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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม 2551  โดยรวม

ชะลอตัวลง  ในดานอุปทาน ผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัว  
สวนผลผลิตภาคเกษตรลดลง  กอปรกับราคาพืชผลสําคัญ
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  ทําใหรายไดเกษตรกรจาก
พืชผลสําคัญชะลอจากเดือนกอนหนา   ดานจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติหดตัวตอเนื่อง  เนื่องจากยังคง
ได รั บผลกระทบจาก เหตุ ก ารณ คว ามไมส งบทาง    
การเมือง  สําหรับดานอุปสงค  การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัวเชนเดียวกับปริมาณการนําเขา  ขณะที่
ปริมาณการสงออกหดตัว 
  อยางไรก็ดี  เสถียรภาพดานตางประเทศอยูใน
เกณฑดีจากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง
แมวาดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ดานเสถียรภาพในประเทศ  
อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานปรับลดลง
ตอเนื่อง 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่
สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  รองลงมาเปน
สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน   และสาขาไฟฟา  กาซและ
การประปา    

เศรษฐกิจจั งหวัดระยองเดือนตุลาคม  2551   
ภาพรวมชะลอตัว   ในดานอุปทานภาคอุตสาหกรรม    
ชะลอตัวจากการลดลงของภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตร
ราคาสินคาเกษตรและปศุสัตวชะลอตัว  นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติลดลง  สวนปริมาณผลผลิตของเหมืองแรและ
เหมืองหินปรับตัวสูงขึ้น ดานอุปสงคการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัว  สวนการนําเขาลดลง   แต       
การสงออกสูงขึ้น  ผลการเบิกจายรายจายลงทุนยังคงลดลง   
ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   

ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตอเนื่องตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล   ดานการ
จางงานชะลอตัว 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากราคาพืชผลสําคัญ
ปรับตัวลดลง  โดยเฉพาะยางพารา  มันสําปะหลังและ
สับปะรด 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวามูลคาผลผลิตสุกร
ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อ
ปรับตัวลดลง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว จากปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น   
   ๏   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอตัว   จํานวนทุน      
จดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  
แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ชะลอตัว            
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลง  เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  ขยายตัว  จากปริมาณ
การจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนต
เพิ่มขึ้น   สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเล็กนอย 

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว  จากจํานวน
พ้ืนที่อนุญาตกอสราง  และปริมาณการจําหนายรถยนต
พาณิชยเพิ่มขึ้น    

  ๏   การใชจายภาครัฐ   ชะลอตัว   จากผลการ
เบิกจายงบประจําสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   ชะลอตัว   โดยมูลคา
การนําเขาปรับตัวลดลง  สวนการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
 
 
 
 

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง   ปริมาณเงิน
ฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสวนอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น   
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา   ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ  7.12  ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคา
น้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 

   แนวโนม เศรษฐกิ จจั งหวั ดระยอง   เ ดื อน
พฤศจิกายน 2551  คาดวาจะชะลอตัว   พิจารณาจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด   ภาคอุตสาหกรรม จํานวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวลดลง  จาก
ผลกระทบดานปญหาความไมสงบทางการเมืองและ      
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเขามาถึงประเทศไทย
กอปรกับการปรับลดภาษีสรรพสามิต   ภาคการเกษตร   
ราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพารา          
มันสําปะหลังและสับปะรดคาดวาจะลดลง  สวนหนึ่งเปน
ผลจากราคาน้ํามันที่ลดลงอยางตอเนื่อง   ดานราคาปศุสัตว
คาดวาจะชะลอตัว  ตามปริมาณไกเนื้อและเปดเนื้อที่ลดลง
ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวายังคงขยายตัวไดดี      
จากการเพิ่มขึ้นของยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนต    ดานการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
จากตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลงตามราคาน้ํามันที่ลดลง
ตอเนื่อง  ดานการเงินสามารถขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงิน
ฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง  ดานอัตรา
เงินเฟอชะลอตัวลงตามการลดลงของราคาน้ํามันและ
มาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ   ปจจัยลบที่สงผลตอ
เศรษฐกิจจังหวัด    คือ    เหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น   ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว สงผลกระทบตอการสงออก   
  
 
 
 
 

1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนตุลาคม 2551  จังหวัดระยองเก็บรายไดสุทธิ  
6 ,218.42 ลานบาท  ตํ่ ากว า เดือนเดียวกันของปกอน 
3,188.26 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 33.89  และต่ํากวา
ประมาณการจํานวน  2,494.09 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
28.63  
  การนําสงรายได 
  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จํานวน 1,728.99  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 
1,509.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.29 รายไดจากการขาย  
6.19 ลานบาท   คิดเปนรอยละ  0.36  รายไดอื่น  7.29        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.42  และรายไดจากเงินนอก
งบประมาณ 206.26  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.93 
     

ดานรายจาย 
  เดือนตุลาคม  2551 จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน  996.59 ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอน 576.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ  36.63 
   

ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจากเงิน
งบประมาณ จํานวน 1,522.73  ลานบาท  ขณะที่รายจายป
ปจจุบันมีจํานวน  895.11  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  627.62  ลานบาท 
 

 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนตุลาคม 2551  จังหวัดมีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  78.76  ลานบาท  ขณะที่
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  60.53  
ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกินดุล  18.23  ลานบาท 
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1.3  ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดระยอง และงบบริหารงานแบบ
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
 

โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 
พ.ศ.2551  จังหวัดระยอง 
   ๏ จํานวน 569 โครงการ งบประมาณจัดสรรจํานวน  
106,657,298  บาท 
   ๏ เบิกจายแลว  101.38  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  95.08 
   ๏ อยูระหวางดําเนินงาน 5.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.92 
งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2551 จังหวัดระยอง (งบ 10 ลานบาท) 
   ๏  จํานวน 8 โครงการ    
   ๏  ผลการเบิกจาย  7.10 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  71.1 
   ๏  คงเหลือ  2.89  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  28.9 

 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ  ( OTOP)         

ในเดือนตุลาคม 2551  ยังไมมีขอมูล  สําหรับเดือนกันยายน 
2551  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยมี
ยอดการจําหนาย  จํานวน 78.00  ลานบาท  หดตัวรอยละ  
17.98   ตามการลดลงสินคาประเภทอาหาร  ของใช/ของ
ตกแตง/ของที่ระลึก  ซึ่งเปนสินคาหลัก  เนื่องจากผูบริโภค
เกิดการชะลอตัว  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว       
ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก  ทุเรียนทอดกรอบ  ปลาหมึก
ปรุงรส   น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย

ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย    หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการให เงินกู ยืมในอัตราดอกเบี้ ย ตํ่ า เพื่ อชวยให
ประชาชนมีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  
สินเชื่อที่อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,064  ราย  
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น   540.74   ลานบาท  ในเดือนตุลาคม 
2551  การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติ
เงินกูจํานวน  213  ราย  (ลดลงรอยละ  46.66)  และจํานวน
เงินอนุมัติ  7.80  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  44.17)  สวน
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน   22.15  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  19.76)  และรอยละของหนี้ที่คาง
ชําระรอยละ  20.67  (เพิ่มขึ้นรอยละ  17.57)  ทั้งนี้  ควร
สนับสนุน  สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของ
ลูกหนี้ใหมีการเติบโตมีรายไดสูงขึ้นที่จะสามารถชําระหนี้
ไดดีขึ้น 
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สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม 2551  โดยรวม

ชะลอตัวลง  ในดานอุปทาน ผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัว  
สวนผลผลิตภาคเกษตรลดลง  กอปรกับราคาพืชผลสําคัญ
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  ทําใหรายไดเกษตรกรจาก
พืชผลสําคัญชะลอจากเดือนกอนหนา   ด านจํ านวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติหดตัวตอเนื่อง  เนื่องจากยังคง
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทาง    การเมือง  
สําหรับดานอุปสงค  การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอตัวเชนเดียวกับปริมาณการนําเขา  ขณะที่ปริมาณการ
สงออกหดตัว 
  อยางไรก็ดี  เสถียรภาพดานตางประเทศอยูใน
เกณฑดีจากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง
แมวาดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ดานเสถียรภาพในประเทศ  
อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานปรับลดลง
ตอเนื่อง 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่
สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  รองลงมาเปนสาขา
เหมืองแรและเหมืองหิน   และสาขาไฟฟา  กาซและการ
ประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนตุลาคม  2551   
ภาพรวมชะลอตัว  ในดานอุปทานภาคอุตสาหกรรมชะลอ
ตัวจากการลดลงของภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรราคา
สินคาเกษตรและปศุสัตวชะลอตัว  นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ลดลง  สวนปริมาณผลผลิตของเหมืองแรและเหมืองหิน
ปรับตัวสูงขึ้น  ดานอุปสงคการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว  สวนการนําเขาลดลง แตการสงออก
สูงขึ้น  ผลการเบิกจายรายจายลงทุนยังคงลดลง    ดาน
การเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   ดาน
ระดับราคาดชันีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตอเนื่อง
ตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล   ดานการจางงาน
ชะลอตัว 

 
 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากราคาพืชผลสําคัญ
ปรับตัวลดลง  โดยเฉพาะยางพารา  มันสําปะหลังและ
สับปะรด 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวามูลคาผลผลิตสุกร
ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อ
ปรับตัวลดลง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว จากปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น   
   ๏   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอตัว   จํานวนทุน       
จดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  
แตภาษีสรรพสามิตและปรมิาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ชะลอตัว            
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลง  เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  ขยายตัว  จากปริมาณ
การจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนต
เพิ่มขึ้น   สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเล็กนอย 

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว  จากจํานวน
พ้ืนที่อนุญาตกอสราง  และปริมาณการจําหนายรถยนต
พาณิชยเพิ่มขึ้น    

  ๏   การใชจายภาครัฐ   ชะลอตัว   จากผลการ
เบิกจายงบประจําสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   ชะลอตัว   โดยมูลคา
การนําเขาปรับตัวลดลง  สวนการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง   ปริมาณเงิน
ฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสวนอัตรา
ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น   
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ  7.12  ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคา
น้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 

   แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ในเดือน
พฤศจิกายน 2551  คาดวาจะชะลอตัว   พิจารณาจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด   ภาคอุตสาหกรรม จํานวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวลดลง         
จากผลกระทบดานปญหาความไมสงบทางการเมืองและ      
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเขามาถึงประเทศไทย
กอปรกับการปรับลดภาษีสรรพสามิต   ภาคการเกษตร   
ราคาผลผลิตพืช เศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพารา             
มันสําปะหลังและสับปะรดคาดวาจะลดลง  สวนหนึ่งเปน
ผลจากราคาน้ํามันที่ลดลงอยางตอเนื่อง   ดานราคาปศุสัตว
คาดวาจะชะลอตัว  ตามปริมาณไกเนื้อและเปดเนื้อที่ลดลง
ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวายังคงขยายตัวไดดี         
จากการเพิ่มขึ้นของยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนต    ดานการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น
จากตนทุนการผลิตมีแนวโนมลดลงตามราคาน้ํามันที่ลดลง
ตอเนื่อง  ดานการเงินสามารถขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงิน
ฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง  ดานอัตรา
เงินเฟอชะลอตัวลงตามการลดลงของราคาน้ํามันและ
มาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ    ปจจัยลบที่สงผลตอ
เศรษฐกิจจังหวัด   คือ   เหตุการณความไมสงบทางการเมือง
ที่ทวีความรุนแรงขึ้น   ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผล
กระทบตอการสงออก   
   

       รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม 
2551  มีดังนี้ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 เกษตรกรรมในเดือนตุลาคม  2551   หดตัว        
โดยมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  29.57  เปนผลจากราคาราคายางพาราที่
ลดลงมากตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  ทําใหความตองการ
ใชยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมลดลง  รวมทั้งราคาน้ํามันดิบที่
ปรับลดลงตอเนื่องทําใหผูประกอบการเปลี่ยนไปใชยาง
สังเคราะหซึ่งมีราคาถูกกวายางธรรมชาติมากขึ้น  และ
ปริมาณผลผลิตยางพาราปรับตัวลดลงเล็กนอย  แตเมื่อเทียบ
กันเดือนกอนหนาเพิ่มขึ้น  สวนมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  13.33  
เนื่องจากเกษตรกรไดเรงขุดสงโรงงานสงผลใหหัวมันสด   
มีเปอรเซ็นตแปงต่ํา  รวมทั้งโรงงานมันเสนยังไมสามารถ
รับซื้อหัวมันได  เนื่องจากในเดือนนี้ยังคงมีฝนตกอยู  ทําให
ลานมันไมสามารถตากมัน เสนได  ปริมาณผลผลิต            
มันสําปะหลังเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเกษตรกรไดเรงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  กอปรกับเกษตรกรไดขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวง
ตนฤดูกาลเพราะราคาอยูในระดับสูง  สําหรับมูลคาผลผลิต
สับปะรดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
5.11  เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดยังมีจํานวนมาก      
ทําใหราคาที่เกษตรกรขายไดปรับตัวลดลง 

