รายได้ประชาชาติ
รายได้ประชาชาติ หรือผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการ
ขัน้ สุดท้ายทีป่ ระเทศผลิตได้ในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติคดิ ระยะเวลา 1 ปี
สิ นค้าและบริ การขัน้ สุดท้ าย (Final Goods and Services) คือ สินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภค
ซือ้ ไปเพื่อการบริโภคหรือสินค้าและบริการทีผ่ บู้ ริโภคซือ้ ไปมิใช่เพื่อการขายต่อ

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าและบริการ
สินค้าและบริการ
ผูบ้ ริโภค/
ั ยการผลิต
เจ้าของปจจั

ผูผ้ ลิต
หน่วยธุรกิจ
ปจั จัยการผลิต
ค่าตอบแทนปจั จัยการผลิต

วิ ธีการคํานวณรายได้ประชาชาติ
1.

2.
3.

การคํานวณรายได้ประชาชาติทางด้านมูลค่าของสินค้าและบริการทีร่ ะบบเศรษฐกิจผลิตขึน้
ในระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่า "การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้านผลผลิ ต" (Product
Approach)
การคํานวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายได้รวมทีเ่ จ้าของปจั จัยการผลิตได้รบั ในระยะเวลา
หนึ่ง เรียกว่า "การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้านรายได้" (Income Approach)
การคํานวณรายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่ายทัง้ หมดที่เจ้าของปจั จัยการผลิตใช้ไปในการ
บริโภคสินค้าและบริการ และการลงทุน เรียกว่า "การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้าน
รายจ่าย" (Expenditure Approach)
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I การคํานวนรายได้ประชาชาติ ทางด้านผลผลิ ต

การคํ า นวณรายได้ป ระชาชาติท างด้า นผลผลิต มีเ ป้ า หมาย คือ การหามูล ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิในราคาทุน (Net National Product at factor Cost : NNP at factor
cost)
ขัน้ ตอน
1. คํานวณมูล ค่า "ผลิ ตภัณ ฑ์ภ ายในประเทศเบื้องต้ นในราคาตลาด" (Gross
Domestic Product at market price : GDP at market price)
2. จากค่า GDP จะนํ ามาหาค่า "ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ เบื้องต้ นในราคาตลาด"
(Gross National Product at market price : GNP at market price)
3. คํานวณหาค่า "ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ สุทธิ ในราคาตลาด" (Net National Product
at market price : NNP at market price)
4. ปรับค่า NNP ในราคาตลาดให้เป็ น NNP ในราคาทุน (Net National Product at
factor cost : NNP at factor cost) ซึง่ ในทีน่ ้ี คือ รายได้ประชาชาติ (National Income : NI)
นันเอง
่
ผลิ ตภัณฑ์ภายในประเทศเบือ้ งต้นในราคาตลาด
(Gross Domestic Product at market price : GDP at market price)
คือ มูลค่ารวมตามราคาตลาดของสินค้าและบริก ารขัน้ สุด ท้าย ที่ผลิตขึ้นได้ภายใน
อาณาเขตของประเทศนัน้ ๆ ในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่คํานึงว่าผูผ้ ลิตจะเป็ นพลเมืองของประเทศ
นัน้ หรือไม่
การคํานวณค่า GDP มี 2 วิธ ี คือ
1. คิดเฉพาะมูลค่าสินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายทุกชนิดที่หน่ วยธุรกิจขายให้แก่ผู้บริโภค
ในระยะเวลา 1 ปี
2. คิดจากมูลค่าเพิม่ (Value added method) โดยมูลค่าเพิม่ คือ ผลต่างระหว่างมูลค่า
ขายหักด้วยมูลค่าวัตถุดบิ หรือสินค้าขัน้ กลาง
ขัน้ การผลิต

ต้นทุนการ
ผลิต

มูลค่าของผลผลิต
ในแต่ละขัน้

มูลค่าเพิม่ ของการผลิต
แต่ละขัน้

รวม
วรลักษณ์ หิมะกลัส
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ผลิ ตภัณฑ์ภายในประเทศเบือ้ งต้น ณ ราคาตลาด (GDP at market price) พ.ศ.2552
สาขาเศรษฐกิ จ
Agriculture
Non-Agriculture
Mining and Quarrying
Manufacturing
Electricity, Gas and Water Supply
Construction
Wholesale and Retail Trade
Hotels and Restaurants
Transport, Storage and Communications
Financial Intermediation
Real Estate, Renting and Business Activities
Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
Education
Health and Social Work
Other Community, Social and Personal Service Activities
Private Households with Employed Persons
Gross Domestic Product, (GDP)

