ ที่มิใช

นิติบุคคลอื่น หมายถึง รายไดของเกษตรกร แพทย สถาปนิก วิศวกร แมคาหาบเร 
รานคาเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ท่ีมิไดจดทะเบียนนิติบุคคล รายไดน้ีประกอบดวยกําไรจาก
การประกอบการและคาแรงของเจาของกิจการ ซึ่งรวมบุคคลในครอบครัวที่ทํางาน
โดยมิไดรับคาจางดวย ซ่ึงในทางปฏิบัติรวมคาความคลาดเคลื่อนทางสถิติระหวาง
ดานการผลิตและดานรายไดไวดวย 

(3) รายไดจากทรัพยสินของครัวเรือน และสถาบันไมแสวงกําไร หมายถึง คาเชาที่ดิน 
ดอกเบี้ย  เงินปนผล และผลประโยชนจากกองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคมที่
ครัวเรือนและสถาบันไมแสวงกําไรท่ีใหบริการครัวเรือนไดรับ  

(4) เงินออมของนิติบุคคล หมายถึง เงินออมสุทธิ ซึ่งไดแกกําไรของธุรกิจนิติบุคคล
เอกชน สหกรณและรัฐวิสาหกิจ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินปนผล และเงิน
สวนท่ีรัฐวิสาหกิจตองนําสงใหรัฐ 

(5) ภาษีทางตรงจากนิติบุคคล หมายถึงภาษีเงินไดจากการประกอบการของธุรกิจนิติ
บุคคลเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด  

(6) รายไดของรัฐบาลจากทรัพยสินและการประกอบการ หมายถึง รายไดท่ีรัฐบาล
ไดรับจาก คาเชา ดอกเบี้ย เงินปนผล และ เงินสวนแบงกําไรที่รัฐวิสาหกิจนําสง 

(7) ดอกเบี้ยหน้ีสาธารณะ หมายถึงดอกเบ้ียจากการกูยืมของรัฐบาล เพื่อใชในการซื้อ
สินคาและบริการ ในทางปฏิบัติรวมดอกเบี้ยสวนที่จายในการกูยืมเพื่อการลงทุน 
เชน สรางเขื่อน ถนน สะพานไวดวย เพื่อใหการคํานวณทางดานรายไดเปนรายได
สุทธิ ดังนั้นรายการนี้จึงเปนรายการที่นํามาหักจากรายไดทั้งสิ้นในการคํานวณ
รายไดประชาชาติ  

(8) ดอกเบี้ยหนี้บริโภค หมายถึงดอกเบี้ยท่ีครัวเรือนกูยืมเพื่อการบริโภค ซึ่งไม
กอใหเกิดผลผลิต  เพื่อใหการคํานวณทางดานรายไดเปนรายไดสุทธิ ดังนั้นรายการ
น้ีจึงเปนรายการที่นํามาหักจากรายไดท้ังสิ้นในการคํานวณรายไดประชาชาติ  

การคํานวณดานรายได คํานวณ ณ ราคาประจําป 
 

 



3. แหลงขอมลู 
การจัดทําสถติิบัญชปีระชาชาติรายป ใชขอมูลในการคาํนวณที่รวบรวมจากหลายแหลง

ท่ีเกี่ยวของท้ังขอมูลปฐมภูมิและทตุิยภูมิ ดังนี้  
1)   หนวยงานราชการ เชน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม 

กรมประมง สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมการขนสงทางบก สํานักงานศาล
ยุติธรรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสถิติ
แหงชาติ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กระทรวงพาณิชย ฯลฯ 

2)   หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานคร
หลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค  การรถไฟแหงประเทศไทย  บริษัทการบินไทย จํากัด การทาเรือแหง
ประเทศไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล องคการ
สวนสัตว ฯลฯ  

3)   บริษัทเอกชน เชน บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด บริษัทไปรษณียไทย จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท 
ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น และสถานประกอบการตางๆ 
  4)  รายงานผลการสํารวจและสํามะโนตาง ๆ เชน รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรอืน รายงานการสํารวจปริมาณพื้นที่ขออนุญาตปลูกสราง สํานักงานสถิติแหงชาติ    

 
 
 
 
 


