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น  20,329.77

น  12,581.01  
ยไดจากเงินน

51  (ตุลาคม
7.44  ลานบา
นๆ  2,206.04
ยละ  10.81 

บประมาณจําน
9.36 
าณ พ.ศ.2551
,763.55 ลานบ

ประมาณจําน
การคลังของจ

งสวนทองถ่ิน
นบาท  ทําให

รกฎาคม ป 2

นคลังจังหวดัร

บาท  สูงกวาเ
ละ  19.91) 
– กรกฎาคม 2
7  ลานบาท  คิ

 ลานบาท   เป
นอกงบประม

ม 2550 – กรก
าท  คิดเปนรอ
4  ลานบาท  คิ

นวน  1,338.

1(ตุลาคม 255
บาท  คิดเปน

นวน  11,847
จังหวัดเกินดุ

จํานวน  248.
หฐานะการคลั
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ดือนเดียวกัน

2551)  จัดเก็บ
คิดเปนรอยละ

ปนรายไดจาก
มาณ  733.47

กฎาคม  2551)
อยละ  86.54
คิดเปนรอยละ

40  ลานบาท

50-กรกฎาคม
รอยละ 14.39

.54 ลานบาท
ล  10,529.99

.27  ลานบาท
ลังขององคกร

น  

บ
ะ  

ก
7       
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4  
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ม
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เดีย
จําห
ผลไ
เดือ
หอ

โดย
หรือ
งาน
ทั้งสิ
เพิ่ม
และ
มีจํา
และ

3   ความคื
บบูรณาการ

 โคร
-  จํานว
-  เบิกจา
-  อยูระ
-  งบปร

 งบบ ิ
-  จํานว
-  ผลกา
-  อยูระ

4   นโยบา
 โคร

สินคาห
ยวกันของปกอ
หนายสินคาป
ไมและสินคา
อนนี้   สําหรับ
มระเหย และ

 โคร
โครงก

ยใหความชว
อประกอบธรุ
นและสรางรา
ส้ิน   521.41  
มขึ้นเมื่อเทียบ
ะจํานวนเงินอ
านวน   22.55
ะพัฒนาการป

 

คืบหนาการเ
ร ประจําปงบ
งการภายใตแ
น 569 โครงก
ายแลว  71.41
หวางดําเนินง
ระมาณคงเหลื
บริหารจังหวัดแ
น 8 โครงการ
รเบิกจาย  4.8
หวางดําเนินง

ายของรัฐบา
งการสนิคาห
หนึ่งตําบล  ห
อน   โดยมียอ
ประเภทอาหา
า OTOP จังห
บสินคา OTOP
หัตถกรรมบา
งการธนาคาร
ารธนาคารป
วยเหลือประช
รกิจอื่นๆ  เปน
ายไดเพิ่มขึ้น
  ลานบาท   ส
บกับเดือนเดีย
อนุมัติ  4.24  
5  ลานบาท  แ
ประกอบธุรกจิ

ภาวะเศรษฐ

บิกจายงบป
บประมาณ พ
แผนงานยุทธศ
การ   งบประม
1  ลานบาท  คิ
งาน  35.23  ล
ลือ   0.34   ลา
บบบูรณาการ
ร    
87  ลานบาท  
งาน  5.13  ลา

ล 
นึง่ตาํบล หนึ่
หนึ่งผลิตภัณ
อดการจําหนา
าร  ของใช/ขอ
หวัดระยอง ณ
P  ระดับ  5  ด
านทรงไทยจิ๋ว
รประชาชน (ธ
ประชาชนเป
ชาชนทั่วไป
นการใหเงินกู ื
  สินเชื่อที่อน
สําหรับเดือนก
ยวกันของปก
 ลานบาท  (เพิ
และรอยละขอ
จของลูกหนี้ให
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ประมาณตาม
พ.ศ. 2551   
ศาสตรอยูดีมีส
มาณจดัสรรจํ
คดิเปนรอยละ
ลานบาท   คิดเ
นบาท 
ร  ประจําปงบ

 คิดเปนรอยล
นบาท   คิดเป

งผลติภณัฑ (
ฑ (OTOP) เ
าย  จํานวน  
องตกแตง/ขอ

ณ ลานหนาศูน
ดาว  ที่สําคัญ 
ว   
ธนาคารออมสิ
ปนหนึ่งในน
ที่ตองการเงิน
ยืมในอัตราด
นุมัติตั้งแตเร่ิม
กรกฎาคม 25
อน   โดยอนุ
พิ่มขึ้นรอยละ
องหนี้ที่คางชํ
หมีการเติบโต

งจังหวัดระย

มยุทธศาสตร
 
สุขระดับจังห
านวน  106,6
ะ  67 
เปนรอยละ  3

บประมาณ พ.

ละ  49 
ปนรอยละ  51

(OTOP) 
ดือนกรกฎา
 136.78  ลาน
องที่ระลึก  แ
นยการคาสตา
  ไดแก  ทุเรีย

สิน) 
นโยบายของ
นทุนไปประ
อกเบี้ยต่ําเพื่อ
มโครงการ  จ
551   การใหสิ
มัติเงินกูจําน
  8.44)  สวน
ชําระรอยละ  2
ตมีรายไดสูงขึ

ยอง เดือนกร

สํานักงาน

รจังหวัดระย

หวัด พ.ศ.255
657,298  บาท

33 

ศ.2551 จังหวั

1 

คม 2551  ขย
นบาท  ขยายต
และเครื่องดื่ม
าร พลาซา ใน
นทอดกรอบ

งรัฐบาลที่แก
ะกอบธุรกิจร
อชวยใหประช
จํานวน  17,4
สินเชื่อของโค
วน  133  ราย
ยอดหนี้คางชํ
22.03  ทั้งนี้
ขึ้นที่จะสามาร
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ยอง และงบ

1  จังหวัดระย
 

วัดระยอง (งบ

ยายตัวเมื่อเที
ตัวรอยละ  20
   ประกอบกั
นชวงสิ้นเดือ
  ปลาหมึกปร

กไขปญหาค
ายยอม  เชน
ชาชนมีอาชีพ
457  ราย  เป
ครงการธนาค
ย  (เพิ่มขึ้นรอ
ชําระตั้งแต  3
นี้  ควรสนับส
รถชําระหนี้ได
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บรหิารงาน

ยอง 

บ 10 ลานบาท)

ทียบกับเดือน
0.98  จากการ
กับมีมหกรรม
นกอนถึงตน
รุงรส   น้ํามัน

ความยากจน
น  การคาขาย
เกิดการสราง
นจํานวนเงิน
คารประชาชน
อยละ  20.02)
  เดือนขึ้นไป

สนุน  สงเสริม
ดดีขึ้น 

) 

น
ร
ม
น
น

น             
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ง
น
น
)  
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ม
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รอง

ขยา
ทุน
เหมื
ผลก
ดาน
ดาน

สวน

ปภาวะเศรษฐ
ภาวะเศ

งลงมาเปนสา
เศรษฐกิ

ายตัวในเกณฑ
จดทะเบียนอุ
มืองแรและยอ
การเบิกจายร
นระดับราคา 
นการจางงาน

 เศรษ
- เ

ต
- ป

ด
- เ

ส
-   อุ

ไ
-  ก

เข
 เศรษ
- ก

ป
-   ก

ท
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-  ก
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ฐกิจจังหวัดระ
ศรษฐกิจของ
ขาเหมืองแรแ
กิจจังหวัดระย
ฑดีตามราคาพื
อุตสาหกรรมท
อยหินชะลอตั
ายจายลงทุนป
    ดัชนีราคาผ
 ปรับตัวสูงขึ้น
ษฐกิจดานอปุ
กษตรกรรม  
ตามความตอง
ปศุสัตว  ขยาย
ดานราคาสุกร
หมืองแรและ
สวนปริมาณผ
อุตสาหกรรม
ไฟฟาภาคอุตส
การบริการแล
ขามาในจังหว
ษฐกิจดานอปุ
การบริโภคภา
ปริมาณการจาํ
การลงทุนภาค
ทุนจดทะเบียน
การใชจายภาค
การคาระหวา
สินคาวัตถุดิบ

ภาวะเศรษฐ

 รายงาน

ะยอง 
งจังหวัดระย
และยอยหิน   
ยองเดือนกรก
พืชผลเกษตรห
ที่เพิ่มขึ้น  จํา
ัว   ดานอุปส
ปรับตัวสูงขึ้น
ผูบริโภคในจั
้นตามความต
ปทาน (ดานกา
 ขยายตัวไดดี
งการของตลาด
ยตัว   จากปริ
รและไกเนื้อข
ะยอยหิน   ชะ
ผลผลิตหินปนู
ม   ขยายตัว   
สาหกรรม    
ละการทองเที่ย
วัดอยางตอเนื่
ปสงค (ดานกา
าคเอกชน   ขย
าหนายรถจักร
คเอกชน   ชะ
นธุรกิจนิติบุค
ครัฐ   ขยายตวั
งประเทศ   ข
  และการสงอ
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นภาวะเ

องขึ้นกับ 3 
 และสาขาไฟ
กฎาคม 2551 
หลักที่ปรับตวั
นวนนักทอง
งค การบริโภ
น   ดานการเงิ
จังหวัดสูงขึ้น
องการแรงงา
ารผลิต)         
   จากราคามัน
ดยังมีมากอยา
ริมาณของสุก
ยายตัวอยางต
ะลอตัว   ปริม
นและหินแกร
 จากการเพิ่ม

ยว   ขยาย
นอืง 
ารใชจาย) 
ยายตัว   โดย
รยานยนต 
ลอตัว   แมวา
คคลสุทธิและ
ว   จากการเบิ
ยายตัว   โดย
ออกขยายตัว 

งจังหวัดระย

ศรษฐกิ

 สาขาที่สําคั
ฟฟา  กาซและ

 ภาพรวมขยา
วสูงขึ้นตอเนือ่
เที่ยวเขามาใน
ภคภาคเอกชน
งิน ปริมาณเงิน
จากการเพิ่มขึ
นในภาคอุตส
                     
นสําปะหลัง  
างตอเนื่อง 
รและไกเนื้อเ
ตอเนื่อง 
มาณผลผลิตแ
นิตลดลงเล็กน
มขึ้นของจําน

ตัว   มีนักทอ

เฉพาะจากเพิ่

าจํานวนธุรกิ
ปริมาณการจํ

บิกจายงบประ
ยมูลคาการนํา

ยอง เดือนกร

สํานักงาน

กจจังหวั

ัญ  คือ  สาข
ะการประปา   
ายตัวตอเนื่อง
อง   ภาคอุตส
นจังหวัดเพิ่ม
นและการลงทุ
นฝากและสิน
ขึ้นของราคาน
สาหกรรมเปน
            
 ยางพาราและ

เพิ่มขึ้นตามค

แรทรายแกวล
นอย 
วนทุนจดทะ

งเที่ยวทั้งชาว

พิ่มขึ้นของการ

จนิติบุคคลสุ
าหนายรถยน
จําและงบลงท
เขาเพิ่มขึ้นจา
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นคลังจังหวดัร

ัดระยอ

ขาอุตสาหกร
  
งโดยเฉพาะด
าหกรรมขยา
ขึ้นอยางตอเนื
ทุนภาคเอกชน
นเชื่อขยายตัวอ
น้ํามันขายปลี
นสําคัญ 

ะสับปะรดที่ป

วามตองการข

ลดลงจากฐาน

ะเบียนและปริ

วไทยและชาว

รจัดเก็บภาษีมู

ทธิจะเพิ่มขึ้น
นตบรรทุกพาณ
ทุนที่ปรับตัวเ
ากการนําเขาสิ
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ง 

รรมเปนหลัก

ดานอุปทานที่
ยตัวไดดี จาก
นื่อง   แตภาค
นขยายตัวไดดี
อยางตอเนื่อง
กในประเทศ

ปรับตัวสูงขึ้น

ของผูบริโภค

นสูงในปกอน

ริมาณการใช

วตางประเทศ

มูลคาเพิ่ม   และ

น   แตจํานวน
ณิชยลดลง    
เพิ่มขึ้น   
สินคาทุนและ

ก  

ที่
ก
ค
ดี             
ง   
ศ   

น

ค  

น 

ช

ศ    

ะ

น

ะ



 

สวน

สูงขึ

ตอเ

จาก
ภาค
ตอ
สรร
ราค
ดาน
อาจ
การ
คาด
แน
ในแ
แตก
ปญ
จาก
สงผ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ดา

นปริมาณสินเ
 ด

ขึ้นรอยละ  13
 ด

เนื่อง   สวนอั
แนวโนม

กสภาพทาง
คอุตสาหกรร
เนื่อง   สวน
รพสามิตน้ํามั
คาสําปะหลัง
นราคายางพาร
จจะลดลง   เนื
รผลิต  เชน  อ
ดวาจะขยายตั
วโนมสูงขึ้น 
และนอกบาน
ก็ยังทําใหสิน
ญหาอัตราเงิน
กเหตุการณมกี
ผลกระทบตอ

รายละเอี

านการเงิน   ข
เช่ือเพิ่มขึ้นจา
ดานระดับราค
3.72  ตามเรงต
านการจางงา
ัตราการวางง
มเศรษฐกิจจั
เศรษฐกิจห
รมที่เพิ่มขึ้นต
ภาษีสรรพส
มัน   ภาคการ
ที่ปรับตัวสูง
ราจะขยายตัว
นื่องจากอยูใน
อาหารไกและ
ตัวไดดี   ด

  ดานอัตราเงิ
น   แมวาราคา
นคาอุปโภคแ
นเฟอที่ปรับตั
กลุมผูชุมนุมป
อการบริโภค  
อียดของภาวะ

ภาวะเศรษฐ

ขยายตัวอยาง
ากสินเชื่อที่ให
คา   ดัชนีราค
ตัวของราคานํ
าน   ขยายตัว
านมีแนวโนม
ังหวัดระยอง
ลักของจังห
อเนื่อง   สอด
ามิตคาดวาอ
เกษตร พืชเศ
ขึ้นมาก   เนื่อ
ไดดี  ซ่ึงเปน
นชวงนอกฤดู
ะสุกรที่เพิ่มขึ้น
ดานการเงินยัง
งินเฟอ  เรงตัว
าน้ํามันจะมีแ
ละบริโภคเกื
ัวสูงขึ้นอยาง
ประทวงรัฐบา
  การลงทุนภา
ะเศรษฐกิจเดือ
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ตอเนื่อง   ปริ
หแกภาคธุรกิจ
าผูบริโภคจัง
น้ํามันขายปลีก
   จากจํานวน
มลดลง 
งเดือนสิงหาค
วัด   ภาคอุต
ดคลองกับจํา
อาจลดลง   เน
ศรษฐกิจหลักอ
องจากปริมา
ผลจากอุปสง
ดูกาลเก็บเกี่ยว
้นสูงมาก   ดา
งคงขยายตัวไ
วตอเนื่องตาม
แนวโนมลดล
อบทุกชนิดข
งตอเนื่อง 
าลมีแนวโนม
าคเอกชนและ
อนกรกฎาคม

งจังหวัดระย

ริมาณเงินฝาก
จและสินเชื่อใ
งหวัดระยองเ
กในประเทศเ
นผูประกันตน

คม  2551  คาด
ตสาหกรรมจ
นวนโรงงาน
นื่องจากมีแน
อยูในชวงที่ร
ณผลผลิตที่ไ
คที่ยังอยูในร
ว   สถานการ
านการบริโภค
ไดดีทั้งปริมาณ
มการเพิ่มขึ้นข
งในชวงปลา
ขยับตัวสูงขึ้น

  และความกั
ที่จะยืดเยื้อ   โ
ะการทองเที่ยว
ม 2551   มีดังนี

ยอง เดือนกร

สํานักงาน

กเพิ่มขึ้นจากก
ใหแกภาคครัว
เดือนกรกฎาค
ปนสําคัญ  
นในระบบปร

ดวาจะขยายตั
จํานวนทุนจ
นอุตสาหกรรม
นวโนมที่รัฐบ
าคาปรับตัวสู
ไมเพียงพอกับ
ะดับสูง  สวน
รณดานราคาป
คภาคเอกชนแ
ณเงินฝากและ
ของราคาน้ํามั
ยเดือนกรกฎ
  สงผลใหกํา
กังวลเกี่ยวกับ
โดยทั้งหมดเป
ว 
นี้ 

รกฎาคม ป 2

นคลังจังหวดัร

การปรับขึ้นอั
วเรือน 
คม 2551  เท

ระกันสังคมป

ตัวอยางตอเนื่
จดทะเบียนแ
มที่มีแนวโนม
บาลจะปรับล
สูงขึ้นตอเนื่อง
บความตองก
นปริมาณผลผ
ปศุสัตวเพิ่มขึ้
และการลงทุน
ะสินเชื่อ   อัต
มันและราคาอ
ฎาคม 2551 ที่
าลังซื้อผูบริโภ
บเสถียรภาพท
ปนปจจัยลบที

2551  

ระยอง  l 7 l

อัตราดอกเบี้ย

ากับ  143.40

ปรับตัวสูงขึ้น

ือง  พิจารณา
และแรงงาน
มการเพิ่มขึ้น
ลดอัตราภาษี
ง  โดยเฉพาะ
ารของตลาด
ผลิตสับปะรด
้นตามตนทุน
นภาคเอกชน
ตราดอกเบี้ยมี
าหารบริโภค
ผานมาก็ตาม
ภคอาจลดลง
ทางการเมือง
ที่สําคัญซึ่งจะ

ย  

0   

น

า
น
น
ี
ะ
ด          
ด
น
น
มี
ค
ม  
ง   
ง        



 

 

2.1

  
เพิ่ม
เพิ่ม
ดาน
ตอ
โดย
อุป
สับ
ยังมี
สอด

เล็ก
 แล
คาด
แนว
ทั้งไ
(3)ส
ชะล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เศรษฐ
2.1.1   
 

มขึ้นเมื่อเทียบ
มขึ้นเปนจําน
นราคามันสําป
เนื่อง   ดาน
ยปริมาณผลผ
สงคที่ยังอยูใ
ปะรดเพิ่มขึ้น
มีจํานวนมาก
ดคลองกับกา

กนอย  เนื่องจา
ละปริมาณผลผ
ดวาจะทรงตัว
วโนมลดลง  
ไทยและมาเล
สต็อกยางขอ
ลอการซื้อเพือ่

กิจดานอุปท
ภาคการเกษ

 ดานเกษ
บกับเดือนเดีย
นวนมาก    เป
ปะหลังปรับตั
มูลคาผลผลิ
ผลิตยางพารา
ในระดับสูงต
นเมื่อเทียบกับ

