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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 
Product : GPP) ป 2553  เปนขอมูลเบื้องตนที่จังหวัดภูเก็ตได
ดําเนินการจัดทําตอเนื่องเปนปที่ 6 GPP เปนตัวชี้วัดศักยภาพใน
การผลิตของจังหวัด รวมถึงแสดงใหทราบวาในจังหวัดมีการผลิต
สินคาและบริการอะไรบาง มากนอยเพียงใด การผลิตสาขาใดเปน
การผลิตที่สําคัญของจังหวัด ในขณะเดียวกันขอมูล GPP ที่แสดง
เปนอนุกรมจะทําใหทราบวา การผลิตโดยรวมของจังหวัด และ
การผลิตในแตละสาขาการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด
ในแตละป ดังนั้น GPP จึงเปนประโยชนตอการวางแผนสําหรับ
การขยายการผลิตโดยรวมใหเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อการผลิต
โดยรวมเพิ่มขึ้นประชาชนก็ยอมไดรับรายไดเพิ่มขึ้นเทากับเปน
การเพิ่มความมั่งคั่งของจังหวัดใหสูงขึ้น ในปจจุบันขอมูล GPP 
ดังกลาวเปนการจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) แตการรายงานผลยังไม
สามารถนํามาใชเปนตัวชี้วัดการพัฒนาของจังหวัดตางๆ เพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาในแตละปไดทันกับรอบการประเมิน  สศช. 
จึงมีนโยบายใหจังหวัดจัดทํา GPP ดวยตนเอง โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตป 2548 - ปจจุบัน เพื่อใหจังหวัดมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ 
รวดเร็วทันตอการใชงาน   

จังหวัดภูเก็ตไดเตรียมการรองรับนโยบายดังกลาว 
โดยจัดตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการจัดทํา GPP ของจังหวัดภูเก็ต
เปนรายสาขาทั้งส้ิน 16 สาขาการผลิต และมีสํานักงานคลังจังหวัด
ภูเก็ตเปนหนวยงานกลางทําหนาที่ประมวลผลภาพรวม GPP ของ
จังหวัด โดยคณะทํางานไดดําเนินการสํารวจรวบรวมขอมูลดาน
การผลิตครอบคลุมทุกกิจกรรมการผลิตที่ดําเนินการอยูในขอบเขต
พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนวิเคราะห และประมวลผลการ
คํานวณ GPP ครบทั้ง 16 สาขาการผลิต ในการดําเนินการดังกลาว 
สศช.ไดเปนหนวยงานสนับสนุนและกํากับดูแลทางวิชาการมา
โดยตลอด  บัดนี้ผลการจัดทํา GPP ของจังหวัดภูเก็ตป พ.ศ. 2553
และการปรับปรุงขอมูลของป พ.ศ. 2546-2552 ไดสําเร็จลุลวงเปน
การเบื้องตน  สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ตจึงไดจัดทํารายงาน    
“ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภูเก็ต ป พ.ศ. 2553 ” ข้ึน ประกอบดวย
สวนที่เปนการวิเคราะห ภาวะเศรษฐกิจ จากขอมูล GPP และสวน
ที่เปนตารางสถิติในภาพรวม องคประกอบของสาขาการผลิตตางๆ 
ทั้ง 16 สาขา และคํานิยามตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด 

 
 

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ป 2553 
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดภูเก็ตในป 2553 พิจารณาจาก
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)             
มีมูลคาเพิ่มในราคาประจําป เทากับ 107,016.35 ลานบาท เทียบกับ 
93,083.77 ลานบาท ในป 2552 ขยายตัวรอยละ 14.97  อัตราการ
เจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ มีการขยายตัวรอยละ 8.55 
จากปที่ผานมา เปนผลมาจากการผลิตภาคนอกเกษตร ซ่ึงเปนการ
ผลิตหลักของจังหวัดมีสัดสวนรอยละ 97.88 ของ GPP มีมูลคาเพิ่ม 
ณ ราคาประจําป เทากับ 104,245.47 ลานบาท ขยายตัวจากป 2552  
รอยละ 14.44 ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ  
ราคาคงที่มีการขยายตัวรอยละ 8.78 จากปที่ผานมา ประกอบกับ
การผลิตภาคเกษตร  มีสัดสวนรอยละ 2.12 ของ GPP มีมูลคาเพิ่ม      
ณ ราคาประจําป เทากับ 2,770.88 ลานบาท เทียบกับ 1,991.84    
ลานบาท  ในป  2552 ขยายตัวรอยละ  39.11 และอัตราการ
เจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ มีการหดตัวรอยละ 1.35  
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว(Per Capita 
GPP) เทากับ 355,794.73 บาทตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 13.47  

