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การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (Gross Regional and Provincial Product) ได้มีการริเริ่มจัดทาขึ้น
ในประเทศไทยโดยกองบัญชีประชาชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2514
โดยแสดงเป็นรายภาค อนุกรมปีฐาน พ.ศ. 2515 แต่ยังไม่มีการแสดงค่าเป็นรายจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เริ่มจัดทา
เป็นรายจังหวัด ในปี พ.ศ. 2537 มีการปรับปรุงสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด อนุกรม 2524 – 2534 โดยมีการเปลี่ยนปีฐาน
ของมูลค่าที่แท้จริงจากอนุกรมปีฐาน พ.ศ. 2515 เป็นอนุกรมปีฐาน พ.ศ. 2531 ตามการปรับปีฐานของสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และใช้ปีฐานดังกล่าวมาจนถึงปี พ.ศ. 2552
ในการจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด สศช. ดาเนินการโดยใช้วิธีการจัดทาแบบ บนลงล่าง (Top down
approach) โดยกระจายค่ามูลค่าเพิ่ม (Value added) ระดับประเทศออกเป็นภาคหรือจังหวัด ด้วยโครงสร้างเป็นรายจังหวัด
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาการผลิต กระจายทั้งมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี และ ราคาคงที่ หรือที่เรียกว่า มูลค่า
ที่แท้จริง (Real term) การจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ณ ราคาคงที่ เริ่มจัดทาในราคาปี พ.ศ. 2515 และเปลี่ยน
ปีฐานเป็นปี พ.ศ. 2531 มาเป็นลาดับ ในปี พ.ศ. 2555 นี้ เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการคานวณมูลค่าที่แท้จริงของสถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศจากวิธีปีฐานคงที่ (Fixed based year prices) เป็นวิธีปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVMs)
สศช. จึงได้จัดทาสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2538 – 2553 ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงสถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศด้วย
อนึ่งในปี พ.ศ. 2546 มีการริเริ่มให้จังหวัดจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดด้วยตนเอง และจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ให้จังหวัดจัดทาและประมวลผลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด เพื่อให้จังหวัดได้ทราบถึงศักยภาพ
ในการผลิตของตนเอง ทั้งนี้จังหวัดจะใช้ข้อมูลการผลิตต่าง ๆ ที่จัดเก็บภายในจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เพื่อประมวลขึ้นเป็นสถิติ
ผลิตภัณฑ์จังหวัด วิธีการจัดทาแบบนี้เรียกว่า วิธีจากล่างขึ้นบน (Bottom up approach) ซึ่งทาให้สามารถมีรายละเอียด
กิจกรรมในระดับรายละเอียดได้มากกว่าวิธีจากบนลงล่าง ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวั ด 2 อนุกรม คือ
อนุกรมแบบวิธี Top down ซึ่งจัดทาโดย สศช. และอนุกรมแบบวิธี Bottom up ซึ่งจัดทาโดยจังหวัดแต่ละจังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) โดยที่อนุกรมแบบ Top down ยังเป็นสถิติที่เป็นทางการ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับสถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมประเทศ (GDP) ที่ได้ผ่านกระบวนการสมดุล (Reconciliation) ในระบบเศรษฐกิจแล้ว และนาไปกระจายค่าออกเป็น
รายจังหวัดด้วยเครื่องชี้ (Indicator) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบวิธี Top down จึงสามารถใช้ใน
การวิเคราะห์ในภาพรวมของโครงสร้างการผลิตของจังหวัดที่เชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม
วิธีดังกล่าวมีข้อจากัดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องชี้ในการกระจายมูลค่าระดับประเทศออกเป็นรายจังหวัด
สาหรับอนุกรมแบบวิธี Bottom up นั้น เป็นสถิติข้อมูลที่จัดทาจากข้อมูลที่จัดเก็บในจังหวัดโดยตรง ในหลายสาขาการผลิต
จึงมีรายละเอียดกิจกรรมการผลิตของพื้นที่จังหวัดมากกว่าแบบ Top down ดังนั้น จึงสามารถให้ภาพในรายละเอียดของ
จังหวัดได้มากกว่า และเนื่องจากกระบวนการจัดทาของทั้งสองวิธีแตกต่างกัน ดังนั้น ข้อมูลทั้งสองอนุกรมนี้จึงมีมูลค่าไม่เท่ากัน
แต่สามารถใช้อนุกรมแบบวิธี Bottom up พิจารณาโครงสร้างการผลิตในจังหวัดได้
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การปรับปรุงสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบบนลงล่าง
จากสถิตผิ ลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) ตามเอกสารรายได้ประชาชาติของ
ประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2533 – 2553 มีการปรับปรุงทั้งด้านขอบเขตหรือคุ้มรวมที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
การปรับวิธีคิดตามแนวคิดตามระบบบัญชีประชาชาติสากลระบบปัจจุบัน และเปลีย่ นวิธีการคานวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงตามวิธีแบบปริมาณลูกโซ่ การปรับปรุงต่าง ๆ โดยสรุปมีดังนี้
1. ปรับคุม้ รวม แนวคิด วิธีการ และแหล่งที่มาของข้อมูล (Coverage, concept methodology and
data source ) ของการจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี
รายการ

