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 เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครมคีวามสําคัญ            
ต่อเศรษฐกิจไทยมาก  เน่ืองจากมีสัดส่วนประมาณ       
ร้อยละ  ๒๕.๐  ของเศรษฐกิจทั้งประเทศ  ดังน้ัน           
จึงมีความจําเป็นที่ต้องศึกษารายละเอียดในเชิงลึกเก่ียวกับ
เศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  ทั้งด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
ตลอดจนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการวางแผนการดําเนินนโยบายต่างๆ เพ่ือสนับสนุน    
ให้เศรษฐกิจกรงุเทพมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  และเป็น
กําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป 
 ในปี  ๒๕๕๒  เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร      
หดตัวที่ร้อยละ  ๑.๔๒  ต่อปี  จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ   
๑.๑๔  ต่อปี  ซึง่เป็นการหดตัวของสาขาการผลิตหลัก  ได้แก่  
สาขาค้าปลีก คา้ส่ง  ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสําคัญมากทีสุ่ด  
ของเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากมีสัดส่วนถึง
ประมาณ  ๑  ใน  ๔  ของเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  
โดยในปี  ๒๕๕๒  สาขานี้หดตัวร้อยละ  ๓.๗๑  ต่อปี   
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ขยายตัว  ร้อยละ  ๒.๔๐   
 นอกจากน้ีสาขาอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ  
๒๑.๒๓  ของ GPP กรุงเทพมหานคร  ปรบัตัวลดลงมากขึ้น
ร้อยละ  ๔.๔๓  จากปีก่อนปรับตัวลดลงร้อยละ  ๒.๖๔   

โครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
พบว่า  ในปี  ๒๕๕๒  เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครกระจุกตัว 
อยู่ใน  ๓  สาขาหลัก  คือ  สาขาค้าปลีก ค้าส่ง  สาขา
อุตสาหกรรม  สาขาขนส่งและการสื่อสารมีสัดส่วน    
ร้อยละ  ๒๔.๓๑  ๒๑.๒๓  และ  ๑๓.๘๙  ตามลําดับ  
นอกจากน้ียังกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ บ้าง  เช่น  สาขา
โรงแรมและภัตตาคารรอ้ยละ  ๙.๐๔  สาขาการเงินร้อยละ  
๘.๙๐  สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ  ๔.๘๕  
สาขาการบริหารภาครัฐร้อยละ  ๔.๓๒  และสาขาอ่ืนๆ 
ร้อยละ  ๑๓.๔๖  ตามภาพที่  ๑   ซึ่งในการศึกษา
โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะเลอืกศึกษาใน      
๗  สาขาหลัก  คือ  สาขาค้าปลีก ค้าส่ง  สาขาอุตสาหกรรม  
สาขาขนส่งและการส่ือสาร  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  
สาขาการเงิน  สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  และสาขา
การบริหารภาครัฐ  ซึ่งมสีัดสว่นรวมกันร้อยละ  ๘๖.๕๔   
ของเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  โดยอัตราการขยายตัวของ
แต่ละสาขามีรายละเอียดดังน้ี 

 
นางขวญัชนก   ธญัญศรีสังข์ 

นักวิชาการคลงั  7ว   
กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน   

สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง  สาํนักการคลงั 

โครงสรางเศรษฐกิจ กทม.

ค้าปลีก ค้าส่ง
, ๒๔.๓๑

อุตสาหกรรม
, ๒๑.๒๓

ขนส่งและ
ส่ือสาร, ๑๓.๘๙

โรงแรมและ
ภัตตาคาร, ๙.๐๔

การเงิน, ๘.๙๐

อสังหาริมทรัพย์
, ๔.๘๕

บริหารภาครัฐ
, ๔.๓๒

อ่ืนๆ, ๑๓.๔๖

 

