
  

 
 
 
 
 

 เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครมีความส าคัญต่อ 
เศรษฐกิจไทยมาก  เนื่องจากมีสัดส่วนประมาณร้อยละ  
34.39  ของเศรษฐกิจทั้งประเทศ  ดังนั้นจงึมีความจ าเปน็ 
ที่ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  
ทั้งด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนิน
นโยบายต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจกรุงเทพฯ มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  และเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยต่อไป 
 ในปี  ๒๕๕7  เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครขยายตัว
เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงทีร่้อยละ  2.69  ต่อปี  จากปีก่อน 
ที่ขยายตัวร้อยละ  6.92  ต่อปี  ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศไทย  
พิจารณาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร  
พบว่า  สาขาหลักของภาคเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครมี
อัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นทุกสาขาเฉลี่ยร้อยละ  3.54   
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้แก่  สาขาการขายส่ง  
การขายปลีกฯ,  สาขาการขนส่งฯ และการคมนาคม,   
สาขาอุตสาหกรรม,  สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ,  
สาขาตัวกลางทางการเงิน,  สาขาการบริหารราชการฯ และ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็นร้อยละ  
89.95  ของเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร 
 
โครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
พบว่า  ในปี  ๒๕๕7  เศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร 
มีมูลค่าสูงอยู่ใน  ๓  สาขาหลัก  คือ  สาขาการขายส่ง – 
การขายปลีกฯ  สาขาขนส่งฯ และการคมนาคม   
สาขาอุตสาหกรรม  มีสัดส่วนร้อยละ  ๒1.66  15.12   
และ  ๑2.67  ตามล าดับ  นอกจากนี้  ยังกระจายอยู่ใน 
สาขาอ่ืนๆ อาท ิ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 
ร้อยละ  12.58  สาขาตัวกลางทางการเงินร้อยละ  
11.50  สาขาการบริหารราชการฯ ร้อยละ  8.82 
สาขาโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ  7.60  และสาขาอ่ืนๆ  
รวมร้อยละ  10.05  ตามภาพที่  ๑   ซึ่งในการศึกษา 
โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะเลือกศึกษาใน   
๗  สาขาหลัก  โดยอัตราการขยายตัวของแต่ละสาขา 
มีรายละเอียดดังนี้   

 
 
 
 

 

        ภาพที่  ๑  โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  

 ๑.  สาขาการขายส่ง การขายปลีก  การซ่อมแซม
ยานยนต์  จักรยานยนต์  ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้     
ในครัวเรือน  ในปี  ๒๕๕7  มีมูลค่า  686,132  ล้านบาท
หดตัวลดลงร้อยละ  1.97    เมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมาที่ขยายตวั
ร้อยละ  0.90  จากปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง  ท าให้ความต้องการ
ใช้สินค้าและการซ่อมแซมฯ ลดลง   
 

 

 ภาพที่  2  อัตราการขยายตัวสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ   

โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครปี 2557 



  

  
       2.  สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้า            
และการคมนาคม 
 ในปี  ๒๕๕7  มีมูลค่า  479,139  ล้านบาท 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงร้อยละ  5.99 เมื่อเทียบกบั 
ปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ  9.80  จากการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารที่มากขึ้น  รวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของผู้ให้บริการด้าน 
การสื่อสาร 
 

 
 
 

 ภาพที่  ๓  อัตราการขยายตัวสาขาการขนส่งฯ  
และการคมนาคม  
 

 3.  สาขาอุตสาหกรรม 
 ในปี  ๒๕๕7  มีมูลค่า  401,549  ล้านบาทขยายตัว
เพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ  0.51  เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมาที่เติบโตร้อยละ  9.46  ต่อปี  โดยหมวดการผลติ
ที่ขยายตัวดี  ได้แก่  อาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องแต่งกาย  
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และนาฬิกา  ทั้งนี้  จากความต้องการในประเทศ
และค าสั่งซื้อจากต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น 

   

           ภาพที่  4  อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม 

  4.  สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่า 
และบริการทางธุรกิจ 
 ในปี ๒๕๕7  มีมูลค่า  398,624  ล้านบาท
ขยายตัวที่ร้อยละ  2.55  ต่อปี  ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ที่ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ  4.89  ต่อปี  จากการขยายตัว
ตัวอย่างต่อเนื่องของโครงการอสังหาริมทรัพย์  ตามแนว
รถไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
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 ภาพที่  5  อัตราการขยายตัวสาขาบริการ             
ด้านอสังหาริมทรัพย ์

   5.  สาขาตัวกลางทางการเงิน 
 ในปี  ๒๕๕7  มีมูลค่า  364,463  ล้านบาท  
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงที่ร้อยละ  5.84  ชะลอลง
จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  13.03  จากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิและค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์  
ที่ชะลอลงตามปริมาณสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภค
บริโภค  ส่วนธุรกิจการประกันชีวิตและวินาศภัยเติบโต
ชะลอตัวลงเช่นกัน 

 

 ภาพที่  6  อัตราการขยายตัวสาขาตัวกลางทางการเงิน 
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  6.  สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศ  รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 
 เศรษฐกิจสาขาการบริหารราชการฯ ในปี  2557   
มีมูลค่า  279,456  ล้านบาท  ขยายตัวเพ่ิมขึ้นทีร่้อยละ  
26.94  จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  8.15  เศรษฐกิจ 
มีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยภาครัฐเร่งการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว 
 

 
 

 ภาพที่  7  อัตราการขยายตัวสาขาการบริหารราชการฯ 
 
 7.  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
 สาขาโรงแรมและภัตตาคารของกรุงเทพมหานคร 
ในปี  ๒๕๕7  มีมูลค่า  240,816  ล้านบาท  หดตัวลดลง 
ในอัตราร้อยละ  2.79  จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  
8.20  โดยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ทางการเมืองของประเทศ  ประกอบกับการประกาศ 
ใช้กฎอัยการศึก  ท าให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศลดลง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ภาพที่  ๘  อัตราการขยายตัวสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร            

หมายเหตุ   ข้อมูลสถิติที่ใช้ในบทวิเคราะห์นี้  ค านวณ 
               มาจากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ 
               พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
               (www.nesdb.go.th) โดยใช้ตัวเลข 
               แบบปริมาณลูกโซ่  
 
 
 
นายชัชวาลย์  เพ็ชร์สีสม 
นักวิชาการคลังช านาญการ   
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน   
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ส านักการคลัง 
 
นางสาววิลาวัลย์    สุขเสริม 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน   
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ส านักการคลัง 
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