การปรับปรุง

สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้

ปรับปรุงมูลค่าการผลิต (Gross output: GO) และโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลด้านอื่น ๆ และเพิ่มเติมกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่

(Agriculture, hunting and forestry)
สาขาการประมง
(Fishing)
สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
(Mining and quarrying)

สาขาอุตสาหกรรม
(Manufacturing)

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (intermediate cost: IC) ที่มีผลจากการปรับปรุงวิธี
การประมวลผลสาขาตัวกลางทางการเงิน
ปรับปรุงการคานวณรายการน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว และ
ปรับปรุงสัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิต (IC/GO) ของกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2548 และผลการศึกษาการจัดทาตารางอุปสงค์
อุปทานของประเทศไทยปี 2550 (Supply and Use Table of Thailand 2007)
เพิ่มเติม 31 กิ จ กรรม เช่น การผลิตอาหารสาหรับทารกและผู้ ป่วย อุป กรณ์ทาง
การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หมึกพิมพ์ การทาสื่อบันทึก ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ในครั วเรือ น โลหะรี ดเย็ น เครื่องจัก รที่ ใช้ในอุตสาหกรรมจ าแนกประเภทต่ าง ๆ
อุตสาหกรรมการผลิตอากาศยาน การผลิตแผ่นบันทึกข้อมูล การผลิตไฟเบอร์กลาส
การผลิตใยแก้วนาแสง การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในยานยนต์ และอุตสาหกรรม
รีไซเคิล เป็นต้น
ปรับปรุงแหล่งที่มาของข้อมูลให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิ จ กรรมการผลิต
ทั้งหมด และปรับปรุงวิธีการคานวณค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิต (IC/GO) ใหม่
ตามตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตปี 2548 และผลการศึกษาการจัดทาตารางอุปสงค์
อุปทานของประเทศไทยปี 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการให้บริการ
ทางธุรกิจประเภทใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วน IC/GO ของอุตสาหกรรมโดยรวมมีค่า
เพิ่มขึ้นจากอนุกรมเดิม และส่งผลให้มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมโดยรวมมีค่าลดลง
จากอนุกรมเดิม

สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา

เพิ่มเติมการผลิตน้าประปาเอกชน

(Electricity, gas and water supply)
สาขาการก่อสร้าง
(Construction)

ปรับปรุงการคานวณการก่อสร้างภาครัฐบาล ตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ
ค.ศ.1993
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รายการ

การปรับปรุง

สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน
(Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles, motorcycles and
personal and household goods)

เพิ่มเติมการคานวณกิจกรรมใหม่เกี่ยวกับการขายส่งและขายปลีกตามการเพิ่มของ
สาขาการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
หมวดการขายส่ง การขายปลีกฯ
เพิ่มเติมรายการให้สอดคล้องกับภาคการเกษตรกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม
ที่ มี ก ารเพิ่ ม คุ้ ม รวม และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารค านวณ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย าขึ้ น
โดยการปรับปรุงสัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลาง ตามตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
หมวดการซ่ อ มแซมยานยนต์ จั ก รยานยนต์ ของใช้ ส่ ว นบุ ค คลและของใช้
ในครัวเรือน
เพิ่มเติมรายการการบารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ขนส่ง โดยใช้จากข้อมูลรายรับ
ผู้ป ระกอบการจากระบบภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ ายขั้ นกลางจากการส ารวจของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ปรั บ ปรุ ง การค านวณ รายการการบ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมยานยนต์ การซ่ อ ม
จั ก รยาน รองเท้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า นาฬิ ก า และของใช้ อื่ น ๆ จากข้ อ มู ล รายรั บ
ผู้ ป ระกอบการจากระบบภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ น กลางจากส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร

เพิ่ ม เติ มรายการกิ จ กรรมหอพัก โดยใช้ ข้ อ มูล จากการส ารวจของส านั ก งานสถิ ติ
แห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปรับปรุงข้อมูลและวิธีการคานวณ
บริการโรงแรม ในส่วนของรายได้จากกิ จการโรงแรม พร้อมทั้งปรับปรุงมูลค่าเพิ่ม
บริการภัตตาคารและร้านขายอาหารโดยใช้ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ สานักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ และปรั บ ปรุ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยขั้ น กลางโดยใช้ ข้ อ มู ล จากการส ารวจของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

