
 

 

 

 

 

เปิดข้อมูล GRP ล่าสุด สาํรวจข้อมูล GPP ภาคอุตฯ รายจังหวัด 

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 
สํานกัวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

การพฒันาประเทศตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษท่ีผา่นมาได้ให้ความสําคญักบัการพฒันาเชิงพืน้ท่ี

นับตัง้แต่ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) นับเป็นแผนแรกท่ีมี

แนวคิดการพฒันาพืน้ท่ีท่ีมุ่งกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างชดัเจนเป็น

ระบบ ต่อเน่ืองถึงทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ท่ีจะเร่ิมใช้ในช่วงปลายปี 2559 ก็มีการกําหนดแนว

ทางการพฒันาเชิงพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง อาทิ การลงทนุด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและสิง่อํานวยความสะดวกของเมืองการพฒันาด้านการขนสง่และโลจิสตกิส์เช่ือมโยงกบัเพ่ือนบ้าน 

รวมถึง การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดนและการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ 

นโยบาลรัฐบาลพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ท่ีสง่เสริมการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษการพฒันาดา่นการค้า

ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลกัของประเทศเพ่ือรองรับการเช่ือมโยง

กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน ซึ่งการจัดทํานโยบายการพฒันาเชิงพืน้ท่ีรวมถึงนโยบายการ

พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ องค์ประกอบท่ีสําคญั ได้แก่ ข้อมูลศกัยภาพการผลิตในสาขาต่างๆ รวมถึง

ข้อมลูสาขาอตุสาหกรรมในเชิงพืน้ท่ี 

ปี 2557 สาขาอุตสาหกรรมยังคงเป็นสาขาการผลิตหลักของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาค

ตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก เช่นเดยีวกันกับปี 2556 

เม่ือช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีผา่นมา สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่รายงานผลิตภณัฑ์ภาคและจงัหวดั แบบปริมาณลกูโซ่ ฉบบั พ.ศ. 2557 หรือ

Gross Regional and Provincial Product เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองชีว้ดัภาวะการผลิตในระดบัภาคและจงัหวดั

ของประเทศไทยต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีโดยรายงานฯฉบับนีไ้ด้มีการปรับปรุงวิธีการประมวลผลให้

สอดคล้องกับกรอบแนวคิดตามระบบบญัชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้การรายงานข้อมูลมี

ความถูกต้องแม่นยําและทนัสมยัโดยได้นําเสนอผลการคํานวณสถิติผลิตภณัฑ์ภาคและจังหวดั มลูค่าท่ี



 

 

 

 

 

แท้จริง(Real term) ตามแนวคิดซึง่มีการแนะนําไว้ในคู่มือระบบบญัชีประชาชาติท่ีเรียกว่า แบบปริมาณ

ลกูโซ ่หรือ Chain Volume Measures: CVMs เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product: GDP) ท่ีได้ปรับเปล่ียนเป็นวิธีดงักลา่วแล้วทัง้นีก้ารวิเคราะห์ภาวะการผลิตทัง้

ในระดบัประเทศ ภาค อนุภูมิภาค และจงัหวดั พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าเพิ่มท่ีแท้จริง ซึ่ง

แสดงถึงการเปล่ียนแปลงเฉพาะด้านปริมาณการผลิต ส่วนการวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต พิจารณาจาก

โครงสร้างของมลูค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี ซึง่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต และราคา

ผลผลติในแตล่ะปี 

ปี 2557 ในภาพรวม

ทั ้ง ป ร ะ เ ท ศ ก า ร ผ ลิ ต ใ น

ภาพ รวมชะลอตัว  จาก ท่ี

ขยายตัว ร้อยละ  2 .7  ใน ปี 

2556 ชะลอตวัลงมาขยายตวั

ร้อยละ 0.8 ในปี 2557  เม่ือ

พิจารณาการผลิตในระดับ

ภมูิภาคมีทัง้ท่ีขยายตวัและหด

ตัว  โดยเขตกรุงเทพฯ  และ

ปริมณฑล1 ขยายตัวสูงท่ีสุด

ร้อยละ 2.9 รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออก ซึ่งขยายตวัร้อยละ 0.7 ร้อยละ 

0.6 และร้อยละ 0.1 ตามลําดบั สําหรับภาคกลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ลดลงร้อยละ 8.0 

