
การจัดทำผลิตภัณฑ0มวลรวมจังหวัด (GPP)
ความสำคัญของ GPP และการใชCขCอมูล GPP 

เพ่ือวิเคราะห0เศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่

นายพีรณัฐ แดงสกุล
หัวหน4ากลุ5มงานผลิตภัณฑ<

กองบัญชีประชาชาติ 
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เน้ือหาในการนำเสนอ
ระบบสถิติ

กองบัญชีประชาชาติ

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ?มวลรวมในประเทศ 

(GDP) /ผลิตภัณฑ?จังหวัด (GPP)

การวิเคราะห?เศรษฐกิจมหภาค

การวิเคราะห?เศรษฐกิจจากขNอมูลGPP 
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ระบบสถิติ

ระบบสถิติแบบรวมศูนย/

• สำนักงานสถิติเป8นผู:เก็บรวบรวมและรับผิดชอบทั้งหมด

ระบบสถิติแบบไมDรวมศูนย/

• สำนักงานสถิติเก็บรวบรวมข:อมูลพื้นฐาน

• หนDวยงานของรัฐแตDละหนDวย รับผิดชอบจัดทำและเผยแพรD

ข:อมูลตามบทบาทของตนเอง

ปฐมภูมิ

• แบบสำรวจ สุDมตัวอยDาง

• แบบสอบถาม

• ลงพ้ืนที่สำรวจข:อมูลจริง

• บริษัทที่ปรึกษา

ทุติยภูมิ

• ข:อมูลจากหนDวยงานอื่น

• การประชุมติดตามผลงาน

• รายงานความก:าวหน:า

• สถานการณ/ปSจจุบัน
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ประมวลผล เผยแพร, และพัฒนาสถิตบัญชีประชาชาติของประเทศไทย

ตามระบบบัญชีประชาชาติมาตรฐานสากล (System of National

Accounts 2008)

พัฒนาระบบฐานขVอมูลและระบบสารสนเทศดVานบัญชีประชาชาติทั้ง

รายปZและรายไตรมาส

ร,วมมือกับหน,วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศในการศึกษา

พัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณcในการจัดทำบัญชีประชาชาติ

พัฒนาบัญชีบริวาร (Satellite Accounts) ร,วมกับหน,วยงานที่

เกี่ยวขVอง เช,น ก.สาธารณสุข ก.ท,องเที่ยวและกีฬา เปjนตVน

กองบัญชีประชาชาติ

NAO

Production 
account 
section

Household 
and NPISH 

account 
section

Income 
account 
section

Regional and 
provincial 

section

Financial 
account 
section

Government 
account 
section

Capital and 
B/L sheet 
section

Input-Output 
Table
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Annual

National Income Account

Gross Regional and Provincial Product
Current and CVM Prices

Capital Stock of Thailand Current and CVM

Flow of Fund Account Current Prices

Quarterly Quarterly Gross Domestic Product Current and CVM Prices

Every 5 Years Input Output Table of Thailand Ratio

Research/supporting 
account etc.

Non profit Institutions Satellite account of Thailand

Supply and Use Table (Project of ADB)

Health accounts 

Etc.

กองบัญชีประชาชาติ
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Quarterly Gross Domestic Product

จัดทำเฉพาะด>านการผลิตและการใช>จIาย
เผยแพรI ณ มูลคIาราคาประจำปP และราคาที่แท>จริง
เผยแพรIมูลคIาที่ตัดปTจจัยด>านฤดูกาล (Seasonal adjustment)
เผยแพรIข>อมูลทุก 7 สัปดาหaหลังสิ้นสุดไตรมาสอ>างอิง
อยูIระหวIางการปรับปรุงไปสูIมาตราฐานอุตสาหกรรมปPพ.ศ. 2552

Gross Regional and Provincial Products

จัดทำเฉพาะด>านการผลิต

จัดทำแบบ Top down
เผยแพรI ณ มูลคIาราคาประจำปP และราคาที่แท>จริง

Flow of Funds Account

“บัญชีที่แสดงความสัมพันธaระหวIางการออมและการลงทุนของประเทศ กับกิจกรรมทางด>านการเงินในภาคเศรษฐกิจ โดยแสดงให>เห็นภาพการเคลื่อนย>ายเงินทุนระหวIางภาคเศรษฐกิจ จากทั้ง

ภายในประเทศและตIางประเทศที่มีเงินออมเหลือจากการใช>จIายและการลงทุน ไปสูIภาคเศรษฐกิจที่ขาดแคลนเงินทุน ผIานเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตIางๆ เชIน เงินสด เงินฝากธนาคาร ตราสารหน้ี
และตราสารทุน เป~นต>น”

Capital Stocks Account

“เป~นบัญชีที่แสดงถึงมูลคIาของสินทรัพยa หน้ีสิน และความมั่งคั่งสุทธิของประเทศในภาคเศรษฐกิจ โดยจะแสดงความสัมพันธaของมูลคIา ณ ต>นปP (Opening balance sheet) มูลคIาการ

เปลี่ยนแปลงระหวIางปP (Change in balance sheet) และมูลคIา ณ สิ้นปP (Closing balance sheet) บัญชีงบดุลของประเทศก็เหมือนกับบัญชีงบดุลของบริษัทที่ มีการแสดงถึงสถานภาพของ
สินทรัพยa หน้ีสินและความมั่งคั่งสุทธิ”

Input – Output Table

“เป~นตารางที่แสดงความสัมพันธaของการใช>ปTจจัยการผลิต (input) ของอุตสาหกรรมการผลิต และการกระจายผลผลิต (output) ที่อุตสาหกรรมการผลิตเหลIาน้ันผลิตออกไปสูIระบบเศรษฐกิจ
(distribution)”
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System of National Accounts and Standards QualityFlow of Economic

Production of G&S

Expenditure on G&S

Consumer

Factors income (receive)

Primary factors

Producer Production =  Income = Expenditure

Production 

Approach

Expenditure 

Approach
Income 

Approach

Annual 

GDP

Production 

Approach

Expenditure 

Approach

Quarterl

y GDP

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑXมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑXจังหวัด (GPP)
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

“แสดงธุรกรรมทางเศรษฐกิจของหน7วยเศรษฐกิจซึ่งประกอบไปดAวย การผลิตสินคAาและบริการ รายไดA การใชAจ7ายอุปโภคบริโภค การสะสมทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

และการนำเขAาส7งออกสินคAาและบริการ” 

คือ การบันทึกธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อใหNทราบแหลOงที่มาของรายไดNและการใชNจOาย

หลักการบันทึกขNอมูลในบัญชีรายไดNประชาชาติ

1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม (Aggregate) 

2) ใชNรูปแบบทางบัญชี (Accounting) ในการนำเสนอขNอมูล

3) แสดงขNอมูลที่ประมาณคOาเปfนตัวเงิน (Money term)

แยกเปfน 2 ระดับ

- National Accounts  

- Regional  and Provincial

จำแนกตามคาบเวลา (รายปqและรายไตรมาส)

GDP คือ ผลรวมของมูลคOาสินคNาและบริการขั้นสุดทNายที่ผลิตภายในประเทศใน
ชOวงเวลาหนึ่ง คำวOา “ขั้นสุดทNาย” หมายความวOาไมOรวมมูลคOาของวัตถุดิบและปvจจัย
อื่นๆ ที่ใชNในการผลิตสินคNานั้นๆ เพื่อไมOใหNเกิดการนับซ้ำ เชOน การผลิตขนมปvง เราจะ
นับมูลคOาของขนมปvงที่ทำเสร็จแลNวเทOานั้น ไมOนับรวมแปzง และเครื่องมือที่ใชNในการทำ
ขนมปvง เปfนตNน โดยไม7แยกว7าทรัพยากรที่ใชAในการผลิตสินคAาและบริการจะเปQน