 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม เดือนพฤศจิกายน 2551
คาดวายังชะลอตัวอยู  จากดานราคายางพารามีแนวโนม
ลดลงตามราคายางในตลาดโลก  เปนผลจากราคาน้ํามันดิบ
ที่ลดตํ่าลง และอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   โดยเฉพาะจีน
ซึ่งเปนผูนําเขายางธรรมชาติรายใหญของโลกมีการนําเขา
หดตัวลงตอเนื่อง   และราคาสับปะรดคาดวาจะเคลื่อนไหว
ใกล เคียงกับเดือนกอนหนา   สวนปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลังยังคงออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  ดานราคามันสําปะหลัง
คาดวามีทิศทางดีขึ้น  หลังจากรัฐบาลไดอนุมัติโครงการรับ
จํานําที่จะเริ่มตนเดือนสวนปริมาณผลผลิตสับปะรดคาดวา
จะปรับตัวสูงขึ้น   
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2550

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ยางพารา 160.78 171.52 127.95 113.23

 % 16.98 -5.16 -2.38 -29.57 

มันสําปะหลัง 118.04 114.74 73.34 102.31

 % 87.17 259.61 159.80 -13.33 

สับปะรด 243.49 238.59 357.45 231.04

 % 60.70 11.45 139.04 -5.11 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตวในเดือนตุลาคม 2551  ชะลอตัว  โดย
มูลคาผลผลิตสุกรยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  57.11  โดยปริมาณผลผลิตออกสูตลาด
เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ดานราคาสุกรสูงขึ้นเนื่องจากตนทุนอาหารสัตวมี
ราคาสูง   ขณะที่มูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  13.39   เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตไกเนื้อลดลงตามความตองการบริโภคที่ลดลง  
สงผลใหราคาไกเนื้อลดลงมาก  และมูลคาผลผลิตเปดเนื้อ
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  1.15   
จากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลงอยางตอเนื่อง  แต
ราคาเปดยังคงสูงขึ้นตามตนทุนอาหารสัตวมีราคาสูง  
สําหรับราคาไขไก เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนจาก  1.95  บาท/ฟอง   เปน  2.11 บาท/ฟอง   สวนราคา
ไขเปดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  
3.00  บาท/ฟอง   เปน  3.26   บาท/ฟอง  ทั้งนี้ จากขาวการ
พบไขไกปนเปอนสารเมลามีนที่จีนสงออกไปฮองกง  
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของไทยไดเก็บตัวอยาง
ผลิตภัณฑไขไกของไทยเพื่อตรวจสอบอาหารสารเมลามีน 
ซึ่งผลคาดวาการปนเปอนสารเมลามีนในตัวไกและไขไก
ของไทยไมนาจะเกิดขึ้น 
 

  แนวโนมดานปศุสัตว  เดือนพฤศจิกายน 2551  
คาดวาขยายตัว  ราคาสุกรยังคงสูงขึ้น  จากความตองการ
บริโภคมีอยูอยางตอเนื่อง  และสงผลใหเกษตรกรเรงผลิต
สุกรออกสูตลาดมากขึ้น  ราคาไกเนื้อจะยังคงเพิ่มขึ้นตาม
ตนทุนอาหารสัตวมีราคาสูง  และราคาไขไกและไขเปดคาด
วาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  จากภาวะราคาสุกรและไก
เนื้อที่สูงขึ้น  สงผลใหผูบริโภคบางสวนหันมาบริโภคสัตว
น้ําทดแทน 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
  หนวย: ลานบาท 

2550

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ไกเน้ือ 143.02 152.24 122.74 123.87

 % 4.85 8.59 -25.59 -13.39 

เปดเน้ือ 26.09 20.37 25.05 25.79

 % 59.44 -13.25 20.98 -1.15 

สุกร 565.05 805.56 889.06 887.74

 % 34.73 30.30 41.97 57.11

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนตุลาคม 2551    
ขยายตัว  ตามมูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  62.82  เนื่องจากผูประกอบการ
ไดเรงการผลิตเพิ่มขึ้นตามความตองการของตลาดที่เริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น   กอปรกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก   และ
มูลคาผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  76.66  เปนผลจากราคาที่สูงขึ้น  และ
สวนหนึ่งจากการขยายตัวของพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางที่
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตกอสรางอาคารอุตสาหกรรม 
อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตของแรทรายแกวลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   15.95  เนื่องจาก
ผูประกอบการไดเรงการผลิตในชวงเดือนกอนหนาใน
ปริมาณมาก   
 

 แนวโนมการผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน  เดือน
พฤศจิกายน 2551  คาดวาผลผลิตแรทรายแกวจะชะลอตัว
ตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมลดลง  สวนผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัวจากราคาที่ปรับตัว
สูงขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2550

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
แรทรายแกว 15.62 35.98 38.22 13.13

 % -28.92 176.34 234.35 -15.95 

หินปูน 3.95 5.94 4.93 6.43

 % -0.72 51.94 11.46 62.82

หินแกรนิต 9.20 15.40 13.51 16.26

 % -9.12 77.06 62.10 76.66

2551
รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 2551  ชะลอตัว  
โดยจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  5.04  สวนจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  4.92  ซึ่งมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  
6  โรงงาน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการที่สําคัญ  ไดแก  ประเภทเคมี   ประเภท
พลาสติก   และประเภทอื่น  ๆ   ด านจํ านวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  4.79  ตามการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม
และการขยายกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม
ปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง   
และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   76.06  เปนผลมาจากการ
ยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  น้ํามันดีเซลB5 
และน้ํามันในกลุมแก็สโซฮอล  เพื่อชวยใหราคาน้ํามันถูกลง  
สงผลใหภาษีน้ํามันซึ่งเปนภาษีหลักของจังหวัดลดลงเปน
จํานวนมาก  
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม   เดือน
พฤศจิกายน  2551  คาดวาจะชะลอตัว  จากภาษีสรรพสามิต
คาดวาจะลดลงจากผลของการยกเวนและปรับลดอัตราภาษี
น้ํามันฯของรัฐบาล   สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและ
การจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น    สําหรับปจจัยที่มีผลตอ
อุตสาหกรรม  คือ  ปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก   
ปญหาความไมสงบทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2550

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม  
 (ลานกิโลวัตต)

618.38 568.39 565.70 573.94

% 10.95 -5.01 -5.87 -7.19 
โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,729 1,801 1,808 1,814

% 2.61 4.59 4.99 4.92

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 143,972 148,627 149,666 150,874

% 14.17 3.56 4.28 4.79
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 813,765.04 848,284.44 851,214.86 854,778.03

% 11.15 4.41 4.77 5.04

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,233.20 1,054.94 942.91 774.02

% 5.16 -69.71 -68.84 -76.06 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                         *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 การบริการและการทองเที่ยว   ขยายตัว  โดยมี
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2551) จํานวน  
543,842  คน  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ  20.75   โดยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปนรอยละ  
80.04  และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  สหรัฐฯ จีน และเยอรมัน   
ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพักโรงแรม  อยูที่รอยละ  
55.57  เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน        
รอยละ  3.71  สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยอง  
ไดแก   หาดแมรําพึง  หาดแมพิม  เกาะเสม็ด  เกาะมัน  และ     
ตลาดบานเพ    
 

  แนวโนมการทองเที่ยว  ในไตรมาส  3  คาดวา      
จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด  
อยางตอเนื่อง  โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวไทย   ประกอบกับจังหวัดระยองอยูใกลกรุงเทพฯ
สามารถเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวไดและมีอาหาร
ทะเลสด  แตอยางไรก็ตาม  จากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองจะสงผลกระทบตอการทอง เที่ ยวบางสวน
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางประเทศไมกลาเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

ท้ังป 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

 อัตราการเขาพักของโรงแรม               

(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

 
หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน  
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจาํนวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบงักะโลเทานั้น 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว(www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนตุลาคม 2551    
ขยายตัว  โดยปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  12.70  
เนื่ องจากบริษัทค ายรถยนตมีการออกตัวรถรุนใหม  
ประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง  ทําให
ผูบริโภคคลายความกังวลเรื่องราคาน้ํามันและหันมาบริโภค
เพิ่มขึ้น  และปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  49.22  เนื่องจากมี
การผลิตรถจักรยานยนตรุนใหม  ออกแบบรูปทรงสวยงาม  
ทันสมัย  ซึ่งเปนที่ตองการของลูกคาทั้งนี้ยังสามารถออกรถ
ไดงายขึ้นดวยการผอนชําระไดหลายงวด  สําหรับปริมาณ
การใชไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  9.18  สวนหนึ่งเปนผลจากนโยบาย 6 
มาตการที่รัฐบาลชวยเหลือคาครองชีพ   ทําใหประชาชน
บางสวนใชไฟฟาอย างไมประหยัด    อย างไรก็ตาม           
โดยภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  2.29  เนื่องจากมูลคาภาษีการนําเขาผานดาน
ศุลกากรที่ จั ด เก็บไดลดลง   ประกอบกับประชาชน
ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น  จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  
 

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน  
2551  คาดวาจะขยายตัว  ตามภาษีมูลคาเพิ่มจะปรับตัวดีขึ้น   
ยอดการจําหนายรถยนตนั่งอาจปรับตัวดีขึ้น   เนื่องจากราคา
ขายปลีกน้ํามันปรับลดลงอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  แมวาราคา
ขายปลีกน้ํามันในประเทศที่ปรับลดลง  และมาตรการของ
รัฐบาล  แตความเชื่อมั่นของผูบริโภคกลับลดลง  เนื่องจาก
ความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง  และการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 
 
 
  
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 4,602.78 4,623.67 3,845.77 4,497.59
  % 20.22 8.73 11.82 -2.29 
ยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล(คัน) 315 278 344 355
  % 41.26 -21.69 39.84 12.70
ยอดจําหนายรถจักรยานยนต(คัน) 2,168 4,033 3,880 3,235
  % -21.59 35.56 45.43 49.22
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 36.39 39.77 37.67 39.73
  % 10.64 6.42 1.78 9.18

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชนในเดือนตุลาคม  2551    
ขยายตัว  โดยจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จํานวน  94,850  ตาราง
เมตร  คิดเปนรอยละ   41.23  จากพื้นที่กอสรางประเภทที่อยู
อาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ  31.15  และพื้นที่กอสรางประเภท
อาคารอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ  522.89  จํานวนธุรกิจ
นิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  35.56  และดานปริมาณการจําหนายรถยนตพาณิชย
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  1.85  
เนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง   สําหรับดานปริมาณ
การใชไฟฟาในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อยางไรก็ตาม  
จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  25.75  สําหรับธุรกิจนิติ
บุคคลจดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ   ไดแก   ประเภทกิจการ
รับจางออกแบบ ซอมแซม ผลิตเครื่องจักรรวมทั้งอะไหล
และอุปกรณของเครื่องจักร  ประเภทจัดสรรที่ดินและบาน
จัดสรรที่ดินเพื่อกอสรางหรือทําการกอสรางอยางอื่นบน
ที่ดินเพื่อจําหนาย  และประกอบกิจการรานอาหารและ
จําหนายอาหาร 
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  เดือนพฤศจิกายน  
2551  คาดวาจะขยายตัว  พิจารณาจากพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขยายตัว   ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลง
ตอเนื่อง  ทั้งนี้ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหา
อุปสงคจากในและนอกประเทศที่ชะลอตัวลง 
 

 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 พ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางรวม
(ตารางเมตร)

67,158 59,183 297,200 94,850

% -66.03 -67.54 445.96 41.23
 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 40,972 47,863 138,192 53,734

% -77.74 -70.59 230.52 31.15
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 10,626 3,886 5,210 1,787

% 1,020.89 136.95 -31.53 -83.18 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 5,396 7,105 153,298 33,611

% 67.27 -45.63 3,772.14 522.89
 - อาคารและอ่ืนๆ(ตารางเมตร) 10,164 329 500 5,718

% 7.26 -93.24 -52.74 -43.74 
 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

15.84 17.74 16.78 18.21

% 5.74 8.97 5.34 14.96
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 175.96 91.55 86.80 130.65

% 47.05 -42.63 -2.64 -25.75 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 45 70 47 61

% -22.41 25.00 -16.07 35.56
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 432 347 525 440

% 1.41 -19.68 28.68 1.85

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.แกลง,  สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง,  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง    



