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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาของบุคลากรทุกท่าน

ในส านักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ผู ้ซ่ึงได้ให้ความรู้และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์                

ต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการท างานในอนาคต 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งส าหรับการให้ความร่วมมือและการสนบัสนุนในการจดัท า

รายงานเล่มน้ีจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. คุณสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 เชียงใหม่ ผูไ้ด้ให้ข้อเสนอแนะและ

แนวทางในการจดัท ารายงาน 

2. คุณปาวีนา กาบทอง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ ผูเ้ป็นพนกังานท่ีปรึกษา 

ซ่ึงใหค้  าแนะน า ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการจดัท ารายงาน 

3. คุณแสงหลา้ ป่ินซ้อน นกัวิชาการคลงัช านาญการ ผูใ้ห้ความรู้และค าปรึกษา

ตลอดการจดัท ารายงาน 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร.วรลกัษณ์ หิมะกลสั ท่ีให้ความอนุเคราะห์

ตลอดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ        

เป็นท่ีปรึกษาในการจดัท ารายงานในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณ คุณอานนท์ สุภาศรี พนักงาน

ปฏิบติังานดา้นสหกิจศึกษา ท่ีใหค้  าปรึกษา รวมถึงดูแล ช้ีแจงและติดตามการปฏิบติังานสหกิจศึกษา
เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

อน่ึง นกัศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

หรือผูท่ี้สนใจ และหากรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัท า

ตอ้งขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

ภาสินี  ด ารงค ์

15 เมษายน 2563 
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บทคดัย่อ 

 ส านักงานคลงัเขต 5 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

กรมบญัชีกลาง สังกดักระทรวงการคลงั โดยนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ส านกังานคลงั

เขต 5 ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 จนถึง วนัท่ี 3 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาการปฏิบติังาน

ทั้งหมด 16 สัปดาห์ และนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบในการปฏิบติังาน โดยแบ่งออกเป็น 

3 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มงานตรวจสอบและก ากับการคลัง กลุ่มงานวิชาการและก ากับการคลัง และ         

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในทั้ง 3 กลุ่มงาน ท าให้ได้เห็นถึงภาพรวมของบทบาท

หนา้ท่ีของส านกังานคลงัเขตท่ีมีต่อดา้นเศรษฐกิจการคลงัของจงัหวดั รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) โดยเฉพาะในกลุ่มงานวิชาการและก ากับการคลัง           

ท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบและติดตามการจดัท ารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงั

จงัหวดั รายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั และการจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงได้น าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้โดยตรง ในการท าความเข้าใจและ       

การน ามาปรับใช้ในการจดัท าแบบจ าลองทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

 โดยในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา นอกจากนักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ทาง

วชิาการแลว้ ยงัไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะในการท างานท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการท างานในอนาคต 

ถือเป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีจะน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปต่อยอด       

ในการตดัสินใจเลือกท างาน ตลอดจนการท างานในอนาคต 



ค 
 

สารบัญ 

เร่ือง                       หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ก 

บทคดัยอ่ ข 

สารบญั ค 

สารบญัรูปภาพ ง 

สารบญัตาราง จ 

บทท่ี 1   บทน า 1 

   1.1 ท่ีมาและความส าคญั 1 

   1.2 วตัถุประสงค ์     2 

   1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 2 

บทท่ี 2   ความรู้พื้นฐานและแนวคิดการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ 3 

   2.1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 3 

   2.2 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐกิจ 4 

   2.3 วฏัจกัรธุรกิจและดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจ 9 

   2.4 แนวคิดการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ  17 

  2.5 แนวทางการจดัท าแบบจ าลองเศรษฐกิจ 18 

  2.6 ขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีใชใ้นการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 27 

  2.7 การวเิคราะห์และเขียนรายงานเศรษฐกิจ 28 

บทท่ี 3   การจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 31 

   3.1 กระบวนการจดัท าประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวิธี Management Chart    31 

   3.2 ขั้นตอนการจดัท าประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวิธี Management Chart 33 

บทท่ี 4   ขอ้สังเกตของการจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 48 

ภาคผนวก 55 

เอกสารอา้งอิง ฉ 

 



ง 
 

สารบัญรูปภาพ 

รูปภาพ                       หน้า 

ภาพท่ี 2.1  ระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก 7 

ภาพท่ี 2.2  วฏัจกัรธุรกิจ 9 

ภาพท่ี 2.3  แผนผงัแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย 20 

ภาพท่ี 2.4  แผนผงัแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 24 

ภาพท่ี 3.1  แผนผงัขั้นตอนการจดัท าแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 44 

                 โดยวธีิ Management Chart  

ภาพท่ี 3.2  การค านวณหาน ้าหนกั (Weight) เพื่อจดัท าดชันีเศรษฐกิจจงัหวดั 46 

    และแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดั 



จ 
 

สารบัญตาราง 

ตาราง                        หน้า 

ตารางท่ี 2.1  การใชค้  าในการเขียนวเิคราะห์ %YoY 29 

ตารางท่ี 2.2  การใชค้  าในการเขียนวเิคราะห์ %MoM %QoQ 30 

 

 



บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ตามบทบาทและภารกิจของส านกังานคลงัจงัหวดัและส านกังานคลงัเขตภายใตก้ารก ากบั

ดูแลของกรมบญัชีกลาง สังกดักระทรวงการคลงั โดยส านักงานคลงัจงัหวดัซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี

ปฏิบติังานในส่วนภูมิภาค ไดมี้บทบาททางดา้นเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดั ในการให้ขอ้เสนอแนะ

และการให้ค  าปรึกษาในเร่ืองเศรษฐกิจการคลังจังหวดั เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ               

ผูว้่าราชการจงัหวดั นอกจากน้ี ส านักงานคลงัจงัหวดัยงัมีหน้าท่ีในการจดัท ารายงานเศรษฐกิจ     

การคลงัจงัหวดั อนัประกอบดว้ย รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดั (รายเดือน) และรายงาน

ประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั (รายไตรมาส) และส านกังานคลงัเขตซ่ึงมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ 

รวบรวม ติดตามการจดัท ารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลงัจงัหวดัและรายงานประมาณการเศรษฐกิจ

จงัหวดั รวมถึงหนา้ท่ีในการจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดั เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ 

ในจังหวดั ทั้ งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ           

การบริหารจดัการเศรษฐกิจต่อไป 

ในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ไม่วา่จะเป็น

ระบบเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ หรือระดบัโลก ลว้นไดรั้บผลกระทบไม่แตกต่างกนั

จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนั คือ ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ โดยหาก

ประเทศใด ภาคส่วนใด หรือหน่วยงานใดก็ตาม ท่ีมีระบบการบริหารจดัการในการติดตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ีดีเพียงพอ และสามารถคาดการณ์หรือประมาณการถึงส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และแม่นย  ามากเท่าไหร่ ก็จะสามารถวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ช่วยลด              

ความรุนแรงของความสูญเสีย ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

นอกจากนั้นแลว้ การประมาณการเศรษฐกิจยงัช่วยให้สามารถมองเห็นถึงแนวทางในการปรับตวั 

เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางดา้นเศรษฐกิจท่ีอาจเอ้ือเขา้มา 
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 ในการด าเนินการจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวิธี Management Chart  

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสถิติ

อยา่งเพียงพอ รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน จึงจะสามารถวเิคราะห์ ติดตาม และประมาณการ

เศรษฐกิจจงัหวดัไดอ้ย่างรวดเร็ว น่าเช่ือถือ และมีความต่อเน่ือง เพื่อให้ส านกังานคลงัจงัหวดัและ

ส านกังานคลงัเขตสามารถน าเสนอและเผยแพร่รายงานไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารงานทางดา้นเศรษฐกิจการคลงัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ดว้ยความส าคญัของการประมาณการเศรษฐกิจท่ีมีต่อบทบาททางดา้นเศรษฐกิจการคลงั 

กอปรกบัการไดรั้บโอกาสปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ส านกังานคลงัเขต 5 นกัศึกษาจึงมีความสนใจ 

ท่ีจะศึกษาในรายละเอียดของ “การจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวธีิ Management 

Chart” โดยได้น ามาศึกษาประกอบกับรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวดัในกลุ่มจังหวดั

ภาคเหนือตอนบน เน่ืองจากมีความสอดคลอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบทางดา้นเศรษฐกิจ

การคลังของส านักงานคลังเขต 5 ซ่ึงมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ ติดตามการจดัท ารายงานภาวะ

เศรษฐกิจการคลงัจงัหวดั รายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั และจดัท ารายงานประมาณการ

เศรษฐกิจกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน  

1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจ

จงัหวดัโดยวิธี Management Chart และเป็นแนวทางส าหรับการน าแนวคิดของการประมาณการ

หรือการคาดการณ์เศรษฐกิจไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการประมาณการใหถู้กตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน  

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ผูป้ฏิบติังานในสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ

น าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวธีิ Management Chart ไปใชใ้น

การปฏิบติังาน หรือน าไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการติดตามภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัและประเมิน 

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ  
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ความรู้พืน้ฐานและแนวคดิการติดตามและประมาณการเศรษฐกจิ 

 
2.1 ความรู้พืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

 วิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นวิชาท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในการจดัสรร

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัในการผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการท่ีมีอยูอ่ยา่งไม่จ  ากดั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

ลกัษณะพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เป็นส่วนรวม (เศรษฐศาสตร์มหภาค) และส่วนย่อย (เศรษฐศาสตร์

จุลภาค) เพื่อใหเ้หมาะสมต่อการศึกษาและวเิคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 2.1.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) 

  เศรษฐศาสตร์จุลภาค เป็นการศึกษาถึงองคป์ระกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจ คือ 

พิจารณาเก่ียวกบัพฤติกรรมในการตดัสินใจเลือก (choice) ของหน่วยเศรษฐกิจ (economic unit) เช่น 

ธุรกิจ (firms) หรือครัวเรือน (households) เป็นตน้ โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งในฐานะท่ี

เป็นผู ้ผลิตและผูบ้ริโภค ในส่วนของผูผ้ลิตจะเก่ียวข้องกับการก าหนดราคา ต้นทุนการผลิต           

การกระจายสินคา้และบริการ ตลอดจนบทบาทของกลไกราคา (price mechanism) ในการจดัสรร

ทรัพยากร และในส่วนของผูบ้ริโภคจะเป็นการศึกษาในด้านความพึงพอใจ ความชอบ การเลือก   

การบริโภคสินคา้และบริการ เป็นตน้ 

 2.1.2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) 

  เศรษฐศาสตร์มหภาค มุ่งศึกษาถึงเศรษฐกิจในภาพรวมหรือระดับประเทศ 

ตลอดจนระดบัโลก เช่น รายไดป้ระชาชาติ การจา้งงาน ภาวะค่าครองชีพ การออมและการลงทุน 

การคา้ระหว่างประเทศ วฏัจกัรธุรกิจ ความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการพฒันาเศรษฐกิจ 

โดยผา่นทางการใชม้าตรการหรือนโยบายต่างๆ เพื่อการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวม เป็นตน้ 
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โดยวตัถุประสงคข์องการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคมี 2 ประการ ไดแ้ก่  

              (1) การมุ่งแสวงหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาศยั

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยตรง เป็นการน าแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ และไม่มีความเก่ียวข้องกับการตัดสินคุณค่า (value judgment) ว่า

ทางเลือกใดดีและเหมาะสมท่ีสุด เพียงแต่คาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนเท่านั้น เรียกว่า 

เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์ (economic analysis or positive economics)  

              (2) การมุ่งแก้ไขปัญหาหรือควบคุมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามท่ี

คาดหวงั โดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า เศรษฐศาสตร์นโยบาย (economic 

policy or normative economics) ดังนั้ น นโยบายเศรษฐกิจจึงแตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  

เน่ืองจาก นโยบายเศรษฐกิจมีการตดัสินคุณค่าเขา้มาเก่ียวขอ้ง เพราะการใชน้โยบายยอ่มส่งผลกระทบ

ท่ีแตกต่างกนั การก าหนดใช้นโยบายจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายท่ีตอ้งการ  

 อย่างไรก็ดี ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ มกัจะศึกษาทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค

และมหภาคควบคู่กนัไป เน่ืองจากการท่ีจะเขา้ใจถึงสภาพทางเศรษฐกิจของสังคมใดสังคมหน่ึงได ้

จ าเป็นตอ้งพิจารณาโดยรวมทั้งระบบเศรษฐกิจ เพราะพฤติกรรมของบุคคลและหน่วยผลิตซ่ึงเป็น

หน่วยเศรษฐกิจย่อยนั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของสังคมหรือระดับประเทศ       

อาจกล่าวไดว้่า เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคต่างมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั ในการท่ีจะ

ร่วมกนัวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ตลอดจนการยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนในประเทศ  

 

2.2 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 

 2.2.1 ระบบเศรษฐกจิ  

  ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง กลุ่มของหน่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจยอ่ยซ่ึงรวมตวักนั

เพื่อท าการจดัสรรและแลกเปล่ียนทรัพยากรในสังคม ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย และ     

แบบแผนการปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยหน่วยเศรษฐกิจประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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(1) หน่วยครัวเรือน (households) เป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่

หน่ึงคนข้ึนไปซ่ึงมีการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีบทบาทในการขบัเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจโดยการเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและผูบ้ริโภค โดยเจา้ของปัจจยัจะท าการขายปัจจยั    

การผลิต (factors of production) ซ่ึงประกอบด้วย ท่ีดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ให้กบั

หน่วยธุรกิจเพื่อน าไปผลิตสินคา้และบริการ โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย หรือ

ก าไร และน าค่าตอบแทนดงักล่าวหรือรายไดค้รัวเรือนไปใชใ้นการบริโภคสินคา้และบริการ 

(2) หน่วยธุรกิจ (firms) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงมีบทบาทเป็นผูผ้ลิต 

(producers) และ/หรือผูข้าย (sellers) ในระบบเศรษฐกิจ หน่วยธุรกิจจะท าการซ้ือปัจจยัการผลิตจาก

ครัวเรือนเพื่อน าไปใช้ในการผลิตสินคา้และบริการ โดยมีตน้ทุนการผลิตเป็นค่าตอบแทนท่ีจ่าย

ให้แก่ครัวเรือน จากนั้นจึงจ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีผลิตไดใ้ห้แก่ผูบ้ริโภค โดยไดรั้บรายไดเ้ป็น

ค่าตอบแทน  

(3) รัฐบาล (government) หมายถึง หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบริหารและ

ปกครองประเทศเพื่อให้เกิดสวสัดิภาพและประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศ โดยรัฐบาลมี

บทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญั ดงัน้ี 

  (3.1) เป็นทั้งเจา้ของปัจจยัการผลิต ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคในระบบเศรษฐกิจ  

  (3.2) อ านวยความสะดวกในดา้นโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

บริการดา้นสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา โทรศพัท์ และสาธารณูปการ เช่น การซ่อมแซม 

การก่อสร้างและบ ารุงถนน เป็นตน้  

  (3.3) จดัหารายไดโ้ดยด าเนินการจดัเก็บภาษีจากประชาชน ทั้งจากหน่วย

ครัวเรือน (ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) และหน่วยธุรกิจ (ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารและพฒันาประเทศ 

  (3.4) ระงบัและตดัสินขอ้พิพาท รักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ และ

ป้องกนัประเทศ 

  นอกเหนือจากหน้าท่ีของรัฐบาลในการจดัหารายได้โดยทางภาษีแล้ว 

รัฐบาลยงัมีบทบาทส าคญัอีกประการหน่ึงในทางเศรษฐกิจ คือ การควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจผา่นทางการใชจ่้ายของรัฐบาล คือ เม่ือรัฐบาลซ้ือ

ปัจจยัการผลิตและจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่หน่วยครัวเรือน รวมถึงการใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการ
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จากหน่วยธุรกิจ จะก่อให้เกิดการสร้างรายไดเ้ขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ เม่ือภาคธุรกิจจ าหน่ายสินคา้และ

บริการได้มากข้ึนก็จะส่งผลให้เกิดการขยายการผลิตและสามารถซ้ือปัจจยัการผลิตได้มากข้ึน      

ภาคครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการขายปัจจยัการผลิตและสามารถน าไปใชใ้นการบริโภคสินคา้

และบริการจากภาคธุรกิจได้มากยิ่งข้ึน เกิดการหมุนเวียนของรายได้ ท าให้เกิดสภาพคล่องใน   

ระบบเศรษฐกิจ  

 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเปิดขนาดเล็ก 

(small open economy) คือ แม้มีการค้าขายหรือลงทุนระหว่างประเทศ แต่เม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศคู่คา้อ่ืนแลว้ถือวา่ยงัมีขีดความสามารถไม่เทียบเท่า ดงันั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน

ภายในประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็กจะไม่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก    

มากนกั และไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้และบริการในตลาดโลกได ้(price takers)  

ส าหรับการน าเขา้และการส่งออกสินคา้และบริการจะเกิดข้ึนผ่านทางตลาดสินคา้

และบริการ ในขณะท่ีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน คือ การไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศซ่ึงถือเป็น

รายได้ท่ีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและการไหลออกของเงินทุนไปยงัต่างประเทศซ่ึงท าให้รายได้             

ท่ีหมุนเวียนในเศรษฐกิจลดลง จะด าเนินการผ่านทางตลาดการเงิน นอกจากน้ี ตลาดการเงิน            

ยงัท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูอ้อมและผูกู้อี้กดว้ย เน่ืองจากโดยทัว่ไปแลว้ รายไดท่ี้เกิดข้ึนมกัจะ

ไม่ถูกน าไปใช้จ่ายทั้งหมด จึงมีการกูย้ืมเงินเกิดข้ึนระหว่างผูท่ี้ใชจ่้ายน้อยกวา่รายได ้(ผูอ้อม) และ   

ผูท่ี้ใชจ่้ายมากกวา่รายได ้(ผูกู้)้ ดงันั้น อาจสรุปไดว้า่ตลาดการเงินท าหนา้ท่ีในการระดมเงินทุนจาก

ภาครัฐและเอกชน และน าไปปล่อยใหเ้กิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจต่อไป  
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ภาพที ่2.1 ระบบเศรษฐกจิเปิดขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: คู่มือประมาณการเศรษฐกิจโดยวธีิ Management Chart (2559) 

 

 

 

รายไดธุ้รกิจ การบริโภค ตลาดสินคา้และบริการ 

(markets for goods and services) 

ภาษี ภาษี 

เงินออมภาคเอกชน 

รัฐบาล 

(government) 
ครัวเรือน 

(households) 
ธุรกิจ 

(firms) 

ตลาดการเงิน 

(financial markets) 

ตน้ทุนการผลิต รายไดค้รัวเรือน ตลาดปัจจยัการผลิต 

(markets for factors of production) 

เงินออมภาครัฐ 

การใชจ่้ายภาครัฐ 

การลงทุน 

การเคล่ือนยา้ยเงินทุน 

การน าเขา้และส่งออก 
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2.2.2 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ (economic environment) 

 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจยัทางเศรษฐกิจภายนอกซ่ึงมีผลกระทบ

โดยตรงต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งเป็นส่ิงท่ี          

ไม่สามารถควบคุมได้ โดยปัจจัยดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบท่ีแตกต่างกันส าหรับแต่ละ      

หน่วยเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

(1 )  สภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ จุลภาค  (microeconomic environment) 

ประกอบด้วย ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่จะมี

อิทธิพลโดยเฉพาะกบัหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวเท่านั้น เช่น คู่แข่งขนั   

ทางธุรกิจ ความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภค ผูจ้ดัหาปัจจยัการผลิตใหแ้ก่ธุรกิจ เป็นตน้     

(2)  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (macroeconomic environment) 

ประกอบดว้ย ปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในระดบัส่วนรวม 

ซ่ึงอาจไม่มีความเก่ียวข้องกับเป้าหมายของหน่วยเศรษฐกิจเลย แต่มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อ           

การตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจ เช่น การวา่งงาน อตัราเงินเฟ้อ 

อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

 2.2.3 โครงสร้างเศรษฐกจิมหภาค 

  เศรษฐกิจมหภาคประกอบดว้ยภาคเศรษฐกิจ 4 ภาคส่วนซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและ

สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ 

  (1)  ภาคการผลิตและการใช้ จ่าย  เ ก่ียวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการ                    

ในระยะเวลาหน่ึงๆ ภายในขอบเขตพื้นท่ีหน่ึง โดยครอบคลุมถึงมูลค่าการผลิตท่ีผลิตได ้ก าลงัการผลิต

และการจา้งงาน ตามแต่ละภาคการผลิต ไดแ้ก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจ าแนกได้เป็นรายจ่ายในการบริโภคและรายจ่าย           

ในการลงทุน 

  (2) ภาคการเงิน เก่ียวขอ้งกบัปริมาณเงินและสินเช่ือท่ีหมุนเวียน โดยรวมถึงอตัรา

การขยายตวัของเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์การปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์

ยอดหน้ีคงคา้งและหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้  
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  (3.) ภาคการคลัง เก่ียวขอ้งกบัภาษี รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล งบประมาณ

รายจ่าย ดุลการคลงั และหน้ีสาธารณะ 

  (4.) ภาคต่างประเทศ เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจกบัต่างประเทศ ได้แก่  

การน า เข้า  การส่งออก ดุลการค้า  การเค ล่ือนย้ายทุนระหว่างประเทศ หน้ีต่างประเทศ 

ดุลการช าระเงิน และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

 

2.3 วฏัจักรธุรกจิและดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกจิ 

 2.3.1 วฏัจักรธุรกจิ (business cycle) 