ทร ัพยากรของคนในประเทศหร ือเป Qนของชาวต 7างชาต ิ  แต 7หากเก ิดข ึ ้น

ภายในประเทศ นับเปQนผลิตภัณฑUมวลรวมในประเทศ จะวัดเปfนรายไตรมาสหรือ
รายปq ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเปfนตัวชี้วัดมูลคOาการผลิตดังกลOาวแลNว GDP ยัง
สามารถใชNเปfนตัวชี้วัดรายไดNของคนในประเทศ รวมไปถึงรายจOายในการซื้อสินคNาและ
บริการของคนในประเทศไดNอีกดNวย
GDP จะจำแนกตาม “กิจกรรมการผลิต” ซ่ึงสอดคลNองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ประเทศไทย พ.ศ. 2552 ที่จัดทำและเผยแพรOโดยกระทรวงแรงงาน 
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คือ ผลรวมของผลผลิตขั ้นสุดท5ายของประเทศ เท#ากับมูลค#าเพิ ่ม (Value 
Added) ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตสินค5าและบริการทุกชนิดในประเทศ 

GDP : ด>านการผลิต

GDP : ด>านรายจ#าย

คือ   ผลรวมของการใช5จDายข้ันสุดท5าย ได5แกD

C  = รายจDายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 

I = รายจDายเพื่อการสะสมทุนรวมของเอกชนและ รัฐบาล

G = รายจDายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล

(X- M) = รายจDายสุทธิของการสDงออกและการนำเข5า 

Y = C + I + G + (X- M) 

GDP : ด>านรายได>
คือ   ผลตอบแทนของปUจจัยการผลิต (เงินเดือน คDาแรง คDาเชDา ดอกเบี้ย กำไร คDาเสื่อม

ราคา และภาษีทางอ5อม)

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑYมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑYจังหวัด (GPP)



Agriculture Non Agriculture

Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing Construction

Electricity, gas, steam and air Water supply; sewerage, waste 

management and remediation

Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles and motorcycles

Transportation and storage Accommodation and food service Information and communication   ,     

Financial and insurance Real estate Professional, scientific and 

technical

Administrative and support 

service

Public administration and defence Education

Human health and social 

work

Arts, entertainment and recreation Other service

Activities of households as employers

10

Classification :TSIC 2552

GDP

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑcมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑcจังหวัด (GPP)

GDP : ด3านการผลิต
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

ความสัมพันธ8ระหวIาง

หนIวยผลิต ปKจจัยการผลิต กิจกรรมการผลิต และ ผลผลิต

กิจกรรมการผลิต
หนIวยผลิต

แรงงงาน

ท่ีดิน

ทุน

ผูPประกอบการ

ผลผลิต

วัตถุดิบ
1. รายไดPจาการดำเนินงาน

2. ตPนทุนการผลิต ซ่ึงประกอบดPวย

คIาใชPจIายดำเนินงาน และ

ผลตอบแทนปKจจัยการผลิต

- คIาจPางแรงงาน

- คIาเชIาที่ดิน

- ดอกเบ้ีย

- กำไร

การจำหนIายผลผลิต

- ตลาดในประเทศ

- สIงออก
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

หน#วยผลิต
(Production unit)

หมายถึง ผู<ผลิตต#าง ๆ ท่ีดำเนินกิจกรรมการผลิตเพ่ือก#อให<เกิดสินค<าหรือบริการเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ  ประกอบด<วย :
• ครัวเรือน : ธุรกิจส#วนบุคคล, ชมรม, กลุ#มสมาชิก
• นิติบุคคล : ห<างหุ<นส#วนสามัญ, ห<างหุ<นส#วนจำกัด, บริษัท จำกัด, บริษัท มหาชน จำกัด
• รัฐวิสาหกิจ : การ, องค\การ, บริษัท
• ส#วนราชการ : ส#วนกลาง, ส#วนภูมิภาค, องค\กรปกครองท<องถิ่น, หน#วยงานอิสระ
• องค\กรไม#แสวงหากำไร : สมาคม, มูลนิธิ, องค\กรการกุศล ฯ

กิจกรรมการผลิต
(Production 

activity)

หมายถึง การดำเนินงานของหน#วยผลิตโดยใช<ปeจจัยการผลิต ( แรงงาน ทุน ท่ีดิน และผู<ประกอบการ) เพ่ือเปลี่ยนรูปวัตถุดิบให<
เปfนสินค<าหรือบริการชนิดใหม# จำแนกตามวัตถุประสงค\ของการผลิต เปfน 2 ประเภท

• การผลิตในระบบตลาด (Market output) : ผลิตสินคRาและบริการเพื่อจำหนVายหรือเพื่อแลกเปลี่ยนสินคRาซ่ึงกันและกัน (Barter) 

โดยมุVงหวังผลกำไร ไดRแกV เกษตรกร หนVวยธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการตVางๆ 

• การผลิตที่มิใชVระบบตลาด (Non market output) : ผลิตบริการสาธารณะ ที่ใหRเปลVา หรือจำหนVายในราคาต่ำกวVาตRนทุน ไดRแกV 

รัฐบาล สVวนราชการ  และองค8กร ไมVแสวงหากำไร (สมาคม มูลนิธิ องค8กรการกุศล)



13

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

ขอบเขตของกิจกรรมการผลิต
(Production boundary)

• การผลิตบริการ :

กิจกรรมท่ีไมCนับรวมในขอบเขตของการผลิต

• การทำงานบริการในครัวเรือน โดยสมาชิกในครัวเรือนเอง เชCน การทำความสะอาด ทำอาหาร ซักรีด เปTนตUน

• กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย (ปWจจุบันนับรวมบางสCวนท่ีมีผลเชื่อมโยงตCอระบบเศรษฐกิจ)

• ผลประโยชน\จากการถือครองทรัพย\สิน เชCน สCวนเปล่ียนแปลงของราคาทรัพย\สินท่ีเพ่ิมขึ้น หรือลดลง หรือมีผลตอบแทนใน
รูปแบบตCาง ๆ 

• การใหUเชCาท่ีดิน (ไมCรวมอาคารหรือส่ิงกCอสรUาง)

• การโอน หรือการใหUเปลCา หรือการบริจาค
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สถานประกอบการ A 
(Establishment)

กิจกรรมการผลิต a
(Activity)

ผลผลิตหลัก
ผลผลิตรอง
ผลพลอยไดJ

สถานประกอบการ B (Establishment)

กิจกรรมการผลิต a
(Activity)

กิจกรรมการผลิต b
(Activity)

1 TSIC

แยกตJนทุนออกจากกันไดJ

แยก 2 TSIC

ผลผลิตหลัก
ผลผลิตรอง
ผลพลอยไดJ

ผลผลิตหลัก
ผลผลิตรอง
ผลพลอยไดJ

หลักการจำแนกประเภทกิจกรรมการผลิต

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ\มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ\จังหวัด (GPP)



15

มูลค%าการผลิต (Gross Output : GO) 

กรณี การผลิตสินค<า

หมายถึง มูลค,าของสินค2าท่ีผลิตได2ในรอบระยะเวลา 1 ปB (ระบบ

บัญชีประชาชาติในปGจจุบัน ครอบคลุมเฉพาะสินค2าท่ีผลิต

สำเร็จรูปแล2ว (ยกเว2น การก,อสร2างท่ีนับรวมงานระหว,างทำไว2

ด2วย) 

มูลค,าการผลิต = ปริมาณผลผลิต x  ราคา ณ แหล,งผลิต 

กรณี การบริการ

หมายถึง รายได2จากการดำเนินงาน หรือรายรับจากค,าบริการรวมทั้งปB ครอบคลุมค,าบริการต,อ