   ประกอบกั
รส่ังซื้อจากต
แนวโนมดาน
ากเกษตรกรข
ผลิตสับปะรด
วในระดับสูง
 เนื่องจาก (1)
ลเซีย   มีฝนต
องประเทศจีน
อดูทิศทางของ

ภาวะเศรษฐ

ทาน (ดานกา
ษตร 
ตรกรรม  เดือ
วกันของปกอ
ปนผลจากก
ตัวสูงขึ้นอยาง
ตยางพาราเ
าปรับตัวเพิ่ม
ตอเนื่อง  ตา
เดือนเดียวกัน
กับโรงงานแป
างประเทศ   ส
นเกษตรกรรม
ขยายการผลิต
ดคาดวาจะลด
งจนถึงชวงฤด
ปริมาณยางเข
ตกนอย  ซ่ึงเอ้ื
นเพิ่มขึ้น  แล
งราคา     
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ารผลิต) 

อนกรกฎาคม
อนรอยละ   1
ารที่ เกษตรก
งตอเนื่อง   ตา
พิ่มขึ้นเมื่อเที
ขึ้น   ราคายา
มปริมาณคว
นของปกอนร
ปรรูปมีความ
สงผลใหราคา
มเดือนสิงหาค
และเก็บเกี่ยว
ลงเล็กนอย   
ดูกาลเก็บเกี่ย
ขาสูตลาดโลก
อ้ือตอการกรีด
ะ(4)ราคาน้ําม

งจังหวัดระย

 2551  ขยายตั
89.36   ปริ
กรไดขยายพื้
ามความตองก
ทียบกับเดือน
างพารายังคงข
วามตองการย
รอยละ  63.56
ตองการวัตถุ
าสับปะรดปรั
คม 2551  คาด
ผลผลิตเร็วขึน้

 เนื่องจากอยูใ
ยวใหมในเดือ
กมากขึ้น  จาก
ดยาง  (2)อุปส
มันในตลาดโ

ยอง เดือนกร

สํานักงาน

ตัวไดดี  โดยมู
ริมาณผลผลิต
พื้นที่การเพา
การของตลาด
นเดียวกันขอ
ขยายตัวอยาง
ยางในตลาด
6   เนื่องจากป
ถุดิบอยางตอเ
รับตัวสูงขึ้นได
ดวาราคามันสํ
นทําใหคุณภา
ในชวงปลายฤ
อนพฤศจิกาย
กสภาพภูมิอาก
สงคจากผูผลิต
โลกปรับตัวล

รกฎาคม ป 2

นคลังจังหวดัร

มูลคาผลผลิตม
มันสําปะหลั
ะปลูกในชว
ดตางประเทศย
องปกอนรอ
งตอเนื่อง   ซ่ึ
โลก   ดานมู
ปริมาณผลผลิต
เนื่อง   เพื่อทํ
ดดี    
สําปะหลังมีแน
าพของมันสํา
ฤดูกาลเก็บเกี่ย
ยน    สวนราค
กาศในประเท
ตลอยางรายใ
ลดลงมาก   ทํ

2551  

ระยอง  l 8 l

มันสําปะหลัง
ังออกสูตลาด
วงตนฤดูกาล
ยังมีมากอยาง
ยละ   97.05
ซ่ึงเปนผลจาก
มูลคาผลผลิต
ตออกสูตลาด
าการผลิตให

นวโนมลดลง
ปะหลังลดลง
ยว  ดานราคา
คายางพารามี
ทศผูผลิตหลัก
ใหญชะลอตัว
ทําใหผูซ้ือยาง
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ง
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รางที่ 1 :  แสด

ยางพารา

%

มนัสําปะหลัง

%

สับปะรด

%

รายการ

ายเหตุ:  %  คื
า:  สํานักงานเก
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ที่มา: สํานักงาน

ดงอัตราการเป

2549

ทั้งป

1,235.99

104.15

697.83

63.75

2,151.72

10.78

คือ  อัตราเปลี่ยน
ษตรจังหวัดระ

ม.ย. ก.ค. ต.

นเกษตรจังหวัด

ยางพารา(แกน

อัตราการเปลี่ย

เสนแนวโนม

ภาวะเศรษฐ

ปล่ียนแปลงมู

ทั้งป

1,398.19

13.12

794.23

13.81

2,582.10

20.00

นแปลงจากระย
ยอง, สํานักงาน

.ค. ม.ค. 
2549

เม.ย

ระยอง ,สํานักง

มู
นซาย)

ยนแปลงจากปกอ
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มูลคาผลผลติส

ครึ่งปแรก ค ึ

382.95

8.13

376.68

10.55

1,175.70

-5.13

2550

ยะเดียวกันปกอ
นกองทุนสงเคร

ย. ก.ค. ต.ค

งานกองทุนสงเ

มูลคาผลผลิ

อน (แกนขวา)

งจังหวัดระย

สาขาการเกษต

รึ่งปหลัง ครึ่ง

998.46

17.74

408.47

15.03

1,406.19 1,

63.34

น 
าะหการทําสวน

. ม.ค. 
2550

เม.ย.

เคราะหการทําส

ลติยางพารา

ยอง เดือนกร

สํานักงาน

ตร 

งปแรก ไตรม

409.58 25

4.23 4

826.96 45

119.54 20

,422.89 65

21.02 1

นยางจังหวัดระย

ก.ค. ต.ค.

สวนยางจังหวัด

า

รกฎาคม ป 2

นคลังจังหวดัร

หน

มาส2 มิ.ย.

52.78 163.

48.08 38.

56.94 108.

08.64 89.

55.47 234.

12.35 1.

2551

ยอง 

ม.ค. 
2551

เม.ย.

ระยอง   

2551  

ระยอง  l 9 l

นวย: ลานบาท
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าปะหลัง(แกนซา

ปลี่ยนแปลงจากป

นม
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.ย. ก.ค. ต.ค

วนยางจังหวัดระ

าคายางพาร

อัตราการเปลี

ย. ก.ค. ต.ค

มูลคามันสํ

าย)

ปกอน(แกนขวา)

งจังหวัดระย

ค. ม.ค. 
2550

เม.ย

ะยอง 

ราแผนดิบ

ลี่ยนแปลงจากปก

ค. ม.ค. 
2550

เม.ย

สาํปะหลัง

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

ย. ก.ค. ต.ค

กอน (แกนขวา)

. ก.ค. ต.ค.

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

. ม.ค. 
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เม.ย.
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เม.ย.
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ตาม
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เปน
เปน
  
ตาม
ทั้งนี
 
ตาร

หมา
ที่มา

 
 
 

 
อเทียบกับเดือ
มความตองกา
นวโนมทรงตั
ะผูคาสุกรให
อนเดียวกันขอ
มความตองกา
งปกอนรอยล
ตกมากทําให
รบริโภคเนื้อส
น  2.18  บาท/
น  3.30   บาท

 
มตนทุนการผ
นี้   จากภาวะร

รางที่ 2 :  แสด

ไกเนื้อ

%

เปดเนื้อ

%

สุกร

%

รายการ

ายเหตุ:  %  คื
า:  สํานักงานปศ

 ดานปศสุ
นเดียวกันขอ
ารของผูบริโภ
ตัวและปรับตั
เขารวมโครง
องปกอนรอยล
ารของผูบริโภ
ละ  15.24   ล
หฟารมตองดู
สัตว   สําหรับ
/ฟอง      สวน
/ฟอง   
แนวโนมดา

ผลิตดานอาหา
ราคาสุกรและ

ดงอัตราการเป

2549

ทั้งป

1,531.29

-19.80

208.54

12.44

5,374.37

0.81

คือ  อัตราเปลี่ยน
ศุสัตวจังหวัดระ

ภาวะเศรษฐ

สัตว  เดือนกร
องปกอนรอยล
ภคสูงขึ้น  สว
ัวลดลงจากเดื
งการจําหนาย
ละ  19.97   โ
ภคที่มีอยูตอเ
ลดลงตอเนื่อง
แลเฝาระวังมิ
บราคาไขไก เพิ
นราคาไขเปดเ

านปศุสัตวเดื
ารสัตวที่เพิ่มขึ
ะไกเนื้อที่สูงขึ

ปล่ียนแปลงมู

ทั้งป ค

1,701.00

11.08

264.86

27.01

5,584.34

3.91

นแปลงจากระย
ะยอง 
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รกฎาคม 255
ละ   80.37   โ
วนหนึ่งบริโภ
ดือนกอน    เป
ยเนื้อสุกรราค
โดยปริมาณผล
เนื่อง  ดานมูล
งจากเดือนกอ
มิใหมีโรคไข
พิ่มขึ้นเมื่อเทีย
พิ่มขึ้นเมื่อเที

ดือนสิงหาคม
ขึ้นสูงมาก   
ขึ้น   สงผลให

มูลคาผลผลติส

คร่ึงปแรก ครึ

812.57

8.18

122.40

9.47

2,214.08 3

-19.69

2550

ยะเดียวกันปกอ

งจังหวัดระย

1     ขยายตัว 
โดยปริมาณผ
คทดแทนเนื้อ
ปนผลจากนโ
าถูก   สวนมู
ลผลิตเพิ่มขึ้น
ลคาผลผลิตเป
อน  สวนราค
หวัดนกระบ
ยบกับเดือนเดี
ยบกับเดือนเดี

ม 2551   คาด
และราคาไข

หผูบริโภคบาง

สาขาปศุสตัว 

รึ่งปหลัง ครึ่ง

884.42 9

13.43

142.23 1

46.80

3,437.19 4,7

31.57 1

น 

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

   พิจารณาจาก
ลผลิตออกสูต
อโคที่ความนิ
ยบายของรัฐข
ลคาผลผลิตไ
เล็กนอย   ดา
ปดเนื้อลดลงเ
ายังคงปรับตั
าด   เพราะจ
ดียวกันของป
ดียวกันของป

วาระดับราค
ไกและไขเปด
งสวนหันมาบ

 

งปแรก ไตรม

901.17 46

10.90 1

140.12 7

14.48 -

712.05 2,42

112.82 8

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

กมูลคาผลผลิ
ตลาดเพิ่มขึ้นอ
นิยมลดลง  ดา
ขอความรวมม
ไกเนื้อเพิ่มขึ้น
านราคาไกเนื้อ
เมื่อเทียบกับเ
ตัวไดดี   ทั้งนี้
ะสงผลเสียต
กอนจาก  2.0
ปกอนจาก  3.1

คาสุกรและไก
ดคาดวามีแนว
บริโภคสัตวน้าํ

หน

มาส2 มิ.ย.

68.35 138.

3.19 20.

73.47 22.

-7.82 -8.

28.09 807.

85.79 80.

2551

2551  

ยอง  l 11 l

ตสุกรเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
านระดับราคา
มือจากผูเล้ียง
นเมื่อเทียบกับ
อปรับตัวไดดี
ดือนเดียวกัน

นี้   ในชวงนี้มี
อภาพลักษณ

00  บาท/ฟอง
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ก.ค.
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ยการเบิกจาย
องจากโครงก
ครองสวนท
งถ่ินลดลงรอ

แนวโนม
องจากมีงานโ

รางที่ 8 :  แสด

ายจายประจําจา

%

ายจายลงทุนจาก
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 รายจายประจํา

%

 รายจายลงทุน

%

รายก

ายเหตุ:  %  คื
         p คือ  
า:  - สํานักงานค
    - องคกรปกค

การใชจายภาค
ยงบประจําเพิ
ารกอสรางส
องถ่ินเพิ่มขึ้น
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ดงอัตราการเป
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ภาครัฐเดือนสิ
ยแหงที่ครบกํ

ปล่ียนแปลงด

2549

ทั้งป
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รกฎาคม 255
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รเบิกจายเพิ่ม
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าหนดสงมอบ

ดานการใชจาย

ทั้งป ครึ่งปแ

,361.48 6,001

13.37 8
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45.06 48
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30.38 12
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รางที่ 11 :  แส
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ลาสุดเดือนมิ
ะยองมีธนาค
จํานวน   83,7
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2551   คาดวา
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0 สูงขึ้นรอยล
นแรก (มกรา
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ยละ 1.0 (มิถุน
วดอาหารแล
ยละ 1.1  ดัชนี
    
ตภันฑจากแป
ยละ 1.2  ไดแ
  ไดแก  ผักคะ
ไมสดสูงขึ้นร
ยละ 7.5 ไดแก
    
นีน้ํามันเชื้อเพ
    
จากการปรับร
งถ่ิน  
   5. ถาพิ
ยบกับ มิถุนาย
ืองดื่มเพิ่มขึ้น
วน้ําสูงขึ้นรอ
ขึ้นรอยละ  8.
   สวนดัช
คาหมวดพาหน
        6. ถาพิ
ยละ 9.5  จาก
หารและเครื่อ

า:  สํานักงานพ

ราคาผูบริโภค
นายน 2551 เ
ะเครื่องดื่มเพิ
นรีาคาหมวดพ

4.1 ดัชนีรา
ปงสูงขึ้นรอย
แก  ปลาจะละ
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รอยละ 3.0  ได
ก ผลิตภัณฑนํ

4.2 ดัชนีหม
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8  
ชนีราคาหมวด
นะ  การขนส
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บกับเดือนทีผ่
สง และการสื่อ
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คร่ึงปแรก

10 123.52

25 3.35

55 138.00

22 2.18

2550

ยะเดียวกันปกอ
ประเทศ 
ณิชย (www.pric

.ย. ก.ค. ต.ค

าณิชย (www.p

ดัชนีราคา

งจังหวัดระย

คา 

ก ครึ่งปหลัง ค

2 126.69

5 3.15

0 141.10

8 4.25
น 

ce.moc.go.th) 

ค. ม.ค. 
2550

เม.ย

price.moc.go.th

าผูบริโภค
อัตราการ

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

คร่ึงปแรก ไตร

134.37 1

8.78

156.32 1

13.27

ย. ก.ค. ต.ค.

h)

รเปลี่ยนแปลงจา

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

ห

รมาส2 มิ.ย

138.63 142

10.73 79

162.97 168

15.63 18

2551

ม.ค. 
2551

เม.ย.

กปกอน (แกนข

2551  

ยอง  l 31 l

หนวย: รอยละ

. ก.ค.

.00 143.40

.00 13.72

.00 170.10

.56 21.24

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

ก.ค.

% YOY
ขวา)

ะ 

0

2

0

4
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หมา
ที่มา

 
 

รางที่ 14 :  ดัช

มทุกรายการ 

หมวดอาหารและ

ขาว แปงและผลิ

เน้ือสัตว เปดไก

ไขและผลิตภัณ

ผักและผลไม 

เครื่องประกอบ

เครื่องดื่มไมมีแ

อาหารบริโภค-

อาหารบริโภค-

หมวดอื่น ๆ ไมใช

หมวดเครื่องนุง

หมวดเคหสถาน

หมวดการตรวจรกัษ

หมวดพาหนะ การ

หมวดการบันเทิง

หมวดยาสูบและเ

ดชันีราคาผูบรโิภ

กลุมอาหารสดแ

 -  อาหารสด 

 -  พลังงาน 

ห

ายเหตุ:  ดัชนีรา
า:  สํานักดัชนีเศ

ชนีราคาผูบรโิ

ะเครือ่งดื่ม 

ลิตภัณฑจากแป

ก และสัตวนํ้า 

ณฑนม 

บอาหาร 

แอลกอฮอล 

ในบาน 

นอกบาน 

ชอาหาร และเคร่ือ

งหมและรองเทา

น 

ษาและบรกิารสวนบ

รขนสง และการสื่

การอานและการศึ

เครื่องดื่มมีแอลก

ภคพื้นฐาน 

และพลังงาน 

หมวด

าคาผูบริโภคพ้ืน
ศรษฐกิจการคา

ภาวะเศรษฐ

โภคของจังหวั

สัดสวน

นํ้าหนัก

ปฐาน 

100.0

  37.9

ปง 4.3

  7.1

  2.9

  6.8

  3.6

  2.1

  4.2

  6.5

องดื่ม   62.0

า   2.7

  28.3

บุคคล   5.2

อสาร   19.0

ศึกษา   2.6

อฮอล   3.9

  65.6

  34.3

  21.3

  12.9

นฐาน คือ ดัชนผี
 สํานักงานปลัด

 

ฐกิจการคลัง

วัดระยอง เดอื

น

ก

 

0 143.40

3 161.90

32 190.50

19 144.30

97 141.00

87 228.20

63 165.50

18 114.30

20 150.60

56 123.50

7 132.10

77 103.50

6 103.20

22 105.50

9 196.30

69 102.50

93 103.70

6 113.60

4 200.20

6 180.00

9 233.40

 ก.ค.51  

ผูบริโภคชุดทั่ว
ดกระทรวงพาณิ

งจังหวัดระย

อนกรกฎาคม 

142.00 126

160.70 139

192.60 122

143.90 130

146.70 130

224.60 209

153.90 126

113.10 109

150.60 134

123.50 113

130.60 117

103.50 102

103.20 103

105.40 104

191.70 150

102.50 101

103.80 102

112.50 108

198.40 159

180.00 154

228.70 168

 มิ.ย.51  ก.ค.

ดัชนี

ไปที่หักรายการ
ณิชย กระทรวงพ

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

 2551   

ม.ค.-

ก.ค.-51

6.10 135.70

9.80 152.80

2.30 158.00

0.20 140.50

0.80 144.10

9.70 222.60

6.20 147.40

9.30 111.50

4.60 140.90

3.90 118.10

7.60 125.20

2.90 103.10

3.30 103.30

4.30 104.80

0.30 174.10

1.10 101.70

2.30 103.50

8.50 110.80

9.50 183.10

4.20 170.80

8.30 203.40

.51

รสินคากลุมอาห
พาณิชย (www.