 ภาคเกษตร การผลิตโดยรวม หดตัวรอยละ 1.35 จากที่มีการ
ขยายตัวรอยละ 2.42 ในปที่ผานมา โดยสาขาเกษตรกรรม การลา
สัตว และการปาไมมีการหดตัวรอยละ 11.36 ในขณะที่สาขา
ประมงขยายตัวรอยละ 10.21  

 ภาคนอกเกษตร ขยายตัวรอยละ 8.78 จากการชะลอตัวรอยละ  
0.07 ในปที่ผานมา โดยสาขาที่มีผลตอการขยายตัวของการผลิต
ภาคนอกเกษตรมากที่สุด คือ สาขาโรงแรมและภัตตาคารและ
สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน ซ่ึงเปนสาขาหลักของ
ภาคการผลิตมีการขยายตัว ประกอบกับ สาขาอุตสาหกรรม สาขา
ไฟฟา กาซ และการประปา สาขากอสราง สาขาขนสง สถานที่เก็บ
สินคาและคมนาคม  สาขาตัวกลางทางการเงิน  สาขาบริการดาน
อสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ สาขาบริหาร
ราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาค
บังคับ สาขาการศึกษา สาขาการบริการสุขภาพ และงานสังคม
สงเคราะห  และสาขาบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล 
อื่นๆ  ก็ขยายตัวจากปกอน ในขณะที่สาขาที่มีการหดตัวคือ สาขา
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  

 ระดับราคา โดยรวมของจังหวัดภูเก็ตในป 2553 พิจารณาจาก 
GPP Implicit Price Deflator ขยายตัวรอยละ 5.91 โดยระดับราคา
ภาคนอกเกษตรขยายตัวรอยละ 5.20 ในขณะที่ภาคเกษตรกรรม           
ขยายตัวรอยละ 41.01 ทั้งนี้  ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price 
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Index : CPI) จังหวัดภูเก็ต ในป 2553  มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 
2552  รอยละ 3.23 
 
ภาคเกษตร : การผลิตภาคเกษตรหดตัวรอยละ 1.35 

การผลิตภาคเกษตรป 2553 มีมูลคาเพิ่มในราคาประจําปเทากับ 
2,770.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก  1,991.84 ลานบาทในป 2552          
ขยายตัวรอยละ 39.11 เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิม่ ณ ราคาคงที ่คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.12 ของ GPP อัตราการเจริญเติบโตมีการ          
หดตัวรอยละ 1.35 เปนการหดตัวของสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว
และการปาไมรอยละ 11.36 ขณะที่สาขาประมงขยายตัวรอยละ 10.21 

 

สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม  

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป 2553  ของสาขาเกษตรกรรม การลา
สัตว และการปาไม  เทากับ 1,969.48 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก 
1,269.22 ลานบาท ในป 2552 เทากับ 700.26 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 55.17  เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1.02 ของ GPP โดยมีอัตราการเจริญเติบโตปรับตัว 
ดีข้ึนรอยละ 11.36 เมื่อเทียบกับที่หดตัวรอยละ 12.70 ในป 2552
ประกอบดวย 

• การปลูกพืช  มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปในป 2553 เทากับ 
1,776.65 ลานบาท เทียบกับ 987.50 ลานบาท ในป 2552  เพิ่มขึ้น
รอยละ 79.91  โดยอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ มีการปรับตัวดีข้ึนรอยละ 7.14 เทียบกับที่หดตัวรอยละ 16.78 
ในปที่ผานมา   ทั้งนี้ เปนผลจากการขยายตัวของการทําสวน
ยางพารา  ที่ปรับตัวดีข้ึนรอยละ 1.76  เนื่องจากพื้นที่ปลูกที่ใหผล
ผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดมีราคา
สูงขึ้นกวาปที่ผานมา  

• การเลี้ยงสัตว  มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปในป 2553  เทากับ   
169.59  ลานบาท เทียบกับ 221.71 ลานบาท ในป 2552  หรือหดตัว
รอยละ 23.51   โดยอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ ราคา
คงที่   หดตัวรอยละ 23.25  เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 5.82 ใน
ปที่ผานมา  เปนการหดตัวของ การเลี้ยงสุกรและการเลี้ยงโค ซ่ึง
หดตัวรอยละ 36.59  และ 75.99  

• การบริการทางการเกษตร มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปในป 
2553 เทากับ 5.37 ลานบาท เทียบกับ 5.62 ลานบาทในป 2552      
มีการปรับตัวดีข้ึนรอยละ 4.48 โดยอัตราการเจริญเติบโตของ
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ หดตัวรอยละ 24.93 เนื่องจากเกษตรกรที่