ร้อยละ 0.4 และร้อยละ 0.3 ตามลําดบั 

 

 

                                                        
1กรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายถงึ กรุงเทพมหานคร  สมทุรปราการ ปทมุธานี สมทุรสาคร นครปฐม และนนทบรีุ 



 

 

 

 

 

ในมิติเชิงโครงสร้าง โครงสร้างการผลิตซึ่ง 

พิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ 

ราคาประจําปีต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ  ในปี  2557 พบว่าเขตกรุงเทพฯ  และ

ปริมณฑล มีสดัส่วนมลูค่าผลิตภณัฑ์ภาคต่อมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 

43.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 45.4 ในปี 2557 ส่วน

ภาคท่ีมีสดัสว่นดงักล่าวลดลง ได้แก่ ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง 

สําหรับภาคเหนือ และภาคตะวนัตก ยงัคงมีสดัส่วน

เท่าเดิมคือร้อยละ 8.8 และร้อยละ 3.6 ตามลําดบั เม่ือพิจารณาสาขาการผลิตหลกัของแต่ละภมูิภาคในปี 

2557 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และภาคตะวนัตก สาขาการผลิตหลกั

ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต้สาขาการผลิตหลกัได้แก่ 

สาขาเกษตรกรรมฯ ซึง่เป็นโครงสร้างเดียวกนักบัปี 2556 แตส่ิง่ท่ีเป็นข้อสงัเกตท่ีพบก็คือ สาขาอตุสาหกรรม

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแม้จะมิใช่สาขาหลกัของภาคในปี 2557 ก็ตาม แต่มีสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 

จากร้อยละ 17 ในปี 2556 เพิ่มเป็นร้อยละ 19 ในปี 2557 

 



 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมายังคงเป็น “ผู้เล่นหลัก” สาํหรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคอีสาน

ต่อเน่ืองจากปี 2556 ส่วนจังหวัดลําพูน กําแพงเพขร และนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนใน 

GRP อุตสาหกรรมภาคเหนือสูงที่สุด 3 อันดบัแรก 

เม่ือพิจารณาในรายภาค เร่ิมต้น

ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสาขา

เกษตรกรรมฯเป็นสาขาหลัก ผลิตภัณฑ์

ภาค (Gross Regional Product : GRP) 

ปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.4 จากท่ีขยายตวั

ร้อยละ 1.1 ในปี 2556 เน่ืองจากการผลิต

ภาคนอกเกษตรท่ีลดลงร้อยละ 1.9 จากท่ี



 

 

 

 

ขยายตวั

หน้า ในส

เป็นสดัส

ผลิตภณั

อดุรธานี

GPP ภา

อีสานท่ีมี

ยงัคงเป็น

สดัสว่นฯ

ละ 7 ทัง้

ภ

2557 ขย

เกษตรขย

ปรับตวัดี

อยู่ท่ีร้อย

จงัหวดัลํ

วร้อยละ 1.8 

สว่นของโครง

สว่นมลูค่าผลิ

ณฑ์ภาคตะวนั

น เป็นจงัหวดัที

าคอตุสาหกร

มีมลูคา่ 253,8

น “ผู้ เลน่หลกั

ฯ แตล่ะจงัหวั

หมด 

าคเหนือ ซึง่

ยายตวัร้อยล

ยายตวัร้อยล

ดีขึน้จากท่ีลด

ยละ 0.0 ในปี

ลําพนู กําแพง

ในปีก่อนหน้

งสร้างผลิตภณั

ตภณัฑ์จงัหวั

ออกเฉียงเหนื

ท่ีมีสดัสว่นดงั

รมมากท่ีสดุใ

810 ล้านบาท

ก” สําหรับเศร

วดัเกือบร้อยล

งมีสาขาเกษต

ละ 0.7 ปรับต

ะ 1.9 จากร้อ

ลงร้อยละ 2.5

ก่อนหน้า ใน

เพขร และนค

า โดยสาขาอ

ณฑ์สาขาอตุส

วดั (Gross 

นือ (GRP) ส

งกลา่วสงูท่ีสดุ

ในภาคอีสาน

ทคดิเป็นสดัส่

รษฐกิจอตุสา

ละ 30 ในขณ

ตรกรรมฯเป็น

ตวัดีขึน้จากที

อยละ 0.4 ในปี

5 ในปีก่อนหน

สว่นของโครง

ครสวรรค์ เป็น

อตุสาหกรรม 

สาหกรรมภา

Provincial P

สาขาอตุสาหก

ด 3 อนัดบัแร

มีมลูคา่ 73,2

วนร้อยละ 28

าหกรรมภาคอี

ณะท่ีลําดบัท่ี 3

นสาขาหลกัเช่

ท่ีลดลงร้อยล

ปีก่อนหน้า ป

น้า สว่นสาขา

งสร้าง GRP 

นจงัหวดัท่ีมีสั

 

