


เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้
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บทที ่8
รายไดป้ระชาชาติ



วงจรเศรษฐกจิ/ กระแสการหมุนเวยีนของระบบเศรษฐกจิ

• หน่วยครวัเรอืน

• หน่วยผลติ/ธรุกจิ

• หน่วยรฐับาล

• หน่วยเศรษฐกจิในตา่งประเทศ



วงจรระบบเศรษฐกจิแบบเปิด



• เพือ่ความงา่ยของแบบจ าลอง จงึสมมตใิหร้ฐับาลไม่มกีารตดิตอ่กบั
ตา่งประเทศ แสดงใหเ้ห็นวา่ ในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ถา้ไม่มตีวัแปรใด
เปลีย่นแปลง มูลคา่ของผลผลติเท่ากบัผลตอบแทนของปัจจยัการผลติ
เท่ากบัคา่ใชจ้า่ยในการบรโิภคของหน่วยครวัเรอืน

• อยา่งไรก็ตาม กระแสการหมุนเวยีนทีเ่กดิขึน้อาจไม่ไดเ้ป็นไปตามทีก่ลา่ว
มาขา้งตน้เสมอไป เพราะจะมสีิง่ทีท่ าใหก้ระแสการหมุนเวยีนของรายได ้
ลดลงเรยีกวา่ สว่นร ัว่ไหล (leakage หรอื withdrawal) และสิง่ทีท่ าให ้
กระแสการหมุนเวยีนของรายไดเ้พิม่ขึน้ เรยีกวา่ สว่นอดัฉีด (injection)



• สว่นร ัว่ไหล หมายถงึ รายไดใ้ด ๆ ก็
ตามทีร่ ัว่ไหลออกไปจากกระแสการ
หมุนเวยีน 

• สว่นร ัว่ไหล (withdrawals) = การ
ออม (savings) + ภาษี (taxes) + 
การน าเขา้ (imports)

W = S + T + M

• สว่นอดัฉีด หมายถงึ รายไดส้ว่นที่

เพิม่เตมิเขา้มาในกระแสการหมุนเวยีน 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิรายจา่ยเพิม่ขึน้ในกระแส
การหมุนเวยีน 

• สว่นอดัฉีด (injections) = การลงทุน 
(investment) + การใชจ้า่ยภาครฐั 
(government expenditure) + การ
สง่ออก (exports)

J = I + G + X



• กระแสการหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิจะเป็นตวับ่งบอกวา่ระบบ
เศรษฐกจิมขีนาดใหญม่ากนอ้ยขนาดไหน

• การวดักจิกรรมทางเศรษฐกจิมวลรวมสามารถดไูดจ้ากทัง้กระแสของ
มูลคา่ของผลผลติหรอืสนิคา้และบรกิาร กระแสของรายไดจ้ากการขาย
ปัจจยัการผลติ และกระแสของรายจา่ยเกีย่วขอ้งในการซือ้ผลผลติ 

• การวดัขนาดของทัง้สามกระแส คอื การวดัรายไดป้ระชาชาต ิ

• เคร ือ่งมอืพืน้ฐาน/แนวคดิหลกัทีใ่ชใ้นการวดัรายไดป้ระชาชาต ิคอื 
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (gross domestic product: 
GDP) ซึง่หมายถงึ มูลคา่ของผลผลติหรอืสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ยที่

ผลติได ้(และรายไดท้ีไ่ดร้บั) โดยผูท้ีพ่ านักอยูภ่ายในประเทศหรอืกจิการ
และครวัเรอืนทีพ่ านักภายในประเทศ ในระยะเวลาหน่ึง โดยปกตคิอื 1 ปี



• สนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ย (final good or service) ในทีนี่ ้คอื สนิคา้
และบรกิารทีถ่กูซ ือ้โดยผูใ้ชร้ายสดุทา้ยในชว่งเวลาหน่ึง ๆ 

• GDP สนใจเฉพาะการผลติสนิคา้ใหม่หรอืเป็นรอบปัจจบุนัเท่าน้ัน ผลผลติ
เกา่หรอืสนิคา้มอืสองจะไม่นับรวมอยูใ่น GDP รอบปัจจบุนั เพราะเคยถกู
นับมาแลว้ในรอบทีถ่กูผลติขึน้มา  

