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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2551  ในดานอุปทานมีแนวโนมชะลอลง   โดยผลผลิตอุตสาหกรรม

ชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน   ขณะที่ราคาพืชผลสําคัญยังขยายตัวตอเนื่องแมผลผลิตจะชะลอลง   ทําให
รายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญยังอยูในเกณฑดี   สําหรับการทองเที่ยวหดตัวลงเนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองเปนสําคัญ   สําหรับดานอุปสงคการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
ตอเนื่องจากเดือนกอน   ขณะที่เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยเปนผลจากราคา
น้ํามันและอัตราเงินเฟอที่ลดลง   สําหรับปริมาณการสงออกและนําเขาเรงตัวข้ึนจากเดือนกอน 

เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง  แมวาดุล
บัญชีเดินสะพัดขาดดุล   ดานเสถียรภาพในประเทศ   อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับตัวลดลง 
  สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน   และสาขาไฟฟา  กาซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2551   ภาพรวมขยายตัว   โดยเฉพาะดานอุปทานผลผลิต 
และราคาพืชผลที่สําคัญขยายตัวสูงขึ้น   ปริมาณผลผลิตของเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัวสูงขึ้น  
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงจากการปรับลดอัตราภาษีน้ํามัน   ดานอุปสงคการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวตอเนื่อง  การนําเขา-สงออกสูงขึ้น  การลงทุนภาคเอกชนอยูในเกณฑดี   ขณะที่ผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนลดลง   ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   ดานระดับราคาดัชนีราคา
ผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล   ดานการจางงาน   
ปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
- เกษตรกรรม  ขยายตัว   จากปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังและสับปะรดที่เพิ่มขึ้นมาก

ประกอบกับราคาสับปะรดปรับตัวเพิ่มขึ้น 
- ปศุสัตว  ขยายตัว   จากปริมาณของสุกรและเปดเนื้อเพิ่มขึ้น   ประกอบกับราคาสุกร         

เปดเนื้อ  และไกเนื้อยังคงเพิ่มขึ้น 
- เหมืองแรและเหมืองหิน   ขยายตัวไดดี   โดยปริมาณผลผลิตแรทรายแกวปรับตัวสูงขึ้นมาก  

ปริมาณผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเชนกัน 
-   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอลง    แมวาจํานวนทุนจดทะเบียน  และโรงงานอุตสาหกรรมมีการ 

สวนที่ 1 : บทสรุปผูบริหาร 
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เพิ่มขึ้นตอเนื่อง  แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
-  การบริการและการทองเท่ียว   ขยายตัว   มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ    

เขามาในจังหวัดอยางตอเนื่อง 
 เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
- การบริโภคภาคเอกชน   ขยายตัวไดดี   จากภาษีมูลคาเพิ่ม   ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

สวนบุคคลและรถจักรยานยนตที่เพิ่มขึ้น 
-   การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัวชะลอลง   จากจํานวนพื้นที่อนุญาตกอสราง   และปริมาณ

การจําหนายรถยนตพาณิชยเพิ่มขึ้น   แตจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลง    
-   การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  จากผลการเบิกจายงบประจําสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง   
-  การคาระหวางประเทศ   ขยายตัว   โดยมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นจากการนําเขาสินคาทุนและ

สินคาวัตถุดิบ  และการสงออกปรับตัวสูงขึ้น 
 ดานการเงิน   ขยายตัวอยางตอเนื่อง   ปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

สวนอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น   
 ดานระดับราคา   ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองอยูที่รอยละ  9.44   ชะลอตัวลงตอเนื่องตาม

ราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
 ดานการจางงาน   ขยายตัว  จากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตอเนื่อง  และอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ําตอเนื่อง 
แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง   พิจารณา

จากสภาพทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด   ภาคอุตสาหกรรม จํานวนทุนจดทะเบียนและแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   สอดคลองกับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง   สวนภาษีสรรพสามิตลดลง   ตามนโยบายรัฐบาลใหยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามัน เพื่อ
ชวยเหลือเร่ืองราคาน้ํามันแพง   ภาคการเกษตร   ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักคาดวาไมเปลี่ยนแปลง
มากนัก   ดานราคาพืชผลมีแนวโนมชะลอตัว โดยราคายางพาราคาดวาราคาจะลดลงตามราคาน้ํามันที่
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง   ราคามันสําปะหลังเริ่มจะปรับตัวลดลง   เนื่องจากเกษตรการขยายพื้นที่
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้นทําใหเปอรเซ็นตแปงลดลง   ขณะที่ราคาสับปะรดปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง   สถานการณดานราคาปศุสัตวเพิ่มขึ้นตามตนทุนการผลิต   เชน  
อาหารไกและสุกรที่เพิ่มขึ้นสูงมาก   ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวายังคงขยายตัวไดดีตอเนื่อง   ดาน     
การลงทุนภาคเอกชน  ปรับตัวดีขึ้นจากตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลงตามราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง  
ดานการเงิน  ยังคงขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงขึ้น   ดานอัตรา
เงินเฟอ   ชะลอตัวลงตามการลดลงของราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ   ปจจัยลบที่สงผล
ตอเศรษฐกิจจังหวัด   คือ   เหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น   ปญหาเศรษฐกิจโลก
อยูในภาวะผันผวนและมีแนวโนมที่จะชะลอตัว   
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1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
  ดานรายได 
  ดานรายได 
  การจัดเก็บรายได 
  เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองเก็บรายไดสุทธิ  8,618.82  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของ
ปกอน  1,275.50  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  17.37  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  8.39) 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550 – กันยายน  2551)  จังหวัดระยอง
จัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น  111,876.28  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  17,117.85  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  18.06 
  การนําสงรายได 
  เดือนกันยายน 2551  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงจํานวน  1,528.48  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษี
อากร  950.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  62.21  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ  577.60  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  37.79 
  การนําสงรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550 – กันยายน  2551)  มีจํานวน  
79,070.32  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  66,178.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  83.70  รายไดจากการ
ขาย  38.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.05  รายไดอ่ืนๆ   2,206.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.79  และ
รายไดจากเงินนอกงบประมาณ  10,647.82  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.17 

 ดานรายจาย 
  เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,502.61   ลานบาท    
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  84.93  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.99 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)  จํานวน  
16,783.46  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  1,814.89  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  12.12 

  ดานฐานะการคลัง 
 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีรายไดจากเงินงบประมาณ  จํานวน  950.88  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,465.74  ลานบาท   ทําใหฐานะการคลังของจังหวัดขาดดุล  514.86  ลานบาท 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  255.75  
ลานบาท  ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน  414.85  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดระยองขาดดุล  159.10  ลานบาท 
  



 

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2551 

 สํานักงานคลังจังหวดัระยอง  l 5 l

 

1.3   ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัดระยอง และ           
งบบริหารงานแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
   โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2551  จังหวัดระยอง 

-  จํานวน 569 โครงการ   งบประมาณจดัสรรจํานวน  106,657,298  บาท 
-  เบิกจายแลว  100.47  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  94.2 
-  อยูระหวางดําเนินงาน  6.16  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  5.8 
-  งบประมาณคงเหลือ   0.3   ลานบาท 
 งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดระยอง (งบ 10 ลานบาท) 
-  จํานวน 8 โครงการ    
-  ผลการเบิกจาย  7.10 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  71.1 
-  กันไวเบิกเหลื่องป  2.89  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  28.9 
 

1.4   นโยบายของรัฐบาล 
  โครงการสนิคาหนึง่ตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ (OTOP) 

สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  เดือนกันยายน 2551   ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน   โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน  78.00  ลานบาท  หดตัวรอยละ  17.98  ตามการลดลง
สินคาประเภทอาหาร  ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก  ซ่ึงเปนสินคาหลัก    เนื่องจากผูบริโภคเกิดการ
ชะลอตัว  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก  ทุเรียนทอดกรอบ  ปลาหมึก
ปรุงรส   น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน             

โดยใหความชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย      
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยใหประชาชนมีอาชีพเกิดการสราง
งานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่อนุมัติตั้งแตเร่ิมโครงการ  จํานวน  17,753  ราย  เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น   530.29   ลานบาท   สําหรับเดือนกันยายน 2551    การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  311  ราย  (เพิ่มขึ้นรอยละ  11.45)  
และจํานวนเงินอนุมัติ  10.45  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  9.42)  สวนยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป            
มีจํานวน   22.42  ลานบาท  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  21.27  ทั้งนี้  ควรสนับสนุน  สงเสริม
และพัฒนาการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ใหมีการเติบโตมีรายไดสูงขึ้นที่จะสามารถชําระหนี้ไดดีขึ้น 
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สวนที่ 2 :  ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  

รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน   และสาขาไฟฟา  กาซและการประปา    
เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2551   ภาพรวมขยายตัว   โดยเฉพาะดานอุปทานผลผลิต 

และราคาพืชผลที่สําคัญขยายตัวสูงขึ้น   ปริมาณผลผลิตของเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัวสูงขึ้น  
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลงจากการปรับลดอัตราภาษีน้ํามัน   ดานอุปสงคการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวตอเนื่อง  การนําเขา-สงออกสูงขึ้น  การลงทุนภาคเอกชนอยูในเกณฑดี   ขณะที่ผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนลดลง   ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   ดานระดับราคาดัชนีราคา
ผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล   ดานการจางงาน   
ปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
- เกษตรกรรม  ขยายตัว   จากปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังและสับปะรดที่เพิ่มขึ้นมาก

ประกอบกับราคาสับปะรดปรับตัวเพิ่มขึ้น 
- ปศุสัตว  ขยายตัว   จากปริมาณของสุกรและเปดเนื้อเพิ่มขึ้น   ประกอบกับราคาสุกร         

เปดเนื้อ  และไกเนื้อยังคงเพิ่มขึ้น 
- เหมืองแรและเหมืองหิน   ขยายตัวไดดี   โดยปริมาณผลผลิตแรทรายแกวปรับตัวสูงขึ้นมาก  

ปริมาณผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเชนกัน 
-   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอลง   แมวาจํานวนทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมมีการ

เพิ่มขึ้นตอเนื่อง  แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
-  การบริการและการทองเท่ียว   ขยายตัว   มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ    

เขามาในจังหวัดอยางตอเนื่อง 
 เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
- การบริโภคภาคเอกชน   ขยายตัวไดดี   จากภาษีมูลคาเพิ่ม   ปริมาณการจําหนายรถยนตนั่ง

สวนบุคคลและรถจักรยานยนตที่เพิ่มขึ้น 
-   การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัวชะลอลง   จากจํานวนพื้นที่อนุญาตกอสราง   และปริมาณ

การจําหนายรถยนตพาณิชยเพิ่มขึ้น   แตจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลง    
-   การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  จากผลการเบิกจายงบประจําสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง   
-  การคาระหวางประเทศ   ขยายตัว   โดยมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นจากการนําเขาสินคาทุนและ

สินคาวัตถุดิบ  และการสงออกปรับตัวสูงขึ้น 
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 ดานการเงิน   ขยายตัวอยางตอเนื่อง   ปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

สวนอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น   
 ดานระดับราคา   ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองอยูที่รอยละ  9.44   ชะลอตัวลงตอเนื่องตาม

ราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
 ดานการจางงาน   ขยายตัว  จากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตอเนื่อง  และอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ําตอเนื่อง 
แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง   พิจารณา

จากสภาพทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด   ภาคอุตสาหกรรม จํานวนทุนจดทะเบียนและแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   สอดคลองกับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง   สวนภาษีสรรพสามิตลดลง   ตามนโยบายรัฐบาลใหยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามัน เพื่อ
ชวยเหลือเร่ืองราคาน้ํามันแพง   ภาคการเกษตร   ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักคาดวาไมเปลี่ยนแปลง
มากนัก   ดานราคาพืชผลมีแนวโนมชะลอตัว โดยราคายางพาราคาดวาราคาจะลดลงตามราคาน้ํามันที่
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง   ราคามันสําปะหลังเริ่มจะปรับตัวลดลง   เนื่องจากเกษตรการขยายพื้นที่
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้นทําใหเปอรเซ็นตแปงลดลง   ขณะที่ราคาสับปะรดปรับตัวสูงขึ้น
เนื่องจากผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง   สถานการณดานราคาปศุสัตวเพิ่มขึ้นตามตนทุนการผลิต   เชน  
อาหารไกและสุกรที่เพิ่มขึ้นสูงมาก   ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวายังคงขยายตัวไดดีตอเนื่อง   ดาน     
การลงทุนภาคเอกชน  ปรับตัวดีขึ้นจากตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลงตามราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง  
ดานการเงิน  ยังคงขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมสูงขึ้น   ดานอัตรา
เงินเฟอ   ชะลอตัวลงตามการลดลงของราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ   ปจจัยลบที่สงผล
ตอเศรษฐกิจจังหวัด   คือ   เหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น   ปญหาเศรษฐกิจโลก
อยูในภาวะผันผวนและมีแนวโนมที่จะชะลอตัว   
 รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2551   มีดังนี้ 
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2.1 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 
2.1.1   ภาคการเกษตร 

    ดานเกษตรกรรม  เดือนกันยายน 2551    ขยายตัว  โดยมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   159.80   ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาด
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก   เนื่องจากในชวงปกอนราคาอยูในเกณฑดี  ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่การเพาะปลูก 
ดานราคามันสําปะหลังเริ่มจะปรับตัวลดลง   เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้นและเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเร็วขึ้นทําใหเปอรเซ็นตแปงลดลง   ดานมูลคาผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  139.04   โดยปริมาณผลผลิตออกสูตลาดยังมีจํานวนมาก  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เอื้ออํานวยกวาปกอน   ประกอบกับความตองการวัตถุดิบอยางตอเนื่อง   ตามคําสั่งซื้อตางประเทศยังมี  
อยางตอเนื่องและตนทุนวัสดุกระปองลดลงแลว   ทําใหราคาเปดรับซื้อสับปะรดในชวงนี้ปรับตัวสูงขึ้น   
อยางไรก็ตาม   ดานมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   2.38            
โดยปริมาณผลผลิตยางพาราปรับตัวลดลง  เนื่องจากในปนี้มีฝนตกบอยทําใหเกษตรกรมีวันกรีดยางนอยลง    
ดานราคายางพารายังคงปรับดตัวสูงขึ้น   แตมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน  ตามราคาในตลาดโลก
โดยเปนผลจากราคาน้ํามันดิบที่ลดต่ําลงและอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนผูนําเขายาง
ธรรมชาติรายใหญของโลกมีการนําเขาหดตัวลงตอเนื่อง    

แนวโนมดานเกษตรกรรม เดือนตุลาคม 2551  คาดวาปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังยังออก
สูตลาดอยางตอเนื่อง   ดานราคามันสําปะหลังมีแนวโนมลดลง   เนื่องจากผลผลิตที่ออกสูตลาดมากและ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้นทําใหเปอรเซ็นตแปงลดลง   ปริมาณผลผลิตสับปะรดคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้น     
ดานราคาคาดวาจะทรงตัวในระดับสูงจนถึงชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวใหมในเดือนพฤศจิกายน   ปริมาณ
ยางพาราคาดวาจะชะลอตัว   ดานราคายางพารามีแนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก  เปนผลจาก
ราคาน้ํามันดิบที่ลดต่ําลง   และอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนผูนําเขายางธรรมชาติ   
รายใหญของโลกมีการนําเขาหดตัวลงตอเนื่อง    
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ตารางที่ 1 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมลูคาผลผลิตสาขาการเกษตร 

หนวย: ลานบาท 

ทั้งป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง ก.ย. ครึ่งปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

ยางพารา 1,398.19 382.95 998.46 131.07 409.58 509.20 171.52 127.95

% 13.12 8.13 17.74 32.13 4.23 21.17 -5.16 -2.38 

มันสําปะหลัง 794.23 376.68 408.47 28.23 826.96 349.96 114.75 73.34

% 13.81 10.55 15.03 -7.29 119.54 187.10 259.61 159.80

สับปะรด 2,582.10 1,175.70 1,406.19 149.53 1,422.89 932.83 238.59 357.45

% 20.00 -5.13 63.34 8.94 21.02 63.72 11.45 139.04

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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    ดานปศุสัตว  เดือนกันยายน 2551   ขยายตัว   พิจารณาจากมูลคาผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   41.97   โดยปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก
ฟารมสุกรเรงระบายปริมาณสุกรออกสูตลาดมากขึ้น เพื่อหนีชวงเทศกาลกินเจและสถานศึกษาปดภาคเรียน   
ดานราคาสุกรสูงขึ้นเนื่องจากตนทุนอาหารสัตวมีราคาสูง   ดานมูลคาผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  20.98   แมวาปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง   แตราคาเปนยังคงสูงขึ้น
ตามตนทุนอาหารสัตวมีราคาสูง   อยางไรก็ตามมูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  25.59   ปริมาณผลผลิตไกเนื้อลดลง   เนื่องจากในเดือนนี้มีเทศกาลกินเจ  ทําใหความตองการ
บริโภคลดลง   โดยเฉพาะชวงตนเดือนตองรีบขายเพื่อใหทันเทศกาลกินเจ   ดานราคาราคาที่เกษตรกรขาย
ไดปรับตัวสูงขึ้น   สําหรับราคาไขไก เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  2.10  บาท/ฟอง   
เปน  2.39 บาท/ฟอง   สวนราคาไขเปดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  3.10  บาท/ฟอง   
เปน  3.50   บาท/ฟอง   
   แนวโนมดานปศุสัตว  เดือนตุลาคม  2551  คาดวาระดับราคาสุกรมีแนวโนมลดลง  
เนื่องจากเปนชวงปดภาคเรียน  ความตองการบริโภคเบาบางจึงตองปรับราคาลดลง  ราคาไกเนื้อจะยังคง
เพิ่มขึ้นตามตนทุนอาหารสัตวมีราคาสูง  และราคาไขไกและไขเปดคาดวาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้      
จากภาวะราคาสุกรและไกเนื้อที่สูงขึ้น   สงผลใหผูบริโภคบางสวนหันมาบริโภคสัตวน้ําทดแทน 
 
ตารางที่ 2 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมลูคาผลผลิตสาขาปศุสตัว 

หนวย: ลานบาท 

ทั้งป คร่ึงปแรก ครึ่งปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

ไกเนื้อ 1,701.00 812.57 884.42 164.96 901.17 450.40 152.25 122.74

% 11.08 8.18 13.43 55.54 10.90 -0.25 8.59 -25.59 

เปดเนื้อ 264.86 122.40 142.23 20.71 140.12 68.27 20.38 25.05

% 27.01 9.47 46.80 43.81 14.48 -4.27 -13.25 20.98

สุกร 5,584.34 2,214.08 3,437.19 626.24 4,712.05 2,448.45 805.56 889.06

% 3.91 -19.69 31.57 39.85 112.82 48.03 30.30 41.97

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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  2.1.2   ภาคนอกการเกษตร  
    ดานเหมืองแรและเหมืองหิน  เดือนกันยายน 2551    ขยายตัวไดดี โดยมูลคาผลผลิต  
ของ  แรทรายแกวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   234.35   เนื่องจากผูประกอบการ  
เรงผลิตเพื่อใหทันตามความตองการของตลาดที่ เพิ่มขึ้น   และจากฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอน          
มูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  11.46   เนื่องจากผูประกอบการได
เรงการผลิตเพิ่มขึ้นตามความตองการของตลาดที่เร่ิมปรับตัวดีขึ้น    และมูลคาผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  31.16   ตามการขยายตัวของพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตกอสรางอาคารอุตสาหกรรม 
  แนวโนมการผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาผลผลิตแรทรายแกว 
จะขยายตัวตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมดีขึ้น   สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะ
ขยายตัวเชนกัน    
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ตารางที่ 3 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมลูคาผลผลติสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน 

หนวย: ลานบาท 

ทั้งป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง ก.ย. ครึ่งปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

แรทรายแกว 419.60 256.96 162.64 11.43 107.48 106.26 35.98 38.22

% 91.99 163.56 34.35 -43.59 -58.17 -14.28 176.34 234.35

หินปูน 53.09 28.09 25.00 4.42 28.17 13.61 3.96 4.93

% -6.24 -10.24 -1.30 29.60 0.29 3.86 1.30 11.46

หินแกรนิต 102.08 48.02 54.06 8.33 44.22 32.91 11.41 13.51

% -4.71 -2.30 -6.77 -9.38 -7.92 23.03 31.16 62.10

2551
รายการ

2550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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    ดานอุตสาหกรรม   เดือนกันยายน 2551    ชะลอตัว  โดยจํานวนทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  4.77  สวนจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  4.99  ซ่ึงมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  
6  โรงงาน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการที่สําคัญ  ไดแก  ประเภทสิ่งพิมพ   
ประเภทผลิตภัณฑโลหะ   และประเภทอื่น ๆ  ดานจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   4.99   ตามการประกอบกิจการใหมและการขยายกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรม   อยางไรก็ตามปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง   ดานภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บจากการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   68.84   เปนผลมาจากการยกเวน
และปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  น้ํามันดีเซลB5 และน้ํามันในกลุมแก็สโซฮอล   เพื่อชวยใหราคาน้ํามัน
ถูกลง  สงผลใหภาษีน้ํามันซึ่งเปนภาษีหลักของจังหวัดลดลงเปนจํานวนมาก  
   แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะชะลอลง  จากภาษี
สรรพสามิตคาดวาจะลดลงจากผลของการยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามันฯของรัฐบาล   สวนจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมและการจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น   สําหรับปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรม  คือ  ปญหา
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก   ปญหาความไมสงบทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 

ตารางที่ 4 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาอุตสาหกรรม 
 
 

ทั้งป ครึ่งปแรก ครึง่ปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

 ปริมาณการใชไฟฟา

อุตสาหกรรม(ลานกิโลวัตต)
7,037.44 3,428.02 3,609.42 600.95 3,631.62 1,792.87 568.39 565.70

% 7.71 8.71 6.77 6.64 5.94 0.38 -5.01 -5.87 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,746 1,719 1,746 1,722 1,790 1,808 1,801 1,808

% 3.44 3.55 3.44 2.68 4.13 4.99 4.59 4.99

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,850 128,190 144,850 143,520 148,247 149,666 148,627 149,666

% 14.02 3.65 14.02 13.80 15.65 4.28 3.56 4.28

ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 816,249.36 735,883.67 816,249.36 812,490.90 841,043.00 851,214.86 848,284.44 851,214.86

% 10.81 1.28 10.81 11.08 14.29 4.77 4.41 4.77

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 15,534.42 17,895.05 18,882.76 3,026.08 18,921.57 4,312.95 1,054.94 942.91

% 1.98 -4.70 4.66 2.47 5.74 -54.60 -69.71 -68.84 

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดยีวกันปกอน,         *  คือ  ยอดสะสม  
ที่มา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,               
          การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง1และ 2 
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 ดานการบริการและการทองเที่ยว   ขยายตัว  โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเที่ยวในจังหวัดระยองในชวงไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2551) จํานวน  543,842  คน  
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ  20.75   โดยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปนรอยละ  
80.04    และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวมากที่สุด   ไดแก   ญ่ีปุน  สหรัฐฯ จีน 
และเยอรมัน   ตามลําดับ   สําหรับอัตราการเขาพักโรงแรม  อยูที่รอยละ  55.57  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  3.71   สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยอง  ไดแก   หาดแมรําพึง      
หาดแมพิม   เกาะเสม็ด  เกาะมัน  และตลาดบานเพ    

แนวโนมการทองเท่ียว เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยวในจังหวัดอยางตอเนื่อง   โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย   ประกอบกับ
จังหวัดระยองอยูใกลกรุงเทพฯสามารถเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวไดและมีอาหารทะเลสด                
แตอยางไรก็ตาม   จากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองจะสงผลกระทบตอการทองเที่ยวบางสวน
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางประเทศไมกลาเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย    

 
ตารางที่ 5 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาการบริการและการทองเท่ียว 
    

ทั้งป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,946,257 457,868 450,388 468,734 569,267 715,820 543,842

% 15.07 20.47 11.80 16.21 12.70 56.34 20.75

 อัตราการเขาพักของ

โรงแรม(รอยละ)
51.94 46.24 53.58 46.85 60.59 51.97 55.57

% 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 12.39 3.71

รายการ
2550 2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน  
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซึ่งเปนจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบังกะโลเทานั้น 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว(www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25) 
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2.2   เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
 2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   เดือนกันยายน 2551   ขยายตัวไดดี  โดยภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   11.82   จากมูลคาภาษีการนําเขาผานดานศุลกากร   และการ
ขยายตัวของหางสรรพสินคา   ดานปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ   39.84   เนื่องจากบริษัทคายรถยนตมีการออกตัวรถรุนใหม   ประกอบกับราคา
น้ํามันที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง   ทําใหผูบริโภคคลายความกังวลเรื่องราคาน้ํามันและหันมาบริโภคเพิ่มขึ้น
สวนปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  45.43 
เนื่องจากมีการผลิตรถจักรยานยนตรุนใหม  ออกแบบรูปทรงสวยงาม  ทันสมัย  ซ่ึงเปนที่ตองการของลูกคา
ทั้งนี้ยังสามารถออกรถไดงายขึ้นดวยการผอนชําระไดหลายงวด   ดานปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   1.78    

