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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนธันวาคม 2551  

หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน  โดยในดานอุปทาน
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวหดตัวตอเนื่อง  
สวนผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญชะลอตัว  ทําใหรายได
เกษตรกรจากพืชผลสําคัญชะลอตัว  สวนในดานอุปสงค
การสงออกและการลงทุนหดตัวเชนเดียวกับการนําเขา  
ขณะที่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กนอย  
เมื่ อ เที ยบกับ เดื อนกอนที่ มี เหตุ การณความไมสงบ           
ทางการเมือง  กอปรกับมีวันหยุดยาวในชวงเทศกาลปใหม 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนธันวาคม  2551   
ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดย    
ดานอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวจากการปรับลด
อัตราภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรกรรมหดตัว   จากผลผลิต
และราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวชะลอตัวแต
ยังอยูในเกณฑดี  และดานเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัว
สวนดานอุปสงค  การบริโภคชะลอตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม 
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวโดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตกอสราง
ลดลง  การนําเขาและการสงออกลดลงตอเนื่อง   และผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนยังคงลดลง  ดานการเงินปริมาณเงิน
ฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   ดานระดับราคาดัชนี
ราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันและ
มาตรการของรัฐบาล  และดานการจางงานขยายตัว 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากพืชผลสินคาสําคัญ 
ไดแก ยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรดปรับตัวลดลง
ทั้งผลผลิตและราคา 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวามูลคาผลผลิตสุกร
ยังคงขยายตัวไดดี  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อ
ปรับตัวลดลง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  จากปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น   แตว าผลผลิต          
แรทรายแกวยังคงหดตัว 
   ๏   ภาคอุ ตส าหกรรม   ชะลอตั ว   จํ านวน             
ทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  แตภาษีสรรพสามิตลดลงตอเนื่อง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาคเอกชน   ชะลอตัว   จาก
ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดลดลง สวนยอดการจําหนาย
รถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้น    

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  หดตัวทุกองคประกอบ  
โดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตกอสราง  ยอดการจําหนายรถยนต
พาณิชย   และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล 

  ๏  การใชจายภาครัฐ หดตัว  จากผลการเบิกจายงบ
ประจําและการเบิกจายงบลงทุนลดลง   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกปรับตัวลดลงมาก  จากผลกระทบ
ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

 
 
 

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ  3.13  ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคา
น้ํามันขายปลีกในประเทศที่ลดลง  และมาตรการของ
รัฐบาลชวยเหลือคาครองชีพ 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
  แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2552) คาดวามีอัตราการเจริญเติบโต
ในอัตราชะลอตัวลง  โดยมีปจจัยลบ  จากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคูคา  สงผลใหการสงออกลดลง     
ด านราคาน้ํ ามันสูงขึ้น   จากการปรับ เพิ่ มอัตราภาษี
สรรพสามิต  การบริโภคภาคเอกชน  จากการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลง  และการลงทุนภาคเอกชนจากพื้นที่   
ขออนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยชะลอตัว  สําหรับปจจัยบวก   
ภาคการเกษตร  พืชเศรษฐกิจหลัก  คือ  มันสําปะหลังและ
สับปะรดคาดวาผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเปนชวงที่
ผลผลิตจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก   ประกอบกับ     
สภาพอากาศที่ เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก   แตราคามี
แนวโนมชะลอตัว  จากความตองการของตลาดตางประเทศ
ชะลอการสั่งซื้อ  ดานปศุสัตวจะขยายตัวจากราคาสุกรที่
ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง   ดานการทองเที่ยวคาดวาจะ
ขยายตัวไดดี  เนื่องจากเปนฤดูการทองเที่ยว  ดานการเงิน
สามารถขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   และ
ดานอัตราเงินเฟอชะลอตัวลงสวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการ
ชวยเหลือคาครองชีพของรัฐบาล 
 
 
 
 

1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
3 ,802.94 ลานบาท   ตํ่ ากวา เดือนเดียวกันของปกอน 
4,645.57 ลานบาท   คิดเปนรอยละ 54.99  และต่ํากวา
ประมาณการจํานวน  5,587.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ  59.50 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(ตุลาคม 2551-ธันวาคม 2551) จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รมทั้งสิ้น 13,900.26 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 
12,061.48  ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.46  
  การนําสงรายได  
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จํานวน  4,061.73 ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร 
3,660.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.13  รายไดจากการขาย  
2.97 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.07 รายไดอื่น 5.12 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 0.13  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
392.69 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9.67 
  การนําสงรายไดของปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
(ตุลาคม  2551 – ธันวาคม  2551) มีจํานวน  19,969.46        
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 17,837.30 ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 89.32  รายไดจากการขาย  15.69  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.08  รายไดอื่น  27.02  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 0.14  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 2,089.45  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.46 
      
ดานรายจาย 
  เดือนธันวาคม  2551 จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน 1,271.10 ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอน 146.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.30 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-ธันวาคม 2551) จํานวน 3,454.56 
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 881.46 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 20.33 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจาก
เงินงบประมาณจํานวน  3,669.04  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,138.10  ลานบาท  ทําใหฐานการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,530.94  ลานบาท 
 

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนธันวาคม  2551  จังหวัดมีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  172.17  ลานบาท  ขณะที่
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  130.49  
ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกินดุล  41.68  ลานบาท 
 

1.3  ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง   และงบ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   
 

งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ  263,989,300  บาท 
   ๏  จํานวน  41  โครงการ    
 ๏  จัดสรรแลว  234.92  ลานบาท   
 ๏  คงเหลือ  29.06  ลานบาท 
    

งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2552  จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ  9,700,000  บาท 
  ๏  จํานวน  11  โครงการ   
  ๏  จัดสรรแลว  4.07  ลานบาท 

  ๏  คงเหลือ  5.63  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนธันวาคม 2551  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 129.42 ลานบาท   
ขยายตั วร อยละ   6 . 4 8   จากการ เพิ่ มขึ้ นของสินค า        
ประเภทอาหาร  ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก               
ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด  และสินคา OTOP  ไดมีการ
จํ าหน ายผ านอิน เทอร เน็ต  เชน  ไทยตํ าบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php)b เปนตน 
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย 
และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย

ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย    หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,476  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  554.51  ลานบาท   ในเดือนธันวาคม  2551       
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
1999  ราย (เทากับยอดในปกอน) และจํานวนเงินอนุมัติ  
5.97  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  20.85)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน   19.57  ลานบาท  
(เพิ่มขึ้นรอยละ 8.36)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  
18.14 (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.78)   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนธันวาคม  2551   
ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดย    
ดานอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวจากการปรับลด
อัตราภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรกรรมหดตัว   จากผลผลิต
และราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวชะลอตัวแต
ยังอยูในเกณฑดี  และดานเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัว
สวนดานอุปสงค  การบริโภคชะลอตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม 
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวโดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตกอสราง
ลดลง  การนําเขาและการสงออกลดลงตอเนื่อง   และผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนยังคงลดลง  ดานการเงินปริมาณเงิน
ฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   ดานระดับราคาดัชนี
ราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันและ
มาตรการของรัฐบาล  และดานการจางงานขยายตัว 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากพืชผลสินคาสําคัญ 
ไดแก ยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรดปรับตัวลดลง
ทั้งผลผลิตและราคา 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวามูลคาผลผลิตสุกร
ยังคงขยายตัวไดดี  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อ
ปรับตัวลดลง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  จากปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น   แตว าผลผลิต          
แรทรายแกวยังคงหดตัว 
   ๏   ภาคอุ ตส าหกรรม   ชะลอตั ว   จํ านวน             
ทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  แตภาษีสรรพสามิตลดลงตอเนื่อง    
 

   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาคเอกชน   ชะลอตัว   จาก
ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดลดลง สวนยอดการจําหนาย
รถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้น    

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  หดตัวทุกองคประกอบ  
โดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตกอสราง  ยอดการจําหนายรถยนต
พาณิชย   และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล 

  ๏  การใชจายภาครัฐ หดตัว  จากผลการเบิกจายงบ
ประจําและการเบิกจายงบลงทุนลดลง   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกปรับตัวลดลงมาก  จากผลกระทบ
ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ  3.13  ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคา
น้ํามันขายปลีกในประเทศที่ลดลง  และมาตรการของ
รัฐบาลชวยเหลือคาครองชีพ 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

  แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2552) คาดวามีอัตราการเจริญเติบโต
ในอัตราชะลอตัวลง  โดยมีปจจัยลบ  จากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคูคา  สงผลใหการสงออกลดลง     
ด านราคาน้ํ ามันสูงขึ้น   จากการปรับ เพิ่ มอัตราภาษี
สรรพสามิต  การบริโภคภาคเอกชน  จากการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลง  และการลงทุนภาคเอกชนจากพื้นที่   
ขออนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยชะลอตัว  สําหรับปจจัยบวก   
ภาคการเกษตร  พืชเศรษฐกิจหลัก  คือ  มันสําปะหลังและ
สับปะรดคาดวาผลผลิตจะเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเปนชวงที่
ผลผลิตจะออกสูตลาดเปนจํานวนมาก   ประกอบกับ     
สภาพอากาศที่ เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก   แตราคามี
แนวโนมชะลอตัว  จากความตองการของตลาดตางประเทศ
ชะลอการสั่งซื้อ  ดานปศุสัตวจะขยายตัวจากราคาสุกรที่
ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง   ดานการทองเที่ยวคาดวาจะ
ขยายตัวไดดี  เนื่องจากเปนฤดูการทองเที่ยว  ดานการเงิน
สามารถขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   และ
ดานอัตราเงินเฟอชะลอตัวลงสวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการ
ชวยเหลือคาครองชีพของรัฐบาล 
   

       รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ  ในเดือนธันวาคม 
2551  มีดังนี้ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 เกษตรกรรมในเดือนธันวาคม  2551  หดตัว        
โดยมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  79.31  เนื่องจากผลผลิตชะลอตัวมาก  
ประกอบกับราคาที่ลดลง  โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว   ทําใหความตองการใชยางพาราเพื่อ
อุตสาหกรรมลดลง  รวมทั้งราคาน้ํามันดิบที่ปรับลดลง
ตอเนื่อง  ทําใหผูประกอบการเปลี่ยนไปใชยางสังเคราะห  
ซึ่งมีราคาถูกกวายางธรรมชาติมากขึ้น  ดานมูลคาผลผลิต     
มันสําปะหลังลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 42.30 เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดไมมาก  แมจะ
เปนชวงฤดู เก็บเกี่ยว   และราคาหัวมันสดคอนขางต่ํ า  
ประกอบกับปญหาสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ  ขยายตัวเปนวงกวางขึ้น  
และการเขาแทรกแซงตลาดของรัฐบาลไทย  ทําใหประเทศ
คูคาตางชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  และมูลคา
ผลผลิตสับปะรดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  42.82  เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
สงผลใหตลาดตางประเทศชะลอการสั่งซื้อ  ประกอบกับ
โรงงานแปรรูปปรับลดกําลังการผลิตทําใหราคาสับปะรดที่
เกษตรกรขายไดมีแนวโนมลดลง 
 
  แนวโนมดานเกษตรกรรม   ในชวง  3  เดือน
ขางหนาคาดวายังชะลอตัวตอเนื่อง  จากดานราคายางพารามี
แนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก  เปนผลจากราคา
น้ํามันดิบที่ลดต่ําลง และอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   
โดยเฉพาะตลาดยางรถยนตของจีน   และราคาสับปะรดคาด
วาจะเคลื่อนไหวใกลเคียงกับเดือนกอนหนา  สวนปริมาณ
ผลผลิตมันสําปะหลังยังคงออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  ดานราคา             
มันสําปะหลังคาดวามีทิศทางดีขึ้น  หลังจากรัฐบาลได
อนุมัติโครงการรับจํานําที่จะเริ่มตนเดือน  สวนปริมาณ
ผลผลิตสับปะรดคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้น   
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2550

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยางพารา 185.87 113.23 98.95 38.46

 % 55.46 -29.57 -58.46 -79.31 

มันสําปะหลัง 89.31 102.31 51.66 51.53

 % -14.04 -13.33 -43.77 -42.30 

สับปะรด 280.54 231.04 153.51 160.40

 % 61.47 -5.11 -50.62 -42.82 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 8 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  ปศุสัตวในเดื อนธันวาคม  2 5 5 1   ชะลอตั ว          
โดยมูลคาผลผลิตสุกรยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  39.92  โดยปริมาณผลผลิต    
ออก  สูตลาดเพิ่มขึ้นตอเนื่องเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค  ราคายังคงสุกรสูงขึ้นตอเนื่อง  ขณะที่มูลคา
ผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  2.89  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อที่ออกสูตลาด
มาก  สงผลทําใหราคาไกเนื้อปรับตัวลดลง  และมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ   5.59  จากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง
ตอเนื่อง  แตราคาเปดยังคงสูงขึ้น  เนื่องจากเปดเนื้อยังคง
เปนที่นิยมของผูบริโภค  สําหรับราคาไขไก เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  1.93  บาท/ฟอง     
เปน  2.23 บาท/ฟอง  สวนราคาไขเปดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนจาก 2.90  บาท/ฟอง เปน 3.19 
บาท/ฟอง  ทั้งนี้  จากขาวการพบเชื้อไวรัสไขหวัดนกในไทย
ที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุทัยธานีที่พบในไกพ้ืนบาน
และไกไข  สงผลใหความตองการบริโภคลดลงเล็กนอย  แต
จาการตรวจสอบและเฝาระวังทั้งในคนและสัตวอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําใหผูบริโภคเนื้อไกมีความมั่นใจ   
 

  แนวโนมดานปศุสัตว  ในชวง 3 เดือนขางหนา
คาดวาชะลอตัว  ผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อปรับตัวลดลง
อยางตอเนื่อง  และราคาชะลอตัวลง  ดานสุกรขยายตัวไดดี
ทั้งดานผลผลิตและราคา  เนื่องจากเปนที่นิยมบริโภคของ
ผูบริโภคอยางตอเนื่อง  สงผลใหเกษตรกรเรงผลิตสุกร    
ออกสูตลาดมากขึ้น  และราคาไขไกและไขเปดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
  หนวย: ลานบาท 

2550

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไกเนื้อ 124.43 123.87 108.00 120.84

 % -18.79 -13.39 -33.88 -2.89 

เปดเนื้อ 21.00 25.79 23.47 19.82

 % 52.72 -1.15 -1.48 -5.59 

สุกร 604.51 887.74 852.27 845.81

 % 47.89 57.11 39.45 39.92

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนธันวาคม 2551  
ขยายตัว  โดยมูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  183.34  เนื่องจากผูประกอบการ
ไดเรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความตองการของโรงานผลิต
ปูนซี เมนตตามการขยายตัวของภาคการกอสรางของ
ประเทศ  ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก  และ
มูลคาผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 122.93 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ไดรับอนุญาตกอสรางที่อยูอาศัยและการกอสรางอาคารพาณิชย   
แตอยางไรก็ตามมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวลดลง       
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   19 .03  
เนื่องจากผูประกอบการไดเรงการผลิตในชวงเดือนกอน
หนาในปริมาณมาก  
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน  
ในชวง 3 เดือนขางหนา  คาดวาผลผลิตแรทรายแกวจะ
ปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมดีขึ้น  
สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัวจาก
ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่ขยายตัวไดดี
โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2550

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แรทรายแกว 10.43 13.13 11.94 8.44

 % -50.58 -15.95 -5.46 -19.03 

หินปูน 3.21 6.43 5.11 9.12

 % -29.83 62.82 8.52 183.34

หินแกรนิต 8.44 16.26 16.94 18.82

 % -20.46 76.66 5.52 122.93

2551
รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2551  ชะลอตัว  
โดยจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  5.37  สวนจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  4.70  ซึ่งมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  
8  โรงงาน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการที่สําคัญ  ไดแก  ประเภทยาง  ประเภทไฟฟา 
และประเภทอื่นๆ ดานจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.20 
ตามการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมและการขยาย
กิจการของโรงงานอุตสาหกรรม    อยางไรก็ตามภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ   86.63  เปนผลมาจากการยกเวน
และปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  น้ํามันดีเซล B5 และ
น้ํามันในกลุมแก็สโซฮอล  เพื่อชวยใหราคาน้ํามันถูกลง  
สงผลใหภาษีน้ํามันซึ่งเปนภาษีหลักของจังหวัดลดลงเปน
จํานวนมาก  และปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
ลดลง 
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในชวง 3 
เดือนขางหนา คาดวาจะชะลอตัว  จากภาษีสรรพสามิต
ลดลงจากผลของการยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามันฯ
ของรัฐบาล   สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจาง
แรงงานยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  
คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และการสงออกหดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2550

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 ปรมิาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม  
 (ลานกโิลวัตต)

585.91 573.94 655.06 511.36

% 6.16 -7.19 5.83 -12.72 
โรงงานภาคอตุสาหกรรม*(โรงงาน) 1,746 1,814 1,825 1,828

% 3.44 4.92 5.55 4.70

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,850 150,874 150,811 150,936

% 14.02 4.79 4.66 4.20
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 816,249.36 854,778.03 851,057.07 860,061.96

% 10.81 5.04 4.48 5.37

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,113.84 774.02 483.83 416.41

% -1.22 -76.06 -84.07 -86.63 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                         *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 การบริการและการทองเที่ยว   ขยายตัว  โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
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  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาส 4/2551)  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดอยางตอเนื่อง   โดยนักทองเที่ยว  
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย  ประกอบกับจังหวัด
ระยองอยูใกลกรุงเทพฯสามารถเดินทางไป-กลับภายในวัน
เดยีวได  และมีอาหารทะเลสด สถานที่พักมากมายไวบริการ  
แตอยางไรก็ตาม  จากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
จะสงผลกระทบตอการทองเที่ยวบางสวนโดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวตางประเทศไมกลาเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

ทั้งป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

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

    % 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 n.a. n.a.