• การขายหุน้หรอืพนัธบตัรไม่นับรวมอยูใ่น GDP เพราะการแลกเปลีย่นที่

เกดิขึน้เป็นเพยีงแคก่ารโอนความเป็นเจา้ของสนิทรพัยไ์ม่วา่จะเป็นทาง
อเิล็กทรอนิกสห์รอืกระดาษ จงึไม่ถอืเป็นการผลติในรอบปัจจบุนั 



• ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(gross national product: GNP) 
หมายถงึ มูลคา่ของผลผลติขัน้สดุทา้ยทีผ่ลติได ้(และรายไดท้ีไ่ดร้บั) โดยผู ้
พ านักภายในประเทศจากทรพัยากรทีพ่วกเขาเป็นเจา้ของ ไม่วา่ทรพัยากร
น้ันอยูท่ีใ่ด ทัง้ภายในและภายนอกเศรษฐกจิของประเทศ ในระยะเวลาหน่ึง 
โดยปกตคิอื 1 ปี 

• มูลคา่สทุธขิองรายรบัและรายจา่ยจากตา่งประเทศของผูพ้ าพกัอาศยัของ
ประเทศหน่ึง ๆ เรยีกวา่ รายไดส้ทุธจิากตา่งประเทศ (net property 
income from abroad) 

• GNP = GDP + รายไดส้ทุธจิากตา่งประเทศ



การค านวณรายไดป้ระชาชาต/ิผลติภณัฑป์ระชาชาติ

• ดา้นผลผลติ

• ดา้นรายจา่ย

• ดา้นรายได ้



วธิคี านวณดา้นผลผลติ

• รายไดป้ระชาชาตขิองประเทศหน่ึง ๆ สามารถค านวณจากผลผลติทัง้หมดทีทุ่ก
กจิการในระบบเศรษฐกจิผลติขึน้มาได ้โดยการน าราคาสนิคา้แตล่ะชนิดในปีน้ัน
คณูกบัปรมิาณสนิคา้ชนิดน้ันทีผ่ลติไดใ้นปีทีค่ านวณแลว้น ามารวมกนั



การวดัรายไดป้ระชาชาตทิางดา้น
ผลผลติมปีระเด็นทีต่อ้งระมดัระวงั ดงันี้

• การหลกีเลีย่งการนับซ า้ (double
counting) เน่ืองจากผลผลติของ
กจิการหน่ึงอาจเป็นปัจจยัการผลติที่

ส าคญัของกจิการอืน่ ๆ ได ้

• การวดัจะสนใจนับเฉพาะมูลคา่ของ
ผลผลติขัน้สดุทา้ยทีผ่ลติขึน้เท่าน้ัน 
หรอื การนับรวมเฉพาะมูลคา่เพิม่ใน
แตล่ะขัน้ตอนของการผลติ 

มูลคา่เพิม่ =  มูลคา่ของผลผลติแตล่ะขัน้ตอน - มูลคา่สนิคา้ขัน้กลาง



• สนิคา้คงเหลอื การวดัผลผลติจะตอ้งรวมการเปลีย่นแปลงของสนิคา้คงเหลอืไว ้
ดว้ย

• สนิคา้สาธารณะและสนิคา้คณุธรรม เชน่ การศกึษา สาธารณสขุ สนิคา้เหลา่นี้

จ านวนมากไม่มรีาคาตลาด มูลคา่ของผลผลติจงึถกูวดัโดยใชต้น้ทุนทรพัยากร
หรอืตน้ทุนปัจจยัการผลติ

• สนิคา้ทีจ่ดัเตรยีมดว้ยตนเอง เชน่ ผกัสวนครวั การซอ่มรถ ฯลฯ กจิกรรมเหลา่นี้

ไม่มมูีลคา่ตลาด สว่นใหญจ่ะถกูละไวจ้ากบญัชปีระชาชาติ



• การสง่ออกและน าเขา้ ผลผลติบางสว่นถกูสง่ออกไปตา่งประเทศ ดงัน้ัน มูลคา่
สนิคา้สง่ออกตอ้งถกูรวมอยูใ่น GDP ดว้ย ในทางกนัตรงขา้ม มูลคา่ของ
ผลผลติขัน้สดุทา้ยจะดอ้งหกัลดดว้ยสว่นทีน่ าเขา้ดว้ย

• รายไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิในตา่งประเทศ แหลง่ทีม่าของรายไดข้องผูพ้ านัก
ภายในประเทศในลกัษณะนีจ้ะไม่ถกูรวมใน GDP แตจะถกูรวมเขา้มาเมือ่
ค านวณ GNP 



การค านวณทางดา้นรายจา่ย

• การค านวณ GDP ทางดา้นรายจา่ย เป็นการวดัรายจา่ยในการซือ้สนิคา้
และการบรกิารขัน้สดุทา้ยทีผ่ลติขึน้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใหข้องภาค
ครวัเรอืน ภาคธรุกจิ ภาครฐับาล และภาคตา่งประเทศ น่ันคอื เป็นการ
วดัผลรวมของรายจา่ยเพือ่การบรโิภค (C) รายจา่ยเพือ่การลงทุน (I)
รายจา่ยภาครฐัเพือ่สนิคา้และบรกิาร (G) และการสง่ออกสทุธ ิ(X - M)

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



• รายจา่ยของผูบ้รโิภค เป็นองคป์ระกอบ
หลกัของรายจา่ยโดยครอบคลมุรายจา่ย
ทัง้หมดส าหรบัสนิคา้และบรกิารของ
ครวัเรอืนและองคก์รทีไ่ม่แสวงหาก าไร
ทัง้หลายทีใ่หบ้รกิารแกค่รวัเรอืน ไดแ้ก่

• สนิคา้คงทนถาวร

• สนิคา้ไม่คงทนถาวร

• รายจา่ยเพือ่บรกิาร 

• รายการคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่น ามารวมในการ
วดั GDP ทางดา้นรายจา่ย คอื

1) รายจา่ยเพือ่ซ ือ้สนิคา้มอืสอง 

2) รายจา่ยเพือ่การซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั

3) รายจา่ยเงนิโอน

4) รายจา่ยซือ้สนิคา้และบรกิารที่

ผดิกฎหมาย

5) รายจา่ยเพือ่สนิทรพัยท์าง
การเงนิ เชน่ การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
พนัธบตัร เน่ืองจากเป็นเพยีงแคก่าร
เปลีย่นกรรมสทิธิเ์จา้ของ แตไ่ม่ได ้
กอ่ใหเ้กดิการผลติขึน้



• รายจา่ยเพือ่การลงทุน เป็นรายจา่ยเพือ่การลงทุนรวมของเอกชนในประเทศ

• ถา้น าคา่เสือ่มราคามาหกัออกจากการลงทุนมวลรวมจะได ้การลงทุนสทุธิ (net 
investment)

• รายจา่ยการลงทุนทางการเงนิ เชน่ การซือ้พนัธบตัร การซือ้หุน้ และการซือ้
ทีด่นิ เป็นตน้ ไม่น ามารวมค านวณเพราะเป็นเพยีงการเปลีย่นมอืผูถ้อืกรรมสทิธิ ์

สนิทรพัยเ์ท่าน้ัน

• รายจา่ยภาครฐับาล เป็นรายจา่ยของภาครฐัทัง้สว่นกลางและทอ้งถิน่ส าหรบัซือ้
สนิคา้และบรกิารตา่ง ๆ ทัง้ทีผ่่านและไม่ผ่านตลาด และรายจา่ยในการลงทุน 

• แตไ่ม่รวมรายจา่ยในรปูเงนิโอน เพราะเป็นรายจา่ยทีร่ฐับาลไม่ไดร้บัสนิคา้และ
บรกิารตอบแทน และไม่มสีว่นโดยตรงตอ่กระแสผลผลติในปัจจบุนั เชน่ บ าเหน็จ
บ านาญ ดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาล และเงนิสงเคราะหต์า่ง ๆ