เคยทําการผลิตในหมวดบริการทางการเกษตรเกี่ยวกับการ
ใหบริการเตรียมดินหันกลับไปประกอบอาชีพอื่น   

• การปาไม  มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปในป 2553 เทากับ 
17.87 ลานบาท เทียบกับ 54.91 ลานบาทในป 2552 หดตัวรอยละ 
67.45 โดยอัตราการเจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม  ณ ราคาคงที่หดตัว
รอยละ 33.76  จากกจิกรรมการทําไมยางพารา 

 
อัตราการขยายตัวและโครงสรางการผลิต จําแนกตามสาขาการผลิต 

รอยละ 

อัตราการ
ขยายตัว โครงสราง 

สาขาการผลิต 
2553 2552 2553 

ภาคเกษตร -1.35 2.33 2.12 

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม -11.36 1.25 1.02 

การประมง 10.21 1.08 1.10 

ภาคนอกเกษตร 8.78 97.67 97.88 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 0.00 0.00 0.00 

การผลิตอุตสาหกรรม 3.74 2.01 1.92 

การไฟฟา กาซ และการประปา  12.57 2.78 2.89 

การกอสราง 12.69 6.04 6.28 

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชใน
ครัวเรือน 

2.88 13.12 12.43 

โรงแรมและภัตตาคาร 11.15 46.79 47.91 

การขนสง สถานที่เก็บสินคาและ 
การคมนาคม 3.88 4.34 4.16 

ตัวกลางทางการเงิน 9.89 7.35 7.44 

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและ
บริการทางธุรกิจ 10.98 5.36 5.48 

การบริหารราชการแผนดินและ 
การปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคม
ภาคบังคับ 

1.71 1.91 1.79 

การศึกษา 5.26 2.09 2.02 

การบริการดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 

4.60 3.67 3.53 

การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวน
บุคคลอื่น ๆ 2.84 1.96 1.86 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล -23.96 0.25 0.17 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด(GPP) 8.55 100.00 100.00 
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สาขาการประมง 
มูลคาเพิ่ม  ณ ราคาประจําป ของสาขาการประมงในป  

2553  มีคาเทากับ  801.40  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก  722.62         
ลานบาท ในป 2552 หรือขยายตัวลงรอยละ  10.90  เมื่อพิจารณา
จากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่  คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.10 ของGPP   
อัตราการเจริญเติบโตชะลอตัวในอัตรารอยละ 10.21 เมื่อเทียบกับ
การขยายตัวรอยละ 28.03  ในป 2552 ที่ผานมา เนื่องจากรายการ
การเพาะพันธุ/อนุบาลกุงทะเล  ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของสาขา
ชะลอตัวรอยละ 21.22  จากการลดลงของจํานวนผูประกอบการทํา
ฟารมเพาะพันธุและอนุบาลลูกกุงทะเล   สําหรับกิจกรรมหลัก
อื่นๆ ไดแก การทําประมงทะเลพาณิชย (น้ําลึก) ปรับตัวดีข้ึน    
รอยละ 11.96  เมื่อเทียบกับการหดตัวรอยละ 21.36 ในปที่ผานมา  
การประมงทะเลพื้นบาน (ชายฝง)  ปรับตัวดีข้ึนรอยละ 1.03   

 

 

 
 

 

 

ภาคนอกเกษตร : การผลิตภาคนอกเกษตร ขยายตัวรอยละ  8.78 

 
การผลิตภาคนอกเกษตรป 2553 มีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป 
เทากับ 104,245.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 91,091.93  ลานบาท ในป 
2552 ขยายตัวรอยละ 14.44  เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 97.88 ของ GPP อัตราการเจริญเติบโต 
มีการขยายตัวรอยละ 8.78 เปนการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม 
สาขาไฟฟา กาซ และการประปา สาขากอสราง  สาขาการขายสง 
การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนตของใชสวน
บุคคล และของใชในครัวเรือน สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขา
ขนสง สถานที่เก็บสินคาและคมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน  
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 
สาขาบริหารราชการและการปองกันประเทศ  รวมทั้ งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการศึกษา สาขาการบริการสุขภาพ 
และงานสังคมสงเคราะห  และสาขาบริการชุมชน สังคม และ
บริการสวนบุคคล อื่นๆ ขยายตัวรอยละ 3.74, 12.57, 12.69 ,2.88 , 
11.15 , 3.88 , 9.89, 10.98, 1.71, 5.26, 4.60 และ 2.84 ตามลําดับ 
 

สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 
มูลคาเพิ่ม ณ  ราคาประจําป ของสาขาอุตสาหกรรม ในป 2553          
มีคาเทากับ  2,130.99  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก 1,886.70  ลานบาท  
ในป 2552 เทากับ  244.29 ลานบาท หรือรอยละ 12.95  
เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.92  
ของ GPP  อัตราการเจริญเติบโตขยายตัวรอยละ  3.72  จากที่หดตัว
รอยละ 3.51 ในปที่ผานมา เปนผลมาจากกิจกรรมสวนใหญมี 
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดแก  กิจกรรมการพิมพโฆษณา  
การพิมพและการทําสําเนาสื่อบันทึก ขยายตัวรอยละ 46.74   
การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะขยายตัวรอยละ  32.17 การผลิต
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวรอยละ  23.38  และ 
การผลิตสินคากลุมโอทอปขยายตัวรอยละ 7.82 จากปที่ผานมา  
แตอยางไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมที่มีการหดตัวลง คือ การผลิต
ผลิตภัณฑยางและพลาสติกหดตัวรอยละ 34.55 จากที่หดตัว              
รอยละ 0.29 ในปที่ผานมา   และการผลิตเครื่องมือที่ใชทาง
การแพทยมีการหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนรอยละ 1.13 จากที่ขยายตัว
รอยละ 64.69  
ภาวะการผลิตสาขาอุตสาหกรรม    
                                รอยละ 

อัตราการเจริญเติบโต โครงสราง 
หมวดการผลิต 

2552 2553 2552 2553 

อาหารและเครื่องดื่ม         11.02 23.38 22.66 26.95 

สิ่งถักทอ -9.71 23.25 0.78 0.93 

เคร่ืองแตงกาย                -29.33 0.95 2.25 2.19 

ไมและผลิตภัณฑจากไม 1.64 3.17 4.70 4.67 

โฆษณาและการทําสําเนา   -46.06 46.74 2.32 3.29 

ยางและพลาสติก             -0.29 -34.55 11.02 6.95 

ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ -9.39 32.17 9.77 12.45 

โลหะขั้นมูลฐาน              -9.94 -10.28 31.58 27.32 

เคร่ืองมือท่ีใชทางการแพทย 64.69 -1.13 1.04 0.99 

อุปกรณการขนสงอื่น ๆ 27.79 8.66 4.18 4.38 

การผลิตเคร่ืองเรือน 69.42 2.58 4.06 4.01 

การผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) 

-19.99 7.82 5.64 5.86 

รวม -3.51 3.72 100.00 100.00 
 

สาขาการไฟฟา กาซ และการประปา   

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาการไฟฟา กาซ และการ
ประปา ในป 2553 มีคาเทากับ 2,795.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 
2,658.83 ลานบาท ในป 2552 เทากับ 136.41 ลานบาท หรือรอยละ 

2552 2553
การเพาะพันธุ/อนุบาลกุงทะเล 79.26 21.22
การทําฟารมเล้ียงกุงทะเล 26.67 -6.77
การทําประมงทะเลพาณิชย (นํ้าลึก) -21.36 -11.96
การทําประมงทะเลพ้ืนบาน (ชายฝง) -40.79 -1.03

อัตราการเจริญเติบโต (%)กิจกรรมการผลิต

3 
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5.13 เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวน           
รอยละ2.89 ของ GPP อัตราการเจริญเติบโตขยายตัวในอัตรา      
รอยละ 12.57  เมื่อเทียบกับการชะลอตัวรอยละ 5.73 ในป 2552        
ที่ผานมา เนื่องจากหมวดไฟฟาซ่ึงเปนกิจกรรมหลักมีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 87.92 ของสาขาในปนี้ขยายตัวรอยละ 13.34  เมื่อเทียบ
กับการชะลอตัวรอยละ 5.55 ในปที่ผานมา เปนผลจากปริมาณการ
ใชไฟฟารวมของจังหวัดขยายตัว โดยปริมาณการใชไฟฟาในการ
ประกอบกิจการโรงแรมขยายตัวรอยละ 22.64  จากปกอนชะลอตัว
รอยละ 4.74  และการขยายตัวของปริมาณการใชไฟฟาประเภทที่
อยูอาศัยขยายตัวรอยละ 11.12 จากที่ชะลอตัวรอยละ 4.12  ในปที่
ผานมา    สวนการประปาซึ่งมีสัดสวนรอยละ 12.08 ของสาขา 
ขยายตัวรอยละ 7.66  ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับการขยายตัวรอยละ 
6.89 ในปที่ผานมา 
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รอยละ