    % 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 12.39 3.71  -  -

รายการ
2550 2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน ,  n.a. คือ ไมมีขอมูล 
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจาํนวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบงักะโลเทานั้น  และเปนขอมูลรายไตรมาส 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว(www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนธันวาคม 2551  
ชะลอตัว  พิจารณาจากปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวน
บุคคลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
57.52  เนื่องจากผลของฐานในชวงปลายปกอนที่มีการรอ
ซื้อรถE20 ชวงตนป  ประกอบกับบริษัทคายรถยนตมีการ
เปดตัวรถรุนใหมมีรูปลักษณสวยงามเพื่อขยายตลาดลูกคา
มากขึ้นและปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  35.78  เนื่องจากมี
การผลิตรถจักรยานยนตรุนใหมที่ใชระบบจายน้ํามันแบบ
หัวฉีดซึ่งเปนเทคโนโลยีใหม  และกําลังไดรับความนิยม  
ประกอบกับปจจุบันสามารถออกรถไดสะดวกขึ้นดวยการ
ใชดาวนนอยและผอนชําระไดหลายงวด อยางไรก็ตาม
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  43.37  เปนผลจากการนําเขาผานดานศุลกากรลดลง  
สงผลใหการจัดเก็บภาษีอากรไดลดลง   ประกอบกับ
ประชาชนระมัดระวังการใชจายและมีการออมเงินมากขึ้น   
และปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  15.96  เนื่องจากสภาพ
อากาศหนาวเย็น 
 

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชน  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น ตามภาษีมูลคาเพิ่มนาจะ
ขยายตัวไดดี   ยอดการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนตคาดวาจะยังขยายตัวตอเนื่อง   ขณะที่     
ความเชื่อมั่นผูบริโภคท่ีไดรับผลกระทบจากความกังวล
เกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองและวิกฤตการเงินโลก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 4,511.91 4,497.59 2,332.96 2,554.99
  % 25.50 -2.29 -42.72 -43.37 
ยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล(คัน) 113 355 256 178
  % 14.14 12.70 4.49 57.52
ยอดจําหนายรถจักรยานยนต(คัน) 1,909 3,235 3,047 2,592
  % -28.64 49.22 8.20 35.78
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกโิลวตัต) 36.21 39.73 36.15 30.43
  % 2.58 9.18 -3.52 -15.96 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 

 
 

 
 
 

 
  การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนธันวาคม 2551     
หดตัว  จากจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จํานวน  58,594  ตารางเมตร  
ลดลงรอยละ 11.83 ตามการลดลงของพื้นที่อนุญาตกอสราง
อาคารอุตสาหกรรม เปนสําคัญ  ปริมาณการจําหนายรถยนต
พาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
14.35  เนื่องจากปญหาการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ     
ทําใหผูประกอบการชะลอการซื้อรถเพื่อลดตนทุน   จํานวน
ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  161.47  และจํานวนธุรกิจ        
นิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  66.67  สําหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม   
ที่สําคัญ  ไดแก  ประเภทกิจการผลิตและจําหนายสีที่ใชใน
อุตสาหกรรม   ประเภทกิจการรับจางประกอบชิ้นสวน
รถยนตประเภทตาง ๆ  และประกอบกิจการซื้อขายที่ดิน
หรือจัดสรรที่ดินออกเปนแปลง 
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา   คาดวาจะขยายตัว   พิจารณาจากพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขยายตัว   ทั้งนี้
ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาความไม
แนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวลงของอุปสงค
จากในและนอกประเทศ 
 

 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางรวม
(ตารางเมตร)

66,453 94,850 122,098 58,594

% -68.98 41.23 -27.68 -11.83 
 - ที่อยูอาศัย(ตารางเมตร) 34,860 53,734 101,840 53,683

% -80.57 31.15 10.30 54.00
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 1,008 1,787 11,596 2,078

% -70.19 -83.18 111.30 106.15
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 20,646 33,611 1,000 690

% 82.58 522.89 -79.85 -96.66 
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 9,939 5,718 7,662 2,143

% -50.67 -43.74 -88.40 -78.44 
 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

15.58 18.21 16.55 15.52

% 1.56 14.96 3.63 -0.39 
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 343.00 130.65 751.85 -210.84 

% 565.76 -25.75 282.52 -161.47 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) -3 61 43 -5 

% -81.25 35.56 2.38 -66.67 
การจดทะเบียนรถยนตพาณชิย(คัน) 223 440 317 191

% 8.25 1.85 -31.68 -14.35 

รายการ
2551

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ  ในเดือนธันวาคม 2551  หดตัว   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการเบิกจาย      
งบประจําลดลงคิดเปนรอยละ  1.97  และผลการเบิกจาย       
งบลงทุนลดลงรอยละ  41.26  เนื่องจากสวนราชการไดรับ
จัดสรรเงินงบประมาณลาชา  ซึ่งมีผลทําใหสวนราชการ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันตองลาชาไปดวย  สําหรับผลการ
เบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการเบิกจายลดลงรอยละ  38.65  และ  
44.90  ตามลําดับ  
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ   ในชวง  3 เดือน
ขางหนา  คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกเพิ่มขึ้น 
เนื่ องจากมีรัฐบาลใหม เข ามาบริหารประเทศอนุมั ติ
งบประมาณรายจายประจําป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,116.62 895.11 1,080.37 1,094.58
   % 29.22 1.73 3.64 -1.97 
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 300.49 101.48 106.50 176.52
   % 117.65 -85.35 -64.97 -41.26 
 รายจายประจําของอปท. 147.70 69.92 113.40 90.62p
   % 34.97 8.27 -7.89 -38.65 
 รายจายลงทุนของอปท. 72.36 22.85 27.53 39.87p
   % 21.82 -1.08 -45.33 -44.90 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  59  แหง  คิดเปนรอยละ  86.76 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

การคาระหวางประเทศในเดือนธันวาคม 2551  
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจาก
การนําเขามีมูลคาจํานวน 24,067.58 ลานบาท  ลดลงรอยละ  
62.12  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและตางประเทศที่   
ชะลอตัว  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ   ไดแก   
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  แนฟทา  และเครื่องกังหันไอน้ําและ
เครื่องกังหันไออื่นๆ กําลังไมเกิน 40 เมกะวัตต  สวน      
การสงออกมีมูลคาจํานวน 13,144.88 ลานบาท ลดลงรอยละ  
24.16  เนื่องจากตลาดตางประเทศชะลอคําสั่งซื้อ  สําหรับ
ประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  
น้ํามันปโตรเลียมดิบและแนฟทา  จากการนําเขาสูงกวาการ
สงออกทําใหขาดดุลการคา(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  
จํานวน  10,922.70  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการนําเขา
สินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออกคาดวาจะสามารถ
ขยายตัวไดจากการสงออกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  และ     
น้ํามันปโตรเลียมดิบ 

 
 
 
 

 

 
 

 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 18,088.39     น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ 2,602.65     

2 แนฟทา 1,671.02       น้ํามันปโตรเลียมดิบ 1,880.69     

3 เครือ่งกังหันไอน้ําและ
เครือ่งกังหันไออื่นๆกําลังไม
เกิน40เมกะวัตต

1,143.34       แนฟทา 1,836.59     

4 เครือ่งจักรโรงงานที่ใชใน
การกลั่นหรอืกลั่นลําดับ
สวนใชไฟฟา

709.77          น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 841.56        

5 พาราไซลีน 654.77          ผลิตภัณฑแผนรดีทําดวย
เหล็กมีความหนาตั้งแต 
1.2mm ขึ้นไปคารบอน
0.65% โดยนน.