ครั้ง ค,าเหมาจ,ายรายเดือน หรือรายปB  และค,าธรรมเนียมการบริการต,างๆ

มูลค,าการผลิต  =   รายได2จากการดำเนินงาน 

องค@ประกอบของมูลค%าการผลิต

• มูลค,าการผลิต 

- รวม      ผลผลิตหลัก

ผลผลิตรอง และงานสนับสนุน 

ผลพลอยได2 และเศษวัสดุ

- ไม#รวม รายได)จากทรัพย/สินของกิจการ เช#น ค#าเช#าท่ีดิน เงินป=นผล กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต#างประเทศ กำไรจากราคาทรัพย/สิน
มูลค%าของสินค<าและบริการที่ผลิตได<ในรอบระยะเวลา 1 ปN (ระบบบัญชีประชาชาติในปRจจุบัน ครอบคลุมเฉพาะสินค<าที่ผลิตสำเร็จรูปแล<ว (ยกเว<น การก%อสร<าง
ที่นับรวมงานระหว%างทำไว<ด<วย) 

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ@มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ@จังหวัด (GPP)

GDP : ด2านการผลิต
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ค"าใช&จ"ายข้ันกลาง (Intermediate Cost : IC)
หมายถึง ค"าใช&จ"ายในการซ้ือสินค&าและบริการที่นำมาใช&ในขบวนการผลิตเพื่อให&ได&ผลผลิตชนิดใหม" โดยใช&หมดสิ้นไปในรอบ  1 ป[ ครอบคลุม

สินค&าที่ใช&เป]นวัตถุดิบ สารเคมี ส"วนประกอบ  พลังงาน  และเชื้อเพลิง  
วัสดุหีบห"อ และอื่นๆ ที่ใช&ในขบวนการผลิต
ค"าบริการต"าง ๆ ที่ใช&ในการดำเนินงาน
เครื่องมือเครื่องใช&ขนาดเล็ก เช"น จอบ เสียม มีด ไขขวง ค&อน ค"าซ"อมแซมบำรุงรักษาตามปกติ 
เครื่องสวมใส"ของพนักงานที่จำเป]นต"อการทำงาน เช"น ถุงมือ รองเท&ายางเสื้อคลุม

การวัดมูลค"า : ให&คำนวณตามราคาที่ผู&ผลิตจ"ายออกไป (รวมค"าขนส"ง)
รายการที่ไม#นับเป)นค#าใช.จ#ายข้ันกลาง

1. เงินเดือน ค"าจ&าง และค"าสวัสดิการที่ให&แก" พนักงาน เช"น ค"าเช"าที่อยู"อาศัย  ค"าอาหาร ค"ารักษาพยาบาล

2. เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะที่สวมใส"นอกสถานที่ได&)

3. ค"าใช&จ"ายลงทุน เช"น ค"าที่ดิน สิ่งก"อสร&าง เครื่องจักรเครื่องมือขนาดใหญ" (มีอายุการใช&งานเกิน 1 ป[)

4. ค"าซ"อมแซมเพื่อยืดอายุการใช&งาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช"น การเปลี่ยนเครื่องจักร  การซ"อมใหญ" เช"น ทาสีปรับปรุงใหม"

5. วัตถุดิบที่ซ้ือมาในจำนวนมาก หากใช&ไม"หมดใน 1 ป[ เก็บเป]นสต็อกยกไป ไม"ควรนำสต็อกวัตถุดิบที่นำไปใช&ในการผลิตของป[ถัดไปรวมเป]น
ค"าใช&จ"ายข้ันกลางของป[ที่ซ้ือมา

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑnมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑnจังหวัด (GPP)
GDP : ด&านการผลิต
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VA = GO – IC
Financial  Statement

Gross output
Intermediate Cost (IC)

• Raw material

• Operating cost

Value Added

บัญชีธุรกิจ vs. บัญชีประชาชาติ

• คPาจQางแรงงาน

• คPาเชPาที่ดิน

• ดอกเบ้ีย

• วัตถุดิบ (สินคQาและบริการ

ที่นำมาใชQในข้ันตอนการผลิตทุกชนิด)

คPาใชQจPายข้ันกลาง

(Intermediate Cost : IC)

มูลคPาเพิ่ม

(Value Added : VA)

บัญชีของผูQประกอบการ บัญชีประชาชาติ

• กำไร

(ยอดขาย-ตQนทุนทั้งหมด)

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑnมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑnจังหวัด (GPP)

GDP : ด.านการผลิต
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ข้ันตอนการผลิต มูลค0า

ผลผลิต

มูลค0าสินค2าที่เพิ่มข้ึน

แต0ละข้ัน

ชาวนาผลิตข2าวเปลือก

(150 กก.)

500 500

โรงสีผลิตข2าวสาร (100 

กก.)

700 700 – 500 = 200

ผู2ค2าข2าว (100 กก.) 900 900 -700 = 200

สินค2าข้ันสุดท2าย = 

มูลค0าเพิ่ม

900 = 500+200+200

ค่าปุ๋ย 0.0
ค่าพันธุ์ 0.0
ค่าแรง 100.0
ค่าเช่า 50.0
ดอกเบ้ีย 150.0
กำไร 200.0
มูลค่าข้าวเปลือก 500.0

ค่าซ้ือข้าวเปลือก 500.0
ค่าน้ำค่าไฟ 50.0
ค่าแรง 80.0
ค่าเช่า 30.0
ดอกเบ้ีย 0.0
กำไร 40.0
มูลค่าข้าวสาร 700.0 ค่าซ้ือข้าวสาร 700.0

ค่าน้ำค่าไฟ 0.0
ค่าแรง 100.0
ค่าเช่า 0.0
ดอกเบ้ีย 30.0
กำไร 70.0
มูลค่าข้าวสาร 900.0

VA

VA

VA

VA = GO – IC

ตัวอย/างของมูลค/าเพ่ิม

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑXมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑXจังหวัด (GPP)

GDP : ด?านการผลิต
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

ภาคเกษตร ภาคนอกเกษตร

อตุสาหกรรม บริการ



20

Base 1956 (1951-1963)

Base 1962 (1960-1975)

Base 1972 (1970-1990)

Base 1988 (1980-2009)

CVM -Reference year 2002 (1990- present)

ระบบบัญชีประชาชาติมาตรฐานสากล 1993 และ 2008 

เสนอแนวคิดในการคำนวณราคาท่ีแทNจริงแบบปริมาณลูกโซT 

แทนการคำนวณแบบราคาคงท่ี

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑMมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑMจังหวัด (GPP)
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ราคาประจำป(

“การวัดมูลค1าการผลิตสินค7าและบริการข้ันสุดท7ายในราคาป(ป@จจุบัน (ราคาตลาด) ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ( เดือน ไตรมาส ป()” 

GDP$ =&
'()

*
Pt (-.)