  วัฏจักรธุรกิจ หมายถึง ภาวะการเคล่ือนไหวในทางสูงข้ึนหรือต ่ าลงของ    

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (real GDP) ซ่ึงสะทอ้นมาจากความผนัผวนของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ วฏัจกัรธุรกิจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ     

โดยขั้นตอนการเปล่ียนแปลงตามวฏัจักรของธุรกิจจะเกิดข้ึนซ ้ าแล้วซ ้ าอีกและไม่มีช่วงเวลา             

ท่ีแน่นอนในการเกิด  

การเปล่ียนแปลงในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

2 ประเภท คือ การเปล่ียนแปลงในระยะสั้น เรียกวา่ วฏัจกัรธุรกิจ ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 ไดแ้ก่ เส้น 

AB และการเปล่ียนแปลงในระยะยาว เรียกว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) 

ซ่ึงมาจากการประกอบกนัของหลายวฏัจกัรธุรกิจ ดงัแสดงดว้ยเส้น CD 

ภาพที ่2.2 วฏัจักรธุรกจิ 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Introduction to macroeconomics, Doha Soliman, CFA (2017) 
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ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงตามวฏัจกัรธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดงัน้ี 

  (1) ช่วงขยายตัว (expansion) เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตวั โดยในช่วงแรก 

จะเป็นระยะการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ (recovery) คือ เป็นระยะท่ีพน้มาจากการตกต ่าสุดของเศรษฐกิจ

แต่เศรษฐกิจยงัไม่เกิดการขยายตวัอยา่งเต็มท่ี เม่ือเวลาผา่นไป การลงทุนเพิ่มมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจ

จึงสามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากข้ึน ประชาชนมีการจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึนตามรายได้           

ท่ี เพิ่มข้ึน การว่างงานลดลง ธุรกิจมีผลก าไรมากข้ึนและมีการลงทุนเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง                

ระบบเศรษฐกิจจึงมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและวฏัจกัรในช่วงน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือระบบเศรษฐกิจ   

มีการขยายตวัอยา่งเต็มท่ีจนถึงระดบัสูงสุด อยา่งไรก็ดี การขยายตวัทางเศรษฐกิจดงักล่าวอาจน ามาซ่ึง

ปัญหาทางเศรษฐกิจได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเงินเฟ้อหรือการท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการ

โดยทัว่ไปมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีความตอ้งการซ้ือเพิ่มข้ึนเร็วกว่า

ทรัพยากรท่ีระบบเศรษฐกิจจะสามารถผลิตใหไ้ด ้

  (2) ช่วงรุ่งเรืองสูงสุด (peak)  เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างเต็มท่ี       

ระดบัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูงสุด คือ การจา้งงานอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัการจา้งงาน

เต็มท่ี (full employment) และมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตอย่างเต็มท่ี (full capacity) อาจน าไปสู่  

การขาดแคลนปัจจยัการผลิตบางอยา่ง เช่น แรงงาน ซ่ึงท าให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ระดบัราคา

สินค้าและบริการจึงต้องปรับเพิ่มข้ึนตามไปด้วย แต่เน่ืองจากระดับราคาท่ีเพิ่มมากกว่าต้นทุน        

ในการผลิต ประกอบกบัการท่ีประชาชนมีรายไดต่้อหวัอยูใ่นระดบัท่ีสูง ธุรกิจส่วนใหญ่จึงยงัมีก าไร

จากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยระบบเศรษฐกิจจะอยู่ในวฏัจกัรช่วงน้ีเพียงระยะหน่ึง

เท่านั้น หลงัจากนั้นจะเกิดการวกกลบั (turning point) เพื่อเขา้สู่ช่วงถดถอย 

  (3) ช่วงถดถอย (recession) เป็นช่วงท่ีการบริโภคเร่ิมลดลง ผลผลิตท่ีแท้จริง          

มีการลดลงหรือไม่เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการว่างงานท่ีมากข้ึน ธุรกิจมีความไม่มัน่ใจใน         

การด าเนินงาน ส่งผลใหร้ะดบัการลงทุนลดลง โดยจะเห็นไดจ้ากการหดตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจ  หากภาวะน้ีเกิดข้ึนเป็นเวลานาน

จะน าไปสู่ภาวะท่ีเรียกวา่ เศรษฐกิจตกต ่า (depression) เน่ืองจาก ระบบเศรษฐกิจไดรั้บความเสียหาย

จากการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยในวฏัจกัรช่วงน้ีจะสังเกตไดว้า่ ระดบัราคาสินคา้และ

บริการโดยทัว่ไปจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองหรือมีอตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่านัน่เอง  
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  (4) ช่วงต ่าสุด (trough) เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่าสุด โดยจะมีอตัราการว่างงาน  

อยู่ในระดบัสูง  อ านาจในการซ้ือของผูบ้ริโภคลดลง ระดบัความตอ้งการซ้ือต ่าเม่ือเทียบกบัก าลงั  

ในการผลิต การลงทุนลดลงหรือไม่เพิ่มข้ึน อาจเรียกช่วงน้ีวา่ ระยะทรงตวัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก 

เป็นระยะท่ีระบบเศรษฐกิจเตรียมวกกลบัเพื่อไปสู่ระยะการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจตามการเป็นไป

ของวฏัจกัรธุรกิจ 

 2.3.2 การวดัวฏัจักรเศรษฐกจิ  

ระบบเศรษฐกิจเป็นหน่ึงในตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาถึงในการวางแผนบริหาร

ประเทศ ดงันั้น การเขา้ใจถึงการเคล่ือนไหวของระบบเศรษฐกิจหรือวฏัจกัรธุรกิจจึงเป็นส่ิงส าคญั

อย่างยิ่ง เพราะจะมีประโยชน์ต่อการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถกระท าได้โดยการวดั     

วฏัจกัรเศรษฐกิจ  

ส าหรับประเทศไทย ได้มีการน าวฏัจกัรธุรกิจมาใช้ประโยชน์เพื่อการเตือนภยั   

ทางเศรษฐกิจ โดยศึกษาการเคล่ือนไหวของวฏัจกัร ซ่ึงหากพบวา่เศรษฐกิจมีการขยายตวัเร็วเกินไป

จนเกิดปัญหาเงินเฟ้อ รัฐบาลก็จะใช้มาตรการเพื่อชะลอการขยายตวัดังกล่าว แต่หากเศรษฐกิจ       

อยูใ่นช่วงถดถอย ก็จะมีการด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ทั้งภาคธุรกิจและประชาชน

โดยทัว่ไปไดรั้บผลกระทบท่ีรุนแรงมากนกัจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 

วิธีการท่ีนิยมใชใ้นการวดัวฏัจกัรเศรษฐกิจ คือ การน าตวัแปรส าคญัทางเศรษฐกิจ 

มาจดัท าในรูปของดชันี (indicator) เรียกวา่ ดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตาม 

ประเมิน และคาดการณ์แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจ  

 2.3.3 ดัชนีช้ีภาวะเศรษฐกจิ (economic indicator)  

  สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  (1) ดัชนีพ้องภาวะเศรษฐกิจ (coincident economic indicator) หมายถึง ดัชนี      

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างสอดคล้องกนักบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ดชันีราคา

ผูบ้ริโภค มูลค่าน าเขา้สินคา้อุปโภคบริโภค มูลค่ายอดคา้ปลีกในห้างสรรพสินคา้ รายไดภ้าษีน าเขา้ 

เป็นตน้ 
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  (2) ดัชนีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ  (leading economic indicator)  หมายถึง ดัชนีท่ี          

มีการเปล่ียนแปลงก่อนการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงราคา

ของผลผลิตทางการเกษตรหน่ึงจะส่งผลต่อรายไดใ้นการเก็บภาษีของจงัหวดั จากการศึกษาขอ้มูล

เชิงลึกและการใช้ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ท าให้ได้มาซ่ึงดัชนีช้ีน า           

ซ่ึงจะเป็นตวับ่งช้ีวา่ผลผลิตทางการเกษตรดงักล่าวเป็นตวัก าหนดเศรษฐกิจของจงัหวดั  

ตวัอย่างดชันีตวัแปรน า เช่น ดชันีราคาผลผลิต มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจ

รายใหม่ พื้นท่ีไดรั้บอนุญาตก่อสร้างใหม่ อตัราการวา่งงาน เป็นตน้ 

 (3) ดัชนีตามภาวะเศรษฐกิจ ( lagging economic indicator) หมายถึง ดัชนีท่ี           

มีการเปล่ียนแปลงตามหรือภายหลงัการเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะบ่งช้ีถึงภาวะ

เศรษฐกิจท่ีผ่านมาและคาดการณ์ถึงแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เช่น หากอตัราการวา่งงาน

ในเดือนท่ีผา่นมาและเดือนก่อนหน้ามีการเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สามารถอธิบายไดว้่า เศรษฐกิจ

โดยรวมในระยะท่ีผา่นมาค่อนขา้งซบเซาและมีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงซบเซาในเดือนต่อไป 

ตวัอย่างดชันีตวัแปรตาม เช่น ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index: 

CPI) จ  านวนโรงงานท่ีเลิกกิจการ รายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเงินไดข้องรัฐ เป็นตน้ 

 2.3.4 เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกจิ 

ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ จะอาศยัเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ       

ซ่ึงเป็นขอ้มูลทางสถิติของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) เคร่ืองช้ีภาคการผลิต คือ มูลค่าผลผลิตรวม (total product) ซ่ึงแสดงถึงมูลค่า

สินคา้และบริการท่ีประเทศสามารถผลิตไดใ้นระยะเวลาหน่ึง ในขณะเดียวกนัยงัแสดงถึงรายไดร้วม

(total income) ท่ีเกิดแก่ผูมี้ส่วนร่วมในการผลิต และรายจ่ายรวม (total expenses) ท่ีเกิดข้ึนจาก         

ผูมี้ส่วนร่วมในการผลิตในรอบระยะเวลานั้น เคร่ืองช้ีภาคการผลิตประกอบดว้ย เคร่ืองช้ีทางดา้น

ผลิตภณัฑร์วมและผลิตภณัฑภ์าคอุตสาหกรรม และการใชปั้จจยัการผลิต 

(2) เคร่ืองช้ีด้านผลิตภัณฑ์มวลรวม ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

เบ้ืองตน้ (Gross Domestic Product: GDP) ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติเบ้ืองตน้ (Gross National 

Product: GNP) ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติสุทธิ (Net National Product: NNP) ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (nominal GDP) ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ ณ ราคาประจ าปี 
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(nominal GNP) ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน (real GDP) และผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ ณ ราคาปีฐาน (real GNP) 

   โดยท่ี GDP ณ ราคาประจ าปี แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมูลค่าและ

โครงสร้างการผลิตในแต่ละปี ดังนั้น ขอ้มูล GDP จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้วดัมูลค่าการผลิต    

ของประเทศ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัเคร่ืองช้ีทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในขณะท่ีขอ้มูล GNP เหมาะสมในการวดั

มูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากพลเมืองของประเทศ และขอ้มูล NNP เหมาะสมท่ีจะใชว้ดั

มูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนสุทธิของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีขอ้มูล real GDP และ real GNP เป็นมูลค่า

ผลิตภณัฑ์มวลรวมท่ีขจดัการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดแลว้ โดยอตัราการขยายตวัของ real GDP 

จะเป็นเคร่ืองช้ีวา่เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงใดของวฏัจกัรธุรกิจ 

   เคร่ืองช้ีดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมประกอบดว้ยดชันีต่างๆ ดงัน้ี 

   (2.1) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: 

MPI) เป็นเคร่ืองช้ีระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในรอบระยะเวลาหน่ึงเปรียบเทียบกบัระดับ    

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในปีฐานซ่ึงเท่ากบั 100 โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนสามารถ   

ช้ีทิศทางการเปล่ียนแปลงของ GDP ได้รวดเร็วกว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายปี ซ่ึงเป็น            

ดชันีพอ้งภาวะเศรษฐกิจ  

 (2.2) อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Capacity Utilization 

Rate) เป็นเคร่ืองช้ีระดบัการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นค่าสัดส่วนระหว่างปริมาณการผลิต 

ท่ีเกิดข้ึนจริงกบัปริมาณการผลิตเม่ือใช้ก าลังการผลิตอย่างเต็มศกัยภาพ โดยอตัราการใช้ก าลัง      

การผลิตมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม คือ หากปริมาณ

ผลผลิตมีการเพิ่มข้ึนเร็วกวา่การเพิ่มข้ึนของก าลงัการผลิต อตัราการใชก้ าลงัการผลิตก็จะเพิ่มสูงข้ึน 

แต่หากปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนช้ากว่าก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนหรือมีการลดลงของปริมาณผลผลิต 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิตก็จะลดลง 

    โดยทั่วไป อุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตตั้ งแต่   

ร้อยละ 80 ข้ึนไปถือว่ามีการใช้ก าลังการผลิตใกล้เต็มก าลัง  (fully capacity utilization) และ                

มีแนวโน้มท่ีอุตสาหกรรมดังกล่าวจะท าการขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ต่อสินค้า              

ท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากอุตสาหกรรมมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตต ่า ก็จะแสดงถึง

แนวโน้มท่ีไม่ดีกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เม่ืออุตสาหกรรมมีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตต ่ากว่า   
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ร้อยละ 50 ถือวา่มีการใชก้ าลงัการผลิตต ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย เน่ืองมาจากความตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีลดลง 

อุตสาหกรรมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดการผลิตลง 

   (2.3) ดัชนีราคา (Price Index) เป็นเคร่ืองมือในการวดัการเปล่ียนแปลง

ของระดับราคา ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาเฉล่ียของสินค้าและบริการในปีใดปีหน่ึง       

กบัราคาเฉล่ียของสินค้าและบริการในปีฐาน โดยดัชนีราคามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน       

กับ GDP คือ ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัว GDP เพิ่มสูงข้ึน ระดับราคาสินค้าและบริการ            

ก็จะสูงข้ึนตาม แต่ในภาวะท่ีเศรษฐกิจหดตวั มีการชะลอตวัของ GDP ระดบัราคาสินคา้และบริการ 

ก็จะลดต ่าลง  

ดัชนีราคามีหลายประเภท ซ่ึงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน        

อยูห่ลายประการ ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงค ์โครงสร้างของดชันี หรือหมวดหมู่ของสินคา้ โดยดชันีราคา

ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของ

ราคาตลาดหรือราคาขายปลีกของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคจ่ายซ้ือ โดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดั

ระดบัค่าครองชีพ อตัราเงินเฟ้อ รวมทั้งระดบัรายไดท่ี้แทจ้ริงของประชาชนในประเทศ, ดัชนีราคา

ผู้ผลิต (Producer Price Index: PPI) เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตท าการผลิต

เพื่อจ าหน่าย ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช้ีภาวะการผลิตและภาวะการคา้ของประเทศ, ดัชนีราคา

ขายส่ง (Wholesale Price Index: WPI) เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาขายส่งสินคา้ ซ่ึงใช้    

ในการวิเคราะห์วฏัจกัรธุรกิจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และตัวปรับลดผลิตภัณฑ์ (GDP or 

GNP deflator) เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้และบริการท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ GDP 

หรือ GNP โดยใช้เป็นเคร่ืองวดัการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของสินค้าและบริการ  นอกจากน้ี           

ยงัใชใ้นการค านวณเพื่อหารายไดป้ระชาชาติท่ีแทจ้ริงดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม ดชันีราคาแต่ละประเภทไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้

เน่ืองจากมีความแตกต่างกัน แต่ดัชนีราคาแต่ละประเภทอาจมีความเก่ียวข้องกันได้ เช่น                  

การเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ท่ีผูผ้ลิตท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายซ่ึงสะทอ้นผ่านดชันีราคาผูผ้ลิต    

จะส่งผลให้ดัชนีราคาขายส่งและดชันีราคาผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกนั เป็นตน้ 
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  (3) เคร่ืองช้ีทางด้านรายได้รวมและด้านรายจ่ายรวม ประกอบดว้ย  

   (3.1) รายได้ประชาชาติ (National Income: NI) หมายถึง มูลค่าสุทธิของ

สินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตโดยพลเมืองและทรัพยากรของประเทศในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

หลงัหกัภาษีทางออ้มสุทธิแลว้ ซ่ึงแสดงถึงรายไดท่ี้แทจ้ริงของประเทศ 

   (3.2) รายได้ส่วนบุคคล (Personal Income: PI) หมายถึง รายได้จริง         

ท่ีครัวเรือนไดรั้บก่อนหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

   (3.3) รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ (Disposable Personal Income) หมายถึง 

รายไดท่ี้ครัวเรือนไดรั้บหลงัหกัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้ครัวเรือนสามารถน าไป

จบัจ่ายใชส้อยไดจ้ริง  

   (3.4) การใช้จ่ายของประเทศ (Expenditure) ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการ

อุปโภคบริโภค (Consumption Expenditure: C) รายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาคเอกชน (Investment 

Expenditure: I) รายจ่ายภาครัฐ (Government Expenditure: G) และรายได้จากการส่งออกสุทธิ 

(Export – Import: X - M) โดยสามารถน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาเขียนความสัมพนัธ์ในรูปสมการ

ไดด้งัน้ี   

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

เม่ือ Y คือ GDP ณ ราคาคงท่ี และ C + I + G คือ ภาคในประเทศ ขณะท่ี (X - M) คือ ภาคต่างประเทศ 

  (4.) เคร่ืองช้ีภาคการเงิน เงินถือเป็นส่ิงส าคัญในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน คือ 

นอกจากจะท าหน้าท่ีในการเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้และบริการแลว้ เงินยงัมีบทบาท   

ท่ีส าคญัอ่ืนอีก ไดแ้ก่ การเป็นมาตรฐานในการเทียบค่า โดยเงินจะเป็นหน่วยวดัมูลค่าของสินคา้และ

บริการซ่ึงจะเป็นตวัส่งเสริมในการแลกเปล่ียน และ การเป็นหน่วยรักษามูลค่าซ่ึงจะท าให้บุคคล

สามารถเล่ือนการใช้จ่ายจากปัจจุบนัไปสู่อนาคตได้ ตลอดจนการเป็นมาตรฐานในการช าระหน้ี    

ในอนาคต 

   เคร่ืองช้ีภาคการเงิน ประกอบดว้ย 

   (4.1) ปริมาณเงิน (Money Supply) เป็นปริมาณของเงินหรือสินทรัพยอ่ื์น

ท่ีใกลเ้คียงกบัเงินท่ีหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วยธนบตัรและเหรียญกษาปณ์     

ท่ีอยู่ในมือประชาชน รวมถึงเงินฝากกระแสรายวนั โดยปริมาณเงินจะเปล่ียนแปลงเม่ือธนาคาร       
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มีการเปล่ียนแปลงปริมาณธนบตัรท่ีออกใช้ หรือการจดัเก็บภาษี การใช้จ่าย การกู้ยืมของรัฐบาล 

รวมทั้งการไหลเขา้-ออกของเงินตราต่างประเทศก็มีส่วนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน

เช่นเดียวกนั 

       ปริมาณเงินถือเป็นดชันีช้ีน าภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน

จะส่งผลให้ GDP ท่ีเป็นตวัเงินเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั โดยการเพิ่มปริมาณเงินอาจท าให้ 

GDP ท่ีแทจ้ริงสูงข้ึนได ้หากประเทศยงัมีปัจจยัการผลิตท่ีวา่งงานหรือปัจจยัทุนเหลือใช ้

   (4.2) ฐานเงิน (Monetary Base)  เป็นกลุ่มหน้ีสินของธนาคารกลาง       

ของประเทศ  ซ่ึงประกอบด้วยเงินสดหมุนเวียนในมือของภาคเอกชนและเงินฝากของสถาบนั

การเงินท่ีธนาคารกลางของประเทศ  โดยฐานเงินมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณเงิน เน่ืองจาก 

เป็นจ านวนเงินท่ีถูกใชเ้ป็นฐานเพื่อขยายเป็นปริมาณเงิน ดงันั้น การเปล่ียนแปลงฐานเงินจะส่งผลให้

ปริมาณเงินเปล่ียนแปลงไป 

   (4.3) เงินฝากและสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์  เป็นข้อมูลรายเดือน         

รายไตรมาส และรายปี เก่ียวกบัเงินฝากและสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์โดยขอ้มูลรายเดือนจะเป็น

เคร่ืองช้ีสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น ขอ้มูลรายไตรมาสจะเป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์

สภาพคล่องในระยะปานกลาง ขณะท่ีขอ้มูลรายปีมีประโยชน์ในการคาดการณ์แนวโนม้การใชจ่้าย 

ดชันีราคา และการขยายตวัของผลผลิตในระยะยาว 

  (4.4) อัตราดอกเบี้ย (interest rate) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนด

นโยบายทางการเงิน ซ่ึงถูกก าหนดข้ึนโดยธนาคารกลางของประเทศ ดงันั้น เป้าหมายของการปรับ

เพิ่ม ลด หรือคงเดิมอตัราดอกเบ้ียไวน้ั้น ก็เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการปรับ

อตัราดอกเบ้ียจะส่งผลโดยตรงกบัการเงินในระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการออมหรือการใช้จ่าย

ของครัวเ รือน ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศแลว้ อตัราดอกเบ้ียยงัมีผลต่อการก าหนดทิศทางของอตัราแลกเปล่ียนอีกดว้ย 

  (5.) เคร่ืองช้ีภาคการคลัง เก่ียวขอ้งกบัรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล งบประมาณ

รายจ่าย ดุลการคลงั และหน้ีสาธารณะ  
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  (6.) เคร่ืองช้ีภาคต่างประเทศ เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงได้แก่ 

ดุลการช าระเงิน เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ หน้ีต่างประเทศ และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

2.4 แนวคิดการติดตามและประมาณการเศรษฐกจิ  

 การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการวัดหรือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการประเมินผลของการด าเนินงาน ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งเป็นประจ าและต่อเน่ือง