583.73        

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 การนําเขา 63,543.08 59,749.16 19,903.79 24,067.58
 % 30.83 -10.03 -70.08 -62.12 
 การสงออก 17,331.26 26,816.53 16,451.03 13,144.88
 % -43.19 5.54 -32.01 -24.16 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนธันวาคม  2551  ขยายตัว
ตอเนื่อง  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัด
ระยองมีธนาคารพาณิชย  จํานวน  74  แหง  พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   80,388.55   
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  7.49  เงินฝากขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง  สวนหนึ่งเปนผลจากภาคครัวเรือนหันมาฝากเงิน
ในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น  เพื่อทดแทนการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  และปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน   
75,260.75  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  5.31  สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย  สําหรับคาเงินบาท
เดือนธันวาคม 2551  เฉลี่ยอยูที่   35.04  บาทตอดอลลาร 
สรอ.  ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยในเดือนพฤศจิกายนที่  35.09  
บาทตอดอลลาร สรอ.  โดยในชวงตนเดือนคาเงินบาทยังคง
ออนคาตอเนื่องจากปญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อจากการปด
สนามบินและการประกาศยุ บพรรคการ เมื อ งของ            
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 แนวโนมการเงิน  ในชวง 3 เดือนขางหนา  คาดวา
ปริมาณเงินฝากขยายตัวตอเนื่อง  ดานสินเชื่อมีแนวโนม
ชะลอตัว  ตามสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจชะลอตัวลงทุกภาค
ธุรกิจ  สําหรับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงจาก
ปญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  
 
 

 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปรมิาณเงินฝากรวม 74,788.24 75,489.74 77,455.23 80,388.55
  % 9.01 0.02 2.02 7.49
ธนาคารพาณิชย 57,741.00 57,781.00 59,390.00 62,324.00
  % 8.01 -1.80 0.37 7.94
ธนาคารออมสิน 8,570.00 8,827.00 8,980.00 9,125.00
  % 9.80 3.42 5.08 6.48
ธอส. 1,354.06 1,365.35 1,485.33 1,463.24
  % 16.98 2.15 12.93 8.06
ธ.ก.ส. 7,123.18 7,516.39 7,599.90 7,476.31
  % 15.11 11.07 10.33 4.96
ปรมิาณสินเชื่อรวม 71,465.57 77,101.33 75,023.64 75,260.75
  % 12.53 12.05 6.28 5.31
ธนาคารพาณิชย 45,946.00 50,794.00 51,523.00 51,589.00
  % 12.24 15.36 14.01 12.28
ธนาคารออมสิน 5,434.00 5,836.00 5,873.00 5,935.00
  % 12.04 8.76 8.74 9.22
ธอส. 16,530.97 16,848.60 14,019.28 14,129.05
  % 16.78 6.65 -14.37 -14.53 
ธ.ก.ส. 3,554.60 3,622.73 3,608.36 3,607.70
  % -0.43 0.17 -0.51 1.49

รายการ
2551

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง ในเดือน
ธันวาคม 2551  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมีจํานวน 373 
รายการ สําหรับจังหวัดระยองมี จํานวน 227 รายการ
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม เครื่ องนุ งหม
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล
ยานพาหนะการขนสงและการสื่อสาร   การบันเทิงการอาน
และการศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภค
ของจังหวัดระยอง ไดผลดังนี้ 
       
        1. ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือน
ธันวาคม 2551  ป 2545 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนธันวาคม 2551 เทากับ 119.5 
เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2551 เทากับ 121.5 ลดลงรอยละ 
1.6  ถาเทียบกับเดือนธันวาคม 2550  สูงขึ้นรอยละ 0.4 
เทียบเฉลี่ยทั้งป 2551  เทียบกับป 2550  สูงขึ้นรอยละ 5.5 
 
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนธันวาคม 
2551  ป 2545  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 เดือนธันวาคม 2551 เทากับ 131.9 สําหรับเดือน
พฤศจิกายน 2551 เทากับ 134.3 
   
  3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนธันวาคม 2551 เมื่อเทียบกับ 
  3.1 เดือนพฤศจิกายน 2551 ลดลงรอยละ 1.8 
  3.2 เดือนธันวาคม 2550 สูงขึ้นรอยละ 3.1 
  3.3 เฉลี่ยทั้งป 2550 สูงขึ้นรอยละ 8.5 
        
        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
ธันวาคม 2551  เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2551  ลดลง     
รอยละ 1.8 (พฤศจิกายน 2551 เทียบกับ ตุลาคม 2551 ลดลง
รอยละ 1.5) สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 1.0  สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ  2.5 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 127.90 136.30 134.30 131.90
  % 4.84 7.12 5.50 3.13
ดัชนีราคาผูผลิต 144.60 153.70 147.80 142.20
  % 8.72 47.00 1.86 -1.66 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

    4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลง
รอยละ 1.0 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดขาวแปงและ
ผลิตภัณฑจากแปงลดลงรอยละ 1.3 ไดแก ขาว ขาวสารเจา 
ขาวสารเหนียว ดัชนีผักสดลดลงรอยละ 5.5 ไดแก 
กะหล่ําปลี  แตงกวา  ผักคะนา  ผักชี  มะเขือ  มะเขือเทศ 
ตนหอม สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เย็นลงสงผลตอการ
เจริญเติบโตทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้น สวนดัชนี
หมวดผลไมสดลดลงรอยละ 2.1 ไดแก  สมเขียวหวาน 
แตงโม เปนตน ดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑนมลดลง     
รอยละ 0.6  ไดแก  ไขไกและนมสด 

 
4.2 ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ

เครื่องดื่มลดลงรอยละ 2.5 สาเหตุสําคัญมาจากราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกมีการปรับราคาลดลงอยางตอเนื่อง สงผลให
ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศลดลงรอยละ 
13.1  ทั้งยังมีผลตอดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนสง  และ
การสื่อสาร ลดลงรอยละ 6.7 ไดแก คาโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2550 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 3.1 (พฤศจิกายน 2551 เทียบกับ 
พฤศจิกายน 2550 สูงขึ้น 5.5)  สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ  22.7 
ดัชนีราคาหมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 33.6  ดัชนีหมวดไข
และผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 6.5  ดัชนีหมวดผลไมสด
สูงขึ้นรอยละ 13.4 

 
สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ  ไมใชอาหารและ

เครื่องดื่มลดลงรอยละ 10.7 ปจจัยมาจากดัชนีราคาหมวด
พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร อันเนื่องมาจากน้ํามัน
เช้ือเพลิงเปนหลัก 

 
        6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยทั้งป 2551  เทียบกับ
เฉลี่ยทั้งป 2550 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 8.5  จากการสูงขึ้นของ
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 16.2  และดัชนี
หมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ  3.0 

 
 
 
 

ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 19 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม 2551 
(ปฐาน พ.ศ.2545 = 100) 

สัดสวน

นํ้าหนัก
ธ.ค.51/ ธ.ค.51/ ม.ค.51-

ธ.ค.51/

ปฐาน 
พ.ย.-51 ธ.ค.-50 ม.ค.50-

ธ.ค.50

รวมทุกรายการ 100.00 131.90 134.30 127.90 135.70 -1.79 3.13 8.50

หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม   37.93 171.90 173.60 140.10 159.90 -0.98 22.70 16.20

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง 4.32 180.20 182.60 121.70 169.80 -1.31 48.07 38.30

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวนํ้า 7.19 145.90 144.10 130.30 142.10 1.25 11.97 10.50

     ไขและผลิตภัณฑนม 2.97 141.90 142.80 133.20 143.40 -0.63 6.53 11.10

     ผักและผลไม 6.87 246.80 255.90 206.70 232.40 -3.56 19.40 15.00

     เคร่ืองประกอบอาหาร 3.36 180.90 180.40 133.70 158.50 0.28 35.30 27.10

     เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล 2.18 115.50 114.60 109.90 112.80 0.79 5.10 3.30

     อาหารบริโภค-ในบาน 4.25 183.70 184.20 134.20 154.40 -0.27 36.89 16.90

     อาหารบริโภค-นอกบาน 6.56 136.60 137.20 113.50 124.30 -0.44 20.35 9.20

หมวดอืน่ ๆ ไมใชอาหาร และเคร่ืองด่ืม   62.07 107.50 110.30 120.40 120.90 -2.54 -10.71 3.00

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 2.77 103.50 103.50 102.90 103.30 0.00 0.58 0.40

     หมวดเคหสถาน 28.36 93.00 93.00 103.10   99.3 0.00 -9.80 -4.00

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 5.22 104.50 104.50 103.90 104.60 0.00 0.58 0.60

     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร 19.09 131.70 141.20 159.40 166.30 -6.73 -17.38 11.20

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา 2.69 102.50 102.50 101.10 102.00 0.00 1.38 1.30

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล 3.93 104.90 103.80 103.00 103.70 1.06 1.84 1.00

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน   65.66 116.70 116.70 108.90 112.80 0.00 7.16 4.30

     กลุมอาหารสดและพลังงาน   34.34 160.90 168.00 164.00 179.40 -4.23 -1.89 14.10

      -  อาหารสด   21.36 184.60 187.50 153.40 176.80 -1.55 20.34 17.10

      -  พลังงาน   12.99 122.00 135.80 181.40 183.60 -10.16 -32.75 9.70

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 ธ.ค.51 พ.ย.-51 ธ.ค.-50 ม.ค.-ธ.ค.51

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันที่  25 ธันวาคม 2551 
 

ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 ราคาเฉลี่ย
หมวดสินคาอปุโภคบริโภค

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 420.00 420.00 415.00 415.00 417.50

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 479.00 479.00 479.00 479.00 479.00

2 สุกรชําแหละ - เนือแดง กก.ละ 120.00 120.00 120.00 120.00 112.50

3 ไกสด กก.ละ 70.00 70.00 70.00 75.00 71.25

4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 30.00 30.00 40.00 40.00 35.00