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐในเดือนตุลาคม 2551   ชะลอตัว   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยการเบิกจายงบ
ประจําเพิ่มขึ้นเล็กนอยคิดเปนรอยละ  1.73  เนื่องจาก
จํานวนขาราชการลดลงโดยเกษียณอายุและเข ารวม
โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด    แตผลการเบิกจาย         
งบลงทุนลดลงรอยละ  85.35   เนื่องจากพระราชบัญญัติเงิน
งบประมาณรายจายป 2552  ยังประกาศใชไมทันโดยใหใช
เงินงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน  จึงมีผลทําใหการ
เบิกจายงบลงทุนยังเบิกไมได   สําหรับผลการเบิกจาย
รายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเบื้องตนลดลงรอยละ   31.60  และ   29.26  
ตามลําดับ  
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  เดือนพฤศจิกายน  
2551   คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกเพิ่มขึ้น          
ไมมากนัก   เนื่องจากยังเปนชวงตนปงบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 879.90 1,192.84 1,381.04 895.11
   % 18.49 12.60 11.66 1.73
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 692.87 72.13 121.57 101.48
   % 418.54 -69.84 -32.76 -85.35 
 รายจายประจําของอปท. 64.58 164.90 327.69 44.17p
   % 10.00 13.05 -21.93 -31.60 
 รายจายลงทุนของอปท. 23.10 146.85 1,025.75 16.34p
   % -16.94 -12.98 -10.91 -29.26 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ขอมูลเบือ้งตน 
ที่มา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  44  แหง  คิดเปนรอยละ  64.70 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

การคาระหวางประเทศในเดือนตุลาคม 2551    
ชะลอตัว  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณา
จากการนําเขามีมูลคาจํานวน   59,749.16  ลานบาท    ลดลง
รอยละ  10.03  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและตางประเทศ
ที่เริ่มชะลอตัว  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ   ไดแก   
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  คอนเดนเซต  และแนฟทา  สวน     
การสงออกมีมูลคาจํานวน  26,816.53  ลานบาท  สูงขึ้น   
รอยละ  5.54  เนื่องจากการเปดตลาดการสงออกใหม         
ในตะวันออกกลางและประเทศในเอเชียดวยกัน  สําหรับ
ประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ   
น้ํ ามันดี เซลหมุนเร็ว   และน้ํ ามันเชื้อเพลิงหนักใช กับ        
เตาบอยเลอร   จากการนําเขาสูงกวาการสงออกทําให            
ขาดดุลการคา  (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  จํานวน  
32,932.63  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ เดือนพฤศจิกายน  
2551  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  โดยเฉพาะการ
นําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม   สวนดานการสงออกคาดวาจะยังคง
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสงออกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  และ
น้ํามันปโตรเลียมดิบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ล านบาท 

ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 40,251.07  นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 4,459.20 

2 คอนเดนเซต 1,986.55    นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 4,410.27 

3 แนฟทา 1,766.62    
นํ้ามันเช้ือเพลิงหนักใชกับ

เตา บอยเลอร
3,829.69 

4 ฟนอล 1,218.58    แนฟทา 2,470.37 

5

เครื่องจักรโรงงานท่ีใชใน

การกลั่นหรือกลั่นลําดับ

สวนใชไฟฟา

1,131.31    นํ้ามันเช้ือเพลิงอืน่ ๆ 1,160.09 

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 การนําเขา 66,411.21 80,762.77 56,124.19 59,749.16
 % 19.13 40.23 20.81 -10.03 
 การสงออก 25,410.05 25,139.07 21,654.14 26,816.53
 % -31.53 190.66 213.54 5.54

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนตุลาคม 2551  ขยายตัวไดดี
ตอเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัด
ระยองมีธนาคารพาณิชย  จํานวน  74  แหง  พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   75,556.57   
ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  0.11  จากการเพิ่มขึ้นของเงิน
ฝากภาคครัวเรือน   เนื่องจากธนาคารพาณิชยหลายแหงได
ปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ย   และเมื่อพิจารณาปริมาณสินเชื่อรวม   
มีจํานวน   77,114.15   ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  12.07  
สําหรับคาเงินบาทเดือนตุลาคม 2551  เคลื่อนไหวอยูในชวง
แคบ ๆ  และมีคาเฉลี่ยอยูที่   34.43  บาทตอดอลลาร สรอ.  
ออนลงจากคาเฉลี่ยในเดือนกันยายนที่  34.29  บาทตอ
ดอลลาร สรอ.  จากภาวะ Risk aversion  กลาวคือการที่นัก
ลงทุนถอนเงินจากประเทศกําลังพัฒนาไปสูสินทรัพยที่มี
ความเสี่ยงต่ํากวา  เชน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ สงผลให
เงินในภูมิภาคเอเชียออนคาลงเทียบกับดอลลาร สรอ.   
 

 แนวโนมการเงิน  เดือนพฤศจิกายน 2551  คาดวา
ปริมาณเงินฝากยังคงเพิ่มขึ้น  ดานสินเชื่อมีแนวโนมลดลง   
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา   ประชาชน
ระมัดระวังการใชจาย  สําหรับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม
ปรับตัวลดลงจากปญหาเศรษฐกิจในประเทศและความไม
สงบทางการเงิน  ในสวนของธนาคารควรที่ระมัดระวังการ
ปลอยสินเชื่อมากขึ้น เนื่องจากยอดหนี้คางชําระที่เพิ่มสูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ปรมิาณเงินฝากรวม 75,476.68 81,155.43 78,446.41 75,556.57
  % 12.51 5.69 2.74 0.11
ธนาคารพาณิชย 58,838.00 63,690.00 61,067.00 57,781.00
  % 12.76 6.57 2.53 -1.80 
ธนาคารออมสิน 8,535.00 8,825.00 8,831.00 8,827.00
  % 12.58 3.90 3.46 3.42
ธอส. 1,336.65 1,047.72 1,065.54 1,365.35
  % 18.49 -20.54 -20.13 2.15
ธ.ก.ส. 6,767.03 7,592.71 7,482.87 7,583.22
  % 9.24 5.34 8.11 12.06
ปรมิาณสินเชื่อรวม 68,810.67 75,981.67 76,773.34 77,114.15
  % 11.63 11.35 10.96 12.07
ธนาคารพาณิชย 44,030.00 49,772.00 50,497.00 50,794.00
  % 12.81 13.67 13.29 15.36
ธนาคารออมสิน 5,366.00 5,747.00 5,797.00 5,836.00
  % 13.42 9.53 9.11 8.76
ธอส. 15,798.20 16,831.87 16,838.35 16,848.60
  % 9.77 7.56 7.11 6.65
ธ.ก.ส. 3,616.47 3,630.80 3,640.99 3,635.55
  % 3.65 2.20 1.63 0.53

รายการ
2551

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองในเดือน
ตุลาคม 2551    จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมีจํานวน 373 
รายการ สําหรับจังหวัดระยองมี จํานวน 227 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ งหม 
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคล ยานพาหนะ
การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิงการอานและการศึกษา 
ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง 
ไดผลดังนี้ 
 

  1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
ตุลาคม 2551   ป 2545  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนกันยายน 2551 เทากับ 123.0 
เทียบกับเดือนกันยายน 2550 เทากับ 124.5 ลดลงรอยละ 1.2 
ถาเทียบกับเดือนตุลาคม 2550 สูงขึ้นรอยละ 3.9 เทียบ เฉลี่ย
ชวงระยะ 10 เดือนแรก (มกราคม - ตุลาคม) ป 2550 สูงขึ้น
รอยละ 9.3 
 

  2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนตุลาคม 
2551    ป 2545 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 เดือนตุลาคม 2551 เทากับ 136.3 สําหรับเดือนกันยายน 
2551 เทากับ 138.0  
 

        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนตุลาคม 2551 เมื่อเทียบกับ 
  3.1 เดือนกันยายน 2551 ลดลงรอยละ 1.2  
     3.2 เดือนตุลาคม 2550 สูงขึ้นรอยละ 7.2 
     3.3 เฉลี่ยชวงระยะ 10 เดือนแรก (มกราคม - 
ตุลาคม) ป 2550 สูงขึ้นรอยละ 9.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ดัชนีราคาผูบริโภค 127.24 138.00 138.00 136.30
  % 3.70 9.96 9.44 7.12
ดัชนีราคาผูผลิต 141.70 166.30 164.40 153.70
  % 4.42 21.56 19.04 47.00

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
ตุลาคม 2551 เทียบกับเดือนกันยายน 2551 ลดลงรอยละ 1.2 
(กันยายน 2551 เทียบกับ สิงหาคม 2551 ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ) สาเหตุสําคัญมาจากดัชนี ราคาหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.4 สําหรับดัชนีราคาหมวด
อื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 3.4  
       4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 1.4 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดผักสดสูงขึ้นรอย
ละ 5.3 ไดแก แตงกวา ผักบุง มะเขือ ฝกเขียว ตนหอม เปน
ตน ดัชนีหมวดผลิตภัณฑแปงสูงขึ้นรอยละ 2.2 ไดแก เสน
กวยเต๋ียวสด เตาหู ขนมขบเคี้ยว แตในขณะที่ดัชนีหมวด
ขาวลดลงรอยละ 1.0 ไดแก ขาวสารเจา ขาวสารเหนียว 
ดัชนีหมวดเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา ลดลงรอยละ 0.1 
ไดแก เปด ไก ปลาแดง กุงนาง หอยแครง ปูทะเล และปูมา 
เปนตน ดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑนมลดลงรอยละ 0.6 
ไดแก ไขไก ไขเปด และไขเค็ม 
        4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ 3.4 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยลดลงรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมาเปน
ผลมาจากการปรับลดลงของน้ํามันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจาก
มาตรการ การดําเนินนโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือนของ
รัฐบาลซึ่งสงผลใหดัชนีราคาหมวดยานพาหนะ การขนสง 
และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 8.5 ไดแก คาโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศ สําหรับดัชนีหมวดเคหสถานดัชนีสูงขึ้น
รอยละ 0.6 จากดัชนีคากรแสไฟฟาสูงขึ้นรอยละ 5.1 ซึ่งมา
จากการปรับคา Ft ที่เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนตุลาคม 2550 ดัชนี
ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 (กันยายน 2551 เทียบกับ กันยายน 
2550 สูงขึ้น 9.4) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 20.7 ดัชนีราคา
หมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 16.7 ดัชนีหมวดไขและ
ผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 10.9 ดัชนีหมวดเนื้อสัตว เปดไก 
และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 12.4  
 

        สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 2.7 ปจจัยมาจากดัชนีราคาหมวด
พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร อันเนื่องมาจากน้ํามัน
เช้ือเพลิงเปนหลัก 
 

         6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะ 10 เดือน
แรก (มกราคม - ตุลาคม) ป 2550 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 9.3 
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 
14.7 และดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่อง 
 
 

ที่มา:  สํานักงานพาณชิยจังหวัดระยอง  และสํานักดชันีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนเดือนตุลาคม 2551 
(ปฐาน พ.ศ.2545 = 100) 

สัดสวน

น้ําหนัก
ต.ค.51/ ต.ค.51/ ม.ค.51-

ต.ค.51/

ปฐาน 
ก.ย.-51 ต.ค.-50 ม.ค.50-

ต.ค.50

 รวมทุกรายการ 100.00 136.30 138.00 127.20 136.20 -1.23 7.15 9.30

   หมวดอาหารและเครื่องด่ืม   37.93 170.30 168.00 141.10 157.30 1.37 20.69 14.70

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง 4.32 189.30 189.80 122.20 167.40 -0.26 54.91 36.10

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19 143.90 144.00 128.00 141.60 -0.07 12.42 10.30

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97 143.80 144.60 129.70 143.70 -0.55 10.87 11.90

     ผักและผลไม   6.87 248.30 241.20 220.50 228.60 2.94 12.61 13.80

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63 169.50 169.60 125.10 154.10 -0.06 35.49 24.60

     เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล   2.18 114.70 114.10 110.00 112.30 0.53 4.27 2.90

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20 168.50 168.50 134.10 148.50 0.00 25.65 12.80

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56 137.20 130.30 113.50 121.70 5.30 20.88 6.80

   หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเคร่ืองดื่ม   62.07 115.60 119.70 118.80 123.30 -3.43 -2.69 5.50

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา   2.77 103.50 103.50 102.90 103.30 0.00 0.58 0.40

     หมวดเคหสถาน   28.36 94.30 93.70 103.10 100.50 0.64 -8.54 -2.90

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22 104.50 104.20 103.80 104.70 0.29 0.67 0.60

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร   19.09 156.20 170.70 154.20 172.20 -8.49 1.30 16.70

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา   2.69 102.50 102.50 101.10 101.90 0.00 1.38 1.30

     หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล   3.93 103.80 103.90 103.00 103.60 -0.10 0.78 0.90

   ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน   65.66 115.70 115.00 108.40 112.00 0.61 6.73 3.50

     กลุมอาหารสดและพลังงาน   34.34 175.60 182.00 163.10 182.40 -3.52 7.66 17.00

      -  อาหารสด   21.36 186.50 184.50 156.70 175.00 1.08 19.02 16.30

      -  พลังงาน   12.99 157.70 177.80 173.60 194.50 -11.30 -9.16 18.10

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 ต.ค.51 ก.ย.-51 ต.ค.-50 ม.ค.-ต.ค.51

 
หมายเหต:ุ  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หกัรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณชิย (www.price.moc.go.th) 
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บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันที่  29 ตุลาคม 2551 
 

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

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 440.00 415.00 415.00 415.00 421.25

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 520.00 490.00 479.00 479.00 492.00

2 สุกรชําแหละ - เนื้อแดง กก.ละ 110.00-120.00 110.00-120.00 110.00 110.00 112.50

3 ไกสด กก.ละ 75.00 75.00 70.00 70.00 72.50

4 ปลาทูนึ่ง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 40.00 40.00 40.00 30.00 37.50