ราคาคงที่

การวัดมูลค1าการผลิตสินค7าและบริการข้ันสุดท7ายโดยใช7ราคาในป(ฐาน (คงที่) เพื่อสะท7อนให7เห็นถึงการเจริญเติบโตที่แท7จริง ที่ไม1เกดิผลกระทบจากราคาสินค7าและบริการที่

เปลี่ยนแปลงไป “Economic situation in base year must be normal situation”

ราคาประจำป( ราคาคงท่ี ราคาท่ีแท/จริง 

ใช7วิเคราะหdภาวะเศรษฐกิจในแต1ละช1วงเวลา โดยแสดงมูลค1าของสินค7าและบริการที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทั้งในด7านราคาและปริมาณ

ใช7แสดงศักยภาพที่แท7จริงของการผลิตและการใช7จ1ายของระบบเศรษฐกิจ โดยแสดงมูลค1าของสินค7าและบริการในรูปของมูลค1าที่แท7จริง (Real term) หรือในเชิงปริมาณ 

เน่ืองจากได7ขจัดผลของการเปลี่ยนแปลงทางด7านราคา

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑdมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑdจังหวัด (GPP)
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การคำนวณรายได,ประชาชาติราคาคงท่ี (constant price)

• Base year valuation of quantities คือ การคำนวณมูลค/าราคาคงที่โดยใช9 ปริมาณสินค9าในป=ใดๆ x ราคาสินค9าชนิดน้ันในป=ฐาน

• Price deflation เปDนการปรับค/าของมูลค/าราคาประจำป=ด9วยดัชนีราคาของสินค9าและบริการที่เกี่ยวข9อง ให9เปDนมูลค/าราคาคงที่ในป=ฐาน

• Volume extrapolation เปDนการประมาณมูลค/าราคาคงที่ในแต/ละป=โดยใช9 มูลคMาในปOฐาน X ดัชนีปริมาณท่ีเกี่ยวข,องแตMละปO

Fixed-weighted Volume Measure
เปDนการคำนวณโดยใช9ราคาอ9างอิงป=เดียว 

ดังน้ัน ป=ฐานที่ใช9ในการอ9างอิงจึงมีความสำคัญมาก 

เน่ืองจากการวัดรายได9ประชาชาติราคาคงที่เปDนการวัดการขยายตัวเชิงปริมาณ 

โดยให9โครงสร9างของความสัมพันธQของราคาสินค9าและบริการไม/เปลี่ยนแปลงไปจากป=ฐาน

P0 = Price of goods and services at base year

Pt = Price of goods and services at present year

Qt  =  Quantity of goods and services at year =t 

GDP at constant prices = ∑"#$% (Po)(*+)

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑQมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑQจังหวัด (GPP)

ราคาประจำปO ราคาคงท่ี ราคาท่ีแท,จริง 
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ราคาท่ีแท(จริงแบบปริมาณลูกโซ5

การคำนวณหามูลค-าเพิ่มทางการผลิตของกิจกรรมการผลิตสินค:าและบริการภายในประเทศโดยใช:ราคาของปFก-อนหน:าเปGนตัวคำนวณ เพื่อบ-งชี้ถึงความสามารถในการผลิตสินค:า
และบริการที่เพิ่มข้ึน(ลดลง) ที่แท:จริง

เปGนการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช:จ-าย ณ ราคาคงที่เทียบกับปFก-อนหน:าที่ติดกัน แทนการวัดในราคาปFฐานที่อยู-ห-างกัน ในรูปแบบของดัชนี
ทางตรง (Direct Index) ซ่ึงวิธีน้ีจะทำให:โครงสร:างราคาสินค:าและบริการมีความเปGนป̂จจุบันมากกว-าวิธีการคำนวณปFฐานคงที่

!""#$ℎ& '(")*+*, -).&/0,2 =
∑5 !5,2 ∗ '5,2
∑5 !5,2 ∗ '5,278

9"#:&,&# '(")*+*, -).&/0,2 =
∑5 !5,278 ∗ '5,2
∑5 !5,278 ∗ '5,278

'2; = '2<×'2>

Paasche ≤ Fisher ≤ Laspeyes

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑjมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑjจังหวัด (GPP)

ราคาประจำป8 ราคาคงท่ี ราคาท่ีแท(จริง 
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ราคาประจำป(

การคำนวณหามูลค-าเพิ่มทางการผลิตของกิจกรรมการผลิตสินค:าและบริการภายในประเทศในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยคำนวณจากราคาในปFปGจจุบันและปริมาณการผลิต

ในปFปGจจุบัน

ราคาท่ีแท-จริงแบบปริมาณลูกโซ8

การคำนวณหามูลค-าเพิ่มทางการผลิตของกิจกรรมการผลิตสินค:าและบริการภายในประเทศโดยใช:ราคาของปFก-อนหน:าเปKนตัวคำนวณ เพื่อบ-งชี้ถึงความสามารถในการ

ผลิตสินค:าและบริการที่เพิ่มข้ึน(ลดลง) ที่แท:จริง

เปKนการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของการผลิตหรือการใช:จ-าย ณ ราคาคงที่ในปFที่ติดกัน แทนการวัดในราคาปFฐานที่อยู-ห-างไกล ในรูปแบบของดัชนีทางตรง

(Direct Index) เปKนคู- ๆ เช-น คำนวณมูลค-า ปF 2557 ในราคาปF 2556 คำนวณมูลค-า ปF 2558 ในราคาปF 2557 คำนวณมูลค-า ปF 2559 ในราคาปF 2558 คำนวณมูลค-า ปF 

2560 ในราคาปF 2559 แต-การเผยแพร-ข:อมูลจำเปKนต:องทำเปKนอนุกรมเวลา จึงจำเปKนต:องเชื่อมอัตราการขยายตัวของแต-ละคู-ให:เปKนอนุกรมระยะยาวสะสมจากการ

เคลื่อนไหวรายปFหรือรายไตรมาส (Chain linking) ซ่ึงวิธีการดังกล-าวจะทำให:โครงสร:างราคาสินค:าและบริการมีความเปKนปGจจุบันมากกว-าวิธีการคำนวณแบบปFฐานคงที่

ข-อสังเกต GDP ณ ราคาท่ีแท-จริงแบบปริมาณลูกโซ8 ไม8มีคุณสมบัติการรวม (Sum up) หมายความว8า ผู-ใช-ไม8สามารถนำข-อมูลในแต8ละ

องคRประกอบย8อยรวมกันได-

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑpมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑpจังหวัด (GPP)

ราคาประจำป( ราคาคงท่ี ราคาท่ีแท-จริง 
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ข"อจำกัดของราคาคงท่ี 

ป"ที่ถูกเลือกเป-นป"ฐานควรเป-นป"ที่เศรษฐกิจมีความเป-นปกติ

ระยะเวลาในแต>ละช>วงป"ฐาน (5 -10 ป")

คุณสมบัติของการทดแทนกันของสินคOา

ไม>สามารถเพิ่มกิจกรรมการผลิตใหม>ๆไดO

ราคาท่ีแท"จริงแบบปริมาณลูกโซ;

ปUญหาการทดแทนกันของสินคOา

โครงสรOางของระบบเศรษฐกิจคงที่

อัตราการเจริญเติบโตถูกตOอง แม>นยำ

Laspeyres-Passche Gap

ไม>มีปUญหาป"ฐาน

โครงสรOางระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สะทOอนถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินคOา

กิจกรรมการผลิตใหม>ๆ

ราคาและโครงสรOางเปลี่ยนแปลงตลอด

Non-additive effect

การคำนวณไม>ยุ>งยาก การคำนวณมีหลายข้ันตอน

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑpมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑpจังหวัด (GPP)
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GDP ราคาประจำป, GDP  ราคาป,ก.อนหน2า ดัชนีทางตรง (Direct Index)

!"# =
%&%#
%'#()

= (%#()) ,#
%#() ,#()

ดัชนีลูกโซ. (Chain Index)

DI i, j = ดัชนีทางตรงในเวลาที่ J เทียบกับเวลาที่ I

CI i, j = ดัชนีลูกโซ?เวลาที่ J เทียบกับเวลาที่ I

Chain volume measures

ค?าเฉลี่ยถ?วงน้ำหนักของราคาสินคJาประเภท i ในปNที่ y-1 โดยใชJปริมาณสินคJารายไตรมาสเปUนน้ำหนัก

, ,i q yq ปริมาณสินคJาประเภท i ในไตรมาส q ของปNที่ y

, 1 , ,
( 1) ( , )

, 1 , 1

i y i q yi
y q y

i y i yi

p q
LQ

p q
-

- ®
- -

×
=

×
å
å

, 1i yp -

, 1i yq - ค?าเฉลี่ยไม?ถ?วงน้ำหนัก (ต?อไตรมาส) ของปริมาณสินคJาประเภท i ในปNที่ y –1 

-"..) = !"0.)×!"2.0×!"3.2×⋯×!"...()

,5!%(#()) = 6
.7)

8

%(#()),#,5!%(#) = 6
.7)

8

%(#),#

GDP (GDE) ราคา

ประจำปN

GDP (GDE) ราคา

ปNก?อนหนJา

ดัชนีทางตรง 

(Direct Index)

ดัชนีลูกโซ? 