7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 90.00 100.00 100.00 100.00 97.50

8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 100.00 140.00 120.00 100.00 115.00

9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

10 นํ้ามันถั่วเหลือง ,น้ํามันปาลม ลิตรละ 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00

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

12 ผักคะนา กก.ละ 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

13 ถั่วฝกยาว กก.ละ 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

14 ผักบุงจีน กก.ละ 25.00 30.00 25.00 20.00 25.00

15 มะนาว ลูกละ 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

หมวดวัสดุกอสราง

16 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

17 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00

18 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด  9 มม. เสนละ 117.00 117.00-119.00 117.00-120.00 95.00-117.00 114.87

19 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด 12 มม. เสนละ 224.00 180.00-224.00 180.00-224.00 178.00-224.00 207.25

20 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 45.00 45.00 45.00 40-45 44.37

21 สังกะสี(ลอนใหญสีขาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

22 ทอ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว(ชั้น 13.5) เสนละ 49.00 49.00 49.00 49.00-63.00 50.75

23 อฐิมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

24 คอนกรีตบลอค กอนละ 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70

หมวดเชื้อเพลิง

25 เบนซิน 91, ลิตรละ 22.62 21.42 21.42 21.42 21.72

26 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 17.92 16.92 16.92 16.92 17.17

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 21.07,8.50 19.87,8.50 19.37,8.50 19.37,8.50 19.92,8.50

28 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 305.00 285.00-300.00 285.00-300.00 285.00-300.00 295.62

หมวดสินคาเกษตร

29 ขาวเปลือกเจา 25% กก.ละ 35.00-40.00 35.00-40.00 28.00-30.00 28.00-30.00 33.25

30 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 30.00-40.00 30.00-35.00 24.00-26.00 24.00-26.00 28.75

31 นํ้ายางสด  ,เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 14.50-16.80 11.60-12.00 14.50-15.50 14.50-15.00 14.30

32 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 3.50,1.50 3.80,1.50 3.60,1.50 3.60,1.35 1.20

33 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.15-1.20 1.10-1.20 1.10-1.20 1.30-1.35 1.17

34 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 180.00 170.00 160.00 160.00 167.50

35 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 170.00 160.00 150.00 160.00 160.00

36 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

37 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 10 กก.ละ 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00

38 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00

39 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 3S/3M ) 25 กก. ละ 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

40 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 3L/4 ) 25 กก. ละ 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

41 ปุยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00

42 ปุยเคมีตรากระตาย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00

43 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00
 

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนธันวาคม  2551  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   302,414  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  8.91  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
ตุลาคม  2551  อยูที่รอยละ  1.10  ของกําลังแรงงานรวม   
ปรับตัวลดลงจากระยะเดียวกันของปกอน   สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตามการ
ประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครอง
ชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในชวง 3 เดือนขางหนา  
คาดว าจะขยายตัวจากจํ านวนผูประกันตนในระบบ
ประกั นสั ง คมที่ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นต อ เนื่ อ ง   ทั้ ง นี้   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและ
โรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง   ทั้งนี้ 
ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียน  ฝากประวัติเพื่อหางาน
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดทุกวัน  เวลา
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2550

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 0.80 1.10 n.a. n.a.
  % 60.00 -26.67 - -

 ผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคม(คน)

277,664 304,546 304,546 302,414

  % 8.64 10.52 10.52 8.91

อัตราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 61.00 173.00 173.00 173.00
  % 3.87 7.45 7.45 7.45

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ

เกษตรกรรม ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ลดลง

ปศุสัตว จากการลดลงของราคาไกเนื้อ

เหมืองแรและยอยหิน

อุตสาหกรรม จากการลดลงของภาษีน้ํามัน

ภาคบริการและการทองเที่ยว

การบริโภคภาคเอกชน ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงตามการนําเขา

การลงทุนภาคเอกชน พื้นที่กอสรางอาคารอุตสาหกรรมลดลง

การใชจายภาครัฐ ควรเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน

การคาระหวางประเทศ การน้ําเขาและสงออกลดลงอยางมาก

ดานการเงิน

ดานระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 3.13

ชะลอตัวตามราคาน้ํามันที่ลดลง

ดานการจางงาน

งบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

1. โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2551                     

(ไดรับ263,989,300 บาท)

    - จํานวน 41 โครงการ

    - จัดสรรแลว  234.92  ลานบาท

    - งบประมาณคงเหลือ   29.06   ลานบาท

2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง         

(ไดรับ  9,700,000 บาท)

    - จํานวน 11 โครงการ

    - จัดสรรแลว  4.07  ลานบาท
    - คงเหลือ   5.63   ลานบาท  
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สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
3 ,802.94 ลานบาท   ตํ่ ากวา เดือนเดียวกันของปกอน 
4,645.57 ลานบาท   คิดเปนรอยละ 54.99  และตํ่ากวา
ประมาณการจํานวน  5,587.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ  59.50 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(ตุลาคม 2551-ธันวาคม 2551) จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รมทั้งสิ้น 13,900.26 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 
12,061.48  ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.46  
  การนําสงรายได  
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จํานวน  4,061.73 ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร 
3,660.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.13  รายไดจากการขาย  
2.97 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.07 รายไดอื่น 5.12 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 0.13  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
392.69 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9.67 
  การนําสงรายไดของปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
(ตุลาคม  2551 – ธันวาคม  2551) มีจํานวน  19,969.46        
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 17,837.30 ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 89.32  รายไดจากการขาย  15.69  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.08  รายไดอื่น  27.02  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 0.14  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 2,089.45  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.46 
      
ดานรายจาย 
  เดือนธันวาคม  2551 จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน 1,271.10 ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอน 146.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.30 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-ธันวาคม 2551) จํานวน 3,454.56 
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 881.46 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 20.33 
   

ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจาก
เงินงบประมาณจํานวน  3,669.04  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,138.10  ลานบาท  ทําใหฐานการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,530.94  ลานบาท 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนธันวาคม  2551  จังหวัดมีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  172.17  ลานบาท  ขณะที่
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  130.49  
ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกินดุล  41.68  ลานบาท 
     

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนธันวาคม 2551  มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนธันวาคม 2551 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

การจัดเก็บรายได 
 เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีการจัดเก็บ
รายไดจํานวน  3,802.94  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกัน    
ของ ปกอน  4,645.57  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 54.99 และ
ตํ่ากวาประมาณการ 5,587.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.50    
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1. สรรพากรพื้นที่ระยอง จัดเก็บได  3,154.43      
ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 1,981.74 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 38.58 และต่ํากวาประมาณการ 2,744.89   
ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.53  รายละเอียดการจัดเก็บ
รายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 2,554.99 ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 1,956.92 ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ 43.37 และต่ํากวาประมาณการ 2,689.31 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 51.28 เนื่องจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยกลุมกิจการที่ยื่นชําระภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ภ.พ.30) ตํ่ากวาปกอนไดแกกลุมการผลิตเคมี ผลิตภัณฑเคมี 
ยาง  ปุ ย  และอื่น   และกลุมการผลิตและขายรถยนต 
จกัรยานยนต  จักรยาน  ช้ินสวนอุปกรณและอื่น 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บได 319.05 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 6.33 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 2.02  และต่ํากวาประมาณการ  50.06 ลานบาท      
คิดเปนรอยละ 13.56  การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เก็บจากการ
นําสงภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจําหนายเกินกําไร  และ
เกิดจากคารับจางทํางานให  การรับจางทําของ 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  268.35  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  11.92 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 4.65  และต่ํากวาประมาณการ  1.35 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.50  โดยกลุมกิจการที่ยื่นชําระภาษีสูงกวาป
กอนไดแกกลุมการผลิตเคมี ผลิตภัณฑเคมี ยาง ปุย และอื่นๆ   
การจัดเก็บภาษีประเภทนี้สวนใหญจัดเก็บไดจากภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย ประเภทเงินเดือน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สําหรับเงินไดจากการจางแรงงาน 
  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   7 .49  ลานบาท         
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  3.56  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  32.22  และต่ํากวาประมาณการ  4.41  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  37.06 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนธันวาคม 2551 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 268.35 8.51 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 319.05 10.11 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,554.99 81.00 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.20 0.13 
 อากรแสตมป 7.49 0.24 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.35 0.01 

รวม 3,154.43 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

หนาย:  ลานบาท 

2550

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 8,448.51 6,218.42 3,878.90 3,802.94

% 11.56 -33.89 -52.15 -54.99

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  4.20  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  39.64  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  90.42  และสูงกวาประมาณการ  0.12  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  2.94  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
จาก  รอยละ  3  เปนรอยละ 0.01  ซึ่งภาษีประเภทนี้สวน
ใหญจัดเก็บไดจากการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงาน
ที่ดินเปนหนวยจัดเก็บ 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.35  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
59.09  และสูงกวาประมาณการ  0.12  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  52.17 
 