 ขยายตวัร้อย

คอีสาน หรือ 

Product : G

กรรม พบว่า จ

รก เช่นเดียวกั

241 ล้านบาท

8.9 นอกจากนี

อีสานตอ่เน่ือง

3 เป็นต้นไปแ

 

นเดียวกบัภา

ะ 0.6 ในปี 2

ระกอบกบักา

าอตุสาหกรรม

 ภาคอตุสาห

ดัสว่นในภาค

ยละ 4.5 จาก

 Manufactur

GPP) สาขาอ

จงัหวดัขอนแ

กบัปี 2556 โด

ทเทียบกบั G

นีจ้งัหวดัขอน

งจากปี 2556

แตล่ะจงัหวดัมี

าคอีสาน ผลิต

2556 เน่ืองจ

ารผลติภาคเก

มขยายตวัร้อย

กรรมปี 2557

คสงูท่ีสดุ 3 อั

กร้อยละ 2.4 

ring GRP ปี 

อตุสาหกรรม

แก่น นครราชสี

ดยจงัหวดัขอน

RP อตุสาหก

นแก่นและนคร

6 โดยทัง้สอง

มีสดัสว่นฯ ต่ํา

ตภณัฑ์ภาค (

จากการผลิตภ

กษตรลดลงร้อ

ยละ 3.4 จาก

7 ของภาคเห

นัดบัแรก เช่น

ในปีก่อน

 2557 ซึง่

ตอ่มลูค่า

สีมา และ

นแก่นท่ีมี 

กรรมภาค

รราชสีมา

งจงัหวดัมี

ากว่าร้อย

(GRP) ปี 

ภาคนอก

อยละ 1.7 

กท่ีทรงตวั

นือพบว่า 

นเดียวกบั



 

 

 

 

ปี 2556 

เพิ่มขึน้เป็

จังหวัดส

จังหวัดช

ตะวันออ

ภาค (GR

ลดลงร้อ

ก่อนหน้า

เพียงร้อ

ส่วนภา

ขยายตวั

อุตสาห

พลาสติ

ต่อเน่ือง

ผลกระท

พบวา่ จงั

เช่นเดียว

ปี 2556

อตุสาหก

ภาคตะวั

ผลิตภณั

ภาคนอก

 แต่สิ่งท่ีเป็นข

ป็นร้อยละ 21

สงขลาเพียง

ชลบุรี ระยอ

อกสูงที่สุด 3

ภาคใต้ ซึ่งมี

RP) ลดลงร้อ

อยละ 0.7 จา

า ประกอบกบั

ยละ 0.9 จา

คอุตสาหกร

วร้อยละ 2.7 

หกรรมผลิต

ติก  ท่ีความต้

ลดลง ประก

ทบจากภาวะโ

งัหวดัสงขลา 

วกบัปี 2556 โ

6 ถึงปี 2557

กรรมในภาคใ

ลําดบัถดัไป ไ

วนัตก ภาคกล

ณฑ์ภาค (GRP

กเกษตรซึ่งมี

ข้อสงัเกต ได้

1.3 ในปี 255

งจังหวัดเดีย

อง และฉะเ

3 อันดบัแรก

มีสาขาเกษตร

อยละ 0.3 จา

ากท่ีขยายตวั

บการผลติภา

ากร้อยละ 5

รรมลดลงร้อ

 ในปีก่อนหน้

ตภัณฑ์ยาง

ต้องการใช้ใ

อบกับอุตสา

โรคระบาดใน

 สรุาษฎร์ธานี

โดยจงัหวดัสง

7 เน่ืองจากจั

ใต้  

ได้แก่ ภาคท่ีมี

ลาง และเขต

P) ปี 2557 เพิ

สดัส่วนสูงถึ

ด้แก่ สดัส่วนข

7 คดิเป็นมลูค

ยวมีสัดส่วนถึ

เชิงเทรา เป็

ก เช่นเดยีวกั

รกรรมฯเป็นส

ากท่ีขยายตวั ้

วร้อยละ 0.4 

คเกษตร ขยา

.7 ในปีก่อน

อยละ 0.1 จ

น้า เป็นผลมา

และผลิตภั

ในอุตสาหก

าหกรรมอาหา

นกุ้ ง เม่ือพิจาร

นี และนครศรี

งขลายงัคงมีค

จังหวัดสงขล

มีสาขาอตุสา

ตกรุงเทพฯ แล

พิ่มขึน้ร้อยละ

งร้อยละ 92.