• การสง่ออกสทุธ ิ(net export: X-M)
หมายถงึ มูลคา่ของผลตา่งระหวา่ง
รายไดจ้ากการสง่ออกสนิคา้และบรกิาร
ไปตา่งประเทศกบัรายจา่ยในการน าเขา้
สนิคา้และบรกิารจากตา่งประเทศ 

• เหตทุีต่อ้งรวมการสง่ออกสทุธเิขา้มา 
เพราะในรายจา่ยอืน่ ๆ ขา้งตน้ได ้
ประเมนิการบรโิภคภายในสงูเกนิจรงิไป 
เพราะไดร้วมรายจา่ยซือ้สนิคา้จาก
ตา่งประเทศดว้ย ขณะเดยีวกนั ก็
ประเมนิการผลติภายในประเทศต า่ไป
ดว้ย เพราะบางสว่นทีผ่ลติไดถ้กูสง่ออก
ไปตา่งประเทศ



วธิคี านวณทางดา้นรายได ้

• มุ่งเนน้ไปทีร่ายไดท้ีไ่ดร้บัจากการผลติสนิคา้และบรกิาร

• ประกอบดว้ย คา่จา้งและเงนิเดอืน คา่เชา่ ดอกเบีย้และก าไร น่ันคอื 
เป็นการค านวณรายไดร้วมทัง้หมดทีเ่จา้ของปัจจยัการผลติไดร้บัจาก
การขายหรอืใหบ้รกิารปัจจยัการผลติเหลา่น้ันแกห่น่วยธรุกจิตา่ง ๆ 
เพือ่การผลติสนิคา้และบรกิาร เรยีกวา่ รายไดป้ระชาชาต ิ(national 
income)

• การค านวณรายไดป้ระชาชาตทิางดา้นรายไดม้ ี2 แนวทาง คอืการ
ค านวณแบบบนลงลา่ง และการค านวณแบบลา่งขึน้บน 



• แนวทางแรก เร ิม่ตน้จาก GDP จากน้ันจงึปรบัจาก GDP ใหเ้ป็น GNP 
เสยีกอ่น โดยการบวกรายรบัจากปัจจยัการผลติทีอ่ยูภ่ายนอกประเทศ และ
หกัลบดว้ยรายจา่ยใหก้บัปัจจยัการผลติทีเ่ป็นของตา่งประเทศ ก็จะได ้GNP 

• ในขัน้ตอ่มาจงึท าการแปลง GNP เป็นผลติภณัฑป์ระชาชาตสิทุธ ิ(net 
national product, NNP) ดว้ยการหกัลดคา่เสือ่มราคาของทุนที่

เหมาะสม เรยีกวา่ การบรโิภคทุนคงที ่(consumption of fixed capital) 
จะไดว้า่ 

ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิทุธ ิ(NNP) = GNP – คา่เสือ่มราคา



• แนวทางทีส่อง รายไดป้ระชาชาตถิกูสรา้งจากขา้งลา่งขึน้ขา้งบน โดยการรวม
องคป์ระกอบของรายไดจ้ากปัจจยัการผลติ คอื คา่จา้งและผลตอบแทนอืน่ ๆ 
แกล่กูจา้ง และสว่นเกนิจากการด าเนินงานสทุธ ิ(ดอกเบีย้สทุธ ิรายไดค้า่เชา่ 
ก าไรของหน่วยผลติและเงนิโอนทางธรุกจิ รายไดส้ าหรบัเจา้ของกจิการที่

ด าเนินการเองหรอืไม่ไดเ้ป็นบรษิทัหรอืนิตบิุคคล)

• เมือ่รวมทุกรายการจะไดร้ายไดป้ระชาชาตสิทุธ ิณ ราคาทุน (net national 
income at factor cost)

• การปรบัรายไดป้ระชาชาตสิทุธ ิณ ราคาทุนใหเ้ป็น ณ ราคาตลาด ตอ้งบวก
เพิม่ภาษีทางออ้มและหกัลดดว้ยเงนิอดุหนุน 