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 50.00 45.00 45.00 40.00 45.00

7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 110.00 100.00 100.00 100.00 102.50

8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 100.00 90.00 80.00 80.00 87.50

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

11 น้ํามันถั่วเหลือง ,น้ํามันปาลม ลิตรละ 49.50,47.50 49.50,47.50 49.50,47.50 49.50,47.50 49.50,47.50

12 น้ําตาลทรายขาว 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 30.00 20.00 25.00

14 ถั่วฝกยาว กก.ละ 25.00 20.00 30.00 25.00 25.00

15 ผักบุงจีน กก.ละ 20.00 15.00 20.00 20.00 18.75

16 ผักชี กก.ละ 140.00 130.00 80.00 80.00 107.50

17 มะนาว ลูกละ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

หมวดวัสดุกอสราง

18 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 140.00 140.00 146.00 146.00 143.00

19 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00

20 เหล็กเสนกลม ขนาด 9 มม. เสนละ 103-120,142-165 95-103,136-142 95-103,137 95-103,137 102.13,141.63

21 สังกะสี ฟุตละ 19.50 19.30 19.50 19.50 19.45

22 ทอ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว เสนละ 50-56 56-63 63.00 63.00 59.63

23 อิฐมอญ กอนละ 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

24 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.00 4.00 4.00 3.70 3.93

หมวดเช้ือเพลิง

25 เบนซิน 91, ลิตรละ 33.82 32.02 30.42 28.62 31.22

26 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 26.92 25.52 23.92 23.32 24.92

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 28.17,8.50 25.77,8.50 23.97,8.50 23.47,8.50 23.35,8.50

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,-  -,8,200-9,000  -,8,200-9,000 10,500-8.50

30 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 68-70 55-57 44-48 44-48 54.25

31 น้ํายางสด  ,เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 62-65,37.7-39 58-60,29-30 40-43,23-24 40-43,23.2-24 51.38,28.76

32 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 6.60,2.80 6.20,2.40 5.60,2.00 5.00,1.80 5.85,2.25

33 หัวมันสดคละ กก.ละ - - - - -

34 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 180.00 180.00 170.00 200.00 182.50

35 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 160.00 160.00 160.00 180.00 165.00

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

37 กุงขาว ขนาด 70 ตัว กก.ละ 130.00 130.00 130.00 120.00 127.50

38 ไขตะพาบน้ํา ฟองละ 1.50 1.00 1.00 1.00 1.13

39 ลูกตะพาบน้ํา ตัวละ 3.00-5.00 3.00-5.00 3.00-5.00 3.00-5.00 4.00

40 อาหารหมู 30 กก.ละ 310.00 310.00 310.00 285.00 303.75

41 อาหารไก 30 กก.ละ 400.00 400.00 400.00 410.00 402.50

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 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนตุลาคม  2551  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   304,546  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  10.52  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงานใน
ระบบประกันสังคม)เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของการจาง
งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเปนสําคัญ   
และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือนสิงหาคม  
2551  อยูที่รอยละ  1.4  ของกําลังแรงงานรวม   ปรับตัว
ลดลงจากระยะเดียวกันของปกอน   สวนอัตราคาจางขั้นต่ํา
ของจังหวัดระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตามการประกาศขึ้น
อัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครองชีพที่ปรับตัว
สูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  เดือนพฤศจิกายน  2551  
คาดว าจะขยายตัวจากจํ านวนผูประกันตนในระบบ
ประกั นสั ง คมที่ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นต อ เนื่ อ ง   ทั้ ง นี้   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดมีการจัดงาน  นัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและ
โรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง   ทั้งนี้ 
ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียน  ฝากประวัติเพื่อหางาน
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดทุกวัน-เวลา
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2550

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.50 1.40 N/A N/A
  % 87.50 -17.65 - -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
275,551 299,658 299,658 304,546

  % 7.44 9.78 9.78 10.52

อตัราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 161.00 173.00 173.00 173.00
  % 3.87 7.45 7.45 7.45

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   N/A คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

 

 

                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ

เกษตรกรรม ควรดูแลราคาสนิคาเกษตรที่ลดลง

ปศุสตัว จากการลดลงของราคาไกเนื้อ

เหมืองแรและยอยหิน

อุตสาหกรรม จากการลดลงของภาษีน้ํามัน

ภาคบริการและการทองเท่ียว

การบริโภคภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชน

การใชจายภาครัฐ ควรเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน

การคาระหวางประเทศ

ดานการเงิน

ดานระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคสงูขึ้นรอยละ 7.12

ชะลอตัวตามราคาน้ํามันที่ลดลง

ดานการจางงาน

งบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

1. โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสขุระดับจังหวัด 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. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดระยอง

 - ไดรับจัดสรรงบประมาณ  10  ลานบาท

 - จัดทําโครงการ  จํานวน 8 โครงการ

 - เบิกจายแลว  7.11  ลานบาท(รอยละ 71.1)

 - กันไวเบิกเหล่ือมป 2.89 ลานบาท(รอยละ 28.9)  
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนตุลาคม 2551  จังหวัดระยองเก็บรายไดสุทธิ  
6,218.42 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 3,188.26 
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 33.89  และต่ํากวาประมาณการ
จํานวน  2,494.09 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 28.63  
  การนําสงรายได 
  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จํานวน  1,728.99  ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร 
1,509.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.29 รายไดจากการขาย  
6.19 ลานบาท   คิดเปนรอยละ  0.36  รายไดอื่น   7.29        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.42  และรายไดจากเงินนอก
งบประมาณ 206.26  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.93 
     

ดานรายจาย 
  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีการเบิกจายเงิน
งบประมาณจํานวน  996.59 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกัน
ของปกอน 576.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ  36.63 
   

ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจากเงิน
งบประมาณ จํานวน 1,522.73  ลานบาท  ขณะที่รายจายป
ปจจุบันมีจํานวน  895.11  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  627.62  ลานบาท 
 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนตุลาคม 2551  จังหวัดมีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  78.76  ลานบาท  ขณะที่
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  60.53  
ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกินดุล  18.23  ลานบาท 
    

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยองเดือน
ตุลาคม 2551  มีดังนี้  
 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนตุลาคม  2551  แยกตาม
หนวยงาน 
  เดือนตุลาคม 2551  จังหวัดระยองมีการจัดเก็บ
รายไดจํานวน 6,218.42 ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของ
ปกอน จํานวน 3,188.26 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 33.89  
และต่ํ ากวาประมาณการ  จํานวน  2,494.09  ลานบาท         
คิดเปนรอยละ 28.63  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 

  1.สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  5,218.66  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  777.81  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  12.97  และต่ํากวาประมาณการ  จํานวน  
290.12  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.27  รายละเอียดการ
จัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได  4,497.59  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  105.19  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  2.29  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  587.64      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.56  หนวยงานที่มีสวนจัดเก็บมี 
2 หนวยงาน  คือ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองและ     
ดานศุลกากร 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได   421.50       
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  575.10  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  57.71  และสูงกวาประมาณการจํานวน  
199.56  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.92  หนวยงานที่มีสวน
จัดเก็บมี 3 หนวยงาน คือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  
สํานักงานคลังจังหวัด  และสํานักงานที่ดินจังหวัด  ซึ่งภาษี
ประเภทนี้สวนใหญจัดเก็บไดจากการรับจางทํางานให    
การรับจางทําของ  และการคาอสังหาริมทรัพย 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  280.48  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  49.57  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  15.02  และสูงกวาประมาณการจํานวน  
91.95  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  48.77  หนวยงานที่มีสวน
จัดเก็บมี  3 หนวยงาน คือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  
สํานักงานคลังจังหวัด  และสํานักงานที่ดินจังหวัด  ซึ่งภาษี
ประเภทนี้สวนใหญจัดเก็บไดจากเงินเดือน  คารับจาง
ทํางานให  การรับจางทําของ  และการคาอสังหาริมทรัพย 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   12.66  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.09  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  0.71  และสูงกวาประมาณการจํานวน  1.07 ลานบาท  
คิด เปนรอยละ   3 .35   หนวยงานที่มีสวนจัด เก็บมี  3 
หนวยงาน คือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  สํานักงาน
ขนสงจังหวัด  และสํานักงานที่ดินจังหวัด 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  6.06  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  47.87  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  88.76  และสูงกวาประมาณการจํานวน  5.59     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1,189.36  หนวยงานที่มีสวน
จัดเก็บมี 2 หนวยงานคือ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  
และสํานักงานที่ดินจังหวัด 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.37  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.01  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
2.78  และสูงกวาประมาณการรอยละ  0.01  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  2.78  หนวยงานที่จัดเก็บคือ  สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ระยอง 
   

   

 
     

   2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได  
774.10  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,459.21  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  76.06  และต่ํากวาประมาณการ
จํานวน  2,262.54  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  74.51  สําหรับ
ภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  409.09  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2,433.70  ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ  85.61  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  2,176.74  ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ  84.18  เนื่องจากการลดอัตราภาษี
น้ํามันสรรพสามิต สําหรับน้ํามันดีเซล น้ํามันดีเซล บี 5  
แ ล ะ น้ํ า มั น ใ น ก ลุ ม แ ก ส โ ซ ฮ อ ล   ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ประกอบกับ
โรงกลั่นบางแหงมีการปรับนโยบายการดําเนินธุรกิจ         
คาน้ํามัน  โดยเนนใหฐานการผลิตใหญผลิตน้ํามันดีเซลเพื่อ
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ   ซึ่งขอมูล  ณ  เดือน
กันยายน 2551  พบวาปริมาณการใชน้ํามันตอวันลดลง  
ในขณะที่พลังงานทางเลือกอื่นมีปริมาณการใชเพิ่มขึ้น 

    -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   355.33  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  15.14  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  4.09  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  73.25 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  17.09  เนื่องจากยอดการจําหนายรถของ
บริษัทผูผลิตรถยนตในจังหวัดลดลง 
   -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  6.90  ลานบาท     
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  5.40  ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ   43.90  และต่ํ ากวาประมาณการจํานวน   7.34        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  51.54  เนื่องจากผูประกอบการ
ชะลอการผลิตและดําเนินการตรวจสอบคลังเก็บสินคา      
เพื่อจําหนายสินคาคงคลังใหหมดกอน  จึงจะเริ่มผลิตสินคา
รุนใหมออกสูตลาด  ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน    
ทําใหประชาชนตองประหยัดคาใชจายมากขึ้น 
    -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.50  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  1.27  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
45.85  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  0.92  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  38.02  เนื่องจากบริษัทผูผลิตอยูระหวาง    
การปรับเปลี่ยนผูบริหารทําใหยังไมมีการผลิตสุราใหม 
ประกอบกับบริษัทผูผลิตรายใหญลดกําลังการผลิตลง เพราะ

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนตุลาคม 2551 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 280.48 5.37 
 ภาษีเงินไดนิติบคุคล 421.50 8.08 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 4,497.59 86.18 
 ภาษีธุรกจิเฉพาะ 6.06 0.12 
 อากรแสตมป 12.66 0.24 
 รายไดอืน่ ๆ 0.37 0.01 

รวม 5,218.66 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

ตองทยอยนําสินคาที่คงเหลือในชวงเทศกาลเขาพรรษาและ
ทอดกฐินมาจําหนายใหหมดกอน  
   -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได  0.49  ลานบาท   
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.08  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  14.04  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  0.15 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  23.44  เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ  สงผลใหผูใชบริการซึ่งสวนใหญเปน
ชาวตางประเทศมาใชบริการสนามกอลฟลดลง   
    

 
      

 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  179.96  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  73.74  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  69.42  และสูงกวาประมาณจํานวน  13.27  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.96  เปนผลมาจากอากรขาเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ  70.36   

  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 0.60 ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.71  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  54.20  และสูงกวาประมาณจํานวน  0.20  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  50.00  เนื่องจากปที่แลวในชวงเดือนเดียวกัน   
มีการตออายุสัญญาเชาดินและอาคารราชพัสดุ  พรอมทั้ง    
มีการชําระคาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชาฯ และชําระ 
คาเชาชวงหนา   
  

 5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  45.10  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  24.27  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  34.99  
   

  

 
 
 3.1.2  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จํานวน  1,728.99  ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร 
1,509.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.29 รายไดจากการขาย  
6.19 ลานบาท   คิดเปนรอยละ  0.36  รายไดอื่น   7.29        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.42  และรายไดจากเงินนอก
งบประมาณ 206.26  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.93  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

หนาย:  ลานบาท 

2550

ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 9,406.68 7,674.51 8,618.82 6,218.42

% 22.55 -36.90 17.37 -33.89

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนตุลาคม 2551 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษสุีราแช                 1.50                 0.19 
 ภาษเีคร่ืองดื่ม                 0.21                 0.03 
 ภาษนํ้ีามัน             409.09               52.85 
 ภาษรีถยนต             355.33               45.90 
 ภาษรีถจกัรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษเีคร่ืองไฟฟา                 6.90                 0.89 
 ภาษสีนามกอลฟ                 0.49                 0.06 
 ภาษแีกวฯ                 0.11                 0.01 
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค                 0.08                 0.01 
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                 0.17                 0.02 
 รายไดอื่นๆ                 0.22                 0.03 