(Hotels and restaurants)

สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม
(Transport, storage and
communications)

สาขาตัวกลางทางการเงิน
(Financial intermediation)

เพิ่มเติม 14 กิจกรรม เช่น รถตู้เอกชนกรุงเทพฯ รถตู้เอกชนต่างจังหวัด จักรยานยนต์
รับจ้างกรุงเทพฯ จักรยานยนต์รับจ้างต่างจังหวัด เครื่องบินเช่าเหมาลา สถานที่เก็บ
สินค้า บริการการจัดส่งสินค้า บริการทางไปรษณีย์โดยเอกชน บริการโทรทัศน์ทาง
สายเคเบิล บริก ารถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเที ย ม และบริก ารระบบสื่อสารทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ต้ น และแยกการค านวณบริ ก ารทางไปรษณี ย์ ข องรั ฐ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์พื้นฐานเอกชน โทรศัพท์เคลื่อนที่เอกชน และ
โทรศัพท์พื้นฐานภาครัฐตามประเภทกิจกรรมจากเดิมจาแนกตามองค์กร
เพิ่ม เติ มการคานวณรายการบริ ษัท ข้อ มูลเครดิต แห่ งชาติ บริ ษัท ผู้ป ระกอบธุ รกิ จ
การให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน และกิ จกรรมที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ
ปรับปรุงวิธีการคานวณ โดยใช้การวัดบริการของสถาบันการเงินทางอ้อม (Financial
Intermediation Service Indirectly Measure: FISIM) ดูรายละเอียดการคานวณ
FISIM ได้จ ากเอกสารสัมมนารายได้ประชาชาติของประเทศไทย อนุก รมใหม่ ที่
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ สศช.) ตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 1993 และ
ค.ศ. 2008 แทนวิธี Imputed service charges (ดอกเบี้ยรับ-ดอกเบี้ยจ่าย) สาหรับ
การประกันภัยปรับปรุงวิธีการคานวณตามแบบการประกันภัย ตามระบบบัญชีใหม่
โดยแยกรายการการรับหรือเอาประกันภัยต่อ ออกจากธุรกิจประกันชีวิต
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สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า
และบริการทางธุรกิจ

หมวดบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มการคานวณกิ จ กรรมใหม่ 1 รายการ คือ
ค่าเช่าทรัพย์สิน โดยใช้ข้อมูลรายรับผู้ประกอบการจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

(Real estate, renting and business
activities)

หมวดการให้เช่าที่อยู่อ าศัย ปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและ
สังคมของครัวเรือนรวมทั้งประเทศ ประกอบด้วยค่าเช่าจริง และค่าเช่าพึงประเมิน
และปรับปรุงการคานวณค่าใช้จ่ายขั้นกลางจาก SES รายการวัสดุซ่อมแซมบ้าน
หมวดการให้เช่า และบริการทางธุรกิจ ปรับปรุงการคานวณ แหล่งข้อมูลและวิธีการ
คานวณ 5 รายการ คือ 1) บริการทางกฎหมาย 2) บริการทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมฯ โดยใช้ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ 3) บริการทางบัญชี การทาบัญชี
และการตรวจสอบทางบัญชี 4) บริการโฆษณา และ 5) บริการถ่ายรูป ใช้ข้อมูลจาก
กรมสรรพากร สานักงานสถิติแห่งชาติ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2548
พร้ อ มทั้ง เพิ่ม การค านวณกิ จ กรรมใหม่ 22 รายการ เช่ น บริก ารให้ เ ช่ าอุ ป กรณ์
การขนส่งทางบก บริการให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ทางการเกษตร บริการ
ให้เช่ าเครื่ องจัก รและเครื่ องอุป กรณ์ที่ ใช้ในงานก่ อสร้ างฯ การให้คาปรึก ษาและ
การจัดหาเกี่ย วกั บซอฟต์แวร์ บริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร บริการ
สืบ สวน สอบสวน บริก ารทาความสะอาดอาคารและรัก ษาความปลอดภัย และ
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน
ประเทศฯ (Public administration and
defense ; compulsory social security)

ปรับปรุงการคานวณตามแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 และปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรตามข้อมูลอนุกรมใหม่

สาขาการศึกษา

ภาครัฐบาล ปรับปรุงวิธีก ารคานวณ โดยมูลค่าผลผลิตภาครัฐบาล ประกอบด้วย
เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สังกัดหน่วยงาน รวมกับ
ค่าซื้อสินค้ าและบริ ก าร และค่าเสื่อ มราคาทรัพย์สิน เมื่อหัก ด้ วยค่าซื้อ สินค้าและ
บริการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายขั้นกลาง จะได้มูลค่าเพิ่มบริการการศึกษาภาครัฐบาล และ
ปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างและดัชนีเงินเดือนค่าจ้าง และปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ถาวร ตามข้อมูลอนุกรมใหม่