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

(ปฐาน พ

ก.ค.51/ ก.ค

มิ.ย.-51 ก.ค

0.99

0.75

-1.09

0.28

-3.89

1.60

7.54

1.06

0.00

0.00

1.15

0.00

0.00

0.09

2.40

0.00

-0.10

0.98

0.91

0.00

2.06

อัตราการเ

หารสดและสิน
price.moc.go.th

2551  

ยอง  l 32 l

พ.ศ.2545 = 100

ค.51/ ม.ค.51-ก.ค.5

ค.-50 ม.ค.50-ก.ค.5

13.72 9.5

15.81 12.4

55.76 28.1

10.83 9.6

7.80 12.8

8.82 13.6

31.14 20.2

4.57 2.4

11.89 8.0

8.43 3.7

12.33 7.6

0.58 0.2

-0.10 -0.3

1.15 0.7

30.61 19.2

1.38 1.4

1.37 0.8

4.70 2.6

25.52 18.8

16.73 14.7

38.68 25.0

เปลี่ยนแปลง

คากลุมพลังงาน
h) 

0) 

51/

50

50

40

10

60

80

60

20

40

00

70

60

20

30

70

20

40

80

60

80

70

00

น 



 

 
ตาร
 

ลํา

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

หมาย
ที่มา: 

รางที่ 15 : บริ
ดับ

หมวด

1 ขาวสาร - ขาวสา

           -ขาวสารห

2 สกุรชําแหละ - เ

3 ไกสด

4 ปลาทูนึ่ง

5 กระเทียมแหง 

6 หัวหอมแดง (ไม

7 พริกขี้หนูแหง (ก

8 พริกขี้หนูสด

9 ไขไก (เบอร 3)

11 น้ํามันถั่วเหลือง 

12 น้ําตาลทรายขาว

13 ผกัคะนา

14 ถั่วฝกยาว

15 ผกับุงจีน

16 ผกัชี

17 มะนาว

ห

18 ปูนซเีมนตตราเสื

19 ปูนซเีมนตตราช

20 เหล็กเสนกลม ข

21 สงักะสี

22 ทอ PVC ขนาด 

23 อิฐมอญ

24 คอนกรีตบลอค

25 เบนซนิ 91,

26 แกสโซฮอลล 95

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,ก

28 กาซหุงตม ปตท

ห

29 ขาวเปลือกเจา 25

30 ยางแผนดิบคละ 

31 น้ํายางสด  ,เศษย

32 สปัปะรด ผลใหญ

33 หัวมันสดคละ

34 กุงขาว  ขนาด 40

35 กุงขาว  ขนาด 50

36 กุงขาว  ขนาด 60

37 กุงขาว ขนาด 70

38 ไขตะพาบน้ํา 

39 ลูกตะพาบน้ํา

40 อาหารหมู

41 อาหารไกุ

43 อาหารกุง ตรา โ

44 อาหารกุง ตรา โ

45 อาหารกุง ตรา โ

46 ปุยเคมีตราเรือใบ

47 ปุยเคมีตรากระต

48 ปุยเคมีตรารุงอรุ

ยเหตุ: ราคานี้มิใชราค
 สํานักงานพาณิชยจัง

รการขาวตลาด
รายการสินคา
ดสนิคาอุปโภคบริโภค
าร 100%

หอมมะลิ   
นื้อแดง

มตัดหมวด)

กลาง) 

 ,น้ํามันปาลม

ว

หมวดวัสดุกอสราง

สอื 

ชาง

ขนาด 9 มม.

1/2 นิ้ว

หมวดเชือ้เพลิง

5 

กาซ NGV  (ปตท.)

.

หมวดสนิคาเกษตร

5%

  

ยาง(ข้ียาง)

ญ, ผลเล็ก

0 ตัว

0 ตัว

0 ตัว

0 ตัว

ปรฟด (เบอร 2/3 )

ปรฟด (เบอร 3S/3M )

ปรฟด (เบอร 3L/4 )

บ สตูร 15-15-15

ตาย สตูร 15-15-15

ณ สตูร 15-15-15

คาที่บังคับใหซ้ือขาย แ
งหวัดระยอง  โทรศัพ

ภาวะเศรษฐ

ดจังหวัดระยอ
หนวย

15 กก

15 กก

กก.ละ

กก.ละ

เขง ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

ฟองละ

ลิตรละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

ลูกละ

ถุงละ

ถุงละ

เสนละ

ฟุตละ

เสนละ

กอนละ

กอนละ

ลิตรละ

ลิตรละ

ลิตรละ

15 กก.ล

ตันละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

กก.ละ

ฟองละ

ตัวละ

30 กก.ล

30 กก.ล

25 กก. ล

25 กก. ล

25 กก. ล

50 กก.ล

50 กก.ล

50 กก.ล

แตเปนราคาที่ใหทราบ
ท 0 3869 4044-6  โท

 

ฐกิจการคลัง

อง   ประจําวนั
ย สัปดาหท่ี 

. 490.00

. 540.00

ะ 110.00-120.0

ะ 75.00

ะ 25.00

ะ 40.00

ะ 40.00

ะ 110.00

ะ 90.00

ะ 2.60

ะ 49.50,47.50

ะ 23.00-25.00

ะ 20.00

ะ 30.00

ะ 15.00

ะ 100.00

ะ 2.00

135.00

145.00

ะ 180.00

ะ 18.50

ะ 65.00

ะ 0.70

ะ 4.50

ะ 42.22

ะ 38.62

ะ 44.27,8.50

ละ 305.00

ะ 10,000-11,00

ะ 96.00-98.00

ะ -,55.50

ะ 6.70,2.50

ะ -

ะ 190.00

ะ 180.00

ะ 170.00

ะ 150.00

ะ 1.30-1.50

3.00-5.00

ละ 300.00

ละ 415.00

ละ 850.00

ละ 840.00

ละ 830.00

ละ 1,400.00

ละ 1,220.00

ละ 1,175.00

บแนวโนมเทานั้น 
ทรสาร 0 3869 4047 

งจังหวัดระย

นท่ี  31 กรกฎ
1 สัปดาหที่ 2

470.00

520.00

00 110.00-120.0

75.00

25.00

40.00

40.00

120.00

80.00

2.60

0 49.50,47.50

0 23.00-25.00

30.00

30.00

20.00

140.00

2.00

135.00

145.00

180.00

18.50

65.00

0.70

4.50

39.42

35.82

0 42.27,8.50

305.00

00 10,000-11,00

0 94.00-96.00

-,53.50

6.70,2.50

-

190.00

170.00

150.00

140.00

1.30-1.50

3.00-5.00

310.00

415.00

850.00

840.00

830.00

1,400.00

1,220.00

1,175.00

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

ฎาคม 2551 
2 สัปดาหท่ี 3

470.00

520.00

0 110.00-120.00

75.00

25.00

40.00

40.00

120.00

70.00

2.60

49.50,47.50

23.00-25.00

30.00

30.00

20.00

140.00

2.00

135.00

145.00

180.00

18.50

65.00

0.70

4.50

39.42

35.82

42.27,8.50

305.00

0 10,000-11,000

94.00-96.00

-,53.50

6.70,2.50

-

190.00

170.00

150.00

130.00

1.30-1.50

3.00-5.00

310.00

415.00

850.00

840.00

830.00

1,400.00

1,220.00

1,175.00

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

สัปดาหท่ี 4

470.00

520.00

0 110.00-120.00

75.00

25.00

35.00

60.00

110.00

70.00

2.60

49.50,47.50

23.00-25.00

25.00-30.00

25.00

15.00

140.00

2.00

135.00

145.00

180.00

18.50

65.00

0.70

4.50

38.02

30.52

37.97,8.50

305.00

0 10,000-11,000

94.00-96.00

-,53.50

6.70,2.50

-

200.00

180.00

150.00

130.00

1.30-1.50

3.00-5.00

310.00

400.00

850.00

840.00

830.00

1,400.00

1,220.00

1,175.00

2551  

ยอง  l 33 l

ราคาเฉลี่ย

475.00

525.00

115.00

75.00

25.00

38.75

45.00

115.00

77.50

2.60

49.50,47.50

24.00

26.00

28.75

17.50

130.00

2.00

135.00

145.00

180.00

18.50

65.00

0.70

4.50

39.77

35.20

41.69,8.50

305.00

10,500.00

95.50

-,54.00

6.70,2.50

-

192.50

175.00

155.00

137.50

1.40

4.00

307.50

411.25

850.00

840.00

830.00

1,400.00

1,220.00

1,175.00



 

 

2.5
  
พิจ
โดย
ในภ
พฤ
สว
เพื่อ
  
ปร
นัด
โดย
ระย

ตาร
 

อั

อั

หมา
       
ที่มา

5   ดานกา
การจาง

ารณาจากจํา
ยการจางงาน
ภาคอุตสาห
ษภาคม 255
นอัตราคาจา
อใหเหมาะสม

แนวโน
ะกันสังคมที่
พบแรงงานขึ้
ยตรง   หรือผู
ยองไดทุกวัน-

รางที่ 16 :  แส

ัตราการวางงา

%

 ผูประกันตนใ

ประกันสังค

%

อัตราคาจางขั้น

%

รายกา

ายเหตุ:  %  
             N/A คื
า:  สํานักงานแร

ารจางงาน 
งานเดือนกร
านวนลูกจาง
น(จํานวนแร
กรรมและภา
1  อยูที่รอยล
างขั้นต่ําของ
มกับคาครองชี
มการจางงาน
มีแนวโนมเพ
ขึ้นทุกวันอังค
ผูสมัครงานส
-เวลาราชการ

สดงอตัราการ

าน(รอยละ)

%

ในระบบ

คม(คน)

%

นตํ่า(บาท)

%

าร

 คือ  อัตราเปลี่ย
อ ไมมีขอมูล 
รงงานจังหวัดระ

ภาวะเศรษฐ

กฎาคม 2551
งในระบบปร
รงงานในระบ
าคการเกษต
ละ  1.4  ของก
จังหวัดระยอ
ชีพที่ปรับตัวสู
นเดือนสิงหา
พิ่มขึ้นตอเนื่อ
คารที่สองของ
ามารถมาลงท
ร 

เปล่ียนแปลง

2549

ทั้งป ทั้

1.27

-19.15

255,585 27

3.08

155.00 1

3.45

ยนแปลงจากระ

ะยอง, สํานักงา

 

ฐกิจการคลัง

1   ปรับตัวสูง
ระกันสังคม 
บบประกันสั
รเปนสําคัญ 
กําลังแรงงาน
องอยูที่  173 
สูงขึ้น 
คม 2551   ค
อง   ทั้งนี้   สํ
งเดือน   เพื่อใ
ทะเบียน ฝาก

 
ดานการจางง

ทั้งป คร่ึงปแ

1.40 1.

10.53 -19.

77,664 268,6

8.64 6.

61.00 161.

3.87 3.

2550

ยะเดียวกันปกอ

นประกันสังคม

 
 
 

งจังหวัดระย

งขึ้นตอเนื่อง 
  จํานวน   2
สังคม)เพิ่มขึ้
   และอัตรา
นรวม   ปรับ
  บาท/วัน  ต

คาดวาจะขยา
สํานักงานจัด
ใหบริษัทและ
กประวัติเพื่อห

งาน 

แรก ครึง่ปหลัง

.35 1.45

.80 70.59

610 277,664

.86 8.14

.00 161.00

.87 3.87

0

อน 

มจังหวัดระยอง

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

  เมื่อเทียบกับ
294,709  คน
้น   ตามการ
การวางงาน
ตัวลดลงจาก
ามการประก

ยตัวจากจําน
หางานจังหวั
ะโรงงานตางๆ
หางานไดที่สํา

คร่ึงปแรก ไต

1.35

-19.80

292,173 2

6.86

161.00

3.87
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ษพ้ืนท่ีระยอง

าชการอื่น

รวม

ของรายได

กรพ้ืนที่ระยอง,
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19.48 -4.65

งบประมาณ 
ไมรายจายงบประมาณ
การเบิกจายเงนิจากระ

ต.ค.  ม.ค. 
2550

 และรายงานผลก

ฐานะการคลัง

ดระยอง  (แกนซ
งจากปกอน  (แ

งจังหวัดระย

องมีรายไดจํา
วน  1,317.5

จําเดือนกรกฎ

ม.ค. ก.พ

7,508.79 7,780
1,495.57 1,182
6,013.22 6,597

-10.17 21

ณปกอน 
ะบบ   GFMIS         

เม.ย. ก.ค.

การเบิกจายเงินจ

งจังหวัดระยอ

ซาย)
แกนขวา)

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

าสงคลังจากเ
5  ลานบาท  

ฎาคม  2551 

. มี.ค.

0.11 5,999.25 6
2.57 1,240.33
7.54 4,758.92 4
1.73 -11.09

ต.ค.  ม.ค
255

จากระบบ GFMI

อง

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

เงินงบประม
 ทําใหฐานะ

เม.ย. พ.ค.

6,328.82 5,330.19
1,452.30 1,316.11
4,876.52 4,014.08

-9.21 -25.42

ค. 
1

เม.ย. ก

IS

2551  

ยอง  l 48 l

มาณ  จํานวน
การคลังของ

หนวย:  ลานบ

มิ.ย. ก.ค

9 10,223.90 11,84
1 1,198.70 1,31
8 9,025.20 10,52
2 166.18 63

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

.ค.

% YOY

น  
ง

บาท 

ค.

47.54
17.55
29.99
31.85

 



 

 
  
  
จําน
ใหฐ
 
ตาร
      

รา

รายไ

รายจ

ดุลก

หมาย
ท่ีมา:

 

 
 
 
 

-
-

ที

3.3.2 
  

นวน  248.27 
ฐานะการคลงั

รางที่  26 :  แส
                  ป

ายการ ก.ค.

ได 145.31

จาย 234.76

การคลัง -89.45

% -498.09

ยเหตุ:  %  คอื  อ
: เปนขอมูลขององค

1,200
1,000
-800
-600
-400
-200

0
200
400
600
800

 ม.ค. 
2548

ลานบาท

ที่มา: องคกรปก

ฐานะการค
เดือนกรก

  ลานบาท  ขณ
งขององคกรป

สดงฐานะการ
ระจําเดือนกร

ส.ค. ก.ย.

294.23 462.2

314.61 1,571.0

-20.38 -1,108.8

-141.24 88.9

อัตราเปลี่ยนแปลงจ
คกรปกครองสวนท

เม.ย. ก.ค. ต

กครองทองถิ่นจั

ฐานะก
ซาย)

ภาวะเศรษฐ

คลังขององคก
กฎามคม  25
ณะที่รายจายข
ปกครองสวนท

รคลังขององค
รกฎาคม  255

ต.ค. พ.ย

23 339.52 501

06 87.68 173

83 251.84 328

99 694.95 429

จากระยะเดียวกันปก
ทองถ่ินจังหวัดระยอ

ต.ค.  ม.ค. 
2549

เม.

ังหวัดระยอง  

ฐานะก

การคลังของของ

 

ฐกิจการคลัง

กรปกครองสว
51  จังหวัดร
ขององคกรป
ทองถ่ินจังหวั

คกรปกครองส
51 

ย. ธ.ค. ม

1.68 169.22

3.48 220.06

8.20 -50.84

9.87 -122.29

กอน 
อง คือ อบจ. 1 แหง  

 

 

.ย. ก.ค. ต.ค

การคลังองคก

องคกรปกครอง

งจังหวัดระย

วนทองถิ่น 
ระยองมีราย
กครองสวนท
วัดระยองเกินด

สวนทองถิ่นจั

ม.ค. ก.พ.

596.70 449.51

211.74 198.98

384.96 250.53

549.61 -26.46

 อบต. 28  แหง, เทศ

.  ม.ค. 
2550

เม.ย.

กรปกครองส

สวนทองถิ่น(แก

ยอง เดือนกร

สํานักงานค

ไดขององคก
ทองถ่ินมีจําน
ดุล  21.03  ลา

จังหวัดระยอง

มี.ค. เม

1 364.66

8 228.33

3 136.33

6 -58.59

ศบาล  3  แหง   

ก.ค. ต.ค.

สวนทองถิ่น

กน

รกฎาคม ป 2

คลังจังหวดัระ

กรปกครองส
วน  227.24  
านบาท 

ง   

ม.ย. พ.ค.

572.78 272.50

198.43 243.19

374.35 29.31

61.39 -94.41

 ม.ค. 
2551

เม.ย. ก

น

2551  

ยอง  l 49 l

สวนทองถ่ิน
ลานบาท  ทํา

หนวย: ลานบ
มิ.ย. ก.ค

333.80 2

237.91 2

95.89

-59.37 -1

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

ก.ค.

% YOY

น  
า

าท 
ค.

248.27

227.24

21.03

123.51

 



 

 
แ

 
4.1 
งบป

 

1

2

3

4

5

ลําดั

หมา
ที่มา

 

 สวนที ่
และงบบ

  โครงกา
ประมาณ  107

 จําน
 เบิก
 อยูร
 งบป

โครงการเรียน

โครงการพัฒน

โครงการพัฒน

ชมุชน

โครงการรองรั

และระบบครอ

โครงการทรพั

และส่ิงแวดลอ

ช่ือโคดับ

รวม

ายเหตุ:  ขอมูล 
า:  กลุมงานยุทธ

ภ

 4 :  ควา
ริหารจัง

ารภายใตแผน
7  ลานบาท 
นวน 569 โครง
จายแลว  71.4
ระหวางดําเนนิ
ประมาณคงเห

นรูชมุชน

นาอาชพีชมุชน

นาผลิตภัณฑ

รับความออนแอ

อบครัวไทย

ยากรธรรมชาติ

อม

ครงการ

ม

ณ  วันที่  31 กร
ธศาสตรการพัฒ

  
 
 
 
 

ภาวะเศรษฐ

ามคืบหน

งหวัดแบ

นงานยุทธศาส

งการ   งบประ
41  ลานบาท 
นงาน  35.23  
หลือ   0.34   ล

ชุม

135

277

53

38

66

569

หน
ประเภท

แผนงาน

รกฎาคม  2551 
ฒนาจังหวัด  สาํ

 

ฐกิจการคลัง

นาการเบิ

บบบูรณา

สตรอยูดีมีสุข

ะมาณจดัสรร
  คิดเปนรอยล
 ลานบาท   คิ
ลานบาท 

มชน ราชการ
ด

134 1

277 0

53 0

38 0

65 1

567 2

นวยดําเนินการ

 
านักงานจังหวัด

งจังหวัดระย

บกิจายงบ

าการ  ปง

ขระดับจังหวั

รจํานวน  106,
ละ  67 
ดเปนรอยละ 

ระหวาง

ดําเนินงา
แลวเสร

30 1

63 2

14

8

12

127 43

ผลดําเนินงาน

ดระยอง 

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

บยุทธศา

งบประม

วัด พ.ศ.2551

,657,298  บาท

  33 

ร็จ งบประมาณ

04 23,372,43

13 52,339,91

39 9,909,10

30 5,578,94

53 15,448,90

39 106,649,29

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย

าสตรอยูดี

มาณ พ.ศ

1  จังหวัดระย

ท 

ณ เบิกแลว

1 17,224,109

6 35,160,170

7 6,849,443

44 3,371,564

0 8,806,300

8 71,411,586

การเบิกจา

2551   

ยอง l 50 l

ดีมีสุข 

ศ. 2551 

ยอง ไดรับ

รอยละ คงเหลื

73.69 6,148

67.18 17,179

69.12 3,059

60.43 2,207

57.00 6,642

66.96 35,237

าย

บ

ลอื

8,322

9,746

9,664

7,380

2,600

7,712



 

4.2 
งบป

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1

3

3.1

3.2

ลําดั

หมา
ที่มา

 

   งบบริห
ประมาณ  10 

 จําน
 ผลก
 อยูร

1 โครงการกอสร

เนินพระ อําเภอ
2 โครงการขุดลอ

นิ่มเสนาะ หมู 7
3 โครงการขุดลอ

ที่ดิน   หมู 7 ต.
4 โครงการปรับป

ทําการปรับภูมิ
5 โครงการกอสร

ขนาดความจุ 5
รวม

1 โครงการสรางส

หมู 1 ต.นิคมพั
รวม

1 โครงการปรับป

ระบบภาพของ
2 โครงการกอสร

และศูนยทดสอ
รวม

 รวมทั้งส้ิน

ดับ ช่ื

การแกไขปญห

การสนับสนุนน

การเพ่ิมประสิท

ายเหตุ:  ขอมูล 
า:  กลุมงานยุทธ

ภ

 
หารจังหวัดแบ
  ลานบาท 
นวน 8 โครงก
การเบิกจาย 4.
ระหวางดําเนนิ

รางระบบประปา ตํ

อเมืองระยอง จังหวั
อกหนาฝายทายวัดภ

7 ต.บานฉาง
อกหนาฝายกรมพัฒ

.บานฉาง
ปรุงอาคารสถานที่ 

ทัศนของโรงเรียน
รางถังเก็บน้ํา  คสล

00 ลบ.ม. และโรง
ม  5  โครงการ

สนามกีฬาประจําตํ

ัฒนา อ.นิคมพัฒน
ม  1  โครงการ

ปรุงระบบเสียงและ

หองประชุมภักดีศ
รางอาคารปฏิบัติกา

อบโยธาธกิารจังหวั
ม  2  โครงการ

น   8   โครงการ

ช่ือโครงการ

หาเรงดวนของจงัห

นโยบายเรงดวนขอ

ทธิภาพการบริหาร

ณ  วันที่  31 กร
ธศาสตรการพัฒ

ภาวะเศรษฐ

บบบูรณาการ

าร    
.87 ลานบาท 
นงาน  5.13  ล

ตําบล

วัด

สํานักงาน

ระย
ภูดร อ.บาน

ฒนา อ.บาน

 เพื่อ โรงเรียน

วิทยา
ล.