รวม             774.10             100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

3.2  ดานรายจาย 

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีการเบิกจายเงิน

งบประมาณ (รวมการเบิกจายปกอน) จํานวน 996.59 ลานบาท  

ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  576.18  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  36.63  เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ป  2552  ประกาศลาชา  และผลการเบิกจายงบประจํา

เพิ่ มขึ้ น เล็กนอย   เนื่ องจากข าราชการ เข าโครงการ

เกษียณอายุกอนกําหนด 
 

  หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2552  สูงสุด  5  อันดับ   
  งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  648.23  ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เบิกจายแลว  122.58  ลานบาท 
 
 3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เบิกจายแลว  
42.70  ลานบาท 
  4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว  31.42    
ลานบาท   
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เบิกจาย
แลว  4.64  ลานบาท 
   งบลงทุน 
  1.  กรมทางหลวงชนบท  ไดรับงบประมาณ  0.65  
ลานบาท  ยังไมมีการเบิกจาย 
  2 .   สนง .ปลั ด ก ร ะท ร ว งพ าณิ ช ย   ได รั บ
งบประมาณ  0.12  ลานบาท  ยังไมมีการเบิกจาย 
  3.  สนง .ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ไดรับ
งบประมาณ  0.07  ลานบาท  ยังไมมกีารเบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 
  

การเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนตุลาคม  2551 
หนวย: ลานบาท 

เบิกจาย เบิกจาย
จรงิป จรงิป
ปจจุบัน ที่แลว จํานวน รอยละ

1.  รายจายจรงิปปจจบัุน 895.11 1,452.89 -557.78 -38.39
     1.1  งบประจํา 895.11 879.90 15.21 1.73
     1.2  งบลงทุน 0.00 572.99 -572.99 -100.00
2.  รายจายปกอน 101.48 119.88 -18.40 -15.35
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 101.48 119.88 -18.40 -15.35
3.  รวมการเบิกจาย 996.59 1,572.77 -576.18 -36.63
     3.1  งบประจํา 895.11 879.90 15.21 1.73
     3.2  งบลงทุน 101.48 692.87 -591.39 -85.35

เปรยีบเทียบเบิกจายจรงิ
ปปจจุบันกบัปที่แลวรายการ

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 

  เดือนตุลาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจากเงิน
งบประมาณ จํานวน 1,522.73  ลานบาท  ขณะที่รายจายป
ปจจุบันมีจํานวน  895.11  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  627.62  ลานบาท 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนตุลาคม 2551  จังหวัดมีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  78.76  ลานบาท  ขณะที่
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  60.53  
ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกินดุล  18.23   ลานบาท  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนตุลาคม  2551 
หนวย: ลานบาท 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายไดรวม* 6,276.07 1,159.61 950.88 1,522.73
รายจายรวม** 1,452.89 1,251.22 1,465.74 895.11
ดุลการคลัง 4,823.18 -91.61 -514.86 627.62

% -23.45 -30.37 6.08 -86.99 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรายจายงบประมาณปกอน 
ท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   
ระบบ   GFMIS 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนตุลาคม  2551 

หนวย: ลานบาท 
2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รายได 338.63 198.79 522.95 78.76
รายจาย 88.93 312.75 1,353.44 60.53
ดุลการคลัง 249.70 -113.96 -830.49 18.23

% 688.19 459.18 -25.10 -92.70 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  34  แหง  คิดเปนรอยละ  50 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

4.1  โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ระดับจังหวัด พ.ศ.2551   จังหวัดระยอง  ไดรับ
งบประมาณ  107  ลานบาท 
 

   ๏  จํานวน 569 โครงการ   งบประมาณจัดสรร
จํานวน  106,657,298  บาท 
  ๏  เบิกจายแลว  101.38  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
95.08 
  ๏  อยูระหวางดําเนินงาน  5.24  ลานบาท   คิดเปน
รอยละ  4.92 
  ๏  งบประมาณคงเหลือ   0.35   ลานบาท 

 

ชมุชน ราชการ
ระหวาง

ดําเนินงา แลวเสร็จ งบประมาณ เบิกแลว รอยละ คงเหลือ

1 โครงการเรียนรูชุมชน 135 134 1 1 134 23,372,431 23,215,731 99.33 156,700

2
โครงการพัฒนาอาชีพ
ชุมชน

277 277 0 3 274 52,323,416 49,807,016 95.19 2,516,400

3
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน

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

4

โครงการรองรบัความ

ออนแอและระบบ
ครอบครวัไทย

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

5
โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

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

569 567 2 8 561 106,632,798 101,384,698 95.08 5,248,100

ชื่อโครงการ

หนวย

ลําดับ

รวม

การเบิกจายประเภ

ทแผน

งาน

ผลดําเนินงาน

หมายเหตุ:  ขอมูล ณ  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําป
งบประมาณ 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 คงเหลอื

1

1.1
โครงการกอสรางระบบประปา ตําบล

เนินพระ อําเภอเมืองระยอง จงัหวดั
สํานักงาน

จงัหวดัระยอง
1,989,000.00 1,989,000.00 - เสร็จเรียบรอยแลว

1.2
โครงการขุดลอกหนาฝายทายวดัภูดร

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
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือ

ทําการปรับภูมิทัศนของโรงเรียน

โรงเรียน

ระยองวทิยาคม
700,000.00 700,000.00 - เสร็จเรียบรอยแลว

1.5
โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา  คสล.

ขนาดความจ ุ500 ลบ.ม. และโรงสูบ

้ ้

สํานักงาน

จงัหวดัระยอง
640,000.00 - 640,000.00 

 กําลังดําเนินการ(กันเงิน

ไวเบิกเหลื่อมปท้ังหมด

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

ระบบภาพของหองประชมุภักดีศรี

้

สํานักงาน

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

3.2
โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการ

และศูนยทดสอบโยธาธิการจงัหวดั

สํานักงาน

โยธาธิการและ
2,500,000.00 250,000.00 2,250,000.00 

 กําลังดําเนินการ(กันเงินไว

เบิกเหลื่อมป 4 งวดจาก 5 

)
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 เหลือท้ังหมด 2,893,695.00 

งบประมาณ   ทีไ่ดรับอนุมัติ

ผลการเบิกจายงบประมาณ
หมายเหตุ

 รวมทั้งสิ้น   8   โครงการ

ลําดับ ช่ือโครงการ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

การแกไขปญหาเรงดวนของจังหวัดและปญหาความเดือดรอนของประชาชน

การสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและวาระแหงชาติ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด

หมายเหตุ:  เงินที่ยังไมไดเบิกจํานวน 2,892,695 บาท  แบงเปน  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 2,890,000 บาท 
เหลือจากอนุมัติโครงการ 1,000 บาท เงินเหลือจากการดําเนินโครงการ 2,695 บาท 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข และงบบริหารจังหวัด 
                แบบบูรณาการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 
 

 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนตุลาคม 2551  ยังไมมีขอมูล  สําหรับเดือนกันยายน 
2551   ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยมี
ยอดการจําหนาย  จํานวน  78.00  ลานบาท  หดตัวรอยละ  
17.98  ตามการลดลงสินคาประเภทอาหาร  ของใช/ของ
ตกแตง/ของที่ระลึก  ซึ่งเปนสินคาหลัก    เนื่องจากผูบริโภค
เกิดการชะลอตัว  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว        
ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก  ทุเรียนทอดกรอบ  ปลาหมึก
ปรุงรส   น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
เดือนตุลาคม 2551  มูลคาการจําหนายสินคามีแนวโนม
ลดลง   ควรมีการจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา OTOP 
ประจําจังหวัด และการเผยแพรสินคาทางอินเทอรเน็ต     
เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดจําหนายสินคา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 101.20 97.63 78.00 n/a

   % 21.05 11.98 -17.98 -

1. ประเภทอาหาร 69.24 57.18 49.23 n/a

   % 40.19 -18.51 -19.00  -

2. ประเภทเครื่องดื่ม 1.58 5.26 2.14 n/a

   % -40.60 178.31 14.44 -

3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 0.48 0.71 1.20 n/a

   % -9.43 69.05 215.79 -

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ
ท่ีระลึก

28.45 28.07 22.34 n/a

   % 3.76 -7.66 -25.16 -

5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 1.45 6.41 3.09 n/a

   % -59.72 187.44 39.19 -

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย    หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,064  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   540.74   ลานบาท  ในเดือนตุลาคม 2551  การ
ใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  213  
ราย  (ลดลงรอยละ  46.66)  และจํานวนเงินอนุมัติ  7.80  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  44.17)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน   22.15  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ  19.76)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  
20.67  (เพิ่มขึ้นรอยละ  17.57)  ทั้งนี้  ควรสนับสนุน  
สงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ใหมีการ
เติบโตมีรายไดสูงขึ้นที่จะสามารถชําระหนี้ไดดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2550
ต.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 392 627 331 213
  % 208.66 -5.86 11.45 -46.66 
จํานวนเงินกู 13.97 19.33 10.45 7.80
  % 266.67 -9.76 9.42 -44.17 
รบัชําระคืน 7.33 18.07 5.98 6.26
  % 9.90 9.12 34.38 -14.60 
เงินกูคงเหลือ 109.16 297.16 94.12 107.19
  % 11.35 0.48 -7.57 -1.80 
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 18.84 66.51 22.42 22.15
  % 61.44 17.32 21.85 17.57
รอยละของหนี้คางชําระ 17.26 21.56 21.27 20.67
  % 44.92 13.55 17.71 19.76

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

  การสลายการชุมนุมหนาอาคารรัฐสภา 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551 เปนเหตุการณท่ีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยปดลอมอาคารรัฐสภาในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2551 เพื่อกดดันไมใหคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอท่ี
ประชุมรัฐสภา จนเกิดเหตุการณวุนวายในวันที่ 7 ตุลาคม 
  ในวันจันทรที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หลังจากที่     
ผูชุมนุมจากจังหวัดตาง ๆ ไดทยอยสูที่ชุมนุมแลว เวลา
ประมาณ 20.30 น. แกนนําพันธมิตรทั้งรุนแรกและรุนที่
สองไดขึ้นเวทีพรอมกัน และประกาศขยายพื้นที่การชุมนุม
ไปยังหนาอาคารรัฐสภา เพื่อทําการปดลอมไมใหรัฐบาล
แถลงนโยบายไดในวันรุงขึ้น (7 ตุลาคม) โดยในสวนหนา
รัฐสภานี้อยูภายใตการดูแลของแกนนําพันธมิตรรุนสอง 
  เวลาประมาณ 06.20 น. ของเชาวันอังคารที่ 7 
ตุลาคม ตํารวจไดระดมยิงแกสน้ําตารวม 100 กวานัดเขาใส
ผูชุมนุม เพื่อเปนการเปดเสนทางใหคณะรัฐมนตรีและ
สมาชิกรัฐสภาเขาไปประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา โดยมีผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมากตั้งแตแตบาดเจ็บ
เพียงเล็กนอยถึงขั้นขาขาด พันธมิตรฯ ไดเขาทําการตัดน้ํา
ตัดไฟในอาคารรัฐสภา ทางรัฐสภาจึงตองใชไฟฟาสํารอง 
ตอมาในเวลาประมาณ 09.30 น. การแถลงนโยบายรวมได
เริ่มขึ้น แต ส.ส. และ ส.ว. หลายคนไมไดอยูในที่ประชุม 
นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาไดใหนับองคประชุมปรากฏ
วาไมครบองคประชุม จึงไดใหพักการประชุม และเมื่อเปด
ประชุมใหมปรากฏวามีเพียง ส.ส. พรรครวมรัฐบาลเทานั้น 
รวมจํานวน 320 คน สวนพรรคประชาธิปตยฝายคานไดควํ่า
บาตรการแถลงนโยบายครั้งนี้ 
  เมื่ อนายสมชาย  วงศส วัสดิ์  นายกรัฐมนตรี         
ไดแถลงนโยบายเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ก็ไม
สามารถจะเดินทางออกมาได เนื่องจากกลุมผูชุมนุมไดปด
ก้ันประตูทางออกแทบทุกทาง  จึ งตอง เดินทางดวย