• โดยทฤษฏแีลว้ รายไดป้ระชาชาต ิณ 
ราคาตลาดตามแนวทางทีส่อง ควรจะ
เท่ากบั คา่ NNP ตามแนวทางแรก แต่
ในทางปฏบิตั ิคา่ทีไ่ดม้กัจะแตกตา่งกนั 
ความแตกตา่งนี ้เรยีกวา่ ความคลาด
เคลือ่นทางสถติ ิ(statistical 
discrepancy) ซึง่ถอืเป็นสิง่ทีม่ี
ประโยชนใ์นการย า้เตอืนใหเ้ห็นวา่ยงัคง
มปัีญหาทางสถติใินการสรา้งบญัชี
ประชาชาต ิ



• จากรายไดป้ระชาชาตทิีไ่ด ้สามารถค านวณหารายไดท้ัง้หมดทีไ่หลไปยงั
ครวัเรอืนเรยีกวา่ รายไดส้ว่นบุคคล (personal income) ได ้ดงันี้



รายไดป้ระชาชาตทิีเ่ป็นตวัเงนิและรายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ

• การเปรยีบเทยีบรายไดป้ระชาชาตริะหวา่งสองชว่งเวลา จะตอ้งแยกระหวา่ง
รายไดป้ระชาชาตทิีเ่ป็นตวัเงนิและรายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ

• การเปลีย่นแปลงของ GDP ทีเ่ป็นตวัเงนิ (money GDP) หรอื GDP ตาม
ราคาปัจจบุนัหรอืราคาตลาด อาจเกดิขึน้ไดท้ัง้จากทางดา้นราคาและป รมิาณ

• ขณะที ่GDP ทีแ่ทจ้รงิเป็นมูลคา่ของสนิคา้และบรกิารขัน้สดุทา้ยทีผ่ลติใน
ชว่งเวลาทีก่ าหนดโดยใชร้าคาของปีฐานอา้งองิจงึเป็นการค านวณรายได ้
ประชาชาตทิีข่จดัการเปลีย่นแปลงทางดา้นราคาออกไปแลว้ 

• เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งชว่งเวลาจงึใชร้ายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ เพือ่ใหเ้ห็นถงึ
การเปลีย่นแปลงทางดา้นปรมิาณสนิคา้และบรกิารทีผ่ลติอยา่งเดยีว 



รายการ ปริมาณ 
(ล้านชิ้น)

ราคา (บาท) รายจ่าย 
(ล้านบาท)

ปี พ.ศ. 2548
เสื้อผ้า (C) 20 10 200
คอมพิวเตอร์ (I) 6 20 120
บริการสุขภาพ (G) 2 40 80
GDP ที่เป็นตัวเงิน และที่แท้จริง 400

ปี พ.ศ. 2553
เสื้อผ้า (C) 8 10 80
คอมพิวเตอร์ (I) 4 40 160
บริการสุขภาพ (G) 12 80 960
GDP ที่เป็นตัวเงิน 1200
ปี พ.ศ. 2553 ค านวณด้วยราคา ปี พ.ศ. 2548
เสื้อผ้า (C) 8 10 80
คอมพิวเตอร์ (I) 4 20 80
บริการสุขภาพ (G) 12 40 480
GDP ที่แท้จริง 640



• ถา้หากทราบ GDP ทีเ่ป็นตวัเงนิก็สามารถทีจ่ะเปลีย่นกลบัมาเป็น GDP ที่

แทจ้รงิโดยปรบัเอาการเปลีย่นแปลงของราคาออกได ้โดยใชส้มการทีแ่สดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง GDP ทีเ่ป็นตวัเงนิ และ GDP ทีแ่ทจ้รงิ 

• โดยทั่วไป นักเศรษฐศาสตรนิ์ยมใชด้ชันีราคา 2 ชนิดในการวดัระดบัราคา คอื 
ดชันีผลติภณัฑป์ระชาชาต ิ(GDP deflator) และดชันีราคาผูบ้รโิภค 
(consumer price index, CPI) 



• GDP ทีแ่ทจ้รงิจงึมลีกัษณะเป็นคา่เฉลีย่ถว่งน า้หนักของสนิคา้ขัน้สดุทา้ย
ทัง้หมด โดยน า้หนักทีเ่อามาถว่งคอืราคาโดยเปรยีบเทยีบของสนิคา้ น่ันเอง 