สูบ

สํานักงาน

ระย

ตําบล 

า 

อ.นิคม

ะ

ศรี

สํานักงาน

ระย
าร

วัด

สํานักงาน

การและ

หนวย

รับผิด

หวัดและปญหาควา

องรัฐบาลและวาระ

รจดัการของจงัหวัด

รกฎาคม  2551 
ฒนาจังหวัด  สาํ

 

ฐกิจการคลัง

ร ประจําปงบ

  คิดเปนรอยล
ลานบาท   คิด

นจังหวัด

ยอง

1,9       

นฉาง 1,0       

นฉาง 5          

นระยอง

าคม

7          

นจังหวัด

ยอง

6          

4,8       

พัฒนา 1,0       

1,0       

นจังหวัด

ยอง

1,6       

นโยธาธิ

ผังเมือง

2,5       

4,1       

10,0     

 งบปร

ท่ีไดรั

ยงาน

ดชอบ

มเดือดรอนของปร

ะแหงชาติ

ด

 
านักงานจังหวัด

 

งจังหวัดระย

บประมาณ พ

ละ  49 
เปนรอยละ  5

 เบิ

90,000.00          

000,000.00 1,0     

50,000.00 5        

00,000.00 7        

640,000.00          

880,000.00 2,2     

000,000.00 1,0     

000,000.00 1,0     

620,000.00 1,6     

00,000.00          

20,000.00 1,6     

000,000.00 4,8 

ระมาณ  

ับอนุมัติ

 ผล

ระชาชน

ดระยอง 

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

พ.ศ.2551  จัง

51 

บกิจาย  ค

-             1,9     

000,000.00         

550,000.00         

700,000.00         

-             6        

250,000.00 2,6     

000,000.00         

000,000.00         

620,000.00         

-             2,5     

620,000.00 2,5     

870,000.00 5,1 

ลการเบิกจายงบป

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย

หวัดระยอง 

คงเหลือ

990,000.00 ลงน

-              เสร็จ

-              เสร็จ

-              เสร็จ

640,000.00 อยูระ

630,000.00

-              กําลัง

-              

-              เสร็จ

500,000.00 ระหว

500,000.00

130,000.00

ประมาณ

2551   

ยอง l 51 l

 ไดรับ

หนวย

ามในสัญญาจางแล

จเรียบรอยแลว

จเรียบรอยแลว

จเรียบรอยแลว

ะหวางประกาศสอ

งดําเนินการ

จเรียบรอยแลว

วางสอบราคาดวย e-

หมายเหตุ

บ

 : บาท 

ลว

บราคา

-auction



 

      

5.1

เดีย
จําห
ผลไ
เดือ
หอ

แนว
ใหเ
ยอด
 

ตาร

มูล

3. 

4. 

5. 

หมา
ที่มา

  

1 สินคาห
สินคาห

ยวกันของปกอ
หนายสินคาป
ไมและสินคา
อนนี้   สําหรับ
มระเหย และ

แนวโนม
วโนมลดลง  
เปนทางเลือก
ดจําหนายสิน

รางที่ 27 :  แส

ลคาการจําหนาย

%

1. ประเภท

%

2. ประเภทเ

%

 ประเภทผาและ

%
 ประเภทของใช

ของที่ร

%

ประเภทสมุนไพ

%

รายก

ยเหตุ:  %  คอื
:  สํานักงานพัฒน

ภ

หนึ่งตําบลห
หนึ่งตําบล  ห
อน   โดยมียอ
ประเภทอาหา
า OTOP จังห
บสินคา OTOP
หัตถกรรมบา
มสินคาสินค
  ควรมีการจดั
เพิ่มขึ้น   ทั้งนี
คา   โดยใหผู

สดงรายไดจาก

ยสินคา OTOP

%

ทอาหาร

%

คร่ืองด่ืม

%

ะเครื่องแตงกาย

%
ช/ของตกแตง/

ะลึก

%

รที่ไมใชอาหาร

%

าร

อ  อัตราเปลี่ยนแป
นาชุมชนจังหวัดระ

ภาวะเศรษฐ

สวนที ่

หนึ่งผลิตภณั
หนึ่งผลิตภัณ
อดการจําหนา
าร  ของใช/ขอ
หวัดระยอง ณ
P  ระดับ  5  ด
านทรงไทยจิ๋ว
าหนึ่งตําบล ห
ดกิจกรรมสงเส
นี้   ผูประกอบ
ผูที่สนใจสามา

กการจําหนาย

2549

ทั้งป

1,164.14 1

9.35

769.48

12.72

39.11

-42.99

10.54

0.43

304.81

5.25

40.20

203.11
ลงจากระยะเดยีวก
ะยอง   

 

ฐกิจการคลัง

 5 :  นโ

ณฑ (OTOP)
ฑ (OTOP) เ
าย  จํานวน  
องตกแตง/ขอ

ณ ลานหนาศูน
ดาว  ที่สําคัญ 
ว   
หนึ่งผลิตภัณ
สริมการขายเ
บการควรเผยแ
ารถเขามาคนห

ยสินคาหนึง่ตํ

ท้ังป ครึ่งปแ

,425.63 770

22.46 20

973.39 534

26.50 23

47.81 31

22.24 34

10.80 7

2.44 -5

344.56 164

13.04 6

49.07 31

22.07 44

255

กันปกอน 

งจังหวัดระย

ยบายรัฐ

) 
ดือนกรกฎา
 136.78  ลาน
องที่ระลึก  แ
นยการคาสตา
  ไดแก  ทุเรีย

ณฑเดือนสิงห
เพื่อขยายฐาน
แพรสินคาทา
หาสินคาและ

ตาํบลหนึ่งผลติ

แรก ครึ่งปหลัง

0.27 655.36

0.35 25.04

4.39 439.00

3.60 30.22

1.93 15.88

4.27 3.59

7.36 3.44

5.31 24.19

4.70 179.86

6.93 19.28

1.89 17.18

4.37 -5.14

50

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

ฐบาล 

คม 2551  ขย
นบาท  ขยายต
และเครื่องดื่ม
าร พลาซา ใน
นทอดกรอบ

าคม 2551   ม
นลูกคา และกา
งอินเทอรเน็ต
ติดตอส่ังซื้อสิ

ตภัณฑ 

ง ครึ่งปแรก ไต

6 778.41

4 1.06

0 524.78

2 -1.80

8 31.58

9 -1.10

4 6.66

9 -9.51

6 191.45

8 16.24

8 23.94

4 -24.93

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย
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ชุดนี้เปนรั
วัตร โดยที่
ประการ   
เวทีปราศัย
แตกหัก โ
ตอไป  

  วัน
08.50 น. 
ของผูที่จะ
ไปในบริ
ประชาชน
เจาหนาที่ต
รถยนตที่จ
โดยใชเวล
เป ดทาง ใ
พันธมิตรฯ
น. นายสมั
จะสลายก
ผานทางร
ทายสุดก็ไ
ผู เขารวม
ออกมาชุม
  วัน
15.50 น. พ
บนเวทีพัน
จนกวาจะ
ชุมนุมบริ
ทําเนียบรัฐ
ไป ซ่ึง พล

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

ในการชุมนุม
ออกทั้งคณะ 
ที่เกิดขึ้น และ
รัฐบาลหุนเชิ
ที่พันธมิตรให
 หลังจากนั้น 
ยแลวประกาศ
ดยสั่งใหผูชุม

นเสารที่ 31 พ
เจาหนาที่ตํา
ะเขามารวมกับ
ริ เวณที่ ชุมนุ
นจํานวน 200 
ตํารวจ เพื่อเจ
จะเขารวมชุ
ลาเจรจาเพียง
ให กั บกลุ ม
ฯ   โดยในวัน
มัคร สุนทรเวช
การชุมนุมดว
ายการพิเศษ
มมีอะไรเกิด
ไดเรียกรอง
นุมใหมากทีส่
นอาทิตยที่ 1 
พล.ต.จําลอง
นธมิตรฯ โดย
ะไดรับชัยชน
ริเวณสะพาน
ฐบาล แมตําร
ล.ต.จําลองกล

รกฎาคม ป 2
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ม เพื่อเรียกรอ
เพื่อรับผิดชอ
ะยังกลาวหาด
ดของ พ.ต.ท
เหตุผลในการ
 นายสมศักดิ์ 
ศตอสูกับรัฐบ
มนุมทุกคนป

พฤษภาคม พ.
รวจ 2 นาย ไ
บกลุมพันธมิ
ม  หลังจาก
 คน ไดเดินเข
จรจาขอใหเป
มนุมกับกลุม
ง 5 นาที เจาห
ที่ จ ะมาร วม
นนั้นเวลาปร
ช นายกรัฐมน
วยกําลังตํารว
ทางชอง 9 แ
ขึ้น ซ่ึงบรรด
งใหผูที่อยูที่บ
สุด 
 มิถุนายน พ.ศ
 ศรีเมือง ออ
ยยืนยันวาจะ
นะ และจะไม
นมัฆวานรัง
รวจจะเปดท
าววา    

2551   
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องใหรัฐบาล
อบตอปญหา
ดวยวารัฐบาล
ท.ทักษิณ ชิน
รขับไลอยู 12
 โกศัยสุข ขึ้น
บาลสมัครขั้น
กหลักชุมนุม

ศ. 2551 เวลา
ไมยอมใหรถ
ตรฯ ผานเขา
นั้นไมนาน
ขาไปประชิด
ปดทางใหกับ
มพันธมิตรฯ
หนาที่จึงยอม
ม ชุมนุมกับ
ะมาณ 09.00
นตรี ประกาศ
วจและทหาร
และ NBT แต
าแกนนําและ
บานรวมกัน

ศ. 2551 เวลา
กมาย้ําจุดยืน
ชุมนุมตอไป
มยายสถานที่
งสรรคไปที่
างใหก็จะไม

ล
า
ล
น
2 
น
น
ม

า 
ถ
า
น 
ด
บ

 
ม
บ
0 
ศ
ร
ต
ะ
น

า 
น
ป
ที
ที
ม



 

  
 
ภูมิ
นัก
สวน
จึงรู
  
รถจ
บริเ
แต
กลับ
ยุทธ
  
พัน
แผ
สุริ
เดิน
จดห
นอ
กระ
เ ฉ
กระ
ปร
รวม
สําน
ตลา
พิเศ
ปฏิ
  
พัน
กับ
รวม
 

“เราอยู
ิประเทศแถว
เรียนนายรอย
นที่ทําเนียบก็
รูทําเลดีกวาตาํ

จากนั้น
จักรยานยนต
เวณแยก จปร
รรบกวน  อ
บไปทางถนน
ธศาสตรดาวก

วันศุ ก
นธมิตรประช
นยุทธศาสต
ยะใส กตะศิ
นทางไปที่ สํ
หมายถึงนาย
อกจ ากนี้  ยั ง
ะทรวงมหาดไ
ลิ ม  อ ยู บํ
ะทรวงมหาด
ะชาชนมาก
มทั้งยังเดินท
นักงานคณะ
าดหลักทรัพย
ศษ (DSI) เพื
บัติหนาที่  

วันจันท
นธมิตรประช
ผูมารวมชุม
มกันจุดเทียนแ

ภ

ยตรงนี้ดีแลว
วนี้ผมรูดีกวาต
ยเดินไปเดินม
ก็เคยทํางานกา
ารวจแน” 
นเวลา  19.45
ตประมาณ 20
ร.พรอมทั้งตะ
ยูประมาณ  2
นราชดําเนินก
กระจาย 
ร ที่  6  มิ ถุน
าชนเพื่อประ
รดาวกระจา
ศิลา และผูร
านักงานอัยก
ยชัยเกษม นิ
ง ได เ คลื่ อน
ไทย เพื่อยื่นห
บํ า รุ ง  รั ฐ
ดไทย ใหดูแล
กวาการโตต
างไปชุมนุมป
กรรมการกํา
ย (ก.ล.ต.) แล
พื่อถามหาควา

ทรที่  9  มิ ถุน
าชนเพื่อประ
มนุมใหสวม
และรองเพลง

ภาวะเศรษฐ

ว เราจะกินน
ตํารวจ สม
มาบริเวณนี้ตั้ง
ารเมืองมาหล

5 น .  มีกลุม
00 คน ขับไป
ะโกนตอวา แ
2 นาที  กอน
ลาง  

ายน  พ .ศ .  
ะชาธิปไตย ไ
าย เร่ิมตนดว
วมชุมนุม 30
การสูงสุด แ
ติศิริ อัยการ

นขบวนมุ ง ห
หนังสือถึง ร.ต
ม น ต รี ว า
ลและแกปญห
ตอบทางกา
ประทวงที่ดา
กับหลักทรัพ
ละกรมสอบส
ามชอบธรรม

นายน  พ .ศ .
ะชาธิปไตย นั
เสื้อเหลืองแ
งถวายพระพร
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อนที่นี่ 
มัยเปน
ั้ง 5 ป 
ายสมัย 

ผูขับขี่
ปจอดที่
และบีบ
นวกหัว

 2 5 5 1 
ไดปรับ
วยนาย
00 คน 
แลวยื่น
รสูงสุด 
หน าสู
ต.อ.ดร.
า ก า ร
หาของ
รเมือง 
านหนา
พยและ
สวนคดี
ในการ

 2551 
นัดแนะ
และได
ร เนื่อง 

งจังหวัดระย

 
ในวโรกา
ครองสิริรา
  วัน
11.28 น. พ
เคลื่อนขบ
ชุมนุมที่ห
เลือกตั้ง (ก
ตั้งคณะกร
เลือกตั้งที่
ตรวจคําแถ
ดวยตัวเอง
นายอภิชา
เลือกตั้ง   
การเลือกตั
การเลือกตั้
  วั
สมาพันธแ
ชุมนุมกับ
ศักดิ์ ชุณห
การตางปร
อดีตกรรม
กลาวถึงก
นายกรัฐม
การประก
นโยบายนี้
ใหมีผูเสียชี
มนุษยชนข
 วั
10.00 น. พ
กระทรวงก
ปทมะ     ใ
   

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

สที่พระบาท
าชยสมบัติคร
นจันทรที่ 16 
พันธมิตรประ
บวนจากหน
หนาสํ านักง
กกต.) พรอมเ ี
รรมการอิสร
ถูกยกกวา 7
ถลงปดคดีใบ
ง และยังใหกํ
ต สุขัคคานน
 2. นายประพ
ตั้ง   3. นายสุ
ตั้ง  
นอังคารที่1
แรงงานรัฐวิ
พันธมิตรฯ  

หะวัณ อดีตป
ระเทศ วุฒิสภ
มการสิทธิมนุษ
กรณีที่ พ.ต.ท
นตรีในขณะน
กาศสงคราม
นี้มีการใชวิธีก
ชีวิตกวา 2,80
ขั้นรุนแรง  
นพุธที่ 18 มิ
พันธมิตรฯ เค
การตางประเท
ใหออกจากรัฐ
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สมเด็จพระเจ
บ 62 ป 
 มิถุนายน พ.
ะชาชนเพื่อป
าสนามกีฬา
งานคณะกร
รียกรองใหป
ะตรวจสอบค

700 คดี ขณะ
บแดง “ยงยุทธ
าลังใจ กกต. 
นท ประธานก
พันธ นัยโกวิ
เมธ อุปนิสาก

7 มิถุนายน
สาหกิจ ประ
  เวลา 20:58
ประธานคณะ
ภา และ นายวส
ษยชนแหงชา
ท.ทักษิณ ชิน
นั้นซึ่งไดประ
ปราบปราม
การฆาตัดตอน
00 ราย เปนกา

ถุนายน พ.ศ
คล่ือนขบวนไ
ทศเพื่อขับไล
ฐมนตรีวาการ

2551   
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จาอยูหัวทรง

ศ. 2551 เวลา
ระชาธิปไตย
แหงชาติไป
รมการการ
ระธาน กกต.
คํารองทุจริต
เดียวกัน ให
ธ ติยะไพรัช”
 3 คนคือ   1.
กรรมการการ
วิท กรรมการ
กร กรรมการ

 พ .ศ .  2551
ะกาศเขารวม
8 น. นายไกร
กรรมาธิการ
สันต พานิชย
าติ ไดออกมา
นวัตร ยังเปน
ะกาศนโยบาย
ยาเสพติดวา
น ที่สงผลทํา
ารละเมิดสิทธิ