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะขยายตัว   ภาษีมูลคาเพิ่มจะขยายตัว
ไดดี   ยอดการจําหนายรถยนตนั่งอาจปรับตัวดีขึ้น   เนื่องจากราคาขายปลีกน้ํามันปรับลดลงอยางตอเนื่อง  
ทั้งนี้แมวาราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศที่ปรับลดลง  และมาตรการของรัฐบาล   แตความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคกลับลดลง   เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง 
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ตารางที่ 6 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดานการบริโภค 
 

ทั้งป ครึ่งปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 45,362.83 20,870.10 24,492.73 3,439.11 28,833.50 14,708.81 4,623.37 3,845.77

% 6.48 -0.79 13.58 -8.20 38.16 30.11 8.73 11.82

ยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล(คัน) 3,835 2,235 1,600 246 2,124 920 278 344

% 27.16 37.03 15.52 -15.75 -4.97 -0.76 -21.69 39.84

ยอดจําหนายรถจักรยานยนต(คัน) 31,248 16,209 15,039 2,668 16,843 11,916 4,033 3,880

% -7.51 -4.69 -10.36 -7.43 3.91 46.28 35.56 45.43

ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 434.16 213.16 221.00 37.01 234.23 116.41 39.77 37.67

% 9.72 11.94 7.66 8.79 9.88 4.94 6.42 1.78

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,                  
          การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง, สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 
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  2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน   เดือนกันยายน 2551   ขยายตัวชะลอลง  โดยจํานวนพื้นท่ีไดรับ
อนุญาตกอสรางเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   445.96   จากการลดลงของพื้นที่
ไดรับอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยและอาคารอุตสาหกรรม   ปริมาณการจําหนายรถยนตพาณิชยเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   28.68   เนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง   ดานปริมาณการใช
ไฟฟาในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นตอเนื่อง   อยางไรก็ตามจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  2.64   สวนจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  16.07   สําหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ   ไดแก   ประเภท
กิจการเปดตลาดซ้ือ  ขาย  จัดเก็บ  และเปลี่ยน  รวบรวม  จัดหายางพารา  โดยไดรับรายไดจากผูขาย  
ประเภทกิจการผลิตชิ้นสวนที่ทําจากโลหะ  และประเภทกิจการโรงแรม    
 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะชะลอตัว   พิจารณาจากพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสรางที่ชะลอตัวลง   ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงตอเนื่อง  
ทั้งนี้ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาอุปสงคทั้งในและตางประเทศจะชะลอตัวลงมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2551 

 สํานักงานคลังจังหวดัระยอง  l 21 l

 
ตารางที่ 7 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดานการลงทุน 
 

ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

 พ้ืนที่ไดรับอนุญาตกอสรางรวม

(ตารางเมตร)
1,623,063 966,107 656,956 54,436 814,745 428,573 59,183 297,200

% 10.37 70.27 -27.26 -73.52 -15.67 20.89 -67.54 445.96

 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 1,278,892 823,746 455,146 41,810 421,295 238,006 47,863 138,192

% 25.72 112.92 -27.80 -67.46 -48.86 -17.07 59.00 230.52

 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 88,644 42,428 46,216 7,609 104,323 27,310 3,886 5,210

% -28.96 -47.94 6.79 -52.28 145.88 -6.13 136.95 -31.53 

 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 120,482 64,823 55,659 3,959 249,280 161,942 7,105 153,298

% -23.70 28.03 -48.11 -81.50 284.55 556.89 -45.63 3,772.14

 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 135,045 35,110 99,935 1,085 39,847 1,315 329 500

% -20.83 -27.45 -18.21 -97.34 13.49 -90.46 -93.24 -52.74 

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ

(ลานกิโลวัตต)
189.72 94.10 95.62 15.93 101.44 51.37 17.74 16.78

% 3.69 3.61 3.78 2.97 7.80 6.51 8.97 5.34

ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 2,862.68 972.19 1,890.49 89.15 3,694.65 350.92 91.55 86.80

% 89.11 35.11 138.04 -41.91 280.03 -70.13 -42.63 -2.64 

จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 443 303 140 56 358 188 70 47

% -16.26 -1.94 -36.36 43.59 18.15 235.71 25.00 -16.07 

การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 5,234 2,849 2,385 408 3,388 1,227 347 525

% -0.63 -1.32 0.21 -5.56 18.92 -3.08 -19.68 28.68

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดยีวกันปกอน 
ที่มา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  
         การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.แกลง,สํานักงานสถิติจงัหวัดระยอง, สํานักงานพฒันาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง,  
         สํานกังานขนสงจังหวัดระยอง    
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 2.2.3  การใชจายภาครัฐ   เดือนกันยายน 2551    ชะลอตัว   เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน      
โดยการเบิกจายงบประจําเพิ่มขึ้นรอยละ   11.66   จากหมวดเงินเดือน  คาจางประจํา   แตผลการเบิกจาย  
งบลงทุนลดลงรอยละ  32.76   เนื่องจากมีบางโครงการที่ดําเนินการเบิกจายไมทันจึงกันเงินไวเบิกเหลื่อมป   
สําหรับการเบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ   58.50   
และ  79.10   ตามลําดับ 
  แนวโนมการใชจายภาครัฐ เดือนตุลาคม 2551  คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกจายไม
เปลี่ยนแปลง   เนื่องจากยังเปนชวงตนปงบประมาณ 
 
ตารางที่ 8 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดานการใชจายภาครัฐ 

หนวย: ลานบาท 

ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

รายจายประจําจากงบประมาณ 12,361.48 6,001.09 6,360.39 1,236.88 6,652.27 3,805.70 1,192.84 1,381.04

% 13.37 8.02 18.94 23.89 10.85 14.58 12.60 11.66

รายจายลงทุนจากงบประมาณ 3,911.73 2,098.29 1,813.44 180.80 1,689.37 300.28 72.13 121.57

% 45.06 48.54 41.24 -28.71 -19.49 -41.82 -69.84 -32.76 

 รายจายประจําของอปท. 1,686.88 661.21 1,137.16 419.73 902.19 477.90p 132.10p 174.19p

% 30.38 12.14 61.47 80.16 39.17 -30.77 -9.43 -58.50 

 รายจายลงทุนของอปท. 2,011.35 425.37 1,574.55 1,151.33 299.59 489.71p 118.85p 240.65p

% 73.78 73.48 113.73 178.97 -31.19 -65.76 -29.57 -79.10 

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ขอมูลเบื้องตน 
ที่มา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  44  แหง  คิดเปนรอยละ  64.70 
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 2.2.4  การคาระหวางประเทศ  เดือนกันยายน 2551   ขยายตัว  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน          
ของปกอน    พิจารณาจากการนําเขามีมูลคาจํานวน   56,124.19  ลานบาท    เพิ่มขึ้นรอยละ  20.81   
เนื่องจากการนําเขาสินคาทุนและอื่น ๆ   สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ   ไดแก   น้ํามันปโตรเลียมดิบ    
เศษเหล็กอื่น ๆ  และพาราไซลีน   การสงออกมีมูลคาจํานวน   21,654.14   ลานบาท   สูงขึ้นรอยละ  213.54   
เนื่องจากฐานต่ําในปกอน   และการเปดตลาดการสงออกใหมในตะวันออกกลางและประเทศในเอเชีย
ดวยกัน  สําหรับประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว   น้ํามันปโตรเลียมดิบ   และ
น้ํามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ   จากการนําเขาสูงกวาการสงออกทําใหขาดดุลการคา(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)
จํานวน  34,470.05  ลานบาท   

แนวโนมการคาระหวางประเทศ   เดือนตุลาคม   2551  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง     
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม   สวนดาน
การสงออกคาดวาจะยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสงออกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  และน้ํามันปโตรเลียมดิบ 
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ตารางที่ 9 :  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดานการคาระหวางประเทศ 

หนวย: ลานบาท 

ทั้งป คร่ึงปแรก ครึ่งปหลัง ก.ย. ครึ่งปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

 การนําเขา 655,317.95 298,393.99 356,923.96 46,457.78 375,491.41 201,357.86 80,762.77 56,124.19

% 6.44 -2.73 15.55 -11.33 25.84 25.50 40.23 20.81

 การสงออก 263,043.05 165,748.99 97,294.06 6,906.45 113,154.10 78,956.95 25,139.07 21,654.14

% -40.44 -21.36 -57.86 -82.81 -31.73 160.09 190.66 213.54

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด 

 
ตารางที่ 10 :  แสดงสถติิสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  สงูสุด 5 อันดับแรก 
          ประจําเดือนกันยายน 2551 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 30,452.68    น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 4,597.05     

2 เศษเหล็กอื่น ๆ 1,471.47      น้ํามันปโตรเลียมดิบ 3,611.77     

3 พาราไซลีน 1,190.13      น้ํามันเช้ือเพลิงอื่น ๆ 2,229.34     

4
น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเคร่ืองบิน

ไอพน
1,027.10      แนฟทา 1,724.25     

5 ฟนอล 962.04         
น้ํามันเช้ือเพลิงหนักใชกับเตา บอย

เลอร
1,042.05     

ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  
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2.3   ดานการเงิน 
  ดานการเงินจังหวัดระยองขอมูลลาสุดเดือนสิงหาคม 2551   ขยายตัวไดดีตอเนื่อง   เมื่อเทียบกับ        
เดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย  จํานวน  74  สํานักงาน  พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   81,155.43   ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  5.69  จากการ
เพิ่มขึ้นของเงินฝากภาคครัวเรือน   เนื่องจากธนาคารพาณิชยหลายแหงไดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย   และเมื่อ
พิจารณาปริมาณสินเชื่อรวม   มีจํานวน   75,981.67   ลานบาท   ขยายตัวรอยละ   11.35   สําหรับคาเงินบาท
เดือนกันยายน 2551  เคลื่อนไหวผันผวนและมีคาเฉลี่ยอยูที่   34.29   บาทตอดอลลาร สรอ.  ออนลงจาก
คาเฉลี่ยในเดือนสิงหาคมที่   33.86   บาทตอดอลลาร สรอ.  ซ่ึงสะทอนการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนในคาเงินดอลลาร สรอ.  เปนสําคัญ 
 แนวโนมการเงิน  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาปริมาณเงินฝากยังคงเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย   ซ่ึงจะจูงใจผูฝากมากขึ้น   สวนดานสินเชื่อมีแนวโนมลดลง   จากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา   ประชาชนระมัดระวังการใชจายและในสวนของธนาคารที่ระมัดระวัง    
การปลอยสินเชื่อมากขึ้น   เนื่องจากยอดหนี้คางชําระที่เพิ่มสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 11 :  แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงนิฝาก 

หนวย: ลานบาท 

ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. ครึ่งปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

ปรมิาณเงินฝากรวม 876,272.15 424,173.49 452,098.66 76,351.57 485,140.55 178,141.24 81,155.43 17,379.41

% 10.40 8.81 11.94 11.90 14.37 -21.16 5.69 -

ธนาคารพาณิชย 681,766.00 330,854.00 350,912.00 59,560.00 379,380.00 125,808.00 63,690.00 N/A

% 10.38 8.96 11.75 11.51 14.67 -28.18 6.57 -

ธนาคารออมสนิ 96,835.00 45,675.00 51,160.00 8,536.00 52,389.00 26,491.00 8,825.00 8,831.00

% 6.45 1.19 11.64 12.32 14.70 3.85 3.90 3.46

ธอส. 15,792.98 7,816.05 7,976.93 1,334.03 6,983.90 3,200.17 1,047.72 1,065.54

% 26.41 33.82 19.91 22.32 -10.65 -19.89 -20.54 -20.13 

ธ.ก.ส. 81,878.17 39,828.44 42,049.73 6,921.54 46,387.65 22,642.07 7,592.71 7,482.87

% 12.74 13.06 12.45 12.91 16.47 6.44 5.34 8.11

รายการ
25512550

หมายเหตุ:   %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน ,    N/A  คือ  ไมมีขอมูล 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,                        

สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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ตารางที่  12 :  แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินเชือ่ 
หนวย: ลานบาท 

ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

ปริมาณสินเช่ือรวม 812,583.36 396,441.93 416,141.43 69,189.51 434,613.93 177,813.78 75,981.31 26,276.34

% 14.93 17.45 12.62 12.97 9.63 -13.38 11.35 -

ธนาคารพาณิชย 521,228.00 254,205.00 267,023.00 44,574.00 279,802.00 99,145.00 49,772.00 N/A

% 16.68 20.01 13.69 14.74 10.07 -24.81 13.67 -

ธนาคารออมสิน 62,035.00 30,079.00 31,956.00 5,313.00 33,379.00 17,224.00 5,747.00 5,797.00

% 13.70 15.18 12.34 12.42 10.97 9.32 9.53 9.11

ธอส. 186,390.80 90,720.96 95,669.84 15,720.02 99,774.09 50,495.63 16,831.51 16,838.35

% 13.39 14.62 12.25 10.53 9.98 7.51 7.56 7.11

ธ.ก.ส. 42,929.56 21,436.97 21,492.59 3,582.49 21,658.84 10,949.15 3,630.80 3,640.99

% 3.72 4.82 2.64 3.80 1.03 2.38 2.20 1.63

รายการ
25512550

หมายเหตุ:   %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน ,    N/A  คือ  ไมมีขอมูล 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,                        

สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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2.4   ดานระดับราคา 
  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  เดือนกันยายน 2551   จากการประมวลผลดัชนีราคา
ผูบริโภคของประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมีจํานวน 373 รายการ สําหรับจังหวัดระยองมี 
จํานวน  227  รายการ  ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน การตรวจรักษาและ
บริการสวนบุคล  ยานพาหนะการขนสงและการสื่อสาร  การบันเทิงการอานและการศึกษา ฯลฯ  เพื่อนํามา
คํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ไดผลดังนี้ 
 

  1. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนกันยายน 2551  ป 2545  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
ของประเทศ เทากับ 100  และเดือนกันยายน  2551 เทากับ 124.5  เทียบกับเดือนสิงหาคม 2551  เทากับ 
124.2  สูงขึ้นรอยละ 0.2  ถาเทียบกับเดือนกันยายน 2550  สูงขึ้นรอยละ 6.0  เทียบ เฉลี่ยชวงระยะ  9 เดือน 
(มกราคม - กันยายน) ป 2550  สูงขึ้นรอยละ 6.5 
  

 2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2551   ป 2545  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเทากับ 100 เดือนกันยายน 2551 เทากับ 138.0 สําหรับเดือนสิงหาคม 2551 เทากับ 138.0  

 

3. การเปล่ียนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2551 เมื่อเทียบกับ 
         3.1 เดือนสิงหาคม 2551 ไมมีการเปลี่ยนแปลง 3.8 

      3.2 เดือนกันยายน 2550 สูงขึ้นรอยละ 9.4 
       3.3 เฉลี่ยชวงระยะ 9 เดือนแรก (มกราคม - กันยายน) ป 2550  สูงขึ้นรอยละ 9.6 
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4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือนกันยายน 2551 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2551 ไมมี

การเปลี่ยนแปลง (สิงหาคม 2551 เทียบกับ กรกฎาคม 2551 ลดลงรอยละ 3.8 ) สาเหตุสําคัญมาจากดัชนี 
ราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.8 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 
ลดลงรอยละ 1.5  

  4.1  ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.8  สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวด
ผักสดสูงขึ้นรอยละ 4.1 ไดแก กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว มะเขือ มะเขือเทศ ฟกทอง เปนตน เนื่องจาก
เขาสูเทศกาลกินเจ ดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 3.5  ไดแก  ไขไก  ไขเปด  และไขเค็ม 

        4.2  ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 1.5  สาเหตุสําคัญมาจาก
ดัชนีน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยลดลงรอยละ 5.5  เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาเปนผลมาจากการปรับลดลงของ
น้ํามันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากมาตรการ  การดําเนินนโยบาย  6  มาตรการ 6  เดือนของรัฐบาล  

 

5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2550 ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4  (สิงหาคม 2551 เทียบกับ 
สิงหาคม 2550  สูงขึ้น 10.0)  สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
รอยละ 20.5  ดัชนีราคาหมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 25.2  ดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 11.7  

สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.5  ปจจัยมาจากดัชนีราคา
หมวดพาหนะ  การขนสง และการสื่อสาร  อันเนื่องมาจากน้ํามันเชื้อเพลิงเปนหลัก  

 

6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะ 9 เดือนแรก (มกราคม - กันยายน)  ป2550  ดัชนีสูงขึ้น  
รอยละ 9.6  จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 14.0  และดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใช
อาหารและเครื่องดื่ม  
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (http://www.price.moc.go.th) 
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ตารางที่ 13 :  แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงดานระดับราคา 

หนวย: รอยละ 

ทั้งป คร่ึงปแรก ครึ่งปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

ดัชนีราคาผูบรโิภค 125.10 123.52 126.69 126.10 4.37 139.80 138.00 138.00

% 3.25 3.35 3.15 2.52 8.78 11.04 9.96 9.44

ดัชนีราคาผูผลิต 139.55 138.00 141.10 138.10 156.32 166.93 166.30 164.40

% 3.22 2.18 4.25 3.14 13.27 20.62 21.56 19.04

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทั้งประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที่ 14 :  ดัชนีราคาผูบรโิภคของจังหวดัระยอง เดือนเดือนกันยายน 2551   
 

(ปฐาน พ.ศ.2545 = 100) 

สัดสวน

น้ําหนัก ม.ค.51- ก.ย.51/ ก.ย.51/ ม.ค.51-ก.ย.

51/

ปฐาน ก.ย.-51 ส.ค.-51 ก.ย.-50 ม.ค.50-ก.ย.

50

 รวมทุกรายการ 100.00 138.00 138.00 126.10 136.20 0.00 9.40 9.60

หมวดอาหารและเครื่องดืม่   37.93 168.00 165.00 139.40 155.90 1.80 20.50 14.00

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง 4.32 189.80 189.00 122.00 165.00 0.40 55.60 34.10

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19 144.00 144.10 129.10 141.30 -0.10 11.50 10.00

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97 144.60 139.70 129.50 143.60 3.50 11.70 11.90

     ผักและผลไม   6.87 241.20 238.40 208.70 226.40 1.20 15.60 13.90

     เคร่ืองประกอบอาหาร   3.63 169.60 169.60 127.10 152.40 0.00 33.40 23.30

     เคร่ืองด่ืมไมมแีอลกอฮอล   2.18 114.10 114.10 109.70 112.10 0.00 4.00 2.80

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20 168.50 161.00 134.60 146.20 4.70 25.20 11.30

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56 130.30 123.50 113.90 120.00 5.50 14.40 5.40

หมวดอืน่ๆไมใชอาหารและเคร่ืองด่ืม   62.07 119.70 121.50 117.90 124.20 -1.50 1.50 6.40

     หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา   2.77 103.50 103.50 102.90 103.20 0.00 0.60 0.30

     หมวดเคหสถาน   28.36   93.7   93.7 103.20 101.20 0.00 -9.20 -2.20

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22 104.20 104.20 104.00 104.70 0.00 0.20 0.60

     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร   19.09 170.70 176.60 151.40 174.00 -3.30 12.70 18.50

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา   2.69 102.50 102.50 101.10 101.90 0.00 1.40 1.400

     หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล   3.93 103.90 103.90 102.70 103.60 0.00 1.20 1.00

   ดชันรีาคาผูบริโภคพ้ืนฐาน   65.66 115.00 113.80 108.50 111.60 1.10 6.00   3.2

     กลุมอาหารสดและพลังงาน 34.34 182.00 184.10 159.50 183.10 -1.10 14.10 18.10

      -  อาหารสด 21.36 184.50 182.80 153.20 173.70 0.90 20.40 16.00

      -  พลังงาน 12.99 177.80 186.40 169.90 198.60 -4.60 4.600 21.20

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 ก.ย.51 ส.ค.-51 ก.ย.-50

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพืน้ฐาน คือ ดัชนผีูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสนิคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดชันีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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ตารางที่ 15 : บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันท่ี  25 กันยายน 2551 
 

ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 สัปดาหท่ี 4 ราคาเฉลี่ย
หมวดสินคาอุปโภคบริโภค

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 460.00 450.00 440.00 440.00 447.50

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00

2 สุกรชําแหละ - เน้ือแดง กก.ละ 110.00-120.00 110.00-120.00 110.00-120.00 110.00-120.00 115.00

3 ไกสด กก.ละ 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75

4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 50.00 50.00 50.00 45.00 48.75

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 55.00 55.00 60.00 60.00 57.50

7 พริกข้ีหนูแหง (กลาง) กก.ละ 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

8 พริกข้ีหนูสด กก.ละ 100.00 90-100 80-90 100.00 95.00

9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.60 2.80 2.80 2.80 2.75

11 นํ้ามันถั่วเหลือง ,นํ้ามันปาลม ลิตรละ 49.50,47.50 49.50,47.50 49.50,47.50 49.50,47.50 49.50,47.50

12 นํ้าตาลทรายขาว กก.ละ 23.00-25.00 23.00-25.00 23.00-25.00 23.00-25.00 24.00

13 ผักคะนา กก.ละ 25.00 25.00 25.00 35.00 27.50

14 ถั่วฝกยาว กก.ละ 20.00 15-20 30-35 35.00 26.25

15 ผักบุงจีน กก.ละ 15.00 15.00 15.00 30.00 18.75

16 ผักชี กก.ละ 180.00 150.00 130-150 150.00 155.00

17 มะนาว ลูกละ 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00 2.37

หมวดวัสดุกอสราง

18 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 135.00 130.00 130.00 130.00 131.25

19 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 145.00 140.00 140.00 140.00 141.25

20 เหล็กเสนกลม ขนาด 9 มม. เสนละ 180.00 170.00 164.00 164.00 169.50

21 สังกะสี ฟุตละ 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

22 ทอ PVC ขนาด 1/2 น้ิว เสนละ 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

23 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

24 คอนกรีตบลอค กอนละ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

หมวดเช้ือเพลิง

25 เบนซิน 91, ลิตรละ 36.32 36.32 35.82 35.22 35.92

26 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 28.82 28.82 28.82 27.72 28.55

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 32.47,8.50 32.47,8.50 31.37,8.50 30.77-8.50 32.47,8.50

28 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00

หมวดสินคาเกษตร

29 ขาวเปลือกเจา 25% ตันละ 10,000-11,000 10,000-11,000 10,000-11,000 10,000-11,000 10,500.00

30 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 89.00-92.00 93.00-95.00 94.00-96.00 94.00-96.00 93.62

31 นํ้ายางสด  ,เศษยาง(ข้ียาง) กก.ละ 88-90,51.04-52.8 85-89,51.04-52.8 88-90,49.3-51.0 88-90,49.3-51.0 88.25,51.03

32 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 7.50-3.00 7.60,3.00 7.60,3.00 7.50-3.03 7.55,3.07

33 หัวมันสดคละ กก.ละ - - - - -

34 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 200.00 200.00 190.00 180.00 192.50

35 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 190.00 180.00 170.00 160.00 175.00

36 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

37 กุงขาว ขนาด 70 ตัว กก.ละ 120.00 120.00 130.00 130.00 125.00

38 ไขตะพาบนํ้า ฟองละ 2.00 2.20 2.20 2.20 2.15

39 ลูกตะพาบนํ้า ตัวละ 3.00-5.00 3.00-5.00 3.00-5.00 3.00-5.00 4.00

40 อาหารหมู 30 กก.ละ 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00

41 อาหารไก 30 กก.ละ 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

42 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 10 กก.ละ 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00

43 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

44 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 3S/3M ) 25 กก. ละ 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00

45 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 3L/4 ) 25 กก. ละ 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00

46 ปุยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00

47 ปุยเคมีตรากระตาย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00

48 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

หมายเหตุ:  ราคานี้มิใชราคาที่บังคับใหซื้อขาย แตเปนราคาที่ใหทราบแนวโนมเทานั้น 
ท่ีมา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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2.5   ดานการจางงาน 
  การจางงาน เดือนกันยายน 2551  ขยายตัว  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   พิจารณาจาก
จํานวนลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   303,052  คน  เพิ่มขึ้นรอยละ  10.14  โดยการจางงาน
(จํานวนแรงงานในระบบประกันสังคม)เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรเปนสําคัญ   และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม 2551  อยูที่รอยละ  1.2 
  ของกําลังแรงงานรวม   ปรับตัวลดลงจากระยะเดียวกันของปกอน   สวนอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัด
ระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตามการประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครองชีพที่
ปรับตัวสูงขึ้น 
  แนวโนมการจางงาน  เดือนตุลาคม 2551  คาดวาจะขยายตัวจากจํานวนผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดมีการจัดงาน       
นัดพบแรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง   หรือผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียน  ฝากประวัติเพื่อหางานไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ระยองไดทุกวัน-เวลาราชการ 

 
ตารางที่ 16 :  แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงดานการจางงาน 
 

ทั้งป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.40 1.35 1.45 1.90 1.04 N/A N/A N/A

% 10.53 -19.80 70.59 90.00 -22.84 - - -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
277,664 268,610 277,664 275,155 292,173 303,052 299,658 299,658

% 8.64 6.86 8.14 7.64 9.78 10.14 9.78 9.78

อัตราคาจางขั้นต่ํา(บาท) 161.00 161.00 161.00 161.00 173.00 115.33 173.00 173.00

% 3.87 3.87 3.87 3.87 7.45 -28.36 7.45 7.45

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   N/A คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       
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ตารางที่ 17 :  ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

                  สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข             สัญญาณเฝาระวัง               ปลอดภัย และผาน   
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 
เกษตรกรรม   
ปศุสัตว   
เหมืองแรและยอยหนิ   
อุตสาหกรรม   
ภาคบริการและการทองเทีย่ว   
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน   
การใชจายภาครัฐ  ควรเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน 
การคาระหวางประเทศ   
ดานการเงนิ   
ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ  9.44      