(Education)

ภาคเอกชน เพิ่มเติมการศึกษา 7 กิจกรรมหรือระดับ ได้แก่ ประเภทสามัญศึกษา
ใน กทม. ประเภทสามัญศึกษาในภูมิภาค ประเภทอาชีวศึก ษาใน กทม. ประเภท
อาชี ว ศึ ก ษาในภู มิ ภ าค การศึ ก ษานอกระบบ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน และบริ ก าร
ทางการศึกษา (มูลนิธ)ิ
สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์
(Health and social work)

ภาครัฐบาล ปรับปรุงวิธีการคานวณบริการด้านสุขภาพ โดยมูลค่าผลผลิตภาครัฐบาล
ประกอบด้วย เงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ข้าราชการและลูกจ้างที่สังกัด
หน่วยงาน รวมกับค่ าซื้อสินค้าและบริการ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เมื่อหักด้วย
ค่าซื้อสินค้า และบริก าร ซึ่งเป็นค่า ใช้จ่ายขั้นกลาง จะได้ มูลค่าเพิ่มบริก ารสุขภาพ
ภาครัฐบาล และปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างและดัชนีเงินเดือนค่าจ้าง ปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรตามข้อมูลอนุกรมใหม่
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ภาคเอกชน จาแนกรายการจากเดิม 1 รายการ (โรงพยาบาล) แยกย่ อ ยเป็น 5
รายการ ประกอบด้วย โรงพยาบาล คลินิก ค่าบริก ารทางการแพทย์ บริก ารด้าน
สุขภาพอื่น ๆ (มูลนิธิใน NPISHs) และสถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day-care)
และปรับปรุงมูลค่าการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายขั้นกลาง

สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ
(Other community, social and
personal service activities)

เพิ่ ม เติม กิ จ กรรม ในส่ ว นขององค์ ก รสมาชิ ก อื่ น ๆ เดิ ม มี 1 กิ จ กรรม เพิ่ มเป็ น 6
รายการ ได้แก่ องค์กรธุรกิจและองค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน องค์กรทางศาสนา
องค์กรทางการเมือง องค์กรพัฒนาเอกชนฯ และองค์กรสมาชิกอื่น ๆ พร้อมทั้ง
เพิ่ ม การค านวณกิ จ กรรมใหม่ 15 รายการ เช่ น การก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และขยะ
การสุขาภิบาล การแสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น ๆ งานสานักข่าว ห้องสมุด
เอกชน พิพิธภัณฑ์เอกชน นวดแผนโบราณ สวนพฤกษชาติ สวนสัตว์และการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสถานบริการด้านกีฬา เป็นต้น

2. การปรับวิธีการคานวณมูลค่าที่แท้จริง จากเดิมที่คานวณแบบราคาปีฐานคงที่ (Fixed base year
prices) เป็นวิธแี บบปริมาณลูกโซ่ หรือ Chain Volume Measures (CVMs) ซึง่ เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของ
การผลิต ณ ราคาคงที่ ในปีติดกัน แทนการวัดในราคาปีฐานที่อยูห่ ่างกัน เรียกว่า Direct index เป็นคู่ ๆ เช่น ปี พ.ศ.2533
ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของอนุกรมสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ โดยคานวณปี พ.ศ.2534 ในราคาปี พ.ศ.2533
แล้วเทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.2533 คานวณปี พ.ศ.2535 ในราคาปี พ.ศ.2534 เทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.2534 คานวณปี พ.ศ.2536
ในราคาปี พ.ศ.2535 เทียบกับมูลค่าปี พ.ศ.2535 เป็นต้น ในกรณีใช้สูตร Laspeyres Volume Measure แต่เนื่องจากข้อมูล
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศต้องเผยแพร่เป็นอนุกรม เช่น ปี พ.ศ.2533-2553 จึงจาเป็นต้องเชื่อมอัตราการขยายตัวใน
แต่ละคู่ให้เป็นอนุกรมระยะยาวสะสมจากการเคลื่อนไหวรายปี (Chain linking) ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะทาให้โครงสร้างราคา
สินค้าและบริการมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าวิธีการคานวณแบบเดิมที่เป็นแบบปีฐานคงที่
ขั้นตอนการจัดทาสถิตผิ ลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศที่แท้จริง
volume Measures สรุปดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

แบบปริมาณลูกโซ่

โดยใช้สูตร

Laspeyres

คานวณหามูลค่า ณ ราคาปีที่แล้ว (Value at previous year prices: PYP) โดยใช้ปริมาณปีนี้ คูณด้วย
ราคาปีที่แล้ว หรือ
เมื่อ Q คือ ปริมาณ และ P คือ ราคา
คานวณหามูลค่าในปีที่แล้ว (Value at previous year: PV) โดยใช้ปริมาณปีที่แล้วคูณด้วยราคาปีนั้น หรือ
มูลค่า ณ ราคาประจาปีในปีที่แล้ว
คานวณหาดัชนีปริมาณโดยตรง หรือ Direct index (DI) หรือ เท่ากับขั้นตอนที่ 1 หารด้วย ขั้นตอนที่ 2 หรือ