 
   

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
416.71 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 2,697.50 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.62 และตํ่ากวาประมาณการ 
2,862.97  ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.29 สําหรับภาษี           
ที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 ลําดับ ไดแก 

    -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  199.43  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2,382.80  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
92.28  และต่ํากวาประมาณการ  2,467.10  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  92.52  เนื่องจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิต      
ตามประกาศกระทรวงการคลังประกอบกับมีบริษัทยังอยู
ในชวงหยุดการผลิตเพื่อดําเนินการซอมแซม/ปรับปรุง แกไข
หนวยการผลิตเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
   -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   199.39  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  294.42  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  59.62  และต่ํากวาประมาณการ  371.28  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  65.06   
   -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  14.53  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  15.08  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  50.93  และต่ํากวาประมาณการ  19.69  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  57.54   
   -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.42  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.05  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
59.08  และต่ํากวาประมาณการ  1.20  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  45.80  เนื่องจากผูผลิตรายใหญเกิดปญหาภายใน     
จึงไดแจงหยุดการผลิตประกอบกับมีสุราชุมชนจากจังหวัด
นครราชสีมาเขามาตีตลาด ดวยราคาสงที่ถูกกวา จึงสงผลให
ยอดจําหนายลดลง 
   -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได  0.80  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.18  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  18.37  และต่ํากวาประมาณการ  0.27  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  25.23   
   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได 94.89    
ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  84.32  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ 47.05 และต่ํากวาประมาณการจํานวน  115.05       
ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.80  เปนผลมาจากอากรขาเขา
ลดลงรอยละ 48.25 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนธันวาคม 2551 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  1.42                  0.34 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  0.17                  0.04 
 ภาษีน้ํามัน              199.43                47.86 
 ภาษีรถยนต              199.39                47.85 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครื่องไฟฟา                14.53                  3.49 
 ภาษีสนามกอลฟ                  0.80                  0.19 
 ภาษีแกวฯ                  0.27                  0.06 
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค                  0.06                  0.01 
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.17                  0.04 
 รายไดอืน่ๆ                  0.47                  0.11 

รวม              416.71              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 
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  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 1.63 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 1.55 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 1,937.50  และสูงกวาประมาณการจํานวน 0.52       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 46.85 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  135.28  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  116.44  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  618.05  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนธันวาคม 2551 
 

  การจัด เก็บรายไดจั งหวัดระยอง   ต้ั งแตตน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552  ถึงเดือนธันวาคม 2551 แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 11,540.07
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 4,409.94 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 27.65 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  35.49)  
โดยรายละเอียดของการจัดเกบ็รายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 9,385.54 ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 3,802.41 ลานบาท คิดเปน   
รอยละ 28.83 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 40.21) 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัดเก็บได  1,277.92        
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 483.44 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 27.45 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 2.87) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บได 834.36 
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 16.26 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 1.91 (สูงกวาประมาณการรอยละ 0.54) 
  -  อากรแสตมป จัดเก็บได 27.13 ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 4.90 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 15.30 
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 21.39) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได 14.17 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 103.05 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 87.91 (สูงกวาประมาณการรอยละ 26.63) 
  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได 0.95 ลานบาท สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน 0.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.46     
(สูงกวาประมาณรอยละ 11.76) 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
1,674.76 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 7,709.67 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.15 โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 
ลําดับ ไดแก 
  -  ภาษีรถยนต จัดเก็บได 832.64 ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 410.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
33.01 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 42.06) 
  -  ภาษีน้ํามัน จัดเก็บได 804.54 ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 7,261.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
90.03 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 89.66) 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนธันวาคม 2551 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปที่แลว

(ต.ค.51-ธ.ค.51) (ต.ค.50-ธ.ค.50) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นท่ีระยอง 11,540.07 15,950.01 -4,409.94 -27.65
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 1,674.76 9,384.43 -7,709.67 -82.15
ดานศุลกากร 400.63 467.09 -66.46 -14.23
ธนารกัษพื้นท่ีระยอง 4.61 2.63 1.98 75.29
สวนราชการอื่น 280.19 157.58 122.61 77.80

รวม 13,900.26 25,961.74 -12,061.48 -46.46

เปรยีบเทียบ
รายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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  -  ภาษีเครื่องไฟฟา จัดเก็บได 28.47 ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 22.02 ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ 43.61 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 51.23) 
  -  ภาษีสุราแช จัดเก็บได 4.36 ลานบาท ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน 5.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.58    
(ต่ํากวาประมาณการรอยละ 41.71) 
  -  ภาษีสนามกอลฟ จัดเก็บได  1.94 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 0.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
12.22 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 20.82) 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได 400.63 
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 66.46 คิดเปน     
รอยละ 14.23 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 30.97) 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 4.61 ลานบาท 
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 1.98 คิดเปนรอยละ 75.29 
(สูงกวาประมาณการรอยละ 141.36) 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  280.19  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  122.61 ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 77.81 
 

 
 

 
 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จํานวน  4,061.73 ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร 
3,660.95 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  90.13 รายไดจากการขาย  
2.97 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.07 รายไดอื่น 5.12 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 0.13  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
392.69 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9.67 
 

  การนําสงรายไดของปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
(ตุลาคม  2551 – ธันวาคม  2551) มีจํานวน  19,969.46        
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 17,837.30 ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 89.32  รายไดจากการขาย  15.69  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.08  รายไดอื่น  27.02  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 0.14  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 2,089.45  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.46 
 
 
 

 

 
 

 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-ธ.ค.51 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 17,837.30 89.32
รายไดจากการขาย 15.69 0.08
รายไดอ่ืน 27.02 0.14

รวม 17,880.01 89.54
รายไดเงินนอกงบประมาณ 2,089.45 10.46

รวม 2,089.45 10.46
รวมท้ังสิ้น 19,969.46 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (มาจากการประมาณคา) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ธ.ค.51 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 3,660.95 90.13
รายไดจากการขาย 2.97 0.07
รายไดอ่ืน 5.12 0.13

รวม 3,669.04 90.33
รายไดเงินนอกงบประมาณ 392.69 9.67

รวม 392.69 9.67
รวมท้ังสิ้น 4,061.73 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (มาจากการประมาณคา) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดือนธันวาคม  2551 จังหวัดระยองมีการเบิก

จายเงินงบประมาณ (รวมรายจายปกอน) จํานวน 1,271.10

ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 146.01 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 10.30      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

พ .ศ .2552 ( ตุลาคม  2551-ธันวาคม  2551)  มีจํ านวน 

3,454.56 ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 881.46 

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 20.33  โดยมีการเบิกจายงบประจํา 

3,070.06 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 31.39 

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.03 และมีการเบิกจายงบลงทุน 

384.50  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 912.85  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 70.36 

 

 
 

 
 

   

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนธันวาคม 2551 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-ธ.ค.51) (ต.ค.50-ธ.ค.50) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 3,119.15 3,835.69 -716.54 -18.68
     1.1  งบประจํา 3,070.06 3,038.67 31.39 1.03
     1.2  งบลงทุน 49.09 797.02 -747.93 -93.84
2.  รายจายปกอน 335.41 500.33 -164.92 -32.96
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 335.41 500.33 -164.92 -32.96
3.  รวมการเบิกจาย 3,454.56 4,336.02 -881.46 -20.33
     3.1  งบประจํา 3,070.06 3,038.67 31.39 1.03
     3.2  งบลงทุน 384.50 1,297.35 -912.85 -70.36

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนธันวาคม  2551 
หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,138.10 1,210.52 -72.42 -5.98
     1.1  งบประจํา 1,094.58 1,116.62 -22.04 -1.97
     1.2  งบลงทนุ 43.52 93.90 -50.38 -53.65
2.  รายจายปกอน 133.00 206.59 -73.59 -35.62
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 133.00 206.59 -73.59 -35.62
3.  รวมการเบกิจาย 1,271.10 1,417.11 -146.01 -10.30
     3.1  งบประจํา 1,094.58 1,116.62 -22.04 -1.97
     3.2  งบลงทนุ 176.52 300.49 -123.97 -41.26

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกบัปท่ีแลวรายการ ธนัวาคม 2551 ธนัวาคม 2550

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552 สูงสุด 5 อันดับ 
  งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 2,146.03 ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เบิกจายแลว 401.69 ลานบาท  
  3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 
131.52  ลานบาท 
  4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 104.92    
ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 
39.67 ลานบาท 
  งบลงทุน   
  1.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว 33.62 ลานบาท 
  2.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
5.87  ลานบาท 
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  6.85  ลานบาท 
  4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 1.86 ลานบาท   
  5.  กรมพัฒนาที่ดิน  เบิกจายแลว  0.54  ลานบาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนธันวาคม 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจาก
เงินงบประมาณจํานวน  3,669.04  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,138.10  ลานบาท  ทําใหฐานการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,530.94  ลานบาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนธันวาคม  2551 
หนวย: ลานบาท 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายไดรวม* 6,273.92 6,261.07 7,949.90 3,669.04
รายจายรวม** 1,210.52 895.11 1,085.94 1,138.10
ดุลการคลัง 5,063.40 5,365.96 6,863.96 2,530.94