ชะลอตัวตามราคาน้ํามันทีปรับตัวลดลง  
ดานการจางงาน   
งบยุทธศาสตรพัฒนาจงัหวัด   
1. โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับ
จังหวัด พ.ศ.2551  (107 ลานบาท) 

  

 - ไดรับจัดสรรงบประมาณ  106.65 ลานบาท   
 - จัดทําไดจํานวน 569 โครงการ    
 - เบิกจายแลว  100.47 ลานบาท (รอยละ 94.2) 
- อยูระหวางดําเนิงงาน  6.16  ลานบาท (รอยละ 5.8) 

  

- งบประมาณคงเหลือ 0.34 ลานบาท   
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดระยอง   

  

 - ไดรับจัดสรรงบประมาณ  10  ลานบาท   
 - จัดทําโครงการ  จํานวน 8 โครงการ    
 - เบิกจายแลว  7.11  ลานบาท(รอยละ 71.1)   
 - กันไวเบิกเหลื่อมป 2.89 ลานบาท(รอยละ 28.9) 
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สวนที่ 3 : ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 ดานรายได 

  การจัดเก็บรายได 
  เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองเก็บรายไดสุทธิ  8,618.82  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของ
ปกอน  1,275.50  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  17.37  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  8.39) 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550 – กันยายน  2551)  จังหวัดระยอง
จัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น  111,876.28  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  17,117.85  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  18.06 
  การนําสงรายได 
  เดือนกันยายน 2551  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงจํานวน  1,528.48  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษี
อากร  950.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  62.21  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ  577.60  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  37.79 
  การนําสงรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550 – กันยายน  2551)  มีจํานวน  
79,070.32  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  66,178.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  83.70  รายไดจากการ
ขาย  38.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.05  รายไดอ่ืนๆ   2,206.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.79  และ
รายไดจากเงินนอกงบประมาณ  10,647.82  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.17 

 ดานรายจาย 
  เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,502.61   ลานบาท    
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  84.93  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.99 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551)  จํานวน  
16,783.46  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  1,814.89  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  12.12 

  ดานฐานะการคลัง 
 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีรายไดจากเงินงบประมาณ  จํานวน  950.88  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,465.74  ลานบาท   ทําใหฐานะการคลังของจังหวัดขาดดุล  514.86  ลานบาท 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  255.75  
ลานบาท  ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน  414.85  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดระยองขาดดุล  159.10  ลานบาท 
 



 

 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2551 

 สํานักงานคลังจังหวดัระยอง  l 38 l

 
   รายละเอียดของภาวะคลังจังหวัดระยองเดือนกันยายน  2551  มีดังนี้ 

3.1 ดานรายได 
  3.1.1 ผลการจัดเก็บรายไดเดือนกันยายน   2551  แยกตามหนวยงาน 
   เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  8,618.82  ลานบาท        
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
   1.  สรรพากรพื้นท่ีระยอง  จัดเก็บได  7,437.16  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
3,382.52  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  83.42  (สูงกวาประมาณการรอยละ  21.23)  รายละเอียดการจัดเก็บ
รายไดมีดังนี้ 
   -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  3,845.77  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  406.66  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.82  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  14.80)   
   -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  3,276.54  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
2,944.95  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  888.13  (สูงกวาประมาณการรอยละ  161.68)  
   -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  300.49  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
48.90  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  19.44  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  5.71)   
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  8.91  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  2.42  ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ  37.29  (สูงกวาประมาณการรอยละ  4.33)   
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  5.07  ลานบาท  ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปกอน  20.42  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  80.11  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  87.70)   
   -  รายไดอ่ืนๆ  จัดเก็บได  0.38  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.01  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  2.70  (สูงกวาประมาณการรอยละ  15.15)   
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ตารางที่ 18 :  แสดงผลการจัดเก็บรายไดของสรรพากรพื้นท่ีระยอง แยกตามประเภทภาษี    
                      ประจําเดือนกันยายน  2551 

หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 300.49 4.04

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3276.54 44.06

ภาษีมูลคาเพ่ิม 3,845.77 51.71

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.07 0.07

อากรแสตมป 8.91 0.12

รายไดอ่ืน ๆ 0.38 0.01

รวม 7,437.16 100.00

ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  
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   2.  สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2  จัดเกบ็ได  942.80  ลานบาท  ต่ํากวาเดือนเดยีวกนั
ของปกอน  2,083.36  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  68.85  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  69.90)  สําหรับภาษีที่
จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
   -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  505.29  ลานบาท  ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,173.11  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  81.13  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  82.09)  เนื่องจากการลดอัตราภาษี
สรรพสามิต   สําหรับน้ํามันดีเซล  น้ํามันดีเซล  บี 5  และน้ํามันในกลุมแกสโซฮอล  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง 
   -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  415.37  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  86.38     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.26  (สูงกวาประมาณการรอยละ  43.03)   
   -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  16.95  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  3.71  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.02  (สูงกวาประมาณการรอยละ  5.94)   
   -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  2.13  ลานบาท  ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.22  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  9.36  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  10.88)  เนื่องจากหจก.มหามิตรไทยไวน  อยูระหวาง
ปรับเปลี่ยนผูบริหาร  ทําใหยังไมมีการผลิตสุราใหม 
   -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได  1.72  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.29  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  300.00  (สูงกวาประมาณการรอยละ  319.51)   

   
ตารางที่ 19 :  แสดงผลการจัดเก็บรายไดของสรรพสามติพื้นท่ีระยอง แยกตามประเภทภาษ ี  
                    ประจําเดือนกันยายน  2551 

หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สดัสวน

ภาษีสุราแช 2.13 0.23

ภาษีเครื่องดื่ม 0.22 0.02

ภาษีนํ้ามนั 505.29 53.59

ภาษีรถยนต 415.37 44.06

ภาษีรถจักรยานยนต 1.72 0.18

ภาษีเครื่องไฟฟา 16.95 1.80

ภาษีสนามกอลฟ 0.64 0.07

ภาษีแกวฯ 0.08 0.01

ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.08 0.01

อาบนํ้า  อบตัว  นวดตัว 0.18 0.02

รายไดอ่ืนๆ 0.14 0.01

รวม 942.80 100.00

ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2    
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    3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  156.58  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
8.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.93  (สูงกวาประมาณการรอยละ  15.01)  เปนผลมาจากอากรขาเขาและ
คาธรรมเนียม  เพิ่มขึ้นรอยละ  5.90  และ  11.30  ตามลําดับ 
   4.  ธนารักษพื้นท่ีระยอง  จัดเก็บได  6.20  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  2.44  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  64.89  (สูงกวาประมาณการรอยละ  23.51)  เนื่องจากในป 2551  มีการจายคาเชา  
คาตอบแทนการใชประโยชน  คาธรรมเนียมฯที่ดินและอาคารราชพัสดุคางชําระของปกอน  รวมทั้งเปน
การการชําระลวงหนาของปถัดไป 
   5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  76.08  ลานบาท  ต่ํากวาเดือนเดียวกันของปกอน  34.87  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  31.43   
 

ตารางที่ 20 :  แสดงผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550  กับ  
    ปงบประมาณ พ.ศ.2551 
 

2549

ทั้งป ทั้งป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง ไตรมาส2 ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

รายไดจงัหวดัระยอง 93,393.73 94,758.43 44,219.80 50,538.63 28,258.77 31,801.40 7,674.51 8,618.82

อัตราการเปลี่ยนแปลง 11.86 1.46 9.19 -4.45 25.14 34.92 -36.90 17.37

รายการ
2550 2551

 ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 ,ดานศุลกากรมาบตาพุด, 
          สนง.ธนารกัษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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  3.1.2   ผลการจัดเก็บรายไดสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ.2551 ถึงเดือนกันยายน  2551 
   การจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ.2551 ถึงเดือนกันยายน 2551  
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
   1.  สรรพากรพื้นท่ีระยอง  จัดเก็บได  111,876.28  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
17,117.85  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  18.06  (สูงกวาประมาณการรอยละ  9.37)  โดยรายละเอียดของ      
การจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
   -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  56,730.28  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
14,508.27  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  34.36  (สูงกวาประมาณการรอยละ  17.29) 
   -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  14,994.90  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
5,874.03  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  64.40  (สูงกวาประมาณการรอยละ  58.34) 
   -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได 4,447.03  ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
615.07  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  16.05  (สูงกวาประมาณการรอยละ  1.89) 
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  199.20  ลานบาท  ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน  172.43  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  46.40  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  47.58) 
   -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  109.62  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  6.84       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  6.65  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  3.72) 
   -  รายไดอ่ืนๆ  จัดเก็บได  4.55  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  0.38  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  9.11  (สูงกวาประมาณการรอยละ  30.00) 
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   2.  สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได  32,620.42  ลานบาท  ต่ํากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  3,929.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.75  โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 ลําดับ  ไดแก 
   -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  27,430.95  ลานบาท  ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน  5,205.04  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  15.95  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  19.18) 
   -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  4,851.77  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  1,290.48  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  36.24  (สูงกวาประมาณการรอยละ  36.16) 
   -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  229.42  ลานบาท  ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน  61.92  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  21.25  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  25.03) 
   -  ภาษีสุราแช    จัดเก็บได  42.73  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  16.01       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  59.92  (สูงกวาประมาณการรอยละ  61.92) 
   -  ภาษีเครื่องดื่ม  จัดเก็บได  36.82  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  25.30       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  219.62  (สูงกวาประมาณการรอยละ  251.34) 
   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  1,967.25  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
332.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20.37  (สูงกวาประมาณการรอยละ  16.54) 
   4.  ธนารักษพื้นท่ีระยอง  จัดเก็บได  180.99  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
145.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  403.45  (สูงกวาประมาณการรอยละ  468.79) 
   5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  622.04  ลานบาท  ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน  263.10  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  29.72 
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ตารางที่ 21 :  ผลการจัดเก็บรายไดของจังหวัดระยองสะสมตั้งแตตนปงบประมาณถึงเดอืนกันยายน  2551 
หนวย: ลานบาท 

ปนี้ ปที่แลว

(ต.ค.50-ก.ย.51) (ต.ค.49-ก.ย.50) จํานวน รอยละ

สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 76,485.58 55,653.42 20,832.16 37.43

สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง1 และ2 32,620.42 36,549.59 -3,929.17 -10.75

ดานศุลกากร                1,967.25 1634.33 332.92 20.37

ธนารักษพื้นที่ระยอง 180.99 35.95 145.04 403.45

สวนราชการอื่น 622.04 885.14 -263.10 -29.72

รวม 111,876.28 94,758.43 17,117.85 18.06

ที่มาของรายได
เปรียบเทียบ

 
ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2, ดานศุลกากรมาบตาพุด, 
         สนง.ธนารักษพ้ืนที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 

 
  3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงจํานวน  1,528.48  ลานบาท  เปนรายได
จากภาษีอากร  950.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  62.21  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ  577.60     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  37.79 
   การนําสงรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550-กันยายน  2551)  มีจํานวน  
79,070.32  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  66,178.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  83.70  รายไดจากการ
ขาย  38.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.05  รายไดอ่ืนๆ  2,206.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.79  และ
รายไดจากเงินนอกงบประมาณ  10,647.82  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.47 
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ตารางที่  22 :  แสดงยอดการนําสงเงนิรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย:  ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.50-ส.ค.51 ก.ย.51 รวมทั้งสิ้น รอยละ

รายไดจากภาษีอากร 65,227.28              950.88                   66,178.16              83.70                     

รายไดจากการขาย 38.30                     -                         38.30                     0.05                       

รายไดอื่น 2,206.04                -                         2,206.04                2.79                       

รวม 67,471.62              950.88                   68,422.50              86.53                     

รายไดเงินนอกงบประมาณ 10,070.22              577.60                   10,647.82              13.47                     

รวม 10,070.22              577.60                   10,647.82              13.47                     

รวมทั้งสิ้น 77,541.84              1,528.48                79,070.32              100.00                   

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายจากระบบ  GFMIS 
 

3.2  ดานรายจาย 
   3.2.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง  ประจําเดือนกันยายน  2551 
   เดือนกันยายน 2551  จังหวัดระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณ (รวมรายจายปกอน)  
จํานวน  1,502.61  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  84.93  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.99  
เนื่องจากมีการเบิกจายงบประจําสูงกวาปกอนรอยละ  11.66 
  
ตารางที่ 23 :  การเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนกันยายน  2551 

หนวย: ลานบาท 
เบิกจาย เบิกจาย
จริงป จริงป
ปจจุบัน ที่แลว จํานวน รอยละ

 (1)  (2) (3) = (1) - (2) (4)= (3)/(2)*100
1. รายจายจริงปปจจุบัน 1,465.74 1,404.57 61.17 4.36

 1.1 งบประจํา 1,381.04 1,236.88 144.16 11.66

1.2 งบลงทุน 84.70 167.69 -82.99 -49.49 

2.  รายจายปกอน 36.87 13.11 23.76 181.24

2.1 งบประจํา -                        -                       -                       -                      

2.2 งบลงทุน 36.87 13.11 23.76 181.24

3.  รวมการเบิกจาย 1,502.61 1,417.68 84.93 5.99

3.1 งบประจํา 1,381.04 1,236.88 144.16 11.66

3.2 งบลงทุน 121.57 180.80 -59.23 -32.76 

รายการ

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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  หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551  สูงสุด  5  อันดับ   
  งบประจํา     
 1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  9,436.98  ลานบาท  
  2.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เบิกจายแลว  1,616.64  ลานบาท 
  3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เบิกจายแลว  556.50  ลานบาท 
  4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบกิจายแลว  425.79  ลานบาท 
 5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เบิกจายแลว  160.92  ลานบาท 
   งบลงทุน     
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เบิกจายแลว  1,225.04  ลานบาท 
 2.  กรมชลประทาน  เบกิจายแลว  725.86  ลานบาท 
 3.  กรมทางหลวง   เบิกจายแลว  85.24  ลานบาท   
  4.  กรมทางหลวงชนบท  เบกิจายแลว  80.70  ลานบาท 
 5.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  เบิกจายแลว  44.43  ลานบาท 
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  3.2.2   ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม  
   การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ.2551  (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)  
มีจํานวน  16,783.64  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  1,814.89  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  12.12  
โดยมีการเบิกจายงบประจํา  13,496.64  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  1,649.60  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  13.92  และมีการเบิกจายงบลงทุน  3,287.00  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
165.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.29 
        
ตารางที่ 24 :  การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตตนปงบประมาณถึงเดือนกันยายน  2551 
 

หนวย: ลานบาท 
เบิกจาย เบิกจาย
จริงป จริงป
ปจจุบัน ทีแลว จํานวน รอยละ

 (1)  (2) (3) = (1) - (2) (4)= (3)/(2)*100

1. รายจายจริงปปจจบุัน 15,755.78             14,166.99            1,588.79               11.21                  
     1.1 งบประจํา 13,496.64             11,847.04            1,649.60               13.92                  
     1.2 งบลงทุน 2,259.14               2,319.95              -60.81 -2.62
2.  รายจายปกอน 1,027.86               801.76                 226.10                  28.20                  
     2.1 งบประจํา -                        -                       -                       -                      
     2.2 งบลงทุน 1,027.86               801.76                 226.10                  28.20                  
3.  รวมการเบิกจาย 16,783.64             14,968.75            1,814.89               12.12                  
     3.1 งบประจํา 13,496.64             11,847.04            1,649.60               13.92                  
     3.2 งบลงทุน 3,287.00               3,121.71              165.29                  5.29                    

รายการ

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปทีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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3.3. ดานฐานะการคลัง 
 3.3.1 ฐานะการคลังของจังหวัด 
   เดือนกนัยายน 2551  จังหวดัระยองมีรายไดนําสงจากเงนิงบประมาณ จํานวน  950.88  
ลานบาท  ขณะที่รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,465.74  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังของจังหวดัขาดดุล  
514.86  ลานบาท 
          
ตารางที่  25 :  แสดงฐานะการคลังจังหวัดระยอง  ประจําเดือนกันยายน  2551 

หนวย:  ลานบาท 

รายการ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดรวม* 919.22 6,276.07 7,973.19 6,273.92 7,508.79 7,780.11 5,999.25 6,328.82 5,330.19 10,223.90 11,847.54 1,159.61 950.88
รายจายรวม** 1,404.57 1,452.89 1,172.28 1,210.52 1,495.57 1,182.57 1,240.33 1,452.30 1,316.11 1,198.70 1,317.55 1,251.22 1,465.74

ดุลการคลัง -485.35 4,823.18 6,800.91 5,063.40 6,013.22 6,597.54 4,758.92 4,876.52 4,014.08 9,025.20 10,529.99 -91.61 -514.86

% -104.98 -23.45 19.48 -4.65 -10.17 21.73 -11.09 -9.21 -25.42 166.18 631.85 -30.37 6.08
หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดนินําสงคลงัจากเงินในงบประมาณ 
                   รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรายจายงบประมาณปกอน 
ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรมบัญชกีลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงนิจากระบบ   GFMIS         
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  3.3.2 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    เดือนกันยายน  2551  จังหวัดระยองมีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน  
255.75  ลานบาท  ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวน  414.85  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดระยองขาดดุล  159.10  ลานบาท 
 
ตารางที่  26 :  แสดงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระยอง   
                       ประจําเดือนกันยายน  2551 

หนวย: ลานบาท 
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายได 338.62 503.46 167.91 597.17 445.59 368.82 664.76 314.45 360.97 307.42 189.01 255.75

รายจาย 88.92 173.27 211.22 211.57 199.18 229.08 208.59 256.40 257.38 262.88 289.90 414.85

ดุลการคลัง 249.70 330.19 -43.31 385.60 246.41 139.74 456.17 58.05 103.59 44.54 -100.89 -159.10

% 694.95 429.87 -122.29 549.61 -26.46 -58.59 61.39 -94.41 -59.37 -149.79 395.04 -85.65

หมายเหตุ:  %  คอื  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา: เปนขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดระยอง คือ อบจ. 1 แหง  อบต. 28  แหง, เทศบาล  3  แหง   
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สวนที่ 4 : ความคบืหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
                         และงบบริหารจังหวดัแบบบูรณาการ   
                         ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
 
4.1  โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2551  จังหวัดระยอง ไดรับ
งบประมาณ  107  ลานบาท 

 จํานวน 569 โครงการ   งบประมาณจดัสรรจํานวน  106,657,298  บาท 
 เบิกจายแลว  100.47  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  94.2 
 อยูระหวางดําเนินงาน  6.16  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  4.8 
 งบประมาณคงเหลือ   0.35   ลานบาท 

 

ชุมชน ราชการ
ระหวาง

ดําเนินงา
แลวเสร็จ งบประมาณ เบิกแลว รอยละ คงเหลือ

1 โครงการเรียนรูชุมชน 135 134 1 2 133 23,372,431 22,397,308 95.83 975,123

2 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน 277 277 0 4 273 52,323,416 49,714,236 95.01 2,609,180

3
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน
53 53 0 1 52 9,909,107 9,709,107 97.98 200,000

4

โครงการรองรับความ

ออนแอและระบบครอบครัว

ไทย

38 38 0 0 38 5,578,944 5,578,944 100.00 0

5

โครงการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

66 65 1 3 63 15,448,900 13,073,900 84.63 2,375,000

569 567 2 10 559 106,632,798 100,473,495 94.22 6,159,303

ช่ือโครงการ

หนวยดําเนินการ
ลําดับ

รวม

การเบิกจาย
ประเภท

แผนงาน

ผลดําเนินงาน

หมายเหตุ:  ขอมูล ณ  วันที่ 30 ตุลาคม 2551 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 

 
  
 
\ 
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4.2   งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  จังหวัดระยอง  ไดรับ
งบประมาณ  10  ลานบาท 

 จํานวน 8 โครงการ    
 ผลการเบิกจาย  7.10 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  71.1 
 คงเหลือ  2.89  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  28.9 

                                                หนวย : บาท 

 เบิกจาย  คงเหลือ

1

1.1
โครงการกอสรางระบบประปา ตําบล

เนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
สํานักงาน

จังหวัดระยอง
1,989,000.00      1,989,000.00    -                   เสร็จเรียบรอยแลว

1.2
โครงการขุดลอกหนาฝายทายวัดภูดร

นิ่มเสนาะ หมู 7 ต.บานฉาง
อ.บานฉาง 1,000,000.00      1,000,000.00    -                   เสร็จเรียบรอยแลว

1.3
โครงการขุดลอกหนาฝายกรมพัฒนา

ที่ดิน   หมู 7 ต.บานฉาง
อ.บานฉาง 550,000.00         550,000.00       -                   เสร็จเรียบรอยแลว

1.4
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อ

ทําการปรับภูมิทัศนของโรงเรียน

โรงเรียนระยอง

วิทยาคม
700,000.00         700,000.00       -                   เสร็จเรียบรอยแลว

1.5
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา  คสล.

ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. และโรงสูบ
สํานักงาน

จังหวัดระยอง
640,000.00         -                   640,000.00       

 กําลังดําเนินการ(กันเงินไว

เบิกเหล่ือมปทั้งหมด

รวม  5  โครงการ 4,879,000.00      4,239,000.00    640,000.00       

2

2.1
โครงการสรางสนามกีฬาประจําตําบล

 หมู 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา 
อ.นิคมพัฒนา 1,000,000.00      1,000,000.00    -                   เสร็จเรียบรอยแลว

รวม  1  โครงการ 1,000,000.00      1,000,000.00    -                   

3

3.1
โครงการปรับปรุงระบบเสียงและ

ระบบภาพของหองประชุมภักดีศรี

้

สํานักงาน

จังหวัดระยอง
1,620,000.00      1,617,305.00    2,695.00           เสร็จเรียบรอยแลว

3.2
โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการ

และศูนยทดสอบโยธาธกิารจังหวัด

สํานักงาน

โยธาธกิารและ
2,500,000.00      250,000.00       2,250,000.00    

 กําลังดําเนินการ(กันเงินไวเบิก

เหลื่อมป 4 งวดจาก 5 งวด)

รวม  2  โครงการ 4,120,000.00      1,867,305.00    2,252,695.00    

9,999,000.00      7,106,305.00 2,892,695.00 

1,000.00             เหลือทั้งหมด 2,893,695.00    

 งบประมาณ  

ท่ีไดรับอนมัุติ

 ผลการเบิกจายงบประมาณ
หมายเหตุ

 รวมทั้งส้ิน   8   โครงการ

ลําดับ ช่ือโครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

การแกไขปญหาเรงดวนของจงัหวัดและปญหาความเดือดรอนของประชาชน

การสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและวาระแหงชาติ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการของจงัหวัด

หมายเหตุ:  เงินที่ยังไมไดเบิกจํานวน 2,892,695 บาท  แบงเปน  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 2,890,000 บาท เหลือจากอนุมัติ  
                  โครงการ 1,000 บาท เงินเหลือจากการดําเนินโครงการ 2,695 บาท 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
       

5.1 สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  เดือนกันยายน 2551   ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอน   โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน  78.00  ลานบาท  หดตัวรอยละ  17.98  ตามการลดลง
สินคาประเภทอาหาร  ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก  ซ่ึงเปนสินคาหลัก    เนื่องจากผูบริโภคเกิดการ
ชะลอตัว  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก  ทุเรียนทอดกรอบ  ปลาหมึก
ปรุงรส   น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  เดือนตุลาคม 2551  มูลคาการจําหนายสินคามี
แนวโนมลดลง   ควรมีการจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา OTOP ประจําจังหวัด และการเผยแพรสินคาทาง
อินเทอรเน็ต   เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดจําหนายสินคา    
 

ตารางที่ 27 :  แสดงรายไดจากการจําหนายสินคาหนึง่ตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

ทั้งป ครึ่งปแรก คร่ึงปหลัง ก.ย. ครึ่งปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 1,425.63 770.27 655.36 95.10 778.41 312.41 97.63 78.00

% 22.46 20.35 25.04 37.05 1.06 -0.27 -7.12 -17.98 

1. ประเภทอาหาร 973.39 534.39 439.00 60.78 524.78 199.81 57.18 49.23

% 26.50 23.60 30.22 34.59 -1.80 -4.09 -18.51 -19.00 

2. ประเภทเครื่องดื่ม 47.81 31.93 15.88 1.87 31.58 12.13 5.26 2.14

% 22.24 34.27 3.59 -32.00 -1.10 60.66 178.31 14.44

3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 10.80 7.36 3.44 0.38 6.66 2.71 0.71 1.20

% 2.44 -5.31 24.19 322.22 -9.51 123.97 69.05 215.79
4. ประเภทของใช/ของ

ตกแตง/ของที่ระลึก
344.56 164.70 179.86 29.85 191.45 83.75 28.07 22.34

% 13.04 6.93 19.28 65.65 16.24 -4.63 -7.66 -25.16 

5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 49.07 31.89 17.18 2.22 23.94 14.01 6.41 3.09

% 22.07 44.37 -5.14 -34.12 -24.93 67.38 187.44 39.19

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดยีวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   
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5.2 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 

โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน             
โดยใหความชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย      
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยใหประชาชนมีอาชีพเกิดการสราง
งานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่อนุมัติตั้งแตเร่ิมโครงการ  จํานวน  17,753  ราย  เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น   530.29   ลานบาท   สําหรับเดือนกันยายน 2551    การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  311  ราย  (เพิ่มขึ้นรอยละ  11.45)  
และจํานวนเงินอนุมัติ  10.45  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  9.42)  สวนยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป            
มีจํานวน   22.42  ลานบาท  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  21.27  ทั้งนี้  ควรสนับสนุน  สงเสริม
และพัฒนาการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ใหมีการเติบโตมีรายไดสูงขึ้นที่จะสามารถชําระหนี้ไดดีขึ้น 
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ตารางที่ 28 :  แสดงรายการสรุปโครงการธนาคารประชาชน 