ตลอดการด าเนินตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้เพื่อการจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบติังาน          

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การติดตามภาวะเศรษฐกิจ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

ดา้นอุปสงค ์(Demand) ดา้นอุปทาน (Supply) ดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจจ าเป็นตอ้งมีการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจกบัขอ้มูลทางเศรษฐกิจจริง  

 การประมาณการ หมายถึง การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อการวางแผนหรือ

เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้ม  ซ่ึงจ า เป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ                 

หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน เพื่อใหก้ารคาดการณ์เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า 

          แนวคิดการประมาณการสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลายทาง เช่น การประมาณการ

รายไดโ้ดยส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวงเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือการประมาณการรายจ่ายซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงภาระงบประมาณ

ในอนาคต หรือการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งการประมาณการเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 การประมาณการเศรษฐกิจ หมายถึง  การติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยอาศัยข้อมูล                 

ทางเศรษฐกิจในอดีตท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นข้อมูลรายเดือนยอ้นหลงัอย่างน้อย 3 – 6 เดือน เพื่อจดัท า

แบบจ าลอง (model) ในการติดตาม ประกอบกบัการใชค้วามเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในสาขาเศรษฐกิจ

ต่างๆ เพื่อคาดการณ์ถึงทิศทางและขนาดของตวัเลขทางเศรษฐกิจในอนาคต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์  

ในการวางนโยบายหรือการก าหนดมาตรการทางเศรษฐกิจต่อไป  
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ในการรายงานขอ้มูล ผูรั้บผดิชอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจมีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูล

ใน 2 ลกัษณะ คือ การรายงานขอ้มูลจริง (actual data) เทียบกบัขอ้มูลท่ีคาดการณ์ไว ้ประกอบกบั

เหตุผลสนบัสนุน และ การรายงานความเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลโดยตรง โดยมีการจดัท าดชันี

หรือตวัช้ีวดัเพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.5 แนวทางการจัดท าแบบจ าลองเศรษฐกจิ 

              2.5.1 แบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาคของไทย  

 แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคของไทยซ่ึงใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

เป็นแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ (Econometrics) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจ          

ท่ีส าคญัของไทยทั้ง 5 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง (ภาคการผลิต) ภาคการเงิน ภาครัฐบาล 

ภาคระหว่างประเทศ และภาคราคา โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกลชิ้ดและ

วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในเชิงลึก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการประมาณการ

ไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อการก าหนด

นโยบาย หรือการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่างๆ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

ในระดับมหภาค เช่น ผลกระทบของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก 

ผลกระทบของราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลก ผลกระทบจากสงคราม โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 

การเมือง การก่อการร้าย ท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

 โดยในการจัดท าแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษา          

ท  าความเขา้ใจในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1) แผนผงัของแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาค 

  ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจเกิดข้ึนเม่ืออุปสงค์มวลรวม (Aggregate 

Demand) เท่ากับอุปทานมวลรวม (Aggregate Supply) แต่เม่ือใดก็ตามท่ีระบบเศรษฐกิจมีความ     

ไม่สมดุลเกิดข้ึน คือ เกิดอุปสงคส่์วนเกิน (Excess Demand) หรือ อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) 

ระบบเศรษฐกิจก็จะมีกลไกในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพใหม่เสมอ โดยผ่านองค์ประกอบ        

ทั้งทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน ดงัน้ี 
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  (1) การปรับตัวทางด้านอุปสงค์มวลรวม 

   (1.1)  การบริโภคภาค เอกชน (Private Consumption: Cp)    

ข้ึนอยู่กบัรายได้ท่ีแทจ้ริง รายไดภ้าษีของรัฐบาล อตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม และดชันีราคาการบริโภค

ภาคเอกชน 

   (1.2) การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment: Ip) ข้ึนอยู่กบั

อตัราการใช้ก าลงัการผลิต ตน้ทุนของเงินทุน แหล่งเงินทุน และดชันีราคาการลงทุนภาคเอกชน 

ทั้งน้ี ตน้ทุนของเงินทุนข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ อตัราผลตอบแทน

หุ้นกู้ และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และแหล่งเงินทุนข้ึนอยู่กับสินเช่ือธนาคารพาณิชย์คงค้าง              

หน้ีต่างประเทศภาคเอกชน มูลค่าหลกัทรัพยภ์าคเอกชนออกใหม่ และสินเช่ือเงินตราต่างประเทศ 

คงคา้ง 

   ( 1.3)  ก า รบ ริ โ ภ ค แล ะ ก า ร ล ง ทุนภ า ค รั ฐ  (Government 

Consumption: Cg and Government Investment: Ig)  ซ่ึ ง ข้ึ น อยู่ กับ ง บป ระม าณร า ย จ่ า ย               

อตัราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดชันีราคาการบริโภคและการลงทุนภาครัฐ 

   (1.4) การส่งออกและการน าเข้าสินค้าและบริการ (Export Goods 

and Services, Import Goods and Services)  ซ่ึ ง ข้ึนอยู่กับ อุปสงค์ทั้ ง ในและนอกประ เทศ              

ราคาสินคา้ส่งออกและน าเขา้ อตัราแลกเปล่ียน ดชันีราคาการส่งออกและน าเขา้ 

  (2) การปรับตัวทางด้านอุปทานมวลรวม ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการผลิตและ

ภาคเศรษฐกิจสาขาต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.3 แผนผังแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาคของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: คู่มือประมาณการเศรษฐกิจโดยวธีิ Management Chart (2559) 

ดุลยภาพ 

ระบบเศรษฐกจิ 

ผลิตภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศดา้นอุปสงค ์

ผลิตภณัฑม์วลรวม 

ในประเทศดา้นอุปทาน 

การบริโภคภาคเอกชน 

- รายไดท่ี้แทจ้ริง 

- รายไดภ้าษีของรัฐบาล 

 อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

การลงทุนภาคเอกชน 

- อตัราการใชก้  าลงัการผลิต 

- ตน้ทุนของเงินทุน 

- แหล่งเงินทุน 

 

 

ดชันีราคาการบริโภค/การลงทุนภาคเอกชน 

 
อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ 
อตัราผลตอบแทนหุ้นกู ้ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์

 

สินเช่ือธนาคารพาณิชยค์งคา้ง  
มูลค่าหลกัทรัพยภ์าคเอกชนออกใหม่  
สินเช่ือเงินตราต่างประเทศคงคา้ง  
หน้ีต่างประเทศภาคเอกชน 

 
ภาครัฐ 
- การบริโภคภาครัฐ  
- การลงทุนภาครัฐ 
 

ดชันีราคาการบริโภค/การลงทุนภาครัฐ 

 - อตัราค่าจา้ง  
- ราคาสินคา้ส่งออก 
- ราคาสินคา้น าเขา้ 
- ราคาน ้ามนั 
- อตัราแลกเปล่ียน 
 

ภาคต่างประเทศ 
- การน าเขา้สินคา้และบริการ 
   ∙ อุปสงคร์วมในประเทศ 
   ∙ ราคาสินคา้น าเขา้ 
   ∙ GDP Deflator 
- การส่งออกสินคา้และบริการ 
   ∙ อตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจคู่คา้ 
   ∙ ดชันีราคาผูบ้ริโภคเศรษฐกิจคูค่า้ 
   ∙ ดชันีราคาสินคา้น าเขา้เศรษฐกิจคู่คา้ 
  ∙ อตัราแลกเปล่ียนประเทศคู่คา้ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
   ∙ อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

 ดชันีราคาการส่งออก/การน าเขา้สินคา้และบริการ 

 

ทุน 

 

ปัจจยัการผลิต

อ่ืน  ๆ

 

เศรษฐกิจรายสาขา 
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 2) โครงสร้างของแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาค 

  แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคเป็นแบบจ าลองรายไตรมาสซ่ึงช่วยในการ

ติดตามและปรับการประมาณการเศรษฐกิจให้เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกบัดชันีเคร่ืองช้ีภาวะ

เศรษฐกิจรายเดือนและรายไตรมาสบางตวั โดยในแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคประกอบดว้ยสมการ

พฤติกรรม1 (behavioral equations) และสมการเอกลกัษณ์2 (identities equations) ดงัน้ี 

  1) GDPS = w1*API + w2*IPI + w3*SI 

   1.1) API = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   1.2) IPI = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   1.3) SI = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

  2) GDPD = w1*Cp + w2*Ip + w3*G + w4*Xm 

   2.1) Cp = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   2.2) Ip = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   2.3) G = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   2.4) Xm = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

  3) Real GDP = w1*GDPS + w2*GDPD 

  4) GDP Deflator = w1*CPI + w2*PPI 

  5) Nominal GDP = (Real GDP * GDP Deflator)/100 

  6) Inflation = {(CPIt – CPIt - 1)/CPIt - 1}*100 

  7) Employment =  + *GDP 

 

1สมการพฤติกรรม ใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมของหน่วยต่างๆ ในเศรษฐศาสตร์ เช่น สมการการบริโภค สมการ

การลงทุน เป็นตน้ 
2สมการเอกลกัษณ์ เป็นสมการท่ีเป็นจริงเสมอ โดยไม่ตอ้งมีการแทนค่าใดๆ ลงในตวัแปร 
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  เม่ือก าหนดให ้

- w คือ น ้ าหนักท่ีเกิดข้ึนจากการค านวณในแต่ละสมการ โดยจะมีค่า

แตกต่างกนัในแต่ละจงัหวดั แต่ผลรวมของ w ในสมการเดียวกนัจะมีค่า

เท่ากบั 1 เสมอ 

- X คือ ดชันีเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจรายเดือน โดยในแต่ละสมการจะมีค่า

แตกต่างกนัและมีจ านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

- API คือ ดชันีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 

- IPI คือ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

- SI คือ ดชันีผลผลิตภาคบริการ 

- Cp คือ ดชันีการบริโภคภาคเอกชน 

- Ip คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

- Xm คือ ดชันีการคา้ระหวา่งประเทศ 

- CPI คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

- CPIt คือ CPI ณ ปัจจุบนั 

- CPIt – 1  คือ CPI ในช่วงเวลาก่อนหนา้ 

-  PPI คือ ดชันีราคาผูผ้ลิต 

- Nominal GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีปัจจุบนั 

- Real GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน 

- Employment คือ การจา้งงาน 

-  และ  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอย ซ่ึ งได้จากการ run        

สมการ regression 

 3) กลไกการท างานของแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาค 

  ขั้นที่  1 การเปล่ียนแปลงของตัวแปรภายนอก (exogenous variables)       

จะส่งผลกระทบต่อสมการในแบบจ าลอง โดยท าให้ RGDP ด้านอุปสงค์ เปล่ียนแปลงไป                  

ในขณะเดียวกัน RGDP ด้านอุปทานก็เปล่ียนแปลงไปด้วย ตามสมการการผลิต Cobb–Douglas 

production function ท่ีใช้ในแบบจ าลอง ซ่ึงในท่ีน้ีประกอบด้วย แรงงานซ่ึงวดัจากจ านวนชัว่โมง  
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ในการท างาน (work hours) การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทุนท่ีใชไ้ปหรือค่าเส่ือมราคา (depreciation) 

และระดบัของเทคโนโลย ีระบบเศรษฐกิจจึงไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะดุลยภาพ (disequilibrium) 

  ขั้นที ่2 พิจารณาส่วนต่างของปริมาณดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทาน (RGDP 

Gap) และส่วนต่างของราคาด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน (PGDP Gap) แล้วจึงท าการปรับ 

(simulate) แบบจ าลองให้เข้าสู่สมดุลอีกคร้ัง เพื่อดูผลกระทบของปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อ RGDP    

รวมทั้งตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 

  ขั้นที่ 3 พิจารณาผลกระทบจากปัจจยัภายนอกกบัขอ้มูลจริงในอดีต เพื่อหา

ค่า Error ของแบบจ าลอง ซ่ึงจะน าไปใชใ้นการติดตามและประเมินภาวะเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

  ขั้นที่ 4 จดัการกบัค่า Error ของแบบจ าลอง ซ่ึงมกัเกิดจากสาเหตุหลกัๆ 

เช่น ขอ้ผดิพลาดทางตวัเลขในเคร่ืองช้ีรายเดือนท่ีอาจเกิดจากความผดิพลาดในการพิมพห์รือการเก็บ

ขอ้มูล การให้น ้าหนกัของเคร่ืองช้ีแต่ละตวัผดิ หรือการเลือกเคร่ืองช้ีผิด เป็นตน้ การแกปั้ญหา Error 

ท่ีมีค่าสูงกระท าได้โดยการหาว่าค่า Error เกิดจากส่วนใดสูงท่ีสุด แล้วจึงท าการพิจารณาและ

ด าเนินการแกไ้ขจากส่วนดงักล่าว 

 4) ตัวอย่างการท างานของแบบจ าลองเศรษฐกจิมหภาค 

              การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจไม่ไดอ้ยูใ่น

ภาวะสมดุล (อุปสงค์เท่ากับอุปทาน) อีกต่อไป กล่าวคือ อัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

หมายความวา่ตน้ทุนทางการเงินมีค่าสูงข้ึน ส่งผลให้อุปสงคม์วลรวมลดลง เน่ืองมาจากการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีแทจ้ริงลดลง GDP ดา้นอุปสงค์จึงมีค่าลดลง ในขณะเดียวกนั การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน

ทางการเงินส่งผลให้อตัราการใช้ก าลงัการผลิตลดลงหรือมีการใช้ปัจจยัทุนลดลง ส่งผลให้ GDP 

ดา้นอุปทานลดลงเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม จากแบบจ าลองจะพบวา่ การเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย

ท าให้ GDP ด้านอุปทานลดลงมากกว่าเม่ือเทียบกบัการลดลงของ GDP ด้านอุปสงค์ ดงันั้น GDP 

Gap (GDP ดา้นอุปทานลบดว้ย GDP ดา้นอุปสงค)์ จึงมีค่าเป็นลบ 

  ในการปรับให้ระบบเศรษฐกิจเข้าสู่สมดุลอีกคร้ังโดยอาศัยกลไก           

การท างานของแบบจ าลอง ซ่ึงเป็นการพิจารณาผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ียต่อ     

ตัวแปรต่างๆ ในแบบจ าลอง จึงท าได้ด้วยการปรับจ านวนชั่วโมงในการท างานของแรงงาน            

ให้เพิ่มข้ึน  เพื่อทดแทนการใชปั้จจยัทุนท่ีมีตน้ทุนสูงข้ึน (substitution effect) การเพิ่มปัจจยัแรงงาน
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ส่งผลให้ GDP ด้านอุปทานเพิ่มข้ึนเร็วกว่า GDP ด้านอุปสงค์ ระบบเศรษฐกิจจึงปรับเขา้สู่ภาวะ

สมดุลอีกคร้ัง (GDP ดา้นอุปสงคเ์ท่ากบั GDP ดา้นอุปทาน) แต่ท่ีดุลยภาพใหม่ GDP จะอยูใ่นระดบั

ต ่ากวา่ GDP ท่ีดุลยภาพเดิม แสดงให้เห็นถึงผลของการเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย ท่ีแมสุ้ดทา้ยแลว้

ระบบเศรษฐกิจจะปรับตวัเขา้สู่สมดุลไดโ้ดยมีการใช้ปัจจยัแรงงานทดแทนปัจจยัทุนเพิ่มข้ึนก็ตาม 

แต่ก็ไม่สามารถท าให ้GDP กลบัไปอยูใ่นระดบัเดิมไดภ้ายใตส้มมติฐานปัจจยัอ่ืนคงท่ี  

 2.5.2 แบบจ าลองประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 

  แบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจส่วนมากมกัมีพื้นฐานมาจากการใช้เศรษฐมิติ 

(Econometrics) แต่ส าหรับส านกังานคลงัจงัหวดัจะท าการสร้างแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจ

ดว้ยวธีิ Management Chart เน่ืองจาก ฐานขอ้มูลท่ีมีในปัจจุบนัยงัไม่มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม

กบัเทคนิคทางเศรษฐมิติมากนกั โดยในการจดัท าแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวิธี 

Management Chart เป็นการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจงัหวดั และ

ความรู้ทางสถิติเบ้ืองตน้ มาใชใ้นการติดตามและการคาดการณ์เศรษฐกิจจงัหวดั  

ภาพที ่2.4 แผนผงัแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: คู่มือประมาณการเศรษฐกิจโดยวธีิ Management Chart (2559) 

  จากแผนผงัของแบบจ าลองขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขององค์ประกอบ 

ทั้ง 5 ภาคท่ีส าคญัในเศรษฐกิจจงัหวดั ได้แก่ ภาคเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง (ภาคการผลิต) ภาคการเงิน 

ภาครัฐบาล ภาคระหวา่งประเทศ และภาคราคา โดยในแบบจ าลองมีการใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

FaGPP 

API(Q) 

IPI(Q) 

SI(Q) 

GPP Supply Side GPP Demand Side 

CP IndeGPP 

PI Index 

G Index 

Xm Index 

CPI 

InflaAPI(Q) 

PI IndeGPP 

Employment 
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มาก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง    

ทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ในการติดตามและประมาณการทางเศรษฐกิจ แบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดั      

ได้ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 

ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีต่อเศรษฐกิจจงัหวดั เช่น ผลกระทบ

จากการเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียว ผลกระทบจากโรคระบาดในพืชและสัตว์ หรือผลของ    

การเบิกจ่ายงบประมาณต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจา้งงานของจงัหวดั เป็นตน้ 

  โครงสร้างแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกจิจังหวดัโดยวธีิ Management Chart 

   แบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัเป็นแบบจ าลองรายปี ซ่ึงอาศยั

เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจรายเดือนท่ีเป็นประโยชน์ในการติดตามและปรับประมาณการเศรษฐกิจให้

เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัดชันีเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจรายเดือนและรายไตรมาสบางตวั โดย

แบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัจะใชโ้ครงสร้างของแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย

เป็นหลกั ดงัน้ี 

  1) GPPS = w1*API + w2*IPI + w3*SI 

   1.1) API = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   1.2) IPI = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   1.3) SI = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

  2) GPPD = w1*Cp + w2*Ip + w3*G + w4*Xm 

   2.1) Cp = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   2.2) Ip = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   2.3) G = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

   2.4) Xm = w1*X1 + w2*X2 + ….. + wnXn 

  3) Real GPP = w1*GPPS + w2*GPPD 

  4) GPP Deflator = w1*CPI + w2*PPI 
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  5) Nominal GPP = (Real GPP * GPP Deflator)/100 

  6) Inflation = {(CPIt – CPIt - 1)/CPIt - 1}*100 

  7) Employment =  + *GPP 

  เม่ือก าหนดให ้

- w คือ น ้ าหนักท่ีเกิดข้ึนจากการค านวณในแต่ละสมการ โดยจะมีค่า

แตกต่างกนัในแต่ละจงัหวดั แต่ผลรวมของ w ในสมการเดียวกนัจะมีค่า

เท่ากบั 1 เสมอ 

- X คือ ดชันีเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจรายเดือน โดยในแต่ละสมการจะมีค่า

แตกต่างกนัและมีจ านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

- API คือ ดชันีผลผลิตภาคเกษตรกรรม 

- IPI คือ ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 

- SI คือ ดชันีผลผลิตภาคบริการ 

- Cp คือ ดชันีการบริโภคภาคเอกชน 

- Ip คือ ดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

- Xm คือ ดชันีการคา้ระหวา่งประเทศ 

- CPI คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค 

- CPIt คือ CPI ณ ปัจจุบนั 

- CPIt – 1  คือ CPI ในช่วงเวลาก่อนหนา้ 

-  PPI คือ ดชันีราคาผูผ้ลิต 

- Nominal GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีปัจจุบนั 

- Real GDP คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน 

- Employment คือ การจา้งงาน 

-  และ  คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอย ซ่ึ งได้จากการ run        

สมการ regression 
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  กลไกการท างานของแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 

   กลไกการท างานของแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัมีพื้นฐาน

มาจากกลไกการท างานของแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

  ขั้นที่ 1 การเปล่ียนแปลงของตวัแปรภายนอก (exogenous variables) หรือเคร่ืองช้ี

ภาวะเศรษฐกิจรายเดือน (X) จะส่งผลกระทบต่อสมการในแบบจ าลอง โดยท าให ้GPPS และ GPPD 

เปล่ียนแปลงไป ระบบเศรษฐกิจจึงไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะดุลยภาพ (disequilibrium)  

  ขั้นที่ 2 พิจารณาส่วนต่างของปริมาณ GPPS กบั GPPD (GPP Gap) และส่วนต่าง

ของราคา (GPP deflator) แล้วจึงท าการปรับ (simulate) ให้แบบจ าลองเขา้สู่ภาวะดุลยภาพอีกคร้ัง 

เพื่อดูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อ GPP รวมทั้งตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 

  ขั้นที ่3 พิจารณาผลกระทบจากปัจจยัภายนอกกบัขอ้มูลจริงในอดีต เพื่อหาค่า Error 

ของแบบจ าลอง ซ่ึงจะน าไปใชใ้นการติดตามและประเมินภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัในระยะต่อไป 

  ขั้นที่ 4 จดัการกับค่า Error ของแบบจ าลอง ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากข้อผิดพลาด  

ทางตวัเลข การให้น ้ าหนกัของเคร่ืองช้ีแต่ละตวัผิด หรือการเลือกเคร่ืองช้ีผิด เป็นตน้ ในการแกปั้ญหา 

Error ท่ีมีค่าสูงสามารถกระท าไดโ้ดยการหาว่าค่า Error เกิดจากส่วนใดสูงท่ีสุด จากนั้นจึงท าการ