(Chained Index)

GDP (GDE) 

ปริมาณลูกโซ?

รายป,

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑjมวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑjจังหวัด (GPP)
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จัดทำอย(างไร

GPP คืออะไร

กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

- มูลคHาของสินคKาและบริการข้ันสุดทKายที่ผลิตไดKจากการประกอบการในขอบเขตพื้นที่
จังหวัดในรอบระยะเวลาหน่ึง

- หรือรายไดKจากผลตอบแทนปUจจัยการผลิตตHาง ๆ ซ่ึงไดKแกH คHาตอบแทนแรงงาน คHาเชHา
ที่ดิน ดอกเบ้ีย และกำไร

GPP คืออะไร

ใชKวิธีการดKานการผลิต (Production approach) โดยการคำนวณมูลคHาเพิ่ม (Value 
added) จากกิจกรรมการผลิตทุกชนิดที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ในรอบระยะเวลา 1 
ปj (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.)

GPP นับรวม

• กิจกรรมการผลิตโดยสถานประกอบการท่ีตั้งอยูBในพ้ืนท่ีของจังหวัด 

• กิจกรรมการผลิตของคนในจังหวัด ท่ีไปดำเนินงานในตBางจังหวัด ในระยะสั้น (นJอยกวBา 1 ปL)

• กิจกรรมการผลิตของคนตBางจังหวัด หรือคนตBางชาติท่ีมาดำเนินการในจังหวัด ในระยะยาว (1 ปLข้ึนไป) 

ขอบเขตกิจกรรมการผลิตในเชิงพ้ืนท่ี (จังหวัด)
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

จัดทำอย(างไร

เคยใหGการสนับสนุนจังหวัดจัดทำ GPP ทางตรง

จากขGอมูลจริงที่จัดเก็บในพื้นที่โดยวิธี Bottom Up

ปZจจุบัน สศช. จัดทำ GPP ทางอGอม โดยวิธี Top Down

จัดทำเฉพาะดGานการผลิต

ดGานการใชGจaายอยูaระหวaางการศึกษาความเปdนไปไดGในการจัดทำ
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

GPP bottom up จัดทำอย1างไร

(1) ศึกษากรอบแนวคิดและวิธีการคำนวณตามมาตรฐานสากล

(2) ตรวจสอบ รวบรวมประเภทกิจกรรมการผลิตของจังหวัด จำแนกตามสาขาการผลิต  

(3) จัดทำฐานขTอมูลรายช่ือหน1วยผลิต จำแนกตามประเภทกิจกรรมเพ่ือใชTเป[นค1าประชากร (N) 

(4) ดำเนินการจัดเก็บขTอมูลโดยวิธีสำมะโน (เก็บขTอมูลทุกราย) หรือ การสำรวจโดยการสุ1มตัวอย1าง (n)  

ขTอมูลท่ีตTองการ คือ รายไดTจากการผลิต (Gross Output) และค1าใชTจ1ายข้ันกลางในการผลิต 

(Intermediate Cost) รวมท้ังขTอมูลท่ีเกี่ยวขTองอ่ืน ๆ

(5) ตรวจสอบและวิเคราะหnผลการสำรวจ และปรับปรุงแกTไข  (ตัวอย1างท่ีไม1สมบูรณn)

(6) ประมวลผลการสำรวจ (n) ปรับขTอมูลใหTเป[นค1าประชากร (N) ของกิจกรรมต1าง ๆ และจัดทำเป[นฐานขTอมูล

ของแต1ละสาขา 

(7) เช่ือมโยงขTอมูลจากฐานขTอมูลไปท่ี Worksheet การคำนวณ เพ่ือทำการคำนวณมูลค1าเพ่ิม (Value Added 

: VA) ของแต1ละกิจกรรม และตรวจสอบความถูกตTองของการเช่ือมโยง

(8) สรุปยอดมูลค1าเพ่ิม (VA) และตรวจสอบผลการคำนวณในแต1ละสาขาการผลิต  

(9) จัดทำตารางสรุปภาพรวมผลิตภัณฑnมวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขาการผลิต

(10) วิเคราะหnผลและจัดทำเอกสารรายงานผลิตภัณฑnมวลรวมจังหวัดประจำป}
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ฐานข%อมูลทำเนียบ

รายชื่อผู%ผลิต

จัดหมวดหมู<กิจกรรมการผลิต

ตาม TSIC

ตรวจสอบ

ข%อมูลที่มีอยู<เดิม

เลือกวิธีการเก็บข%อมูล

สำมะโน / สุ<มตัวอย<าง

สำรวจข%อมูล 

GO, IC, CE … 

ตรวจสอบผล

คำนวณ GPP

พิจารณาข%อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

ในจังหวัด

จัดหมวดหมู<โดยยึดรหัส

กิจกรรม tsic

หน<วยกำกับดูแล / หน<วยงานสถิติ

พิจารณาข%อมูลว<าใช%ได% / ไม<ได%

น%อยราย - สำมะโน   

จำนวนมาก - ใช%สุ<มตัวอย<าง

ส<งแบบสอบถาม หรือ

ส<งเจ%าหน%าที่ออกสำรวจ

ตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการ 

ความสอดคล%องกับข%อเท็จจริง

คำนวณมูลค<าเพิ่ม

แบบ GPP 3 – 2 – 1

คุณภาพข%อมูลข้ึนกับ 

งบประมาณ / กำลังคน / เวลา

ตรวจสอบการจัดหมวดหมู< 

คุ%มรวม และรายการข%อมูล

ปรับปรุงรายชื่อทุกปe 

เพิ่มรายใหม< ตัดรายที่เลิกกิจการ

ถ%า 1 ราย ทำการผลิตหลายกิจกรรม 

หากแยกต%นทุนได% ควรแยกกิจกรรม

ควรกระจายตัวอย<างหลายๆ พื้นที่

ปรับแก%ไข ซ<อมข%อมูล

ปรับเปhนค<าประชากร

มูลค<าเพิ่มรายกิจกรรม / รวมยอด

รายสาขา / ภาพรวม GPP จังหวัด

ข้ันตอนการจัดทำ GPP

31
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กรอบแนวคิด และการจัดทำผลิตภัณฑ8มวลรวมในประเทศ (GDP) /ผลิตภัณฑ8จังหวัด (GPP)

การจัดทำ Work Flow 
ประมวลผล GPP

การสำรวจขOอมูล GO , IC หรือ CE 

การเก็บขOอมูลทุกราย หรือ การสุZมตัวอยZาง

การสรุปยอดผลสำรวจในแตZละกิจกรรมการผลิต

การจัดทำตารางคำนวณมูลคZาเพิ่ม (แบบ GPP-3)

การตรวจสอบกิจกรรมการผลิต 
และจัดทำรายชื่อสถานประกอบการทั้งหมด (N)

การสรุปยอดมูลคZาเพิ่มในแตZละสาขาการผลิต (แบบ GPP-2)

การสรุปยอด GPP จังหวัด (แบบ GPP-1)

การ
ประมวลผล

GPP

การรวบรวม
ขOอมูล
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จังหวัด.....................
())*+.+( การผลิตเบียร์