ขั้นตอนที่ 4

คานวณหาดัชนีปริมาณลูกโซ่หรือ Chain index (CI) หรือ Chain linking โดยการเชื่อมโยงดัชนีปริมาณ
โดยตรงในขั้นตอนที่ 3 ในแต่ละปีเข้าด้วยกัน โดยให้ปีอ้างอิงเท่ากับ 100 ในกรณีนี้ สมมุติปีที่ 1 หรือปีแรก
ของอนุกรมเป็นปีอ้างอิง เช่น คานวณหาดัชนีลูกโซ่ปีที่ 5 ได้โดย

ขั้นตอนที่ 5

คานวณหาปริมาณลูกโซ่หรือ Chain Volume Measures (CVM) โดยมูลค่า CVM ในปีอ้างอิง จะเท่ากับ
มูลค่า ณ ราคาประจาปีในปีอ้างอิงนั้น และทาการเชื่อมโยงปีอื่น ด้วยดัชนีปริมาณในขั้นตอนที่ 4
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อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงดังขั้นตอนที่ 5 ก่อให้เกิดคุณลักษณะแบบ Non-Additive หรือผลรวมของมูลค่าส่วนย่อย
ไม่เท่ากับมูลค่าส่วนรวมที่เกิดจากการทา Chain Volume Measures กล่าวคือ มูลค่าผลรวมจากการผลิตทุกสาขาที่เกิดจาก
Chain linking และ มูลค่า GDP รวมที่เกิดจากการ Chain linking โดยตรง จะไม่เท่ากัน เนื่องจากเกิดการสูญเสียคุณสมบัติ
ของการบวกที่เป็นจุดเด่นของการจัดทาสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ณ ราคาปีฐานคงที่ เนื่องจากแต่ละสาขาการผลิตจะ
ขยายตัวตามอัตราการขยายตัวของแต่ละสาขาจากปีอ้างอิงตาม Chain index ของแต่ละสาขาการผลิต และ GDP จะขยายตัว
ตามอัตราการขยายตัวของ Chain index ของ GDP โดยตรงไม่ได้เกิดจากการบวกรวมของมูลค่าแต่ละสาขาการผลิต
ในกรณีของประเทศไทย การนาเสนอตาราง CVM จะแสดงค่าความแตกต่างระหว่าง CVM
ที่เกิดจากผลรวมของส่วนย่อย กับ CVM ของส่วนรวมที่จัดทาโดยตรง เรียกว่า Residual
ดังนั้นเพื่อให้สถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (Gross provincial product: GPP) มีความสอดคล้องกับสถิติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: GDP) ดังกล่าวข้างต้น สศช. จึงได้ปรับปรุงสถิตผิ ลิตภัณฑ์ภาค
และจังหวัด (Gross provincial product: GPP) ทีจ่ ัดทาแบบวิธีจากบนลงล่าง (Top down method) แต่ด้วยข้อจากัดของ
ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) จาแนกเป็นรายจังหวัดสาหรับปีย้อนหลังจนถึงปี 2533 จึงทาให้สามารถปรับสถิตผิ ลิตภัณฑ์ภาค
และจังหวัด ย้อนหลังได้เพียงปี พ.ศ. 2538 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ปรับปรุงคุ้มรวม (Coverage) ที่จะนามากระจายเป็นรายจังหวัด โดยเพิ่มเติมกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจาแนกในการคานวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ พร้อมทั้ง ปรับปรุงการใช้แหล่งข้อมูลเครื่องชี้
(Indicator) ให้สอดคล้องกับรายการกิจกรรมดังกล่าว
2. กระจายค่ามูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี (Value added at current year prices: CYP) ของแต่ละ
กิจกรรม ในระดับประเทศออกเป็นรายจังหวัด (CYPi,j,t) ด้วยข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) ที่เกี่ยวข้อง
3. หาดัชนีราคาของแต่ละกิจกรรมการผลิต แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังมีข้อจากัดด้านรายละเอียดข้อมูลของ
ดัชนีราคาเป็นรายจังหวัด ดังนั้น จึงต้องใช้ดัชนีราคา (Implicit price deflator: IPD) ของระดับประเทศ โดยดัชนีราคาของ
กิจกรรมใด ๆ เท่ากับ มูลค่าเพิ่มระดับประเทศ ณ ราคาประจาปี หารด้วยมูลค่าเพิ่มระดับประเทศ ณ ราคาปีที่แล้ว (Value
added at previous year prices: PYP) ของกิจกรรมนั้น ๆ
IPDi,t = CYPi,t / PYPi,t x 100 ; i =กิจกรรมที่...., t = ปี 2538 ถึง 2553
4. คานวณมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาปีที่แล้ว (PYPi,j,t) เป็นรายจังหวัด โดยใช้ มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี (CYPi,j,t)
หารด้วยดัชนีราคาของแต่ละกิจกรรมการผลิต
PYPi,j,t = CYPi,j,t / IPDi,t ; i =กิจกรรมที่..., j = จังหวัด 1 ถึง 76, t = ปี 2538 ถึง 2553
5. คานวณหาดัชนีปริมาณโดยตรง (Direct index: DI)
DIi,j,t = PYPi,j,t / CYPi,j,t-1
6. คานวณหาดัชนีปริมาณลูกโซ่ หรือ Chain index (CI) หรือ Chain linking โดยการเชื่อมโยงดัชนีปริมาณ
โดยตรงในขั้นตอนที่ 5 ในแต่ละปีเข้าด้วยกัน โดยให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นอ้างอิง และให้มีค่าเท่ากับ 100
7. คานวณหาปริมาณลูกโซ่หรือ Chain Volume Measures (CVMs) โดยมูลค่า CVMs ในปีอ้างอิง จะ
เท่ากับมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปีในปีอ้างอิงนั้น และทาการเชื่อมโยงปีอื่น ด้วยดัชนีปริมาณในขั้นตอนที่ 6
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อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณลักษณะแบบ Non-Additive จากการคานวณแบบ Chain Volume Measures ทาให้มูลค่า
CVMs ณ ระดับยอดรวมระดับใดก็ตาม ไม่สามารถใช้ผลรวมของค่า CVMs ในระดับย่อยมารวมกันได้ เช่น ไม่สามารถนาค่า
CVMs ของสาขาเกษตรกรรมรวมกับค่า CVMs ของสาขาประมง ให้เป็นค่า CVMs ของภาคเกษตรได้ ซึ่งค่า CVMs ของภาค
เกษตรนั้น จะต้องคานวณมาจาก CYP และ PYP ของภาคเกษตรโดยตรง

รายละเอียดการปรับปรุงสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด รายสาขาการผลิต
1. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ การป่าไม้ : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการกิจกรรมของ
GDP เปลี่ยนแหล่งข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) บางรายการ ได้แก่ หมวดปศุสัตว์ เฉพาะสัตว์เศรษฐกิจ เดิมใช้ข้อมูลจากกรม
ปศุสัตว์ เปลี่ยนมาใช้ข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนสัตว์ประเภทอื่น ๆ ที่เหลือยังใช้ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์
เช่นเดิม
2. สาขาการประมง : ปรับยอดรวมตาม GDP และยังคงใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) จากกรมประมงเช่นเดิม
3. สาขาการทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน : ปรับยอดรวมตาม GDP และปรับปรุงแหล่งข้อมูล (Indicator)
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต ได้แก่ รายการการทาเหมืองหิน กรวด ทราย
4. สาขาอุตสาหกรรม : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการกิจกรรมของ GDP ใช้แหล่งข้อมูล
เครื่องชี้ (Indicator) เดิม เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้า รายได้จากฐานข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา : เพิ่มเติมการผลิตน้าประปาเอกชน และยังคงใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator)
จากรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม
6. สาขาการก่อสร้าง : ปรับยอดรวมตาม GDP จาแนกจัดกลุ่มใหม่จากเดิมที่จาแนกตามประเภทสิ่งปลูกสร้าง
มาจาแนกเป็น อาคาร และ ไม่ใช่อาคาร และยังคงใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) ที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม โดยการก่อสร้างภาครัฐ
ใช้ยอดเบิกจ่ายเพื่อการก่อสร้าง และการก่อสร้างภาคเอกชน ใช้ข้อมูลพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง จากการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ
7. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน :
ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการกิจกรรมของ GDP และปรับการจัดกลุ่มกิจกรรมที่จะนามากระจายเป็น
รายจังหวัดให้มากกว่าเดิม โดยจาแนกดังนี้
 รายการการขายยานยนต์ บารุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ รวมทั้งการซ่อมแซมของใช้ต่างๆ ใช้ข้อมูล
รายได้จาแนกเป็นรายจังหวัด จากฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเครื่องชี้ (Indicator) ตามรายกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
 การค้ า บุ ห รี่ แ ละยาสู บ ใช้ ข้ อ มู ล รายได้ จ าแนกเป็ น รายจั ง หวั ด จากฐานภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ น เครื่ อ งชี้
(Indicator) ตามรายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 การค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมใช้ข้อมูลรายได้จาแนกเป็นรายจังหวัด จากฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น
เครื่องชี้ (Indicator) ตามรายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 การขายส่งขายปลีกรวมทีไ่ ม่รวมรายการข้างต้น จาแนกออกเป็น
(1) การค้าสินค้าเกษตร (Agricultural Trade) ใช้มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปีรายจังหวัดของภาคเกษตร
เป็นเครื่องชี้ (Indicator)
(2) การค้าสินค้าเหมืองแร่ (Mining-related Trade) ใช้มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปีรายจังหวัดของสาขา
การทาเหมืองแร่ฯ ในรายการที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องชี้ (Indicator)
(3) การค้าสินค้านาเข้า แบ่งออกตามประเภทกลุ่มสินค้า ได้แก่
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o กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ใช้ข้อมูลรายได้จาแนกเป็นรายจังหวัด จากฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ
รายการที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องชี้ (Indicator) ตามรายกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
o สินค้าขั้นกลาง ใช้มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปีรายจังหวัดของสาขาอุตสาหกรรม เป็นเครื่องชี้
(Indicator)
o สินค้าทุน ใช้ข้อมูลรายได้จาแนกเป็นรายจังหวัด จากฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการที่เกี่ยวข้อง