เฮลิคอปเตอรของตํารวจแทน พรอมดวยนางสาวชินณิชา 
วงศสวัสดิ์  บุตรสาว  ไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย          
ที่ถนนแจงวัฒนะ เพื่อหารือกับผูบัญชาการ 3 เหลาทัพ       
ถึงสถานการณ 
  ตอมาเวลา 16.00 น. เกิดเหตุการณรถจิ๊ปเชโรกี
ระเบิดที่หนาที่ทําการพรรคชาติไทย มีผูเสียชีวิตหนึ่งราย 
คือ พ.ต.ท.เมธี ชาติมนตรี เปนแกนนําพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย จ.บุรีรัมย เปน นรต.46 อดีตตํารวจ สวป.
บุรีรัมย เปนนองเขยของนายการุณ ใสงาม ผูประสานงาน
พันธมิตร การตรวจสอบเบื้องตนเชื่อวามีการขนเอาระเบิด
มาปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
  ตอมาเวลาประมาณ 17.00 น. บรรดา ส.ส. และ 
ส.ว. ยังคงติดอยูภายในอาคารรัฐสภา เนื่องจากกลุมผูชุมนุม
ไมยอมใหบุคคลกลุมดังกลาวออก โดยใหผูจะออกแสดง
บัตร และอนุญาตใหออกเฉพาะที่ไมใช ส.ส. และ ส.ว. 
เทานั้น เชน พนักงานสภาและสื่อมวลชน ตอมาตํารวจไดใช
แกสน้ําตายิงอีกหลายนัด เพื่อเปดทางใหส.ส .และส.ว.
ออกไปได และระดมยิงแกสน้ําตาตอเนื่องไปจนถึงหัวค่ํา ที่
หนากองบัญชาการตํารวจนครบาลและลานพระบรม
รูปทรงมา มีผูไดรับบาดเจ็บจนถึงขาขาดเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย 
และมีผูหญิงสาวเสียชีวิตดวย รวมยอดผูบาดเจ็บทุกฝาย
ทั้งสิ้นในขณะนั้น 381 ราย เสียชีวิต 2 ราย และตํารวจไดรับ
บาดเจ็บ 11 นาย 
  หลังจากนั้นไมนาน  พล .อ .ชวลิต  ยงใจยุทธ        
ไดลาออกจากตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น สังคมหลายภาคสวนได
ประณามการกระทําของตํารวจครั้งนี้ หลังจากเหตุการณ
การปะทะกัน สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ไดทรงพระราชทานหนวยพยาบาลเพื่อใหทําการดูแล
ผูไดรับบาดเจ็บ  และพระราชทานพระราชทรัพยสวน

สวนที่ 6 : เหตุการณสําคัญ 

การสลายการชุมนุมหนาอาคารรฐัสภา 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี   - เหตุการณปจจุบัน   
http://th.wikipedia.org/wiki/ 
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พระองคจํานวนสามแสนบาทแกโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อ
เปนการคาใชจายในการรักษา 
 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณ 
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เดินทางมาปดทาง
ดานหนารัฐสภาเพื่อไมใหรัฐบาลเขาแถลงนโยบายการ
ทํางาน 
 
สรุปเหตุการณ 
  จากเหตุการณดังกลาว  จะสงผลกระทบตอความ
เช่ือมั่นใหการลงทุนระดับประเทศลดลงก็ตาม   แตก็ไม
สงผลกระทบกับจังหวัดระยองมากนัก  ซึ่งดูไดจากการ
ลงทุนภาคเอกชน  และจํานวนพื้นที่ขออนุญาตกอสราง
ยังคงขยายตัวไดดี 
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  นับตั้งแตป 2503  ที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1  เปนตนมา  ประเทศไทยมี
อัตราการเจริญเติบโตอยูในระดับสูงกวารอยละ 5  ตอปมา
โดยตลอด   ประ เทศไทยจึ ง ใหความสํ าคัญต อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง  สวนเศรษฐกิจภาคฐานรากนั้น 
รัฐบาลจะใหความสําคัญเปนบางชวงแตไมตอ เนื่อง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9  และ  ฉบับที่ 
10  จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540  
ความเสียหาย   อัตราการเจริญเติบโตติดลบ  เศรษฐกิจ    
กาวถอยหลัง  รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับกลุมเศรษฐกิจ
ฐานรากหรอืคนระดับลางมากขึ้น 
  กลุมเศรษฐกิจฐานรากนี้  ประกอบดวยเกษตรกร  
ผูใชแรงงานในภาคเกษตรกรรม   และแรงงานทั่วไป  
จัดเปนกลุมดอยโอกาสเมื่อเทียบกับคนสวนใหญของสังคม  
จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติประจําป 2550  
แสดงใหเห็นวาแรงงานในภาคเกษตรกรรมและแรงงาน
ทั่วไปมีสัดสวนเปนรอยละ  87.4  ของแรงงานทั้งหมด      
ซึ่งครอบคลุมแรงงานไมนอยกวา 31 ลานคน 
   ปญหาของกลุมเศรษฐกิจฐานรากคืออะไร 
  จากการระดมความคิดเห็นของบุคคลหลายอาชีพ
และผู เ ช่ียวชาญ   จัดโดยคณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค  
การเงิน  การคลัง  ในเรื่องทิศทางในพัฒนาเศรษฐกิจใน
สวนภูมิภาค   เกี่ ยวกับประเด็นเศรษฐกิจฐานรากใน
ภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2549  ภาคใต  วันที่ 26 
มิ ถุนายน  2549   ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ   วันที่  5 
กรกฎาคม  2549  ซึ่งมีผูเขารวมประชุมประมาณ 800 คน  
จากการประชุมดังกลาว ผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็น

ไดสะทอนปญหากลุมเศรษฐกิจฐานรากไวหลายประเด็น  
ซึ่งจําแนกเปนกลุมตางๆ ไดดังนี้ 
  1.   ปญหาความยากจน   ปญหารวมกันของ       
ทุกภูมิภาค  คือความยากจน  ซึ่งเกิดจากความแตกตางของ
รายไดระหวางกรุงเทพฯ กับภูมิภาคโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เศรษฐกิจฐานราก  เปนปรากฏการณที่มีผูใหความเห็นวา  
“...รวยกระจุกจนกระจาย”  จากขอมูลของธนาคารแหง
ประเทศไทยไดเปดเผยวาในป 2550  ผูมีบัญชีเงินฝากใน
ธนาคารพาณิชยทั้งหมดจํานวน 52.5 ลานบัญชี  โดยผูที่มี
บัญชีเงินฝากมากกวา 50 ลานบาทขึ้นไปมีสัดสวนเพียง  
รอยละ  0.02  เทานั้น  ช้ีใหเห็นถึงความร่ํารวยไดกระจุกตัว  
แตความยากจนไดกระจายไปทุกภูมิภาค  และจากการ
รายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป 2549  
ระบุวาทุกภูมิภาคมีคนที่มีฐานะยากจนรวมกันไมนอยกวา  
6.1 ลานคนและที่มีมากที่สุดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
รองมา  คือ  ภาคเหนือ 
  นอกจากนั้นในป 2549  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ไดรายงานวาคนที่มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ  
1,386 บาท หรือวันละ 42 บาท มีจํานวนถึง  6.1 ลานคน  
เปนกลุมที่จัดวามีรายไดที่ไม เพียงพอตอการดํารงชีพ       
คนจนเหลานี้กวาครึ่ ง   คือ   3 .6   ลานคน   อยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  รองมาคือ  1.4 ลานคน  ทั้งนี้  หากจะ
ขยายความเพิ่มรายไดไมเกินเดือนละ  1,600  บาทตอเดือน  
หรือวันละ  53  บาท  จะมีคนจนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเปน  15  
ลานคน  จะเห็นไดวาคนจนยังมีจํานวนถึงหนึ่งในสี่ของ
ประชากรทั้งประเทศซึ่งรัฐควรจะใหความเอาใจใสดูแล
อยางจริงจัง 
 

สวนที่ 7 : บทความพิเศษ 

ทางออกของปญหาเศรษฐกิจฐานราก 
 

ที่มา : หนังสือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาค  การเงิน  การคลัง เลม 3    
โดย  คณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การคลัง  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  หนา 138-153 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม ป 2551 

  2.  ปญหาหนี้สิน  ปญหาที่รองลงมาจากความ
ยากจน คือ ปญหาหนี้สิน  เปนปญหาที่มีความสัมพันธกับ
ปญหาความยากจน  คนจนเปนคนที่ขัดสนเมื่อมีรายไดนอย
ไมเพียงพอกับรายจายก็ไปกอหนี้  คนยากจนจึงเปนผูเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาหนี้สิน  เพราะขาดความสามารถในการ
ชําระคืนหนี้สิน  นอกจากนั้น  การกูหนี้จากตลาดเงินนอก
ระบบเนื่องจากความยากจนไมสามารถเขาถึงสถาบัน
การเงิน  ทําใหกลุมคนเหลานี้ตองรับภาระดอกเบี้ยสูง  โดย
จากรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนป 2545  พบวาครัวเรือนทั้งประเทศรอยละ  62.4  
มีหนี้สิน  เพิ่มเปน  66.4  ในป 2547  และลดลงเหลือ  64.4  
ในป  2549   แตหนี้สินของคนไทยโดยเฉลี่ ย เพิ่มขึ้น         
โดยตลอด   คือ   หนี้สินเพิ่มจากป  2545  ครัวเรือนละ  
82,485  บาท  เปน  104,571  บาทในป  2547  และ  116,585  
บาทในป 2549  และกระทรวงการคลังรายงานปญหา
หนี้สินภาคประชาชน  พบวาในป 2547  เปนผูที่มีปญหา
หนี้สินจํานวน  5.06  ลานราย  โดยในจํานวนนี้เปนผูที่มีหนี้
นอกระบบ  1.76  ลานราย  ซึ่งคนจนเหลานี้จะตองเสีย  
อัตราดอกเบี้ยสูงกวาปกติ  เปนปญหาของทุกภูมิภาค 
  3.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและปญหาภัยแลงเปนปญหา
ที่ รุนแรงมากที่ สุ ดที่ ยั งไม ได รับการ เยี ยวยาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   เนื่องจากเปนภูมิภาคที่มี พ้ืนที่
ชลประทานนอยที่สุด  ประกอบกับปริมาณน้ําฝนต่ําสุด  
และการกระจายน้ํ าฝนยั งไมสม่ํ า เสมอ   ทํ าใหภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ เผชิญกับ วิกฤตทางธรรมชาติ              
มีผลผลิตการเกษตรต่ํ ากวาภาคอื่น  ๆ   จากขอมูลของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานวาในป  2549       
ผลิตขาวตอไรเฉลี่ยทั่วโลก  622  กิโลกรัมตอไร  สวน
ประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูที่  427  กิโลกรัมตอไร
เทานั้น  ซึ่งต่ํากวาประเทศจีน  อินเดีย  และเวียดนามเสียอีก  
ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญของโลก  
สะทอนให เห็นถึ งปญหาด านการจัดการทรัพยากร
โดยเฉพาะการจัดการน้ําภายในประเทศที่ดําเนินการไดไมมี
ประสิทธิภาพและไมทั่วถึง 
  โดยขอเท็จจริง  ปญหาแหลงน้ําเปนปญหาของทุก
ภูมิภาคโดยรุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือในดานการบริหารจัดการน้ําเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที่  สวนภาคตะวันออกมีปญหาความ
ขัดแยงในการจัดการน้ําระหวางภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  ในขณะที่ภาคกลางมีปญหาเรื่อง  มลพิษที่
เกิดจากการที่มีนิคมอุตสาหกรรม  และโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีจัดตั้งในพื้นที่เปนจํานวนมาก  และภาคใตมีปญหาการ
สรางสถานประกอบการและบานเรือนในพื้นที่ภูเขารวมทั้ง
การตัดไมทําลายปา  ซึ่งจะนําไปสูปญหาสิ่งแวดลอม 
  4.  ปญหาระดับการศึกษา  ประชาชนฐานรากมี
การศึกษานอยเมื่อ เทียบกับคนกลุมอื่น   สวนมากจบ
การศึกษาภาคบังคับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ  มีปญหาประชาชนที่มีระดับการศึกษานอย  
สวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับหรือตํ่ากวา  ทําใหขาด
โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน  หรือ 
การประกอบอาชีพที่สรางรายไดสูงใหกับครอบครัว 
  5.  ปญหาอบายมุข  ปญหาเงินรั่วไหลในชีวิตของ
คนจนในรูปแบบการใชจาย  ในอบายมุขแบบตางๆ  เชน  
การเสพสุรา  ยาสูบ  และยาเสพติด  อันเปนผลจากความ
ยากจนซึ่งประชาชนยากจนบางกลุมไมสามารถหาทางออก
ใหกับชีวิตของตนเอง  หรือความพยายามที่จะหารายได  
จากการเสี่ยงโชคในรูปแบบการพนัน  ตลอดจนการเลน
หวยใตดินและหวยบนดินทั้งหลาย  ซึ่งกลับซ้ําเติมใหคน
ยากจนเหลานี้กลับยากจนยิ่งขึ้น  จากการศึกษาของผูชวย
ศาสตราจารยเสาวนีย  ไทยรุงโรจน  คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เรื่อง  “หวยใตดิน-หวยบนดิน : 
พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย”  พบวาบางกลุมตัวอยาง
ที่ซื้อหวยบนดิน  502.73  บาทตอเดือน  สวนกลุมตัวอยางที่
เลนหวยใตดินมีคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อหวยใตดิน  1,347  
บาทตอเดือน  เมื่อพิจารณาถึงกลุมตัวอยางที่นิยมเลนหวยใต
ดินพบวา  สวนใหญเปนกลุมที่มีอายุมากกวา  50  ปขึ้นไป  
รวมทั้งเปนกลุมคนที่มีรายไดนอย  5,001-10,000  บาทตอ
เดือน  และมีอาชีพรับจางทั่วไป  หรือเปนผูใชแรงงานมาก
ที่สุด  ซึ่งนับวาเปนคาใชจายที่เกินกวารอยละ  10  ของ
รายไดของประชาชน  โดยเฉพาะกลุมคนจน  ผลสํารวจราย
ภาคยังระบุวาคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะ
ของการเสพติดหวยบนดินมากที่สุด รองลงมาเปนคน
กรุงเทพมหานครและจากการศึกษาของ    นายรังศิต       
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พิริยะรังสรรค   และคณะ  เมื่อป 2544  พบวา  ผูเลนหวยใต
ดินทั่วประเทศ   23.7  ลานคน   คิดเปน   51  %  ของ
ประชากรซึ่งแสดงใหเห็นวามีประชากรจํานวนมากที่เลน
หวยใตดิน  โดยปญหาอบายมุขทั้งในรูปแบบหวยและอื่นๆ  
เปนปญหาของคนจนที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก  และภาคกลาง 
  6.  ปญหาที่เกิดจากภาครัฐ  ปญหาที่สะทอนมา
จากกลุมเศรษฐกิจฐานรากนั้น  สวนใหญเปนปญหาที่เกิด
จากการดําเนินการของรัฐ  ไดแก  ปญหาที่เกิดจากการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนซึ่งเปนผลทําให
เกิดการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ  การใหสินเชื่อที่
ไมเปนธรรม  และการกําหนดการคืนเงิน ทําใหกองทุน
หมูบานจํานวน  24,902  กองทุน  ขาดการบริหารจัดการที่ดี
อันเปนกระบวนการที่จะเตรียมประชาชนไปสูการบริหาร
จัดการกองทุนที่ดีในอนาคต 
  อย างไรก็ตาม   กองทุนหมูบ านไมสามารถ
แกปญหาหนี้สินของประชาชนได  แตกลับทําใหประชาชน
มีหนี้สินเพิ่มขึ้น  เนื่องจากระยะเวลาการคืนเงินสั้น  ทําให  
ผูกูยืมจําเปนตองไปสรางหนี้นอกระบบเพื่อคืนเงินยืมและ
หวังจะไดกูในรอบถัดไป  นอกจากนี้  การบริหารจัดการ
กองทุนมีผลทําใหกลุมออมทรัพยบางกลุมที่ยังไมแข็งแรง
ไดรับความเสียหาย  เนื่องจากสมาชิกลาออกไปสมัครเปน
สมาชิกกองทุนหมูบานแทน 
  7.  ปญหาดานงบประมาณ  การจัดการเกี่ยวกับ
งบประมาณแผนดินที่มีหลายหนวยงานรับผิดชอบ  ทําให
งบประมาณกระจายไปยังหลายหนวยงาน  สงผลใหเกิด
ความไมเปนเอกภาพและไมมีประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณ  ทั้งนี้เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบสวนมาก
เนนการใหงบประมาณเทา ๆ  กันโดยไมใหความสําคัญใน
การพิจารณาถึงความจําเปนและประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณเทาที่ควร 
  8.  ปญหาประสิทธิภาพของภาครัฐ  หนวยงาน
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือ  และ   
มักดํ า เนินการอย างไมตอ เนื่ องและไม เปน เอกภาพ          
การดําเนินการสงเสริมหรือพัฒนาไมมีความตอเนื่องและ
เนนเฉพาะกิจ   และไมดําเนินการในลักษณะภาพรวม       
เชน  การสงเสริมผลิตภัณฑ  ตามโครงการหนึ่งตําบล            