จาํนวนสถานประกอบการ
หน่วย 2546 2547 2548 2549 หมายเหตุ

- จํานวนสถานประกอบการขนาดใหญ่ (คนงานมากกว่า :;< คนขึ >นไป) ราย

- จํานวนสถานประกอบการขนาดกลาง (คนงาน C< - :;; คน) ราย

- จํานวนสถานประกอบการขนาดเลก็ (คนงานไม่เกิน C; คน) ราย

การคาํนวณมูลค่าเพิGม ณ ราคาประจาํปี
รายการ หน่วย 2546 2547 2548 2549 หมายเหตุ

<.  ปริมาณการผลติ

:.  ราคาเฉลีMยต่อหนว่ย ณ แหลง่ผลติ

O.  มลูค่าการผลติ = (<) x (2) บาท 0.00 0.00 0.00 0.00
S.  ค่าใช้จ่ายขั >นกลางในการผลติ = (O) x (8) บาท 0.00 0.00 0.00 0.00
C.  มลูค่าเพิMม ณ ราคาประจําปี = (O) - (S) บาท 0.00 0.00 0.00 0.00

การคาํนวณค่าใช้จ่ายขั Lนกลางในการผลิต
(ส่วนนี Lเป็นข้อมูลจากผลการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอย่าง)

รายการ หน่วย 2546 2547 2548 2549 หมายเหตุ
X.  มลูค่าการผลติ (GO) บาท

Y.  ค่าใช้จ่ายขั >นกลางในการผลติ (IC) = (7.1+…+7.28) 0.00 0.00 0.00 0.00
Y.<  ค่าวตัถดิุบ บาท

Y.:  ค่าสารเคมี บาท

Y.O  ค่าไฟฟา้และประปา บาท

Y.S  ค่านํ >ามนัเชื >อเพลงิและหลอ่ลืMน บาท

Y.C  ค่าซ่อมแซมต่าง ๆ บาท

Y.X  ค่าโทรศพัท์ ไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร บาท

Y.Y  ค่าเครืMองเขียนแบบพิมพ์ บาท

Y.c  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ บาท

Y.d  ค่าเช่าอาคารสํานกังาน โกดงั เครืMองจกัร บาท

Y.<; ค่าเบี >ยประกนัภยั บาท

Y.<< ค่าวสัดใุนการหีบหอ่ บาท

Y.<: ค่าวสัดสุํานกังาน บาท

Y.<O ค่ารับรอง บาท

Y.<S ค่าทําบญัชีและตรวจสอบบญัชี บาท

Y.<C ค่าปรึกษาทางกฎหมาย บาท

Y.<X ค่าโฆษณา บาท

Y.<Y ค่านายหน้า บาท

Y.<c ค่าเครืMองแต่งกายทีMสวมใสใ่นการทํางาน บาท

Y.<d ค่าวารสารและสิMงพิมพ์ บาท

Y.:; ค่าฝึกอบรมและสมัมนา บาท

Y.:< ค่าใช้จ่ายเกีMยวกบัคลงัสนิค้า บาท

Y.:: ค่าบํารุงสถานทีM บาท

Y.:O ค่าใช้จ่ายในการทดลอง บาท

Y.:S ค่าซ่อมแซมวสัดสุํานกังาน บาท

Y.:C ค่าจ้างบริษัททีMปรึกษา บาท

Y.:X ค่าลขิสทิธิj หรือสทิธิบตัร จ่ายเป็นรายปี บาท

Y.:Y ดอกเบี >ยจ่าย - ดอกเบี >ยรับ บาท - เฉพาะทีMจ่ายให้และรับจากสถาบนัการเงิน

Y.:c ค่าใช้จ่ายอืMน ๆ บาท -ไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าลว่งเวลา เบี >ยเลี >ยง ค่ารักษา พยาบาล ค่าเลา่เรียนบตุร ค่าเช่าบ้านทีMนายจ้างออกให้ ค่าเสืMอม

ราคาทรัพย์สนิ ภาษีและค่าธรรมเนียมทีMจ่ายให้รัฐ ค่าเช่าทีMดิน และดอกเบี >ยจ่ายนอกสถาบนัการเงิน

8.  IC/GO = (7) / (6) 0.00 0.00 0.00 0.00

การคาํนวณมูลค่าเพิGม ณ ราคาคงทีG
รายการ หน่วย 2546 2547 2548 2549 หมายเหตุ

d. ราคาผู้ผลติ ณ ปีฐาน บาท/ตนั 0.00 0.00 0.00
<;. มลูค่าการผลติ ณ ราคาคงทีM = (<) x (9) บาท 0.00 0.00 0.00 0.00
<<. สดัสว่น IC/GO =(8) ในปีฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00
<:. ค่าใช้จ่ายขั >นกลาง ณ ราคาคงทีM = (<;) x (11) บาท 0.00 0.00 0.00 0.00
<O. มลูค่าเพิMม ณ ราคาคงทีM = (<;) - (<:) บาท 0.00 0.00 0.00 0.00
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การคำนวณมูลค,าเพ่ิมในราคาประจำป5 หน#วย 2546 2547

1. ปริมาณการผลิตทั้งจังหวัด กก. 35,000 37,000
2. ราคา ณ แหล#งผลิตประจำปC (เฉลี่ยทั้งจังหวัด) บาท / กก. 12.0 14.0
3. มูลค#าการผลิต ณ ราคาประจำปC (1 x 2) บาท 420,000 518,000
4 ค#าใชRจ#ายข้ันกลาง (3 x8) บาท 180,600 238,280
5. มูลค,าเพ่ิม ณ ราคาประจำป5 (3 - 4) บาท 239,400 279,720

รูปแบบตาราง GPP คำนวณมูลค#าเพิ่ม ( ตาราง GPP 3)

6. มูลค#าการผลิต บาท 7,200 8,300
7. ค#าใชRจ#ายข้ันกลาง (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4) บาท 3,090 3,810

7.1 ค#าวัตถุดิบ บาท 1,100 1,550
7.2 ค#าเชื้อเพลิง บาท 800 950
7.3 .............…. บาท 820 900
7.4 ค#าใชRจ#ายสำนักงาน บาท 370 410

8. สัดส,วน ค,าใชIจ,ายข้ันกลาง ต,อ มูลค,าการผลิต (IC/GO)  (7 / 6) 0.43 0.46

ขIอมูลจากการสำรวจตัวอย,าง

9. ราคา ณ ปCฐาน ( 2546) บาท / กก. 12.0 12.0
10. มูลค#าการผลิต ณ  ราคาคงที่ (1 x 9) บาท 420,000 444,000
11. สัดส,วน IC / GO (8) ณ ป5ฐาน 0.43 0.43
12. ค,าใชIจ,ายขั้นกลาง ณ ราคาป5ฐาน (10 x 11) 180,600 190,920
13. มูลค,าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี (10 – 12) บาท 239,400 253,080

การคำนวณมูลค,าเพ่ิมในราคาคงท่ี
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค

องค*ความรู4ท่ีจำเป:น: ในการวิเคราะห*สถานการณ*ทางเศรษฐกิจจะต4องประกอบด4วยองค*ความรู4 (อยGางน4อย) ใน 3 

เร่ืองหลัก ๆ ดังน้ี

§ องค*ความรู4เบื้องต4นทางทฤษฎีและประเด็นทางเศรษฐกิจ

§ ข4อมูลเคร่ืองช้ีทางเศรษฐกิจ  และองค*ความรู4เบื้องต4นเก่ียวกับเศรษฐกิจไทย อาทิ โครงสร4างทาง

เศรษฐกิจของประเทศ/ภาคและจังหวัด

§ เคร่ืองมือและเทคนิค (ทางสถิติและเศรษฐมิติ) ในการวิเคราะห*  
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค

q ประเด็นหลักท่ีต;องวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค (ในระดับภาพรวม)

Ø การเปล่ียนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณ

Ø สถานการณ*ด;านการจ;างงาน

Ø เงินเฟLอและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (คMาเงิน หน้ีตMางประเทศ etc.)

q 3 คำถามหลัก

Ø สถานการณ*เศรษฐกิจเปUนอยMางไร (กิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณ เพ่ิม/ลด?) 