• แตร่าคาเปรยีบเทยีบมกัจะมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ท าใหเ้กดิค าถามวา่ 
ควรน าราคาเปรยีบเทยีบของปีใดปีหน่ึงมาใชเ้ป็นคา่ถว่งน า้หนักหรอืไม่ 

• ในปัจจบุนั การวดั GDP ทีแ่ทจ้รงิไดพ้ยายามสะทอ้นประเด็นเหลา่นี ้โดยใช ้
น า้หนักทีส่ะทอ้นราคาเปรยีบเทยีบและมกีารเปลีย่นแปลงตลอดชว่งเวลา 
เรยีกวา่ การวดัแบบปรมิาณลกูโซ ่(chain volume measures: CVM)
ซึง่เป็นการวดัมูลคา่สนิคา้และบรกิาร ณ ระดบัราคาของทัง้ปีปัจจบุนัและปีที่

ผ่านมาและเขือ่มโยง (โซ)่ ราคาเหลา่น้ันยอ้นกลบัไปยงัราคาของปีฐานอา้งองิ 



การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

• การเตบิโตทางเศรษฐกจิสามารถค านวณไดจ้ากมูลคา่ของ GDP ทีแ่ทจ้รงิซ ึง่ได ้
น าเอาผลของการเปลีย่นแปลงดา้นราคาออกไปแลว้ 



ขอ้พงึระวงั
• ไม่ไดร้วมผลผลติสนิคา้และบรกิารทีไ่ม่ผ่านตลาด เชน่ การปลกูผกัสวนครวั 
การท างานบา้น

• ไม่ไดร้วมผลผลติสนิคา้และบรกิารทีผ่ดิกฎหมาย  

• ไม่ไดค้ านึงถงึ การพกัผ่อนของแรงงาน สวสัดกิารทางเศรษฐกจิ

• ไม่ไดค้ านึงถงึคณุภาพของสนิคา้และบรกิารทีร่ะบบเศรษฐกจิผลติได ้

• ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึสว่นประกอบของการผลติทีม่ผีลตอ่สวสัดกิารทาง
เศรษฐกจิ การกนิดอียูด่ขีองประชาชนอาจเพิม่ขึน้ เน่ืองจากสว่นประกอบของ
ผลผลติเปลีย่นแปลงทัง้ทีผ่ลผลติคงเดมิได ้

• ไม่ไดค้ านึงถงึสภาพแวดลอ้ม ความเสยีหายจากการผลติสนิคา้และบรกิาร



การจดัท าบญัชรีายไดป้ระชาชาตขิองไทย

• ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิโดยส านัก
บญัชปีระชาชาต ิมหีนา้ทีใ่นการจดัท าขอ้มูลสถติบิญัชปีระชาชาติ ทัง้รายปี 
รายไตรมาส รวมถงึสถติผิลติภณัฑภ์าคและจงัหวดั เผยแพรสู่ส่าธารณชนเป็น
ประจ าทุกปี

• โดยไดเ้ร ิม่จดัท าสถติบิญัชปีระชาชาตติามระบบบญัชปีระชาชาต ิ(System of 
National Accounts: SNA) ขององคก์ารสหประชาชาตคิร ัง้แรกตัง้แตปี่ 
พ.ศ.2493 เป็นตน้มา



การจดัท าบญัชรีายไดป้ระชาชาตขิองไทย

• การจดัท ารายไดป้ระชาชาตขิองประเทศไทยปัจจบุนัไดม้กีารจดัท าทัง้รายได ้
ประชาชาตริาคาประจ าปี และรายไดป้ระชาชาตริาคาคงที ่ณ ปีฐานในดา้นการ
ผลติและการใชจ้า่ย ในขณะทีก่ารจดัท าดา้นรายไดจ้ดัท าเพยีงราคาประจ าปี
เท่าน้ัน

• ตัง้แตปี่ 2548 ไดพ้จิารณาจดัท าตามระบบบญัชปีระชาชาตสิากลลา่สดุ หรอื 
System of National Accounts: SNA  ปี ค.ศ. 1993 และ ปี 2008 ทีไ่ด ้
แนะน าใหว้ดัรายไดป้ระชาชาตใินลกัษณะของการวดัแบบปรมิาณลกูโซ่