มูลค่า (ล้านบาท)
1,036,586
8,004,965
306,529
3,087,741
278,108
246,076
1,272,556
439,720
647,319
368,831
215,839
416,087
414,924
177,188
123,912
10,135
9,041,551

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ เบือ้ งต้นในราคาตลาด
(Gross National Product at market price : GNP at market price)
คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายในราคาตลาดทีผ่ ลิตขึน้ จากการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศในระยะเวลา 1 ปี โดยทรัพยากรของประเทศทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้าและบริการขัน้ สุดท้าย
นี้จะอยูภ่ ายในประเทศหรือภายนอกประเทศก็ได้
ค่า GNP สามารถหาได้โดย นํ าค่า GDP บวก มูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นใน
ต่างประเทศโดยใช้ปจั จัยการผลิต ของประเทศ หัก ด้ว ย มูล ค่ าสินค้าและบริการที่ผ ลิต ขึ้นใน
ประเทศโดยใช้ปจั จัยการผลิตของต่างประเทศ
เนื่อ งจาก “มูล ค่าสินค้าหรือ บริก ารที่ผ ลิต ขึ้นในต่ างประเทศโดยใช้ปจั จัยการผลิต ของ
ประเทศ” ก็คอื รายได้ของปจั จัยการผลิตของประเทศทีท่ าํ งานในต่างประเทศ
และ “มูลค่าสินค้าและบริการทีผ่ ลิตขึน้ ในประเทศโดยใช้ปจั จัยการผลิตของต่างประเทศ” ก็
คือ รายได้ของปจั จัยการผลิตต่างประเทศทีท่ ํางานในประเทศทีต่ อ้ งการคํานวณค่า GNP

วรลักษณ์ หิมะกลัส
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เช่น กรณีต้องการหาค่า GNP ของประเทศไทย ก็จะสามารถหาได้จากการนํ าเอา GDP
บวก (รายได้ของปจั จัย การผลิต ไทยในต่ า งประเทศ หัก ด้ว ย รายได้ข องป จั จัยการผลิต
ต่างประเทศในไทย) โดยส่วนต่างของรายได้ดงั กล่าวเรียกว่า “รายได้สุทธิจากต่างประเทศ
GNP = GDP + รายได้สุทธิจากต่างประเทศ
ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ สทุ ธิ ในราคาตลาด
(Net National Product at market price : NNP at market price)
คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายในราคาตลาด ซึง่ ผลิตขึน้ โดยใช้ทรัพยากรของ
ประเทศในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการใช้ทุนของการผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่ง
ค่าใช้จา่ ยในการใช้ทุน หรือ ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สนิ ถาวร คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีส่ ํารองไว้เป็ น
ค่าซ่อมแซม ค่าเสื่อมราคา และค่าทรัพย์สนิ เสียหายหรือสูญหาย
NNP at market price = GNP at market price – ค่าใช้จา่ ยในการใช้ทุน (หรือค่าเสื่อมราคา)

ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ สุทธิ ในราคาทุน (Net National Product at factor Cost : NNP at
factor cost) หรือ รายได้ประชาชาติ (National Income : NI)
NI = NNP at factor cost = NNP at market price – (ภาษีทางอ้อมหักเงินช่วยเหลือ)
รายได้ประชาชาติ ณ ราคาตลาด พ.ศ.2552
มูลค่า (ล้านบาท)
Gross Domestic Product, (GDP)
Plus : Net Factor Income Payment from the Rest of the World

9,041,551
- 352,513

Gross National Product, (GNP)

8,689,038

Less : Provision for Consumption of Fixed Capital
Net National Product at market price (NNP)

1,265,666
7,423,372

Less : Indirect Taxes less Subsidies
National Income, (NI)