        ภาพท่ี  ๑  โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร    
 ๑.  สาขาคา้ปลีก ค้าส่ง   
             สาขาค้าปลีก ค้าส่งประกอบด้วยกิจการเก่ียวกับ
การขายปลีกทีไ่ม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าใหม ่ สินค้าใช้แล้ว
แก่ประชาชนทั่วไป  เพ่ือการบริโภคหรือใช้ประโยชน์
เฉพาะส่วนบุคคลหรือในครัวเรือน  สถานประกอบการขายปลีก
อาจเป็นร้านค้า  ห้างสรรพสินค้า  แผงลอย  สถานประกอบการ
ที่รับส่งสินค้าทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์  ทางอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้หาบเร่ขายสินค้า  สหกรณ์ผู้บริโภค  สถานที่ประมูล
การขายทอดตลาด  เป็นต้น  
 สาขาค้าปลีก ค้าส่งของกรุงเทพมหานคร ในปี  ๒๕๕๒     
หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ  ๕  ปีที่ผ่านมา  โดยหดตัวลงร้อยละ  
๓.๗๑  เน่ืองจากในช่วงปลายปี  ๒๕๕๑  เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินในสหรัฐอเมริกาแล้วลกุลามเข้าสู่เศรษฐกิจจริงทั่วโลก  
รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย  โดยภาคการผลิต     
ลดกําลังการผลิตลง  ส่งผลให้อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้น   
นอกจากน้ี  จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง    
ของไทย  ยังผลให้ประชาชนขาดความเช่ือมั่นในรายได้และ
สถานการณ์ในอนาคต  ส่งผลให้ประชาชนมีความระมัดระวัง    
ในการใช้จ่ายมากข้ึน 
 

โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร  



 2 

อัตราการขยายตัวสาขาคาปลีก คาสง

๓.๗๘
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กทม.

 

     ภาพท่ี  ๒  อัตราการขยายตัวสาขาค้าปลีก ค้าส่ง            
 ๒.  สาขาอุตสาหกรรม 
 สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรม     
การผลิตต่างๆ เช่น  ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโลหะประดิษฐ์  
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก  
อุตสาหกรรมการพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์  อุตสาหกรรมทอผ้า  
เป็นต้น 
 เศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานคร  
ในปี  ๒๕๕๒  พบว่าหดตัวที่ร้อยละ  ๔.๔๓  ต่อปี  หดตัว
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ  ๒.๖๔  ต่อปี  เน่ืองจาก
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกจิการเงินในสหรัฐอเมริกา
แล้วลุกลามเขา้สู่เศรษฐกิจจรงิทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  
ทําให้การส่งออกสินค้าของประเทศลดลง  ส่งผลให้ต้องมี
การปรับลดกําลังการผลิตลง  โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิต    
เพ่ือการส่งออก  ซึ่งส่งผลใหผ้ลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัว
ลดลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์  ต้ังแต่ปลายปี  ๒๕๕๑  
จนถึงปี  ๒๕๕๒     
  

อตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม

๒.๔๐
๐.๖๑

๗.๘๓
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-๑.๐๐

๑.๐๐

๓.๐๐

๕.๐๐

๗.๐๐

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒

กทม.  

 ภาพท่ี  ๓  อัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม     

 

         

 ๓.  สาขาขนสง่และการสื่อสาร 
 สาขาขนส่งและการสื่อสาร  ประกอบด้วย  การขนส่ง-
ทางบก  ทางน้ํา  ทางอากาศ  ทางไปรษณีย์  และการให้บริการ
ด้านโทรคมนาคม  รวมถึงบริการที่เก่ียวเนื่องกับการขนส่งต่างๆ 
ในรอบระยะเวลา  ๑  ปี  เป็นต้น 
 เศรษฐกิจสาขาขนส่งและการสื่อสารของ
กรุงเทพมหานครในปี  ๒๕๕๒  และปี  ๒๕๕๑  หดตัว    
ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ  ๑.๑๘  และ  ๐.๕๐  ต่อปี
ตามลําดับ  เมือ่เทียบกับในปี ๒๕๕๐  ที่หดตัวอย่างมากถึง
ร้อยละ  ๒๓.๙๗  ต่อปี  ตามภาพที่  ๔  เน่ืองจากการย้าย
สนามบินนานาชาติจากดอนเมืองไปอยู่สุวรรณภูมิส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของการขนส่งทางอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร 
 

อัตราการขยายตัวสาขาขนสงและส่ือสาร

๑.๙๔

-๒๓.๙๗

-๐.๕๐ -๑.๑๘
-๔.๙๙

-๓๐.๐๐
-๒๕.๐๐

-๒๐.๐๐
-๑๕.๐๐
-๑๐.๐๐
-๕.๐๐
๐.๐๐
๕.๐๐
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กทม.