พิจารณาและด าเนินการแกไ้ขจากจุดดงักล่าว 

 

2.6 ข้อมูลทางเศรษฐกจิทีใ่ช้ในการติดตามและประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 

 2.6.1 ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน จากตารางเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ   

ของจงัหวดั (Economic Leading Indicator: ELI) 

 2.6.2 ข้อมูลสถิติผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (Gross Provincial Product: GPP) แบบ Top down 

และ แบบ Bottom up โดยแบ่งเป็น 

  (1) สถิติผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวดัภาคอุปทาน (GPPSupply) ประกอบดว้ย การผลิต

ภาคเกษตรกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการผลิตภาคบริการ  

  (2) สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุปสงค์ (GPPDemand) ประกอบดว้ยการบริโภค

ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจ่้ายภาครัฐ และการคา้ชายแดน (การส่งออกลบการน าเขา้) 
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 2.6.3 ข้อมูลภาวะการท างานของประชากร ไดแ้ก่ จ านวนผูว้่างงาน อตัราการว่างงาน และ

จ านวนผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสังคม  

 2.6.4 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลติ 

 

2.7 การวเิคราะห์และเขียนรายงานเศรษฐกจิ  

 อตัราการเปล่ียนแปลงหรืออตัราการขยายตวั (growth) ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 

ไดแ้ก่ 

 2.7.1 %YoY หรือ Year-over-Year เป็นตัวเลขการเปล่ียนแปลงซ่ึงเปรียบเทียบกับ         

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เช่น เดือนมกราคม ปี 2563 เทียบกบัเดือนมกราคม ปี 2562 หรือไตรมาสท่ี 1 

ปี 2563 เทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 เป็นตน้ 

  ข้อดี  

- เป็นการประเมินการปรับตวัทางเศรษฐกิจเม่ือเทียบกบัช่วงหน่ึงปีท่ีผา่นมา 

- ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 

- เป็นการขจดัปัญหาเร่ืองปัจจยัฤดูกาล เน่ืองจาก ไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัฤดูกาล 

เพราะเป็นการเปรียบเทียบกบัจุดเดียวกนัในปีก่อนหนา้ 

 ข้อควรระวงั 

- ในภาวะท่ีมีความผิดปกติเกิดข้ึนอาจท าให้ขอ้มูลในบางช่วงเวลาสูงหรือต ่ากวา่ปกติ 

ท าให้การติดตามขอ้มูลในรูปแบบน้ีจึงไม่สามารถสะทอ้นภาวะเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง

ได ้ดงันั้น จึงควรระมดัระวงัในการตีความหรืออาจใช ้%MoM แทน 

- ปัญหา “ฐานต ่า” หรือ “ฐานสูง” เช่น การเหล่ือมเดือนของปัจจยัฤดูกาล อย่างเช่น 

ปริมาณน ้าฝน ซ่ึงบางปีอาจไม่ตรงเดือนกนั 

 2.7.2 %QoQ หรือ Quarter-over-Quarter เป็นตวัเลขการเปล่ียนแปลงซ่ึงเปรียบเทียบกบั

ไตรมาสท่ีผา่นมา เช่น ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 

 2.7.3 %MoM หรือ Month-over-Month เป็นตวัเลขการเปล่ียนแปลงซ่ึงเปรียบเทียบกับ

เดือนท่ีผา่นมา เช่น เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2563 เทียบกบัเดือนมกราคม ปี 2563 
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  ข้อดีของการใช้ %MoM  %QoQ 

- ใชดู้แรงส่งของเศรษฐกิจ (momentum) เดือนต่อเดือน 

- ใชดู้ Turning Point 

- ใชใ้นการติดตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงท่ีหดตวัจาก shock หรือในช่วงท่ีเศรษฐกิจ

ก าลงัฟ้ืนตวั ในขณะท่ี %YoY ติดลบตลอด 

  ข้อควรระวงัของการใช้ %MoM  %QoQ 

- จ าเป็นตอ้งขจดัปัจจยัฤดูกาล (sa) ก่อนท า Growth เสมอ (%MoM sa  %QoQ sa) 

- ในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต ่าจนถึงจุดต ่าสุดและก าลงัเร่ิมฟ้ืนตวั ค่า Growth อาจจะเป็น

ค่าบวกหรือค่าลบบา้งเป็นปกติ 

- ในการท าใหก้ารเปล่ียนแปลงรายเดือนซ่ึงมกัจะผนัผวนมากใหเ้รียบข้ึน  

อาจท าได้โดยใช้วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (ma) ร่วมด้วย คือ sa ---> ma ---> %MoM  

(%MoM sa 3mma) 

 

 การใช้ค าในการเขียนรายงานเศรษฐกจิ 

ตารางที ่2.1 การใช้ค าในการเขียนวเิคราะห์ %YoY 

พฤศจิกายน  %YoY ธันวาคม  %YoY การใช้ค า 
7  ขยายตวัร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
-5  หดตวัร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
3 5 ขยายตวัต่อเน่ือง/ขยายตวัในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน 
6 4 ชะลอตวั/ขยายตวัในอตัราท่ีลดลง 
-2 -5 หดตวัในอตัราท่ีเพิ่มข้ึน/อตัราการหดตวัเพิ่มข้ึน 
-4 -1 หดตวัในอตัราท่ีลดลง/อตัราการหดตวัลดลง 
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ตารางที ่2.2 การใช้ค าในการเขียนวเิคราะห์ %MoM  %QoQ 

Q4  %QoQ sa ธันวาคม  %MoM sa การใช้ค า 
5  ขยายตวัจากไตรมาสก่อน 
-3  หดตวัจากไตรมาสก่อน 
 4 ขยายตวัจากเดือนก่อน 
 -8 หดตวัจากเดือนก่อน 
 0.2 ทรงตวัจากเดือนก่อน/ขยายตวัเล็กนอ้ย 
 -0.3 ทรงตวัจากเดือนก่อน/หดตวัเล็กนอ้ย 

   



บทที ่3 

การจัดท ารายงานประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 
 

3.1 กระบวนการจัดท าประมาณการเศรษฐกจิจังหวดัโดยวธีิ Management Chart  

ในการจดัท าแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัโดยวิธี Management Chart จะอาศยั

ข้อมูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจังหวดัรายเดือน ซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองช้ี ด้านการผลิต (Supply Side)     

ดา้นการใช้จ่าย (Demand Side) และดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) เพื่อจดัท า

ดัชนี เศรษฐกิจจังหวัดแต่ละด้าน ใน Worksheet main ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Excel               

โดยมีกระบวนการในการจดัท า ดงัน้ี 

(1) การทบทวนและตรวจสอบขอ้มูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือน (จากตารางเคร่ืองช้ี

ภาวะเศรษฐกิจจงัหวดั หรือ ตาราง Economic Leading Indicator: ELI) เพื่อปรับปรุงขอ้มูลเคร่ืองช้ี

ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนัใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์ 

(2) การคดัเลือกเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดั (จากตารางเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจจงัหวดั หรือ 

ตาราง Economic Leading Indicator: ELI)  ท่ีส าคัญ ทั้ งในด้านการผลิต ด้านการใช้จ่าย และ           

ดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อน ามาจดัท าแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดั  

(3) การปรับปรุงและซ่อมขอ้มูล หากพบขอ้มูลท่ีมีความผิดปกติ โดยเฉพาะขอ้มูลผลผลิต

ทางการเกษตรซ่ึงมีการเหล่ือมเดือนท่ีไม่ตรงตามฤดูกาล จ าเป็นต้องมีการปรับข้อมูลเพื่อให้

สอดคลอ้งตามฤดูกาล 

(4) การจดัท าแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดัด้วยขอ้มูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือน      

ซ่ึงประกอบดว้ย 

 (4.1) เคร่ืองช้ีดา้นการผลิต (Supply Side) ไดแ้ก่ 

- ดชันีผลผลิตภาคเกษตรกรรมจงัหวดั (Agricultural Production Index: API) 
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- ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจงัหวดั (Industrial Production Index: IPI) 

- ดชันีผลผลิตภาคบริการจงัหวดั (Service Production Index: SI) 

- ดชันีรายไดเ้กษตรกร (Farm Income Index) 

(4.2) ดา้นการใชจ่้าย (Demand Side) ไดแ้ก่ 

- ดชันีการบริโภคภาคเอกชนจงัหวดั (Private Consumption Index: Cp Index) 

- ดชันีการลงทุนภาคเอกชนจงัหวดั (Private Investment Index: Ip Index) 

- ดชันีการใชจ่้ายภาครัฐจงัหวดั (Government Expenditure Index: G Index) 

- ดชันีการคา้ชายแดนจงัหวดั (Export Import Index: Xm Index) 

(4.3) ดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) ไดแ้ก่ 

- ดา้นระดบัราคา (ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดั/อตัราเงินเฟ้อ) ดชันีราคาผูผ้ลิต 

- GPP Deflator 

- ดา้นการจา้งงาน 

(5) การจดัท าดชันีเศรษฐกิจจงัหวดัในแต่ละด้าน ในรูปแบบข้อมูลรายเดือนและรายปี    

โดยก าหนดให้ปี 2548 เป็นปีฐาน (base year) และท าการค านวณหาน ้ าหนักในแต่ละเคร่ืองช้ี     

อตัราการเปล่ียนแปลง (% Growth) ของข้อมูลรายเดือนและรายปี ตลอดจนค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 

(Moving Average) 3 เดือน 6 เดือน จากขอ้มูลดชันีรายเดือน 

(6) การค านวณน ้ าหนักของแต่ละดัชนีเศรษฐกิจ ทั้ งด้านการผลิตและด้านการใช้จ่าย         

ใน Worksheet weight เพื่อจดัท า GPP ดา้นอุปทาน (GPP Supply Side: GPPS) และ GPP ดา้นอุปสงค์ 

(GPP Demand Side: GPPD) 

(7) การจดัท า Consensus และ Consensus Range โดยการสอบถามความคิดเห็น (Focus Group) 

จากผูเ้ช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจของเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจังหวดัในแต่ละด้าน เพื่อประมาณการถึง        

ร้อยละ (%) ของการเจริญเติบโต/การขยายตวัตลอดทั้งปี เพื่อค านวณหาค่า Min (%) Consensus (%) 

และ Max (%) 

 (8) การเช่ือม Consensus และ Consensus Range เขา้กบัแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดัท่ีมีการ

ปรับเขา้สู่สมดุล รวมทั้งมีการปรับค่า Error ใหเ้ป็นท่ียอมรับทางสถิติ 
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 (9)  การจัดท าตารางสรุป (Summary Table)  ใน Worksheet Summary เพื่ อพิจารณา               

ผลการประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัท่ีมีต่อตวัแปรเศรษฐกิจจงัหวดัท่ีส าคญั 

 (10) การจัดท าตารางการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรสมมติฐาน (Sensitivity 

Analysis Table) ใน Worksheet Sensitivity โดยตอ้งมีการจดัท าตารางเพิ่มเติมประกอบ คือ ตาราง 

Summary กรณีปกติ ใน Worksheet Basecase  และ ตาราง Summary การเปล่ียนแปลง ใน Worksheet 

Change 

   จากตารางการวิเคราะห์ความอ่อนไหวฯ แสดงให้เห็นว่า เม่ือตวัแปรสมมติฐาน 

(Consensus) เปล่ียนแปลงไปหน่ึงหน่วย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้ งขนาดและทิศทาง           

โดยจะน าผลลพัธ์ก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงมาเปรียบเทียบกนั  เพื่อแสดงวา่ผลลพัธ์แตกต่างไป

จากเดิมมากนอ้ยเพียงใดและเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ 

 (12) การทดสอบค่าของขอ้มูลในตารางสรุป (Summary Table) ตามตารางการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวฯ เพื่อน ามาจดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 

 (13) การน าเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั ซ่ึงจะน าเสนอเป็นระยะทุกๆ 3 เดือน 

(ตามขอ้มูลท่ีจดัท า Consensus) เพื่อเผยแพร่ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนในจงัหวดั 

 

3.2 ขั้นตอนการจัดท าประมาณการเศรษฐกจิจังหวดัโดยวธีิ Management Chart 

 3.2.1 การจัดเกบ็ข้อมูล  

  (1) จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือน ในฐานขอ้มูล Excel 

File “ตารางเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจจงัหวดั” (ตาราง Economic Leading Indicator: ELI ซ่ึงเป็นตาราง

ท่ีใช้ในการจดัท ารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจงัหวดัรายเดือน) โดยจะตอ้งมีขอ้มูลรายเดือน   

เป็นอนุกรมตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2548 (หรือก่อนหนา้ หากสามารถจดัเก็บขอ้มูลได)้ จนถึงเดือน

ปัจจุบนั 

  (2) บันทึกข้อมูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือนลงในตารางเคร่ืองช้ีภาวะ

เศรษฐกิจจงัหวดั ตามดา้นท่ีเคร่ืองช้ีฯสามารถสะทอ้นในดา้นนั้น ไดแ้ก่ 
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   (2.1) เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต: Supply Side) ประกอบด้วย 

ภาคเกษตรกรรม (เกษตร ปศุสัตว ์และประมง) ภาคอุตสาหกรรม (เหมืองแร่และอุตสาหกรรม     

การผลิต) และภาคบริการ 

   (2.2) เศรษฐกิจดา้นอุปสงค ์(ดา้นการใชจ่้าย: Demand Side) ประกอบดว้ย 

การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจ่้ายภาครัฐ และดา้นการคา้ชายแดน (ถา้มี) 

   (2.3) เศรษฐกิจดา้นการเงิน 

   (2.4) ดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ ดา้นระดบัราคาและดา้นการจา้งงาน 

  (3) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือน เน่ืองจาก

อาจมีความผิดพลาดทางข้อมูลเกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการบันทึกข้อมูลท่ีผิดพลาดหรือ    

ความผดิพลาดจากแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

  (4) เพิ่มเติมขอ้มูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือน ซ่ึงสะทอ้นเศรษฐกิจจงัหวดั

ในแต่ละดา้น ใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

  (5) ปรับปรุงขอ้มูลเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือนให้เป็นปัจจุบนั หากมีการ

เปล่ียนแปลงใดๆ จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

 3.2.2 การคัดเลอืกเคร่ืองช้ีเศรษฐกจิจังหวดั  

  ในการจดัท าแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั จ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือก

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัรายเดือนจากตารางเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจจงัหวดั (หรือตาราง Economic 

Leading Indicator: ELI) โดยท าการเลือกเคร่ืองช้ีฯ รายเดือนท่ีสามารถสะท้อนเศรษฐกิจจงัหวดั    

ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

(1)  เค ร่ือง ช้ี เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม  ซ่ึ งใช้ในการจัดท าดัชนีผลผลิต                   

ภาคเกษตรกรรมจงัหวดั (Agricultural Production Index: API) ไดแ้ก่ 

- เคร่ืองช้ีฯ ปริมาณผลผลิตพืช ผลไมท่ี้ส าคญั ปศุสัตวท่ี์ส าคญั  และประมง 

(สัตว์น ้ า) ท่ีส าคัญ ในจงัหวดั โดยเคร่ืองช้ีฯ ท่ีคดัเลือกมาจะต้องมีน ้ าหนักเกินร้อยละ 70 ของ        

ภาคเกษตรกรรมรวม (GPP สาขาเกษตรและสาขาประมง) ซ่ึงค านวณจากมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาปัจจุบนั
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ของปีล่าสุดของกิจกรรมเคร่ืองช้ีฯ ท่ีคดัเลือกมา เทียบกบัมูลค่า GPP สาขาเกษตรและสาขาประมง 

ณ ราคาปัจจุบนัของปีล่าสุด 

- เคร่ืองช้ีฯ ราคาผลผลิตพืช ผลไมท่ี้ส าคญั ปศุสัตวท่ี์ส าคญั  และประมง 

(สัตวน์ ้า) ท่ีส าคญั ในจงัหวดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเคร่ืองช้ีฯ ปริมาณผลผลิตท่ีคดัเลือกมา เพื่อน ามาจดัท า

ดชันีรายไดเ้กษตรกร (Farm Income Index) 

(2)  เค ร่ือง ช้ี เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ซ่ึ งใช้ในการจัดท าดัชนีผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรมจงัหวดั (Industrial Production Index: IPI) ไดแ้ก่  

ขอ้มูลเคร่ืองช้ีฯ ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการจดัเก็บเพื่อน ามาใชใ้นแบบจ าลอง คือ  

- ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดั 

- จ านวนโรงงานในจงัหวดั (ขอ้มูลสะสม) 

- จ านวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมในจงัหวดั (ขอ้มูลสะสม) 

ขอ้มูลเคร่ืองช้ีฯ อ่ืนๆ เช่น 

- ปริมาณผลผลิตแร่ท่ีส าคญัของจงัหวดั  

- ยอดขายท่ีผูป้ระกอบการแจง้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มดา้นอุตสาหกรรม  

- ภาษีสรรพสามิตการผลิตภาคอุตสาหกรรมในจงัหวดั 

- อ่ืนๆ 

(3) เคร่ืองช้ีเศรษฐกจิภาคบริการ ซ่ึงใชใ้นการจดัท าดชันีผลผลิตภาคบริการจงัหวดั 

(Service Production Index: SI) ไดแ้ก่ 

- จ านวนนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั 

- จ านวนนกัท่องเท่ียวผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

- จ านวนเท่ียวบิน /จ านวนเท่ียวเรือโดยสาร ในจงัหวดั 

- จ านวนผูโ้ดยสารผา่นสนามบิน /จ านวนผูโ้ดยสารผา่นเรือโดยสาร ในจงัหวดั 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภตัตาคาร 

- ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภาคโรงแรมและภตัตาคาร 

- อตัราการเขา้พกัรายเดือน 

- ยอดขายจากธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีกในจงัหวดั /ยอดขายหา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดั 
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- จ านวนผูม้ารับบริการในสถานพยาบาล /จ านวนผูป่้วยในและผูป่้วยนอกของ

โรงพยาบาล 

- อ่ืนๆ 

โดยเคร่ืองช้ีฯ ท่ีคดัเลือกมาจะตอ้งมีน ้าหนกัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของภาคบริการรวม 

(11 สาขา ตั้ งแต่สาขาก่อสร้างจนถึงสาขาลูกจ้างในครัวเรือน) ซ่ึงค านวณจากภาษีมูลค่าเพิ่ม                               

ณ ราคาปัจจุบนัของปีล่าสุดของกิจกรรมเคร่ืองช้ีฯ ท่ีคดัเลือกมา เทียบกบัมูลค่า GPP ภาคบริการรวม        

ณ ราคาปัจจุบนัของปีล่าสุด 

  (4) เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ซ่ึงใชใ้นการจดัท าดชันีการบริโภค

ภาคเอกชนจงัหวดั (Private Consumption Index: Cp Index) ไดแ้ก่  

ขอ้มูลเคร่ืองช้ีฯ ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการจดัเก็บเพื่อน ามาใชใ้นแบบจ าลอง คือ  

- ภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีก /รายไดข้องผูป้ระกอบการคา้ส่ง- 

คา้ปลีกท่ีแจง้ยืน่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล /จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล      

จดทะเบียนใหม่ 

- ปริมาณจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์/จ านวนรถจกัรยานยนตจ์ดทะเบียนใหม่ 

ขอ้มูลเคร่ืองช้ีฯ อ่ืนๆ เช่น ปริมาณจ าหน่ายสุราและเบียร์ เป็นตน้ 

  (5) เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงใชใ้นการจดัท าดชันีการลงทุน

ภาคเอกชนจงัหวดั (Private Investment Index: Ip Index) ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลเคร่ืองช้ีฯ ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการจดัเก็บเพื่อน ามาใชใ้นแบบจ าลอง คือ  

- พื้นท่ีขออนุญาตก่อสร้าง 

- ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รายเดือน /จ านวนรถยนต์            

เพื่อการพาณิชยจ์ดทะเบียนใหม่รายเดือน 

- ปริมาณสินเช่ือเพื่อการลงทุน 

ขอ้มูลเคร่ืองช้ีฯ อ่ืนๆ เช่น 

- ภาษีจากการท าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ์/ค่าธรรมเนียมขายฝากท่ีดิน 

- ยอดขายปูนซีเมนต ์
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- จ านวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล 

- อ่ืนๆ 

(6) เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ซ่ึงใช้ในการจดัท าดชันีการใช้จ่าย

ภาครัฐจงัหวดั (Government Expenditure Index: G Index) ไดแ้ก่ 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประจ า 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทอ้งถ่ิน งบประจ า 

- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทอ้งถ่ิน งบลงทุน 

(7) เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน ซ่ึงใชใ้นการจดัท าดชันีการคา้ชายแดน

จังหวัด  (Export Import Index: Xm Index)  ได้แ ก่  มูลค่ าการน า เข้า สินค้าผ่ านด่านศุลกากร               

(ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน) และ มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากร    

(ด่านพรมแดน จุดผา่นแดนถาวร จุดผอ่นปรน) 

(8) เคร่ืองช้ีเศรษฐกจิด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ซ่ึงใชใ้นการจดัท าดชันีต่างๆ ดงัน้ี 

- ดชันีราคาผูบ้ริโภคระดบัจงัหวดั 

- ดชันีราคาผูผ้ลิต 

- จ านวนลูกจา้งในระบบประกนัสังคม 

- จ านวนผูมี้งานท า 

- จ านวนผูว้า่งงาน 

(9) เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจด้านการเงิน  ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองช้ีสนับสนุนในการจัดท า

แบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั ไดแ้ก่ 

- ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย ์

- ปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย ์

- ปริมาณเงินฝากสถาบนัการเงินของรัฐ 

- ปริมาณสินเช่ือสถาบนัการเงินของรัฐ 
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3.2.3 การก าหนดน า้หนักในการจัดท าดัชนีเศรษฐกจิจังหวัดและแบบจ าลองเศรษฐกจิจังหวดั 