910,307
6,513,065

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)
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II การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้านรายได้ (Income Approach)
Income Approach คือ การรวมรายได้ประเภทต่ างๆ ที่บุคคลได้รบั ในฐานะเป็ น
เจ้าของปจั จัยในการผลิต ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึง่ ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) หมายถึง ค่าตอบแทนในรูป
ของตัวเงิน รวมถึงสิง่ ตอบแทนอื่นๆ ทีค่ นงานได้รบั เพิม่ เติมนอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปตัว
เงิน รวมถึงค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยในรูปสิง่ ของ
2. รายได้ของบุคคลในรูปค่าเช่า (Rental Income of Persons) หมายถึง ค่าเช่าที่
เอกชนหรือบุคคลธรรมดาได้รบั จากการให้เช่าทรัพย์สนิ เพื่อการผลิต รวมถึงการประเมินค่าเช่า
ในกรณีทบ่ี ุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้อยู่อาศัยเอง แต่ค่าเช่าทีอ่ งค์กรธุรกิจได้รบั จะไม่
นํามาคิดรวม เพราะคิดรวมแล้วในยอดกําไรขององค์กรธุรกิจ
3. รายการดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest) หมายถึง ดอกเบีย้ ทีบ่ ุคคลได้รบั จากองค์กร
ธุรกิจและสถาบันการเงินต่างๆ หักด้วยดอกเบีย้ จากหนี้สาธารณะ และหักด้วยดอกเบีย้ หนี้ของ
ผูบ้ ริโภค
4. กําไรของบริ ษทั (Corporation Profit) หรือ กําไรของนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั สรรก่อนหักภาษี
หมายถึง กําไรทีบ่ ริษทั ได้รบั จากการผลิตสินค้าและบริการโดยกําไรทีน่ ํ ามาคิดรวมนี้จะต้องเป็ น
กําไรของบริษทั ก่อนหักภาษี และก่อนจัดสรรจ่ายเป็นเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
5. รายได้ขององค์กรธุรกิ จที่มิใช่นิติบุคคล (Proprietors' Income) หมายถึง กําไรและ
รายได้ของกิจการทีไ่ ม่อยู่ในรูปของบริษทั เช่น กิจการเจ้าของคนเดียว การประกอบอาชีพอิสระ
ห้างหุน้ ส่วน สหกรณ์ประเภทต่างๆ
6. รายได้ของรัฐบาล (Government Income) จากทรัพย์สนิ และการประกอบการ เช่น
ค่าเช่า ดอกเบีย้ และเงินปนั ผล หรือกําไรจากการดําเนินกิจการรัฐวิสาหกิจ
รายได้ที่ไม่นํามาคิ ดรวมในรายได้ประชาชาติ
1. เงิ นโอน (Transfer Payments) คือ เงินต่างๆ ทีบ่ ุคคล องค์กรธุรกิจหรือรัฐบาลจ่าย
ให้แก่ประชาชน โดยทีผ่ ู้รบั ไม่มสี ่วนร่วมในการผลิตหรือไม่ก่อให้เกิดผลทางการผลิตสินค้าและ
บริการ เป็ นเพียง "การโอนอํานาจซื้อ" (Purchasing Powers) จากผูใ้ ห้ไปยังผูร้ บั เท่านัน้
เงินโอนสามารถแยกได้ 3 ประเภท ตามชนิดของผู้ให้ คือ เงินโอนส่วนบุคคล เงินโอน
นิตบิ ุคคล และเงินโอนจากรัฐบาล
2. เงิ นที่ ได้รบั จากการชําระหนี้ หรือจากการขายทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว เนื่องจาก
เงิน ดัง กล่ า วไม่ไ ด้เ ป็ นผลเนื่ อ งจากการผลิต แต่ เ ป็ นการเปลี่ยนรูปสินทรัพ ย์จากลูก หนี้ ห รือ
ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วเป็ นเงินสดเท่านัน้
3. เงิ นที่ได้รบั จากการกระทําผิดกฏหมาย
วรลักษณ์ หิมะกลัส
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รายได้ประชาชาติจาํ แนกตามประเภทรายได้ ปี 2552
รายการ

มูลค่า (ล้านบาท)

ค่าตอบแทนแรงงานของลูกจ้าง

2,662,311

รายได้จากการประกอบการทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล
รายได้จากทรัพย์สนิ ของครัวเรือนและสถาบันทีม่ ไิ ด้แสวงหากําไร

2,409,062
494,859

เงินออมของนิตบิ ุคคลและรัฐวิสาหกิจ

623,000

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

457,219

เงินโอนนิตบิ ุคคล

20,856

รายได้จากทรัพย์สนิ และการประกอบการของรัฐ

90,674

หัก ดอกเบี้ยหนี้บริโภคของครัวเรือน
หัก ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ

127,672
117,244

รายได้ประชาชาติ (NI)

6,513,065

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

III การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้านรายจ่าย (Expenditure Approach)
Expenditure Approach คือ การคํานวณรายได้ประชาชาติ โดยนํ าเอารายจ่ายของ
ครัวเรือนในการซือ้ สินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายรวมกัน ในระยะเวลา 1 ปี
1.
2.
3.
4.