หนวย:  ลานบาท 

ทั้งป คร่ึงปแรก ครึง่ปหลัง ก.ย. คร่ึงปแรก ไตรมาส3 ส.ค. ก.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 2,352 924 1,428 297 863 627 163 331

% 10.68 -23.13 54.71 83.33 -6.60 -5.86 -37.31 11.45

จํานวนเงินกู 74.93 30.32 44.61 9.55 27.78 19.33 4.64 10.45

% 10.70 -20.90 51.94 142.39 -8.38 -9.76 -41.71 9.42

รบัชําระคืน 64.70 32.39 32.31 4.45 24.73 18.07 6.07 5.98

% -19.48 -19.23 -19.73 -35.88 -23.65 9.12 -15.10 34.38

เงินกูคงเหลือ 1,183.48 563.27 620.21 101.83 609.62 297.16 100.68 94.12

% -5.27 -12.02 1.83 0.91 8.23 0.48 3.39 -7.57 

หนี้คางชําระ 3 เดือนข้ึนไป 216.28 104.33 111.95 18.40 127.99 66.51 21.54 22.42

% 51.49 59.06 45.05 47.32 22.68 17.32 11.03 21.85

รอยละของหนี้คางชําระ 18.28 18.54 18.01 18.07 21.04 21.56 21.39 21.27

% 62.70 80.38 47.78 45.96 13.46 13.55 10.66 17.71

รายการ
25512550

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
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สวนที่ 6 : เหตุการณสําคัญ 
 

ศาลรธน.ชี้ขาด 'สมัคร' พนนายกฯ 
ที่มา:       

  
วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 14:53 น.  
ตุลาการศาลรธน.มีมติเปนเอกฉันท 9 ตอ 0 ช้ีขาด
คดีชิมไปบนไปและยกโขยงหกโมงเชา ใหนาย
สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ส้ินสุดความเปน
รัฐมนตรี  สวน  ครม .ทั้ งคณะที่ เห ลือยั งคง
รักษาการได 
  ผูส่ือขาวรายงานวา เวลา 15.30 น.         
(9 ก.ย.)คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นนั่ง
บัลลังก เร่ิมอานคําวินิจฉัยคํารองของนายเรือง
ไกร ลีกิจวัฒนา สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ระบบสรร
หา ในฐานะผูรองที่ 1 และคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผูรองที่ 2 ขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย การสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี 
ของนายสมัคร สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะผูถูกรอง หลังจากที่นายสมัครไดรับโปรด
เกลาฯ แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี แตยังคงทํา
หนาที่พิธีกรในรายการ"ชิมไปบนไป"และ"ยก
โขยงหกโมงเชา"ใหแกบริษัท เฟซ มีเดีย เขาขาย
กระทําตองหามตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 
182 วรรคหนึ่ง (7) และมาตรา 267 ประกอบ 182 
วรรคสาม และมาตรา 91 
  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเปนเอก
ฉันท 9 ตอ 0 วา นายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง กรณีดําเนินรายการ "ชิม
ไปบนไป" และ "ยกโขยงหกโมงเชา" เปนการ
รับจางตามนัยของมาตรา 267 คือเปนลูกจางของ
บริษัท เฟซ มีเดีย และมาตรา 182 วรรค 1 (7)      

ที่หามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดํารงตําแหนง
ใด ๆ ในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่
ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกันหรือเปนลูกจางของบุคคลใด จึง
วินิจฉัยวา ผูถูกรองสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรี พนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงสงผลตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 180 บัญญัติไวชัดเจนวา รัฐมนตรีทั้งคณะ
ตองพนจากตําแหนงเมื่อ (1) แตศาลพิจารณาให 
คณะรัฐมนตรีทุกคนอยูรักษาการตอจนกวาจะได
นายกรัฐมนตรีคนใหม ตามมาตรา 181 
  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบางสวน
ตอ คํารองของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนา สมาชิก
วุฒิสภา(ส.ว.)ระบบสรรหา และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย การสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี ของนาย
สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี หลังจากที่นาย
ส มั ค ร ไ ด รั บ โ ป ร ด เ ก ล า ฯ แ ต ง ตั้ ง เ ป น
นายกรัฐมนตรี แตยังคงทําหนาที่พิธีกรใน
รายการ"ชิมไปบนไป"และ"ยกโขยงหกโมงเชา"
ใหแกบริษัท เฟรช มีเดีย เขาขายกระทําตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 182 วรรคหนึ่ง (7) 
และมาตรา 267 ประกอบ 182 วรรคสาม และ
มาตรา 91 หรือไม 
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  "ขอเท็จจริงไดความจากการไตสวนของ
ผูถูกรองวา หลังจากที่ผูถูกรองเขารับตําแหนง
นายกฯแลว ผูถูกรองยังคงเปนพิธีกรในรายการ
ชิมไปบนไป และยกโขยง 6 โมงเชา ใหแกบริษัท 
เฟรช มีเดีย จํากัด เมื่อพิเคราะหถึงลักษณะกิจการ
งานที่ บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด ไดทํารวมกับผูถูก
รองมาโดยตลอดเปนเวลาหลายป โดยบริษัท 
เฟรช มีเดีย จํากัด ทําเพื่อมุงคาหากําไร มิใชเพื่อ
การกุศลสาธารณะและผูถูกรองก็ไดรับคาตอบแทน
อยางสมฐานะและภารกิจ เมื่อไดกระทําใน
ระหวางที่ผูถูกรองดํารงตําแหนงเปนนายกฯ จึง
เปนการกระทํา และนิติสัมพันธ อันอยูในขอบขาย 
มาตราที่ 267 ประสงคจะปอง ปราม เพื่อมิให
เกิดผลประโยชนทับซอนกับภาคธุรกิจเอกชนแลว 
  ทั้งยังปรากฎจากคําใหการสัมภาษณของ
ผูถูกรอง ในหนังสือพิมพสกุลไทย ฉบับที่ 47 
ประจําวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2544 หนา 37 อีก
ดวยวา การทําหนาที่พิธีกรกิติมาศักดิ์ รายการ
โทรทัศนชิมไปบนไป ที่ออกอากาศทุกวันเสาร
เวลา 10.30 - 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 
ผลิตรายการโดย บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด นั้น     
ผูถูกรองไดรับเงินเดือนจาก บริษัท เฟรช มีเดีย 
จํากัด เดือนละ 80,000 บาท สําหรับหนังสือของ
นายศักดิ์ชัย มีถึงผูถูกรองลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2550 ปรึกษาวาผูถูกรองจะดําเนินการอยางไรใน
การเปนพิธีกรรับเชิญในรายการชิมไปบนไป 
และหนังสือของผูถูกรองก็มีถึงนายศักดิ์ชัย ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2550 แจงวา ผูถูกรองจะทําให
เปลาๆ โดยไมรับคาตอบแทนเปนคาน้ํามันรถ 
เหมือนอยางเคยนั้น ผูถูกรองก็ไมเคยแสดง
หนังสือทั้งสองฉบับนี้มากอนจนถูกคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเรียกใหช้ีแจง   โดยผูถูกรองชี้แจงเมื่อ 

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และยังคงยืนยันเสมือน
วา กอนเดือนธันวามคม 2550 ผูถูกรองไดรับ
คาตอบแทนเปนเพียงคาน้ํามันรถเทานั้น ซ่ึง
ขัดแยงตอคําเบิกความของนางดาริกา และ
หลักฐานทางภาษีอากรดังกลาวขางตนที่วา 
  กอนหนานั้นผูถูกรองไดรับคาจางแสดง 
ไมใชคาน้ํามันรถ อันเปนขอพิรุธ สอแสดงวาเปน
การทําหลักฐานยอนหลังเพื่อปกปดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับคาตอบแทนของผูถูกรอง ทั้งผูถูกรองเอง
ก็เบิกความวา ผูถูกรองไมไดรับคาน้ํามันรถและ
คาใชจาย นาจะเปนการนําเงินไปใหคนขับรถ
มากกวา ก็ขัดแยงกับคําชี้แจงของผูถูกรอง ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2551ซ่ึงใหการวา การที่ผูถูก
รองไดรับเชิญไปในรายการชิมไปบนไป จะ
ไดรับคาพาหนะ โดยคาพาหนะจะไดรับเฉพาะ
เมื่อไดไปออกรายการเทานั้น ถาไมไดไปออก
รายการตามที่เชิญมา ก็ไมไดรับคาพาหนะ จึงรับ
ฟงเปนอยางหนึ่งอยางใดไมได พยานหลักฐาน
ทั้งหมดมีน้ําหนักใหรับฟงไดวา 
  ผูรองทําหนาที่พิธีกรในรายการชิมไป
บนไป หลังจากเขาดํารงตําแหนงนายกฯแลว โดย
ไดรับคาตอบแทนจาก บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด  
ผูถูกรองยังคงไดรับคาตอบแทนที่มีลักษณะเปน
ทรัพยสินจาก บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด ดังนั้น 
การที่ผูถูกรองเปนพิธีกรใหแก บริษัท เฟรช มีเดีย 
จํากัด จึงเปนการรับจางทําการงานตาม
ความหมายของคําวา 'ลูกจาง' ตามนัยแหง
รัฐธรรมนูญมาตรา 267 แลว กรณีนี้ถือไดวาผูถูก
รองเปนลูกจางของ บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด อัน
เปนการกระทําอันตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา  267     ความเปนรัฐมนตรีของผูถูกรองจึง 
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ส้ินสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 
วรรค1(7) 
  อนึ่งมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน 
เห็นวาผูถูกรองเปนลูกจางของ บริษัท เฟรช มีเดีย 
จํากัด อันเปนการกระทําอันตองหามตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 267 จึงไมจําตองวินิจฉัยใน
ปญหาวาผู ถูกรองดํารงตําแหนงใดในบริษัท 
เฟรช มีเดีย จํากัด หรือไมอีก 
  สวนตุลาการรัฐธรรมนูญอีก 3 คน เห็น
วาการเปนพิธีกร การใชช่ือรายการชิมไปบนไป
และการใชรูปใบหนาของผูถูกรอง ในรายการ
ของ บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด เปนการตกลงเขา
กันเพื่อการกระทํากิจการรวมกัน ดวยประสงคจะ
แบงปนกําไรอันจะพึงได ไดแกกิจการที่ทํานั้นใน
ลักษณะเปนหุนสวนรวมกัน ดังนั้นการกระทํา
ของผูถูกรองใหแก บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด จึง
เปนการดํารงตําแหนงในหางหุนสวน โดยมุงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน และไมจําตอง
วินิจฉัยในปญหาวา ผู ถูกรองเปนลูกจางของ 
บริษัท เฟรช มีเดีย จํากัด เปนการกระทําอัน
ตองหามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 267 หรือไมอีก 
  อาศั ย เหตุ ผลดั งกล า วข า งตน  ศาล
รัฐธรรมนูญมีมติเปนเอกฉันท จึงวินิจฉัยวาผูถูก
รองกระทําการอันตองหามตามมาตรา 267 มีผล
ใหความเปนรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี ผูถูกรองสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 182 วรรค1(7) และเมื่อศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา นายกรัฐมนตรี ผูถูกรอง 
กระทําการอันตองหามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
267 เปนเหตุใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง
เฉพาะตัว และเมื่อความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง   ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  

 
182 จึงเปนเหตุใหรัฐมนตรีทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 180 วรรค 1(1) 
แตดวยความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเปน
การสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ทําใหรัฐมนตรีใน
คณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม จะ
เขารับหนาที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 
   นัดฟงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
วันนี้ ผูรองที่ 1 ผูรองที่ 2 และตัวแทนผูถูกรองมา
ตามกําหนอดนักแลว ศาลรัฐธรรมนูญไดอานคํา
วินิจฉัยที่ 12/2551 และ 13/2551 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2551 เร่ืองประธานวุฒิสภาสงคํารอง
ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการเลือกตั้ง
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุด
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีใหคูกรณี
ทราบ ใหสําเนาคําวินิจฉัยใหคูกรณีทั้ง 2 ฝาย" 
 

โปรดเกลาฯ “สมชาย” นั่งนายกคนที่ 26  
  วันที่ 18  กันยายน 2551 เมื่อเวลา 17.30 
น.  นายชัย ชิดชอบ  ประธานสภาผูแทนราษฎร                 
เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูล
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง  นายสมชาย   
วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี  และหลังจาก
ได รับการโปรดเกลาฯ  แลว  จะเดินทางไปที่
บานพักนายสมชายทันที 
  ขณะที่บรรยากาศที่บานวงศสวัสดิ์ ไดมี
บรรดารัฐรัฐมนตรี  ส .ส .  สมาชิกพรรคพลัง
ประชาชน ทยอยมารวมแสดงความยินดี อาทิ 
นาย ชูศั กดิ์  ศิ รินิ ล  รั ฐมนตรี ประจํ าสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี   นายมิ่งขวัญ   แสงสุวรรณ   รมว. 
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อุตสาหกรรม  นายวิชาญ  มีนชัยนันท  รมช .
สาธารณะสุข นายสมศักดิ์ เกียรติ์สุรนนท รมว.
วัฒนธรรม รวมถึงนายประภัสร จงสงวน ผูสมัคร
รับเลือกตั้งผูวาฯ กทม. พรรคพลังประชาชน 
  จากนั้น เวลา 18.54 น. นายชัย ชิดชอบ 
ประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยนายพิทูร 
พุมหิรัญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดอัญเชิญ
พระบรมราชโองการมายังบานพักนายสมชาย     
ที่หมูบานเบเวอรลีฮิลล ถนนแจงวัฒนะ  โดย
นายกรัฐมนตรี นางเยาวภา  วงศสวัสดิ์ ภริยา 
พรอมบุตรธิดา และขาราชการชั้นผูใหญ รออยู ณ 
บริเวณหองพิธี อยางพรอมเพรียงกัน เมื่อไดเวลา 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรอานพระบรมราช
โองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ดังนี้ พระบรมราช
โองการ  ประกาศ  แต งตั้ งน ายกรั ฐมนตรี 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหประกาศวา 
  ดวยความเปนนายกรัฐมนตรีของนาย
สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ไดส้ินสุดลง
เฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุ ทธศั ก ร าช  2550 มาตร า  182 ว ร รคหนึ่ ง 
อนุมาตรา 7 และประธานสภาผูแทนราษฎรไดนํา
ค ว า มก ร าบบั ง คมทู ลพ ร ะ ก รุ ณ า ว า  สภ า
ผูแทนราษฎรไดลงมติเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 
เห็นชอบดวยในการแตงตั้งนายสมชาย วงศสวัสดิ์ 
เปนนายกรัฐมนตรี ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
สภาผูแทนราษฎรจึงทรงพระราชดําริวา นาย
สมชาย วงศสวัสดิ์ เปนผูที่สมควรไววางพระราช
หฤทัยใหดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรี 
  

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 171 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงทรง     
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ ง  นายสมชาย      
วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีบริหารราชการ
แผนดินตั้งแตบัดนี้เปนตนไปประกาศ ณ วันที่ 18 
กันยายน พุทธศักราช 2551 เปนปที่ 63 ในรัชกาล
ปจจุบัน  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ        
นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร    
  จบแลว  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ถวายคํานับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว แลวอัญเชิญพระบรมราชโองการฯ 
ไปวางที่โตะหมูบูชา ถวายคํานับ กลับไปยืน
ประจําที่ นายกรัฐมนตรี ถวายคํานับ แลวเดิน
ออกไปยืนตรงกลางหนาโตะหมูบูชา ถวายคํานับ
พระบรมฉายาลักษณ ฯ เปดกรวยกระทงดอกไม
แลวกราบราบ ลุกขึ้นยืนถวายคํานับ เสร็จพิธีรับ
พระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
ประวัตินายกรัฐมนตรีคนท่ี 26 ของประเทศไทย 
"สมชาย วงศสวัสดิ์"  
นายสมชาย วงศสวัสดิ์  เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 
พ .ศ .2590 ภูมิ ลํา เนาเปนคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช สมรสกับนางเยาวภา วงศสวัสดิ์ 
มีบุตรดวยกัน 3 คน ไดแก นายยศธนัน วงศสวัสดิ์ 
นางสาวชินณิชา วงศสวัสดิ์ และนางสาวชยาภา 
วงศสวัสดิ์ อาศัยอยูบานเลขที่ 100/159 ซอย 23/2 
หมูบานชลลดา ถนนบางกรวย-ไทรนอย บางบัว
ทอง จ.นนทบุรี  
ประวัติการศึกษา 
เมื่อป 2545 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาบัณฑิต    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ป2539 ปริญญาบัตรหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 38 
ป 2515 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
ป2513 นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ประวัติการทํางาน  
1. ประวัติการดํารงตําแหนงทางการเมือง 

- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แบบ
สัดสวน กลุมจังหวัดที่ 1 

- รองหัวหนาพรรคพลังประชาชน  
2) ประวัติการดํารงตําแหนงราชการ 

- กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรม
ราชูปถัมภ  

- ปลัดกระทรวงแรงงาน  
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝายบริหาร  
- รองปลดักระทรวงยุติธรรม ฝายวิชาการ  
- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณภาค ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓  
- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอาญาธนบุรี  
- ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดนนทบุรี  
- ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดชลบุรี  
- ผูพิพากษาหัวหนาศาลคดีเด็กและเยาวชน

จังหวัดระยอง  
- ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดพังงา  
- ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย  
- ผูพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม  
- ผูพิพากษาศาลแขวงเชียงใหม  
- ผูพิพากษาประจํากระทรวง  
- ผูชวยผูพิพากษา กระทรวงยุติธรรม  

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (จ.ม.ร.)  
- มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)  
- มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)  
- ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)  
- ประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)  
- ทวีติยาภรณชางเผือก (ท.ช.) 
- ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (ท.ม.)  
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ทิศทางในอนาคตและการเตรยีมตัว 
ประเทศไทยในทศวรรษขาหนา  

 

ที่มา : หนังสือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาค  การเงิน  การคลัง เลม 3    
โดย  คณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การคลัง  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  หนา 75-126 
 
 

        1.   บทนํา 
ปจจุบันบริบทแหงการเปลี่ยนแปลง

ภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ทุนนิยม 
บ ริ โ ภ คนิ ย ม   ก า ร แ ข ง ขั น ใ น ต ล า ด เ ส รี              
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก     
ไดสงผลโดยตรงและโดยออม  จนทําใหระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในระยะตั้งแตหลังสงครามเย็นและหลังจากการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 เปนตนมา ไมอาจ
ปรับตัวไดทันกับสถานการณการเปลี่ยนของโลก
ที่เกิดขึ้นและมีแนวโนมที่ภาวะภูมิคุมกันจะตกต่ํา
ลง   เนื่ อ งจ ากภาครั ฐและภาค เอกชนการ
ดําเนินการแกไขในลักษณะแกปญหาเฉพาะหนา
และระยะสั้นมากกวาการวางทิศทางอนาคตดวย
ยุทธศาสตรและการเตรียมตัวในระยะที่ยาวพอ 
ถึงแมภาครัฐจะมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะ 5 ป หรือแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
10 (ป 2550-2554) ซ่ึงใชอยูในปจจุบันก็ตาม  แต
การมองไปไกลกวา 5 ป  เปนสิ่งจําเปนเพื่อเตรียม
ประเทศ โดยมุงเนนการปรับตัวและการสราง
ภูมิคุมกันใหสังคมไทย 

ในการที่จะเตรียมตัวประเทศไทยไป
ขางหนานั้นมีคําถามที่ตองตอบหลายขอคือ 
คํ าถ ามแรก  ในป จจุบั นประ เทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแขงขันในดานตางๆ มาก
นอยเพียงไรเมื่อคํานึงถึงสภาพแวดลอมทรัพยากร
ตางๆ ที่มีอยู คําถามที่สอง  แนวโนมการเปน
สังคมผูสูงอายุซ่ึงคนวัยแรงงาน 1 คน  ในอนาคต
จะตองรับภาระเลี้ยงดูเด็กและคนชรา 5 คนนั้น 
ประเทศไทยจะเพิ่มผลิตภาพอยางไรในภาค
เกษตรและภาคอื่นๆ  คําถามที่สาม  ชองวาง
ระหวางคนรวยและคนจนที่หางขึ้นตามลําดับนั้น
จะปรับดวยยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในทิศทางใด 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ทิศทางอนาคต และยุทธศาสตรการเตรียมตัว
ประเทศไทยใน 10 ปขางหนา ในลักษณะมองไป
ขางหนา ( foresight vision) ซ่ึงทําการวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลจากเอกสาร สถิติและจากการจัด
เวทีเสวนาระหวางผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนไดสวน
เสีย (stake holder) โดยนําเสนอภาพสถานการณ
ของโลกและสถานการณพื้นฐานของประเทศ
ไทยไปพรอมกัน  ในดานเศรษฐกิจ  การเงิน 
การคา การลงทุนทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

สวนที่ 7 : บทความพิเศษ 
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และสถานภาพของบางอุตสาหกรรม รวมทั้งภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ศั ก ย ภ า พ  ขี ด
ความสามารถของประเทศไทยในเวทีโลก 
ตลอดจนปญหา อุปสรรคและทายที่สุดเสนอ
ยุทธศาสตรการเตรียมประเทศไทยใน  10 ป
ขางหนา ในดานตางๆ ดังกลาว ขางตน 

 

2.   การเปล่ียนแปลงของโลกที่มีผลตอการพัฒนา
ประเทศไทย 
 ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการ
เปล่ียนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการ
พัฒนาประเทศเปนอยางมาก  ดังนั้นการพัฒนาใน
ระยะตอไปจึงตองมีการเตรียมความพรอมและ
รู จั กนํ า ศั ก ยภ าพที่ มี อ ยู ม าปรั บ ใช ให เ ป น
ประโยชน  เพื่ อนํ า ไปสู ก ารพัฒนาที่ ยั่ ง ยื น 
แนวโน มของก าร เปลี่ ยนแปลงที่ สํ า คัญมี
ดังตอไปนี้ 
 2 .1    การ เปลี่ ยนแปลงของกระแส
เศรษฐกิจและการเงินโลกและการลงทุน 
 ในปจจุบันการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา
และบริการระหวางประเทศมีความคลองตัวอยาง
มาก การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑการคา
โลกเปนไปอย างรวดเร็วและตอเนื่อง  และ
แนวโนมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อสราง
ความรวมมือทางการคาและการลงทุน ทั้งใน
ระดับทวิภาคี  ภูมิภาค  และพหุภาคี  และการ
รวมกลุมเขตการคาเสรีมีความเขมขนและมี
บทบาทชัดเจนมากและที่เกี่ยวของกับประเทศ
ไทยมีตั้ งแต  องคการการคาโลก  (WTO) ใน
อาเซียน (ASEAN) และเอเชีย-แปซิฟก (APEC) 
ความรวมมือ       ในการพัฒนาพื้นที่ลุมแมน้ําโขง  
 

 
(Great Mekhong Sub-region: GMS) ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในกลุมบังคลาเทศ-อินเดีย-
พมา-ศรีลังกา-ไทย (BIMST-EC) ซ่ึงประเทศไทย
มีบทบาทมากในองคกรเหลานี้ และรวมทั้ ง
บทบาทในองคการสหประชาชาติ  การเปน          
ผูประสานงานประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) การ
ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการ
พัฒนา UNCTAD การประชุมกลุมประเทศไม
ฝกใฝฝายใด เปนตน 
 การเปนผูนําการคาโลกของสหรัฐอเมริกา
ไดลดลงจากภาวะความไมสมดุลทางเศรษฐกิจ   
ที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการคลังอยาง
ตอเนื่อง และการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มี
จีนและอิน เดี ย  ( CHINIA)  เปนตั วจั กรใหม          
ที่ สํ าคัญการผูก เชื่ อมกับบราซิลและรัสเซีย 
(BRIC) ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก ดวยพลัง
ของตลาดขนาดใหญ ในขณะที่ประเทศขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเหลานี้ขาดทักษะการบริหารการเงินได
ทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจ
จริง (real sector) นั้น การขยายตัวของตลาด
การเงินและพัฒนาการเครื่องมือทางการเงินใหมๆ 
ที่ทําใหเกิดการรวมตัวทางดานการเงินระหวาง
ประเทศและธุรกิจกองทุนบริหารความเสี่ยง 
(hedge fund ) ขยายตัวในระดับสูง  การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนภัยคุกคามทาง
เศรษฐกิจที่แตละประเทศตองเผชิญและปรับตัว
ไปตามกฎเกณฑการคาที่สลับซับซอนมากขึ้น 
สรางแรงกดดันในการกํากับดูแลการเคลื่อนยาย
ทุนจากตางประเทศไมใหเกิดความผันผวนตอ
ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 
 อยางไรก็ตาม การเคลื่อนยายทุนไดสราง
โอกาสทางการคาใหม ๆ     เพิ่มชองทางระดมทุน 
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ของธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีความยืดหยุนและรวดเร็วมากขึ้น  การที่จะชวย
สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิทยาการดานตางๆ 
ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวของประเทศ
ตางๆ  รวมทั้ งประเทศไทยจึง เปนสิ่ งจํ า เปน 
สําหรับการดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก  เพื่อ
สรางความเชื่อมโยงประเทศใหเปนสวนหนึ่งของ
การผลิตโลก 
 ดานธนาคารพาณิชยนั้นหากเปรียบเทียบ
กับกลุมอาเซียน  10 ประเทศที่อยูในสมาชิก
อาเซียนแลว ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือคอนไป
ทางประเทศที่เกือบจะพัฒนาแลวในทางการเงิน 
(เชน  สิงคโปร ฟลิปปนส และมาเลเซีย) ประเทศ
ไทยอยูระดับกลาง สวนประเทศที่ลาหลังกวาคือ 
พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ซ่ึงอาเซียนเองก็
จะตองใหความชวยเหลือในเรื่องการรับรูความ
เปลี่ยนแปลงตอประเทศสมาชิก 
 การบริหารจัดการดานตลาดเงินและ
ตลาดทุนที่มีความกาวหนาในภูมิภาคนี้ไดแก 
ประเทศสิงคโปรและเกาหลีใต โดยประเทศ
สิงคโปรเรงพัฒนาคนเพื่อใหมีความสามารถสูง
ในดานการเงินดวยการลงทุนจางผูเชี่ยวชาญให
คําปรึกษาและถายทอดความรูซ่ึงเปนแบบอยาง
ใหแกเกาหลีใตในการเรงปรับตัวใหทันตอการ
แขงขันในตลาดโลก 
 การลงทุนจากตางประเทศ (FDI) เปน
ปจจั ย เกื้ อหนุนโดยตรงตอการ เติบโตทาง
เศรษฐกิจและประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญอาศัย 
FDI เปนทุนสําคัญ พรอมทั้งคาดหวังการถายทอด
เทคโนโลยีจากตางประเทศผานการลงทุนดวย  
ในระหวางประเทศคูแขงของไทยนั้น      จากการ 