 (1) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (Agricultural Production Index: API) และ 

ดัชนีรายได้เกษตรกร (Farm Income Index) จังหวัด ค  านวณหาน ้าหนกัจากมูลค่าเพิ่มราคาปีปัจจุบนั

ของเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตรและสาขาประมง) จากขอ้มูล GPP แบบ Bottom up 

โดยหาสัดส่วนมูลค่าเพิ่มเคร่ืองช้ีฯ กบั GPP ภาคเกษตรกรรม 

 (2) ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรมจังหวดั (Industrial Production Index: IPI) 

  วิธีที่ 1 ค านวณหาน ้ าหนกัโดยการหาความสัมพนัธ์ Correlation ระหว่าง

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมรายปี กับ GPP Constant ภาคอุตสาหกรรม (สาขาเหมืองแร่  

สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า) โดยค่า Correlation จะอยูร่ะหว่าง -1 ถึง 1 หากเคร่ืองช้ีฯ มีค่า 

Correlation นอกเหนือจากช่วงดงักล่าว ใหใ้ชว้ธีิท่ี 2  

  วิ ธี ที่  2 ค า น วณห าน ้ า ห นั ก โ ด ย ก า รห า ค่ า เ ฉ ล่ี ย ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ช้ี

ภาคอุตสาหกรรมรายปี และ GPP Constant ภาคอุตสาหกรรม (สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม 

และสาขาไฟฟ้า) แลว้จึงค านวณหาสัดส่วนเคร่ืองช้ีฯ เทียบกบั GPP ภาคอุตสาหกรรม 

 (3) ดัชนีผลผลิตภาคบริการจังหวัด (Service Production Index: SI) ค านวณหา

น ้าหนกัจากมูลค่าเพิ่มราคาปีปัจจุบนัของเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคบริการ (11 สาขา ตั้งแต่สาขาก่อสร้าง

จนถึงสาขาลูกจา้งในครัวเรือน) จากขอ้มูล GPP แบบ Bottom up โดยหาสัดส่วนมูลค่าเพิ่มเคร่ืองช้ี

ในภาคบริการ กบั GPP ภาคบริการ 

 (4) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนจังหวัด (Private Consumption Index: Cp Index) 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยการหาค่าเฉล่ียของเคร่ืองช้ีดชันีการบริโภคภาคเอกชน และแปลงเป็นมูลค่า

หน่วยเดียวกนั (บาท) แล้วจึงหาค่าน ้ าหนกัจากสัดส่วนมูลค่าเคร่ืองช้ีฯ กบัมูลค่ารวมของเคร่ืองช้ี

ทั้งหมด 

 (5) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนจังหวัด (Private Investment Index: Ip Index) 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยการหาค่าเฉล่ียของเคร่ืองช้ีดชันีการลงทุนภาคเอกชน และแปลงเป็นมูลค่า

หน่วยเดียวกนั (บาท) แล้วจึงหาค่าน ้ าหนกัจากสัดส่วนมูลค่าเคร่ืองช้ีฯ กบัมูลค่ารวมของเคร่ืองช้ี

ทั้งหมด 
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 (6) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัด (Government Expenditure Index: G Index) 

ค านวณหาน ้ าหนักโดยการหาค่าเฉล่ียของเคร่ืองช้ีดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ และแปลงเป็นมูลค่า  

หน่วยเดียวกนั (บาท) แล้วจึงหาค่าน ้ าหนกัจากสัดส่วนมูลค่าเคร่ืองช้ีฯ กบัมูลค่ารวมของเคร่ืองช้ี

ทั้งหมด 

 (7)  ดัช นี มูลค่าการค้ าชายแดนจังหวัด  (Export Import Index: Xm Index) 

ค านวณหาน ้ าหนักโดยการหามูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉล่ีย (มูลค่าการน าเข้ารวมกับมูลค่า          

การส่งออกหารดว้ยสอง) เน่ืองจากมีเคร่ืองช้ีเดียว น ้าหนกัจึงเท่ากบั 1 

 (8) GPPS = API(Q) + IPI (Q) + SI (Q) ค านวณหาน ้ าหนกัโดยการหาค่าสัดส่วน

จากมูลค่าเพิ่มราคาปีปัจจุบนัของเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตรและสาขาประมง) 

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคบริการ (11 สาขา ตั้งแต่สาขาก่อสร้าง

จนถึงสาขาลูกจา้งในครัวเรือน) จากขอ้มูล GPP แบบ Bottom up เทียบกบั GPP รวมราคาปีปัจจุบนั 

 (9) GPPD = CPI Index + IP Index + G Index + XM Index ค านวณหาน ้ าหนัก

โดยการหาค่าเฉล่ีย CPI Index, IP Index, G Index และ XM Index เทียบกับ GPP constant price    

โดยเฉล่ีย เพื่อหาสัดส่วน แล้วจึงค านวณหาน ้ าหนักจากสัดส่วนของแต่ละดชันีเทียบกบัผลรวม

สัดส่วนดชันีรวมทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ในการค านวณหาค่าดชันี จะตอ้งมีการจดัท าดชันีแต่ละดา้นเป็นรายเดือนและ

รายปี โดยก าหนดใหปี้ 2548 เป็นปีฐาน พร้อมทั้งค านวณหาอตัราการเปล่ียนแปลง (% Growth) ของ

ขอ้มูลรายเดือนและรายปี และ ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (Moving Average) 3 เดือน 6 เดือน จากขอ้มูลดชันี

รายเดือน 

การจัดท า GPPS และ GPPD 

- ค านวณหา GPP ด้านอุปทาน (GPP Supply Side: GPPS) และ GPP ดา้นอุปสงค์ 

(GPP Demand Side: GPPD) จากแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดั แลว้น าไปเปรียบเทียบกบั GPP ของ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยพิจารณาจากค่า Error 

(GPPS – GPP NESDB) และ  Error (GPPD – GPP NESDB)  ตามล าดับ  หากเ ป็น (-) แสดงว่า 

ประมาณการต ่ า เ กินไป (Under Estimate)  แต่ถ้า เ ป็น (+)  แสดงว่าประมาณการสูงเ กินไป               

(Over Estimate) และ Average Error ควรมีค่าอยูร่ะหวา่ง -2 ถึง 2 
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3.2.4 การจัดท า Consensus 

 เป็นการสอบถามความคิดเห็น (Focus Group) จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจของ

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัในแต่ละด้าน โดยเป็นการประมาณการถึงร้อยละ (%) การเจริญเติบโต 

(ขยายตวั) ตลอดทั้งปี เพื่อค านวณหาค่า Min (%) Consensus (%) Max (%)  

 โดยการสอบถามความคิดเห็นจะตอ้งท าการสอบถามเป็นระยะทุกๆ 3 เดือน เช่น 

- สอบถาม ณ เดือนมีนาคม วา่ ทั้งปีปัจจุบนัจะเจริญเติบโต/ขยายตวั ก่ีเปอร์เซ็นต ์(%) 

- สอบถาม ณ เดือนมิถุนายน วา่ ทั้งปีปัจจุบนัจะเจริญเติบโต/ขยายตวั ก่ีเปอร์เซ็นต ์(%) 

- สอบถาม ณ เดือนกนัยายน ว่า ทั้งปีปัจจุบนัและปีถดัไปจะเจริญเติบโต/ขยายตวั           

ก่ีเปอร์เซ็นต ์(%) 

                - สอบถาม ณ เดือนธันวาคม ว่า ทั้งปีปัจจุบนัและปีถดัไปจะเจริญเติบโต/ขยายตวั           

ก่ีเปอร์เซ็นต ์(%) 

 ในการจัดท า  Consensus ควรมีข้อมูลอัตราการเปล่ียนแปลงของเคร่ืองช้ีฯ              

ในปีท่ีผ่านมา (ยอ้นหลงั 2 – 3 ปี) และ ขอ้มูลอตัราการเปล่ียนแปลงของผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ความเห็น

คร้ังท่ีผ่านมาในรอบปีท่ีมีการสอบถาม รวมทั้ง ควรมีรายละเอียดของเหตุผลในการคาดการณ์      

การเปล่ียนแปลงของเคร่ืองช้ีฯ จากผูเ้ช่ียวชาญ  

  เ ม่ือตรวจสอบการค านวณ Min (%) Consensus (%) Max (%) แล้ว จึงท าการ

เช่ือมโยงการค านวณไปยงัตารางแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดั เพื่อค านวณหา GPPS และ GPPD  

 3.2.5 การจัดท าตาราง Summary 

  เป็นการจดัท าตารางสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจงัหวดั (Summary 

Table) เพื่อพิจารณาผลของการประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัท่ีมีต่อตวัแปรเศรษฐกิจจงัหวดัท่ีส าคญั  

โดยตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

  (1) ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (ลา้นบาท) ณ ราคาปัจจุบนั (GPP Current prices) 

ซ่ึงเป็นตวัเลขจาก สศช. และตวัเลขอตัราการขยายตวั (%yoy) 

(2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (ล้านบาท) ณ ราคาคงท่ี ปี 2531 (GPP Constant 

price: 1988p) ซ่ึงเป็นตวัเลขจาก สศช. และตวัเลขอตัราการขยายตวั (%yoy) 
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(3) จ  านวนประชากร (คน: Person) ซ่ึงมาจากตวัเลขของ สศช. และตวัเลขอตัรา

การขยายตวั (%yoy) 

(4) ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อประชากร (บาท/คน/ปี) (GPP per capita) จากการค านวณ 

(5) อตัราการขยายตวัภาคการเกษตร (Agriculture: API %yoy) 

(6) อตัราการขยายตวัภาคอุตสาหกรรม (Industry: IPI %yoy) 

(7) อตัราการขยายตวัภาคบริการ (Service: SI %yoy) 

(8) อตัราการขยายตวัดา้นการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption: Cp %yoy) 

(9) อตัราการขยายตวัดา้นการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment: Ip %yoy) 

(10) อตัราการขยายตวัดา้นการใชจ่้ายภาครัฐ (Government Expenditure: G %yoy) 

(11) อตัราการขยายตวัดา้นการคา้ชายแดน (Border Trade: XM %yoy) 

(12) อตัราการขยายตวัรายไดเ้กษตรกร (Farm Income %yoy) 

(13) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 

(14) GPP Deflator (%yoy) 

(15) การจา้งงาน (Employment) จ  านวนผูมี้งานท า และการเปล่ียนแปลงของการจา้งงาน 

เม่ือท าการตรวจสอบการค านวณแล้ว จึงท าการเช่ือมโยงขอ้มูลการค านวณจาก

ตารางแบบจ าลองเศรษฐกิจจงัหวดัไปยงัตารางสรุปฯ (Summary Table) 

3.2.6 การทดสอบการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรสมมติฐาน 

  (1) จดัท าตารางการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปรสมมติฐาน (Sensitivity 

Analysis Table) ใน Worksheet Sensitivity โดยจ าเป็นตอ้งจดัท าตารางเพิ่มเติม คือ ตาราง Summary 

กรณีปกติ ใน Worksheet Basecase และ ตาราง Summary การเปล่ียนแปลง ใน Worksheet Change 
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  (2) ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปรสมมติฐานในแบบจ าลอง   

โดยเปล่ียนแปลงสมมติฐานจากตาราง Consensus เม่ือมีการเปล่ียนแปลงไป 1 % จะมีผลอย่างไร 

จากตาราง Summary การเปล่ียนแปลง ใน Worksheet Change 

 (3) น าค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานของเคร่ืองช้ีแต่ละตวั จากตาราง Summary 

การเปล่ียนแปลง ใน Worksheet Change มาใส่ในตารางการวเิคราะห์ฯ 

 (4) ค่าท่ีได้จากการทดสอบแสดงว่า เม่ือตัวแปรสมมติฐานเปล่ียนแปลงไป        

หน่ึงหน่วยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจทั้งขนาดและทิศทาง โดยจะน าผลลพัธ์ก่อนและ

หลงัการเปล่ียนแปลงมาท าการเปรียบเทียบกนัเพื่อพิจารณาว่า ผลจากการประมาณการชุดใหม่      

ซ่ึงแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงตวัแปรสมมติฐานนั้นแตกต่างไปจากเดิมมากนอ้ยเพียงใด 

และเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่  

  ตวัอย่างเช่น ปริมาณผลผลิตล าไยเปล่ียนแปลงลดลง 1 % จะท าให้ API 

ลดลง …. % Farm Income ลดลง …. % GPP Constant Price: 1988 ลดลง …. % การจา้งงานลดลง 

…. คน และ GPP per capita ลดลง …. บาท 

3.2.7 การจัดท ารายงานประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 

 เป็นการน าขอ้มูลจากตารางสรุปฯ (Summary Table) ท่ีมีการทดสอบค่าตามตาราง

การวิเคราะห์ฯ (Sensitivity Analysis Table)  มาจัดท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด               

ปีปัจจุบนัและปีถดัไป โดยจะน าเสนอรายงานเป็นระยะทุกๆ 3 เดือน (ตามขอ้มูลท่ีจดัท า Consensus) 

เพื่อเผยแพร่ไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจงัหวดั 

 ตวัอยา่งระยะเวลาในการน าเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั เช่น 

- รายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั..... ปี 2562 ณ เดือนมีนาคม 2562 ภายใน

วนัท่ี 5 เมษายน 2562 

- รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวดั..... ปี 2562 ณ เดือนมิถุนายน 2562 

ภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

- รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวดั..... ปี 2562 ณ เดือนกันยายน 2562 

ภายในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2562 
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- รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวดั..... ปี 2562 ณ เดือนธันวาคม 2562 

ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2563 

 รูปแบบของรายงาน   

- มีการสรุปผลการประมาณการเศรษฐกิจในหนา้แรก 

- มีตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั โดยจะตอ้ง

ประกอบด้วย สมมติฐานหลัก (สมมติฐานภายนอกและสมมติฐานด้านนโยบาย) และผลการ

ประมาณการ 

- มีการก าหนดนิยามของดัชนีเศรษฐกิจแต่ละด้านว่าประกอบด้วยเคร่ืองช้ี

เศรษฐกิจตวัใดบา้ง และมีการค านวณน ้าหนกัดว้ยวธีิใด อยา่งไร 
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เสถียรภาพเศรษฐกิจ 

ภาพที ่3.1 แผนผงัขั้นตอนการจัดท าแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกจิจังหวดัโดยวธีิ Management Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจจงัหวดั 
(Economic Leading Indicator: ELI ) 

คดัเลือกเคร่ืองช้ีจากตาราง ELI ทั้ง 3 ดา้น 
 ดา้นการผลิต (Supply Side) 
 ดา้นการใชจ่้าย (Demand Side) 
 ดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stability) 
 

ตารางแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 
โดยวิธี Management Chart ใน Worksheet main 

จดัท าดชันีเศรษฐกิจจงัหวดัแต่ละดา้น 
1. ค านวณหา GPPS 
 Error (GPPS – GPP NESDB) 
(-) Under Estimate 
(+) Over Estimate 
Average Error (-2 ถึง 2) 

2. ค านวณหา GPPD 
 Error (GPPD – GPP NESDB) 
(-) Under Estimate 
(+) Over Estimate 
Average Error (-2 ถึง 2) 

3. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจงัหวดั 
 ดชันีราคาผูบ้ริโภค 
 ดชันีราคาผูผ้ลิต 
 GPP Deflator ระดบัราคาทั้งจงัหวดั 
 การจา้งงานของจงัหวดั 

 
(ก าหนดปีฐานคือ ปี 2548 น าเสนอขอ้มูลเป็นรายเดือน 
รายปี และค านวณหา  %yoy  MV 3 เดือน 6 เดือน) 
 
 

 
 

เพ่ิมเติม/ปรับปรุงเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจจงัหวดัให้ครบถว้น 
(ปี 2548 – ปัจจุบนั) 

ปรับปรุงและซ่อมขอ้มูล 
(กรณีขอ้มูลผิดปกติ 

โดยเฉพาะขอ้มูลผลผลิต
การเกษตรท่ีมี 
การเหล่ือมเดือน  
ไม่ตรงตามฤดูกาล) 

ค านวณหาน ้ าหนกัของ
เคร่ืองช้ีฯ แต่ละตวั  
ในแต่ละดา้น 
 เพื่อจดัท าดชันี  

ใน Worksheet weight 

ดชันีผลผลิตภาคเกษตรกรรมจงัหวดั 
Agricultural Production Index: API (Q) 

ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจงัหวดั 
Industrial Production Index: IPI (Q) 

ดชันีผลผลิตภาคบริการจงัหวดั 
Service Production Index: SI (Q) 

ดชันีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมจงัหวดั 
Agricultural Price Index: API (P) 

ดชันีรายไดเ้กษตรกรจงัหวดั 
Farm Income Index 

ดชันีการบริโภคภาคเอกชนจงัหวดั 
Private Consumption Index: CPI Index 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชนจงัหวดั 
Private Investment Index: IP Index 

ดชันีการใชจ่้ายภาครัฐจงัหวดั 
Government Expenditure Index: G Index 

ดชันีมูลค่าการคา้ชายแดนจงัหวดั (ถา้มี) 
Government Expenditure Index: G Index 

GPP Deflator ระดบัราคาทั้งจงัหวดั 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคจงัหวดั ดชันีราคาผูผ้ลิต 

ค านวณหาน ้าหนกัแต่ละดชันี เพื่อค านวณหา GPPS และ GPPD ใน 
Worksheet weight 

GPPS 

GPPD 
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แผนผังขั้นตอนการจัดท าแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจังหวดัโดยวธีิ Management Chart (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: คู่มือประมาณการเศรษฐกิจโดยวธีิ Management Chart (2559) 

จดัท า Consensus และ Consensus Range 
ใน Worksheet Consensus 

- Focus Group 
- ค านวณหา Min (%) Consensus (%) Max (%)  

Consensus ของจ านวนผูมี้งานท า ค  านวณไดจ้ากตาราง regression 
 

เช่ือม Consensus และ Consensus Range เขา้กบัแบบจ าลอง
เศรษฐกิจจงัหวดัท่ีมีการปรับเขา้สู่สมดุล 

และมีการปรับค่า Error ให้เป็นท่ียอมรับทางสถิติแลว้ 
ในตารางแบบจ าลองประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 

ใน Worksheet main 

จดัท าตารางสรุปภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้จงัหวดั 
(Summary Table) ใน Worksheet Summary 
แสดงผลการประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 

ต่อตวัแปรเศรษฐกิจจงัหวดัท่ีส าคญั 

จดัท าตารางการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตวัแปรสมมติฐาน 
(Sensitivity Analysis Table) ใน Worksheet Sensitivity 
เพื่อเป็นการวิเคราะห์ตวัแปรสมมติฐาน (consensus) 

วา่ถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎีหรือไม่ 

จดัท ารายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดั 
น าเสนอทุกๆ 3 เดือน 

GPP Current Prices (Million Baht) (%yoy) 

GPP Constant Prices (Million Baht) (%yoy) 

Population (Person) (%yoy) 

GPP per capita (Baht/person/year)  

Agriculture (%yoy) 
 
Industry (%yoy) 
 
Service (%yoy) 
 
Private Consumption (%yoy) 
 
Private Investment (%yoy) 
 
Government Expenditure (%yoy) 
 
Border Trade (%yoy) 
 
Farm Income (%yoy) 
 
GPP Deflator (%yoy) 
 
Inflation Rate (%p.a.) 
 
Employment (person) 
 

ตาราง Summary กรณีปกติ ใน Worksheet Basecase 
 

ตาราง Summary การเปล่ียนแปลง ใน Worksheet Change 
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ภาพที ่3.2 การค านวณหาน า้หนัก (Weight) เพือ่จัดท าดัชนีเศรษฐกจิจังหวดัและแบบจ าลองเศรษฐกจิจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ดชันีผลผลิตภาคเกษตรกรรมจงัหวดั 

Agricultural Production Index: API (Q) 

ดชันีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมจงัหวดั 

Agricultural Price Index: API (P) 

ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจงัหวดั 

Industrial Production Index: IPI (Q) 

ค านวณหาน ้ าหนกัจากมูลค่าเพ่ิม 
ราคาปีปัจจุบนัของเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจ 

ภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตร + สาขาประมง) 
จากขอ้มูล GPP แบบ Bottom up 
โดยหาสดัส่วนมูลค่าเพ่ิมเคร่ืองช้ีฯ  

กบั GPP ภาคเกษตรกรรม 

 
วิธีท่ี 1 ค  านวณหาน ้าหนกัโดยวิธีหาความสมัพนัธ์ 

Correlation ระหวา่ง เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมรายปี กบั GPP Constant 

ภาคอุตสาหกรรม (สศช.) (สาขาเหมืองแร่  

สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า) 
ค่า Correlation จะอยูร่ะหว่าง -1 ถึง 1 

หากเคร่ืองช้ีมีค่า Correlation ไม่อยูใ่นช่วงดงักล่าว 

ให้ใชวิ้ธีท่ี 2 

วิธีท่ี 2 ค  านวณหาน ้าหนกัโดยการหาค่าเฉล่ีย 

ของเคร่ืองช้ีภาคอุตสาหกรรมรายปี และ GPP 

Constant ภาคอุตสาหกรรม (สาขาเหมืองแร่ 
สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า)  

แลว้หาสดัส่วนเคร่ืองช้ีฯ เทียบกบั  

GPP ภาคอุตสาหกรรม (สศช.) 