เป็นเครื่องชี้ (Indicator)
(4) รายการที่เหลือกระจายตามรายรับจากฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสาขานี้ที่เหลือจากการใช้ในรายการ
ต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว
8. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการกิจกรรมของ GDP และปรับใช้
ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) ตามรายละเอียดกิจกรรมย่อย โดยที่
 รายการโรงแรม ภัตตาคาร ใช้ข้อมูลรายได้จาแนกเป็นรายจังหวัด จากฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 รายการหอพัก ใช้ข้อมูลจานวนนักศึกษาจาแนกเป็นรายจังหวัด
9. สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการ
กิจกรรมของ GDP ปรับเครื่องชี้ (Indicator) บางรายการ เช่น รายการทางด่วน จากเดิม คานวณไว้เฉพาะกรุงเทพฯ ได้
กระจายถึงสมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ปรับใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) ตาม
รายละเอียดกิจกรรมย่อย จากเดิมที่ใช้ในระดับกลุ่มกิจกรรม
10. สาขาตัวกลางทางการเงิน : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการกิจกรรมของ GDP ปรับใช้ข้อมูล
เครื่องชี้ (Indicator) ตามรายละเอียดกิจกรรมย่อย จากเดิมที่ใช้ในระดับกลุ่มกิจกรรม
11. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวม
ตามรายการกิจกรรมของ GDP ปรับใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) ตามรายละเอียดกิจกรรมย่อย จากเดิมที่ใช้ในระดับกลุ่ม
กิจกรรม
 กิจกรรมการให้เช่าที่อยู่อาศัย (ค่าเช่าจริงและค่าเช่าประเมิน) เปลี่ยนข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) จากเดิมที่
ใช้จานวนครัวเรือนของกระทรวงมหาดไทย เป็นใช้จานวนครัวเรือน และรายจ่ายค่าที่อยู่อาศัยต่อเดือนต่อครัวเรือนของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
 รายการบริการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ใช้ข้อมูลรายได้ค่าธรรมเนียมของกรมที่ดิน เป็นเครื่องชี้
(Indicator) เช่นเดิม
 รายการอื่น ๆ ใช้ข้อมูลรายได้ จาแนกเป็นรายจังหวัด จากฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเครื่องชี้ (Indicator)
จาแนกตามกิจกรรมที่สอดคล้องกันกับรายการจาก GDP
12. สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศฯ : ปรับยอดรวมตาม GDP และใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator)
เดิม ได้แก่ ข้อมูลการเบิกจ่ายรายจังหวัดจาก GFMIS
13. สาขาการศึกษา : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมภาคเอกชนตามรายการกิจกรรมของ GDP ปรับใช้ข้อมูล
เครื่องชี้ (Indicator) ตามรายละเอียดกิจกรรมย่อย จากเดิมที่ใช้ในระดับกลุ่มกิจกรรม
 ภาครัฐ : ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายรายจังหวัด จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) เช่นเดิม
 ภาคเอกชน : ใช้ข้อมูลจานวนนักเรียน จากสถิติการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และข้อมูลจานวน
นักศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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14. สาขาการบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมภาคเอกชน
ตามรายการกิจกรรมของ GDP ใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) เช่นเดิม ได้แก่ จานวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชน
15. สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ : ปรับยอดรวมตาม GDP เพิ่มคุ้มรวมตามรายการ
กิจกรรมของ GDP ปรับใช้ข้อมูลเครื่องชี้ (Indicator) ตามรายละเอียดกิจกรรมย่อย จากเดิมที่ใช้ในระดับกลุ่มกิจกรรม
 ปรั บ การกระจายค่ า มู ล ค่ า เพิ่ ม รายการสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล จากเดิ ม ค านวณไว้ ที่ ก รุ งเทพฯ ทั้ งหมด
ปรั บ ใหม่ โ ดยจ าแนกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น ของส านั ก งานสลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาล ให้ ค านวณไว้ ที่ ก รุ งเทพฯ ทั้ งหมด
ส่วนที่เหลือนาไปกระจายลงทุกจังหวัดตามสัดส่วนโควตาการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่จังหวัด
16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล : ปรับยอดรวมตาม GDP และใช้ข้อมูลจากการสารวจภาวะการทางานของ
ประชากร จากสานักงานสถิติแห่งชาติ