Ø เน่ืองจากสาเหต/ุป[จจัยใด

Ø และคาดวMาอะไรจะเกิดขึ้น (คาดการณ*แนวโน;มหรือประมาณการเศรษฐกิจ)
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค

q ประเด็นเศรษฐกิจมหภาคในรายละเอียด

Ø ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ๆ หรือในระดับมหภาคเป@นอยAางไร 

§ ดDานอุปสงค*/การใชDจAาย/ความตDองการ (Demand side)

(1) อุปสงค*ภายในประเทศ 

(2) อุปสงค*จากตAางประเทศ 

§ ดDานการผลิต (Supply side) สาขาการผลิตตAาง ๆ

§ สถานการณ*ดDานการคDาระหวAางประเทศ

§ สถานการณ*ดDานการเงิน

§ สถานการณ*ดDานการคลัง

§ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (เงินเฟbอ คAาเงิน หน้ีสิน)
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r ประเด็นคำถาม (ต0อ)

Ø มีป4จจัยอะไรสนับสนุนการขยายตัว และมีป4จจัยใดที่เปDนอุปสรรคต0อการเจริญเติบโต ประเด็นป4ญหา 

(ระยะส้ัน และเชิงโครงสรLาง)

ü เงื่อนไข/ป4จจัยภายนอก เช0น ราคาน้ำมัน และเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะคู0คLา คู0แข0งท่ีสำคัญ 

ü นโยบายดอกเบี้ย 

ü นโยบายการคลัง/ภาษี

ü มาตรการอื่น ๆ ของรัฐบาล

ü เหตุการณXผิดปกติหรือพัฒนาการใหม0ดLานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี เช0น น้ำท0วม การก0อการ

รLาย โรคระบาด   

การวิเคราะหXเศรษฐกิจมหภาค
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค

r ประเด็นคำถาม (ต:อ)

Ø ผลจากการเคล่ือนไหวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต:อการจEางงาน และสถานการณ*ดEานตลาดแรงงาน เปIนอย:างไร

Ø เสถียรภาพของเศรษฐกิจเปIนอย:างไร (เสถียรภาพดEานราคา ดEานการเงิน ดEานต:างประเทศ) 

Ø การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคเปIนอย:างไร หรือ มีความเคลื่อนไหวในระดับภูมิภาคที่สะทEอนว:ามีการพัฒนา

หรือเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีสอดคลEองกันหรือไม:

Ø คาดการณ*หรือประมาณการว:าสถานการณ*เศรษฐกิจในอนาคตจะเปIนอย:างไร  บนขEอสมมุติฐานอะไร

Ø ขEอเสนอแนะมาตรการและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจ:  ควรดำเนินมาตรการเศรษฐกิจในทิศทางใดเพื่อ

สนับสนุนใหEเกิดการขยายตัวอย:างต:อเน่ือง ยั่งยืน และมีคุณภาพ  
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค

r ประเด็นคำถามเฉพาะ (การวิเคราะห* ad hoc issues) 

Ø การวิเคราะห*ผลกระทบมาตรการหรือนโยบายรัฐบาล

Ø ผลกระทบจากเหตุการณ*ท่ีเกิดขึ้น เชWน ผลกระทบภัยธรรมชาติ สงครามการค[า การทWองเท่ียว

r นักเศรษฐศาสตร*มหภาค (Macroeconomists) 

Ø หาคำตอบวWาทำไมเศรษฐกิจจึงขยายตัว หดตัว หรือไมWมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

Ø ทำความเข[าใจเก่ียวกับปdจจัยท่ีมีผลตWอการเปล่ียนแปลงด[านราคาสินค[าและบริการ

Ø ทำความเข[าใจเก่ียวกับปdจจัยท่ีมีผลตWอการเปล่ียนแปลงของผลผลิตรวมของประเทศ รายได[ การจ[างงาน และราคา

q การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมถูกทิศทางเพื่อให[เศรษฐกิจขยายตัวได[อยWางตWอเนื่อง มีเสถียรภาพ และไมWมี

ปdญหาการวWางงาน คือเปgาหมายปลายทาง 
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

• ศึกษาวิธีการพ้ืนฐานในการวิเคราะห*ผลิตภัณฑ*จังหวัด เพ่ือให0ทราบถึงโครงสร0างการผลิตและแหลOงท่ีมาของ
รายได0จังหวัด

• ศึกษาวิธีการวิเคราะห*สัดสOวนการใช0ต0นทุนการผลิต ในกิจกรรมการผลิตสินค0าและบริการของจังหวัด
• ศึกษาวิธีการรายงานภาวะเศรษฐกิจ เพ่ืออธิบายสถานการณ* แนวโน0ม ทิศทางการเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจ

จังหวัดโดยพิจารณาจากข0อมูล GPP

วัตถุประสงค,ของการวิเคราะห,ข4อมูล GPP
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

หลักการวิเคราะห,ข.อมูล GPP

� การวิเคราะห,โครงสร.างต.นทุนการผลิต

ü สัดส>วนค>าใช.จ>ายขั้นกลางต>อมูลค>าการผลิต (IC/GO) 

ü สัดส>วนมูลค>าเพิ่มต>อมูลค>าการผลิต (VA/GO) 

� วิเคราะห,โครงสร.างการผลิต (Share หรือ Structure) ของจังหวัด

� การวิเคราะห,อัตราการขยายตัว (Growth rate) ของ  GPP ราคาประจำป[ และราคาท่ีแท.จริง

� การวิเคราะห,ท่ีมาของการขยายตัว หรือท่ีมาของการเจริญเติบโต (Source of Growth)

� การวิเคราะห,ระดับราคา (Implicit prices deflator)
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

สัดส$วน IC/GO       = ค$าใช2จ$ายขั้นกลาง ณ ราคาประจำป? (IC)      

มูลค$าการผลิต ณ ราคาประจำป? (GO)

สัดส$วน VA/GO      = มูลค$าเพิ่ม ณ ราคาประจำป? (VA)      

มูลค$าการผลิต ณ ราคาประจำป? (GO)

สัดส$วน IC/GO  +   VA/GO      =   1

1. การวิเคราะหP IC/GO และ VA/GO

å การวิเคราะหPสามารถทำได2ทุกระดับ ตั้งแต$ระดับกิจกรรม ระดับหมวดย$อย ระดับสาขา และระดับภาพรวม

å การวิเคราะหPทำได2ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว

การใช2ประโยชนP

* การเปรียบเทียบสัดส$วนระหว$างป?ต$างๆ

* การเปรียบเทียบสัดส$วนระหว$างกิจกรรม
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

สัดส$วนกิจกรรมท่ี n   =   มูลค$าเพิ่มของกิจกรรมท่ี n   x 100
ผลรวมของมูลค$าเพิ่มทุกสาขา

ñ การวิเคราะหBสามารถทำไดFทุกระดับ ตั้งแต$ในระดับกิจกรรมย$อยระดับสาขา และระดับภาพรวม
ñ การวิเคราะหBสามารถทำไดFเฉพาะราคาประจำปP
ñ การวิเคราะหBทำไดFท้ังในระยะสั้น และระยะยาว
การใชFประโยชนB

s การเปรียบเทียบสัดส$วนระหว$างปPต$างๆ

s การเปรียบเทียบสัดส$วนระหว$างกิจกรรม

2. การวิเคราะหBโครงสรFางการผลิต
(Structure หรือ % Share )
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