ของจงัหวดัลํ

คา่ 32,274 ล้

ถึง 1 ใน 3 ข

ป็นจังหวัดที่

กับปี 2556 

สาขาหลกัเช่น

ร้อยละ 2.0 ใ

 ในปี

ายตวั

หน้า 

ากท่ี

าจาก

ัณฑ์

กรรม

ารทะเลมีผล

รณาโครงสร้า

รธรรมราช เป็น

ความสําคญัก

ลาเพียงจังห

หกรรมเป็นส

ละปริมณฑล

ะ 0.1 ชะลอล

.9 ทรงตวั

 

าพูนสดัส่วน

ล้านบาท  

ของเศรษฐกิ

มีสัดส่วนใน

นเดียวกับภา

ในปี 2556 เป็

ผลิตลดลงเนื

าง GRP ภา

นจงัหวดัท่ีมีสั

กบัเศรษฐกิจอ

วัดเดียวมีสั

าขาการผลิต

 โดยเร่ิมต้นที

งจากร้อยละ 

วอยู่ในระดบั

เพิ่มขึน้จากร้

กิจอุตสาหก

น GRP 

าคอีสานและ

ป็นผลจากกา

น่ืองจากขาดแ

คอตุสาหกรร

สดัสว่นในภาค

อตุสาหกรรมใ

ัดส่วนถึง 1 

หลกั ประกอ

ท่ี ภาคตะวัน

 0.6 ในปี 25

เดียวกับปีก่อ

ร้อยละ 19 ใน

รรมในภาค

อุตสาหกร

ภาคเหนือ ผ

รผลิตภาคนอ

แคลนวตัถุดิบ

รมปี 2557 ขอ

คสงูท่ีสดุ 3 อั

ในภาคใต้ตอ่

 ใน 3 ของเศ

บด้วย ภาคต

นออก  ใน

556 เน่ืองจาก

อนหน้า สําห

นปี 2556 

คใต้ ส่วน

รรมภาค

ลิตภณัฑ์

อกเกษตร 

บ ท่ีได้รับ

องภาคใต้ 

อนัดบัแรก 

เน่ืองจาก

ศรษฐกิจ

ตะวนัออก 

นปี 2557 

กการผลิต

หรับสาขา



 

 

 

 

อุตสาหก

ภาคอตุส

สดัส่วนใ

ระยองล

จังหวัดร

ตะวันตก

มีทัง้หม

ละ 1.6 ใ

ละ 0.5 จ

การผลิต

ภาคอุตส

จงัหวดัที

การเปลี

ประจวบ

ขยายตวั

กรรมทรงตัว ้

สาหกรรมปี 2

ในภาคสงูท่ีสุ

ดลงประมาณ

ราชบุรี กาญ

กสูงที่สุด 3 

ด 6 จังหวัด

ภาคตะวันต

ในปี 2556 เป

จากท่ีลดลงร้อ

ตหลัก ขยาย

สาหกรรมปี 2

ท่ีมีสดัสว่นในภ

ล่ียนแปลงสัด

บคีรีขนัธ์มีสดัส

ภาคกลาง ผ

วร้อยละ 8.8 ใ

ร้อยละ 0.0 

2557 ของภา

ด 3 อนัดบัแ

ณร้อยละ 2 จา

ญจนบุรี และ

อันดบัแรก 

 มี “พระเอก

ตก ผลิตภณัฑ

ป็นผลจากกา

อยละ 2.0 แล

ยตัวร้อยละ 

2557 ของภา

ภาคสงูท่ีสดุ 3

ดส่วนท่ีน่าส

สว่นลดลงร้อย

ผลิตภณัฑ์ภา

ในปี 2556 เป็

เทียบกับท่ีล

คตะวนัออก 

รก เช่นเดียว

ากปี 2556  

ประจวบคีรีข

เช่นเดยีวกับ

ก” “พระรอง”