อัตราการขยายตัว 2552 อัตราการขยายตัว 2553

สาขาการกอสราง  

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาการกอสราง ในป 2553 
เทากับ 7,554.03 ลานบาท เทียบกับ 6,032.56 ลานบาท ในป 2552 
เพิ่มขึ้น  1,521.47 ลานบาท หรือรอยละ 25.22  เมื่อพิจารณาจาก
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.28 ของ GPP 
อัตราการเจริญเติบโตขยายตัวรอยละ 12.69  จากที่หดตัวรอยละ 
9.95 ในป 2552 เปนผลจากการกอสรางของภาคเอกชนซึ่งเปน
กิจกรรมหลักมีสัดสวนถึงรอยละ 97.46 ของสาขา ขยายตัวรอยละ 
13.54 เทียบกับการหดตัวรอยละ 10.03 ในปที่ผานมาเนื่องจากการ
กอสรางที่อยูอาศัยขยายตัวรอยละ 10.91 จากที่หดตัวรอยละ 14.54 
และการกอสรางอาคารพาณิชยขยายตัวรอยละ 4.72 จากที่หดตัว
รอยละ 33.47 และการกอสรางโรงแรมชะลอตัวรอยละ 3.59 จากที่
ขยายตัวรอยละ 9.72  เปนผลจากมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย
ของภาครัฐรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา  ทั้งนี้ พื้นที่ที่มี
การขออนุญาตกอสรางสูงสุด คือ เทศบาลตําบลรัษฎา รองลงมา
คือ เทศบาลเมืองปาตองและเทศบาลเมืองกะทู ในขณะที่การ
กอสรางของภาครัฐที่มีสัดสวนรอยละ 2.54 ของสาขา หดตัว
ตอเนื่องรอยละ 12.26 จากที่หดตัวรอยละ 7.58 ในป 2552 

เนื่องจากการกอสรางอาคารโรงเรือน หดตัวรอยละ 35.96 จากที่
หดตัวรอยละ 8.57  สําหรับการกอสรางที่ไมใชโรงเรือนขยายตัว
รอยละ 64.10  เพิ่มขึ้นจากที่หดตัวรอยละ  4.23 ในปที่ผานมา  
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รอยละ
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สาขาการขายส ง  การขายปลี ก  การซ อมแซมยานยนต 
จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 

มูลคา เพิ่ม  ณ  ราคาประจําป  ของสาขาการขายสง  ขายปลีก              
การซอมแซม ฯ  มีคาเทากับ  12,487.44 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก 
12,096.65  ลานบาท ในป 2552 รอยละ 3.23 เมื่อพิจารณาจาก
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.43 ของ GPP 
อัตราการเจริญเติบโตมีการขยายตัวรอยละ 2.88  จากที่ขยายตัว         
รอยละ 2.34 ในป 2552 เปนผลจากกิจกรรมการขายปลีกที่มี
สัดสวนรอยละ 71.99 ของสาขา ขยายตัวรอยละ 4.40  ซ่ึงปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 0.35 ในป 2552  เปนผลจากกิจกรรม
การขายปลีกประเภท ดิสเคานตสโตร  และรานสะดวกซื้อขยายตัว
รอยละ 39.13 และ43.49 ตามลําดับ กิจกรรมการขายปลีกวัสดุ
กอสรางขยายตัวรอยละ 24.62  และกิจกรรมการขายปลีกยานยนต
ขยายตัวรอยละ 14.97   เนื่องจากปจจัยบวกดานการทองเที่ยวและ
ดานราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ขยายตัว  สงผลทําใหผูบริโภคมี
ความเชื่อมั่นตอรายไดของตนเอง ทําใหเกิดการจับจายใชสอย         
มากขึ้น นอกจากนี้  กิจกรรมการขายสง ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 23.47 
ของสาขา ขยายตัวรอยละ 1.35 เชนกัน โดยเปนการขยายตัวรอยละ 
17.58  ของกิจกรรมการขายสงวัสดุกอสราง เครื่องโลหะและ
อุปกรณเกี่ยวกับการวางทอและกิจกรรมการขายสงยานยนตและ
จักรยานยนต ขยายตัวรอยละ 6.43  อยางไรก็ดีกิจกรรมการซอมแซม 
ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 4.54 ของสาขา หดตัวรอยละ 12.42 เปนผล
จากผูบริโภคไมนิยมซอมแซมสินคา  เนื่องจากราคาซอมแซมเปน
ราคาสูง  ประกอบกับสินคาใหมมีการออกแบบผลิตภัณฑและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยซ่ึงจูงใจผูบริโภคมากกวา     
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาโรงแรมและภัตตาคารในป 
2553  มีคาเทากับ 48,465.96 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก 40,607.28          
ลานบาท ในป 2552 เทากับ 7,858.68 ลานบาทหรือรอยละ 19.35 
เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
47.91 ของ GPP  ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตมีการขยายตัวรอยละ 
11.15  เนื่องจากกิจกรรมโรงแรมซึ่งเปนกิจกรรมหลักมีสัดสวนถึง
รอยละ 76.96 ของสาขา ขยายตัวรอยละ 10.19  เมื่อเปรียบเทียบกับ
การหดตัวรอยละ 4.57 ในปที่ผานมา และกิจกรรมสถานที่อยูอาศัย
อื่น ขยายตัวรอยละ 9.61โดยเปนผลจากการขยายตัวจากที่อยูอาศัย
ประเภทรีสอรทรอยละ 10.36 จากที่หดตัวรอยละ 3.36  และ
กิจกรรมภัตตาคาร รานขายอาหารและเครื่องดื่ม ขยายตัวรอยละ 
25.44  จากที่หดตัวรอยละ 8.24 ในปที่ผานมา  ทั้งนี้ จํานวน
นักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 47.22  
และอัตราการเขาพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 62.3 เนื่องจากมีชารเตอร
ไฟลตจากกลุมประเทศสวีเดน ออสเตรเลีย เยอรมัน และอิหราน
เขามาอยางตอเนื่อง   
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สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา 
และการคมนาคม  ในป 2553 มีคาเทากับ 4,773.96 ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจาก 4,357.28 ลานบาท ในป 2552 รอยละ 9.56 เมื่อ
พิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.16 
ของ GPP อัตราการเจริญเติบโตมีการขยายตัวรอยละ 3.88 ปรับตัว           
ดีข้ึนเมื่อเทียบกับที่หดตัวรอยละ 0.33 ในปที่ผานมา เนื่องจาก
กิจกรรมการขนสงทางบกและการขนสงทางทอลําเลียง  ขยายตัว
รอยละ 55.33 เมื่อเทียบกับการหดตัวรอยละ 20.21 ในป 2552        
โดยกิจกรรมรถโดยสารไมประจําทางขยายตัวถึงรอยละ 116.56 
จากที่หดตัวรอยละ 57.71 ในปที่ผานมา เปนผลจากการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง  และนักทองเที่ยวนิยมใช           
รถโดยสารไมประจําทางไปยังสถานที่ทองเที่ยว  อยางไรก็ดี 
กิจกรรมบริการที่ เกี่ยวของกับการขนสงและบริการดานการ