 

 ภาพที่  ๔  อัตราการขยายตัวสาขาขนส่งและการสื่อสาร     
 ๔.  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  ประกอบด้วย  ธุรกิจ      
ที่เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในเรื่องที่พักอาศัยและ  
ค่ายพัก (ไม่รวมการเช่าบ้านที่อยู่อาศัย) โดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมการเข้าพักตอบแทน  เช่น  โรงแรม  ค่ายพัก  
เป็นต้น  และการขายที่เตรียมไว้พร้อมสําหรับบริโภคทันที  
เช่น  ภัตตาคาร  สถานที่ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 เศรษฐกิจในสาขาโรงแรมและภัตตาคารของ
กรุงเทพมหานครในปี  ๒๕๕๒  หดตัวลงเป็นครั้งแรก      
ในรอบ  ๕  ปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ  ๑.๑๐  ต่อปี  จากปีก่อน   
ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ  ๑.๘๗  ต่อปี  โดยได้รับปัจจัยเสี่ยง     
มาอย่างต่อเน่ือง  กล่าวคือเกิดการปฏิวัติทางการเมือง
ในช่วงปลายปี  ๒๕๔๙  และเหตุการณ์วางระเบิด
กรุงเทพมหานครในช่วงต้นปี  ๒๕๕๐  ซึ่งส่งผลกระทบ    
ต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียว  นอกจากนี้ในปี  ๒๕๕๑  
   

%YOY 
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เกิดเหตุการณ์ประท้วงที่ทําเนียบรัฐบาลหลายคร้ังจนในช่วง
ปลายปี  ๒๕๕๑  มีการบุกยึดสนามบินนานาชาติทั้ง       
๒  แห่ง  คือสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ  
นอกจากน้ีภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลงทําให้ภาวะการณ์
ท่องเที่ยวซบเซา  ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

อัตราการขยายตัวสาขาโรงแรมและภัตตาคาร

๓.๓๓

๑๑.๖๗

๔.๒๓
๑.๘๗

-๑.๑๐
-๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐
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กทม.  

 ภาพท่ี  ๕  อัตราการขยายตัวสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร   
 ๕.  สาขาการเงิน 
 สาขาการเงิน  ประกอบด้วย  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  และสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
สถานประกอบการซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดหา
แหล่งเงินทุน  การจัดสรรเงินทุนเพ่ือลงทุนในธุรกิจ       
การบริการทางการเงิน  การให้เช่าทรัพย์สิน  การประกันภัย
กองทุนบําเหน็จบํานาญและสถานประกอบการซึ่งดําเนิน
กิจการเก่ียวกับการให้บริการด้านธุรกิจ  เช่น  บริการ
บริหารงานด้านตลาดเงิน  บริการซื้อขายหลักทรัพย์      
การดําเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  นายหน้า         
ในการกู้ยืมเพ่ือซื้อสังหาริมทรัพย์ และการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
 เศรษฐกิจด้านการเงินของกรุงเทพมหานคร  
ในปี  ๒๕๕๒  ขยายตัวต่อเน่ืองจากปีก่อนที่ร้อยละ  
๙.๔๑  ต่อปี  จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ  ๑๑.๑๘   
โดยสาเหตุหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับตํ่า
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยมีเสถียรภาพมากขึ้นในปี  ๒๕๕๐  
จูงใจให้ประชาชนทําธุรกรรมการเงินมากขึน้ส่งผลให้        
ผลประกอบการของธุรกิจธนาคาร  สถาบันการเงิน   
และธุรกิจประกันภัยเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  อย่างไรก็ตาม 
จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของโลกส่งผลให้การเติบโต
ของสาขานี้ชะลอตัวลงเล็กน้อย 

อัตราการขยายตัวสาขาการเงิน

๑๑.๑๘ ๙.๔๑๙.๑๐

-๕.๒๓

๓.๗๐

-๑๐.๐๐

-๕.๐๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒

%YOY

กทม.  