รายจ่ายของครัวเรือนนี้สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท คือ
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Personal Consumption Expenditures : C)
รายจ่ายเพื่อการลงทุนภายในประเทศของเอกชน (Personal Investment Expenditures : I)
รายจ่ายเพื่อซือ้ สินค้าและบริการภาครัฐ (Government Purchases of Goods and Services : G)
การส่งออกสุทธิ (Net Export : X - M)

1. รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (C)
รายจ่ายเพื่อการอุ ปโภคบริโภคของภาคเอกชน หมายถึง “รายจ่ายในการซื้อสินค้าและ
บริการขัน้ สุดท้ายทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่ ในงวดทีค่ ดิ รายจ่ายนัน้ โดยเอกชน บุคคลธรรมดา และสถาบัน
ทีต่ งั ้ ขึน้ โดยไม่หวังกําไร” ประกอบด้วย รายจ่ายสําหรับสินค้าถาวร รายจ่ายสําหรับสินค้าไม่
ถาวร และรายจ่ายสําหรับการบริการ และได้รวมถึงรายจ่ายทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นรูปตัวเงินด้วย
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุนในประเทศของเอกชน (I)
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในประเทศของเอกชน หมายถึง “รายจ่ายของเอกชน องค์กรธุรกิจ
และสถาบันทีต่ งั ้ ขึน้ โดยไม่หวังกําไร ในการซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวรทีใ่ ช้ในการลงทุน” ซึง่ ประกอบด้วย
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1. รายจ่ายในการก่อสร้าง อาคาร สถานทีท่ ําการ สํานักงาน ขึน้ ใหม่ (New Constructions)
ซึง่ รวมถึงการก่อสร้างบ้านทีพ่ กั อาศัยขึน้ ใหม่ของบุคคลธรรมดาด้วย
2. รายจ่ายในการซื้อเครื่องมือถาวรที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์
ประเภททุน
3. ส่วนเปลีย่ นแปลงของสินค้าคงเหลือ (Change in business inventories) โดย
ส่วนเปลีย่ นแปลงของสินค้าคงเหลือ = มูลค่าสินค้าคงเหลือปลายปี – มูลค่าสินค้าคงเหลือต้นปี
พิจารณา 2 กรณีดงั นี้
กรณีที ่ 1 : สมมติให้ทุกปีมกี ารผลิตสินค้ามูลค่า 100 บาท หากพบว่า ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 มีสนิ ค้าคงเหลือมูลค่า 10 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสนิ ค้า
คงเหลือมูลค่า 12 บาท

กรณีที ่ 2 : สมมติให้ทุกปีมกี ารผลิตสินค้ามูลค่า 100 บาท หากพบว่า ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 มีสนิ ค้าคงเหลือมูลค่า 10 บาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสนิ ค้า
คงเหลือมูลค่า 7 บาท

สรุปได้ว่า
- ถ้าส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือมีค่าเป็ นบวก แสดงว่า สินค้าที่ขายได้ในปี ท่พี จิ ารณามี
จํานวนหรือมูลค่าน้อยกว่าสินค้าทีผ่ ลิตได้ในปีเดียวกัน
- ถ้าส่ วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ มีค่าเป็ นลบ แสดงว่า สินค้าที่ขายได้ในปี ท่พี ิจารณามี
จํานวนหรือมูลค่ามากกว่าสินค้าทีผ่ ลิตได้ในปีเดียวกัน
3. รายจ่ายเพื่อการซื้อสิ นค้าและบริ การภาครัฐ (G) ได้แก่
1. รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าล่วงเวลา
2. รายจ่ายสุทธิในการซือ้ สินค้า และบริการจากองค์กรธุรกิจ
3. รายจ่ายสุทธิในการลงทุนและรายจ่ายในการป้องกันประเทศ
วรลักษณ์ หิมะกลัส
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แต่สาํ หรับรายจ่าย ประเภทเงินโอน เงินสงเคราะห์ต่างๆ และรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุ น
ทีใ่ ห้แก่องค์กรธุรกิจ ค่าดอกเบีย้ หนี้สาธารณะ จะไม่นับรวมในยอดรายจ่ายของรัฐบาล เนื่องจาก
เป็นการจ่ายให้โดยรัฐบาลไม่ได้รบั สินค้าตอบแทน
4. การส่งออกสุทธิ (X – M)
การส่ ง ออกสุ ท ธิ หมายถึง รายได้สุ ทธิท่ีเ กิด จากการส่ ง สิน ค้า และบริก ารไปจําหน่ า ย
ต่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เมือ่ รวมรายจ่ายต่างๆ ทัง้ 4 ประเภทจะได้ค่า GDP ของประเทศ คือ
GDP = C + I + G + ( X – M )
รายได้ประชาชาติทางด้านรายจ่าย ปี 2552
รายการ