ทองเที่ยวหดตัวรอยละ 11.99 เทียบกับที่ขยายตัว 7.53 ในป 2552                     
โดยการทาอากาศยานหดตัวรอยละ  16.00  จากที่ขยายตัวรอยละ 
7.00 ในปที่ผานมา  เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการกระตุนการ
ทองเที่ยวโดยการลดหยอนคาธรรมเนียมการขึ้นลงอากาศยาน      
รอยละ 10 และลดหยอนคาที่ เก็บอากาศยานรอยละ 20  หาก
พิจารณาจากโครงสรางกิจกรรมการการขนสงทางบกและการ
ขนสงทางทอลํ า เลียงมี สัดสวนมากที่ สุดคือรอยละ  34 .04 
ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญคือ รถโดยสารไมประจําทาง มี
สัดสวนรอยละ 12.22 รถจักรยานยนตรับจางมีสัดสวนรอยละ 7.56 
และรถบรรทุกเอกชนมีสัดสวนรอยละ  4.76   กิจกรรมซึ่งมี
สัดสวนรองลงมาคือ การบริการที่เกี่ยวของกับการขนสงและ
บริการดานการทองเที่ยว ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 25.18 ของสาขา 
ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ คือ การทาอากาศยานฯ มีสัดสวนรอย
ละ 18.42  ทาเทียบเรือ มีสัดสวนรอยละ 3.97 และ การขนสงสินคา 
มีสัดสวนรอยละ 2.18  

สาขาตัวกลางทางการเงิน 
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป  ป พ.ศ.2553 มีคาเทากับ 8,406.03             
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 13.44  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน  สําหรับกิจกรรมสําคัญที่มีสัดสวนสูงไดแก ธนาคาร
พาณิชย  ธนาคารอาคารสงเคราะห  การประกันชีวิต   ธนาคารออมสิน   
และสหกรณออมทรัพย นอกจากนี้  หากพิจารณาในสวนของอตัรา
การเจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ป 2553 ขยายตัวสูงขึ้น            
รอยละ 9.89  เนื่องจากธนาคารพาณิชยซ่ึงมีสัดสวนสูงสุดของ
สาขาขยายตัว  จากการฟนตัวของธุรกิจจากวิกฤตการณเศรษฐกิจ
ทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ  ทําใหความตองการ
สินเชื่อขยายตัวสูงขึ้น   โดยเปนผลจากความตองการสินเชื่อของ
ภาคธุรกิจและภาคครัว เ รือนที่ เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ           
ดานเงินฝากขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยไดมีการระดมเงินฝากโดยการนําเสนอผลิตภัณฑที่ให
ผลตอบแทนสูงเพื่อรักษาฐานลูกคาและรองรับผลการดําเนินงาน 
 

สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 

  มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป 2553 ของสาขาบริการดาน
อสังหาริมทรัพย  การใหเชา และบริการทางธุรกิจของจังหวัดภูเก็ต 
มีมูลคาเทากับ  7,514.45  ลานบาท เพิ่มจาก 6,323.54  ลานบาท  
ในปที่ผานมา  เทากับ   1,190.91  ลานบาท  สําหรับอัตราการ
เจริญเติบโตของสาขา  โดยพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ
มูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่พบวาขยายตัวรอยละ 10.97 หลังจาก
ขยายตัวที่รอยละ  10.63 ในป  2552  เนื่องจากหมวดบริการ 
ใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณโดยไมมีผูควบคุมฯ ซ่ึงเปนกิจกรรม

5 

5 
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หลักของสาขานี้ขยายตัวถึงรอยละ  105.41 จากที่ขยายตัวรอยละ 
6.76 ในปที่ผานมา เมื่อพิจารณาสัดสวนมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป 
2553 ของจังหวัดภู เก็ตโครงสรางหลัก  คือ  หมวดบริการ
อสังหาริมทรัพย  รอยละ 81.22 โดยในหมวดมีกิจกรรมหลักที่
สําคัญ ไดแก บริการอสังหาริมทรัพยที่เปนของตนเองหรือเชาจาก
ผูอื่นมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 79.56  

 
 
สาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศรวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ  

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาการบริหารราชการและการ
ปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ในป 2553  มี
คาเทากับ 2,007.69 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก 1,896.60  ลานบาทในป 
2552 รอยละ 5.86  เมื่อปรับดวยดัชนีเงินเดือนขาราชการสงผลให
อัตราการเจริญเติบโตของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอตัวรอยละ 
1.71 เปนผลจากการบริหารราชการสวนทองถิ่นซ่ึงเปนกิจกรรมหลัก 
มีสัดสวนมากที่สุดชะลอตัวรอยละ 2.82 และการบริหารราชการ     
สวนภูมิภาคซึ่งมีสัดสวนรองจากการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ชะลอตัวรอยละ 3.19 รวมทั้งกิจกรรมการบริหารราชการตํารวจ 
ทหาร และขาราชการอัยการ ศาลและหนวยงานอื่น ก็ชะลอตัว 
รอยละ 2.77 และ 1.60  ตามลําดับ 

 
สาขาการศึกษา 

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาการศึกษา ในป 2553 มีคา
เทากับ 2,114.84 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจาก  1,990.02  ลานบาท ในป 
ที่ผานมา เทากับ 124.82  ลานบาท  หรือชะลอตัวรอยละ 6.27  
ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 
2.02 ของ GPP  อัตราการเจริญเติบโตชะลอตัวรอยละ 5.26 จากที่
ขยายตัวรอยละ  12.54   ในปที่ผานมา  เนื่องจากบริการการศึกษา
ภาคเอกชน ชะลอตัวรอยละ 7.70 จากที่ขยายตัวรอยละ 33.25               
ในปที่ผานมา สวนในภาครัฐปรับตัวดีข้ึนรอยละ 3.14 จากที่หดตัว
รอยละ  0.88  ในปที่ผานมา 

ภาครัฐบาล  ขยายตัวที่รอยละ  3.14  เนื่องจากกิจกรรมที่มี
สัดสวนที่สําคัญคือ การศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขยายตัวรอยละ 
7.72  จากที่หดตัวรอยละ 11.42  เปนผลจากการปรับบัญชีเงินเดือน 

คาจางและคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และการปรับเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวในสัดสวนรอยละ 5.00 

ภาคเอกชน ชะลอตัวรอยละ 7.70 จากที่ขยายตัวรอยละ 
33.25 ในปที่ผานมา เนื่องจากกิจกรรมที่สําคัญ คือ การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสายสามัญ ชะลอตัวรอยละ 12.70 จากที่ขยายตัว 
รอยละ 31.65  ในปที่ผานมา 