ศ. 2551 เวลา
ปชุมนุมหนา
ลนาย   นพดล
รกระทรวง    

ง

า 
ย 
ป
ร
.
ต
ห
” 
.
ร
ร
ร

 
ม
ร
ร
ย 
า
น
ย
า
า
ธิ

า 
า
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การ
ขอ
เปด
ประ
ประ
ทําใ
ใจ 
กรุง
เปด
ละ
ประ
เจาห
ทั้งภ
พรอ
2 ด
1,0
ศรีอ
ชอ
ติด
พัน
จด
ปลั
กระ
รักษ
รมว
  
รัฐม
ยิน
วิห
เอก
  
255

รตางประเทศ
พิพาทเรื่องเ
ดเผยแผนที่
ะชาชนคนไท
ะเทศกัมพูชา
ใหพี่นองประ
 และหวงแห
งเทพฯ โดยต
ดเผยขอเท็จ
เอียดออนที
ะเทศ   ขณะท
หนาที่ตํารวจ
ภายในและภ
อมทั้งนําร้ัวเห
ดาน ตอมากลุ
00 คน พรอม
อยุธยาฝงกร
งทางแลว ทํ
ขั ดอย า งหน

นธมิตรประช
หมายเปดผน
ัดกระทรวง
ะทรวงการตา
ษาศักดิ์ศรีแล
ว.ตางประเทศ

เวลา  1
มนตรีวากระท
ยอมใหกัมพู
ารเปนมรด

กอัครราชทูตกั
ในคืนวั

51 ขบวนของ

ภ

ศ   เพื่อยื่นหน
ขาพระวิหาร
ทับซอนเขา
ทยไดรับรู หลั
าไปกอนหนา
ะชาชนทั่วประ
นแผนดินไท
ตองการเรียก
จริงโดยดว
ที่ กระทบตอ
ที่มาตรการรั
จํานวน 2 กอ
ภายนอกกระ
หล็กปดกั้นปร
ลุมผูชุมนุมพัน
มรถเครื่องขย
ระทรวงการ
าใหการจรา
นัก   จากนั้ น
ชาชนเพื่อปร
นึก  ถึงนายวี
งการตางปร
างประเทศ ยืน
ละอธิปไตยข
ศคนรับใช"ทกั
14 . 0 0  น .  น
ทรวงการตาง
ชาขึ้นทะเบีย
กโลก  รวม
กมัพูชา และเจ
วันพฤหัสบดีที
กลุมตอตานพ

ภาวะเศรษฐ

นังสือทวงถา
ร เนื่องจากไ
าพระวิหาร
ลังจากตกลงร
านี้นั้น เพียงพ
ะเทศ ที่เคลือบ
ทย ตางเดินท
กรองใหนาย
น  เพราะเปน
อหัวใจคนไ
ักษาความปล
องรอย ตรึงกํา
ทรวงอยางเข
ระตูทางเขา-อ
นธมิตรฯ ปร
ยายเสียง ไดป
รตางประเท
จรบริเวณโด
นเวลา  1 0 :
ระชาธิปไตย
วีระศักดิ์ ฟูต
ระเทศ  ใหกํา
นหยัดในการ
องชาติ หยุด
กษิณ" 
นายนพดล  ป
งประเทศ ไดล
ยนปราสาทเข
กับ  นายอึง
จาหนาที่ที่เกีย่
ที่ 19 มิถุนาย
พันธมิตรประ
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ามกรณี
ไมยอม
ใหกับ
รวมกับ
พอที่จะ
บแคลง
ทางเขา
นพดล
นเร่ือง
ทยทั้ ง
ลอดภัย 
าลังเขม
ขมงวด 
ออกทั้ง 
ระมาณ 
ปดถนน
ศทั้ง  4 
ดยรอบ
2 4  น . 
ย  ออก
ตระกูล 
าลังใจ
รพิทักษ
เชื่อฟง 

ปทมะ 
ลงนาม
ขาพระ
 เซียน 
ยวขอ 
น พ.ศ. 
ะชาชน 

งจังหวัดระย

 
เ พื่ อ ป ร ะ
ประชาธิป
จากสนาม
(หนาอาค
เผชิญหนา
ยังไมมีเหต
มองสถาน
รุนแรง 
ยายไปชุมน
  พั
เคลื่อนขบ
เรียบรอยแ
เพื่อขับไล 
นายกรัฐม
  วัน
13.00 น.พั
เคลื่อนขบ
หนาทํา เนี
นายกรัฐม
เดินทางไ
คัดคานกร
ปราสาทเข
วันที่ 18 ม
ขบวนผู ชุ
ประชาธิป
จําลอง  ศ ี
ตํารวจเข
ประกาศจะ
ในเวลา 1
ของนายส
บริเวณแย
ไดนํากลุม

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

ะ ช า ธิ ป ไ ต
ปไตยขับไลเผ
หลวงมาหยุด
คารกระทรว
กับตอนทายข
ตุปะทะกันเกิ
นการณอยางใ

นุมหนาทําเนี
ันธมิตรประ
บวนไปปดลอ
แลว เมื่อวันศ
 สมัคร สุนทร
นตรี 
นศุกรที่ 20 มิ
พันธมิตรประ
วนปดลอมที่บ
นียบรัฐบาล
มนตรี  สมัค
ไปยังกระทร
รณีนายนพด
ขาพระวิหาร
มิถุนายน    ป
ชุมนุมของพั
ปไตยภายใต
รี เมือง  สาม
ายึดพื้นที่แย
ะเคลื่อนขบว
7.00 น. (กรุ
สมศักดิ์  โก
ยกวังแดงใก
ผูชุมนุมของต
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ต ย  นํ า โ ด ย
ผด็จการ ไดเค
ดอยูที่บริเวณ
วงเกษตรแล
ขบวนของพัน
กิดขึ้น ดานตํา
ใกลชิดเพื่อไ

นยีบรัฐบาล 
ชาชนเพื่อปร
อมทําเนียบรั
ศุกรที่ 20 มิถุ
รเวช ใหออก

มิถุนายน พ.ศ
ะชาชนเพื่อป
บริเวณสะพา
 เพื่อขับไล
คร  สุนทรเว
รวงการตางป
ดล ปทมะยอ
ที่กัมพูชากําห
ประมาณเวล
พันธมิตรปร
การควบคุม
ารถฝาการส
ยกนางเลิ้งสํ
นเขาพื้นที่ทํา
รุงเทพธุรกิจ)
ศัยสุข  ได เค
กลคุ รุสภา    
ตนและกลุมจั
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ย แ น ว ร ว ม
คล่ือนขบวน
ส่ีแยก จ.ป.ร.
ละสหกรณ)
นธมิตรฯ โดย
รวจไดจับตา
มใหเกิดเหตุ

ระชาธิปไตย
รัฐบาลเปนที่
ถุนายน 2551
จากตําแหนง

ศ. 2551 เวลา
ระชาธิปไตย
นชมัยมรุเชฐ
รัฐบาลของ
วช  หลังจาก
ประเทศเพื่อ
อมรับแผนที่
หนดขึ้น เมื่อ
ลา 13.30 น .
ะชาชนเพื่อ
ของ  พล.ต.
สกัดกั้นของ
าเร็จ  พรอม
าเนียบรัฐบาล
) สวนขบวน
คล่ือนพลถึง
 ดาน  นปก .
จักรยานยนต  

ม
น
. 
) 
ย
า
ตุ

ย
ที

 
ง

า 
ย 
ฐ 
ง
ก
อ
ที
อ
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อ
.
ง
ม
ล
น
ง
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ปก
ให
ขณ
นอ
พัน
สาม
สก
กลุ
เวล
ยึดพ
 
สุวั
ปร
เ ป
ปร
กล
คณ
รับ
สนั
วิห
ส้ิน
  
15.
บัญ
ดวย
ตําร
ที่เกี
ควา
เพื่อ
รัฐบ
พรอ
นโย

หลักชุมนุมที่
พันธมิตรฯ 

ณะที่การจราจ
กเปนอัมพาต
นธมิตรฯ  กลุ
มารถฝาดานข
วัน และมุงห
มของพลตรี
ลา 15.30 น. พ
พื้นที่ทําเนียบ

วันอังคา
ัตร  อภัยภัก
ะสานงานพัน
น ตั ว แ ท น
ะชาธิปไตย  
า ง  ให กระ

ณะรัฐมนตรียุ
รองการออก
ับสนุนใหกัม
ารเปนมรด
สุด 

วันพุธที
00 น. พลตําร

ญชาการตํารวจ
ย พล.ต.อ.ปาน
รวจแหงชาติเ ี
กี่ยวของกับก
ามปลอดภัยก
อประชาธิปไต
บาล พรอมวา
อมทั้งยืนยันว
ยบายการใชค

ภ

 ถนนราชดําเ
ยุติการปดลอ
จรบริเวณรอ
ต  เวลา 15.00
ลุมของนายส
ของตํารวจที่ส
หนานํากลุมผูช
จําลองที่แยก
พันธมิตรประ
รัฐบาล    
ารที่ 24 มิถุนา
กดิ์  นายสุ ริย
นธมิตรฯ แล
พั น ธ มิ ต ร
 ไปยื่นคํารอ
ทรวงการต
ติการดําเนิน
กแถลงการณ
มพูชาจดทะเบี
กโลก  ไปจ

ที่ 25 มิถุนาย
รวจเอกวิโรจ
จแหงชาติฝาย
นศิริ ประภาวั
รียกประชุมน
ารดูแลความ
กลุมผูชุมนุมพ
ตย ที่ปกหลักบ
งแนวทางแก
วาสํานักงานต
ความรุนแรงต

ภาวะเศรษฐ

เนินนอก หวัง
อมทําเนียบรั
อบถนนราชด
0 น. ขบวนผู
สมศักดิ์  โก
สกัดไวบริเวณ
ชุมนุมไปสม
กนางเลิ้งจน
ะกาศชัยชนะ

ายน พ.ศ. 255
ยะใส  กตะศิ
ละ คณะ รวม
ป ร ะ ช า ช น
องตอศาลปก
ต า งประ เท
การตามมติ 
ณรวมไทย-กั
บียนปราสาทเ
นกวาคดีจะ

ยน พ.ศ. 255
จน พหลเวชช
ยความมั่นคง
วัตร รองผูบัญ
นายตํารวจชั้น
สงบเรียบรอ
พันธมิตรประ
บริเวณหนาทํ
ไขปญหาการ
ตํารวจแหงชา
ตอกลุมผูชุมนุ
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งกดดัน
รัฐบาล 
ดําเนิน
ผูชุมนุม
ศัยสุข
ณแยกมิ
ทบกับ

นสําเร็จ     

ในการ

51 นาย
ศิลา  ผู
ม 9 คน 
น เ พื่ อ
กครอง
ศและ
ครม.ที่
กัมพูชา
ขาพระ
ะเปนที่

1 เวลา 
ช รองผู
 พรอม

ญชาการ
นผูใหญ
ยรักษา
ะชาชน
ทําเนียบ
รจราจร
าติไมมี
มอยาง 

งจังหวัดระย

 
เด็ดขาด เพ
ออกไปคง
เจ าหน าที
ประมาณ 
หากเกิดเห
อภิปรายไม
  ใน
พล .ต .ต .ส
ตํารวจนค
ควบคุมกํา
ไมใหมีกา
เด็ดขาด 
  วั
หมอมหล
สถาบันไท
พรอมนักวิ
เ มื อ ง  แ ก
ประชาธิป
ขึ้นทะเบีย
สวนของพ
ทางสถาบั
และในวัน
ตัวเลขขอ
วิหารมีทั้ง
การรับมอ
ม.ล.วัลวิภ
น า ย จุ ล ย
นายกรัฐม
  เว
คณะกรรม
ราชวินิตมั
แพง  ถนน

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

พราะการกระ
งถือวาไมเหม
ที่นั้นจะมีกา
2 กองรอย ห
หตุการณไมค
มไววางใจ  
นวันที่ 26 มิถ
สุชาติ เหมือ
ครบาลเปน ร
าลังดูแลพื้นที่
ารบุกรุกเขา

นศุกรที่  27
ลวงวัลยวิภา 
ทยคดีศึกษา ม
วิชาการ เดินท
ก นนํ า พั น ธ
ปไตย เพื่อรับ
ยนเขาพระวิห
พันธมิตรฯ ไ
บันไทยคดีศึก
นนี้มอบใหอีก
งผูที่คัดคาน
งหมด 33,400
บรายชื่อจากแ
า ยังไดไปยืน่
ยุ ท ธ  หิ รั ณ
นตรีที่ทําเนีย
วลาประมาณ
มการนักเรียน
มัธยม ไดเดิน
นรัชดาภิเษก  

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย

ะทําเชนนั้นภ
มาะสมอยางยิ
าร เต รียมกํ า
หรือ 300 นาย
าดคิด กรณีก

ถุนายน พ.ศ.
อนแกว  รอง
องผูบัญชาก
ที่โดยรอบรัฐส
มาในพื้นที่ รั

7  มิ ถุนายน  
 จรูญโรจน ผ
มหาวิทยาลัย
ทางมาพบ พล
ธ มิ ต ร ป ร ะ
มอบรายชื่อผ
หารเปนมรด
ดมีการมอบร
กษาไปแลว 6
ก 3,488 ราย
นการขึ้นทะเบี
0 รายชื่อ ภาย
แกนนํากลุมพ
นหนังสือคัดค
ย ะ ว สิ ต  ป
บรัฐบาลดวย
ณ 13.00 น. ก
น และผูปกคร
นทางมายื่นคํ
ตอพลตรีจําล

2551   

ยอง l 59 l

ภาพที่ปรากฏ
ยิ่ง สวนกําลัง
า ลัง เพิ่ม เติม
ย เพื่อปองกัน
การลงมติการ

 2551 โดยมี
ผูบัญชาการ
ารเหตุการณ
สภา โดยเนน
รัฐสภาอยาง

 พ .ศ .  2551
ผูอํานวยการ
ธรรมศาสตร
.ต.จําลอง ศรี
ช า ช น เ พื่ อ
ผูคัดคานการ
กโลก ซ่ึงใน
รายชื่อใหกับ
6,000 รายชื่อ
ช่ือ ซ่ึงลาสุด
บียนเขาพระ
ยหลังจากที่มี
พันธมิตรแลว
านเรื่องนี้ ตอ
ป ลั ด สํ า นั ก
   
กลุมอาจารย
รองโรงเรียน
ารองตอศาล
อง   ศรีเมือง 

ฏ
ง
ม
น
ร

มี 
ร
ณ 
น
ง
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ด
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ก

ย 
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ล
  



 

 
กับ
เสี ย
ประ
5 บ
แยก
ได
การ
ถอ
นัก
กลุม
มาก
ทํา
อน
หนึ่
พัน
สถ
หลั
การ
มีกา
13.0
  
ทอ
จัดง
กุศล
มห
62 
มา 
สุด
ไท
บท
กรร
ตอก

พวกรวม 6 
ยหายจากก
ะชาชนเพื่อ ป
บริเวณแยกเบญ
กนางเลิ้งจนถึ
รับความเดือ
รจราจรที่ติดข
ยคําหยาบค
เรียนที่เดินทา
มผูชุมนุม รว
ก และการอุจ
ใหโจทกได
ามัยเสรีภาพ ท
นึ่ ง  เปนการ
นธมิตรประช
านที่ชุมนุม 
ัก ยืนยันวาไม
รยื่นคํารองตอ
ารนัดพรอมคู
00 น. 

เวลาปร
งกุล ระบุวา 
งานมหกรรม
ลในวโรกาส
าภูมิพลอดุล
ป โดยงานดัง
แตคนที่จะมา
ารัตน เกยุราพ
ยรักไทยที่ถูก
ทบาททางก
รมการบริหา
การปกครองใ

ภ

คน กรณีได
ารชุมนุมข
ประชาธิปไตย
ญจมบพิตร ถ
ถึงแยกพาณิช
อดรอนเปน
ขัด เสียงดังจ
คาย  การตรว
างมาเรียนเพื่อ
วมถึงกลิ่นเห
จาระ ปสสาว
ด รับความเสี
ทรัพยสิน หรื
ทําละเมิด  จึ
ชาชนเพื่อป
โดยคิดถึงเย
มมีพรรคการเ
อศาลครั้งนี้ อ
คูความในวันท

ระมาณ 22.1
 ในวันที่ 20 ก
ถวายสังฆทา

สที่พระบาทส
ยเดช ทรงคร
งกลาวจัดที่ล
าเปนประธาน
พันธุ อดีตกรร
กตุลาการรัฐ
าร เมืองพร
ารพรรคดวย
ในระบอบปร

ภาวะเศรษฐ

รับความเดือ
องกลุมพัน
ย ที่ปดถนนพ
นนพิษณุโลก
ชยการ โดยนั
อยางมาก  ท
ากการปราศ
วจคนกระเป
อความปลอดภ
ม็นจากขยะจํ
วะ ไมเปนที่เป
สียหายแกร า
รือสิทธิอยางใ
จึ งขอใหทา
ระชาธิปไต
าวชนของชา
เมืองใดอยูเบื้อ
ยางไรก็ตาม 
ที่ 18 กันยาย

5 น. นายสน
กรกฎาคม จะ
นถวายเปนพ

สมเด็จพระปร
รองราชสมบั
านพระบรมรู
นในพิธีคือ คุ
รมการบริหาร
ฐธรรมนูญสั่ง
 อมกับ  1 1 1
ขอหาเปนป
ระชาธิปไตยอั
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อดรอน
ธมิตร

พระราม 
ก ตั้งแต
ักเรียน
ทั้งจาก
รัยดวย
ปาของ
ภัยของ
จํานวน
ปนทาง 
างกาย 
ใดอยาง
งกลุม

ตย  ยาย
าติเปน
องหลัง
ศาลได
น เวลา 

นธิ ล้ิม
ะมีการ
พระราช
รมินทร
บัติครบ 
รูปทรง
ณหญิง
รพรรค
งใหยุติ
1  อดีต
ฏิปกษ   
อันมี 

งจังหวัดระย

 
พระมหาก
ในพิธี ใน
ในพิธีคร้ั
พี่ ชายขอ
ผูบัญชาก
เนียมประ
อนุพงษ เ
รวมดวย ซึ
  “ผ
พล.อ.ประ
จัดโดยกอ
โดยคนที่
พระราชา 
ถามวา พล
ราชินี ที
ตอตาน เงี
ให สุดารัต
  “เ
ของระบอ
ใหยุบพรร
ในระบอบ
ทรงเปนป
ไปแสดงค
เทานั้นที่เ
ประชาชน
และพระร
ยายกลับไป
  วัน
10.00 น. พ
รวมตัวกั
ปกหลักที่ 
ดาวกระจา