มูลค่า (ล้านบาท)

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภคของประชาชน (C)

4,993,302

รายจ่ายในการซือ้ สินค้าและบริการของรัฐบาล (G)

1,213,928

รายจ่ายในการลงทุนในประเทศของเอกชน (I)
ส่วนเปลีย่ นสินค้าคงเหลือ
มูลค่าสินค้าและบริการส่งออก (X)

2,181,821
-261,315
6,180,052

หัก มูลค่าสินค้าและบริการนําเข้า (M)

5,226,526

ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ
ผลิ ตภัณฑ์ภายในประเทศเบือ้ งต้น (GDP)

-39,711
9,041,551

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

นอกจากค่า GDP, GNP, NNP และ NI แล้ว ยังมีคําทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้
ประชาชาติอกี คือ
รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income : PI) คือ รายได้ทงั ้ หมดทีต่ กถึงมือบุคคล ซึง่ คิด
เฉพาะเงินได้ท่ตี กทอดถึงมือบุคคลจริง โดยไม่คํานึงว่าเป็ นรายได้ท่บี ุคคลได้รบั ในฐานะเป็ น
เจ้าของปจั จัยการผลิตหรือไม่ และไม่คดิ รวมรายได้ส่วนทีไ่ ม่ตกทอดไปถึงมือบุคคล แม้ว่าจะเป็ น
รายได้ทเ่ี ป็ นผลตอบแทนของเจ้าของปจั จัยการผลิตก็ตาม ดังนัน้
PI = NI – รายได้ที่อยู่ใน NI แล้วแต่เป็ นรายได้ที่บคุ คลไม่ได้รบั
+ รายได้ที่ไม่อยู่ใน NI แต่เป็ นรายได้ที่บคุ คลได้รบั
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หรือ

PI = NI – [ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล + เงินออมของนิตบิ ุคคล + เงินโอนจากนิติ
บุคคลให้รฐั บาล + รายได้ของรัฐบาล] + [ดอกเบีย้ หนี้สาธารณะ + ดอกเบีย้
หนี้ ข องผู้ บ ริโ ภค + เงิน โอนจากรัฐ บาล + เงิน โอนจากต่ า งประเทศ +
ผลตอบแทนจากการประกันสังคม]

รายได้ที่ใช้ จ่ายได้จริ งหรือรายได้สุทธิ ส่วนบุคคล (Disposable Personal Income :
DI) คือ รายได้ทป่ี ระชาชนสามารถใช้จา่ ยและเก็บออมได้ทงั ้ หมด ซึง่ DI จะแสดงถึง "อํานาจซือ้ "
(Purchasing Power) ทีแ่ ท้จริงของประชาชน
DI = PI – ภาษี เงิ นได้ส่วนบุคคล – เงิ นโอนให้รฐั บาล – เงิ นสมทบประกันสังคม
การประมาณรายได้ รายจ่าย และการออมทรัพย์ส่วนบุคคล ปี 2552
รายการ

มูลค่า (ล้านบาท)

รายได้ส่วนบุคคล (PI)

6,019,988

หัก ภาษีเงินได้

188,362

หัก เงินโอนให้รฐั บาล

6,195

หัก เงินสมทบการประกันสังคม
รายได้พึงจับจ่ายใช้สอย (DI)

29,510
5,795,921

หัก รายจ่ายของครัวเรือน

5,136,362

รายจ่ายเพือ่ การบริโภค
ดอกเบี้ยหนี้บริโภค
เงินโอนให้ต่างประเทศ
เงิ นออมของครัวเรือน (Personal Savings)