 
สาขาการบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป 2553 ของสาขาบริการดานสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะหทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จังหวัดภูเก็ต พบวา
ในปนี้มีมูลคาเทากับ 3,683.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,463.57 ลานบาท 
ในปที่ผานมา เทากับ 219.78  ลานบาท หรือชะลอตัวคิดเปน       
รอยละ 6.35  สําหรับอัตราการเจริญเติบโตของสาขาพิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่พบวาชะลอตัวรอยละ 
4.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  เนื่องจากมูลคาเพิ่มของหมวด
บริการดานสุขภาพซึ่งมีสัดสวนสูงสุดชะลอตัวรอยละ 4.44 จากที่
ขยายตัวรอยละ51.38ในปที่ผานมา  นอกจากนี้ หากพิจารณาใน
สวนของโครงสรางการผลิตของสาขาพบวา กิจกรรมการผลิตดาน
โรงพยาบาลทั่วไปคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.51 รองลงมา คือ 
บริการสํานักงานทางการแพทยและศัลยกรรมคิดเปนสัดสวน         
รอยละ 2.89 บริการสํานักงานทันตแพทยคิดเปนสัดสวนรอยละ  
1.98  ดานสุขภาพอื่นๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.56 และอื่นๆ            
คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.06  ตามลําดับ 

 

สาขาการใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ   

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาการใหบริการชุมชน สังคม 
และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ในป 2553 มีคาเทากับ 2,123.35    
ลานบาท เทียบกับ 2,152.27 ลานบาท ในปที่ผานมา  หรือหดตัว
รอยละ 1.34 เมื่อพิจารณาจากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1.86 ของ GPP โดยอัตราการเจริญเติบโตขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.84 จากที่ขยายตัวรอยละ 2.48 ในปที่ผานมา             
เปนผลมาจากกิจกรรมดานการบริการอื่น  ขยายตัวรอยละ 21.09     
การกําจัดส่ิงปฏิกูล ขยายตัวรอยละ 8.39  และองคกรสมาชิก  
ขยายตัวรอยละ 67.63  
 

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ( ลานบาท ) อัตราการขยายตัว( % ) รายการ 
2551 2552 2553 2552 2553 

บริการดาน
อสังหาริมทรัพย 4,530.17 5,345.71 6,102.98 18.00 14.17 

มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป ( ลานบาท ) อัตราการขยายตัว( % ) รายการ 
2551 2552 2553 2552 2553 

โรงพยาบาล
ทั่วไป 2,046.68 3,192.75 3,370.51 56.00 5.57 
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     สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล   

มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป ของสาขาลูกจางในครัวเรือนสวน
บุคคล ในป 2553 มีคาเทากับ 188.13 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 
216.50 ลานบาท ในป 2552 หรือลดลงรอยละ 13.11 เมื่อพิจารณา
จากมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.17 ของ GPP 
โดยอัตราการเจริญเติบโต หดตัวรอยละ 23.96 จากที่ขยายตัว     
รอยละ 45.88 ในปที่ผานมา   เนื่องจากอัตราคาจางเฉลี่ยของลูกจาง
ลดลง 

 

ระดับราคา  พิจารณาจากดัชนีราคา GPP (GPP Implicit Deflator) 
ระดับราคาโดยรวมของจังหวัดขยายตัวรอยละ 5.91 เทียบกับดัชนี
ราคาผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) ที่ขยายตัวรอยละ  3.23 

 
อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาผูบริโภค 

(Consumer Price Index : CPI) 
รอยละ 

รายการ 2553 

รวมทุกรายการ 3.23 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 5.38 

หมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 1.28 

หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา -4.93 

หมวดเคหสถาน 0.20 

หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 0.99 

หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร 3.70 

หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา -4.93 

หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 6.09 

 

 

 

 

 

 

อัตราการขยายตัวของ GPP Implicit Deflator 
รอยละ 

สาขาการผลิต 2553 

ภาคเกษตร 41.01 

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 75.07 

การประมง 0.62 

ภาคนอกเกษตร 5.20 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน - 

การผลิตอุตสาหกรรม 8.88 

การไฟฟา กาซ และการประปา  -6.61 

การกอสราง 11.12 

การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตจักรยานยนต ของใช
สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

0.34 

โรงแรมและภัตตาคาร 7.38 

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 5.47 

ตัวกลางทางการเงิน 3.23 

บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ 7.07 

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ ฯ 4.08 

การศึกษา 0.96 

การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 1.67 

การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ -4.07 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 14.28 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 5.91 

หมายเหตุ : GPP Implicit Deflator เปนดัชนีท่ีคํานวณขึ้น โดยใช GPP ในราคาประจําป หาร
ดวย GPP ในราคาคงที่ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีในแตละปจะสะทอนใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาโดยรวมในจังหวัด 
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