 
วิเคราะหของคณะวิจัยพบความแตกตางของ
ผลกร ะทบจ าก  FDI ควบคู กั บ ร ะดั บ ขอ ง
เทคโนโลยีอยางชัดเจนคือ ในประเทศสิงคโปร
และไตหวัน FDI รวมกับการใชเทคโนโลยีสูงสง
ผลกระทบสูงถึงรอยละ  75 และ  67 ของการ
เติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
ตามลํ าดับ  ในขณะที่ประ เทศไทยที่ มี  FDI         
ในสาขาเทคโนโลยีพื้นฐาน (อุตสาหกรรมรถยนต 
ไสไก และยาง เปนตน จึงมีผลกระทบตอ GDP 
รอยละ 55 และ FDI มีผลตอ GDP ของจีน อินเดีย 
และเวียดนามในระดับต่ํา (รอยละ 28,25 และ 22 
ตามลําดับ) 
 2.2   การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
อยางกาวกระโดด 
 ค ว า ม ก า ว หน า อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
เทคโนโลยีหลัก (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีวัสดุ และ
นาโนเทคโนโลยี ) และความสามารถในการ
ผสมผสานการใช เทคโนโลยี เหลานี้ เข ากับ
ความคิดสรางสรรค เปนปจจัยสําคัญในการ
ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม  ให
กลายเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ดวยเหตุนี้ประเทศ
ตางๆจึงใหความสําคัญกับการลงทุนวิจัยพัฒนา
อยางตอเนื่องดวยมูลคาสูง คิดเปนรอยละ 2-4 
ของ GDP  
 สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังอยูในระดับต่ํา ขีด
ความสามารถดานวิทยาศาสตรโดยรวมของ
ประเทศไทยอยูในระดับเกือบสุดทายเมื่อเทียบกับ
ประเทศคูแขงขันไทย  มีการลงทุนวิจัยพัฒนา
เฉลี่ยประมาณปละ 12,000 ลานบาท คิดเปนเพียง
รอยละ  0.26   ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
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ขณะที่การใช เทคโนโลยีการผลิตสินคาของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมสวนใหญ
ของไทยยังเปนการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีการ
ผลิตระดับพื้นฐาน เชน การผลิตเสื้อผา สินคา
อุปโภคและบริโภค และการประกอบอุปกรณ
คอมพิ ว เ ตอร  เ ป นตน  นอกจากนี้ ร า ยจ า ย
คาธรรมเนียมทางเทคโนโลยี ที่ เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมา แสดงวา การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนการ
เติบโตที่ไมไดอาศัยการมีเทคโนโลยีของตัวเอง 
ซ่ึงหากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและ
วิธีการดําเนินกิจกรรมการผลิตที่เปนอยู จะไม
ชวยให เกิดการเรียนรู เพื่ อการปรับตัว เข าสู
เศรษฐกิจฐานความรูที่เหมาะสม และตกอยูใน
ฐานะที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ตลอดเวลา 
 2.3   การเปล่ียนแปลงดานสังคม 
 จํานวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 7 
พันลานคนในป 2555 และ 9 พันลานคนในป 
2590 ซ่ึงเพิ่มดวยฐานอัตราเพิ่ม 1.4 ตอป แมอัตรา
เพิ่มจะคอนขางต่ํา แตประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น
จากพัฒนาการทางการแพทยและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ทําใหประเทศพัฒนาแลวเขาสู
สั ง ค ม ผู สู ง อ า ยุ แ ล ว เ ป น ส ว น ใ หญ  เ ช น 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน เกาหลีใต (รวมทั้ง
ประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทยที่กําลังเขาสู
สังคมผูสูงอายุ) สงผลใหการออมและความมั่งคั่ง
ของประเทศเหลานี้ลดลง  เนื่องจากผลิตภาพ
แรงงานที่เพิ่มขึ้นในอัตราต่ํา นอกจากนี้คาใชจาย
ในดานสาธารณสุขและการดูแลผูเกษียณอายุมี
จํานวนที่ เพิ่มสูงขึ้น  ซ่ึงเปนท้ังโอกาสและภัย
คุกคามตอประเทศไทยในระยะตอไป     กลาวคือ 

 
ประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินคาเพื่อสุขภาพและการใหบริการดานอาหาร
สุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพื้น บาน 
สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของ
ผูสูงอายุจากประเทศเหลานี้ แตในขณะเดียวกัน
จะเปนภัยคุกคามในดานการเคลื่อนยายแรงงานที่
มีฝมือและทักษะจากประเทศไทยไปสูประเทศที่
มีผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งการแขงขันในการ
ดึงดูดเงินลงทุนเขาสูประเทศ 
 การคายุคโลกาภิวัตนที่ความกาวหนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร รวมทั้งวัฒนธรรมอันหลากหลาย
จากทั่วทุกมุมโลกสามารถนํามาเผยแพรได
สะดวกรวดเร็ว กลายเปนทั้งการสรางโอกาสและ
ปญหาใหม ๆ ตามมา  โอกาสที่เกิดขึ้นคือ  ความ
ตองการบริโภคสินคาและบริการที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะกระแสนิยม
ตะวันออก สงผลใหประเทศที่มีวัฒนธรรมมา
ยาวนานอยางประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนา
สินคาและบริการท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและ
สรางรายไดมากขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงรสนิยม
ของผูบริโภคที่มีแนวโนมใหความสําคัญกับ
สุขภาพและธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลกชวยให
เ กิ ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และ
เกิดกระแสความนิยมบริโภคสินคาเชิงอนุรักษ
และสินคาสุขภาพ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนา
ภูมิปญญาทอง ถ่ินของไทยและนํ ามาสร าง
มูลคาเพิ่ม ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สราง
มูลคาทางเศรษฐกิจได 
 ขณะเดียวกันปญหาที่ตองเผชิญคือการ
แพรขยายของวัฒนธรรมตางชาติ     อาจจะทําให 
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วัฒนธรรมดั้ ง เดิมซึ่ ง เปนทุนทางสังคมของ
ประเทศเริ่มเสื่อมถอยหากไมไดรับการอนุรักษ
และสืบสานอยางเหมาะสม ขณะที่วิถีชีวิตของ
ประชาชนที่เปลี่ยนไปจากการขยายเขตเมืองอยาง
รวดเร็ว คานิยมที่เปลี่ยนไปและปญหาบริโภค
นิยม  ปญหาสังคมของวัยรุน  ในหลากหลาย
รูปแบบเปนตน ลวนกอใหเกิดผลรายตอเศรษฐกิจ
และสันติสุขของสังคมในชวงทศวรรษที่ผานมา 
 2.4   การเคล่ือนยายของคนอยางเสรี 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสง
และกระแสโลกาภิวัตน สงผลใหมีการเดินทาง
เพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่ว
โ,กมากขึ้น ในขณะที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจก็มักจะมุงไปสูการ
ส ง เสริ ม ให มี ก าร เคลื่ อนย า ยแรงง านและ
ผูประกอบการเพื่อไปทํางานในตางประเทศได
สะดวกขึ้น 
 นอกจากนั้นยังมีปจจัยที่สงผลใหมีการ
เคลื่อนยายของคนระหวางประเทศมากขึ้นใน
อนาคตที่ สําคัญอีก  2 ปจจัย  ไดแก  (1) กําลัง
แรงงานของกลุมประเทศที่เขาสูสังคมผูสูงอายุที่
ลดลง  จะนําไปสูความตองการแรงงานจาก
ตางประเทศมากขึ้น และเปนที่คาดวาจะนําไปสู
โอกาสในการเคลื่อนยายของแรงงานที่มีทักษะ
ระดับต่ําถึงปานกลางจากประเทศยากจนและ
ประเทศกําลังพัฒนาไปสูประเทศที่พัฒนาซึ่งเขาสู
สังคมผูสูงอายุไปแลว (2) สังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู ทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญของบุคลากรที่มีความรูสูงที่มีตอการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ในขณะที่การปรับปรุงระบบการศึกษาและพัฒนา
บุคลากรดานตาง ๆ   ของประเทศจะตองใชเวลานาน 

 
ดังนั้นการสงเสริมใหผูมีประสงการณและความรู
มาทํางานไดหลากหลายอาชีพ ในประเทศจึงเปน
กลยุทธหนึ่งในการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศเชน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร 
ออสเตรเลีย เปนตน หลายประเทศในปจจุบันเริ่ม
หาทางที่จะดึงดูดบุคลากรที่ขาดแคลนจาก
ประเทศอื่นๆ และในอนาคตการแขงขันดึงดูด
บุคลากรโดยเฉพาะในกลุมคนที่มีความสามารถ
สูงจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันประเทศ
ตางๆ  ไดคํานึงถึงผลกระทบตอความมั่นคง
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และ
การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ 
 2.5  การเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 สถานการณทรัพยากรธรรมชาติขาด
แคลนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมโลก
มีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงตามการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะ
เรือนกระจก กาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่
เพิ่มสูงขึ้น Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) คาดวาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 2 
องศาเซลเซียส จะทําใหพื้นที่เขตรอนแหงแลง
และถึงรอนแหงแลง (arid, semi-arid) เชน อินเดีย 
จีนตอนกลางมีผลผลิตลดลงอยางรุนแรงมากในป 
2020 สวนเขตเกษตรน้ําฝนมีธัญพืชลดลงทั่วโลก
ถึงรอยละ 3.5 ในขณะที่ 39 จาก 117 ประเทศทั่ว
โลกในเขตอบอุนสามารถผลิตอาหารไดเพิ่มขึ้น
แตอีก 29 ประเทศ มีผลผลิตธัญพืชลดลงและ
โดยรวมแลวโลกจะมีธัญพืชลดลงสุทธิ 89 ลาน
ตัน   ซ่ึงมาจากประเทศกําลังพัฒนาเปนสวนใหญ 
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อนึ่งการเพิ่มของอุณหภูมิสงผลใหพืชในเขต
อบอุนเพิ่มขึ้น ไดแก  ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวโพด 
และมันฝร่ังและในเขตรอน  (tropical) พืชที่มี
ผลผลิตสูงขึ้นไดไดแก  ถ่ั ว เหลือง  ข าว  มัน
สําปะหลัง ขาวฟาง ลูกเดือย ขาวโพดและออย 
ภาวะโลกรอนอาจทําใหความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง ความแปรปรวนในภูมิอากาศบอย
ขึ้นและรุนแรงสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย  จากการเกิดภัย
ธรรมชาติบอยครั้งขึ้น ทั้งภาวะน้ําทวม ภัยแลง 
ไตฝุนและเฮอริเคน ปรากฎการณเอลนิโญ รวมถึง
การเกิดและแพรระบาดของเชื้อโลกที่มีรหัส
พันธุกรรมใหมๆ เชน โรคซารส และไขหวัดนก 
เปนตน ซ่ึงเปนขอจํากัดของการผลิตและการ
ดํารงชีวิตของประชากรโลก และนําไปสูความไม
ยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต ขอเท็จจริงขางตน
นี้มีนัยยะตอการปรับตัวของภาคเกษตรของไทย
อยางสําคัญ 
 ความตระหนักถึงปญหาดังกลาวผลักดัน
ใหเกิดความเคลื่อนไหวในเวทีโลก นํามาสูการ
สรางขอตกลงระหวางประเทศและพันธกรณี
ตางๆ ในการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกัน 
ประเทศไทยจึงไดรวมเปนภาคีในสนธิสัญญาที่
เรงรัดใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในหลายดาน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางงยั่งยืน  อาทิ (1) อนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
biological Diversity ) เพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศ  (2) 
อนุ สัญญาว า ด ว ยก า รอนุ รั กษ พื้ นที่ ชุ มน้ํ า               
(Convention on Wetlands of International 
Importance  as  Water flow  Habitat-RAMSAR)  

 
เพื่ออนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน โดยเฉพาะการใชประโยชนพื้นที่ชุม
น้ําอยางชาญฉลาด (3) อนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่
ใกลจะสูญพันธุ (Convention of International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora-CITES) เปนตน 
 

3. สถานะของประเทศไทยในปจจุบัน 
3.1   สถานะดานประชากรและสังคม 

  การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยมีอัตรา
คอนขางต่ําอันเปนผลมาจากความสําเร็จของ
นโยบายคุมกําเนิดและวางแผนครอบครัว ในอีก 
15 ป ขางหนาประเทศไทยจะเปนประเทศหนึ่งที่
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เมื่อโครงสรางประชากร
จากที่มีลักษณะเปนรูปโองจะคอยๆ เปลี่ยนเปนป
รามิตหัวกลับซึ่งหมายความวาในอนาคตผูอยูใน
วัยทํางาน 1 คนจะมีภาระเลี้ยงดูเด็กและคนชรา 4-
5 คน ซ่ึงมีนัยยะเรื่องผลิตภาพของคนวัยทํางานที่
จะตองไดรับการพัฒนาใหทันกับภาระเลี้ยงดูที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีแนวโนม
การพัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากดัชนี
วัดผลการพัฒนาคน (Human Development Index 
: HDI) ของ UNDP ที่วัดดานสาธารณสุข 
การศึกษาและมาตรฐานความ เปนอยู เปน
เครื่องวัด นอกจากนี้การพิจารณาระดับการพัฒนา
ดานตางๆ ของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดย
สถาบันอื่นๆ อาทิ สถาบัน IMD , “WEF และ 
OECD พบประเด็นสําคัญคือ จํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตยังอยูใน
เกณฑต่ํา    ขณะเดียวกันการประเมินเชิงคุณภาพ 
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การศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของ
ประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซียและ
อินเดีย แตดีกวาฟลิปปนส จีน เกาหลีใต และ
อินโดนีเซีย ในขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตของ
แ ร ง ง าน ไทย ยั ง ต่ํ า คิ ด เ ป น  6 . 2  ดอลล า ร
สหรัฐอเมริกาตอคนตอช่ัวโมงเมื่อเทียบกับ
มาเลเซีย เกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน
มากกวา 11 ดอลลารสหรัฐอเมริกา สําหรับการ
บริการสุขภาพของไทยที่เปนเปาหมายสําคัญของ
การพัฒนาแหงสหวรรษ สวนใหญบรรลุเกณฑที่
กําหนด แตยังคงมีประเด็นดานสัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยของไทยตอประชากรอยูในระดับ
ต่ําประมาณ 30 คนตอประชากรแสนคน ขณะที่
ญ่ีปุนมี 201 คน อินเดีย 51 คน จีน 164 คน ตอ
ประชากรแสนคน 
 ในดานสังคมนั้นพบวา สังคมไทยกําลัง
เผชิญปญหาวิกฤติคานิยม คุณธรรม จริยธรรม 
ขาดจิตสํานึกสาธารณะ สถาบันครอบครัวออน
แลลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการกระจาย
รายไดที่ไมทัดเทียมกัน แมวาในปจจุบันความ
ยากจนไดลดลง และการกระจายรายไดจะดีขึ้น
เล็กนอย แตความเทาเทียมกัน (Gini coefficient 
อยูที่ 0.44 โดยประมาณ) ยังคงนอยกวาอีกหลาย
ประเทศเชน ญ่ีปุน เกาหลีใตและไตหวัน 
 3.2   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 คนไทยไดรับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น 
แตคุณภาพการศึกษายังคงเปนปญหาตอเนื่องที่
ตองใหความสําคัญโดยเรงดวน จากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ  4 วิชาหลัก (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ     คณิตศาสตร    และวิทยาศาสตร)  

 
ต่ํากวารอยละ 50  มาโดยตลอด ในดานการขยาย
โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตของคนไทยเพิ่มมาก
ขึ้น (มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน การเขาถึง
เครือขายอินเทอรเน็ต) แตความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยู
ในระดับต่ํา ดานทักษะการอาน ซ่ึงเปนเครื่องมือ
ในการหาความรู และการจัดการกับสาระที่ไม
คุนเคยและสามารถใชอางอิง พบวาทักษะการ
อานของนักเรียนไทยสวนใหญมีคาไมเกินระดับ 
2 จาก 5 ระดับ ซ่ึงสะทอนถึงความจําเปนตองเรง
พัฒนาความสามารถในการนําความรูไปใชของ
คนไทย 
 ในเชิงคุณภาพนั้น  ความรูไมสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพราะ
เ ย าวชนส วนใหญ เ ลื อกศึ กษาต อ ในสาขา
สังคมศาสตรถึงกวารอยละ 80 
 ในขณะที่ความตองการของกําลังคน
ระดับกลางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีถึง
รอยละ  60  จึ งจํ า เปนตอง เร งผลิตกํ า ลังคน
ระดับกลางโดยเฉพาะสายอาชีวะ เพื่อสนองความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของไทย สําหรับ
กําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรยังคงขาด
แคลนมาก โดยมีกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   ที่ทํางานดานการออกแบบและ       
การวิจัยและพัฒนาไมถึงรอยละ   2.0 ขณะที่
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศมีเพียง  6.7  คนตอ
ประชากรหมื่นคน 
 ด านการลงทุนวิ จั ยและพัฒนาด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอผลิตภัณฑมวล
รวมของประเทศอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ยถึง   7  
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เทา  คิดเปนเพียงรอยละ 0.26 ตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ จึงเปนขอจํากัดของประเทศไทย
ในการสรางองคความรูและนวัตกรรม รวมทั้ง
การวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ โดยการสรางองค
ความรูใหมที่ เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแมมี
จํานวนเพิ่มขึ้น แตการนําไปใชประโยชนในเชิง
พาณิชยยังอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ ในชวงป 
2545-2546 จํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยคิดเปนสัดสวน 0.4 ของสิทธิบัตร
ทั่วโลกและรอยละ 77 ของจํานวนดังกลาวเปน
การขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ สิทธิบัตรการ
ประดิษฐของคนไทยสวนใหญเปนการพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นตน จึงไมสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ไดมากเทาที่ควร ขณะเดียวกันในป  2544  มี
บทความดานวิทยาศาสตรของไทยที่เผยแพรใน
ระดับสากลนอยมากเพียง  727 เ ร่ือง  ต่ํากวา
คาเฉลี่ยเกือบ 2 เทา 
 3.3 สถานะดานเศรษฐกิจ 
  3.3.1   ประเทศไทยมีการเติบโต
ชาและมีขีดความสามารถในการแขงขันต่ํา 
  ปจจัยหลักที่ผลักดันการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด  นอกจากการ
ลงทุนจากตางประเทศแลวก็ไดแกการสงออกซึ่ง
มีมูลคากวารอยละ 60 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ(GDP) แมวาการคาระหวางประเทศมี
การแขงขันกันมากขึ้น ประเทศไทยยังคงรักษา
สัดสวนการสงออกไวไดในระดับประมาณรอย
ละ 1-1.1 ของการสงออกจากทุกประเทศทั่วโลก 
ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีระดับการสงออก
คอนขางคงที่เชนกันในระดับรอยละ 1.4-1.5 แต
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันเชนจีนที่มีสัดสวน
การสงออกของโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก ประเทศไทยมี 

 
การเติบโตทางเศรษฐกิจมาตามลําดับและจัดอยู
ในกลุมประ เทศมีรายไดปานกลางแต เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุมกําลังพัฒนา
ดวยกันยอนหลังไป 25 ป พบวาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยลาหลังประเทศคูแขงอยางมาก 
(ดังแผนภาพที่  1 )  เนื่ องจากการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ (ซ่ึงวัดการเติบโต
ของ GDP) ตั้งอยูบนฐานของการใชเทคโนโลยีที่
สูงกวาประเทศไทย จึงเปนแรงบีบใหไทยตอง
ปรับบทบาทการคาของตนเองในเชิงรุก และ
ปรับตัวไปสูการผลิตบนฐานความรูและการสราง
คุณคาให กับสินคา เพื่อให มี มูลคา เพิ่มสูงขึ้น 
นอกจากนี้การพึ่งพิงตลาดสงออกซึ่งเดิมประเทศ
ไทยมีคูคาหลักเพียง 3 กลุม คือ สหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และญี่ปุน นั้น เร่ิมเปนการกระจายไปพึ่งพา
ตลาดจากประเทศจีนสูงขึ้น สวนการคากับกลุม
ประเทศอาเซียนยังอยูในระดับเดิม ทั้งนี้ประเทศ
ไทยมีเสียดุลการคาใหกับประเทศจีน ญ่ีปุน  และ
กลุมตะวันออกกลางที่ เปนการนํา เขาน้ํ ามัน
เทานั้น สวนกับประเทศคูคาอื่นๆ ประเทศไทย
สามารถรักษาการเกินดุลการคาไวได ที่ผานมา
การคาระหวางประเทศของไทยขึ้นอยูกับการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันและการยาย
ฐานการผลิตจากประเทศอื่นมาลงทุนในประเทศ
ไทย ซ่ึงพบวาการลงทุนจากตางประเทศในไทยมี
แนวโนมลดลง อันเนื่องมาจากไทยเริ่มเสียเปรียบ
ดานตนทุนใหแกประเทศเศรษฐกิจพัฒนาใหม 
เชน เวียดนามและจีน เปนตน 
  ผลการจัดลําดับความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศตางๆ รวม 61 ประเทศ
โดยสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ 
(Institute  for  Management Development: IMD)  



 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2551 

 สํานักงานคลังจังหวดัระยอง  l 68 l

 
รวมถึง World economic Forum (WEF) ในป 
2550 มีความสอดคลองกันโดย IMD พบวาอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของไทยไดปรับ
ลดลง ขณะที่สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสิงคโปร
ยังคงครองอันดับ 1-3 ตามลําดับ สวนญี่ปุน จีน 
มาเลเซีย และอินเดียประสบความสําเร็จในการ
แขงขันสูงขึ้น ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่สงผลใหอันดับ
ของประเทศไทยลดลงมาจากปจจัยการแขงขัน
ดานเศรษฐกิจและปจจัยดานประสิทธิภาพของ
ภาครัฐที่มี อันดับต่ํ าลง  นอกจากนี้ปจจัยดาน
โครงสรางพื้นฐานมีอันดับลดลงเล็กนอยสวน
ประสิทธิภาพภาคเอกชนมีอันดับคงที่ 
  จากการประเมินของธนาคารโลก
สรุปวาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูของ
ประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น โดยพิจารณาจากคา
ดัชนีเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Economy 
Index: KEI) ซ่ึงชี้วาประเทศไทยมีการปรับตัวดี
ขึ้นจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมและด านการศึกษา เปนหลัก        
การพัฒนาดานนวัตกรรมมีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 
ในขณะที่ดานสภาพแวดลอมและสถาบันทาง
เศรษฐกิจยังคงอยูในระดับเดิม  เมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกพบวาประเทศ
ไทยมีดัชนี เศรษฐกิจฐานความรูอยูในระดับ
เดียวกับประเทศมาเลเซีย แตยังอยูในระดับที่ต่ํา
กวาของประเทศฮองกง สิงคโปร ไตหวันและ
เกาหลี ใต  ซ่ึ ง เปนกลุ มประ เทศที่ มี ค าดัชนี
เศรษฐกิจฐานความรูสูง 
  3.3.2  โครงสรางการผลิตของ
ประเทศที่มีความหลากหลาย 
  โครงสรางการผลิตของประเทศ
ไทยในปจจุบันนับวามีจุดแข็งจากการที่มีฐานการ 