ฑ์ภาค (GRP)

ารผลิตทัง้ภา

ละร้อยละ 1.5

2.2 จากท่ีล

าคตะวนัตก พ

3 อนัดบัแรก 

นใจ ได้แก่ 

ยละ 1.6 

ค (GRP) ปี

ป็นผลจากกา

ดลงร้อยละ 

 พบว่า จงัหวั

กบัปี 2556 แ

ขันธ์ เป็นจัง

บปี 2556 สาํ

” และ “ผู้แส

) ปี 2557 ขย

คเกษตรและน

5 ในปี 2556 

ลดลงร้อยละ

พบว่า จงัหวั

เช่นเดียวกบัปี

จังหวัดราชบ

ปี 2557 ลดลง

รผลิตทัง้ภาค

 

1.8 ในปี 25

วดัชลบรีุ ระย

แต่สิ่งท่ีเป็นข้

งหวัดที่มีสัด

าหรับเศรษฐ

ดงสมทบ” ที

ยายตวัร้อยละ

นอกภาคเกษ

 ตามลําดบั ส

ะ 0.6 ในปีก่

ดัราชบุรี กาญ

ปี 2556 อยา่ง

บุรีมีสัดส่วน

งค่อนข้างมา

คเกษตรท่ีลดล

556 เม่ือพิจา

อง และฉะเชิ

อสงัเกต ได้แ

ส่วนใน GR

กิจอุตสาหก

ที่ชัดเจน 

ะ 0.6 ปรับตั

ษตรท่ีขยายตวั

สว่นสาขาอตุส

อนหน้า สําห

ญจนบุรี และ

งไรก็ตามใน 3

นเพิ่มขึน้ร้อย

กโดยลดลงร้

ลงร้อยละ 7.2

ารณาโครงสร้

ชิงเทรา เป็นจั

แก่ สดัส่วนขอ

RP อุตสาหกร

กรรมในภาค

วัดีขึน้จากท่ีล

วัร้อยละ 1.1 

สาหกรรมซึง่เ

หรับโครงสร้

ะประจวบคีรีข

3 ลําดบัแรกด

ละ 1.7 ส่วน

ร้อยละ 8.0 เที

2 จากท่ีเพิ่มขึ

ร้าง GRP 

งัหวดัท่ีมี

องจงัหวดั

รรมภาค

คกลางซึ่ง

ลดลงร้อย

 และร้อย

เป็นสาขา

ร้าง GRP 

ขนัธ์ เป็น

ดงักลา่วมี

นจังหวัด

ทียบกบัท่ี

ขึน้ร้อยละ 



 

 

 

 

6.8 ในปี

โดยเฉพา

มาจากอุ

หน้า ทัง้นี

มาก  

พระนคร

2556 สํา

แสดงสม

คือ จงัหว

ภาคกลา

เทียบกบั

กรุงเทพ

2556 คดิ

ละ 2.9 ช

สดัสว่นถึ

ป 2556 แ

าะอย่างยิ่ง ส

อตุสาหกรรมก

นีเ้พราะการสิ

ในส่วนของโ

รศรีอยุธยา ส

าหรับเศรษฐกิ

มทบ” ท่ีชดัเจน

วดัสระบรีุ (สั

าง สาขาอตุส

บปี 2556 

พมหานครเป็

ดเป็นประมา

พืน้ท่ีสดุท้าย

ชะลอตวัเม่ือเ

ถึงร้อยละ 99.

ละภาคนอก

สาขาอตุสาหก

การผลิตยาน

สิน้สดุของนโย

โครงสร้าง G

สระบุรี และล

กิจอตุสาหกร

น โดย “พระเ

ดัส่วนร้อยละ

าหกรรม ลดล

ป็นจังหวัดที่

าณร้อยละ 1

 ได้แก่  เขตก

เทียบกบัท่ีขย

.1 ขยายตวัร้อ

เกษตรท่ีลดล

กรรม ลดลงร้

ยนต์ท่ีลดลงถึ

ยบายคืนภาษี

GRP ภ

พบุรี เป็นจงั

รรมในภาคกล

เอก” คือ จงัห

ะ 27.6) แต่ทั ้

ลงเกือบร้อยล

มี GPP ภา

15 ของเศรษ

กรุงเทพฯ แ

ายตวัร้อยละ

อยละ 2.9 ชะ

ลงร้อยละ 8.