% -4.65 11.25 0.93 -50.02 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรายจายงบประมาณปกอน 
ท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   
ระบบ   GFMIS
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนธันวาคม 2551  จังหวัดมีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  172.17  ลานบาท  ขณะที่
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  130.49  
ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกินดุล  41.68  ลานบาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนธันวาคม  2551 

หนวย: ลานบาท 
2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายได 167.01 211.70 542.66 172.17
รายจาย 211.23 92.77 140.94 130.49
ดุลการคลัง -44.22 118.93 401.72 41.68

% -119.39 -52.37 22.00 -194.26 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  59  แหง  คิดเปนรอยละ  86.76 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

4.1  งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับ
งบประมาณ  263,989,300  บาท 
 

   ๏  จํานวน  41 โครงการ    
 ๏  จัดสรรแลว  234.92  ลานบาท   
 ๏  คงเหลือ  29.06  ลานบาท 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552  จังหวัดระยอง  ไดรับ
งบประมาณ  9,700,000  บาท 
 

  ๏  จํานวน  11  โครงการ   
  ๏  จัดสรรแลว   4.07  ลานบาท 

  ๏  คงเหลือ  5.63  ลานบาท 
 

 
 
 
 

 
 

งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

ผลการ

เบิกจาย

1

1.1 โครงการขุดลอกคลอง ม.10 ต.กระเฉด
 อ.เมือง

500,000.00 -  - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.2 โครงการขุดลอกคลอง ม.7 ต.ทาง
เกวียน อ.แกลง

500,000.00 -  - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.3 โครงการขุดลอกคลอง แถวเนิน-ชาก
กอไผ ม.3 ต.ชากบก อ.บานคาย

500,000.00 -  - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บน้ํา ม.7 ต.บาน
ฉาง อ.บานฉาง

500,000.00 -  - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง ม.1 
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง

500,000.00 -  - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.6 โครงการขุดลอกคลองหนองมน ม.4 
ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา

500,000.00 -  - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.7 โครงการกอสรางลานเอนกประสงค 
อ.วังจันทร

499,000.00 - - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.8 โครงการขุดลอกคลองคลองชากนอย 
ม.6 ต.มะขามคู อ.นิคมพัฒนา

435,000.00 - - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

1.9 โครงการขุดลอกสระน้ําสาย 15 ม.5 
ต.พนานิคม อ.นิคมพันฒน

65,000.00 - - สนง.โยธาฯ
กําลังตรวจสอบ

รวม 9 โครงการ 3,999,000.00 - -

2

2.1 โครงการจัดประชุมรายการ
สื่อมวลชนทองถ่ินพบผูวาราชการ
จังหวัดและหัวหนาสวนราชการ
จังหวัดระยอง

70,250.00 อนุมัติแลว

รวม 9 โครงการ 70,250.00 - -

4,069,250.00 - -

หมายเหตุ

สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

 ท้ังทางดานการพัฒนาระบบขอมูล การพัฒนาบุคลากร

คงเหลือ

แกไขปญหาความเดือดรอนที่เปนปญหาเรงดวนของประชาชน และ

ไมมีงบประมาณแหลงอืนใดสนับสนุนและดําเนินการได

ช่ือโครงการลําดับ
งบประมาณที่

ไดรับอนุมัติ

รวมทั้งสิน 11 โครงการ

หมายเหตุ : ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 9,700,000 บาท  คงเหลือเงินท้ังสิ้น 5,630,750  บาท 
ท่ีมา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 

งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 50,270,300.00  -  -

2 การพัฒนาดานสังคม 107,700,000.00  -  -

3 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

43,500,000.00  -  -

4 การบริหารจัดการ 33,450,000.00  -  -

234,920,300.00  -  -

คงเหลอืกจิกรรมลําดับ

รวม

ผลการเบิกจายงบประมาณ

หมายเหตุ: ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 263,989,300 บาท คงเหลือ 29,069,000 บาท 
ท่ีมา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนธันวาคม 2551  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน  129.42        
ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  6.48  จากการเพิ่มขึ้นของสินคา        
ประเภทอาหาร   ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก               
ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด   และสินคา OTOP    ไดมีการ
จํ าหน ายผ านอิน เทอร เน็ต  เชน  ไทยตํ าบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย 
และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
ในชวง 3 เดือนขางหนา คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดมีจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา 
OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับ 
การเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาด
สําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาได
สะดวกมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 121.54 103.02 129.29 129.42

   % 18.09 1.80 8.33 6.48
1. ประเภทอาหาร 77.76 66.36 87.94 89.21

   % 11.40 -4.16 5.09 14.72
2. ประเภทเครื่องดื่ม 4.02 2.23 2.80 2.31

   % 7.20 41.14 2.56 -42.54 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1.03 0.76 1.05 1.40

   % 17.05 58.33 45.83 35.92

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ทีร่ะลึก
34.39 32.68 35.76 35.80

   % 39.23 14.87 22.47 4.10
5. ประเภทสมุนไพรทีไ่มใชอาหาร 4.34 0.99 1.74 0.70

   % 14.51 -31.72 -42.38 -83.87 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2551 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย    หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพ  เกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,476  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  554.51  ลานบาท   ในเดือนธันวาคม  2551       
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  199  ราย (เทากับยอดในปกอน) และจํานวนเงิน
อนุมัติ  5.97  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  20.85)  สวนยอด
หนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน   19.57  ลาน
บาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 8.36)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระ
รอยละ  18.14 (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.78)   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2550
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 199 213 259 199
  % 148.75 -46.66 51.46 0.00
จํานวนเงินกู 4.94 7.80 7.92 5.97
  % 103.29 -44.17 85.05 20.85
รับชําระคืน 4.15 6.26 6.31 4.11
  % -28.82 -14.60 47.78 -0.96 
เงินกูคงเหลือ 107.32 107.19 108.50 107.89
  % 7.68 -1.80 0.47 0.53
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 18.06 22.15 21.24 19.57
  % 29.56 17.57 15.69 8.36
รอยละของหน้ีคางชําระ 16.83 20.67 19.58 18.14
  % 24.57 19.76 15.18 7.78

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
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   เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 24 ธ.ค.51 ที่บริเวณแยก
ศูนยราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง 
จ.ระยอง พนักงานบริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) 
จํากัด เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง นําโดยนายสมศักดิ์ สุขยอด ประธานสหภาพ
แรงงานฟอรดและมาสดา  (ประเทศไทย) พรอมกลุม
พนักงานกวา 400 คน ที่รวมตัว นํารถกระบะจอดขวางปด
การจราจรทั้งขาเขาและขาออกเมืองระยอง เพื่อเรียกรองให
ผูบริหารบริษัทมาเจรจาหาขอยุติในเรื่องสวัสดิการตางๆ 
ของพนักงาน รวมทั้งเงินพิเศษประจําป (โบนัส) ตามที่
สหภาพฯ เคยยื่นหนังสือตอจังหวัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่
ผานมา ใหนัดหมายการเจรจาอีกครั้งในวันนี้ แตลาสุดยังไม
มีผูบริหารบริษัทมาพบ 
 

  นายสมศักดิ์ กลาววา ที่ผานมามีการเจรจาหลาย
ครั้งกับบริษัท แตไมมีความคืบหนาและความชัดเจนใหกับ
พนักงาน 3,500 คน อีกทั้งบริษัทไมจัดรถรับ-สงพนักงาน
เหมือนกอน และพนักงานไดรับคาแรงไมเต็มจํานวน คือ 
เพียง 75 เปอรเซ็นตเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศ
หยุดงานและปดประตูเขาโรงงานโดยไมแจงลวงหนา ซึ่ง
ขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 75 
 

  การปดถนนครั้งนี้ ทําใหการจราจรมุงหนาเขาตัว
เมืองเทศบาลนครระยองและออกไปยังนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด กับอําเภอบานฉาง ไมสามารถผานไดและติดขัด
ยาวเหยียดเปนระยะทางกวา 5 กม. เจาหนาที่ตํารวจตองเรง
อํานวยความสะดวกใหรถยนตเลี่ยงไปใชสาย 36 หรือสาย
อื่นแทน อยางไรก็ตามนายชิดพงษ ฤทธิประศาสน ผูวา
ราชการจังหวัดระยอง  และพล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์    
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระยองไดพยายามเจรจาให     
ผูชุมนุมเปดถนนบางสวน แตไมสําเร็จ เนื่องจากผูชุมนุม