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย GRP อนุกรมเดิม และ อนุกรมใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2538 - 2552
ผลการปรับปรุงสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ระหว่าง
อนุกรมเดิม และอนุกรมที่ปรับปรุงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2552 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ออกเป็นผลิตภัณฑ์
มวลรวมรายภาค (GRP) ณ ราคาประจาปี โครงสร้างของข้อมูลอนุกรมใหม่ ลดลงจากเดิมในเกือบ ทุกภาค ยกเว้น เขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ภาคตะวันออกที่มีโครงสร้างเพิ่มขึ้น
โครงสร้างเฉลี่ยของการกระจายตัวของ GRP
ณ ราคาประจาปี
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดิม

ใหม่

10.9

9.2

-1.7

2. ภาคเหนือ

9.2

7.7

-1.4

3. ภาคใต้

9.9

9.5

-0.4

4. ภาคตะวันออก

14.2

14.9

0.7

5. ภาคตะวันตก

4.3

3.9

-0.4

6. ภาคกลาง

6.9

5.9

-0.9

7. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

44.7

44.8

4.1

รวมทั้งประเทศ

100.0

100.0

ความแตกต่าง (ใหม่ – เดิม)

2. พิจารณาโครงสร้างเฉลี่ยปี พ.ศ. 2538 – 2552 ของการกระจายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี จาแนก
รายสาขาการผลิตระดับประเทศ ออกเป็น มูลค่าเพิ่มรายภาคและจังหวัด สาขาที่มีการกระจายตัวต่างไปจากเดิมอย่างมี
นัยสาคัญ คือ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ และ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ส่วนสาขาอื่น ๆ ที่เหลือกระจายตัว
ต่างไปจากเดิมเล็กน้อย
 สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ กระจายตัวลดลงใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ภาคใต้ และ ภาคตะวันตก ร้อยละ 9.6 5.2 1.1 และ 2.1 ตามลาดับ ขณะทีภ่ าคตะวันออก ภาคกลาง
และ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 0.8 และ 15.4 ตามลาดับ
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 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ กระจายตัวลดลงเกือบทุกภาค ยกเว้น เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โครงสร้างของภาคต่าง ๆ ที่ลดลง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก และ ภาคกลาง ร้อยละ 4.2 5.0 4.5 2.0 1.5 และ 1.9 ตามลาดับ ขณะทีเ่ ขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.1
3. พิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค (GRP) ณ มูลค่าที่แท้จริง (Real term) โดยเฉลีย่
ในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2552 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงกว่าเดิมทุกภาค ยกเว้น เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ลดลง
ร้อยละ 0.2
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ GRP
ณ มูลค่าที่แท้จริง

เดิม

ใหม่

ความแตกต่าง (ใหม่ – เดิม)

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2

3.1

0.9

2. ภาคเหนือ

1.9

3.1

1.1

3. ภาคใต้

2.1

2.6

0.4

4. ภาคตะวันออก

4.4

5.7

1.3

5. ภาคตะวันตก

1.8

3.1

1.3

6. ภาคกลาง

6.0

7.9

1.9

7. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

2.4

2.2

-0.2

ทั้งประเทศ

2.8

3.0

0.2

4. พิจารณาผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว (GRP per capita) โดยเฉลีย่ ในช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2552 มีระดับลดลงจากเดิม
4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ลดลงร้อยละ 12.0 11.8 4.5 และ 9.6
ตามลาดับ ส่วนที่เหลือ 3 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 8.8
และ 13.8 ตามลาดับ
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
(GRP per capita)

เดิม
(บาท)

ใหม่
(บาท)

ร้อยละความแตกต่าง
(ใหม่ – เดิม)

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30,618

26,966

-12.0

2. ภาคเหนือ

47,533

42,097

-11.8

3. ภาคใต้

70,666

70,852

0.04

4. ภาคตะวันออก

211,105

233,700

8.8

5. ภาคตะวันตก

73,185

70,060

-4.5

6. ภาคกลาง

144,262

129,656

-9.6

7. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

252,512

288,109

13.8

ทั้งประเทศ

96,349

100,812

4.6