4,993,302
127,672
15,388
659,559

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

รายได้เฉลี่ยต่ อบุคคล (Per Capita Income) คือ รายได้ถวั เฉลีย่ ของบุคคลในประเทศ
สามารถคํานวนจาก ค่า GDP, GNP, NI, PI หรือ DI แล้วหารด้วยจํานวนประชากร โดยมี
ประโยชน์สาํ หรับเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และยังแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประชากรในประเทศโดยเฉลีย่ ว่าสูงหรือตํ่าอย่างไร และแสดงถึงระดับการครองชีพโดยเฉลีย่
ของคนในประเทศว่ามีความอยูด่ กี นิ ดีหรือไม่
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รายได้ประชาชาติ ที่แท้จริ งหรือรายได้ประชาชาติ ณ ราคาคงที่
คือ มูล ค่าของรายได้ประชาติในช่ว งระยะเวลาหนึ่ง โดยคิด ในราคาของปี ใดปี ห นึ่งที่
ต้องการใช้เป็ นปีหลักสําหรับการเปรียบเทียบ ซึง่ ปีหลักดังกล่าวเรียกว่าเป็ น "ปีฐาน"
การหาค่ารายได้ประชาชาติทแ่ี ท้จริงสามารถคํานวณได้ทงั ้ จากค่า GDP, GNP หรือ NI
ได้ทงั ้ หมด
Real GDP (GDP at Constant Prices) and Money GDP (GDP at Current Prices)