 
ค านวณหาน ้ าหนกัจากมูลค่าเพ่ิมราคาปีปัจจุบนั 

ของเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคบริการ (11 สาขา ตั้งแต่

สาขาก่อสร้างจนถึงสาขาลูกจา้งในครัวเรือน) 

จากขอ้มูล GPP ของ สศช. โดยหาสดัส่วน

มูลค่าเพ่ิมเคร่ืองช้ีในภาคบริการ  
เทียบกบั GPP ภาคบริการ 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยหาสดัส่วนจากมูลค่าเพ่ิมราคาปีปัจจุบนัของ

เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตร + สาขาประมง) 
เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม (สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม 

และสาขาไฟฟ้า) และเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจภาคบริการ (11 สาขา ตั้งแต่สาขา

ก่อสร้างจนถึงสาขาลูกจา้งในครัวเรือน) จากขอ้มูล GPP ของ สศช. 

เทียบกบั GPP รวมราคาปีปัจจุบนั ของ สศช.  
เพ่ือก าหนดน ้าหนกั  API (Q)  IPI (Q)  SI (Q) 

ดชันีผลผลิตภาคบริการจงัหวดั 
Service Production Index: SI (Q) 

GPPS = API (Q) + IPI (Q) + SI (Q) 
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 การค านวณหาน า้หนัก (Weight) เพือ่จัดท าดัชนีเศรษฐกจิจังหวดัและแบบจ าลองเศรษฐกจิจังหวดั (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: คู่มือประมาณการเศรษฐกิจโดยวธีิ Management Chart (2559) 

 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยหาค่าเฉล่ียของเคร่ืองช้ีดชันีการบริโภค
ภาคเอกชน และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกนั (บาท)  

แลว้หาน ้าหนกัจากสดัส่วนมูลค่าเคร่ืองช้ีฯ  
กบัมูลค่ารวมของเคร่ืองช้ีทั้งหมด 

ดชันีการบริโภคภาคเอกชนจงัหวดั 
Private Consumption Index: CPI Index 

ดชันีการลงทุนภาคเอกชนจงัหวดั 
Private Investment Index: IP Index 

ดชันีการใชจ่้ายภาครัฐจงัหวดั 
Government Expenditure Index: G Index 

ดชันีมูลค่าการคา้ชายแดนจงัหวดั (ถา้มี) 
Export Import Index: XM Index 

GPPD = CPI Index + IP Index + G Index + XM Index 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยหาค่าเฉล่ียของเคร่ืองช้ีดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกนั (บาท)  

แลว้หาน ้าหนกัจากสดัส่วนมูลค่าเคร่ืองช้ีฯ  
กบัมูลค่ารวมของเคร่ืองช้ีทั้งหมด 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยหาค่าเฉล่ียของเคร่ืองช้ีดชันีการใชจ่้าย
ภาครัฐ และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกนั (บาท)  

แลว้หาน ้าหนกัจากสดัส่วนมูลค่าเคร่ืองช้ีฯ  
กบัมูลค่ารวมของเคร่ืองช้ีทั้งหมด 

ค านวณหาน ้ าหนกัโดยหามูลค่าการคา้ชายแดนโดยเฉล่ีย 
(มูลค่าการน าเขา้ + มูลค่าการส่งออก) / 2 

เน่ืองจากมีเคร่ืองช้ีเดียว น ้าหนกัจึงเท่ากบัหน่ึง 

หาค่าเฉล่ีย CPI Index, IP Index, G Index และ XM Index 
เทียบกบั GPP constant price โดยเฉล่ีย เพ่ือหาสดัส่วน 
และค านวณหาน ้าหนกัจากสดัส่วนของแต่ละดชันี 

เทียบกบัผลรวมสดัส่วนดชันีรวมทั้งหมด 



บทที ่4 

ข้อสังเกตของการจัดท ารายงานประมาณการเศรษฐกจิจังหวดั 

 
4.1 ด้านอุปทาน 

 ภาคการเกษตร 

- ปริมาณผลผลิตภาคการเกษตร ซ่ึงเป็นขอ้มูลผลผลิตพืชท่ีส ำคญั ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีรำยเดือน 

จ ำเป็นตอ้งมีกำรซ่อมขอ้มูลปรับฤดูกำล (กำรเหล่ือมเดือนท่ีไม่ตรงตำมฤดูกำล) และเม่ือน ำเสนอ

ขอ้มูลเป็นรำยปี ให้รวมขอ้มูล 12 เดือนตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำร      

ใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- ราคาผลผลิตภาคการเกษตร เป็นขอ้มูลเคร่ืองช้ีรำยเดือน ในกำรน ำเสนอขอ้มูลเป็นรำยปี 

ให้เฉล่ียข้อมูล 12 เดือนตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยต้องระมดัระวงัในกำรใช้สูตรท่ีคลุม       

ช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- การค านวณหาดัชนีรายเคร่ืองช้ี ตอ้งก ำหนดปีฐำนเพื่อน ำมำเป็นตวัหำรชุดขอ้มูลรำยเดือน 

ซ่ึงจะใชข้อ้มูลเฉล่ียทั้งปีของปีฐำนเป็นตวัหำร และตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูล

ซ่ึงน ำมำใช้ให้อยู่ในต ำแหน่งท่ีถูกต้อง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดัชนีเบ้ืองต้น คือ ดัชนีท่ีเป็น            

ปีฐำนเฉล่ียจะตอ้งเท่ำกบั 100 

- การก าหนดน ้าหนักภาคการเกษตร อำศัยข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด              

แบบ Bottom up ของปีล่ำสุด โดยจะใช้มูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำประจ ำปีรำยกิจกรรมเป็นตวัก ำหนด

น ้ำหนกั ซ่ึงมีเกณฑ์ในกำรจดัท ำ คือ มูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำประจ ำปีรำยกิจกรรมท่ีเลือกจะตอ้งรวมกนั

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70 ของภำคกำรเกษตร (สำขำเกษตรและสำขำประมง) 

- การจัดท าดัชนีรายได้เกษตรกร ใหน้ ำดชันีปริมำณคูณกบัดชันีรำคำแลว้หำรดว้ย 100 
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ภาคอุตสาหกรรม 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้รวมข้อมูล 12 เดือน      

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน (สะสม) เม่ือน ำเสนอข้อมูลดิบเป็นรำยปี ให้ใช้ข้อมูล            

ณ เดือนธนัวำคม โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรดึงขอ้มูล คือ พิจำรณำวำ่ขอ้มูลท่ีน ำมำใชอ้ยูใ่นต ำแหน่ง

ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ เช่น จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม และจ ำนวนทุนจดทะเบียนอุตสำหกรรม เป็นตน้ 

- การค านวณหาดัชนีรายเคร่ืองช้ี ต้องก ำหนดปีฐำนเพื่อน ำมำเป็นตัวหำรชุดข้อมูล          

รำยเดือน ซ่ึงจะใช้ขอ้มูลเฉล่ียทั้งปีของปีฐำนเป็นตวัหำร และตอ้งระมดัระวงัในกำรใช้สูตรท่ีคลุม

ช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำใช้ให้อยู่ในต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดชันีเบ้ืองตน้ คือ ดชันี       

ท่ีเป็นปีฐำนเฉล่ียจะตอ้งเท่ำกบั 100 

- การค านวณหาน ้าหนักดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม มี 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 ใช้มูลค่ำเพิ่ม 

ณ รำคำคงท่ี (CVM) จำกขอ้มูลของ สศช. (สำขำเหมืองแร่ สำขำอุตสำหกรรม และสำขำไฟฟ้ำ)     

หำควำมสัมพนัธ์กบัดชันีเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม โดยควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำวจะตอ้ง

ไม่ติดลบ และวิธีท่ี 2 ซ่ึงใชใ้นกรณีท่ีควำมสัมพนัธ์เป็นลบ โดยจะน ำมูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำคงท่ี (CVM) 

และดชันีเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรมมำหำค่ำเฉล่ีย แล้วน ำค่ำเฉล่ียของดชันีเคร่ืองช้ี

ภำวะเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรมมำหำรดว้ยมูลค่ำเพิ่มเฉล่ีย ณ รำคำคงท่ี (CVM) เพื่อหำสัดส่วน 

จำกนั้นจึงท ำกำรค ำนวณหำน ้ำหนกัโดยน ำสัดส่วนแต่ละรำยกำรมำหำรดว้ยสัดส่วนรวม 

ภาคบริการ 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้รวมข้อมูล 12 เดือน      

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน (สะสม) เม่ือน ำเสนอข้อมูลดิบเป็นรำยปี ให้ใช้ข้อมูล            

ณ เดือนธนัวำคม โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรดึงขอ้มูล คือ พิจำรณำวำ่ขอ้มูลท่ีน ำมำใชอ้ยูใ่นต ำแหน่ง

ท่ีถูกตอ้งหรือไม่  
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- การค านวณหาดัชนีรายเคร่ืองช้ี ต้องก ำหนดปีฐำนเพื่อน ำมำเป็นตัวหำรชุดข้อมูล          

รำยเดือน ซ่ึงจะใช้ขอ้มูลเฉล่ียทั้งปีของปีฐำนเป็นตวัหำร และตอ้งระมดัระวงัในกำรใช้สูตรท่ีคลุม

ช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำใช้ให้อยู่ในต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดชันีเบ้ืองตน้ คือ ดชันี       

ท่ีเป็นปีฐำนเฉล่ียจะตอ้งเท่ำกบั 100 

- การค านวณหาน ้าหนักดัชนีผลผลิตภาคบริการ ใชมู้ลค่ำเพิ่ม ณ รำคำประจ ำปี จำก สศช. 

ของสำขำบริกำร (11 สำขำ ตั้ งแต่สำขำก่อสร้ำงจนถึงสำขำลูกจ้ำงในครัวเรือน) ท่ีเก่ียวข้องกับ

เคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจมำเป็นตวัแทนในกำรก ำหนดน ้ ำหนกั ซ่ึงหำกมีเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจอยูใ่น

สำขำกำรผลิตเดียวกนัใหน้ ำน ้ ำหนกัท่ีไดข้องสำขำดงักล่ำวมำหำรดว้ยจ ำนวนเคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจ 

โดยมูลค่ำเพิ่ม ณ รำคำประจ ำปีท่ีน ำมำใชจ้ะตอ้งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 50 ของภำคบริกำรรวม 

ดัชนีรวมด้านอุปทาน 

- เม่ือจดัท ำดชันีครบทั้ง 3 ดำ้น (เกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร) ให้น ำดชันีรวมในแต่ละดำ้น

คูณกบัน ้ ำหนกัในแต่ละดำ้น โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรผกูสูตรกำรค ำนวณท่ีดชันีรวมและน ้ ำหนกั

จะตอ้งเป็นรำยกำรเดียวกนั 

- ในกำรก ำหนดน ้ ำหนกัแต่ละดำ้น จะใชมู้ลค่ำเพิ่ม ณ รำคำประจ ำปีของทั้ง 3 ดำ้น (เกษตร 

อุตสำหกรรม และบริกำร) จำก สศช. ปีล่ำสุด เทียบกบัมูลค่ำเพิ่มรวม ณ รำคำประจ ำปี 

- เม่ือไดด้ชันีรวมดำ้นอุปทำนแลว้ ให้ท ำกำรหำค่ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลง จำกนั้นจึงท ำกำร

ปรับอตัรำกำรเปล่ียนแปลงดำ้นอุปทำน (%yoy GPPS Adjusted) โดยน ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลงรำยปี

ด้ำนอุปทำนลบกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำเพิ่มรวม (CVM) จำก สศช. จะได้ผลต่ำง           

ในแต่ละปี จำกนั้ นน ำผลต่ำงมำหำค่ำเฉล่ีย (Average Error) โดยก ำหนดให้ค่ำ Average Error 

คลำดเคล่ือนอยู่ในช่วง (±2) ซ่ึงค่ำ Average Error จะน ำไปลบกบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของดชันี

ดำ้นอุปทำนในปีท่ี สศช. ไม่มีกำรประกำศตวัเลขจริงของสถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั แบบ Top down 

และท่ีส ำคญั อตัรำกำรเปล่ียนแปลงหลงัปรับจะตอ้งอยู่ระหวำ่งอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของ (เกษตร 

อุตสำหกรรม และบริกำร)  
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4.2 ด้านอุปสงค์ 

 ด้านการบริโภคภาคเอกชน 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้รวมข้อมูล 12 เดือน      

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- การค านวณหาดัชนีรายเคร่ืองช้ี ต้องก ำหนดปีฐำนเพื่อน ำมำเป็นตัวหำรชุดข้อมูล          

รำยเดือน ซ่ึงจะใช้ขอ้มูลเฉล่ียทั้งปีของปีฐำนเป็นตวัหำร และตอ้งระมดัระวงัในกำรใช้สูตรท่ีคลุม

ช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำใช้ให้อยู่ในต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดชันีเบ้ืองตน้ คือ ดชันี       

ท่ีเป็นปีฐำนเฉล่ียจะตอ้งเท่ำกบั 100 

- การค านวณหาน ้าหนักดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ใชเ้คร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจมำหำมูลค่ำ

เพื่อก ำหนดน ้ำหนกั 

ด้านการลงทุนภาคเอกชน 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้รวมข้อมูล 12 เดือน      

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน (สะสม) เม่ือน ำเสนอข้อมูลดิบเป็นรำยปี ให้ใช้ข้อมูล            

ณ เดือนธนัวำคม โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรดึงขอ้มูล คือ พิจำรณำวำ่ขอ้มูลท่ีน ำมำใชอ้ยูใ่นต ำแหน่ง

ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ เช่น ปริมำณสินเช่ือเพื่อกำรลงทุน 

- การค านวณหาดัชนีรายเคร่ืองช้ี ต้องก ำหนดปีฐำนเพื่อน ำมำเป็นตัวหำรชุดข้อมูล          

รำยเดือน ซ่ึงจะใช้ขอ้มูลเฉล่ียทั้งปีของปีฐำนเป็นตวัหำร และตอ้งระมดัระวงัในกำรใช้สูตรท่ีคลุม

ช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำใช้ให้อยู่ในต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดชันีเบ้ืองตน้ คือ ดชันี       

ท่ีเป็นปีฐำนเฉล่ียจะตอ้งเท่ำกบั 100 

- การค านวณหาน ้าหนักดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ใช้เคร่ืองช้ีภำวะเศรษฐกิจมำหำมูลค่ำ

เพื่อก ำหนดน ้ำหนกั 
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ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้รวมข้อมูล 12 เดือน      

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- การค านวณหาน า้หนักดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ใชมู้ลค่ำงบรำยจ่ำยประจ ำ งบรำยจ่ำยลงทุน 

(ส่วนรำชกำรและทอ้งถ่ิน) เทียบกบัรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยรวม (ส่วนรำชกำรและทอ้งถ่ิน) 

ด้านการค้าชายแดน (ถ้ามี) 

- ข้อมูลเป็นเคร่ืองช้ีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้รวมข้อมูล 12 เดือน      

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- การค านวณหาน ้าหนักดัชนีการค้าชายแดน ใชมู้ลค่ำกำรคำ้ชำยแดนเฉล่ีย (กำรน ำเขำ้บวก

กำรส่งออกแลว้หำรดว้ยสอง) 

ดัชนีรวมด้านอุปสงค์ 

- เม่ือจดัท ำดัชนีครบทุกด้ำน (กำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชน กำรใช้จ่ำย

ภำครัฐ และกำรค้ำชำยแดน (ถ้ำมี))  ให้น ำดัชนีรวมในแต่ละด้ำนคูณกับน ้ ำหนักในแต่ละด้ำน        

โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรผกูสูตรกำรค ำนวณท่ีดชันีรวมและน ้ำหนกัจะตอ้งเป็นรำยกำรเดียวกนั 

- ในกำรก ำหนดน ้ ำหนักแต่ละด้ำน จะใช้ดัช นีแต่ละด้ำนรำยปีของด้ำนอุปสงค์                        

มำหำควำมสัมพนัธ์กบัมูลค่ำเพิ่มรวม (CVM) จำก สศช. 

- เม่ือไดด้ชันีรวมดำ้นอุปสงคแ์ลว้ ให้ท ำกำรหำค่ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลง จำกนั้นจึงท ำกำร

ปรับอตัรำกำรเปล่ียนแปลงดำ้นอุปสงค ์(%yoy GPPD Adjusted) โดยน ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลงรำยปี

ด้ำนอุปสงค์ลบกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำเพิ่มรวม (CVM) จำก สศช. จะได้ผลต่ำง           

ในแต่ละปี จำกนั้ นน ำผลต่ำงมำหำค่ำเฉล่ีย (Average Error) โดยก ำหนดให้ค่ำ Average Error 

คลำดเคล่ือนอยู่ในช่วง (±2) ซ่ึงค่ำ Average Error จะน ำไปลบกบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของดชันี

ดำ้นอุปสงคใ์นปีท่ี สศช. ไม่มีกำรประกำศตวัเลขจริงของสถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั แบบ Top down 

และท่ีส ำคัญ อัตรำกำรเปล่ียนแปลงหลังปรับจะต้องอยู่ระหว่ำงอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของ           

(กำรบริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชน กำรใชจ่้ำยภำครัฐ และกำรคำ้ชำยแดน (ถำ้มี))  
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4.3 ดัชนีรวม ณ ราคาคงที ่(GPP Constant Price) 

- เม่ือจดัท ำดชันีครบทั้ง 2 ดำ้น (ดำ้นอุปทำนและดำ้นอุปสงค)์ ให้น ำดชันีรวมในแต่ละดำ้น

คูณกบัน ้ ำหนกัในแต่ละดำ้น โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรผกูสูตรกำรค ำนวณท่ีดชันีรวมและน ้ ำหนกั

จะตอ้งเป็นรำยกำรเดียวกนั 

- ในกำรก ำหนดน ้ ำหนักแต่ละด้ำน ให้เน้นน ้ ำหนักด้ำนอุปทำนมำกกว่ำด้ำนอุปสงค์ 

เน่ืองจำกโครงสร้ำงจงัหวดัท่ีแท้จริงมีเฉพำะด้ำนกำรผลิต ท่ีได้จำกผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั      

แบบ Top down จำก สศช. 

- เม่ือไดด้ชันีรวม ณ รำคำคงท่ีแลว้ ใหท้  ำกำรหำค่ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลง จำกนั้นจึงท ำกำร

ปรับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของดัชนีรวม ณ รำคำคงท่ี  (%yoy GPP Constant Price Adjusted)        

โดยน ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลงรำยปีของดชันีรวม ณ รำคำคงท่ีลบกบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของ

มูลค่ำเพิ่มรวม (CVM) จำก สศช. จะไดผ้ลต่ำงในแต่ละปี จำกนั้นน ำผลต่ำงมำหำค่ำเฉล่ีย (Average 

Error) โดยก ำหนดใหค้่ำ Average Error คลำดเคล่ือนอยูใ่นช่วง (±2) ซ่ึงค่ำ Average Error จะน ำไปลบ

กบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีรวมในปีท่ี สศช. ไม่มีกำรประกำศตวัเลขจริงของสถิติผลิตภณัฑ์

มวลรวมจงัหวดั แบบ Top down และท่ีส ำคญั อตัรำกำรเปล่ียนแปลงหลงัปรับจะตอ้งอยู่ระหว่ำง

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของ (เกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร)  
 

4.4 ด้านเสถียรภาพ 

 ไดแ้ก่ ดำ้นระดบัรำคำ คือ ดชันีรำคำผูบ้ริโภค ดชันีรำคำผูผ้ลิต และ GPP Deflator 

- ข้อมูลเป็นดัชนีรายเดือน ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้ เฉล่ียข้อมูล 12 เดือน          

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำรวมให้อยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

- การค านวณหาน ้าหนักดัชนีราคา ใชน้ ้ ำหนกัดำ้นอุปทำนเป็นตวัแทนของดชันีรำคำผูผ้ลิต 

และใชน้ ้ำหนกัดำ้นอุปสงคเ์ป็นตวัแทนของดชันีรำคำผูบ้ริโภค 

- การจัดท าดัชนี GPP Deflator ใช้ดชันีรำคำผูบ้ริโภคและดชันีรำคำผูผ้ลิต  โดยน ำดัชนี    

แต่ละรำยกำรคูณกบัน ้ ำหนกัในแต่ละรำยกำร ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัในกำรผูกสูตรกำรค ำนวณท่ีดชันี

และน ้ำหนกัจะตอ้งเป็นรำยกำรเดียวกนั 

 



54 
 

4.5 ดัชนีรวม ณ ราคาประจ าปี (GPP Current Price) 

- เม่ือจดัท ำดชันีรวม ณ รำคำคงท่ี และ ดชันี GPP Deflator แลว้ ใหน้ ำดชันีรวม ณ รำคำคงท่ี 

คูณกบัดชันี GPP Deflator แลว้หำรดว้ย 100 จะไดด้ชันีรวม ณ รำคำประจ ำปี  

- เม่ือได้ดัชนีรวม ณ รำคำประจ ำปีแล้ว ให้ท ำกำรหำค่ำอตัรำกำรเปล่ียนแปลง จำกนั้น       

จึงท ำกำรปรับอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของดัชนีรวม ณ รำคำประจ ำปี (%yoy GPP Current Price 

Adjusted) โดยน ำอัตรำกำรเปล่ียนแปลงรำยปีของดัชนีรวม ณ รำคำประจ ำปีลบกับอัตรำ                

กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำเพิ่มรวม (CVM) จำก สศช. จะไดผ้ลต่ำงในแต่ละปี จำกนั้นน ำผลต่ำง   

มำหำค่ำเฉล่ีย (Average Error) โดยก ำหนดให้ค่ำ Average Error คลำดเคล่ือนอยูใ่นช่วง (±2) ซ่ึงค่ำ 

Average Error จะน ำไปลบกบัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีรวมในปีท่ี สศช. ไม่มีกำรประกำศ

ตวัเลขจริงของสถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั แบบ Top down และท่ีส ำคญั อตัรำกำรเปล่ียนแปลง

หลงัปรับจะตอ้งอยูร่ะหวำ่งอตัรำกำรเปล่ียนแปลงของ (เกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร)  

 

4.6 ด้านการจ้างงาน 

 ขอ้มูลเป็นดัชนีรำยไตรมำส ในกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นรำยปี ให้เฉล่ียข้อมูล 4 ไตรมำส    

ตำมปีปฏิทิน (ม.ค. – ธ.ค.) โดยตอ้งระมดัระวงัในกำรใชสู้ตรท่ีคลุมช่วงขอ้มูลซ่ึงน ำมำเฉล่ียใหอ้ยูใ่น

ต ำแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

 

4.7 การจัดท า Consensus  

 ในกำรสอบถำมควำมคิดเห็น (Focus Group) จำกผูเ้ช่ียวชำญด้ำนเศรษฐกิจของเคร่ืองช้ี

เศรษฐกิจจงัหวดัในแต่ละดำ้น ซ่ึงประมำณกำรวำ่ ทั้งปีจะเจริญเติบโต (ขยำยตวั) ก่ีเปอร์เซ็นต์ (%) 

เพื่อค ำนวณหำค่ำ Min (%) Consensus (%) Max (%) เม่ือน ำมำค ำนวณหำกำรประมำณกำรเศรษฐกิจ

ในแต่ละดำ้น ในกำรประมำณกำรคร้ังแรก ช่วงของกำรหำค่ำ Min และ Max อำจจะกวำ้ง แต่จะมี

กำรปรับลดช่วงกำรประมำณกำรลง โดยควรจะอยูใ่นช่วง +/- ไม่เกิน 0.5 จำกค่ำ Consensus ซ่ึงจะ

ส่งผลใหภ้ำพรวมของกำรประมำณกำรเศรษฐกิจจงัหวดัอยูใ่นช่วงกำรประมำณกำร +/- ไม่เกิน 0.5 
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ฉบับท่ี 4/2562                                                                             วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปี 2562 และปี 2563 
“เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 และมีแนวโน้มจะขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2563” 

 

1. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2562 
1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายคาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในปี 2562 จะขยายตัวใน
อัตราร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 – 3.2) โดยได้รับแรงหนุนจากการค้าชายแดน การใช้จ่าย
ภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ทั้งนี้ได้มีการปรับลดจากที่คาดการณ์ 
เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 จากการปรับลดของภาคเกษตรเป็นสำคัญ 

ด้านอุปทาน  (การผลิต) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.6 – 3.6) 
เป็นผลจากภาคบริการ ทีค่าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.8 – 3.8) สะท้อนจาก
จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานและจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายเส้นทางและเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงรายเพิ ่มขึ้น 
ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตาคาร และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนด้วย อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ เช่น ปัญหาหมอกควันในช่วงต้นปี การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นต้น ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 – 3.2) จากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกาแฟ มี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับด้านปศุสัตว์และประมงขยายตัวตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของพืชบางชนิด 
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 -3.2) จากปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม และจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะขยายตัว
เพิ่มขึ้น จากการผ่อนคลายด้านกฎหมายผังเมือง ทำให้ผู้ประกอบการมีการจัดตั้งโรงงานเพิ่มขึ้น  ประกอบกับ
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตฐานกับความต้องการของลูกค้า  

 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี 2562 และป ี2563 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

โทรศัพท์. 0 5315 0176 โทรสาร. 0 5315 0177   

http://www.cgd.go.th/cri 
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ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที ่ร้อยละ  
3.7 – 4.7) เป็นผลมาจากด้านมูลค่าการค้าชายแดน คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 7.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 6.5 – 7.5) เป็นผลจากการที่ประเทศคู่ค้ามีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากมี
คุณภาพตามความต้องการ ประกอบกับประเทศเมียนมาอนุญาตให้นักลงทุนสามารถลงทุนในประเทศได้ทำให้มี
การนำเข้าปัจจัยพื้นฐานในการผลิตเพิ่มขึ้น ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.0  
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 – 4.5) ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของภาครัฐ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งงบรายจ่าย
ประจำและงบรายจ่ายลงทุน  ให้ได้ร้อยละ 100 ประกอบกับรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละจังหวัดเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จังหวัดละ 200 ล้านบาท ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1 – 
3.1) ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดขายส่ง ขายปลีกฯ และจำนวนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น เช่น มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ การ
บรรเทาค่าครองชีพโดยเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นต้น การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
0.8 – 1.8) ตามการขยายตัวของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ พื้นที่อนุญาตก่อสร้าง ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลและมาตรการส่งเสริมการลงทุน  เช่น โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือขยายกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับสินเชื่อเพ่ือการลงทุน มีทิศทางขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ  
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่              

ร้อยละ 0.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.02 – 1.0) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับผู้มีงานทำคาดว่าจะลดลง ร้อยละ -0.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.5 ถึง -0.7) 
โดยคาดว่าจะมีผู้มีงานทำในปี 2562 จำนวน 628,151 คน  

2. แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ในปี 2563 
2.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายคาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในปี 2563 จะขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 2.9 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.4 – 3.4) เป็นผลมาจากการขยายตัวของ การบริโภคภาคเอกชน      
ภาคบริการ การใช้จ่ายภาครัฐ การค้าชายแดนและภาคเกษตร เป็นสำคัญ  

ด้านอุปทาน ภายในจังหวัดเชียงรายคาดว่าจะขยายตัวตาม ภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัว    
ร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 – 4.5) จากการขยายตัวของรายได้จากการขายปลีกขายส่ง และ
จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน เนื่องจากสายการบินมีการเพ่ิมจำนวนเที่ยวบินในประเทศ การขยายเส้นทางการ
บินในประเทศและการบินตรงไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ภาคเกษตร คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 – 3.8) ขยายตัวจากปีก่อนหน้าจากปริมาณผลผลิตข้าว ปริมาณผลผลิตปลานิล และปริมาณ
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ผลผลิตสุกรที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 1.5 – 2.5) จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม      
ที่คาดว่าจะขยายตัวจากปีก่อน  

ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะขยายตัวจาก การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว   
ร้อยละ 4.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 4.3 – 5.3) จากนโยบายรัฐบาลด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีอำนาจ
ในการซื้อเพ่ิมขึ้น เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร การใช้จ่ายของภาครัฐ ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 (โดย
มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4 – 4.4) ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2   
ล้านล้านบาท ในขณะที่การค้าชายแดนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 – 3.9)  
ซึ่งการขยายตัวเป็นผลจากประเทศคู่ค้า (เมียนมา) มีกำลังซื้อมากขึ้นและนิยมใช้สินค้าจากประเทศไทยเนื่องจากมี
คุณภาพตรงกับความต้องการ ด้านการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 
1.5 – 2.5) ส่วนหนึ่งจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่มีส่วนสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนเพ่ิมขึ้น  

2.2 ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงราย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 คาดว่าจะอยู ่ที่              

ร้อยละ -0.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.8 – 0.3) จากการที่ประชาชนการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน
มากขึ้น สำหรับผู้มีงานทำคาดว่าจะลดลง ร้อยละ -1.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ -1.1 ถึง -1.4) โดยคาดว่าจะมี 
ผู้มีงานทำในปี 2563 จำนวน 620,331 คน 

ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2562 และปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เช่น สนามบิน เส้นทาง
คมนาคมขนส่งที่สะดวกข้ึน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 จะส่งผลให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว 

3. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดเชียงรายถือเป็นหน้าด่านที่สำคัญในการเชื่อมต่อ   
ไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความสำคัญทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปี สามารถดึงดูดปริมาณในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้มาก 

4. การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพ่ือรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสาร   
และปริมาณสายการบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการขยายเส้นทางการบินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยสนับสนุน 
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกข้ึน ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

5. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู ้มีรายได้น้อยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น        
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง การพักชำระหนี้ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ประชาชนและเกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs 
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และมาตรการสินเชื่อในการลดภาระการชำระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินของ SMEs ส่งผลต่อการขยายตัว   
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย 

6. มาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (27 กันยายน 2562 – 31 มกราคม 
2563) ส่งผลให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 
  7. โครงการรถไฟ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ มีความชัดเจนมากขึ ้น จากการที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟ เด่นชัย –เชียงราย –เชียงของ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีระยะทาง
รวม 323 กิโลเมตร โดยมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2563 คาดว่าจะกระตุ้นผู้ประกอบการจะเข้ามาลงทุนใน
จังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

8. การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย หากประเด็นปัญหาได้รับการแก้ไขและ   
มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์รวมถึงการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมา
ลงทุนเพิ่มขึ้น 

9. การเป็นตลาดศูนย์กลางสินค้าการเกษตรของภาคเหนือตลาดล้านเมือง ซึ่งเป็นตลาดกลาง
ค้าปลีก และค้าส่ง ที่พร้อมรองรับผู้ประกอบการอย่างครบครันและมีความหลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภค และ
บริโภค เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล วัตถุดิบอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิด  จะส่งผลต่อการขยายตัว
เศรษฐกิจของจังหวัด 

 

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2562 และปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย 
    1. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลต่อการขับเคลื ่อนนโยบายที่มีความสำคัญต่อ       
การพัฒนาประเทศ และบัน่ทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

2. ความเสี ่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที ่แปรปรวนส่งผลต่อปริมาณผลผลิตใน         
ภาคเกษตรลดลง 

3. ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย     
ยาฆ่าแมลง น้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีราคาแพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรลดลง 

4. หนี้สินภาคครัวเรือนส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอย และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง 
5. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง 
6. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการตอบโต้ทางการค้าที่รุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และ

ประเทศจีน อาจส่งผลกระทบ ต่อเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
7. ปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว รวมถึงการแข่งขันด้าน    

การท่องเที ่ยว ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที ่ยวที ่สูงขึ ้นจากเงินบาทที่แข็งค่าอาจส่งผลให้
นักท่องเที่ยวลดลง 
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2562 และแนวโน้ม ปี พ.ศ. 2563 
ณ เดือนธันวาคม 2562 

 

ที่มา : กลุ่มบรหิารการคลังและเศรษฐกิจ (CFO) สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
E = Estimate : การประมาณการ    F = Forecast : การพยากรณ์ 

เฉลีย่ เฉลีย่

สมมติฐานภายนอก
1) ผลผลิตข้าว (ร้อยละต่อปี ) -1.8 5.1 8.3 -1.0 -1.50  - -0.50 4.3 3.75  - 4.75

2) ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว ์ (ร้อยละต่อปี ) 44.6 -2.8 -33.6 6.0 5.50  - 6.50 -1.0 -1.50  - -0.50

3) ผลผลิตชา (ร้อยละต่อปี ) 166.4 7.2 26.1 0.67 0.17  - 1.17 2.7 2.17  - 3.17

4) ผลผลิตยางพารา (ร้อยละต่อปี ) 5.8 -56.9 124.3 5.0 4.50  - 5.50 7.7 7.17  - 8.17

5) ผลผลิตปลานลิ (ร้อยละต่อปี ) 24.6 2.0 -0.2 4.3 3.83  - 4.83 5.0 4.50  - 5.50

6) ราคาข้าวเฉล่ีย (บาท/ตัน) 10,191 9,174 9,152 10,372 10,326  - 10,418 10,752 10,700  - 10,804

7) ราคาข้าวโพดเฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 6.4 5.2 7.1 7.1 7.1  - 7.2 7.4 7.3  - 7.4

8) ราคาปลานลิเฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 56.4 43.9 49.1 51.0 50.8  - 49.6 50.8 50.5  - 51.0

9) จ านวนโรงงานอตุสาหกรรม (โรง) 708 718 719 726 723  - 730 714 710  - 718

10) จ านวนทุนจดทะเบียนอตุสาหกรรม (ร้อยละต่อปี ) 4.0 3.7 1.1 2.5 2.0  - 3.0 0.3 -0.3  - 0.8

11) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม (ร้อยละต่อปี ) 9.8 1.5 -3.5 4.0 3.5  - 4.5 5.7 5.2  - 6.2

12) จ านวนนกัท่องเที่ยว (พันคน) 3,233 3,395 4,148 4,283 4,262  - 4,304 4,476 4,454  - 4,497

13) จ านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน (พันคน) 2,062 2,503 2,867 3,029 3,015  - 3,044 3,231 3,216  - 3,246

14) ภาษีมลูค่าเพิ่มหมวดขายส่ง ขายปลีก 1.1 -1.6 6.9 4.3 3.8 4.8 7.5 7.0 8.0

15) จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม ่ (คัน) 6,728 7,754 9,379 9,504 9,457  - 9,551 9,884 9,837  - 9,932

16) จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม ่ (คัน) 29,897 30,389 32,031 32,672 32,511  - 32,832 34,305 34,142  - 34,469

17) สินเชื่อธนาคารพาณิชย์รวมคงค้าง (ล้านบาท) 115,583 119,183 126,644 127,910 127,277  - 128,543 130,042 129,402  - 130,681

18) มลูค่าส่งออกผ่านการค้าชายแดน (ล้านบาท) 37,443 39,929 43,462 46,274 46,056  - 46,491 47,893 47,662  - 48,125

19) มลูค่าน าเข้าผ่านการค้าชายแดน (ล้านบาท) 6,438 7,868 7,398 7,953 7,916  - 7,990 8,218 8,178  - 8,258

สมมติฐานด้านนโยบาย
14) รายจ่ายประจ าภาครัฐ (ส่วนกลาง + ส่วนภูมภิาค) (ล้านบาท) 10,774 9,708 6,279 6,655 6,624  - 6,687 6,855 6,822  - 6,888
 (ร้อยละต่อปี ) 3.7 -9.9 -35.3 6.0 5.5  - 6.5 3.0 2.5  - 3.5
15) รายจ่ายลงทุนภาครัฐ (ส่วนกลาง + ส่วนภูมภิาค) (ล้านบาท) 8,526 7,207 5,953 5,695 5,665  - 5,725 5,904 5,875  - 5,932
(ร้อยละต่อปี ) 52.1 -15.5 -17.4 -4.3 -4.8  - -3.8 3.7 3.2  - 4.2
16) รายจ่ายประจ าส่วนท้องถิ่น (ล้านบาท) 5,001 5,725 6,152 6,664 6,634  - 6,695 6,953 6,920  - 6,986
 (ร้อยละต่อปี ) 21.5 14.5 7.5 8.3 7.8  - 8.8 4.3 3.8  - 4.8
17) รายจ่ายลงทุนส่วนท้องถิ่น (ล้านบาท) 973 882 1,238 1,350 1,344  - 1,356 1,431 1,424  - 1,438
(ร้อยละต่อปี ) -2.2 -9.3 40.4 9.0 8.5  - 9.5 6.0 5.5  - 6.5

1) อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ (ร้อยละต่อปี ) 2.1 5.2 6.4 2.7 2.2  - 3.2 2.9 2.4  - 3.4

2) อตัราการขยายตัวของภาคเกษตร (ร้อยละต่อปี ) -5.8 7.1 11.3 2.7 2.2  - 3.2 3.3 2.8  - 3.8

3) อตัราการขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม (ร้อยละต่อปี ) 8.2 4.5 -0.8 2.7 2.2  - 3.2 2.0 1.5  - 2.5

4) อตัราการขยายตัวของภาคบริการ (ร้อยละต่อปี ) 6.2 4.1 8.4 3.3 2.8  - 3.8 4.0 3.5  - 4.5

5) อตัราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน (ร้อยละต่อปี ) 1.2 -0.2 4.8 2.6 2.1  - 3.1 4.8 4.3  - 5.3

6) อตัราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (ร้อยละต่อปี ) 1.9 0.8 6.7 1.3 0.8  - 1.8 2.0 1.5  - 2.5

7) อตัราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ (ร้อยละต่อปี ) 22.3 -5.1 -13.6 4.0 3.5 - 4.5 3.9 3.4 - 4.4

8) อตัราการขยายตัวของมลูค่าการค้าชายแดนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี ) -2.5 8.9 6.4 7.0 6.5 - 7.5 3.4 2.9 - 3.9

9) อตัราการขยายตัวของรายได้เกษตรกร (ร้อยละต่อปี ) 19.6 12.6 15.2 9.8 8.8  - 10.8 6.6 5.5  - 7.6

10) อตัราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี ) 1.1 0.6 -0.3 0.5 -0.0  - 1.0 -0.3 -0.8  - 0.3

11) จ านวนผู้มงีานท า (คน) 646,379 636,530 631,993 628,151 628,716  - 627,586 620,331 621,401  - 619,260

    เปล่ียนแปลง (คน) -25,277 -9,849 -4,537 -3,842 -3,276  - -4,407 -7,820 -6,750  - -8,891
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สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจ 

1. ด้านอุปทาน (การผลิต) ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.1 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้      
ณ กันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7) เป็นผลมาจากการขยายตัวในภาคบริการ ภาคเกษตร     
และภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวร้อยละ 3.3, 2.7 และ 2.7 ตามลำดับ และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
3.7 จากภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวร้อยละ 4.0, 3.3 และ 2.0 ตามลำดับโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ปริมาณผลผลิตข้าว ในปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.0 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้                 
ณ กันยายน 2562 ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.6) โดยมีปริมาณผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 938,627 ตัน เนื่องมาจาก 
สภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาภัยแล้งมีปริมาณน้ำฝนลดลง ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวลดลง โดยเฉพาะการ
ทำนาปรังที่ให้ผลผลิตน้อยลงอย่างชัดเจน และในปี 2563 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.3 โดยปริมาณ
ผลผลิตทั้งปีจะอยู่ที่ 955,456 ตัน เนื่องจากเกษตรกรมีการเตรียมการรับมือในการปลูกข้าวนาปรัง เช่น มีการ
หาแหล่งน้ำสำรอง ปรับเปลี่ยนพันธ์ข้าวที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น 

 

 

1.2 ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.0 (สูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -1.8) โดยปริมาณผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 260,197 ตัน 
เนื่องจากมีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำของปี
ก่อน ประกอบกับมีการเตรียมการรับมือการกำจัดหนอนกระทู้ รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน ดำเนินการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ เพ่ือควบคุมหนอนกระทู้ในแปลงตนเองและ
สมาชิก เพ่ือลดความรุนแรงของการระบาด กรณีระบาดรุนแรงถึงจะใช้สารเคมีในการกำจัด และในปี 2563 คาดว่า
จะหดตัวร้อยละ -1.0 โดยปริมาณผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 257,595 ตัน  
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1.3 ปริมาณผลผลิตปลานิล ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.3 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์

ไว้ ณ กันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7) โดยปริมาณผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 18,033 ตัน และในปี 2563 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 มีปริมาณผลผลิตทั้งปีอยู่ที่ 18,935 ตัน ตามความต้องการของตลาดมากขึ้น 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจในสุขภาพ ประกอบกับมีโรคระบาดในสุกร จึงหันมานิยมบริโภคปลามากขึ้น  

 
 

1.4 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นอีก 7 โรงงาน (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 31 โรงงาน) ทั้งปีมี
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 726 โรงงาน และคาดว่าในปี 2563 จะมีจำนวนโรงงานลดลง 12 โรงงานรวมทั้งปี
มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 714 โรงงาน จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่หดตัวลง เนื่องจากมีการปรับลด
จำนวนโรงงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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1.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0  
(ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.0) และในปี 2563 คาดว่าจะ
ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.7 โดยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องจักรมากขึ้น
ประกอบกับอากาศร้อนข้ึน 

 

1.6 จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.3  (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.0) โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งปี จำนวน 4,282,786 คน 
และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเที ่ยวและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง ประกอบกับรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที ่ยวในประเทศ         
ตามมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” จึงส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที ่ยวเพิ ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์       
หมอกควันในช่วงต้นปีและสภาพอากาศที่ร้อนจัดซ่ึงหากไม่มีมาตรการรองรับ ก็จะส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว
อาจมีจำนวนลดลง 
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หมายเหตุ : ข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว http://tourism2.tourism.go.th/ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 

1.7 จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.7 (ต่ำกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 11.7) โดยจะมีผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
ทั้งปี จำนวน 3,029,237  คน และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7  ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารผ่านท่า
อากาศยานทั้งปี จำนวน 3,231,186 คน จากปัจจัยสนับสนุนการขยายเส้นทางและเพิ่มเที่ยวบินของสายการ
บินต้นทุนต่ำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาล และแรงหนุนจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด จะส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
เพ่ิมข้ึน 

 

 
2. ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 (สูงกว่าจากที่

คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.1) จากการค้าชายแดน การใช้จ่ายภาครัฐ 
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ที่ขยายตัวร้อยละ 7.0, 4.0, 2.6 และ 1.3 ตามลำดับ และ   

1,333 1,436 1,741 1,680 
2,288 2,311 

2,752 2,910 2,869 3,079 3,233 3,395 

4,148 
4,563 4,283 4,476 

 -
 500

 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000
 3,500
 4,000
 4,500
 5,000

(ณ 
กันยายน 
2562)

(ณ 
ธันวาคม 
2562)

(ณ 
ธันวาคม 
2562)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562F 2562F 2563F

พันคน
จ านวนนักท่องเที่ยว

688 738 683 718 725 817 986 1,089 1,379 
1,745 

2,062 
2,503 

2,867 
3,201 3,029 3,231 

 -
 500

 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000
 3,500

(ณ 
กันยายน 
2562)

(ณ 
ธันวาคม 
2562)

(ณ 
ธันวาคม 
2562)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562F 2562F 2563F