 
ผลิตที่หลากหลาย   ซ่ึงสามารถชวยลดความ      
ผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจไดคอนขางดีและ
สรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น  จากการที่ประเทศไทย
มีภาคการเกษตรเปนฐานเศรษฐกิจจึงสามารถ
ผลิตอาหารอยางเพียงพอสําหรับการบริโภค
ภายในประเทศและเปนประเทศผูสงออกอาหารที่
สําคัญของโลก  สําหรับภาคการทองเที่ยวนั้นมี
ความได เปรียบทั้งในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว 
วัฒนธรรมไทยและคุณภาพการบริการ  ทําให
รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลําดับ  และ
เปนแหลงเงินตราตางประเทศที่มีความสําคัญมาก
ขึ้นโดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6 ของ
ผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศ 
  อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมี
จุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี 
ในสัดสวนท่ีสูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา     
ทําใหมีความเสี่ยงจากการขาดดุลการคาและดุล
บัญชีเดินสะพัด  นอกจากนี้ประเทศไทยยังตกอยู
ในฐานะที่มีคูแขงทางการคาในตลาดโลกจํานวน
มาก  และถูกบีบใหอยูตรงกลาง (nut cracker) 
ระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา
ที่ มี ขี ด ค ว า ม ษ ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า
อุตสาหกรรมเบาที่มีความไดเปรียบจากคาจาง
แรงงานที่ยังต่ํากวาจีไทย เชน จีน อินเดีย และ
เวียดนาม เปนตน ในขณะที่อีกกลุมคือประเทศที่
มีเทคโนโลยีเปนของตนเอง ในการผลิตสินคา
และบริการเชนสําหรับตลาดบนของรถยนต 
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา และบริการ
ทางการเงิน การศึกษา สาธารณสุขได แก  เกาหลี
ใต  ไตหวัน   ฮองกง สิงคโปร  และญี่ปุน เปนตน  



 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2551 

 สํานักงานคลังจังหวดัระยอง  l 69 l

 
ซ่ึงประเทศไทยยังไมสามารถยกระดับมาตรฐาน
และรูปแบบผลิตภัณฑใหทัดเทียมกับประเทศใน
กลุมนี้ได 
  3.3.3   โครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจมีจํากัดและตนทุนสูง 
  เปนที่ประจักษชัดวาโครงสราง
พื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสของไทยยังขาด
ประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปนระบบ ทําให
มีตนทุนสูงถึงรอยละ 16-20 ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวมี
ตนทุนอยูที่ระดับรอยละ  7-11 เทานั้น  ( เชน 
ประเทศไตหวันมีตนทุนรอยละ 7 ของ GDP)    
อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการใชพลังงานเชิง
พาณิชยสูงถึงรอยละ 38 นอกจากนี้โครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค ยังไม
กระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง 
  สวนโครงสรางพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
อยูในระดับต่ํากวาประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขง
ทางการคา(สิงคโปร เกาหลีใตและมาเลเซีย) ทั้งนี้
เนื่ องจากมีความสามารถต่ํ า ในการซึมซับ
เทคโนโลยี (technology absorption) นอกจากนี้
จากการที่มีปญหาการขาดแคลนนักวิจัย  ครู 
อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพและคาใชจายการวิจัยและ
พัฒนาที่อยูในระดับต่ําเพียงรอยละ 0.26 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดังกลาวแลว ซ่ึงต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนดในแผน(เทากับรอยละ 0.4 
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ลวนชี้ใหเห็น
ถึงความจําเปนเรงดวนที่ตองเรงลงทุนพัฒนา
ฐานความรูและนวัตกรรมตลอดจนความสามารถ 

 
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพื่อ
สรางมูลคาและคุณภาพชีวิตใหกับคนในประเทศ 
  3.3.4   เสถียรภาพเศรษฐกิจ 
  นอกเหนือไปจากภาคเกษตร
แลว โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศยังตอง
อาศัยการนําเขาทุน เทคโนโลยีและพลังงานจาก
ตางประเทศ ตลอดจนการสงออกและแมวาไทย
จะมี โครงสร า งก ารผลิ ตที่ หล ากหลายแต
ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแต
ปลายป 2547 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทําใหอัตรา
เงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น เปนแรงกดดันตอเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ  (การนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ประมาณรอยละ 80) รวมทั้งการพึ่งพิงวัตถุดิบ
และกึ่ งสํ า เร็จ รูปและสินค าทุนในระดับสูง       
การพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  ที่ทําให
มูลคาการนําเขาและคาใชจายคารอยัลตี้เพิ่มขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจขยายตัว  ทําใหประเทศไทย
ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ภายนอก  ซ่ึงเปนจุดออนในเชิงโครงสรางที่ทําให
มีความเสี่ยงที่จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและ
ดุลการชํ าระ เ งินได ง า ย  นอกจากนี้ ยั งขาด
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันที่
รุนแรงขึ้นในอนาคต 
  3.3.5   โครงสรางภาคการเงิน 
  ประเทศไทยมีฐานะการออมที่
ต่ํ ากว าการลงทุน  ทําใหตองพึ่ ง เงินทุนจาก
ตางประเทศทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การ
กูยืมจากตางประเทศ และการเขามาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยของตางชาติ ทําใหประเทศมี
ความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจาก
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ภาครัฐจึง
มีแนวโนมที่จะตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น  เมื่อ 
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ประเทศเขาสูสังคมสูงอายุ สงผลทําใหการออม
ภาครัฐมีแนวโนมลดลง นอกจากนี้การขาดแคลน
เงินออมยังสรางแรงกดดันใหอัตราดอกเบี้ย
ปรับตัวสูงขึ้นและสงผลใหตนทุนสูงขึ้นตามไป
ดวย การพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศจึงเปน
ความเสี่ยงที่ประเทศไทยตองเผชิญ โดนเฉพาะ
การลงทุนจากตางประเทศในตลาดหลักทรัพยใน
ลักษณะของการเก็งกําไรที่กระทบเสถียรภาพของ
ตลาดหลักทรัพยและบรรยากาศการลงทุนใน
ประเทศ 
  โครงสร างภาคการ เงินของ
ประเทศไทยยังพึ่งพิงกับธนาคารในการระดมทุน
เปนสวนใหญ ในขณะที่ตลาดทุนมีขนาดเล็กมาก 
ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการระดมทุนของประเทศ    
ในปจจุบันการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยมี
นอย เชน  การใชตราสารหนี้ ระดมทุนของ
ภาคเอกชนที่ยังมีสัดสวนต่ํา จึงเปนโครงสรางที่
อาจทําใหเกิดปญหาการกูเงินระยะสั้นมาลงทุน
ในโครงการระยะยาวกอนที่จะไดรับผลตอบแทน
หรือมีกระแสรายไดเขา จึงเกิดปญหากับการสราง
ทุนที่เปนสินทรัพยในรูปของเครื่องจักร อุปกรณ  
ที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  และซอฟแวร  นอกจากนี้
ขนาดของตลาดทุนไทยที่ เ ล็ก  ทําใหมีความ
ออนไหวตอการเคลื่อนยายเงินทุนโดยเฉพาะจาก
การดําเนินธุรกรรมของกองทุนบริหารความเสี่ยง
ของตางชาติ (hedge fund) ไดงาย เปนที่นาสังเกต
วาแมคา P/E ratio ของตลาดทุนของไทยมีคาต่ํา
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตคือมีคาเทากับ 10.9 ในป 2550 
แตพบวาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยของประเทศ
ไทยต่ํากวาหลายๆประเทศซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ไมมีคนสนใจซื้อ  อันเนื่องมาจากการมีมูลคา (wealth) 

 
 ที่ต่ํ าจึ งสงผลตอราคาหลักทรัพยต่ํ าไปดวย 
อยางไรก็ตามในปจจุบันสถานการณได เ ร่ิม
ปรับตัวดีขึ้นตามลําดับซึ่งเปนผลมาจากนโยบาย
การพัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่อง 
  3.4  สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  ประเทศไทยมีขอได เปรี ยบ
หลายประเทศในเชิงสภาพทางชีวภูมิศาสตร 
เนื่องจากพื้นที่จากเหนือจรดใต (เสนรุงที่ 5-20 
N.) มีภูมิอากาศเหมาะแกการเพาะปลูกพืชที่
หลากหลายและสภาพทางภูมิศาสตรที่เหมาะสม 
ทาํใหอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ดิน  น้ํ า  ปาไม  ชายฝ งทะเล  แรธาตุ  มีความ
หลากหลายทา งชี ว ภ าพสู ง  ทั งชนิ ดพั น ธุ 
พันธุกรรม และระบบนิเวศซ่ึงเปนจุดแข็งของ
ประเทศ 
  อยางไรก็ตาม  เนื่องจากทิศทาง   
การพัฒนามุงใชประโยชนจากฐานทรัพยากรเพื่อ
ตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก 
ตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนา
ฉบับที่ 6 ทําใหมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
โดยไมคํานึงถึงขอจํากัด การขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจไดเพิ่มปริมาณของเสียและมลพิษ จน
สงผลกระทบตอความสมดุลยั่งยืนของทุน ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เช่ือมโยง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปนฐานการ
ดํารงชีวิตที่ เปนปกติสุขของชุมชนและสังคม
โดยรวม ในปจจุบันพื้นที่ปาเหลืออยูเพียงรอยละ 
33 ของพื้นที่ประเทศ และยังไมสามารถเพิ่มพื้นท่ี
ปาไมใหถึงรอยละ 40 ซ่ึงเปนระดับท่ีรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศไวได ในขณะที่ทรัพยากรน้ํา       
มีปญหาขาดแคลน   น้ําหลากทวม    และมีปญหา 
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คุณภาพน้ําเปนประจํา โดยปริมาณน้ําจืดของ
ประเทศมีเฉลี่ย 3,400 ลบ.ม./คน/ป ซ่ึงต่ํากวา
ประเทศลาว (49,090 ลบ.ม./คน/ป) และคาเฉลี่ย
ของเอเชีย (3,920 ลบ.ม./คน/ป) ซ่ึงตามเกณฑของ 
UNESCO ถือวาเปนสภาวะการขาดแคลนน้ําใน
ระดับรุนแรง นอกจากนี้ปริมาณน้ําจืดของไทยยัง
ไมกระจายตลอดทั้งป กลาวคือเปนน้ําในชวงฤดู
ฝนรอยละ 86 และชวงฤดูแลงเพียงรอยละ 14 
ขณะที่สามารถกักเก็บน้ําในชวงน้ํามากไวใช
ในชวงน้ํานอยไดเพียงรอยละ 34 ของปริมาณน้ํา
ทั้ งหมด  การแกไขปญหาที่ผ านมาเปนการ
ดําเนินการโดยภาครัฐเปนหลัก ขาดมิติการมีสวน
รวมของภาคสวนตางๆ ในสังคม จึงสงผลใหเกิด
ปญหาการจัดสรรแย งชิงน้ํ า รุนแรงมากขึ้น 
นอกจากนี้พบวาแหลงน้ํ าที่อยู ในเกณฑดี  มี
จํานวนลดลงเกือบเทาตัวซ่ึงกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน
ปจจุบันและในระยะยาว 
  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมมากขึ้น
เนื่องจากการใชท่ีดินไมถูกตองตามศักยภาพ ทํา
ใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย ดินขาดอินทรีย 
ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ที่ดินที่มีปญหามีถึงรอยละ 60 
ของพื้นที่ทั้งหมด จากการที่ความอุดมสมบูรณ
ของดินลดลงและพื้นที่ทําการเกษตรลดลง ทําให
ตองเพิ่มผลผลิตโดยการใชสารเคมี สงผลใหเกิด
ปญหาการตกคางของสารเคมีในดินมากขึ้น ดาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดม
สมบูรณ โดยมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงกุงและ
ประมงชายฝงรวมทั้งภัยธรรมชาติ ในดานความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอยูใน    
20  ลํ าดับแรกของโลก  แตกํ า ลัง ถูกทํ าลาย       
อยางรวดเร็ว   สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของ 

 
มนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิด
ตางๆ และสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบนิเวศน   ทําใหอัตราการสูญพันธุถึง  684 
ชนิด 
  3.5  สถานะดานธรรมาภิบาล
ของภาครัฐและเอกชน 
  รัฐธรรมนูญประเทศไทยเปน
ตัวเรงใหเกิดการกระจายอํานาจในการบริหาร
ปกครอง แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไม
เขมแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดให
เพียงพอตอการพึ่งตนเอง การบริหารงานจึงไม
เปนอิสระจากสวนกลางอยางแทจริง อยางไรก็ดี 
การดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนา
มากขึ้นตามแผนกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ภาค
ประชาชนเริ่มเขมามีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศและมีบทบาทเพิ่มขึ้น ทั้งทางการเมือง
และพัฒนาทองถ่ิน  แมวาประชาชนจะมีการ
ตื่นตัวมากขึ้นแตการบริหารของภาครัฐยังคงมี
ปญหาความไม เปนธรรม  ปญหาทุจริตอยาง
กวางขวาง จากการประเมินของ World Economic 
Forum พบวาความโปรงใสของภาครัฐในการ
ช้ีแจงเรื่องการดําเนินนโยบายของรัฐบาล เมื่อ
เปรียบเทียบกับเพื่อนบานในประเทศอาเซียนยัง
อยูในระดับปานกลาง  โดยอยูในระดับดีกวา 
ฟลิปปนส เวียดนาม และอินโดนีเซีย แตยังต่ํากวา
มาเลเซีย และสิงคโปร ซ่ึงมีคะแนนสูงในระดับ
ตนๆ ของโลก 
  ในสวนของภาคธุรกิจเอกชน
นั้นนับวาเปนกลไกที่มีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้นตอ เนื่อง  และมีการบริหาร     
จัดการที่เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น    ธรรมาภิบาลของ 
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ภาคเอกชนไทยดีขึ้นในสายตาตางประเทศโดย
การจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบัน
จัดอันดับ IMD ได ปรากฏวาอันดับโดยเฉลี่ยของ
ประเทศไทยดีขึ้น เนื่องจากปจจัยสวนใหญที่
นํามาใชในการจัดลําดับธรรมาภิบาลภาคเอกชน
ไดปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะความรับผิดชอบทาง
สังคม  การใหความสําคัญตอลูกคาและการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่มีการปรับตัวจาก
เดิมขึ้นมาก  อยางไรก็ตามปจจัยดอยที่ยังมีอยู
ไดแก ความนาเชื่อถือของผูบริหาร ความสามารถ
ของผูบริหารในการสรางมูลคาใหผูถือหุน และ
ดานความสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงาน 
ขณะที่ความโปรงใสและความเปนธรรมแมจะมี
แนวโนมที่ขึ้น แตยังมีเร่ืองการใชขอมูลภายใน
เพื่อผลประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยและ
การแขงขันทางการคาที่ภาคเอกชนไทยมีความ
จําเปนตองปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
 

4 .   สถานภาพของภาคอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยในปจจุบัน 
 4.1   ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยใน
ปจจุบัน 
 ภาคอุตสาหกรรมทวีความสําคัญตอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  ตั้งแต
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 เปนตนมา ทําใหสัดสวน
มูลคาผลผลิตอุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) ขยายตัวสูงขึ้นจากประมาณ
รอยละ 10 ในป 2510 เปนรอยละ 30 ใน 30 ป
ตอมา และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 41 ในป 2550 
(แผนภาพที่ 2) ในขณะที่ภาคบริการเพิ่มขึ้นแต
ลดลงในชวง 10 ปที่ผานมา แตเกษตรกรรมกลับมี
สัดสวนลดลง  สัดสวนของสาขาอุตสาหกรรมตอ  
 

 
GDP ที่เพิ่มขึ้นอยางมากนั้นเหตุผลหนึ่งมาจาก
สินค ากลุ มอุ ตสาหกรรมได ใช เทคโนโลยี
ระดับกลางและสูงเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีถือ
ว า เ ป นตั ว แปรสํ า คัญ ในการพัฒนาคว าม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะเห็นไดจากกรณี
ตัวอยางประเทศญี่ปุน ฮองกง ไตหวัน สิงคโปร 
และเกาหลีใต 
 นอกจากนี้การพัฒนาประเทศไทยที่  
ผานมายังใชการสงออกเปนกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการเติบโต (export-led growth) เพราะ
จากการสงออกสัดสวนตอ GDP  ไดเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 23 ในป 2523  เปนรอยละ 75 ในป 2549 
โดยมีสินคากลุมอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อน
หลักหรือการสงออกสินคาอุตสาหกรรมมากกวา
รอยละ  80  ของการสงออกทั้ งหมด  แต เมื่ อ
พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงพบวาการสงออก
สินคากลุมอุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มมากกวา
เกษตรกรรมหลายเทา และตลาดสงออกที่สําคัญ
ของไทยในปจจุบันคือ อาเซียน ญ่ีปุน ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา 
 แมกลุมอุตสาหกรรมได เพิ่มการใช
เทคโนโลยีมากขึ้นและมีความสําคัญตอประเทศ
ในแงการจางงานและแหลงรายได โดยเฉพาะ
กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชเครื่อง
ไฟฟา แตอุตสาหกรรมเหลานี้ยังตองพึ่งพาการ
นําเขาชิ้นสวนทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ในสัดสวนที่สูงจึงทําใหภาคอุตสาหกรรมมีความ
เสี่ ย งต อความผันผวนจากป จจั ยภ ายนอก 
นอกจากนั้ นก ารสร า งมู ลค า เพิ่ มของบาง
อุตสาหกรรมมีสัดสวนนอยกวาการใชวัตถุดิบ
นําเขา (สศช.,2550) แสดงใหเห็นวาปจจุบันการ
ผลิตในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ยังคงอาศัย 
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ความไดเปรียบทางการแขงขันจากการใชแรงงาน
ไรฝมือ คาแรงต่ํา และทุนนําเขาขากตางประเทศ
อยู แตการเพิ่มประสิทธิภาพ (productivity) รวม
ไปถึงการถายทอดเทคโนโลยีกลับมีนอยมากและ
ขาดการสะสมองคความรู อันเปนอุปสรรคใน
ระยะยาวตอการพัฒนาศักยภาพภายในให
สามารถตอยอดองคความรูที่ไดมาอยางเพียง
พอที่จะรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในดานเศรษฐกิจ  การคา  เทคโนโลยี 
ส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการแขงขันภายใตระบบ
การคาเสรีที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้น
ของมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (non-
tariff barriers:NTBs) วัฎจักรสินคาสั้นลง และ
พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 

5.   สถานการณและขีดความสามารถในการ
แขงขันของบางอุตสาหกรรมที่ สํ าคัญของ
ประเทศ 
 5.1   อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 สําหรับประเทศไทยนั้นอุตสาหกรรมป
โตรเคมีเปนอุตสาหกรรมที่มีความแตกตางจาก
อุตสาหกรรมอื่นในเรื่องการใชเทคโนโลยีแบบ
เขมขน เปนการใชเทคโนโลยีทางดานเครื่องจักร
มาดวยการรวมทุนกับบริษัทตางชาติที่มีสิทธิบัตร 
เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ตองการการลงทุนตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําไปสู
ปลายน้ํา (มากกวา 1 แสนลานบาท) และมีการใช
เ งินทุนหมุน เวี ยนสู ง  ทํ าใหประ เทศไทยมี
ผูประกอบการนอยรายเชน บริษัทในเครือ ปตท. 
จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือซีเมนตไทย 
อุตสาหกรรมนี้   เปนการผลิตที่ใชทุนเปนหลัก
(capital  intensive)    จึงมีสัดสวนการจางแรงงาน 
 

 
นอย (40,000 คน/ป) แตเปนแรงงานที่มีทักษะ
และการศึกษาสูง แรงงานจบในระดับปริญญาตรี
มีรอยละ 22.33 สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 5.31 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวารอยละ 46.19 ปวช.รอยละ 
8.13 และปวส./อนุปริญญารอยละ 18.04 
 โครงสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมีแบงได
เปน  4 ขั้นตามลําดับการผลิตคือ  ขั้นวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี  ( feedstocks) 
อุ ตสาหกรรมป โตร เ คมี ขั้ นต น  ( upstream) 
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate) 
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป โ ต ร เ ค มี ขั้ น ป ล า ย 
(downstream) 
 แมวาปโตรเคมีจะเปนอุตสาหกรรมที่มี
สัดสวนการนําเขาคอนขางสูงถึงรอยละ 45 ของ
ผลผลิตแตประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
ผลิตขั้นปลายเปนอยางดี  มูลคาการสงออก
ระหวางป 2546-2550 เฉลี่ยประมาณ 1.5 แสน
กวาลานบาทตอป สัดสวนมูลคาการสงออกเฉลี่ย
ตอ GDP ประมาณรอยละ 4 ตอป เปนที่คาดวา
อัตราการเติบโตของตลาด เชน paraxylene 6.3% 
(Avg. 2007-2012) Benzene 3.3% (Avg. 2006-
2011) สายโอเลฟนส เชน Ethylene (NEA 3.9% , 
SEA 5.2%) Propylene (NEA 4.8%,SEA 6.9%) 
ไทยไดกลายเปนผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมี
มากเปนอันดับ 1 ของอาเซียน  โดยตั้งเปาที่จะ
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหขึ้น
เปนอันดับ 25 ของโลก สําหรับประเทศไทยมี
กาซธรรมชาติและแหลงกาซธรรมชาติอยูในอาว
ไทยที่ไดคนพบสามารถใชไดประมาณ 25-30 ป 
ตั้งแตป 2547 เปนตนมาประเทศไทยมีการสงออก
ผลิตภัณฑปโตรเคมัขั้นกลางละขั้นปลายเกินดุล
มากขึ้นอยางตอเนื่อง (แตผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน 
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มีการขาดดุลการคา จากการนําเขาพาราไซลีนที่
เพิ่มขึ้นเพื่อการใชภายในประเทศ และเพื่อเปน
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑขั้นกลางละขั้น
ปลาย) เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
เกาหลีใต ซ่ึงไดพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีมา
นานกวา  40 ป  จนขึ้นชั้นเปนผูผลิตเอททิลีน 
(หนึ่งในผลิตภัณฑจากปโตรเคมี) สูงสุดเปน
ลําดับ 5 ของโลก และสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมี
มากที่ สุดเปนอันดับที่  8 ของโลก  มีสัดสวน
สงออกถึงรอยละ 75 ของการผลิตทั้งหมดไปยัง
ประเทศตางๆ ในทวีปเอเชียอาทิ จีน ไตหวัน 
ฮองกง พบวาประเทศไทยยังลาหลังเกาหลีอยู 5 ป 
แตมีโอกาสที่ จะนํ าตัวอย างการพัฒนาของ
ประเทศเกาหลีใตมาปรับใชกับประเทศไทยได 
สวนการแขงขันในปจจุบันพบวาจีนมีแนวโนมที่
จะผลิตเอง สิงคโปรมีแผนที่จะขยายปโตรเคมี 
และตะวันออกกลางเริ่มสงออกปโตรเคมีขั้นตน 
 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑปโตร
เคมีของไทย 

1. ลั ก ษณะขอ งผลิ ต ภั ณฑ ทั่ ว โ ล ก
คลายกันมากจึงสามารถทดแทนกันไดสูง 

2. ราคา เปนป จจั ย สํ าคัญยิ่ ง ในการ
แขงขัน และไดผลกระทบโดยตรงจากการ 

เปลี่ยนแปลงของคาเงิน 
3. การแขงขันในอุตสาหกรรมปโตรเคมี

เร่ิมมากขึ้น จากการเปดเสรีจามขอตกลง 
 WTO ส งผลใหกํ าแพงภาษีของทุก

ประเทศลดลง ผูผลิตแตละรายจึงตองมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมาก  เกิดการควบรวมระหวาง
บริษัทปโตรเคมีช้ันนําของโลก  ทําใหการแขงขัน 

 
 

 
รุนแรงขึ้น มีการนํามาตรฐานสินคามาเปนตัวกีด
กันสินคา (barrier) 

4. เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมปโตร
เคมีเปนของตางชาติซ่ึงมีสิทธิบัตรทั้งหมด 

ทําใหไมมีความจําเปนในการลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาในสวนนี้มากนัก ดังนั้นตลาด
และเทคโนโลยีของธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลายน้ําจึง
ถูกควบคุมโดยผูผลิตรายใหญ 

5. ตลาดสงออกใหญมุงเนนที่ประเทศ
จีน ทําใหจีนมีอํานาจกําหนดราคา การใช 

พลังงาน /น้ํามันเพิ่มขึ้นรวดเร็ว  (จีน /
อินเดีย) 

6. ปญหาความผันผวนของราคาน้ํามัน
ในอนาคต ประกอบกับการขาดเสถียรภาพ 

ของคาเงินบาทและสงผลตอตนทุนการ
ผลิตและการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรม
เ ค มี ซ่ึ ง จ ะ ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ แ บ บ ลู ก โ ซ ต อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ 

7.  จากการสงเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนเชน Bio-diesel ทดแทนน้ํามันดีเซล 