 ภาพท่ี  ๖  อัตราการขยายตัวสาขาการเงิน   
 ๖.  สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
 สาขาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง   
มูลค่ารวมของการก่อสร้าง  ซึ่งเริ่มนับต้ังแต่มูลค่า           
การใช้จ่ายงานปรับพ้ืนดิน  งานรากฐาน  งานโครงสร้าง  
งานไฟฟ้า  งานประปา  งานทาสี  งานตกแต่งภายใน   
เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างตามวัตถปุระสงค์ได้  การนับมลูค่า 
การก่อสร้างในรอบบัญชีใด  ให้รวมมูลค่าตามปริมาณงาน    
ที่ดําเนินการในรอบบัญชีน้ัน (Put in Place) ยกเว้นมูลคา่
ที่ดินจะไม่นับรวมไว้ในมูลค่าการก่อสร้าง  
 เศรษฐกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
ในปี  ๒๕๕๒  หดตัวที่ร้อยละ  ๑.๖๖  ต่อปี  จากปีก่อน          
ที่ขยายตัวร้อยละ  ๑.๙๙  ต่อปี  โดยสาเหตุหลักมาจาก
การชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนในประเทศ     
ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุน 
ในการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นไปด้วย  รวมทั้งภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ประกอบการมีความลังเล ใน
การตัดสินใจทีจ่ะลงทุนและทาํให้การลงทุนลดลง 

อัตราการขยายตัวสาขากอสรางและอสังหาริมทรัพย
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๓.๐๐
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๕.๐๐

๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒

%YOY

กทม.  

 ภาพท่ี  ๗  อัตราการขยายตัวสาขาก่อสร้างและ-
อสังหาริมทรัพย์   
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 ๗.  สาขาการบริหารภาครัฐ 
 สาขาการบริหารภาครัฐ  หมายถึง  รายรับที่ได้
จากการดําเนินงานในการให้บริการของแต่ละประเภท
กิจกรรม  มูลค่าดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิตและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือน  
ค่าจ้าง  และกาํไรจากการประกอบการ (ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง
ในการผลิต (Intermediate Cost) ครอบคลุมวัตถุดิบ      
ซึ่งคิดมูลค่าตามราคาผู้ซื้อ  ค่าเช้ือเพลิงและค่าไฟฟ้า  
ค่าประปา  คา่บริการที่ซื้อมาจากผู้ผลิตบรกิารอ่ืนๆ       
ค่าซ่อมแซม  ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในสํานักงานและกระบวนการ
ผลิตและจําหน่าย  ค่าขนส่งและโทรศัพท์  คา่ไปรษณีย์  
เป็นต้น) 
 เศรษฐกิจการบริหารภาครัฐในปี  ๒๕๕๒  
ขยายตัวอย่างมีนัยยะสําคัญที่ร้อยละ  ๖.๘๙  ต่อปี    
จากปีก่อนขยายตัวเพียงร้อยละ  ๐.๒๖  ต่อปี               
อันเน่ืองมาจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  เพ่ือเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญทีจ่ะช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  ในขณะที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก 

อัตราการขยายตัวสาขาบริหารภาครัฐ

๑.๗๖

๖.๘๙

-๑.๕๗
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๐.๒๖

-๒.๐๐
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๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒

%YOY

กทม.  

 ภาพท่ี  ๘  อัตราการขยายตัวสาขาบริหารภาครัฐ            

หมายเหตุ   ขอ้มูลสถิติทีใ่ช้ในบทวิเคราะห์น้ี  คํานวณ 
               มาจากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการ 
               พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
               (www.nesdb.go.th) โดยใช้ตัวเลข 
               ณ  ระดับราคาคงที่  ปี  ๒๕๓๑   

 
   
 