พันคน จ านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน

64

http://tourism2.tourism.go.th/


- 10 - 
 

ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.5 จากการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การค้าชายแดน และ
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขยายตัวร้อยละ 4.8, 3.9, 3.4 และ 2.0 ตามลำดับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่ง ขายปลีก ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.3  
(สูงกว่าทีค่าดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0) โดยมียอดภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด
ขายส่งขายปลีก ทั้งปีจำนวน 475.5 ล้านบาท และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 โดยมียอด
ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีก ทั้งปี จำนวน 511.1 ล้านบาท ส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากมาตรการและ
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการต่าง ๆ ส่งผลให้มีกำลังซื้อสินค้าได้มากขึ้น เช่น โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย และมาตรการ
ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น 

 
2.2 ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 (ต่ำกว่าที่

คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.0) โดยคาดว่ามียอดการจดทะเบียน 9,504 คัน     
และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 โดยคาดว่าจะมียอดจดทะเบียน 9,884 คัน ยอดรถจักรยานยนต์ 
จดทะเบียนใหม่ ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ทีค่าดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.5) โดยคาดว่าทั้งปีมียอดการจดทะเบียน 32,672 คัน และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 5.0 โดยคาดว่าจะมียอดจดทะเบียนจำนวน 34,305 คัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายของผู้ประกอบการและการผลิตรถรุ่นใหม่ ๆ ในการจูงใจผู้บริโภค 
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คัน จ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่
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2.3 สินเชื่อเพื่อการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดเชียงราย ในปี 2562 คาดว่าจะ

ขยายตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 1.0 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.5) 
คิดเป็นวงเงินสินเชื่อจำนวน 38,373  ล้านบาท และปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวทีร่้อยละ 1.7 คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 
จำนวน 39,013 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการ
รายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อเนื่องจากปลายปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่อาจทำให้การขยายตัว    
ของสินเชื่อเพื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ได้แก่ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ความกังวลต่อ
คุณภาพสินเชื่อ ส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น 

 

2.4 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0     
(ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.5) โดยคาดว่ามียอดการจดทะเบียน 
5,824 คัน และปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยคาดว่าจะมียอดการจดทะเบียน 6,096 คัน 
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จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ 
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2.5 การใช้จ่ายของภาครัฐ ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.0 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้              

เดือนกันยายน 2562 ทีค่าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.2) และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 ตามกรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด เพื่อช่วยเหลือ
ผลกระทบจากภัยแล้งจังหวัดละ 200 ล้านบาท  ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไว้ที่ร้อยละ 
100 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ที่ร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณ
งบลงทุน 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม (ร้อยละ) งบประจำ (ร้อยละ) งบลงทุน (ร้อยละ) 
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 32 36 20 
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 54 57 45 
ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 77 80 65 
ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 100 100 100 

สำหรับผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายจ่ายรัฐบาล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561  
ถึง 30 กันยายน 2562 จังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมจำนวน 12,135.42 ล้านบาท เบิกจ่าย
และก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11,732.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.68 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ร้อยละ 100 จังหวัด
เชียงรายยังต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ -3.32 เป็นลำดับที่ 39 ของประเทศ  โดยรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร
งบประมาณ 6,857.43 ล้านบาท เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6,760.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.00 
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ร้อยละ 100 ยังต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -1.41 
เป็นลำดับที่ 30 ของประเทศ  สำหรับรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,277.99 ล้านบาท 
เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4,972.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.90 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 กำหนดไว้ร้อยละ 100 ยังต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -5.79 เป็นลำดับที่ 49 ของประเทศ      
ในส่วนของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 424.05 ล้านบาท 
เบิกจ่าย จำนวน 307.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.52 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นลำดับที่ 14 
ของประเทศ 

 

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจดัสรร 
ก่อหนี้ผูกพัน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ก่อหนี้
และ

เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ณ ไตรมาส 4 

(ร้อยละ) 

สูง/(ต่ำ)
กว่า

เป้าหมาย 

  1. รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณปัจจุบนั 

12,135.42 1,017.23 10,715.68 88.30 96.68 100 (3.32) 

     1.1 รายจ่ายประจำ 6,857.43 314.69 6,446.00 94.00 98.59 100 (1.41) 
     1.2 รายจ่ายลงทุน 5,277.99 702.54 4,269.68 80.90 94.21 100 (5.79) 
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กราฟผลการเบิกจ่ายผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน 30 กันยายน 2562 

 
ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
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ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย

รายการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับจดัสรร 

ก่อหนี้ผูกพัน 
ผลการ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ 
ก่อหนี้
และ

เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ณ ไตรมาส 4 

(ร้อยละ) 

สูง/(ต่ำ)
กว่า

เป้าหมาย 

  2. รายจ่ายงบประมาณ
เหลื่อมป ี

1,711.78  1,258.79 73.54    

      2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

926.16  805.97 87.02    

      2.2 ก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

785.62  452.83 57.64    

  3. รายการเบิกจ่าย(1+2) 13,725.25  11,454.26 83.45    
  4. งบกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2  
424.05 131.23 176.21 41.55 72.53 100 (27.47) 

      4.1 รายจ่ายประจำ 325.04 74.89 161.85 49.79 72.86 100 (27.14) 
      4.2 รายจ่ายลงทุน 99.01 56.34 14.36 14.50 71.41 100 (28.59) 

ร้อยละ 
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กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย 
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน 20 กันยายน 2562 

 
ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 
 
 

2.6 มูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี ่ย ในปี 2562 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 7.0 (สูงกว่าที่
คาดการณ ์ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -0.5) โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ที่   46,274 
ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 7,953 ล้านบาท และในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 คาดว่าจะมี
มูลค่าส่งออกสินค้าอยู่ที่ 47,893 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 8,218 ล้านบาท จากการส่งออกไปจีนตอนใต้ 
พม่าและลาวที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยและตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
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3. ด้านรายได้เกษตรกร ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.8 (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้              
ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.7) และปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.6 เป็นผล
มาจากราคาผลผลิตภาคเกษตร ในปี 2562 และปี 2563 ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.0 และ 3.2 ตามลำดับ  

 

 
     
 

  

 

8.1 
9.8 

20.2 

4.1 
1.4 

9.4 

15.0 

-13.0 

-20.9 

1.6 

19.6 

12.6 
15.2 

8.7 9.8
6.6

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

(ณ 
กันยายน 
2562)

(ณ 
ธันวาคม 
2562)

(ณ 
ธันวาคม 
2562)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562F 2562F 2563F

ร้อยละ รายได้เกษตรกร

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

%yoyFame Income 8.1 9.8 20.2 4.1 1.4 9.4 15.0 -13.0 -20.9 1.6 19.6 12.6 15.2 9.8 6.6

%yoyปริมาณผลผลติภาคเกษตรฯ 6.6 15.7 -0.7 16.4 0.0 0.8 8.5 -17.5 -1.7 -5.2 11.4 30.0 11.3 2.7 3.3

%yoyราคาสินคา้ภาคเกษตรฯ 1.4 -5.0 21.0 -10.5 1.4 8.6 6.0 5.5 -19.5 7.2 7.4 -13.4 3.5 7.0 3.2

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

%
yo

y

Chiangrai Fame Income Index

72



- 18 - 
 

3.1 ราคาข้าวเฉลี่ยในจังหวัดเชียงราย ในปี 2562 คาดว่าจะมีราคา 10,372 บาท/ตัน 
(สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ย 9,838 บาทต่อตัน) และในปี 2563 
คาดว่าจะมีราคา 10,752 บาท/ตัน คาดว่าจะมีแนวโน้มราคาสูงกว่าปีก่อน เพราะปริมาณผลผลิตที่ได้มีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องมาจากสภาวะภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อการทำนา 
ในขณะบางพ้ืนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

 

3.2 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย ในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 7.1 บาท/กิโลกรัม (ต่ำกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ย 7.3 บาท/กิโลกรัม) และในปี 2563 คาดว่าจะอยู่
ที่ 7.4 บาท/กิโลกรัม คาดว่าจะมีแนวโน้มราคาสูงกว่าปีก่อน 
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3.3 ราคาปลานิลเฉลี่ย ในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 51.0 บาท/กิโลกรัม (สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้       
ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ย 50.8 บาท/กิโลกรัม) และในปี 2563 คาดว่าราคาจะลดลง
เล็กน้อยเป็น 50.8 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากประชาชนใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นจึงนิยมรับประทานปลามากขึ้นด้วย 
ส่งผลให้ปลามีราคาสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณผลผลิตปลานิลคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นอีกเล็กน้อยในปี 2563 

 

 
 
 

4. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย ในปี 2562 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 
0.5 (ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1) และในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่
ร้อยละ -0.3 จากการที่ประชาชนการระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น 
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ด้านจำนวนผู้มีงานทำ ในปี 2562 คาดว่าจะลดลงร้อยละ -0.6 (สูงกว่าที ่คาดการณ์ไว้  
ณ เดือนกันยายน 2562 ที่คาดว่าจะลดลงร้อยละ -0.8 ) โดยคาดว่าจะมีผู้มีงานทำจำนวน 629,151 คน และในปี 
2563 คาดว่าจะลดลงต่อเนื่อง ที่ร้อยละ -1.2 โดยคาดว่าจะมีผู้มีงานทำจำนวน 621,331 คน เนื่องจากแรงงาน
บางส่วนตัดสินใจออกจากตลาดแรงงาน ประกอบกับผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรทดแทน ส่งผลให้การจ้างงาน     
มีแนวโน้มลดลง 
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ตารางสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดเชียงราย ปี 2562 
ไตรมาสที่ 3 ณ 30 ธันวาคม 2562 

Indicators Unit 2559 2560 2561 E 
2562F 2563F 

Min Consensus Max Min Consensus Max 

Economic Growth                     
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคา
ประจำปี : GPP current prices 

Million 
Baht        99,840       104,435  111,334  113,780  114,893  116,006  116,904  118,053  119,202  

%yoy 4.85  4.60  6.6  2.2  3.2  4.2  1.8  2.8  3.8  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ : Gross provincial product 
(CVMs)  

Million 
Baht        52,356         55,079  58,581  59,851  60,144  60,437  61,599  61,900  62,201  

%yoy 2.1  5.2  6.4  2.2  2.7  3.2  2.4  2.9  3.4  
จำนวนประชากร : Population Person   1,148,973     1,143,773  1,139,423  1,134,927  1,134,927  1,134,927  1,130,373  1,130,373  1,130,373  

%yoy -0.4  -0.5  -0.38  -0.39  -0.39  -0.39  -0.40  -0.40  -0.40  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว : GPP 
per capita 

Baht/ 
person/ 

year 
       86,895         91,308  97,711  100,253  101,234  102,215  103,421  104,437  105,454  

                     

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร : 
Agriculture (API) 

%yoy -5.8 7.1 11.3 2.2 2.7 3.2 2.8 3.3 3.8 

ดัชนีภาคอุตสาหกรรม : Industry (IPI) %yoy 8.2 4.5 -0.8 2.2 2.7 3.2 1.5 2.0 2.5 

ดัชนีภาคบริการ : Service (SI) %yoy 6.2 4.1 8.4 2.8 3.3 3.8 3.5 4.0 4.5 

                      
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน : Private 
Consumption (Cp) 

%yoy 1.2 -0.2 4.8 2.1 2.6 3.1 4.3 4.8 5.3 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน : Private 
Investment (Ip) 

%yoy 1.9 0.8 6.7 0.8 1.3 1.8 1.5 2.0 2.5 

ดัชนีรายจ่ายภาครัฐบาล : Government 
Expenditure (G) %yoy 

22.3 -5.1 -13.6 3.5 4.0 4.5 3.4 3.9 4.4 

ดัชนีมูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี่ย : 
Border Trade (XM) %yoy 

-2.5 8.9 6.4 6.5 7.0 7.5 2.9 3.4 3.9 

                      

Farm Income (รายได้เกษตรกร) %yoy 19.6  12.6  15.2  8.8  9.8  10.8  5.5  6.6  7.6  
                      

Economic Stabilities                     

Inflation rate (อัตราเงินเฟ้อ) %p.a. 1.1  0.6  -0.3  -0.0  0.5  1.0  -0.8  -0.3  0.3  

ระดับราคา : GPP Deflator %yoy -0.7  0.7  0.2  0.0  0.5  1.0  -0.7  -0.2  0.3  
                      

ผู้มีงานทำ : Employment Person      646,379       636,530      631,993  628,716  628,151  627,586  621,401  620,331  619,260  

  Person -25,277  -9,849  -4,537  -3,276  -3,842  -4,407  -6,750  -7,820  -8,891  
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คำนิยามตัวแปรและการคำนวณในแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย 

GPP constant price ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีฐาน 
GPP current prices ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีปัจจุบัน 
GPPS  ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีฐาน ด้านอุปทาน 
GPPD ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีฐาน ด้านอุปสงค์ 
API ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร 
IPI ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
SI ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ 
Cp Index ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 
Ip Index ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
G Index ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล 
GPP Deflator ระดับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย 
CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย 
PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตระดับประเทศ 
Inflation rate อัตราเงินเฟ้อจังหวัดเชียงราย 
Farm Income Index ดัชนีรายได้เกษตรกร 
Population จำนวนประชากรของจังหวัดเชียงราย 
Employment จำนวนผู้มีงานทำของจังหวัดเชียงราย 
%yoy อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
Base year ปีฐาน (2548 = 100) 
Min สถานการณ์ที่คาดว่าเลวร้ายที่สุด 
Consensus สถานการณ์ที่คาดว่าจะเป็นได้มากที่สุด 
Max สถานการณ์ที่คาดว่าดีที่สุด 
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร (Agricultural Production Index: API) 

   ประกอบไปด้วย 
- ปริมาณผลผลิต : ข้าว    โดยให้น้ำหนัก 0.48314 
- ปริมาณผลผลิต : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   โดยให้น้ำหนัก 0.15664 
- ปริมาณผลผลิต : มันสำปะหลัง   โดยใช้น้ำหนัก    0.01344 
- ปริมาณผลผลิต : สับปะรด   โดยให้น้ำหนัก 0.00954 
- ปริมาณผลผลิต : ชา    โดยให้น้ำหนัก 0.03623 
- ปริมาณผลผลิต : กาแฟ    โดยให้น้ำหนัก    0.03544 
- ปริมาณผลผลิต : ลำไย    โดยให้น้ำหนัก 0.10624 
- ปริมาณผลผลิต : ลิ้นจี่    โดยให้น้ำหนัก 0.00870 
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- ปริมาณผลผลิต : ยางพารา   โดยให้น้ำหนัก 0.02492 
- จำนวนอาชญาบัตร: โค    โดยให้น้ำหนัก  0.00416 
- จำนวนอาชญาบัตร : สุกร    โดยให้น้ำหนัก 0.06198 
- ปริมาณผลผลิต : ปลานิล    โดยให้น้ำหนัก 0.05958 

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index: IPI) 
 ประกอบไปด้วย 

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  โดยให้น้ำหนัก 0.31025 
- จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม   โดยให้น้ำหนัก  0.33387 
- ทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่  โดยให้น้ำหนัก 0.35588 

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ (Service Index: SI) 
 ประกอบไปด้วย 

- จำนวนนักท่องเที่ยว    โดยให้น้ำหนัก 0.01109 
- จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน  โดยให้น้ำหนัก 0.02287 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร  โดยให้น้ำหนัก 0.01109 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ   โดยให้น้ำหนัก  0.81148 
- รายได้จากการขายส่ง ขายปลีกฯ   โดยให้น้ำหนัก 0.11247 
- เงินเดือน และเงินค่าจ้างอ่ืน ๆ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้น้ำหนัก 0.03100 

 ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side หรือ Production Side : GPPS)  
 ประกอบไปด้วยดัชนี 3 ด้าน 

- ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร   โดยให้น้ำหนัก  0.29901 
- ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  โดยให้น้ำหนัก 0.08135 
- ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ   โดยให้น้ำหนัก 0.61963 

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index : Cp) 
 ประกอบไปด้วย 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดขายส่งขายปลีก  โดยให้น้ำหนัก  0.31167 
- จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่      โดยให้น้ำหนัก 0.28107 
- จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่  โดยให้น้ำหนัก 0.09123 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน   โดยให้น้ำหนัก 0.08092 
- ปริมาณการจำหน่ายสุรา    โดยให้น้ำหนัก 0.22837 
- ปริมาณการจำหน่ายน้ำประปา   โดยให้น้ำหนัก 0.00675 
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index: Ip) 
 ประกอบไปด้วย 

- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม   โดยให้น้ำหนัก 0.11636 
- จำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่  โดยให้น้ำหนัก  0.13619 

- สินเชื่อเพ่ือการลงทุน   โดยให้น้ำหนัก 0.74745 

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (Government Expenditure Index: G) 
 ประกอบไปด้วย 

- รายจ่ายประจำ     โดยให้น้ำหนัก  0.51806 
- รายจ่ายลงทุน     โดยให้น้ำหนัก 0.25651 
- รายจ่ายประจำของ อปท.    โดยให้น้ำหนัก 0.18819 
- รายจ่ายลงทุนของ อปท.    โดยให้น้ำหนัก 0.03724 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side : GPPD) 
 ประกอบไปด้วยดัชนี 3 ด้าน 

- ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน   โดยให้น้ำหนัก  0.25082 
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน    โดยให้น้ำหนัก 0.25573 
- ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ    โดยให้น้ำหนัก 0.23743 
- มูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี่ย   โดยให้น้ำหนัก 0.25602 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงท่ี (GPP constant price)  
 ประกอบไปด้วยดัชนี 2 ด้าน 

- ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (GPPS)  โดยให้น้ำหนัก  0.80000 
- ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (GPPD)  โดยให้น้ำหนัก 0.20000 

หมายเหตุ : เนื่องจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีด้านอุปสงคม์ีการขยายตัวสูงจากนโยบายของ
รัฐบาล และเหตุการณ์ไม่ปกติของการค้าชายแดน ให้ปรับน้ำหนักด้านอุปทานเพ่ิมขึน้  

ดัชนีชี้วัดด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
 GPP Deflator : ระดับราคา ประกอบไปด้วย 

- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)    โดยให้น้ำหนัก  0.80000 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย (CPI)  โดยให้น้ำหนัก 0.20000 

 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำคำนวณจาก GPP constant price (ฐาน CVMs) X -
0.12614 (อัตราการพ่ึงพาแรงงาน) 
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อัตราการพึ่งพาแรงงาน  
 คำนวณจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) 

โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์ คือ ln(em) =  +(ln(GPP))  
 โดยที่ em = จำนวนผู้มีงานทำรายเดือนข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย  ซึ่งใช้ปี  
        2548 – ปัจจุบัน 
  GPP = ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย แบบปริมาณลูกโซ่ ข้อมูลจาก สศช.  

    ซึ่งใช้ปี 2548 – 2558 (ฐาน CVMs) ในการคำนวณโครงสร้างค่าน้ำหนัก และการ  
              หาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในการนำ Growth มาใช้ในการหาค่าคำนวณ   

                             average error และการปรับข้อมูลในตาราง SUMMARY  
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สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย   แรงงานจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย   ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย   ด่านศุลกากรแม่สาย 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย   ด่านศุลกากรเชียงแสน 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย   ด่านศุลกากรเชียงของ 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย  เทศบาลนครเชียงราย 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย  เทศบาลตำบลบ้านดู่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย   องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย 
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แขวงการทางเชียงรายเขต 1    ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    หอการค้าจังหวัดเชียงราย 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   สภาอุตสากรรมจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูลในการประมาณการเศรษฐกิจ
ขอขอบคุณส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยธุรกิจในจังหวัดเชียงรายที่สนับสนุนข้อมูลข้างต้น

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยธุรกิจในจังหวัดเชียงรายที่สนับสนุนข้อมูล
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  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย     ประธานคณะทำงาน 

    2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย         รองประธานคณะทำงาน 
    3. ปลัดจังหวัดเชียงราย       คณะทำงาน 
    4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย     คณะทำงาน 
    5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย     คณะทำงาน 
    6. ขนส่งจังหวัดเชียงราย       คณะทำงาน 
    7. ประมงจังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
    8. เกษตรจังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
    9. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
  10. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
  11. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
  12. แรงงานจังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
  13. ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
  14. สรรพากรพื้นที่เชียงราย      คณะทำงาน 
  15. สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย      คณะทำงาน 
  16. ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1      คณะทำงาน 
  17. สถิติจังหวัดเชียงราย       คณะทำงาน 
  18. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย      คณะทำงาน 
  19. ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า   คณะทำงาน 
                           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
  20. ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจ     คณะทำงาน 
                           และอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
  21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย     คณะทำงาน 
  22. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1    คณะทำงาน 
  23. นายด่านศุลกากรแม่สาย      คณะทำงาน 
  24. นายด่านศุลกากรเชียงแสน      คณะทำงาน 
  25. นายด่านศุลกากรเชียงของ      คณะทำงาน 
  26. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   คณะทำงาน 
  27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    คณะทำงาน 
  28. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย      คณะทำงาน 

คณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชยีงราย 
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  29. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย    คณะทำงาน 
30. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง    คณะทำงาน 
      และขนาดย่อม สาขาเชียงราย 
31. ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย    คณะทำงาน 

  32. ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ สำนักงานคลังเขต 5    คณะทำงาน 
  33. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย    คณะทำงาน 
  34. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย     คณะทำงาน 
  35. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงราย     คณะทำงาน 
  36. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ที่ปรึกษาคณะทำงาน  
  37. คลังเขต 5         ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
  38. คลังจังหวัดเชียงราย             คณะทำงานและเลขานุการ 
  39. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและเศรษฐกิจ              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
        สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
  40. นักวิชาการคลังชำนาญการ                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
        สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
  41. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย     คณะทำงาน 
  42. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงราย     คณะทำงาน 
  43. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ    ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
  44. ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
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