หนึ่ งผลิต ภัณฑ   (OTOP)  มักดํ า เนินการส ง เสริมให
ประชาชนผลิตสินคาชนิดเดียวกันเปนสวนใหญ  และไมมี
การศึกษาความตองการของตลาดกอนที่จําดําเนินการ
สงเสริม  ดังนั้นเมื่อผลิตผลสวนใหญออกมาจึงไมมีตลาด
รองรับ  ทําใหเกษตรกรที่เขารวมตองไดรับความเสียหาย  
และเปนการสรางภาระหนี้สินใหแกผูเขารวมโครงการ 
  9.  ปญหาความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต   ประชาชนในภาคใตมีความเห็นอยางรุนแรงวา
ปญหาความมั่นคงเปนปญหาที่กัดกรอนความสงบสุข  และ
บั่นทอนการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุดในภาคใต  จําเปนที่
รัฐบาลจะตองเขามาดูแลและแกปญหาอยางจริงจัง  เพราะ
ปญหาภาคใตนี้กระทบตอการดํารงชีพ  การประกอบอาชีพ
ของประชาชนฐานราก  รวมทั้งมีผลกระทบตอการลงทุน  
การผลิตและการจางงานในฐานเศรษฐกิจอื่น ๆ  ดวย 
  ทางออกของปญหาเศรษฐกิจฐานราก 
  ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
และเปนทางออกสําหรับสังคมไทยนั้น  ผูเขารวมประชุมได
เสนอแนวคิดรวมกันเพื่อแกไขปญหาความยากจน  แบงเปน 
3 ลักษณะ  ดังนี้  แนวทางเฉพาะหนา  เปนการแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่มีความจําเปนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  แนวทางเชิงปรับตัว  เปนการเสริมสรางความ
แข็งแกรงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตของ
ประชาชน  และแนวทางยั่งยืน  เปนการเสริมสรางความ
แข็งแกรงแกประชาชนในดานความคิดจิตสํานึก  และความ
รูเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  1.  แนวทางเฉพาะหนา  แนวนโยบายของรัฐบาล
ที่ผานมานับตั้งแตป 2544  เปนการดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาเฉพาะหนาของประชาชนไมวาเปน  โครงการบาน
เอื้ออาทร   โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
โครงการ  SML  โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้
ใหแกเกษตรกร  โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 
   จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม   และการระดมความคิดเห็น           
ทิศทางการพัฒนาโดยคณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค  การเงิน  
การคลัง  ระหวางวันที่ 22 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2549    
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มีความเห็นพองวาโครงการที่ยังสามารถดําเนินการตอไป
ได  คือ 
  (1)  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
เนื่องจากเปนโครงการที่สามารถแกปญหาสินเชื่อใหแก
ประชาชนและในชุมชนเมืองไดระดับหนึ่ง  เนื่องจากทําให
ประชาชนกวาครึ่งมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  เพราะมีเงินทุน
หมุนเวียนในครัวเรือนมากขึ้น  และยังเปนการเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพอีกดวย  นอกจากนั้นเปนการแกไข
ปญหาหนี้นอกระบบไดบางและที่สําคัญคือ  เปนโครงการที่
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  เปนการเพิ่ม
ทักษะใหแกประชาชนในการจัดการทางการเงินของชุมชน  
เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการเปนประโยชนแก
ประชาชนและเปนการสรางความเปนธรรมแกประชาชน   
ผูเสียภาษี  โดยรัฐบาลและผูบริหารกองทุนฯ ไดชวยสราง
จิตสํานึกในการใชเงินกองทุน  วินัยทางการเงิน  และการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการเสริมสรางความ
มั่นคงทางการเงินแกครัวเรือนของประชาชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งคนยากจน 
  ฉะนั้น  รัฐบาลจึงควรมีการผอนปรนระเบียบการ
บริหารจัดการกองทุน  โดยมีระยะเวลาการคืนเงินที่ยืดหยุน
ตามลักษณะและวัตถุประสงคของการกูยืม  เพื่อจะไดไม
เปนการสรางภาระแกผูกูยืมในการชําระเงินคืนเร็วเกินไป  
รวมทั้งควรใหความสําคัญกับกองทุนสวัสดิการอื่นๆ        
ในชุมชน  เชน  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  กลุมสัจจะ
ออมทรัพยอื่นๆ  เปนตน  เพื่อใหเกิดการสรางวินัยในการ
ออมและการสรางสวัสดิการแกประชาชนในชุมชน 
  (2)  โครงการธนาคารประชาชน  เปนโครงการให
สินเชื่อแกผูประกอบการรายยอยในเมือง  เปนโครงการที่
ใหเงินกูประมาณ  15,000  บาท  แตไมเกิน  30,000  บาทตอ
ราย  ซึ่งเปนประโยชนตอผูประกอบการอิสระที่ทํามาหากิน
วันตอวันใหเขาถึงแหลงสินเชื่อที่เปนทางการ  เปนการลด
ภาระการกูยืมเงินนอกระบบ 
  โครงการนี้จะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น  หากรัฐจะ
ไดดําเนินการใหความรูดานบริหารจัดการแกประชาชนโดย
รวมมือกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ธนาคารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  รวมทั้งสํานักงานสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  ในการอบรม

ผูประกอบการรายใหม   เพื่อใหผูประกอบการเหลานี้
สามารถจัดทําแผนธุรกิจและมีเครือขายในการพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองใหมีคุณภาพกวาเดิม  อีกทั้งรัฐอาจจะพิจารณา
ขยายวง เงินกู ยื มที่ สู งขึ้ นสํ าหรับผู กู ที่ มี ศั กยภาพสู ง           
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจกลุมฐานราก  
ในเมืองใหกลายเปนผูประกอบการรายยอยในอนาคต 
  (3)  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)  
เปนโครงการเพื่อยกระดับการผลิตของภาคประชาชนให
สามารถสรางผลผลิตออกมาใหเปนประโยชนแกชุมชน  
และเปนการเปดโอกาสใหการพัฒนาศักยภาพของกลุม   
การผลิตสามารถเขาสูตลาดทั้งภายในและตางประเทศได 
  อยางไรก็ตาม  แนวคิดในการพัฒนา  OTOP  นั้น  
รัฐบาลควรจะพิจารณาในลักษณะองครวมและเห็นความ
เช่ือมโยงในการสงเสริมโดยอาจกําหนดใหมีหนวยงานหลัก
ทําหนาที่ติดตาม  วางแผน  และบริหารจัดการในภาพรวม
ของประเทศ  เพื่อลดปญหาความซ้ําซอน  การแขงขันและ
ใหเกิดความรวมมือในกลุมคลัสเตอรของผลิตภัณฑที่มี
ความสัมพันธตอเนื่องกัน  โดยมีการกําหนดโซนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อชูความโดดเดนของผลิตภัณฑและการ
พัฒนาโอกาสทางธุรกิจของ   OTOP  ตลอดจนการให
ความรูแกกลุมผูประกอบการ  OTOP  ในดานการบริหาร
จัดการ  การวางแผนการตลาด   และการจัดการองคกร
เพื่อใหเกิดความมั่นคงในการพัฒนากิจกรรมของกลุมตอไป 
  สวนโครงการเฉพาะหนาอื่นๆ  ที่รัฐบาลที่ผานมา
และปจจุบันที่ไดดําเนินการไปแลว  ไดแก   โครงการ
หมูบาน  SML  โครงการบานเอื้ออาทร  และโครงการแปลง
สินทรัพยเปนทุน  นับเปนโครงการที่ไมเปนประโยชนและ
ซ้ําซอนกับโครงการที่ดําเนินการอยูแลว  อีกทั้งยังมีปญหา
รั่วไหลคอนขางมาก  ประกอบกับไมเปนการสรางวินัยที่ดี
แกประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพักชําระหนี้
เกษตรกร  และโครงการที่กลาวขางตนนี้ยังไมไดรับการ
ตอบรับจากประชาชนเทาที่ควรอีกดวย 
  (4)  การแกปญหาการทํารายและเขนฆาประชาชน  
รัฐบาลควรจะหามาตรการที่จะคุมครองและชวยเหลือผู
บริสุทธิ์ใหสามารถประกอบสัมมาอาชีพของตนเองได  และ
ปองกันไมให เกิดการทําลายชี วิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  รวมทั้งสวนราชการ 
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  2.  แนวคิดเชิงปรับตัว  จากการระดมความคิดเห็น  
กลุมผูเขารวมระดมความคิดเห็นไดเสนอแนวนโยบายที่
กอใหเกิดการปรับตัวของเศรษฐกิจ   โดยปรับตัวไปสู
เศรษฐกิจเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งเนนการให
ความสําคัญตอการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต      
และคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานรากใหดีขึ้นกวาเดิม   
โดยนําเสนอแนวทางไวดังนี้ 
  2.1  โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  รัฐบาลที่ผานมาให
ความสําคัญกับการลงทุนในระบบชลประทานคอนขางนอย  
จากการรายงานของกรมชลประทานป 2549  พบวาพื้นที่
ชลประทานทั้งประเทศมีจํานวน  27.98  ลานไรหรือคิดเปน
รอยละ  20.02  ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด  ซึ่งสะทอนให
เห็นวา  การพัฒนาพื้นที่ชลประทานในประเทศไทยยังต่ํา
มากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอยางประเทศเวียดนาม  
จะเห็นวาประเทศเวียดนามมีพ้ืนที่ชลประทานซึ่งมากกวา
ประเทศไทย คิดเปนรอยละ  45.45  ในป 2537 
  ดังนั้น  ในการเสริมสรางความสามารถในการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรม  รัฐบาลควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาพื้นที่ชลประทาน  เพื่อสรางหลักประกันใหเกษตรกร
ตอความมั่ นคงของน้ํ า   โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งกรมชลประทานรายงานวายังมี
พ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาระบบชลประทานไดเพิ่มขึ้นประมาณ 
22  ลานไร   หากประชาชนเขาถึงระบบชลประทาน        
การเพาะปลูกพืชจะสามารถทําไดเพิ่มมากขึ้น  ทําใหสราง
หลักประกันวาอาหารจะไมขาดแคลน  และพื้นที่สามารถ
ปลูกพืชพลังงานอื่น ๆ  จะสามารถทําไดเพิ่มขึ้น 
  2.2  การประกันความเสี่ยงในดานรายไดใหแก
เกษตรกร  และอาชีพอื่นๆ  เชน  แรงงาน  ขาราชการ  หรือ
พนักงาน  เปนตน  จะมีหลักประกันที่แนนอนวาในแตละ
เดือนจะมีรายไดมากนอยเพียงใด  แตเกษตรกรนอกจากจะ
เผชิญกับความเสี่ยงในดานภัยธรรมชาติ  ความเสี่ยงกับ
ศัตรูพืชและโรคพืชแลว  เกษตรกรยังตองเผชิญความเสี่ยง
กับความไมแนนอนของราคาพืชผลการเกษตร   ดังนั้น  
รัฐบาลควรจะพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับโครงการประกัน
พืชผล  เชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการจัดต้ัง  The  
Federal  Crop  Insurance  Corporation  (FCIC)  ทําหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพจากเศรษฐกิจแก

เกษตรกร   โดยอาจใหมีการประกันพืชการเกษตร   ซึ่ง
ประเทศไทยไดเคยทดรองโครงการดังกลาวมาแลวใน      
สิบกวาปที่ผานมา  การจัดใหมีการประกันพืชผลจะทําให
เกิดเสถียรภาพของปริมาณอุปทานของพืชผลการเกษตร  
เชน  ปริมาณออยซึ่งไดมีการประกันราคาไปแลว  เปนตน 
  นอกจากนั้น  อาจดําเนินการตามแนวคิดของ    
นายธานินท   เจียรวรนนท   ที่ได เสนอหลักประกันให
เกษตรกร  โดยใชแนวคิด  Contract  Farming  เพื่อลดความ
เสี่ยงของเกษตรกรในกรณีการเลี้ยงสัตวและการเลี้ยงกุง  
โดยใหบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรแบกรับความเสี่ยงไป  
และไดเสนอใหมีการประกันรายไดขั้นต่ําของเกษตรกร  
เพื่อยกระดับรายไดของเกษตรกร  เกษตรกรจะไดมีกําลังใจ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต  หรือที่เรียกวา  
“นโยบายสองสูง”  (ราคาผลผลิตของเกษตรกรสูง  และ
เงินเดือนสูง) 
 2.3  การดูแลสภาพแวดลอมนั้น  กลุมเศรษฐกิจ
ฐานรากมีความใกลชิดกับสิ่งแวดลอม  จึงเปนกลุมที่มี
โอกาสบุกรุกทําลายสภาวะสิ่งแวดลอมได  ในขณะเดียวกัน
ก็เปนกลุมที่สามารถเสริมพลังในการดูแลสิ่งแวดลอมใหอยู
ในสภาพที่ดีไดเชนกัน  แนวคิดของภาคประชาชนที่มีสวน
อนุรักษและดูแลสิ่งแวดลอม  เปนเรื่องที่มีการเคลื่อนไหว
มาเปนเวลานานแลวและยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
  รางพระราชบัญญัติปาชุมชน   ยังคงเปนราง
พระราชบัญญัติในขณะที่ผูประกอบการและนายทุนกลับ
เขาไปทําประโยชนในพื้นที่เขตปาและเขตอนุรักษ  ดังนั้น  
เพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง  จําเปนจะตอง
สงเสริมใหประชาชนฐานรากเขามามีสวนรวมในการดูแล
สิ่งแวดลอมอยางเขมแข็งและเปนรูปธรรม  การผลักดันราง
พระราชบัญญัติปาชุมชน  นับเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการ
แกไขปญหาไดอยางจริงจัง 
  2.4  การปรับตัวการทํางานของภาครัฐ  เนื่องจาก
สถานการณเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสการเคลื่อนไหวเศรษฐกิจของโลก
ไรพรมแดน   แตปจจัยการดําเนินการของภาครัฐยังมี
ลักษณะแบบแยกสวน  เนนภารกิจตากหนวยงานมากกวา
พ้ืนที่หรือกลุมเปาหมาย   ดังนั้น   รัฐบาลจะตองมีการ
ปรับตัวใหองคกรของภาครัฐมีลักษณะที่มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น   เปนองคกรที่ ราบกว า เดิม   สามารถทํางาน
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  
ลดการทํางานซ้ําซอน  และลดการแยกสวนการทํางาน 
 ควรมีการปรับโครงสรางการทํางาน  ภาครัฐที่
เนนการประสาน  เนนความรวดเร็วและคุณภาพของบริการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นจะมีบทบาท
ในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น  มีประสิทธิภาพ  และมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น  เพื่อจะไดมี
บทบาทเสริมในการพัฒนาทองถิ่น  หรือเศรษฐกิจฐานราก  
เนื่องจากมีกลุมประชาชนในพื้นที่ที่ชัดเจน 
  3.  แนวทางยั่งยืน  ในการพัฒนาที่ยั่งยืน  กลุม
เศรษฐกิจฐานราก  จะตองมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได   โดยนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในชีวิตประจําวัน  และ
เปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและเศรษฐกิจของชุมชน  
จากการระดมความคิดเห็นของกลุมตางๆ เห็นพองวาควรจะ
มีการดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
  3.1  การออม จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ในเรื่องการออม  พบวา  
ในป 2549  ประชาชนมีการออมเฉลี่ย  6,400  บาทตอเดือน
หรือคิดเปนรอยละ  15.1  ของรายได  แตครัวเรือนหนึ่งใน
สามของประเทศมีการออมนอยกวาเดือนละ  500  บาทหรือ
คิดเปนรอยละ  5  ของรายได  โดยผูที่มีเงินออมนอย     
สวนใหญอาศัยอยู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ 
  ดังนั้น  กลุมที่มีการออมนอยจะมีโอกาสเสี่ยงตอ
การดํารงชีวิต  เมื่อตองเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจ  
เชน  วิกฤตเศรษฐกิจตางๆ  ปญหาคือ  ทําอยางไรจึงจะมีการ
กระบวนการที่สนับสนุนใหเกิดการออมของกลุมเศรษฐกิจ
ฐานราก  เพื่อสรางหลักประกันใหแกประชาชนเมื่อตอง
เผชิญความเสี่ยง  และหลักประกันสําหรับวัยชราใหแกคน
เหลานั้น 
  อีกแนวทางหนึ่งคือ  การกระตุนใหมีจิตสํานึกใน  
“การรักการออม”  โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ออม ให   เ ช น   กลุ ม สั จ จ ะ ออมทรั พ ย ใ นหมู บ า น  
กระบวนการระดมเงินออมโดยความสมัครใจอื่น  ๆ        
การรวมกลุมเพื่อออมมากขึ้น  ระบบมาตรฐานที่มีการออม

ทีละเล็กทีละนอยหรือเรียกวา  “การออมทีละกาว”  ออมที
ละเล็กทีละนอย  แตมีวินัยในการออมสม่ําเสมอ  จะสรางให
เกิดนิสัยรักการออมขึ้นในหมูประชาชนฐานรากได 
  3.2  การลดคาใชจาย  เปนการสงเสริมใหมีการลด
คาใชจายที่ไมจําเปนทั้งหลาย  ไมวาจะเปนคาใชจายในเรื่อง
อบายมุข  คาวัสดุการเกษตร  และสิ่งที่ไมจําเปนอื่นๆ โดย
ดําเนินการในหลายกลุม  เชน  การทําบัญชีรายรับรายจาย  
เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหเกิดการลดคาใชจายที่ไม
จํ า เปนเกิดกระบวนการตระหนักถึงศักยภาพในการ
ประหยัดคาใชจายไดรวมทั้งการรวมตัวกันในการซื้อสินคา
และบริการในหมูบาน  รานคาสวัสดิการของหมูบานหรือ
โรงงาน  ก็เปนกระบวนการหนึ่งที่เกิดการลดคาใชจายที่ไม
จําเปน 
  ภาครัฐอาจจะชวยลดคาใชจายใหแกประชาชน
ฐานราก  โดยจัดใหมีโครงการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับ
ประชาชนฐานรากเหลานี้  การใหทุนการศึกษา  หรือการให
กูยืมเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรหลานของกลุมที่มีฐานะ
ยากจน 
  3.3  การเสริมสรางแนวคิดพอประมาณ  เปนการ
เสริมสรางใหกลุมเศรษฐกิจฐานรากรูจักประมาณตนเอง  
รูจักศักยภาพของตนเอง   ไมทําอะไรเกินตัวและเกิน
ความสามารถของตนเอง  โดยสนับสนุนใหกลุมประชาชน
ฐานรากมีกลุมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาครัฐควรจะมี
การเผยแพรความรูความเขาใจแนวความคิดดังกลาวนี้    
ผานสื่อตางๆ เชน  การจัดละครที่เนนการพัฒนาของกลุม
เศรษฐกิจฐานรากที่ยืนหยัดไดดวยตนเองเพื่อปลูกจิตสํานึก  
ความปรารถนาในการยืนหยัดตอสูดวยตนเอง   และ
ความคิดในการพึ่งตนเอง  ไมหวังที่จะรอใหภาครัฐมาให
ความชวยเหลือ 
 3.4  การเสริมสรางการเรียนรู  เปนแนวคิดในการ
ยกระดับความรูของเกษตรกรและผูใชแรงงาน  แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการความรูโรงเรียนชาวนา  หรือการสราง
ปราชญชาวบาน  เพื่อถายทอดประสบการณและภูมิปญญา
ทองถิ่น  รวมทั้งเชิดชูผูที่ เปนแบบอยางในการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ  (best  practice)  ในภาคเกษตรกรรม 
  3.5  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  เปน
การสงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ใหเห็น
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คุณคาของการเกื้อกูล  และมีจิตสาธารณะในการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส  รัฐบาลควรเนนการสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชนผานการศึกษาทั้ งในระบบและนอกระบบ  
ขาราชการและนักการเมืองตองเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงานและครองชีวิตดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
  นอกจากนั้นรัฐบาลตองมีมาตรฐานในการจัดการ
กับผูที่กระทําผิดคุณธรรมอยางรุนแรง  เพื่อแสดงใหเห็นถึง
เจตนารมณที่ ตองการสร าง วัฒนธรรมให เกิดขึ้นใน
สังคมไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเศรษฐกิจฐานราก  ซึ่ง
จะไดรับอานิสงสจากคุณธรรมดังกลาวและจะไดยึดถือเปน
แนวทางของสังคมตอไป 
  3.6  การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  รัฐบาลจะตองใหความสําคัญใน
การแกไขปญหานี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระยะยาว  รัฐบาลควรจะมีการนําแนวคิดที่
กอใหเกิดความสมานฉันท  และการเสริมสรางความรวมมือ
ของประชาชนในการพัฒนา  โดยใหเกียรติและเคารพใน
ศักดิ์ศรีของประชาชนในเขตดังกลาว 
  สรุป 
  ประชาชนฐานรากไดสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นโดย
อาจจะจําแนกเปน 9 ปญหา  ไดแก  ปญหาความยากจน  
ปญหาหนี้สิน  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาระดับ
การศึกษา  ปญหาอบายมุข   ปญหาที่เกิดจากภาครัฐ   ปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานงบประมาณ  และปญหาประสิทธิภาพของภาครัฐ  และ
ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในภาคใตไดสะทอนปญหาความ
มั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  สําหรับแนวทางการ
แกปญหานั้นอาจจะกําหนดเปน  3  แนวทาง  แนวทางระยะ
สั้น   โดยเนนการเพิ่มรายไดและแกปญหาหนี้สิน  ซึ่ง
โครงการที่ควรจะดําเนินการและควรปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นคือ  
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  โครงการธนาคาร
ประชาชน  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)  
และการแกปญหาการทํารายและเขนฆาประชาชน  แนวทาง
ระยะปานกลาง  ซึ่งรัฐจะตองมาปรับปรุงการลงทุนและการ
ปรับตัวในภาครัฐ  ไดแก  โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  การ
ประกันความเสี่ยงในดานรายไดใหแกเกษตรกร  การดูแล
สภาพแวดลอม  และการปรับตัวการทํางานของภาครัฐ  
สําหรับแนวทางยั่งยืนเปนการสรางหลักประกันระยะยาว  
เปนการแกไขที่ฐานราก  ไดแก  การปลูกฝงพฤติกรรมและ
นิสัยในดานการออม  การลดคาใชจาย  และการเสริมสราง
แนวคิดพอประมาณ   การเสริมสรางการเรียนรู   การ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   และในดานการ
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