ปกติ การสงเสริมใหใช ethanol ทดแทน 
ทําใหตองนําวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสารอะโรเม
ติกสมาผสมในแกสโซลีนเพิ่มขึ้น 
 จุดแข็งที่ สําคัญของประเทศคือไทยมี
แหลงก าซธรรมชาติตนทุนของกาซถูกกวา
ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย หรือภูมิภาคอื่นๆ 3-4 
เทา และทําเลที่ตั้งของประเทศไทยตั้งอยูใกลกับ
ลูกคาในภูมิภาค เชนประเทศจีนและกลุมประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 จุดออนที่สําคัญคือ ตองพึ่งพาเทคโนโลยี
จากตางประเทศเกือบทั้งสิ้น     และการที่ประเทศ 
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ไทยไมมีทาเทียบเรือที่เปน main line มีเฉพาะ 
feeder line ทําใหคาขนสงแพงกวาคูแขง และขาด
เทคโนโลยีในระดับสูงตองพึ่งพาภายนอก 
 โอกาสที่สําคัญคือ ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น 
ทําใหมีโอกาสในการทําธุรกิจไบโอดีเซล และ
ธุรกิจ เคมีภัณฑที่ เกี่ ยวกับ  bio-fuel มีโอกาส
เติบโตและธุรกิจอะโรเมติกสมีโอกาสขยายตัวได
อีก  เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแลวจะมีความ
ตองการเคมีภัณฑที่เกี่ยวของกับเภสัชกรรมมาก
ขึ้น นอกจากนี้ที่ประเทศไทยมีแหลง condersate 
และกาซธรรมชาติทําใหสามารถนําไปสราง
มูลคาเพิ่ม (value added) ปโตรเคมีได 
 อุปสรรคที่ สําคัญคือ  ผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม และมีขอจํากัดในการขยายโรงงาน
เพราะในอนาคตที่ดินในการสรางโรงงานมีจํากัด 
 5.2   อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
 อุ ตส าหกรรม เครื่ อ ง ใช ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกสมีมูลคาการสงออกเปนอันดับที่
หนึ่งเฉลี่ยประมาณ 1 ลานลานบาทตอป สัดสวน
มูลคาการสงออกเฉลี่ยตอ GDP ประมาณรอยละ 
28 ตอป การสงออกเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9 ตอปมี
การจางงานประมาณ 5 แสนคน อยางไรก็ตาม
ดานวัตถุดิบนั้นเครื่องใชไฟฟาใชวัตถุดิบภายใน
รอยละ 50 สวนอิเล็กทรอนิกสใชวัตถุดิบภายใน
เพียงรอยละ 10 เทานั้นและมีการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากตางประเทศคอนขางสูงโดยเฉพาะทาง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนการผลิตเพื่อ
ใชทั้งในประเทศและเพื่อสงออก เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบดานอิเล็กทรอนิกสในสัดสวนการคา
โลก ในกลุมอาเซียนในป 2533 มีเพียงรอยละ 4.2 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ  6.4   ในป 2549    แตยังพบวา 

 
ความสามารถในการแขงขันยังเปนรองญี่ปุน 
สิงคโปร มาเลเซียและเกาหลีใต และมีคูแขงเพิ่ม
ทั้งประเทศจีนและอินเดียที่ทําใหการสงออกมี
มูลคาผันผวน และเผชิญกับความสามารถในการ
ปรับตั วตามมาตรฐานใหม  WREE,  ROHS, 
REACH แมทุกประ เทศตองปรับมาตรฐาน
เหมือนกันแตมีปญหาตนทุนนําเขาวัตถุดิบที่
ตางกันเนื่องจากการขนสง อยางไรก็ตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจในภูมภาคอาเซียนเปดให
ไทยมีโอกาสจะเปน ASEAN HUB ได 
 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทยประกอบดวย 
1) ผูผลิตชิ้นสวนซึ่งเปนองคประกอบหลักของ
อุตสาหกรรมนี้และในขณะที่ภาคการประกอบ
ช้ินสวน (assembler) มักเปนผูลงทุนตางประเทศ
และการรวมทุนแตเปนธุรกิจขนาดใหญ ซ่ึงเปน
บริษัทแมอยูในตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุน 2) ผู
ประกอบชิ้นสวนเปนผูประกอบการไทยซึ่ง
ประกอบกิจการขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยมี
บริษัทตางชาติรวมทุนดวยสัดสวนเพียง 1 ใน 3 
และดวยลักษณะการประกอบการเชนนี้ผูผลิตใน
ประเทศไทยจึงผลิตตามคําสั่งซื้อโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ ง ใ น สิ น ค า โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง สิ น ค า
อิเล็กทรอนิกส 
 เมื่อพิจารณาถึงการกระจายรายได ยังทํา
ไดไมมากเทาที่ควร โดยพบวา การกระจายรายได
ข อ ง ด า น เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟ ฟ า จ ะ มี ม า ก ก ว า
อิเล็กทรอนิกสเพราะใชวัตถุดิบภายใน (รอยละ 
50) มากกวาสินคาทางดานอิเล็กทรอนิกส(รอยละ
10) ซ่ึงใชทุนและแรงงานมีฝมือในสัดสวนที่สูง 
 ในปจจุบันภาคเอกชนตองการความ
ชวยเหลือจากรัฐโดยขอใหติดตามและใหขาวสาร 
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ดานระเบียบการคาและผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลง
ใหทันตอการเตรียมการปรับตัวของภาคเอกชน 
และเรียกรองใหรัฐบาลตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา 
(R&D) กลางเพื่อใหบริการแกเอกชนในการทํา
วิจัยและภาครัฐควรปรับระบบการศึกษาเพื่อมุง
ก า รผลิ ตช า ง  3  ระดับ เข าสู ตล าด  คื อช า ง
บํารุงรักษา ชางซอมชางผลิต ชางออกแบบวิจัย 
 5.3   อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนมี
มูลคาการสงออก เฉลี่ยประมาณ 2 แสนกวาลาน
บาทตอป สัดสวนมูลคาการสงออกเฉลี่ยตอ GDP 
ประมาณรอยละ 6 ตอป อัตราการขยายตัวในป 
2550 รอยละ 11.86 รถยนตขยายตัวรอยละ 8.56 
และรถจักรยานยนตสวนประกอบขยายตัวรอยละ 
12.31 และชิ้นสวนรถยนต+รถจักรยานยนต
ขยายตัวรอยละ 16.52 อัตราการขยายตัวของยาง
รอยละ 22.89 ยานยนตสถิติผลิตเพื่อการสงออก
ในป 2549 ถึงรอยละ 45 และผลิตเพื่อทดแทนการ
นําเขารอยละ 55 ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการแขงขันสูง โดยเฉพาะ สินคายาน
ยนต ปโตรเคมี และพลาสติก อิเล็กทรอนิกส 
ผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ยานยนตในประเทศไทยเปนศูนยรวมของผูผลิต
ยานยนตทั่วโลก ทั้งคายญี่ปุน ยุโรป และอเมริกา
เหนือ  และเปนฐานการผลิตรถปกอัพและ
รถจักรยานยนตอันดับตนของโลก มูลคาการผลิต
ตอหนวย ในป 2549 เปนอันดับที่ 13 ของโลก 
(ไมรวมญี่ปุน) โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนอันดับ
หนึ่ง  รองลงมาคือประเทศเยอรมัน  จีน  และ
ฝร่ังเศสในป  2538-2553 มูลคาการผลิตเปน
อันดับ 4 รองจากจีน เกาหลีใต และอินเดีย 
 

 
 5.4   อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
 การทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจที่ทวี
ความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ ทั้งในดานการ
สรางรายได การจางงานและการมีสวนรวมของ
ธุรกิจและแรงงานในป  2549 รายไดจากการ
ทองเที่ยวของประเทศมีมูลคาสูงถึง 487,100 ลาน
บาท 
 สัดสวนของ GDP ป 2549 รอยละ 6.23 
และอัตราการเติบโตป  2543-2553 จากการ
ขยายตัวของรายไดจากนักทองเที่ยวเฉล่ียรอยละ 
7.2 ตอป ทําใหเกิดการจางงานมากกวา 1.5 ลาน
คน ขีดความสามารถโดยเปรียบเทียบในกลุม
เศรษฐกิจ ไทยมีนักทองเที่ยวมากติดอันดับที่ 21 
ของโลกตั้งแตป 2533 และเปนอันดับที่ 3 ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รองจากจีนและฮองกง 
กอนป 2540 รายไดการทองเที่ยวเปนรายไดที่นํา
เงินตราตางประเทศเขามากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง 
แตเมื่อเปลี่ยนเปนอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 
รายไดการทองเที่ยวเริ่มลดลงเปนอันดับ 2 รอง
จากการขนสงเครื่องคอมพิวเตอรและชิ้นสวน 
 ศักยภาพการทองเที่ยวของประเทศไทย
ซ่ึงเห็นไดจากการที่ไทยอยูในอันดับแนวหนาใน
ฐานะแหลงทองเที่ยวเพื่อพักผอน มีเอกลักษณ
ของวิถีไทย (authentic) และการทองเที่ยวของ
ไทยมีตําแหนง “ความคุมคา” (value for money)  
 ลักษณะของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ไทยคือ มีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว มี
ความหลากหลายของที่พักทุกระดับราคาและมี
ความหลากหลายของกิจกรรม อยางไรก็ตาม
อุตสาหกรรมนี้มีปญหาและจุดออนในดานความ
เสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวที่ขาดการดูแล 
อนุรักษอยางพอเพียง การขาดบุคลากรและทักษะ 
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ที่ไดมาตรฐานซึ่งจะสรางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพและมูลคาสูงโดยเฉพาะขาดความ
เชี่ยวชาญในระบบ IT และการประชาสัมพันธ
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเชน มาเลเซีย พึ่งพิง
แหลงทองเที่ยวทางทะเลเปนหลักและโดยไม
สามารถเพิ่มนักทองเที่ยวตางประเทศไปสูแหลง
วัฒนธรรมและกระจายตัวตลอดปและที่สําคัญ
ขาดการกําหนดตําแหนงตลาด(position)ที่ชัดเจน
เพื่อสรางความตางในจุดขาย 
 5.5   ตลาดเงินและตลาดทุนไทย 
 การะดมทุนในประเทศไทยสวนใหญได
จากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การออก
ตราสารหนี้โดยตรง และการระดมทุนโดยการ
ออกหุนใหม ในขณะเดียวกันการพัฒนาตลาดตรา
สารหนี้และตลาดตราสารทุนของไทยที่ผานมายัง
มีขนาดไมใหญพอกลาวคือตลาดหลักทรัพยของ
ประเทศไทยมสี market capitalization ของ GDP 
ยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย
อ่ืนในทวีปเอเชียคือมี market capitalization 
เทากับ 78.30๔% ในขณะที่ เปนรองประเทศ
สิงคโปร (740.04%) ไตหวัน (665.06%) มาเลเซีย 
(470.46%) เกาหลีใต (415.27%) อินโดนีเซีย 
(184.84%) และประเทศฟลิปปนส (98.10%) 
นอกจากนี้ยังจํานวนบริษัทที่จดทะเบียนนอยมาก
คือ ในป 2551 มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนเทากับ 
523 บริษัทเทานั้นอยูในลําดับที่ 22 ของตลาด
หลักทรัพยทั่วโลก  ในขณะที่ประเทศเกาหลี 
มาเลเซีย สิงคโปร และไตหวันมีจํานวนบริษัทจด
ทะเบียนมากกวาประเทศไทยคือ 1,766, 987, 770 
และ 714 บริษัทตามลําดับ เมื่อพิจารณามูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาดพบวาตลาดหลักทรัพย
ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 31   เมื่อเทียบกับตลาด 

 
หลักทรัพยทั่วโลกดวยมูลคาตลาดหลักทรัพย
เทากับ 205 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา สวน
มูลคาการซื้อขายหมุนเวียนอยูในอันดับที่ 30 ของ
ตลาดหลักทรัพยทั่วโลกดวยมูลคาการซื้อขาย 48 
พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา จึงทําใหระบบ
เศรษฐกิจตองพึ่งพาการระดมเงินทุนจากธนาคาร
พาณิชย และบริษัทเงินทุนเปนหลัก เมื่อเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจและเกิดปญหาในตลาดการเงิน จะทําให
เกิดผลกระทบทวีความรุนแรงยิ่ งขึ้น  ทั้ งนี้
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไมมีทางเลือกอื่นที่จะมา
รองรับได (ขอมูลจากโปรแกรม Data stream 
(Thomson Reuters) โดยใชตัวเลขในไตรมาสที่ 1 
ป 2551) 
 อยางไรก็ตาม การที่จะพัฒนาตลาดทุน
และตลาดเงินของไทยใหมีความแข็งแกรง และ
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพจนสามารถแขงขัน
กับตางประเทศไดนั้น การพัฒนาดังกลาวจะตอง
คํานึงถึงแผนพัฒนาแมบทตลาดรองในตลาดทุน
และตลาดการเงินของไทย ป 2549-2553 ซ่ึงมี
สาระสําคัญดังนี้ (เศรษฐพุฒิ,2550) 
 (1)   ตลาดตราสารทุน กําหนดใหมีการ
ขยายขนาดของตลาดโดยมุงเพิ่มผูลงทุนสถาบัน
ในประเทศใหมีสัดสวนถึงรอยละ 20 สงผลใหมี
ความสมดุลความสมดุลของสภาพคลองและ
เสถียรภาพราคา  ทําใหมูลคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดเมื่อเทียบกับผลกําไรโดยรวม (Market P/E)  
มีระดับที่สูงขึ้น 
  (2)  ตลาดตราสารหนี้  กําหนดใหมีการ
เรงขยายขนาดตลาดใหมีขนาดทัดเทียมกับตลาด
เงินโดยเพิ่มอุปทานของตราสารหนี้ภาครัฐ     
และเอกชนพรอมกับสงเสริมการลงทุนของผู
ลงทุนบุคคล       โดยกําหนดแนวทางดานภาษีเพื่อสราง 
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แรงจูงใจใหบุคคลธรรมดาซื้อขายตราสารหนี้ได
คลองตัวขึ้น 
  (3)  ตราสารอนุพันธและนวัตกรรมอื่นๆ  
กําหนดใหมีการเริ่มนวัตกรรมทางการเงินใหมๆ 
เนนเพื่อประโยชนของการลดความเสี่ยงของ
ผูประกอบการและผูลงทุนในตลาดทุนไทย 
  (4)  สถาบันตัวกลาง  กําหนดใหมีการ
เพิ่มศักยภาพในการใหบริการและเพิ่มความ
แข็งแกรงมั่นคงของสถาบันตัวกลาง  โดยผลักดัน
ใหมีขนาดทุนที่สูงขึ้นจึงจะทําธุรกรรมไดครบทุก
ประเภท   จัดลําดับเวลากําหนดให เ ร่ิมมีการ
แขงขันเสรีดานราคาเพื่อเตรียมความพรอมตอ
การ เปด รับการแข งขันจากผู ประกอบการ
ตางประเทศที่กําลังจะเกิดขึ้น 
  (5)  บริษัทจดทะเบียน  กําหนดใหมีการ
สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนใหดําเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติใน
มาตรฐานที่สูงเพื่อความเชื่อมั่นของผูลงทุนและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  โดยรัฐจะพิจารณาใหบริษัท
จดทะเบียนไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีบาง
ประการเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงและ
ขยายศักยภาพของกิจการ 
  (6)  นักลงทุน  กําหนดใหมีการขยาย
ความรู ด านตลาดทุน   ความรู ด านการ เงิน  
(financial  literacy)  ใหทั่วถึงทั้งจังหวัดและทุก
สถาบันการศึกษา  ทุกองคกรธุรกิจขนาดใหญ
และขนาดกลางโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  
สมาคมทั้ง 5  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยจัดใหแบงเขตการทํางานใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
  (7)   หนวยงานกํากับดูแล    กําหนด      
ให มีหนวยงานกํากับดูแล   และประสานงาน  ใน 

 
ขณะเดียวกันใหสํานักงาน  ก.ล.ต.  และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีภารกิจในการ
พัฒนาตลาดทุน  ควบคูไปกับหนาที่กํากับดูแล
และประสานงาน 
  5.6  แรงงานและการกระจายรายได 
  ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน
ประเทศไทย  ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
นับตั้งแตป  2503  โดยมีการเปลี่ยนนโยบาย
ท ด แทนก า รนํ า เ ข า สู ก ล ยุ ท ธ ก า รพั ฒน า
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ( export-oriented 
industrialization) ไมไดนํามาสูการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใชทักษะแรงงานอยางมีนัยยะสําคัญ  
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยยังคงเนนการใช
ปริมาณแรงงานและทุนในการเพิ่มผลผลิต  
โดยเฉพาะการใชแรงงานลักษณะ  3 L  (low  
wage,  low   productivity,  long  working  hours)  
ส ง ผล ให ก า รพั ฒน า เ ศ รษฐกิ จ ไท ยมี ก า ร
เจริญเติบโตแนวขยาย  (extensive  development)  
มากกวาที่จะเปนการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  การ
เพิ่มมูลคาของสินคา  (value  added)  และการ
ขยับทักษะการผลิตจาก  “ผูรับจางการผลิต”  ไปสู
การออกแบบตนแบบสินคา  (original  brand  
name)   
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตน  การคาเสรี
และการเคลื่อนยายทุนที่ไรพรมแดนทําใหเห็น
ข อ จํ า กั ด ข อ ง ก า ร ใ ช ก ล ยุ ท ธ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและรูปแบบการใช
แรงงาน  3  L  ดังนี้ 
  1.  นับตั้งแตป 2540  เปนตนมา  ประเทศ
ไทยไดกลายเปนประเทศขาดแคลนแรงงาน  
(labor  deficits)  โดยอัตราการเพิ่มของประชากร
มีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด   อัตราการเกิด  
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ลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ   3  ในป 2503  
เหลือรอยละ  0.6  ตอปในปจจุบัน  ในป 2540  
การเขาสูกําลังแรงงานมีอัตราเพิ่มต่ํากวาอัตราการ
เพิ่มของประชากร  มั่นหมายความวาประเทศไทย
ไดเขาสูภาวะขาดแคลนแรงงานแลว  ขณะที่การ
ผลิตของไทยยังคงเนนการใชแรงงานหนาแนน  
และการแขงขันที่ตนทุนแรงงาน  นอกจากขาด
แคลนแรงงานที่มีฝมือแลว  ในปจจุบันไทยยัง
ขาดแคลนแรงงานประเภทกึ่งมีฝมือและไรฝมือ  
แมวาภาคอุตสาหกรรมในบางสวนจะมีการ  
“นําเขา”  แรงงานขามชาติ  มาใชเพื่อทดแทน
แรงงานที่ขาดแคลน  แตการขาดการจัดระบบการ  
“นําเขา”  แรงงานซึ่งจะสงผลเสียตอการพัฒนา
มาตรฐานแรงงานในประเทศและการยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ไทยเพื่อไปแขงขันในระดับสากลซึ่ งมีการ
เชื่อมโยงการคากับมาตรฐานแรงงาน   และ
จริยธรรมของนักลงทุน  (corporate  social  
responsibility  :  CSR)   
  2.  การพัฒนาอุตสาหกรรมชวงทดแทน
การเขาสูการสงออกไทยอาศัยแรงงานราคาถูก
เพื่อสรางความไดเปรียบจากการแขงขัน  หรือ
รูปแบบการใชแรงงาน  3L  คือ  คาจางต่ํา  ผลิต
ภาพแรงงานต่ํา    ดังนั้นนายจางจะพยายามให
คนงานทํางานลวงเวลาเพื่อทดแทนผลิตภาพ
แรงงานต่ํา  สวนดานคนงานเองจะพยายามหา
โรงงานที่มีการทํางานลวงเวลาทําเพื่อเสริมรายได  
เพราะคาจางต่ําทําใหมีการเขาออกของแรงงานสูง  
(labour  turnover)  เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาคุณภาพแรงงาน  เชน  การลงทุนอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ  และการพัฒนาสหภาพแรงงาน
เพื่อสรางอํานาจตอรอง 

   
  3.  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนทําใหธุรกิจ
ตางๆ  ตองแสวงหา  “ความยืดหยุน”  (flexibility)  
เชน  คาจางยืดหยุนตามภาวะของตลาดการจาง
ง า น ยื ด ห ยุ น   เ พื่ อ ล ด ต น ทุ น แ ร ง ง า น ใ น
ภาคอุตสาหกรรม  การผลิตไดมีการนําระบบจาง
งานยืดหยุนมาใช   ซ่ึงสามารถแยกออกเปน  
ระบบการจางงานยืดหยุนเชิงรุก  และการจางงาน
ยืดหยุนเชิงตั้งรับ 
  การจางงานยืดหยุนเชิงรุก   (offensive  
flexibility)  คื อก า ร ใช แ ร ง ง านที่ มี ทั กษะที่
หลากหลายทํางานไดในหลายหนาที่  (multi-
skill,  multi-task)  เปน  polyvalent  workers  การ
ทํ า ง านแบบ เป นที ม ใช ฐ านข อมู ลคว าม รู  
(knowledge-base)  และกระบวนการค นห า  
แกปญหา  (problem  solving)  และการ
นวัตกรรม  สวนการจางงานยืดหยุนแนวตั้งรับ  
(defensive  flexibility)  คือการจางชั่วคราว  จาง
รายชั่ ว โมง   การใช สัญญาจ า งที่ มี กํ าหนด
ระยะเวลา  (ตอสัญญา)  และการเหมาคาแรงใน
โรงงานเพื่อลดตนทุนการผลิต 
  ในปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมทําให
ไทยเดินมาสูทาง  2  แพรงคือ  การแขงขันที่
กดดันจากตลาดทุน  (high  end)  คือการแขงขันที่
เนนคุณภาพสินคา  การใชแรงงานที่มีทักษะและ
การนวตกรรมกับการแขงขันที่มาจากตลาดลาง  
(lower  end)  เชน  การลดตนทุนแรงงาน
โดยเฉพาะการแขงขันจากประเทศที่มีตนทุน
แรงงานต่ํากวาโดยเปรียบเทียบ  เชน  เวียดนาม  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  และกัมพูชา  ในการคา
ดานสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผาประเทศไทยคอนขาง
มีขอจํากัดในการเขยิบขึ้นไปแขงขันในตลาดบน  
เพราะขาดการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การ 
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ปฏิรูประบบการศึกษาและการพัฒนาฝกอบรม  
การลงทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาและการ
นวัตกรรม  (innovation)   
  4.  การพัฒนากับการกระจายรายได  
ประเทศไทยมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
(growth)  โดยสง เสริมการพัฒนาสู การ เปน
ประเทศอุตสาหกรรม   แมวาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจะชวยแกปญหาความยากจนเชิง
สมบูรณ  (absolute  poverty)  โดยมีการลด
จํานวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนมา
โดยตลอด   แตประเทศไทยมีปญหาในการ
กระจายรายได  และความเหลื่อมลํ้าระหวาง
ภูมิภาคมาโดยตลอโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนภาคที่มีความยากจนที่สุด 
 สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอีก  10  ป
ขางหนา  ประเทศไทยควรมีแนวทางดานการ
พัฒนาฝมือแรงงานดังตอไปนี้  โดยประยุกตกับ
ทุกอุตสาหกรรมและการเกษตรที่มุงเปาใหเกิด
การพัฒนาในอนาคต 
  1. เปลี่ยนแปลงการสรางการเจริญเติบโต
ทางอุตสาหกรรม  โดยอาศัยแรงงานแบบ  3L  
(low  wage,  low   productivity,  long  working  
hours)  สูการใชแรงงานแบบ  3H  (high  wage,  
high   productivity,  high  welfare)  ลดการพึ่งพิง
ตลาดภายนอกโดยใหความสําคัญกับตลาดภายใน  
การพัฒนาตลาดภูมิภาคและการพัฒนาอํานาจซื้อ
ผานนโยบายกระจายรายได 
  2 .   เปลี่ ยนการแขงขันที่ เนนการใช
แรงงานยืดหยุนแบบตั้งรับ  เชน  การจางงาน
ช่ัวคราว   การเหมาคาแรงเพื่อลดตนทุนมา       
เปนการใชแรงงานยืดหยุนเชิงรุก โดยเฉพาะ   
การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และคุณภาพในการ 

 
ทํางาน  ( quality  of  employment)  ดังนั้นการ
ปฏิรูประบบการศึกษาจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะ
ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยใหผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  โดยใช
กระบวนการคัดเลือกในทุกระดับของการศึกษา
เพื่อทําใหเกิดมาตรฐาน  และการพัฒนาความรู
เชิงวิเคราะหสังเคราะห  (cognitive  skill)  ใน
สวนของการศึกษาดานอาชีวะและวิชาชีพ  ควร
เนนการยกฐานะใหมีความสําคัญเทียบเทากับ
มหาวิทยาลัยโดยเนนการเรียนภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบัติไปพรอมกัน  (learning  by  doing)  การ
เรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับ
สถานประกอบการเพื่อสรางทักษะในการทํางาน  
(technical  skill)  การสงเสริมความรูในเชิง
พฤติกรรม  (behavioral  skill)  เชน  จริยธรรมใน
การทํางาน 
  3.  รัฐบาลจะตองมีการลงทุนทางดาน
การวิจัยกับการพัฒนา   การสง เสริมการใช
ฐ านข อมู ล ในก ารพัฒนา   (knowledge-base  
economy)  และการทํางานแบบเปนทีม  (team  
work)  เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่จะไปตอยอด  
เชน  การเพิ่มมูลคาผลผลิต  (value-added)  การ
เปนหุนสวนของ  value-chain  และการนวตก
รรมเพื่อสรางความสามารถในการพัฒนาตนแบบ
ของสินคา 
  ขณะเดี ยวกันนโยบายการพัฒนาที่
มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมตองหันมาให
ความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตร  เพื่อสราง
คว ามสมดุ ล ในก ารพัฒนาประ เทศมี ฐ าน
ทรัพยากรและภาคการเกษตรที่เปนแหลงรองรับ
แรงงานที่สําคัญ   ดังจะเห็นไดวา     ในชวงวิกฤต 
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เศรษฐกิจป 2540  แตมีภาคการเกษตรเทานั้นท่ี
เปนแหลงพักพิงของแรงงานคืนถิ่น 
  4 .   สํ าหรับการพัฒนา เศรษฐกิจใน
อนาคต  ประเทศไทยตองแกปญหาการกระจุกตัว
ของการพัฒนาใหไดโดยเฉพาะระหวางภูมิภาค
และแมแตภายในภูมิภาคเดียวกัน  เพื่อขจัดความ
เหล่ือมลํ้าในการกระจายรายไดและชองวาง
ระหวางเมืองกับชนบท 
  5.7  ภาคเกษตร 
  อ า จ ก ล า ว ไ ด ว า ก า ร เ ก ษ ต ร เ ป น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยดวยเหตุผลหลัก  3  
ประการคือ  แรงงานรอยละ  42  อยูในภาคเกษตร  
(ประมาณ 13 ลานคน)  และใชที่ดินรอยละ  53  
ของพื้นที่ของประเทศไทยและเปนภาคที่ใช
ทรัพยากรน้ําสูงสุดและสรางมูลคารอยละ  8.98  
ของมูลคา  GDP (2550)  ในปจจุบันการเกษตร
ไทยเปนการเกษตรที่ใชทรัพยากรทั้ง 3 อยาง
เขมขน  ในขณะที่ผลิตภาพต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแขง  ไดแก  ขาวซึ่งมีผลผลิตต่ําที่สุดใน
กลุมประเทศที่ปลูกขาวและมีตนทุนสูงกวา
เวียดนาม  ในขณะที่ยางพาราของไทยมีผลผลิต
สูงกวามาเลเซียและอินโดนีเซีย  แตตนทุนสูงกวา
อินโดนีเซีย  สําหรับปาลมน้ํามันประเทศไทย
ผลผลิตต่ํากวาทั้งประเทศและตนทุนสูงกวารอย
ละ 92  แตเกษตรกรไทยสามารถขายปาลมได
ราคาเพียงรอยละ  85  ของราคาชาวสวนปาลม
มาเลเซียไดรับ 
  แมประสิทธิ ภ าพการผลิตข า วและ
ยางพาราของไทยและสินคาอื่นหลายชนิดจะต่ํา
กวาประเทศคูแขง  แตไทยยังคงสามารถสงออก
เปน  15  อันดับแรกของโลก  ทั้งนี้สินคาเกษตร
ของไทยติดอยูในอันดับที่หนึ่งหลายชนิดคือ  ขาว   