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

กษัตริยทรงเป
คร้ังนี้มีช่ือขอ
้งนี้คือ  พล .อ
ง  พล .ต .อ .
ารตํารวจแห
ดิษฐ ผูบัญช
ผาจินดา ผูบั
ซ่ึงนายสนธิกล
ผมอยากฝาก
ะวิตร ที่ไปรว
งทัพก็ไมวาอ

ที่ มีมลทินทา
 ทหารเสือพ
ล.อ.ประวิตร
ทีรัฐบาลชุดนี
ยบไมเคยพูด
ตน เชื่อมตอไป
เขานาจะรูวา 
บทักษิณ ที่ถ
รคในขอหาเป
บประชาธิปไ
ระมุข แคคุย
ความสนิทสน
ปนที่พึ่งของ
นเทานั้นที่เปน
าชินี” 
ปชุมนุมท่ีเชิง
นจันทรที่ 7 ก
พันธมิตรประ
ันหน าสํ านั
 ถนนพระราม
าย      เพื่อทวง

รกฎาคม ป 2
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ปนประมุขมา
องนายทหาร
อ .ประวิตร  ว
พัชรวาท  ว
หงชาติ, พล
าการทหารสู
ัญชาการทห
ลาววา 
กไปถึง  พล .
วมงานดวยวา 
อะไร แตนี่
า งการ เมือง
ระราชินียังสบ
ร เปนอดีตทห
นี้จาบจวงทําไ
 แตจูๆ ก็เป
ปยัง พล.อ.อน
 คุณสุดารัต
ถูกศาลรัฐธรร
นปฏิปกษตอ
ไตยอันมีพระ
ยดวยยังไมสม
ม ดังนั้น เวล
สถาบันพระ
นทหารเสือข

งสะพานมัฆว
กรกฎาคม พ.ศ
ะชาชนเพื่อป
นักงานตํ ารว
มที่ 1 ตามแผน
งถามความคบื

2551   

ยอง l 60 l

เปนประธาน
รที่จะเขารวม
วงษสุวรรณ
วงษ สุวรรณ
.อ.บุญสราง
สูงสุด, พล.อ.
ารบกเขาไป

.อ .บุญสราง
 ถาเปนงานที่
เปนงานที่จัด
ง  ทหารเสือ
บายดีอยูหรือ
หารเสือพระ
ไมไมออกมา
นโบรกเกอร
นุพงษ” 
ตนเปนมือไม
รมนูญตัดสิน
อการปกครอง
ะมหากษัตริย
มควร แตนี่ยัง
านี้ประชาชน
ะมหากษัตริย
ของพระราชา

านรังสรรค 
ศ. 2551 เวลา
ระชาธิปไตย
วจแห งชาติ
นยุทธศาสตร
บหนาของคดี

น
ม
ณ 
ณ            
ง 
.
ป

ง 
ที
ด
อ
อ 
ะ
า
ร

ม
น
ง
ย
ง
น
ย 
า

า 
ย 
ติ 
ร

 



 

 
ควา
รวม
พัน
ขอห
  
พัน
เสน
เร่ิม
พัน
เวที
รังส
คร้ัง
ไดห
  
18.
คณ
เคร่ื
ประ
โดย
พระ
เร่ือ
องค
เรีย
ปก
อธิป
ให
กลา
  
รวม
ศาส
ถาผู
วาผู

ามที่มีคนในรั
มถึงความคื
ธมิตร และผูป
หา ซ่ึงพบวามี

วันเดีย
นธมิตรประช
นทางการจรา
มตั้งแตเวลา 0
นธมิตรประชา
ทีและที่ชุมนุ
สรรคหนากร
งชุมนุมเมื่อเดื
หันเวทีปราศรั

วันอังคา
45 น. พล.อ

ณะที่ปรึกษา ก
ร่ืองแบบนาย
ะชาชนเพื่อป
ยปราศรัยวา 
ะเจาอยูหัวภูมิ
องการเสียดิน
คการยูเนสโ
ยบรอยแลวว
ปองสถาบัน
ปไตยของชา
ใครไมได ใ
าวกับประชาช

บางคน
มกับประชาช
สน กษัตริย แ
ผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชา

ภ

รัฐบาลเปนผูต
บหนาของค
ปราศรัยบนเว
มีอยูกวา 20 ค
วกันนั้น ศาล
าชนเพื่อประ
าจรใหครบหม
05.00 - 18.00
าชนเพื่อประ
มไปเปนที่ เ
ระทรวงศึกษ
ดือนมีนาคม พ
รัยไปยังพระบ
ารที่ 8 กรกฎา
อ.ปฐมพงษ เ
องบัญชาการ
ยทหารเต็มย
ประชาธิปไต
 เปนทหารข
มิพลอดุลยเดช
นแดนปราส
กไดประกาศ
วา  เปนภาร
นพระมหาก
าติ ซ่ึงแมแตต
นครั้งนี้ พล
ชนที่มารวมชุ
นบอกวากลัว
ชน แตวินั
และเพื่อดินแด
าคนใดสั่งหาม
าคนนั้นขี้ขลา

ภาวะเศรษฐ

ตองหาที่ยังคั่ง
คดีความที่แ
วทีการชุมนุม
ดี 
ลแพงไดตัด
ะชาธิปไตยต
มดทุกเสนทา
0 น. เวลา 21
ชาธิปไตยจึง
ชิงสะพานมั
ษาธิการเหมือ
พ.ศ. 2549 แต
บรมรูปทรงม
าคม พ.ศ. 255
กษรศุกร ปร
ทหารสูงสุด 
ศขึ้นเวทีพัน
ย ที่สะพานมั
องพระบาทส
ช พรอมทั้งป
าทเขาพระวิ
ศขึ้นเปนมรด
กิจของทหา
กษัตริย  และ
ตารางนิ้วเดีย
.อ.ปฐมพงษ

ชุมนุมไวอีกวา
ผิดวินัย ถาอ

นัยนั้นถาทําเพื
ดน ถือวาไมผิ
มในเรื่องเหล
ด 
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งคางอยู 
กนนํา
ถูกแจง

สินให
องเปด
าง โดย
1.00 น. 
งไดยาย
มัฆวาน
อนเมื่อ
ตคร้ังนี้
า 

51 เวลา 
ระธาน
ไดแตง
นธมิตร
มัฆวาน 
สมเด็จ
ปราศรัย
วิหารที่
ดกโลก
ารตอง
ะรักษา
วก็เสีย
ษยังได
า 
ออกมา
พื่อชาติ 
ผิดวินัย 
านี้ ถือ

งจังหวัดระย

 
  ผ
กองทัพไท
วาผมชักช
ผูบังคับบัญ
ใหมาทํากับ
  จา
เจริญ สาร
แมฮองส
ประชาชน
วา ที่ตนตัด
นั้น ประก
ปจจุบันมีแ
ทุกคน  แ
พระบาทส
ประการห
ที่แลว แล
ชายแดนอ
ติดกับเขม
  “ถ
ประเทศ   
แตวันนี้จ
เขมร รูสึ
บนเวที เ
ใหชวยกัน
ชวยกันป
รุนแรง เพ
  วั
เวลา 10.0
ประชาธิป
ปองกันแ
เพื่อใหไต
ทั้งคณะขา

ยอง เดือนกร
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มขอประกา
ทย ออกมาได
ชวนมา  
ญชาทุกทานว
บผม 
ากนั้นเวลา 19
วัตรฝายอําน

สอน  ขึ้นปร
นเพื่อประชาธิ
ดสินใจใสชุด
การแรกคือ 
แตความเสียห
ละเหตุหลัก
สมเด็จพระเจ
นึ่ง คือ ตนนั้น
ะไดแตงตั้งเป
อยูที่ อรัญประ
ร 
ถาหากผูบัง
  ยอมตายยอม
ากการเสียป

สึกหดหูใจมาก
เพื่อพี่นองชาว
นปกปองประ
ปกปกรักษาป
ราะวาเปนปร
นจันทรที่ 1

00 น. แกนนํา
ปไตย ไดยื่นห
และปราบปร
ตสวนดํา เนิ
าราชการกระท

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย

ศใหกําลังพ
อยางสงางาม

และฝาก
วาอยารังแก ถ

9.45 น. พ.ต.ท
วยการ ตํารว
าศรัยบนเว
ิปไตย บนสะ
ดขาราชการตํ
ในภาพพจน
หาย แตก็ไม
กคือตนทนไ
จาอยูหัวฯถูก
นเปนนายตําร
ปนผูบังคับห
ะเทศ จังหวัด

คับบัญชาสั่
มเสียชีวิตเพื่อ
ปราสาทพระ
ก และทนไม
วไทยทั้งตํารว
เทศ และก็
ประชาชนอ
ระชาชนคนไท
4 กรกฎาคม
าพันธมิตรปร
หนังสือตอคณ
รามการทุจ ิ
ินคดีกับคณ
ทรวงการตาง

2551   
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ลทุกนายใน
ม และใหบอก
กบอกไปยัง
ถาจะทําอะไร

ท.ประกิต กิจ
จภูธรจังหวัด
ทีพันธมิตร
ะพานมัฆวาน
ตํารวจขึ้นเวที่
นของตํารวจ
ใชกับตํารวจ
ไมไดที่ องค
กจาบจวง อีก
รวจเมื่อ 30 ป
มวดตระเวน
ดสระแกว ซ่ึง

ังใหรบเพื่อ
อประเทศชาติ
วิหารใหกับ
ไดจึงตองขึ้น
วจและทหาร
ตํารวจทหาร
อยาใชความ
ทยดวยกัน” 
ม พ.ศ. 2551
ระชาชนเพื่อ
ณะกรรมการ
ริตแหงชาติ
ณะรัฐมนตรี
ประเทศ  

น
ก
ง
ร

ด
ร
น 
ที
จ
จ
ค
ก
ป
น
ง

อ
ติ 
บ
น
ร
ร
ม

 
อ
ร
ติ 
รี        



 

 
นา
นาย
สูญ
ปรา
  
ซ่ึงต
เพื่อ
ชุม
อาส
บัน
พระ
เกี่ย
  
19.0
แห
หนั
ใหย
กัน
  
อาญ
ขอ
สน
ชาน
หรื
เมื่อ
สน
กอง
24 ก
  
พล
พล
 

ยทหาร  และ
ยกรัฐมนตรี

ญเสียอธิปไตย
าสาทพระวิห

วันพฤหั
ตรงกับวันอา
อประชาธิปไ
นุมจุดเทียนแ
สาฬหบูชาแล
ทึกพระสุรเสี
ะบรมราชินนี
วกับธรรมะที

วันศุกร
00 น. แนวรว
งชาติ หรือ น

นงัสือถึงพันธมิ
ยุติการชุมนุม
เล็กนอยแตไม

วันพุธที
ญามีคําสั่งอนมุ
หาหมิ่นพระ

นธิไดเผยแพร
นุภาพของ น
อ ดา ตอรปโ
อคืนวันที่ 18
นธิได เข ามอ
งบัญชาการตํ
กรกฎาคม พ.

วันพฤหั
.ต.อ.จงรัก จุ
.ต.ท.ภานุพงศ

ภ

ะ  พ .ต .ท .ทัก
 กรณีที่อาจท
เหนือพื้นที่ทับ
าร 
หัสบดีที่ 17 ก
าสาฬหบูชา พ
ไตยไดมีกิจ
แทนการเวีย
ละวันเขาพรร
สียงของสมเด็
นาถ ที่ทรงบัน
ที่ทรงศึกษาเอ
ที่ 18 กรกฎา
วมประชาธิปไ
นปช. กลุมหนึ
มิตรประชาชน
มถึงที่ชุมนุม ไ
มไดมีการปะ
ที่ 23 กรกฎาค
มัติหมายจับ น
ะบรมเดชานุภ
รคําปราศรัย
นางสาวดารณ
โด ที่ปราศรัย
8 กรกฎาคม 
บตัวตอพนั
ารวจนครบาล
.ศ. 2551 เวลา
หัสบดีที่ 24 ก
ฑานนท รอง
ศ สิงหรา ณ อ

ภาวะเศรษฐ

กษิณ  ชินวัตร
ทําใหประเท
บซอนบริเวณ

รกฎาคม พ.ศ
พันธมิตรประ
กรรมใหผู เข
นเทียนเนื่อง
รษา และไดเป
ด็จพระนางเจา
ทึกดวยพระอ
ง 
คม พ.ศ. 255
ไตยตอตานเผ
นึ่งไดเดินทาง
นเพื่อประชาธิ
ไดมีการปะท
ทะกันทางราง
คม พ.ศ. 255
นายสนธิ ล้ิมท
ภาพ เนื่องดว
ที่หมิ่นพระบ
ณี ชาญเชิงศิ
ยที่ทองสนาม
พ.ศ. 2551 ซึ
ักงานสอบส
ล ในวันพฤหั
า 9.00 น. 
รกฎาคม พ.ศ
ง ผบ.ตร.พรอ
อยุธยา  ผช.ผบ
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ร  อดีต
ทศไทย
ณรอบๆ 

ศ. 2551 
ะชาชน
ขารวม
งในวัน
ปดเทป
าสิริกิติ์ 
องคเอง

51 เวลา 
ผด็จการ
งมายื่น
ธิปไตย
ะคารม
งกาย 
51 ศาล
ทองกุล 
วยนาย
บรมเด
ศิลปกุล 
มหลวง
ซ่ึงนาย
สวนที่
หัสบดีที่ 

ศ. 2551 
อมดวย 
บ.ตร.  

งจังหวัดระย

 
พล.ต .ท.อ
นายตํารว
รวมกันสอ
พันธมิตร
เวลานานก
พันธมิตรฯ
นายพิภพ 
รวมกับ พ
ป รึกษ าก
เครื่องแบบ
ภายหลัง 
ขอหากลา
เ ร่ืองขอป
วุฒิสภา  
หลักประก
ไดเดินทาง
มีบรรดาผ
จํ านวนม
รถบรรทุก
  อ
การประกั
พรอมกับ
ขอใหเคลื่อ
ปราศรัยแล
  แต
พันธมิตรฯ
โปรเจกตเต
นําโดย นา
ทองถ่ินยก
มือ ไปรื้อ
ไดรับบาด
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อัศวิน    ขวัญ
วจชั้นผูใหญ
อบปากคํานาย
ประชาชนเพื
กวา 2 ช่ัวโม
ฯ คนสําคัญ เช
 ธงไชย เขาใ
พล.อ.ปฐมพง
กองบัญช าก
บนายทหารเต
ซ่ึงนายสนธิ
าวหา พรอมใ
ประกันตัวโ
ของนายคํ า
กันตัวออกไป
งไปมอบตัว 
ผู ชุมนุมไดร
ม าก  พร อม
กหนากองบัญ
ยางไรก็ตาม
กันตัว  ไดเดิ
กลาวขอบคุณ
อนขบวนไป
ละการสอบส
ตในวันเดียวก
ฯอุดรธานีได
ตอรขึ้น ไดถูก
ายขวัญชัย ไพ
กพวกรวม 1,
ทําลายเวทีแล
เจ็บไปหลายค

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย

ญเมือง   ผบ
และพนักงา
ยสนธิ ล้ิมทอ
พื่อประชาธิป
มง 30 นาที โ
ชน นายสุริยะ
ใหปากคําใน
งษ เกษรศุกร
ก า รทหารส
ต็มยศที่เดินท
ธิไดใหการป
ใหทนายควา
ดยใชตํ าแห
านูณ  สิทธิส
ป    ซ่ึงในชว
และระหวาง
รวมเดินทาง
ได ตั้ ง เ วทีป
ชาการตํารวจ
 หลังจากนา
นทางมาขึ้น
ณพันธมิตรฯ
ที่เวทีใหญ เพื
วนที่ผานมา 
กันที่จังหวัดอุ
จัดตั้งเวทีปร
กกลุมชมรมค
พรพนา นักจัด
,000 คน พรอ
ละทํารายผูร
คน      และมอี

2551   
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ช.น. พรอม
านสอบสวน
องกุล แกนนํา
ปไตย โดยใช
โดยมีแกนนํา
ะใส กตะศิลา
นฐานะพยาน
ร ประธานที่
สู งสุ ด  แต ง
ทางสมทบใน
ปฏิเสธตลอด
มสวนตัวยื่น
หนงสมาชิก
สมาน  เป น
วงที่นายสนธิ
ที่เขามอบตัว
ไปดวยเปน
ปราศ รัยบน
จนครบาล 
ยสนธิไดรับ

นรถปราศรัย
ฯทุกคน โดย
พื่อรับฟงการ

อุดรธานี กลุม
าศรัยและจอ
คนรักอุดร ซ่ึง
ดรายการวิทยุ
อมอาวุธครบ
วมชุมนุมจน
อยูหนึ่งคนที ่

ม
น
า
ช
า
า 
น
ที
ง
น
ด
น
ก
น
ธิ
ว 
น
น

บ
ย
ย
ร

อ
ง
ยุ
บ
น
 



 

 
สาห
นี้มี
บุรีร
ก็เกิ
  
พัน
ตัวไ
ปโต
รังสิ
กลับ
  
พัน
เพื่อ
ผูเข
เกอื
  
09.
อนุ
ยอม
เด็ด
ภาย
ชุม
สถ
ชน
ศรีร
ของ
กรม
อธิษ
แกว
จงพ
  
19.5

หัสจนตองเข
ตํารวจในพื้น
รัมย, จังหวัด
กดิเหตุการณแ

วันศุกร
นธมิตรประชา
ไปปราศรัยที
ตรเลียมแหงป
สิต เพื่อทวงคื
บคืนสูประชา

วันศุ ก
นธมิตรฯประ
อเปนการ  ซ
ขารวมชุมนุมเ
อบถึงลานพระ

วันเสาร
00 น. พันธมิ
สาวรียประช
มใหรัฐบาล
ดขาด  หากรั
ยในระยะเว
นุมใหญทันที
าน 14 ตุลา สี
ในเหตุการณ
รัตนศาสดาร
งสมเด็จพระเ
มหลวงนรา
ษฐานตอพระ
วมรกต) ขอใ
พบกับความห