Real GDP ปีที� n =

GDP at Current Price ของปีที� n
× 100
GDP Price Index ของปีที� n

ตัวอย่าง ถ้า GDP at Current Price .ในปี 2550 มีมลู ค่า 4,500 ล้านบาท GDP Price Index
(GDP deflator) ของปี 25450 เท่ากับ 148 จงหา Real GDP ของปี 2550
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ประโยชน์ ของตัวเลขรายได้ประชาชาติ
ตัว เลขรายได้ป ระชาชาติท่ีคํ า นวณได้ เป็ น เครื่อ งชี้ใ ห้เ ห็น ฐานะทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาสัน้ ๆ โดยสิง่ อื่นๆ
คงที่ เช่ น จํานวนประชากร ระดับ ราคาสิน ค้า เป็ นต้ น เนื่ อ งจากการคํ า นวนตัว เลขรายได้
ประชาชาติทําได้ 3 วิธ ี การคํานวณแต่ละวิธตี ่างก็ให้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกัน
1. การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้านผลผลิ ต (Product Approach) ทําให้
ทราบว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างไร สามารถผลิตสินค้าและบริการในแต่ละ
สาขาเศรษฐกิจได้เป็ นสัดส่วนเท่าใดของมูลค่าสินค้าและบริการทัง้ หมดที่ประเทศผลิตขึน้ มาได้
เช่น การผลิตทางด้านการเกษตรเป็ นสัดส่วนเท่าใดของ GNP หรือ GDP เป็ นต้น ทําให้รวู้ ่าควร
จะมุ่งส่ง เสริมการผลิต ในสาขาใดบ้าง ตัว เลข GNP ยังมีประโยชน์ ในการศึก ษาถึงการใช้
ประโยชน์ ในทรัพยากรของประเทศในระยะสัน้ กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่าจากจํานวนทรัพยากร
ของประเทศทีม่ อี ยู่อย่างจํากัดนัน้ ประเทศได้สามารถผลิตสินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายขึน้ มาได้
เป็ นมูลค่าเท่าใด รวมถึงแสดงระดับการจ้างงานในระยะสัน้ ตัวเลข NNP ใช้สําหรับวัดอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และระดับการจ้างงานในระยะยาว เพราะ NNP แสดงให้เห็นว่า
ภายหลังทีไ่ ด้หกั ค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของเครื่องมือเครื่องจักร สินทรัพย์ประเภททุนแล้ว ประเทศ
สามารถผลิตสินค้าและบริการซึ่งสามารถนํ าไปใช้ในการอุ ปโภคบริโภค และการลงทุนได้เป็ น
มูลค่าเท่าใด
สําหรับค่า NI ใช้วดั รายได้ทเ่ี กิดจากการผลิตโดยตรง DI ให้ในการคาดคะเนการใช้จ่าย
ในการบริโภคและเงินออมของบุคคลในประเทศ
2. การคํานวณรายได้ ประชาชาติ ท างด้ านรายจ่ าย (Expenditure Approach)
แสดงให้เห็นว่าลักษณะการใช้จ่ายของประเทศเป็ นอย่างไร รายจ่ายในการบริโภค รายจ่ายใน
การลงทุน รายจ่ายของรัฐบาล รายจ่ายในการซื้อสินค้าเข้า และในการลงทุนของต่างประเทศ
และรายได้จากการขายสินค้าออก และจากการลงทุนในต่างประเทศมีมลู ค่าเท่าใด เป็ นสัดส่วน
เท่ าใดของรายได้ประชาชาติ ถ้าสัด ส่ ว นของรายจ่ายในการลงทุ นสูงก็แ สดงว่ า ในระยะยาว
ประเทศจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับสูงด้วย เพราะมีก ารขยายตัวในกําลังการผลิต
ทําให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากขึน้
3. การคํานวณรายได้ประชาชาติ ทางด้ านรายได้ (Income Approach) แสดงให้
เห็นว่ารายได้ของประชากรของประเทศได้มาในรูปใดบ้าง นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เช่น ถ้ารายได้จากองค์กรธุรกิจทีม่ ไิ ด้เป็ นนิตบิ ุคคลเป็ นสัดส่วนทีส่ ูง
ในรายได้ประชาชาติ แสดงว่า ลักษณะขององค์กรธุรกิจของประเทศนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นองค์กร
ธุรกิจเล็กๆ ที่บุคคลคนเดียวเป็ นเจ้าของ หรือห้างหุ้นส่วน เป็ นต้น องค์กรธุรกิจใหญ่ทอ่ี ยู่ในรูป
ของบริษทั ยังมีอยูน่ ้อย
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4. ค่าตัวแปรต่างๆ ในบัญชีรายได้ประชาชาติให้ประโยชน์ในการศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
สภาวะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ศึกษาเปรียบเทียบต่างช่วงเวลาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้
คํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อทราบถึงความเจริญเติบโตหรือภาวะชงักงันของระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมหรือสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ
5. ค่ารายได้ประชาชาตินํามาใช้เ ป็ นเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ มัก จะต้อ งระบุ เ ป้ าหมายไว้ว่ าต้อ งการรายได้
ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ รายได้เฉลีย่ ต่อบุคคล มูลค่าสินค้าส่งออก สินค้านําเข้า มูลค่า
สินค้าและบริการในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และการลงทุน ฯลฯ เพิม่ ในอัตราร้อยละเท่าใดในช่วง
แผนพัฒนาฯ เพื่อทีจ่ ะได้สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา และวางนโยบายเศรษฐกิจใน