 
ยางพารา  สับปะรดกระปอง เนื้อไก ลําไย เปนตน  
กุงแชแข็งอยูในลําดับที่ 2  และน้ําตาลอยูในลําดับ
ที่ 3-4  ประเทศไทยสงออก  0.922  ลานลานบาท  
และรายไดสุทธิจากการคา  0.548  ลานลานบาท  
ยกเวนยางพาราและพืชเสนใย   อาหารสัตว  
(สัดสวนนอย)  แลวสินคาออกสวนใหญเปน
อาหาร 
  การที่ผลิตภาพของการเกษตรไทยต่ํานั้น  
สืบเนื่องจากสาเหตุหลัก   คือ   (1)  การขาด
โครงสรางพื้นที่ที่เพียงพอ  ในดานชลประทานซึ่ง
มีเพียงรอยละ  15.99  ของพื้นที่นาปนอยเปน
ลําดับที่  5  ใน  11  ประเทศที่ปลูกขาวในเอเชีย  
(2)  ปริมาณการใชปุยนอยเปนลําดับที่ 8  ของ
กลุมประเทศเดียวกัน  ทั้งนี้เนื่องจากสัดสวนราคา
ปุยสูงมากเมื่อเทียบกับราคาผลผลิต  (3)  มีการใช
เทคโนโลยีและทุนต่ํ า   แมจะมีสถิติการนํา
สารเคมี  ปุย  และเครื่องมือการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตามลําดับก็ตาม   แตถือไดวาเปนเทคโนโลยี
ขั้นตน   เปนที่นาเสียดายวาแมเศรษฐกิจของ
ประเทศจะเปนเศรษฐกิจฐานเกษตรแตงานวิจัย
เกษตรยังคงมีจํากัดอยูในดานการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  ปุย  สารชีวภาพและการขยายพันธุสัตว
ดวยเทคโนโลยีการฝากตัวออน  ในปจจุบันได
พัฒนาเติมมาสู  genomics,  molecular  breeding  
และ  transformation  regeneration  technique  
ซ่ึ ง เทคโนโลยีที่ ก า วหน าบางส วน เหล านี้  
จําเปนตองเชื่อมตอระหวางนักวิจัยสูเอกชนให
เกิดประโยชนตอไป 
  การเปนครัวโลกของไทยนั้นไดมาดวย
ภาระที่แบกรับโดยเกษตรกรอันสืบเนื่องมาจาก
ผลิตภาพต่ํา  ราคาคอนขางต่ํา  จนเกษตรกรมี
ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน  ป 2549/50   



 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2551 

 สํานักงานคลังจังหวดัระยอง  l 82 l

 
หนี้เกษตรกรเทากับ  67,762  บาทตอครัวเรือนตอ
ป  เพิ่มจาก  43,415  บาท ในป 2544/45  ทั้งนี้
สัดสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มจาก 0.07 เปน 0.10  ใน
ขณะเดียวกันครัว เ รือนเกษตรพึ่ งพิงรายได
นอกจากภาคเกษตรสูง  กลาวคือรายไดสุทธินอก
ภาคเกษตรตอเกษตรเพิ่มจาก  35:65  เปน  51:49  
(พ.ศ. 2544/45-2549/50) 
  จากการวิเคราะหแบบจําลองพบวาระบบ
ต ล า ด สิ น ค า เ ก ษ ต ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ยั ง อ อ น
ประสิทธิภาพทั้งในดานการสงผานราคา  แต
แนวโนมดีขึ้น  เมื่อเปดใชตลาดลวงหนาสินคา
เกษตรแทนการแทรกแซงราคา 
  การทําขอตกลงทวิภาคีที่ผานมามีผลทั้ง
บวกและลบตอภาคเกษตร  ซ่ึงมีนัยยะตอการ
ปรับตัวของภาคเกษตรในดานมาตรฐานตั้งแต
ระดับไรนาจนถึงการแปรรูปเพื่อหลีกเล่ียงการกีด
กันในรูปแบบที่ไมใชภาษี 
  จากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
พื้นที่การเกษตรใหญที่สุดในประเทศแตมีความ
เหมาะสมตอการผลิตนอยที่ สุด   และได รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกรอนมากที่สุด  ในขณะที่
เกษตรกรในภาคนี้ยากจนที่สุดดวยนั้น  นโยบาย
การเกษตรควรเนนเพิ่มมูลคาผลผลิตในภูมิภาคนี้
ดวย  ชนิดพืชที่มีศักยภาพพรอมกับการลงทุน
อยางเขมขนเพื่อการกระจายรายไดและพลิกฟน
ระบบนิเวศนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใน
อนาคต  จากการจัดทําแบบจําลองประเมินความ
เหมาะสมเชิงกายภาพสําหรับพืช  (ระดับมาก)  
พบวาพื้นที่สวนใหญในภาคอีสานสามารถปลูก
ขาวโพด   เ ล้ียงสัตว  และมันสําปะหลังอยาง
เหมาะสมมากถึง  5.2  ลานไร  และ 29.5  ลานไร
ตามลําดับ  และปลูกขาวโพดอยางเหมาะสมปาน 

 
กลางได  30.5  ลานไร  ซ่ึงเกษตรกรสามารถเลือก
ผลิตเพื่อ เปนอาหารสัตวห รือผลิตพลังงาน
ทดแทนไดดี 
  สําหรับยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปลูกไดเหมาะสมมาก 18.7 ลานไร  เหมาะสม
ปานกลาง  7.1 ลานไร  สวนปาลมน้ํามันเพื่อใช
เปนพลังงานทดแทนนั้นมีความเหมาะสมมาก    
5.4  ลานไร 
  5.8  พลังงาน 
  ในปจจุบันการใชพลังงานของโลกยัง
ต องพึ่ งพิ งพ ลังงานฟอสซิล  (น้ํ ามัน   ก าซ
ธรรมชาติ  และถานหิน)  เปนหลักถึงรอยละ  80  
ที่ เหลือใชพลังงานหมุนเวี ยนและพลังงาน
ทดแทนประมาณรอยละ  13  และ 17 ตามลําดับ  
และแนวโนมความตองการพลังงานของโลก
ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  และจากอัตราการใช
พลังงานฟอสซิลในปจจุบัน  โลกจะมีน้ํามันใช
ตอไปไดอีกประมาณ 40-60 ป  กาซธรรมชาติ  
60-100  ป  และถานหิน  250-300  ป  สําหรับ
ประเทศไทย  ปริมาณความตองการพลังงานเชิง
พาณิชยก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน  กลาวคือ      
มีความตองการเพิ่มขึ้นเปน  1,636  พันบารเรล
น้ํามันดิบตอวัน  โดยเพิ่มขึ้นรอยละ  5.1  เมื่อ
เทียบกับป 2549  จากความตองการใชที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง  สงผลใหราคาน้ํามันของโลกสูงขึ้น
และสูงกวาอัตราการใชจนกระทั่งกลายเปนวิกฤต
พลังงานในปจจุบัน 
  พลังงานทดแทนจึงไดรับการพิจารณาวา
นาจะเปนพลังงานทางเลือกในอนาคตได  ซ่ึง
ประกอบดวยพลังงานชีวมวล   พลังงานลม  
พลังงานน้ํา  พลังงานจากเอทานอล  และพลังงาน
ปรมาณู     ซ่ึงพลังงานเหลานี้มีตนทุนในการผลิต 
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ตางกัน  สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาความ
เปนไปไดของการนําเอาพลังงานทดแทนมาใช
และพอจะเห็นศักยภาพของการพัฒนาในแตละ
ภูมิภาคเชนพลังงานทดแทนจากพลังงานน้ําใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือใน 2 ลุมน้ํา  คือ  ลุมน้ําปงและ
ลุมน้ํายม  ซ่ึงมีความเปนไปไดสําหรับเปนแหลง
พลังงานขนาดเล็กโดยไดรับการยอมรับจาก
ชุมชนเปนอยางดีแลว 
  พลังงานทดแทนจากพลังงานลมในพื้นที่
ตามแนวชายฝงทะเลภาคใต  พลังงานทดแทน
จากเอทานอลการผลผลิตเกษตรและพลังงาน
ทดแทนจากมวลชีวภาพจากไมโตเร็ว  ซ่ึงไมโต
เร็วที่เหมาะสมกับประเทศไทย  ไดแก  ยูคาลิปตัส  
กระถินยักษและกระถินเทพา 
  แมวามีความพยายามที่จะพัฒนาและ
ยกระดับการนําพลังงานทดแทนประเภทตางๆ  
มาใช เชิงพาณิชย   แตพบวาการใชพลังงาน
ทดแทนบางอยางที่ยังตองพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศคอนขางมาก  และตองการพัฒนา
บุคคลที่เกี่ยวของและยังตองอาศัยเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศในระยะแรกซึ่งตองการการลงทุนที่
สูง  เชน  พลังงานกังหันลม  พลังงานจากน้ํา  
และพลังงานนิวเคลียร  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบตนทุน
ในการผลิตกระแสไฟฟาแลวพบวา  พลังงาน
นิวเคลียรทําใหเกิดตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ําสุด  
คือ  2.08  บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง  รองลงมาไดแก
ถานหิน  พลังงานความรอน  สวนกาซและชีว
มวลที่มีตนทุนเทากับ  2.12,  2.29  และ 2.63  
บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง  ตามลําดับ  ในขณะที่
ตนทุนการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาที่ใชกังหันลม  
กังหันกาซ  และแสงอาทิตยมีตนทุนการผลิตอยูที่
กิโลวัตต-ช่ัวโมงละ  5.98  บาท   7.93  บาท   และ  

 
20.20  บาท   อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง
พลังงานที่มีศักยภาพในการผลิตในปจจุบันและ
อนาคตนาจะไดแกพลังงานจากเอทานอล  ซ่ึงมี
ศักยภาพทั้งดานตนทุนการผลิตและความพรอม
ดานวัตถุดิบ  เนื่องจากใชวัตถุดิบการเกษตรเปน
หลัก   โดย เฉพาะผลผลิตกากน้ํ าตาล   มัน
สําปะหลัง  และออย  โดยมีตนทุนการผลิตไมวา
จะใชวัตถุดิบใดก็ตามอยูระหวาง  14-15  บาท/
ลิตร  ซ่ึงมีความเปนไปไดทางเศรษฐกิจสูงและ
พบวาการผลิตเอทานอลของประเทศไทยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น  กลาวคือ  เพิ่มจาก  135.35  ลาน
ลิตร  ในป 2549  เพิ่มเปน  191.75  ลานลิตร  ในป 
2551  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  41.67  จากการที่ราคา
น้ํามันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลทําใหปริมาณ
ความตองการใช เอทานอลของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก  7.4  แสนลิตรตอวัน  
ในป 2550   เพิ่มเปน  8.0  แสนลิตร/วัน  อยางไร
ก็ตามมีส่ิงที่ตองคํานึงถึงก็คือ  การเพิ่มขึ้นของ
ความตองการพลังงานทดแทนจากเอทานอลและ
ชีวมวลที่ใชวัตถุดิบการเกษตรเปนหลัก  จึงมี
คําถามตามมากับแนวโนมหรือทิศทางดังกลาวคือ  
การแยงพื้นที่กันระหวางการปลูกพืชเพื่ออาหาร
และเพื่อพลังงานทดแทน   การกํ าหนดเขต
เพาะปลูกใหชัดเจนพรอมทั้งกําหนดนโยบายพืช
อาหารหรืออาหารสัตวและพืชพลังงานใหชัดเจน
และสมดุลตอไป 
 

6.   สถานะของประเทศไทยในอีก 10 ปขางหนา
และยุทธศาสตรและการเตรียมตัวประเทศไทย 
 6.1   แนวโนมจากฐานเดิม 
 จากสถานภาพปจจุบันของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาจากปจจัยการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไข 
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การพัฒนาของทั้งประเทศไทยและของโลกแลว
สามารถสรุปใหเห็นภาพประเทศไทยในอนาคต
อีก 10 ปขางหนาไดดังนี้ 

1. การผลิตทางเกษตรจะคงความสําคัญ
ตอไปเพราะฐานทรัพยากรเกษตรยังคง 

ขึ้นอยูกับที่ดินและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แตการขาดการวิจัยพัฒนาอยางเพียงพอ 
อยางไรก็ตามปญหาภาวะโลกรอนไดกอใหเกิด
ผลกระทบแกหลายประเทศจึงสงผลทําให
ประเทศไทยยังมีโอกาสเปนครัวโลกตอไป 
โครงสรางการเกษตรของประเทศไทยมีลักษณะ
ดังนี้ (1) สินคาสวนใหญเปนอาหาร (2) มีการ
ผลิตอาหารสัตวนอย (3) พืชอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ไดแกยางพาราและพืชพลังงาน (4) มีการสงออก
ทั้งในรูปผล primary และ simple processed 

2. การกระจายรายไดเกิดความเหลื่อม
ลํ้ามากขึ้นอันเปนผลสืบเนื่องจากโครงสราง 

ทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันนั่น
คือ (1) ภาคเกษตรจะมีหนี้สินมากขึ้น เพราะราคา
สินคาเกษตรโดยเปรียบเทียบกับราคาปจจัยการ
ผลิตลดลง แรงงานชั่วคราวและการเกษตรไมเต็ม
เวลา  และ  (2 )  ภาคตะวันออกเฉียง เหนือมี
แนวโนมแหงแลงรุนแรงและ  ผลผลิตลดลง
เนื่องจากภาวะโลกรอนเชนเดียวกับพื้นที่หลาย
จังหวัดในภาคเหนือที่เปนภาคเกษตรน้ําฝน 

3. ขีดความสามารถในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพัฒนาไดอยางจํากัด อันเนื่องจาก
โครงสรางการศึกษาที่ไมสมดุลเพราะการศึกษา
สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนต่ํา 
ในขณะที่คนสวนใหญใหความสําคัญตอการบริหาร 
แต ในขณะ เดี ยวกันกลับไม ใช เทคโนโลยี         
การบริหารจัดการอยางเพียงพอ   เชน    ขอจํากัด 

 
4. ความสามารถในดานการบริหาร

การเงิน ธุรกิจ การคา ฯลฯ 
5. ขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 และอยูใน 
อันดับที่ลดลง สะทอนถึงการปรับตัวที่

ลาชาเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศและดวย
อัตราการเพิ่มของงานวิจัยในขณะนี้  อันดับ
ความสามารถของไทยจะลดลงตอไป 

6. การพัฒนาอุตสาหกรรมหลายสวน
ยังคงมีปญหากลาวคือ (1) หลายอุตสาหกรรม 

ไ ม มี วั ต ถุ ดิ บ ใ น ป ร ะ เ ท ศ  เ ช น 
อิเล็กทรอนิกสและเหล็ก (2) การไมมีเทคโนโลยี
เปนของตนเองและไมมีศักยภาพที่จะพัฒนา 
ประเทศไทจึงยังเปนผูรับจางผลิตอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสตอไป (3) ประเทศไทยมมี
ศักยภาพในการผลิตชิ้นสวนยานยนต  (4) มี
ศักยภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารใน
ระดับกลางเทานั้น  และในอนาคตจะสูญเสีย
ทรัพยากรดานการทองเที่ ยวเพราะขาดการ
อนุรักษในธรรมชาติ วัฒนธรรมและ (5) อัต
ลักษณความเปนเจาบานและจิตบริการ 
 6.2   วิสัยทัศนประเทศไทย 
 ประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อหนี
แนวโนมในเชิงลบดังกลาวขางตน โดยปรับภาพ
ของประเทศใหกาวไปสูเปาหมายใหม ภาพใหม
ของประเทศไทยในอนาคต 10 ปขางหนาควรเปน
ดังนี้ 
 “ไทยคือประเทศซึ่งมีความมั่นคงดาน
อาหารและพลังงาน  เปนผูสงออกผลิตภัณฑ
อาหาร  และเกษตรและการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
และมูลคาสูงพรอมกับการพัฒนาประเทศสูสังคม
อยูเย็นเปนสุข” 
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 เพื่อการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน
ขางตน  การเตรียมการประเทศไทยซึ่งมีภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและการ
ทองเที่ยวเปนแกนกลางของการพัฒนา แตใน
ขณะเดียวกันภาคเศรษฐกิจอื่นและการศึกษา
จําเปนตองกาวไปพรอมกันเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของภาคเศรษฐกิจหลักทั้งสองนี้  การ
พัฒนาสูคุณภาพและมูลคาสูงจักตองอยูบนฐาน
ของการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีอยางทัน
การณ ในเพื่อการเติบโตท่ีสมดุลและบูรณาการ 
โดยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6.3   ยุทธศาสตรการเตรียมการประเทศไทย 
 เปาหมายและทิศทางใน 10 ปขางหนา 
ตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

1. ประเทศไทยเปนแหลงอาหารของ
โลก เปนผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑเกษตรที่มี
มูลคาเพิ่มสูงดวยคุณภาพบนฐานการผลิตและการ
จั ดการที่ มี ประสิทธิ ภ าพและปลอดภั ยต อ
ส่ิงแวดลอม 

2. มีความมั่นคงทางดานอาหาร พลังงาน 
3. ศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคที่

มีคุณภาพและยั่งยืนโดยยังประโยชนตอการจาง
งาน การสรางและกระจายรายได 

4. มุงสูการประเทศผูสรางมูลคา (value 
creation ) ดวยบริการและพาณิชยการ 

ยุทธศาสตรการเตรียมประเทศไทยไปสู
เปาหมายใน 10 ปขางหนาท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตร ท่ี  1 : พัฒนาโครงสร าง
พื้นฐานเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดย 

(1) การลงทุนในดานชลประทานขนาด
ใหญใหพื้นที่รับน้ําชลประทานเพิ่มจากรอยละ 25  

 
เปนรอยละ 50 ของพื้นที่เกษตร (เกาหลีใต รอยละ 
60 ปากีสถานรอยละ 80) 

(2) เรงการวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิต 
การแปรรูป และจัดการดวยงบประมาณไมนอย
กวารอยละ 1.0 ของ GDP 

(3) ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช เ ท ค โน โล ยี ใ ห
เหมาะสมกับการเกษตรประณีตและการเกษตร
เชิงพาณิชย 

(4) สงเสริมใหมีผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกษตรเปนการดวน
อยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรท่ี 2: ยุทธศาสตรความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน  โดยคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรดานเกษตรเพื่อเปนอาหารและพืช
พ ลั ง ง า น  โ ด ย ส ง เ ส ริ ม ก า ร ล ด ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) และแสวงหาแหลง
พลังงานทดแทน 

(1) ความมั่นคงทางอาหารดานธัญพืช
และโปรตีน สําหรับประชากร 80 ลานคน ใน 10 
ปขางหนา และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวและเล้ียงสัตว 

(2) เรงการวิจัยพืชพลังงานในดานผลิต
ภาพและตนทุนคาเสียโอกาสจากการผลิตอาหาร
และตนทุนดานสิ่งแวดลอม สัดสวนการผลิต
พลังงานไบโอดีเซลและแกสโซฮอล 

(3) สงเสริมพลังงานทดแทนขนาดเล็กใน
ชุมชนในลักษณะคลังเตอร ไดแก   พลังงานน้ําใน 

 
(4) ภาคเหนือ  พลังงานลมในภาคใต 

และไบโอดีเซล แกสโซฮอลและชีวมวลในทุกภาค 
(5) สนับสนุนการลงทุนดานพลังงานใน

ตางประเทศ 
(6) ใชพลังงานนิวเคลียรในชวงทายทศวรรษ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3: ยุทธศาสตรการเปน

ศูนยการทองเที่ยวของภูมิภาค 
(1) กําหนดตําแหนงใหเปนการทองเที่ยว

เพื่อพักผอนและสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการ
ทองเที่ยว ใชทุกฤดูใหเกิดประโยชน 

(2) สรางความประทับใจดัวยอัตลักษณ
ไทย (hospitality ตามวิถีไทย) และอนุรักษอัต
ลักษณไทยมใิหถดถอย 

(3) เพิ่มคุณภาพของบริการที่รวดเร็วดวย
เทคโนโลยีการบริหารจัดการเชน การใชภาษา 
การใชคอมพิวเตอร เรียนรูดานวัฒนธรรม 

(4) รณรงคการปลุกจิตสํานึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอม การแกปญหา ขยะ ความสะอาด 
ความปลอดภัย  การตระหนักถึงคุณค าของ
ทรัพยากรทองถ่ินในการนํามาสรางมูลคาเพิ่ม
และเกิดความยั่งยืน 

(5) บูรณาการการทองเที่ยวกับประเทศ
ในภูมิภาคเชิง รุกโดยอาศัยขอได เปรียบเชิง
ภูมิศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4: ยุทธศาสตรการสราง
ประเทศไทยเปนผูสรางมูลคา โดยอาศัยฐานการ
เปนผูสงออกสินคาและความสําเร็จในดานการ
ทองเที่ยว ตลอดจนความสนใจในดานบริหาร
จัดการและเอกลักษณของไทยในดาน  hospitality
และตอยอดความสามารถของทรัพยากรบุคคล 
ในภาคเศรษฐกิจตางๆ คือ 

(1) พัฒนาบุคลากรในดานการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตรจากวัตถุดิบในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบานใน อนุภูมิภาคตอเนื่องนโยบาย
ความรวมมือ ACMECS 

(2) พัฒนาความสามารถเชิงพาณิชยการ
เพื่อประเทศไทยเปนเสมือนคนกลางในการคา 

 
ขาย เชนเดียวกับสิงคโปร ซ่ึงไมจําเปนตองใช
ทรัพยากรกายภาพจํานวนมาก 

(3) ลงทุนในบริการเกี่ยวของับการเงิน/
ธนาคาร พาณิชย 

(4) บริการทองเที่ ยว เชิ งสุขภาพดวย
คุณภาพและความเปนเจาบานที่ดี (โดยเนนการ
พยาบาลมากกวาการแพทยเพื่อกระจายการจาง
งานโดยเฉพาะ long stay สําหรับผูสูงอายุจาก
ประเทศตางๆ) ทั้งนี้โดยไมเบียดเบียนบริการทาง
การแพทยจากประชาชนชาวไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 5: ยุทธศาสตรดานการ
บริหาร 

การบริหารจั ดการบนฐานปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทั้งกรอบควบคุมการ
ขับเคลื่อนและการสนับสนุนยุทธศาสตรทั้ง 4 
ขางตน 

(1) การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารประเทศ 

ทั้งนี้โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะ
เปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเพื่อใหไดความมีเสถียรภาพเติบโตอยาง
มั่นคง มีภูมิคุมกันและสรางความสามารถในการ
แขงขันระยะยาวไดเปนอยางดี   และตองติดตาม
ดูแลจัดการตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด 
มิฉะนั้นอาจถูกโจมตี โดย hedge fund ไดอยาง
งายดาย 

(2) การขับเค ล่ือนเศรษฐกิจผานการ
ลงทุนจากตางประเทศ(FDI) 

ในโครงการซึ่งเชื่อมตอการถายทอด
เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการตลาด 

(3) ก า ร ใ ช ร ะ บบ งบป ร ะ ม าณ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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โดยเฉพาะงบประมาณบนฐานตนทุนมุง

ผลเปาหมายและตนทุนเปาหมาย 
(4) การตั้งองคกรกํากับดูแลสถาบันทาง

การเงิน (financial supervision committee) 
การตั้งองคกรเชนนี้ในประเทศเกาหลีใต

ทําใหเกิด synergy และสามารถสั่งการรวมกันได
อยางรวดเร็วทันเหตุการณโดยองครวม ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิมที่ตางคนตางทํา 

(5) การตั้ง OREC (organization of rice 
exporting countries)   

ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะเปนผูนําในการ
ตั้ง OREC เพื่อปองกันการตัดราคาและปองกัน
การผลิตที่ไมสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