ร้อยละ 10.7 

ถึงร้อยละ 43

ษีรถยนต์คนัแ

ภาคอุตสาห

หวดัท่ีมีสดัส่

ลางซึง่มีทัง้หม

หวดัพระนครศ

ัง้นีใ้นปี 2557

ละ 4 ในขณะที

าคอุตสาหกร

ษฐกิจอุตสาห

ละปริมณฑ

ะ 4.3 ในปี 25

ะลอตวัจากร้อ

 

1 เทียบกับท่ี

จากท่ีขยายต

3.2 เทียบกบัก

รก ทําให้ควา

กรรมปี 255

วนในภาคสงู

มด 6 จงัหวดั

ศรีอยธุยา (สดั

7 จงัหวดัพร

ท่ีจงัหวดัสระบ

รรมมากที่สุ

หกรรมทัง้ปร

ล ผลิตภณัฑ์

556 อนัเน่ืองม

อยละ 4.4 ใน

ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยล

ตวัร้อยละ 16

การขยายตวัร้

ามต้องการรถ

57 ของภาคก

งท่ีสดุ 3 อนัด

ด มี “พระเอก

ดัสว่นร้อยละ

ระนครศรีอยธุ

บรีุมีสดัสว่นเพ

ดในประเท

ระเทศ 

ฑ์ภาค (GRP) 

มาจากการผลิ

นปีก่อนหน้า โ

ละ 9.0 ในปีก

6.1 ในปี 255

ร้อยละ 60.9 

ถยนต์ในประเ

กลาง พบว่า

ดบัแรก เช่นเดี

ก” “พระรอง

ะ 60.1) และ“

ธยามีสดัส่วน

พิ่มขึน้ร้อยละ

ศไทยต่อเน่ือ

 ปี 2557 ขยา

ลิตภาคนอกเ

โดยสาขาอตุส

ก่อนหน้า 

6 เป็นผล

 ในปีก่อน

เทศลดลง

า จังหวัด

ดียวกับปี 

” และ “ผู้

“พระรอง” 

นใน GRP 

ะ 2.2 เม่ือ

องจากปี 

ายตวัร้อย

กษตรท่ีมี

สาหกรรม



 

 

 

 

 

ท่ีเป็นสาขาหลักของภาคขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึน้จากท่ีขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2556 เม่ือ

พิจารณาโครงสร้าง GRP ภาคอุตสาหกรรมปี 2557 ของเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เป็นจังหวัดท่ีมีสัดส่วนในภาคสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก 

เช่นเดียวกบัปี 2556 ทัง้นีก้รุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมี GPP ภาคอตุสาหกรรมมากท่ีสดุในประเทศไทย

ตอ่เน่ืองจากปี 2556 คิดเป็นมลูคา่เท่ากบั 568,610 ล้านบาท และคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 15 ของ

เศรษฐกิจอตุสาหกรรมทัง้ประเทศ 

กล่าวโดยสรุป ในปี 2557 โครงสร้าง GRP อตุสาหกรรม ในภมูิภาคต่างๆของประเทศไทย หรือ 

ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมรายจงัหวดัในแต่ละภมูิภาค ยงัคงมีภาพท่ีเหมือนกนักบัปี 2556 แต่มีการ

เปล่ียนแปลงสดัสว่นความสําคญัของแตล่ะจงัหวดัอยา่งมีนยัสําคญัในบางจงัหวดั ทัง้นีจ้งัหวดัท่ีมีศกัยภาพ

ด้านอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ และหากไม่นับรวม

กรุงเทพมหานคร จงัหวดัท่ีมี GPP ภาคอตุสาหกรรมมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรกของประเทศ อนัดบัท่ี 1 ถึง 5 

ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สมทุรปราการ พระนครศรีอยธุยา สมทุรสาคร อนัดบัท่ี 6 ถึง 10 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 

ปทมุธานี ปราจีนบรีุ นครปฐม และจงัหวดัสระบรีุ โดยทัง้ 10 จงัหวดัมี GPP ภาคอตุสาหกรรมในแต่ละ

จงัหวดัมากกวา่ 1 แสนล้านบาท 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional 

http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5627&filename=gross_regional 

 

 

 