วันอังคา
55 น. นายสน

ภ

าหองไอซียู เ
นที่ยืนดูอยูเฉ
มหาสารคาม
แบบนี้คลาย ๆ
รที่  25 กรก
าชนเพื่อประช
ที่หนาอาคารส
ประเทศไทย (
คืน ปตท. จา
าชน 
ร ที่  1  สิ งห
กาศใหเปนก
ซอมใหญ  ก
เปนหลักแสน
ะบรมรูปทรงม
รที่ 2 สิงหาค
มิตรฯไดจัดก
ชาธิปไตยและ
ทําการแกไ
ฐบาลยื่นกร
ลา 7 วัน จะ
ที     จากนั้นจึ
ส่ีแยกคอกวัว
 14 ตุลา และ
ราม เพื่อทําก
เจาพี่นางเธอ 
ธิวาสราชนค
ะพุทธมหามณี
หผูไมประสง

หายนะ 
ารที่ 12 สิงหา
นธิ ล้ิมทองกลุ
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เหตุรุนแรงที่
ย ๆ  ขณะที่จั
มและจังหวัดย
ๆ กัน 
ฎาคม  พ .ศ .
ชาธิปไตยได
สํานักงานให
(ปตท.) ถนน
ากตลาดหลัก

าคม  พ .ศ .  
การการชุมนุ
อน  รับปริญ
น จนแถวยาว
มา 

คม พ.ศ. 255
การเดินชุมนุม
ะอานแถลงกา
ขรัฐธรรมนู
ะทูขอแกไข
 เปานกหวีด
จึงเดินไปที่อ
ว ทําการระลึก
ไดเดินไปถึงว
ารสักการะพ
เจาฟากัลยาณิ
ครินทร และ
ณรัีตนปฏิมากร
งคดีตอประเท

าคม พ.ศ. 255
ล   แกนนําพนั
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เกิดขึ้น
จังหวัด 
ยโสธร 

 2551 
เคลื่อน
หญการ
วิภาวดี
กทรัพย

 2 5 5 1 
มใหญ
ญญา  มี
วเหยียด

1 เวลา 
มไปยัง
ารณไม
ญโดย
ขวันใด 
ด เรียก
นุสรณ
กถึงวีร
วัดพระ
พระศพ
ณิวัฒนา 
ะตั้งจิต
ร (พระ
ทศชาติ

51 เวลา 
นธมิตร 

งจังหวัดระย

 
ประชาชน
ผูเขารวม
กลาวคําถว
เฉลิมพระ
พระบรมร
  ห
ชัยถวายพ
มหาราชา 
อยางสวยง
ประกอบก
ยนตรรักษ
แกวตาขวั
ฝร่ังเศส "L
ดวยกลีบกุ
ขึ้นรองเพ
ของแผนดิ
  วัน
กลยุทธดา
เพลินจิต ถ
บาลอังกฤ
ประเทศไ
เซ็นทรัลเวิ
  วัน
ใชกลยุทธ
ตางประเท
เพิกถอนห
ทักษิณ ชิน
นัดกันวาจ
โยธินบูรณ
คัดคานกา
โรงเรียน 
ดังกลาว ท
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นเพื่อประชา
ชุมนุมที่เชิง
วายพระพรเนื
ชนมพรรษา
ราชินีนาถ 
ลังจากนั้น ผู
ระพร พรอม
 ตามดวยการ
งามตระการต
การรองเพลงโ
ษ" ซ่ึงอัญเชิ
วัญใจ" มาขับ
La Vie En 
กุหลาบ"   หลั
ลง"แม" และ
ดิน" 
นอังคารที่ 19
าวกระจายที่
ถนนสุขุมวิท
ษสงตัว พ.ต.
ไทย  โดยนัด
วิลด (ลานหน
นพฤหัสบดีที
ธดาวกระจาย
ทศ เพื่อเรียกรอ
หนังสือเดิน
นวัตร และค่ํา
ะไปดาวกระ
ณะเพื่อใหกํ
ารสรางรัฐส
ไดประกาศย
ทางโรงเรียนไ
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ธิปไตย ไดนํ
สะพานมัฆว
นื่องในมหาม
สมเด็จพระน

เขารวมชุมนุ
มกับรวมกันร
จุดพลุไฟเฉลิ
า   ตามดวยบ
โดย "ณัฐ" แล
ญเพลงพระ
บรอง ตามดว

Rose" หรือ 
ลังจากนั้น วง
ะเพลงเทิดพร

9 สิงหาคม พ
ทีสถานทูตอัง

 เพื่อเรียกรอ
ท.ทักษิณ ชิน
ดรวมตัวกัน
าเวิลดเทรดเซ็
ที่ 21 สิงหาค
ยอีกครั้งที่หน
องใหทางกระ
นทางสีแดงข
าวันเดียวกัน จ
จายอีกครั้งที่ห
าลังใจนักเรี
ภาแหงใหมใ
ยกเลิกไป เนื่อ
ดประกาศหยุ
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นําประชาชน
วานรังสรรค
มงคลสมัยวัน
นางเจาสิริกิติ์

มไดจุดเทียน
องเพลงสดุดี
ลิมพระเกียรติ
บรรเลงเปยโน
ละ"พวงเดือน
ราชนิพนธ"
วยเพลงภาษา
 "ชีวิตฉันโรย
ง "แฮมเมอร"
ะเกียรติ "แม

พ.ศ. 2551 ใช
งกฤษ ส่ีแยก
งใหทางรัฐบ
นวัตร กลับมา
ที่  ลานหนา
ซ็นเตอรเกา) 
ม พ.ศ. 2551
นากระทรวง
ะทรวงทําการ
ของ  พ .ต .ท .
จากเดิมที่เคย
หนาโรงเรยีน
ยนที่ทําการ
ในพื้นที่ของ
องจากในวัน
ยุดเรียนและ 

น
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ใหน
พล
วัน
ทาง
  
แกน
วันน
นก
255
มาถึ
สวน
ปด
  
มีก
พัน
ประ
ประ
แล
ตอม
โทร
เป า
สถ
ออ
วิท
สําเ
ไท
ตําร
ชอง
นก
จาก
กระ
สาม

นักเรียนบาง
.ต.จําลอง ศรี
เสาร (23 สิ
งการวาจะเปา

แตในวั
นนําฯไดเปลี่ย
นี้แทน โดย น
หวีดในเชาว

51 โดยเรียก
ถึงในเวลาค่ํา
นจะเคลื่อนไป
ลอมสถานทีร่

เชาวันอั
ลุม ผู คนปร

นธมิตรฯ บุกเ
ะเทศไทย (N
ะมาณ 05.30
ะสถานีก็สา
มากลุมพันธม
รทัศนแหงปร
าหมายในก
านีโทรทัศ
กอากาศในค
ยุโทรทัศนแ
เร็จ โดยทางส
ยตองยายไป
รวจจราจร แล
ง 5แทน ตอม
หวีดเผด็จศึก
กสะพานมั
ะทรวงหลาย
มารถบุกเขาไ

ภ

สวนไปชมภ
รีเมือง ไดปร
งหาคม) จะ
านกหวีดอีกค
ันศุกรที่ 22 สิ
ยนมาประกา
นายสนธิ ล้ิมท
วันอังคารที่ 
รองผูชุมนุม
คืนของวันจัน
ปที่ไหน จะบ
ราชการ และยึ
อังคารที่ 26 สิ
ระมาณ  80  
ขาไปที่สถานี

NBT) แลว
0 น.    แตหลัง
ามารถออกอ
มิตรฯไดบุกเ
ระเทศไทย (N
ารนํ าสัญญ
นผ านดาว เ
คล่ืนความถี่โ
แหงประเทศไ
สถานีวิทยุโท
ปออกอากา
ละสถานีวิทยุโ
มากลุมพันธมิ
กกับรัฐบาล 
ฆวานรั งสร
ยแหงรวมทั้งท
ปในทําเนียบ

ภาวะเศรษฐ

ภาพยนตร แล
ระกาศวันบน
ประกาศอย
ร้ังวันไหน 
สิงหาคม พ.ศ
ศการเปานกห
ทองกุล ประก
 26 สิงหาคม
จากตางจังห
นทรที่ 25 สิง
อกในวันนั้น 
ยึดทําเนียบรฐั
สิงหาคม พ.ศ
คนอ างตั วว
นีวิทยุโทรทัศ
วยึดไว ในชว
งจากนั้นก็ถูก
อากาศไดตา
เขาไปในสถา
NBT) อีกครั้ง
าณโทรทัศ
ทียม เอ เอส
โทรทัศนของ
ไทยแทน แต
ทรทัศนแหงป
ศที่กองบังคั
โทรทัศนกอง
ตรฯ ไดประก
และเคลื่อนตั
รรค  มุ งหน
ทําเนียบรัฐบ
รัฐบาลได     
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ละทาง 
นเวทีวา 
างเปน

ศ. 2551 
หวีดใน
กาศเปา
ม พ.ศ. 
หวัดให
งหาคม 
 
ฐบาล 
ศ. 2551 
ว า เปน
ศนแหง
วงเวลา
กจับกุม
มปกติ 
านีวิทยุ
ง โดยมี
นของ

สทีวีมา
งสถานี
ตทําไม
ประเทศ
คับการ
งทัพบก
กาศเปา
ตัวออก
 าไปที่
บาล จน
  ทําให 

งจังหวัดระย

 
คณะรัฐมน
ทหารสูงสุ
ไดมอบอํ
พล .ต .อ .
พล.ต .อ.โ
ชุมนุมใน
อะไรเกิดขึ
ปราศรัยวา
แกนนํา แ
ทั้งหมดตก
ความเปนไ
  วั
16.00 น.ที
รายงานค
อนุมัติออก
จําลอง ศรี
โกศัยสุข แ
นําพันธมิต
สุริยะใส 
นายอมร อ
วงศ และ 
ผูตองหาที่
ลางอํานาจ
ตุลาการแ
ฐานเปนก
จําคุกตลอ
มาตรา 11
ตระเตรีย
ระวางโทษ
สุมกันตั้งแ
หรือกระท
วุนวายในบ
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นตรีตองไปป
สุด และที่นั่น
านาจการจั
โกวิท  วัฒน
โกวิท ก็ไดป
เวลา 18.00 
ขึ้นดังที่อาง ช
าทางรัฐบาลจ
ละผูประสาน
กลงกันแลววา
ไปไดที่ศาลจะ
นพุธที่ 27 สิ
ที่ศาลอาญา ถ
วามคืบหนา
กหมายจับ นา
เมือง, นายพิ
และ นายสม
ตรประชาชน
กตะศิลา ผูป
อมรรัตนานน
 นายเทิดภูมิ 
 1-9 คดีผูใดใ
จนิติบัญญัติ อํ
หงรัฐธรรมน
บฏ ตองระว
อดชีวิต ตาม
13, ผูใดส
ยมการ  หรือ
ษจําคุกตั้งแต
แต 10 คนขึ้น
ทําการอยางห
บานเมือง     แ
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ประชุมกันที่ก
เอง นายสมัค
ดการกับผู ชุ
นะ  รมต .มห
ประกาศวา จ
 น. ของวันนั
ชวงค่ํานายสน
จะขอศาลออ
นงานในเชาว
าจะยอมใหจับ
ะไมใหประกั
สิงหาคม พ.ศ
ถนนรัชดาภิเ
าการพิจารณ
ายสนธิ ล้ิมทอ
พิภพ ธงไชย, 
เกียรติ พงษไ
นเพื่อประชาธิ
ประสานงาน
นท, นายไช
ใจดี แนวรว
ใชกําลังประทุ
อํานาจบริหาร
นูญ ผูนั้นกระ
างโทษประห
ประมวลกฎ
สะสมกําลังพ
สมคบกันเพื
ต 3-15 ป มาต
นไป ใชกําลัง
หนึ่งอยางใด 
และเมื่อเจาพน
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องบัญชาการ
คร สุนทรเวช
ชุมนุมใหกับ
หาดไทย  ซ่ึ ง
จะสลายการ
นั้น แตก็ไมมี
นธิ ล้ิมทองกุล
อกหมายจับ 5
วันรุงขึ้น ซ่ึง
บโดยดีและมี
ันตัว 
ศ. 2551 เวลา
ษก ผูส่ือขาว
ณาคํารองขอ
องกุล, พล.ต.
นายสมศักดิ์

ไพบูลย แกน
ธิปไตย, นาย
นพันธมิตรฯ,
ชยวัฒน สินสุ
มพันธมิตรฯ
ทุษรายเพื่อลม
ร หรืออํานาจ
ะทําความผิด
หารชีวิต หรือ
ฎหมายอาญา
พลหรืออาวุธ
พื่อเปนกบฏ
ตรา 114, มั่ว
งประทุษราย
 ใหเกิดความ
นักงานสั่งผูที่

ร
ช 
บ 
ง 
ร
มี
ล 
5 
ง

า 
ว
อ
.
ดิ์ 
น
ย
, 
สุ

 

จ
ด
อ
า 
ธ 
ฏ 
ว
ย
ม

 



 

 
มั่วส
3 ป
ปรับ
  
ตกล
ปร
สน
ที่ชั
ชาติ
ทร
แกน
เคีย
ปร
พัน
พรอ
  
สห
ปร
รถไ
พนั
บําร
จ.น
นี้เป
ปว
กับ
ปร
ทําง
กรุง
ตั้งแ
ลอง
ที่ยั
สงผ

สุมใหเลิกแล
ป หรือปรับไ
บ ตามมาตรา

บรรยาก
ลงมาเปนระย
ะชาธิปไตย 
ามหญา ดานห
ัดเจนวาจะไ
ติ หวงแหนแ
ราช อยางตอ
นนําทั้งหมด 
งไหลมวลชน
ะกันตัว  เพ

นธมิตรฯ รุน
อมปกหลักสูต

วันพฤหั
หภาพแรงงา
ะเทศไทย ส
ไฟแหงประ
นักงานรถจักร
รุง และเจาหน
นครราชสีมา ป
ปนพนักงาน
ยหยุดทํางาน
พนักงานกา
ะเทศ   จึงทํา
งาน สงผลให
งเทพฯ เที่ยว
แตเวลา 15.0
งเขากรุงเทพ
งเดินรถตาม
ผลใหตองหยุ

ภ

วไมเลิก ระว
มเกิน 6,000 
 215 และ 216
กาศที่ทําเนียบ
ยะๆ แตพันธ
ยังคงนั่งรวม
หนาตึกไทยคู
มหลบหนี แ
แผนดิน เดิน
อเนื่องดวยคว
 ยังแสดงจุดยื
น และหากถกู
ราะไดมอบ
ที่ 2 เปนผูส
ตอไปจนกวา
หัสบดีที่ 28 สิ
านรัฐวิสาห
าขานครราช
เทศไทย  ทุก
ร คนขับ ชาง
นาที่ประจําสํา
ประมาณ กวา
ขับรถกวา 4
นตั้งแต 2-3 วั
ารรถไฟแห
าใหขาดแคล
หขบวนรถไฟ
วตางๆ ทยอย
00 น.เปนตน
พฯ สําหรับวัน
มปกติ แตใน
ดเดินรถไฟทั้

ภาวะเศรษฐ

างโทษจําคุก
 บาท หรือทั้
6 
บรัฐบาล แมจ
ธมิตรประชาช
มตัวกันชุมนุม
คูฟา เพื่อแสดง
สดงเจตนาร

นหนาขับไลรั
วามสงบ ใน
ยืนรวมตอสูเ
กจับกุมก็จะไม
บหมายใหแ
านตอภารกิ
จะไดรับชัยช
สิงหาคม พ.ศ
กิจการรถไ
ชสีมา พนักงา
กหนวยทุกฝ
งเครื่อง หนว
านักงานทุกสถ
า 100 คน ในจ
0 คน ไดแจง
วันขึ้นไป พร
งประเทศไ
ลนพนักงานใ
ฟขาขึ้นอีสาน
ยยกเลิกการเดิ
มา มีเพียงรถ
นที่ 28 ส.ค. เ
นวันที่ 29 ส.
ทั้งขาลองและข
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ไมเกิน 
ั้งจําทั้ง

จะมีฝน
ชนเพื่อ
มที่พื้น
งจุดยืน
มณรัก
รัฐบาล
ขณะที่
คียงบา
มยื่นขอ
กนนํา
จ และ
ชนะ 
ศ. 2551 
ฟแหง
านการ
ฝาย ทั้ง
วยซอม
ถานีใน 
จํานวน
งขอลา
รอมกัน
ทยทั่ว
ในการ
มาจาก
ดินทาง 
ถไฟขา
เทานั้น  
ค.  จะ
ขาขึ้น  
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เหมือนกัน
หนึ่งตามม
รถไฟแหง
  วัน
รองผูอํานว
ภายใน (ก
เอ็นเอ็นวา
เ มื อ ง  แ ก
ประชาธิป
เคียงบาเคี
ไหน พล.
หนาที่แท
รวมเชนเ
พล.ต.จําล
ดําเนินการ
หมายจับแ
  พ
จําลอง  ถู
พั น ธ มิ ต
เคลื่อนไห
เมื่อถึงวันเ
  เว
คฑาทอง ส
400 เที่ยวบิ
จํากัด (มห
ของพันธมิ
บริเวณทําเ
ขับเครื่องบิ
  “ผ
ขอไดรับค
  เว
รักษาความ
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 สํานักงานคล

นหมด การเคลื
มติของสหภ
ประเทศไทย 
นเดียวกันนี้ พ
วยการกองอาํ
อ.รมน.) ใหส
า ตนมีสัญญ
กนนํ า พั น ธ
ปไตย ในฐาน
ยงไหลกันมา
.ต.จําลอง ถู
น    หากตอ
หมือนกับเห
ลอง ถูกจับแ
รดวย ซ่ึงขณะ
แลว  
ล.อ.พัลลภ  
กจับกุมตัวไ
ร ฯ  อ ย า ง แ
วในรูปแบบ
วลาดังกลาวท
วลาประมาณ 
สุวรรณทัต กั
บินในประเทศ
หาชน) ไดเดิ
มิตรประชาช
เนียบรัฐบาล 
บิน 
ผมถือวาพวก
ความขอบคุณจ
วลาประมาณ
มปลอดภัย ปร
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ล่ือนไหวดังก
ภาพแรงงาน
 
พล.อ.พัลลภ 
านวยการรักษ
สัมภาษณกับ
าใจกับ พล.ต
ธ มิ ต ร ป ร ะ
นะเพื่อนรักที่
า 2 ประเด็น 
กจับกุม ตน
งการรบวิถีรุ
หตุการณพฤ
และตนก็ตอง
ะนี้ พล.ต.จําล

 กลาวตอวา
ไปจะเห็นตน
แน น อน  ส ว
ใดนั้นไมสาม
ทุกคนจะไดรู
 14.30 น. นา
ัปตันเครื่องบิ
ศ ของ บริษัท
ินทางมาขึ้น
ชนเพื่อประช
หลังจากเสร็จ