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมาย
ต่างๆ ที่กําหนดไว้ และเพื่อหาทางแก้ไขปญั หาและอุปสรรคต่ างๆ ที่เกิดขึน้ ที่มผี ลทําให้การ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ทเ่ี กิดขึน้ จริงๆ แตกต่างไปจากเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้
6. เป็ นเครื่องวัดระดับความสําเร็จของนโยบายและมาตรการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หรือแก้ปญั หาเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามทีร่ ฐั บาลต้องการ
7. ใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการ
สร้า งแบบจํา ลองระบบเศรษฐกิจมหภาคเพื่อ วิเ คราะห์บทบาทความสํา คัญ ของแต่ ล ะสาขา
เศรษฐกิจ กําหนดเป้าหมายในการผลิต การบริโภค และการลงทุน ตลอดจนการพยากรณ์ผลที่
จะเกิดขึน้
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ
รายได้ประชาชาตินัน้ แสดงให้เห็นมูลค่าของสินค้าและบริการที่ประเทศหนึ่ง สามารถ
ผลิตขึ้นมาได้ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง รายได้ประชาชาติท่คี ํานวณได้เป็ นเครื่องชี้อย่าง
คร่าวๆ ถึงการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม
ในการนํ ารายได้ประชาชาติมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ เราจะต้องคํานึงถึงข้อบกพร่อง
บางประการของรายได้ประชาชาติเสียก่อน กล่าวคือ
1) สินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายบางอย่างได้มกี ารผลิตจริง แต่ไม่ได้ซอ้ื ขายผ่านตลาด
จึง ไม่มกี ารบันทึกไวัในบัญ ชีรายได้ประชาชาติ ทําให้ตวั เลขรายได้ประชาชาติ ที่คํานวณได้
ตํ่ากว่าความเป็ นจริง เช่น การทํางานบ้านของแม่บ้าน การซ่อมแซมนํ้ าประปาและไฟฟ้าเอง
การเพาะปลูกเพื่อบริโภคเอง เป็ นต้น
2) สินค้าและบริการขัน้ สุดท้ายที่มกี ารผลิตและซือ้ ขายกันจริง แต่ไม่ได้มกี ารบันทึก
นับรวมไว้ใ นบัญ ชีรายได้ประชาชาติเ นื่ อ งจากเป็ นสิ่งผิด กฏหมาย เช่น ฝิ่ น เฮโรอิน กัญ ชา
ยาบ้า การพนัน โสเภณี เป็ นต้น
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3) รายได้ท่เี กิดจากอาชีพอิสระต่างๆ ที่ไม่มกี ารบันทึกหรือบันทึกตํ่ากว่าความเป็ น
จริง เช่น แม่คา้ หาบเร่ แผงลอย บริการมอเตอร์ไซด์รบั จ้าง บริการตัดเสือ้ หรือเสริมสวย ทีไ่ ม่ได้
จดทะเบียนการค้า เป็ นต้น มีผลทําให้ตวั เลขรายได้ประชาชาติต่าํ กว่าทีเ่ ป็ นจริง
4) ตัวเลขรายได้ประชาชาติมไิ ด้ให้ความสําคัญของเวลาว่าง หรือเวลาพักผ่อนของ
บุคคล ซึ่งการพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลเป็ นเครื่องชี้ถึงสวัสดิการของคนในสังคมอย่างหนึ่ง
การทีป่ ระเทศใดประเทศหนึ่งมีรายได้ประชาชาติมาก ก็หมายความว่าคนในประเทศนัน้ มีเวลา
พักผ่อนน้ อย ทําให้สวัสดิการของคนในสังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนลดลงได้ แต่ถ้า
คนในประเทศลดเวลาการทํ า งานลงเพื่อ ให้ม ีเ วลาในการพัก ผ่ อ นมากขึ้น ซึ่ง เป็ น การเพิ่ม
สวัสดิการของคนในสังคมก็ยอ่ มยอมรับรายได้ทล่ี ดลง
5) ตัวเลขรายได้ประชาชาติมไิ ด้แสดงให้เห็นถึงการกระจายสินค้าและบริการว่าถูก
แบ่งสรรกันอย่างไร บางประเทศอาจแบ่งสรรสินค้าและบริการให้ประชาชนค่อนข้างเท่าเทียมกัน
แต่บางประเทศอาจจัดสรรสินค้าและบริการแก่ประชาชนไม่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อม
ลํ้า เช่น ประเทศที่มตี วั เลขรายได้ต่อบุคคลค่อนข้างสูง แต่การกระจายรายได้เหลื่อมลํ้ากันมาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าประชาชนของ
ประเทศนั น้ มีค วามกินดีอ ยู่ด ี นอกจากนั น้ การที่ม ีก ารผลิต สินค้าและบริก ารขัน้ สุ ดท้า ยเพิ่ม
มากขึน้ อาจเป็ นการผลิตทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อสังคมส่วนรวมได้ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มทีม่ แี อ
ลกอฮอล หนังสือลามก สินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ เป็ นต้น
6) รายได้ประชาชาติไ ม่คํานึ ง ถึง ความเสียหายที่ก ารผลิต ต่ างๆ ก่ อ ให้เ กิด ขึ้นแก่
สังคม กล่ าวคือ การเพิ่มขึ้นของผลผลิต โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมทางด้านมลภาวะต่างๆ เช่น นํ้ าเสีย อากาศเสีย กากสารพิษ การจราจรทีต่ ดิ ขัด
ปญั หาขยะ หรือการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบางชนิด เป็ นต้น ซึ่งสิง่
เหล่านี้ทําให้คุณภาพชีวติ ของประชาชนและสวัสดิการทางเศรษฐกิจลดลงและความเสียหายที่
สังคมได้รบั (Social Cost) จากมลภาวะนัน้ ๆ ไม่ได้ถูกนํ ามาหักในรายได้ประชาชาติ ดังนัน้
ตัวเลขรายได้ประชาชาติจงึ แสดงสวัสดิการทางเศรษฐกิจทีส่ งู เกินความเป็นจริง
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