อัตราขยายตัวของป=t = (มูลคAาเพิ่มของป=t – มูลคAาเพิ่มของป=t-1) x 100

มูลคAาเพิ่มของป=t-1

ñ การวิเคราะห*สามารถทำได2ทุกระดับ ตั้งแต;ในระดับกิจกรรมย;อย   ระดับสาขา และระดับภาพรวม
ñ การวิเคราะห*สามารถทำได2ท้ังในราคาประจำปF และราคาท่ีแท2จริง
ñ การวิเคราะห*ทำได2ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว
การใช2ประโยชน*
• การเปรียบเทียบอัตราขยายตัวระหว;างปFต;างๆ
• การเปรียบเทียบอัตราขยายตัวระหว;างสาขาหรือระหว;างกิจกรรม

3. การวิเคราะห*อัตราขยายตัว (Growth Rate)
(อัตราเพิ่ม หรือ อัตราเติบโต)
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

ที่มาของการขยายตัวของป@t = (สัดสFวนของป@ t-1Î อัตราการขยายตัวของป@t) 

100

ñการวิเคราะห*สามารถทำได2ทุกระดับ แต9ส9วนใหญ9จะจัดทำในระดับสาขา 

ñการวิเคราะห*สามารถทำได2ท้ังในราคาประจำปB และราคาคงท่ี แต9ส9วนใหญ9เฉพาะในด2านราคาท่ีแท2จริง

ñการวิเคราะห*ทำได2ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว

การใช2ประโยชน*

• ใช2ประกอบการพิจารณาการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมว9า สาขาใดเปQนสาขาท่ีมีอิทธิพลสูงสุด และ

สาขาใดเปQนสาขาท่ีรองลงมา

4. การวิเคราะห*ท่ีมาของขยายตัว หรือท่ีมาของการเจริญเติบโต (Source of Growth)
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มูลค%าเพ่ิม (ล-านบาท) โครงสร-าง (%) อัตราเพ่ิม (%) แหล%งท่ีมาฯ

2558 2559 2560 58 59 60 59 60 59 60

เกษตร 6,220 6,222 6,676 11.10 9.31 9.45 0.03 7.30 0.00 0.68

อุตสาหฯ 22,238 31,587 32,774 39.69 47.27 46.41 42.04 3.76 16.69 1.78

ก%อสร-าง 1,750 1,975 2,135 3.12 2.96 3.02 12.86 8.10 0.40 0.24

การค-า 8,721 9,366 10,203 15.56 14.02 14.45 7.40 8.94 1.15 1.25

บริการ 17,102 17,671 18,829 30.52 26.45 26.66 3.33 6.55 1.02 1.73

GPP 56,031 66,821 70,617 100 100 100 19.26 5.68 19.26 5.68

การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 
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implicit   prices Deflator = มูลค4าเพิ่มราคาประจำป? รายการที่ n x 100

มูลค4าเพิ่มราคาคงที่ รายการที่ n

ñ การวิเคราะห*สามารถทำได2ทุกระดับ ตั้งแต;ในระดับหมวดย;อย ระดับสาขา และระดับภาพรวม
ñ การวิเคราะห*ทำได2ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว
การใช2ประโยชน*
s เปGนเคร่ืองมือในการตรวจสอบความถูกต2องของการคำนวณ GPP
s เปรียบเทียบระดับราคาสินค2า/บริการระหว;างหมวดต;าง ๆ หรือระหว;างสาขา
s เปรียบเทียบอัตราเพิ่มของราคาสินค2า/บริการระหว;างปRต;าง ๆ

5. การวิเคราะห*ระดับราคา จาก GPP deflator
(Implicit prices deflator)

การวิเคราะหKเศรษฐกิจจากขPอมูล GPP 
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

สาขาการผลิต Implicit price deflator อัตราเพิ่ม (%)

2558 2559 2560 2559 2560

เกษตร 185.11 210.85 222.12 13.90 5.35

อุตสาหกรรม 140.55 137.22 141.15 -2.37 2.87

กPอสรQาง 228.17 236.91 247.07 3.83 4.29

การคQา 193.38 200.99 200.58 3.93 -0.21

บริการอื่นๆ 195.71 210.35 213.81 7.48 1.64

GPP 173.29 175.30 179.97 1.16 2.66

ดัชนีราคาผูQบริโภค 109.90 114.70 121.10 4.37 5.58

ตัวอยPางดัชนีราคาผลิตภัณฑdจังหวัด
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

GPP per capita

NORTHEAS
TERN, 
76,207 

NORTHERN
, 98,999 

SOUTHERN, 
143,544 

EASTERN, 460,377 

WESTERN, 143,878 

CENTRAL, 
258,839 

BANGKOK AND 
VICINITIES, 427,199 

NONGBUA LAMPHU
49,443 

YASOTHON
54,047 

KALASIN
57,798 

AMNAT CHAREON
59,319 

NARATHIWAT
61,115 
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

GPP per capita
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 

องค$ประกอบของเศรษฐกิจเมือง

2558
ประเทศ เหนือ ตะวันออก

เฉียงเหนือ

ตะวันออก ตะวันตก กลาง ใต0 กทม.และ

ปริมณฑล

มูลคGา GDP 

& GPP 

(MB)

13.8 1.1 1.3 2.4 0.5 0.8 1.2 6.4

อัตราการ

เจริญเติบโต

2.9 -0.9 2.3 1.8 2.1 2.6 4.1 4.1

โครงสร0าง 100 7.9 7.7 17.4 3.6 5.8 8.7 46.4

ประชากร 67.2 11.5 18.7 5.5 3.6 3.1 9.1 15.5

Per capita 203,356 93,058 70,906 432,712 135,262 251,392 130,978 410,617
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

ประชากร (ล0านคน)GPP (MB)

3.8
+4.9

+9.8

+7.5
2011 2012r 2013r 2014r 2015r 2016p

Gross provincial product (MB) 3,339,393 3,630,913 3,926,347 4,176,340 4,450,920 4,730,212

GPP Per capita (Baht) 398,951 429,964 461,098 486,665 514,960 543,708

Population (1,000 persons) 8,370 8,445 8,515 8,582 8,643 8,700

CVMs (MB) 2,712,594 2,889,753 3,075,230 3,190,722 3,335,640 3,462,799
Gr. 4.5 6.5 6.4 3.8 4.5 3.8

+3.6
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การวิเคราะห*เศรษฐกิจจากข0อมูล GPP 
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
โครงสร0างทางเศรษฐกิจ

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

อตุสาหกรรม

กอ่สรา้ง

การคา้

โรงแรมและภตัตาคาร

ขนสง่

การเงนิ

บรกิารและอื:นๆ

อตุสาหกรร
ม กอ่สรา้ง การคา้

โรงแรม
และ

ภตัตาคาร
ขนสง่ การเงนิ บรกิารและ

อื:นๆ

2015 13.2 2.3 21.8 7.6 11.0 14.4 29.7
2013 14.3 2.0 22.1 7.0 11.1 13.6 29.9
2011 14.4 2.5 23.1 6.0 11.2 11.9 30.9

Growth rate (real term)

2011r 2012r 2013r 2014r 2015p
Construct ion -2.3 -10.0 -2.3 2.9 29.8
Hotels and restaurants 15.7 18.4 5.5 0.9 12.2
Transport, storage and communications 3.4 7.6 9.6 6.0 3.8
Financial intermediation 6.6 14.7 12.3 6.8 9.2
Real estate, renting and business

activities 5.9 10.5 3.6 2.9 1.5

Gross provincial product (CVMs) 4.5 6.4 6.5 3.6 4.6

-15.0
-10.0

-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
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Thank you 
Q&A