กทาน คือ วีร
จากผมไว ณ 

ณ 18.00 น.มีน
ระจําอยูในทํา

2551   

ยอง l 65 l

ลาวเปนสวน
รัฐวิสาหกิจ

 ปนมณี อดีต
ษาความมั่นคง
สํานักขาวไอ
ต.จําลอง ศรี
ช า ช น เ พื่ อ
เคยรวมตอสู
คือ   หากวัน
จะเขาไปทํา
รุก ตนจะเขา
ษภาทมิฬ ที่
งออกมารวม
ลอง ก็ถูกออก

 เมื่อ พล .ต .
นอยูบนเวที
ว น จ ะ ต อ สู
มารถบอกได
เอง 
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ะ 2.5 ของมูล
สําหรับดาน

ยเขาไปลงทุน
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4 เดือนแรก 
งมูลคาการส
ลาดโลก สะท

2551   

ยอง l 69 l

ดนามขณะนี้
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ทางตรงในเวี
สหรัฐฯคิดเป
ไปลงทุนในเ

ซึงกระจายอยู
นิ ค มอุ ตส าห
ทอ ดังนั้น ผล
งทุนในเวียด
ะผลกระทบที่
บกับประเทศ
มีการลงทุนก
ในเวียดนาม 
กิดขึ้นในเวียด
เวียดนามลด
การผลิตไปยัง
ดนาม ซ่ึงไทย
ไทยมีคาเงินที
ยบเทียบ ตน
ยเปรียบเทียบ
ะขนสง ผลิต
ปรียบเทียบ เป
าไทยจะมีอัต
4 เทา โดยเ
ของการผลิต
มาณ 4 เทา
นิกสประมาณ
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กทั่วโลก
นดอลลาร
โดยการ

และสาขา
นทางตรง

531-2550 
วียดนาม
นรอยละ 
เวียดนาม 
ในหลาย
หกร รม
ลกระทบ
นามคาด
ไดรับจะ
ศเกาหลี 
ารลงทุน
  
ดนาม ทํา
ลง นัก
งประเทศ
ยนาจะได
ที่ยืดหยุน
นทุนวัสดุ
บ ความ
ภาพดาน
ปนตน  
ราคาจาง
ฉพาะใน
ไทย คือ 
า และ
ณ    3.5  

งจังหวัดระย

 
เทา แ
เวียดนาม ส
ระดับหนึ่ง
สังเคราะห
อิเล็กทรอนิ
ผลิตภัณฑ
เปนอุตสาห
มูลคามหาศ
3.  ชองทาง
  ภ
เ วี ย ดน าม
(Contagion
ประเทศใน
หลักทรัพย
สกุลภูมิภา
มิถุนายน 2
เวียดนามป
ดัชนีหลักท
รอยละ 3-5
  จา
ภูมิภาคพบ
ผันผวนแ
สัปดาหกอ
ดองตอดอล
จีนลดลงรอ
ไตหวันลด
ละ -6.8 ส
ลดลงเปนอั
4. ชองทาง
  จา
เศรษฐกิจใ
โครงสราง

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

ตผลิตภาพข
สามารถชดเช
ง โดยเฉ
เคมีภัณฑพื้น
นิกส กระด
ยาง เปนตน 
หกรรมที่ไทย
ศาลในแตละป
งการเงินระห
า ว ะ วิ ก ฤ ต
มใน เบื้ อ ง ต
n Effect) สูภ
นภูมิภาคเอเชี
ยของเอเชียปรั
าคเอเชียออน
2551 ซ่ึงเป
ปรับลดคาเงิ
ทรัพยในเอเชี
5  
ากขอมูลกา
บวา ดัชนีหลัก
และปรับตัว
อนหนาที่เวีย
ลลารสหรัฐฯ
อยละ -13.9 
ดลงรอยละ -
สิงคโปรลดล
อันดับ 6 ในภู
งการเก็งกําไรค
ากการที่นัก
ในภูมิภาคนี้เป
ที่คลายคลึงกั

รกฎาคม ป 2

ลังจังหวดัระย

องแรงงานไ
ชยอัตราคาจาง
ฉพาะในอุตส
นฐานสิ่งทอ ส
ดาษ เฟอรนิเจ
 ซ่ึงอุตสาหก
ยผลิตมากและ
ป  
วางประเทศ 
ก า รณ เ ศ รษ
ต นนี้ ไ ด ส ง
าวะเศรษฐกิจ
ชีย โดยทําให
รับลดลง และ
นคาลง โดย
ปนวันหลังจา
ินและขึ้นอัต
ชียปรับลดลง

รซ้ือขายหลั
กทรัพยทุกปร
ลงมากเมื่อ
ดนามประก
 โดยดัชนีหลั
ฮองกงลดลง
7.3 ฟลิปปน
ลงรอยละ -5.3
มิภาคที่รอยล
คาเงินในภูมิภ
ลงทุนขามช
ปนหนึ่งเดียว
ัน รวมถึงควา
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ทยที่สูงกวา
งที่สูงกวาได
สาหกรรมใย
วนประกอบ
จอร ยางและ
กรรมขางตน 
ะสงออกเปน

ษ ฐกิ จ ข อ ง
ผล ลุกล าม 
จการเงินของ
หดัชนีตลาด
ะทําใหคาเงิน
 ณ วันที่ 12 
ากที่ทางการ
ตราดอกเบี้ย 
ถึงประมาณ

ลักทรัพยใน
ะเทศมีความ
เทียบกับ  1 
าศลดคาเงิน
ลักทรัพยของ
งรอยละ -7.4 
นสลดลงรอย
3 และไทย
ละ -4.2 
ภาค 
ชาติมองวา 
 จากปจจัย
ามเชื่อมโยง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ทาง
ประ
มอง
พื้น
สงผ
  
สกุ
พบ
คาล
มาก
ประ
คาเ ิ
ออน
ละ 
ไตห
ลงเ
  
ทาง
เพร
การ
เงิน
และ
อาจ
สห
ระย
มาก
เสถี
แข็ง
ประ
108
นอ
ป 2

งเศรษฐกิจที่
ะสบปญหาเศ
งวา เศรษฐกิ
นฐาน ก็จะถอ
ผลตอแรงกดด

จากขอม
ลทองถ่ินเมื่
วา ทุกประเ
ลงเมื่อเทียบกั
กเมื่อเทียบกับ
ะกาศลดคาเงิ
งินสิงคโปรอ
นคาลงรอยละ
 -0.7 เงินมา
หวันออนคาล
ปนอันดับ 6 ใ

สํานักงา
งเศรษฐกิจที่
ราะเศรษฐกิจเ
รขาดดุลบัญชี
นเฟอยังคงเรง
ะราคาอาหาร
จตองตัดสินใ
รัฐฯ และปรั
ยะตอไป ซ่ึง
กขึ้นกวาที่เป
ถียรภาพเศร
งแกรงมาก 
ะเทศที่อยูในร
8.9 ซ่ึงเกินกว
กจากนั้น ดุลบ

2551   ยังคงเกิ

ภ

มีอยูมาก 
ศรษฐกิจ นัก
กิจใดในภูมิภ
อนเงินออกจา
ดันคาเงินใหอ
มูลคาเงินในภู
มื่อเทียบกับเ ิ
เทศมีความผัน
ับดอลลารสห
บ 1 สัปดาห
งินดองตอดอ
ออนคาลงรอย
ะ -1.1 เงินฟลิ
าเลเซียออนค
ลงรอยละ -0.3
ในภูมิภาคที่ร
านเศรษฐกิจก
ที่เกิดขึ้นในเวี
เวียดนามยังค
ชีเดินสะพัดที่
งตัวในระดับส
ที่สูงขึ้นมาก 
ใจปรับลดคา
รับขึ้นอัตราด
ผลกระทบตอ
นอยูในปจจุ
รษฐกิจไทย

ทั้งจากเงิ
ระดับสูง ณ สิ
าหนี้ตางประ
บัญชีเดินสะพ
กนิดุลอยูที่  1.

ภาวะเศรษฐ

ดังนั้น เมื่อเวี
ลงทุนขามชา
าคมีปญหาโค
ากตลาดทุน 
ออนคาลง 
ภูมิภาคพบวา
งินดอลลาร
นผวนไปในด
หรัฐฯ และอ
หกอนหนาที่เ ี
อลลารสหรัฐฯ
ยละ -1.2 เงิ
ลิปปนสออนค
าลงรอยละ -0
3 และเงินไท
รอยละ -0.2  
การคลัง คาดว
วียดนามยังไ
งเผชิญหนากั
อาจจะมากขึ้น
สูงตามราคาน
และทางการเ
าเงินดองตอด
อกเบี้ยนโยบ
อเศรษฐกิจไท
บัน แตอยาง
ยในปจจุบัน
ินทุนสํารอง
ส้ินเดือน พ.ค
เทศระยะสั้น
พัดในชวง 4 เด
.4  พันลานดอ
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วียดนาม
าติจะเริ่ม
ครงสราง

ซ่ึงจะ

 คาเงิน
สหรัฐฯ 
ดานออน
อนคาลง
วียดนาม
ฯ โดย
งินเกาหลี
คาลงรอย
0.6 เงิน
ยออนคา

วาปญหา
มส้ินสุด 
กับปญหา
น อัตรา
น้ํามันดิบ
เวียดนาม
ดอลลาร
บายอีกใน
ทยอาจจะ
ไรก็ตาม 

นมีความ
ระหวาง
. 51 อยูที่ 
ถึง 4 เทา
ดือนแรก
อลลาร 

งจังหวัดระย

 
สหรัฐ  แม
พันลานดอ
GDP เดือน
กวากรอบค
รอยละ 50 
ประสบวิก
อ่ืนๆ แต
ใหผลกระ
นาจะอยูใน
ตารางเครื่อ

ทุนสํารองระหวางประเ

ทุนสํารอง รปท./หน้ี ตปท

ดุลบัญชีเดินสะพัด(

ดุลบัญชีเดินสะพัดต

หน้ีสาธารณะตอ G

 
3. ขอเสนอ
  น
ของการล
เวียดนามใ
 1. นโยบาย
  1.
สนับสนุน
โดยเฉพาะ
ตะวันออก
สัดสวนกา
ความสมดุ
มากขึ้น เ
เศรษฐกิจภู
เสถียรภาพ
ตลาดสงอ
การสงออก
 

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

มวาจะขาดดุ
อลลารสหรัฐ
นมี.ค. 51 อยูท
ความยั่งยืนท
 บงชี้วา แม
กฤตและอาจส
ตปจจัยพื้นฐา
ทบดาน cont
นวงที่จํากัด 
องชี้เสถียรภาพ

เทศ(พันลาน $)    67.0 8

ท.ระยะส้ัน(เทา)   3.7

พันลาน $) 2.2 1

ตอ GDP 1.0

GDP 40.5 3

2549 2

อแนะนโยบาย
โยบายภาครั
ลดค า เงินดอ
นปจจุบันแบ
ยระยะสั้น ได
1 รัฐบา

นการกระจาย
ะตลาดที่มีอัต
กกลาง และอิ
ารสงออกไป
ลระหวางตล
พื่อหลีกเลี่ยง
ภูมิภาคใดภูมิ
พของภาคการ
อกใหญเพียง
กของไทยไดรั

รกฎาคม ป 2
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ลในเดือนเม
 และหนี้ส
ที่ 36.9 ซ่ึงเป
ทางการคลังที่
มวาเศรษฐกิจ
สงผลลุกลาม
นของไทยที่แ
tagion ตอเศ

พเศรษฐกิจไท

Q1 Q2 Q3

87.5 70.9 73.0 80.7

4.0 3.7 3.6 3.8

14.9 4.7 1.1 2.9

6.1 8.0 1.9 4.8

38.7 39.2 38.6 38.7

2550
2550

ย 
รัฐเพื่อรองรับ
องและภาวะ
งไดดังนี้ 
ดแก 
าลควรวางมา
ยตลาดสงออก
ตราการเติบโ
ินเดีย ซ่ึง

ปยังภูมิภาคตา
ลาด สินคาส
งผลกระทบจา
ิภาคหนึ่งและ
รสงออก ทั้ง
งไมกี่ตลาดจ
รับผลกระทบ

2551   
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ม.ย .ถึง -1.7 
สาธารณะตอ 
ปนระดับที่ต่ํา
กําหนดไวที่
เวียดนามจะ
มสูเศรษฐกิจ
แข็งแกรงทํา
ศรษฐกิจไทย

ทย 

Q4 Q1 เม.ย. พ

7 87.5 110.0 109.8 1

4.0 4.2 N/A N

6.2 3.1 -1.7 N

9.1 4.3 N/A N

7 38.7 36.9 N/A N

2551

บผลกระทบ
ะเศรษฐกิจ

าตรการเพื่อ
กใหมากขึ้น 
โตดี เชน จีน 
จะชวยปรับ
าง ๆ ใหเกิด
สงออกตางๆ
ากการพึ่งพา
ะชวยใหเกิด
งนี้การพึ่งพา
จะทําใหภาค
บมากกวาการ 

 
 

พ.ค.

108.9

N/A

N/A

N/A

N/A

 
 

 



 

 
มีต
กระ
ประ
ปญ
ไทย
  
เคลื
ปร
โดย
ตาง
เวีย
เศร
เกิด
effe
ออก
ซ่ึงจ
และ
ธน
คาเ ิ
กระ
สงอ
เพื่อ
การ
  
การ
ทํ า
เศร
การ
ชว
ปญ
ทาง
ใหก
 

ลาดสงออกที
ะจายตลาดส
ะเทศหนึ่ง ห
ญหาทางเศรษ
ยไดนอยกวา 

1.2 หน
ล่ือนไหวขอ
ะเทศไทยแล
ยเฉพาะการป
งชาติ ทั้
ยดนามอันเป
รษฐกิจและก
ดผลกระทบต
ect) กลาวคือ
กจากประเทศ
จะทําเกิดการ
ะกระทบตอค
าคารแหงป
งินบาทไมให
ะทบตอการว
ออก ผูนําเขา
อรักษาเสถียร
รเก็งกําไรในต

1.3 ภาค
รคาหรือลงท
การศึกษา ถึ
ษฐกิจเวียดน
รปรับตัวและ
ยใหภาคเอก

ญหาดังกลาวม
งออมตอสถา
กับธุรกิจนั้น ๆ

ภ

ที่หลากหลาย 
สงออกของไ
หรือภูมิภาคใด
ษฐกิจก็จะกร
 
นวยงานรัฐคว
งเงินทุนที่ไห
ละประเทศอื่
ปองกันการเก็
ทั้งนี้การไหล
นผลจากการ
การเงินของ
ตอเนื่องภายใ
อ นักลงทุนต
ศในภูมิภาคเ
รไหลออกขอ
คาเงินสกุลตาง
ระเทศไทยค
หมีความผันผ
างแผนการค
าและนักลงทุ
ภาพของคาเงิ
ตลาดคาเงินบ
ครัฐควรรวมมื
ทุนในประเท
ถึงผลกระท
นามในปจจุบัน
หาแผนรองรั
กชนไทยไมไ
มากนักและยั
าบันการเงินไ
ๆ 

ภาวะเศรษฐ

 กลาวคือ ห
ไทย  เมื่อปร
ดภูมิภาคหนึ่ง
ะทบภาคการ

วรเฝาระวังติด
หลเขาหรืออ
น ๆ ใน
ก็งกําไรจากนั
ออกของเงิน
รขาดเสถียรภ
เวียดนามอา
ในภูมิภาค(c
ตางชาติตางดึ
อเชียรวมทั้ง
องเงินทุนจําน
ง ๆ ในภูมิภา
ควรเฝาระวัง
วนมากเกินไ
าและการลงท
น ทั้งนี้อาจแ
งินบาท ในก
าทของไทย 
มือกับภาคเอก
ทศเวียดนาม
บของปญห
นเพื่อใหภาค
รับสถานการณ
ไดรับผลกร
ยังปองกันผล
ไทยที่เปนแห

 

ฐกิจการคลัง

หากมีการ
ะเทศใด
งประสบ
รสงออก

ดตามการ
ออกจาก
นภูมิภาค 
นักลงทุน
นทุนจาก
ภาพทาง
าจทําให
ontagion 
ึงเม็ดเงิน
ไทยดวย 
นวนมาก
ค ดังนั้น 
งติดตาม
ไปซึ่งอาจ
ทุนของผู
ทรกแซง
รณีที่เกิด

กชนที่ทํา
มในการ
หาภาวะ
เอกชนมี
ณ ซ่ึงจะ
ะทบกับ
ลกระทบ
หลงเงินกู

งจังหวัดระย

 
2. นโยบาย
  2.
การเงินเพื่
พึ่ งพาแรง
สงออกนอ
การลงทุนภ
เรงการลงท
ขนสงมวล
  2.
การเจริญเติ
ประ เทศป
เชนเดียวกั
ทางเศรษฐ
เฟอพรอม
รัฐจึงควรส
การขยายตั
สงเสริมกา
ผลผลิตอยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอง เดือนกร

 สํานักงานคล

ยระยะปานกล
1 รัฐอาจใ

พือปรับโครง
งขับเคลื่อน
อยลง และหัน
ภายในประเท
ทุนในโครงก
ชน และระบ
2 รัฐบาลค
ติบโตทางเศร
ประสบกับ
ับเวียดนาม ท
ฐกิจที่สูงเกินไ
กับดึงดูดกา
สนับสนุนมา
ตัวทางเศรษฐ
ารวิจัยและพัฒ
างมีประสิทธิ

รกฎาคม ป 2
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ลางและยาว ไ
ใชมาตรการก
สรางเศรษฐ
เศรษฐกิจจ
นมาพึ่งพาการ
ทศมากขึ้น โด
ารขนาดใหญ
บชลประทาน
วรใชนโยบา
รษฐกิจที่ยั่งยืน
ปญหาทาง
ทั้งนี้ อัตรา
ไปอาจทําใหเ
รเก็งกําไรขอ
าตรการที่สงเ
ฐกิจที่ยั่งยืน เ
ฒนาเทคโนโล
ิภาพ 

2551   

ยอง l 73 l

ไดแก 
การคลังและ
กิจใหมีการ
ากภาคการ
รบริโภคและ
ดยเฉพาะการ
ญ เชน ระบบ
น เปนตน 
ายสนับสนุน
น เพื่อไมให
ง เ ศรษฐกิ จ
การขยายตัว
กิดภาวะเงิน
องนักลงทุน 
เสริมใหเกิด
เชน การ
ลยีที่ชวยเพิ่ม

 