ตองการใหจังหวัดเรงเจรจากับผูบริหารบริษัทใหเสร็จสิ้น
ภายในวันนี้ ขณะที่ พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ผบก.ภ.จ.ระยองได
สั่งการใหตํารวจชุดควบคุมฝูงชนจํานวน 2 กองรอย เตรียม
ความพรอมเพื่อปองกันเหตุการณไวภายในศูนยราชการ 
 

  และในเวลาตอมาประมาณ 15.00 น.ที่            
หองประชุมศูนยราชการจังหวัดระยองนายชิดพงษ        
ฤทธิ์ประศาสน ผวจ.ระยอง  ไดเรียกผูแทนบริษัทฯและ
ตัวแทนผูชุมนุมจํานวน 7  คนเพื่อเจรจาหาขอยุติ โดยมี
หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของรวมประชุมดวย  โดยการ
เจรจาไดขอใหผูชุมนุมเปดถนนเพื่อใหรถสามารถสัญจรไป
มาได ซึ่งในเบื้องตนกลุมผูชุมนุมไดเปดใหรถผานไดเพียง
ชองจราจรเดียวเทานั้น  
 

ม็อบสหภาพแรงงานฟอรด มาสดา ยังปกหลักชุมนุมปด
ถนนสุขุมวิทตอไป  
  หลังจากการ เจรจาข อ เ รี ยกร องไม เปนผล        
ความคืบหนาเหตุการณม็อบสหภาพแรงงานฟอรดและ
มาสดา ที่ชุมนุมประทวงปดถนนสุขุมวิท บริเวณหนาศูนย
ราชการ จ.ระยอง มาตั้งแตชวงเชาที่ผานมา เพื่อประทวง   
ขอเพิ่มเงินคาสวัสดิการและโบนัสสิ้นปจากบริษัท จนถึง
ขณะนี้ยังปกหลักชุมนุมปดถนนตอไป  หลังจากเมื่อชวงค่ํา
ที่ผานมา การเจรจาเพื่อไกลเกลี่ยปญหาไมเปนผลสําเร็จ 
ตัวแทนของบริษัทปฏิเสธที่จะรับขอเรียกรองและของกลุม
สหภาพแรงงาน นายชิดพงษ ฤทธิประศาสน ผูวาราชการ   
จังหวัดระยอง ยังปกหลักอยูบนหองทํางานศูนยราชการ 
จังหวัดระยอง พยายามที่จะติดตอขอเจรจากับกลุมม็อบ  
เพื่อเปดถนนใหยวดยานผานไปมาได แตยังไมเปนผล 
ขณะที่ พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผูบังคับการตํารวจภูธร 
จ.ระยอง  ไดสั่งวางกําลังตํารวจดูแลความปลอดภัยแกกลุม
ม็อบทั้งคืน หว่ันถูกมือที่สามเขาไปกอเหตุหรือความวุนวาย  

สวนที่ 6 : เหตุการณสําคัญ 

พนักงานฟอรดและมาสดาประทวงปดถนนหนาศนูยราชการจังหวัดระยอง 
 

ท่ีมา : ขาวภูมิภาค สํานักประชาสัมพนัธเขต 7,  สํานักขาวไทย  

http://region7.prd.go.th/asp/view_news.asp?GID=19511  

http://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=241027&ch=lc1 
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มท. 2 ลงพื้นที่ระยองเรงแกปญหาแรงงานประทวงปดถนน 
  นายบุญจง  วงศไตรรักษ  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย นายสมชาย ชุมรัตน ปลัดกระทรวง
แรงงาน ไดเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อ      
รับฟงปญหาแรงงานของกลุมสหภาพแรงงานฟอรดและ
มาสดา (ประเทศไทย) จํากัด ที่ชุมนุมอยูบริเวณศาลากลาง
จังหวัดระยอง หลังจากยอมเปดการจราจรถนนสุขุมวิท     
ทั้งขาเขา และออก ต้ังแตเมื่อชวงบายที่ผานมา  
   

       โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยกําชับ
ใหผูวาราชการจังหวัดดูแลการชุมนุมของกลุมพนักงานให
อยูในขอบเขตของกฎหมาย  และไมกาวกายสิทธิเสรีภาพ
ของผูอื่น จนไดรับความเดือดรอน  สวนปญหาที่ไดรับจะ
นําไปเสนอนายกรัฐมนตรีใหพิจารณาชวยเหลือ  
 

  นายบุญจง  วงศไตรรักษ  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย กลาววา ปญหาแรงงานที่เกิดขึ้นตอง
ขอเวลาในการเจรจา   ซึ่ งการปดถนนไมใชทางออก 
นอกจากจะเปนการละเมิดสิทธิ์แลว ยังเกิดปญหาเพิ่มขึ้น 
สวนปญหาแรงงานนั้น มาจากการที่บานเมืองมีปญหาทาง
การเมือง จึงมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ ดังนั้น การเรียกรอง
ของประชาชน ทุกเรื่อง จึงเปนสิทธิ แตตองทําในขอบเขต 
ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน  
 

  ดานนายชิดพงษ ฤทธิประศาสตร ผวจ.ระยอง 
กลาววา หากสถานประกอบการใดมีการขัดแยงระหวาง
นายจางกับลูกจาง จังหวัดพรอมชวยประสานดูแล เพื่อให
คําแนะนําบรรเทาปญหา เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกตกอยูใน
ภาวะย่ําแย ยอมสงผลกระทบไปทั่ว ซึ่งทุกฝายตองหันหนา
เขามาพูดคุยกัน และบางอยางตองมีการผอนปรนบาง.  
 

ม็อบฟอรดยอมเปดถนนแลว 
  วันที่ 25 ธันวาคม  2551 พนักงานฟอรด และ
มาสดา ที่ปด ถ.สุขุมวิท หนาศูนยราชการ จ.ระยอง ยอมเปด
ถนนและยายมาปกหลักชุมนุมที่ภายในศูนยราชการ          
จ.ระยอง หลังจาก กลุมชาวบานกวา 1 พันคน  รวมตัวกัน      
มาขับไลใหออกไปจากถนนเนื่องจากสรางความเดือดรอน
ใหกับประชาชนที่ใชรถใชถนนจนเกือบจะมีการปะทะ 
เจาหนาที่ตํารวจตองใชกําลังกวา 1 กองรอย แยกทั้ง 2 กลุม 

ใหอยูหางจากกัน ลาสุด นายบุญจง วงศไตรรัตน รมช.
มหาดไทยและนายสมชาย ชุมรัตน ปลัดกระทรวงแรงงาน 
เดินทางมาประชุมกับ นายชิดพงษ ฤทธิประศาสน ผูวาฯ
ระยองและหนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาใหเสร็จสิ้น โดยในเวลา 16.00 น.  ผูบริหารชาวญี่ปุน 
จะเดินทางมาเจรจา โดยมีสวนราชการเปนแกนกลาง        
ซึ่งนับเปนการเจรจาครั้งแรก ที่มีสหภาพแรงงานและ
ผูบริหารระดับสูงสุด และมีหนวยงานภาครัฐ เขามาดูแล   
ซึ่งคาดวาการเจรจาครั้งนี้ นาจะประสบผลสําเร็จ 
 

ลูกจางบริษัทฟอรดยอมรับขอตกลงเงินโบนัส 
   วันที่  29 ธ.ค.- การเจรจารอบที่ 5 ระหวางกลุม
พนักงานกับผูบริหาร บริษัท ออโต อัลลายแอนซ จังหวัด
ระยอง  เริ่มดีขึ้น ฝายลูกจางยอมรับขอตกลงเงินโบนัสแลว 
สวนเรื่องอื่นตองมาเจรจากันอีกครั้ง  
 

  นายสมศักดิ์ สุขยอด ประธานสหภาพแรงงาน
ฟอรดและมาสดา ประเทศไทย ตัวแทนกลุมพนักงาน 
บริษัท ออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิต
รถยนตฟอรด - มาสดา จ.ระยอง เขาเจรจากับตัวแทน
นายจางอีกครั้ง วันนี้ (29 ธ.ค.) ในขอเรียกรองเงินสวัสดิการ
และเงินตอบแทนพิเศษประจําป (โบนัส) ที่หองประชุมศูนย
ราชการจังหวัดระยอง หลังจากยุติปดถนนบริเวณหนาศูนย
ราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผานมา  
 

  นายวิชิต สุวัณณะศรี หัวหนาสํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน จังหวัดระยอง กลาววา การเจรจาวันนี้
นับเปนครั้งที่ 5 แลว และมีแนวโนมที่ดี แมบางเรื่องยังหา
ขอยุติไมได แตทั้งผูบริหารและลูกจางยอมรับผลการเจรจา 
โดยฝายลูกจางยอมลดโบนัสจาก 7 เดือน บวกเงินอีก 
30,000 บาท เปน 6 เดือน บวกเงิน 18,000 บาท ถือวา
ใกลเคียงกับปที่แลว  
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ลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  
  ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไมปกติเชนนี้   ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศตนเหตุของพิษแฮมเบอรเกอร
จะมีมาตรการอยางไรในการรับมือ   ซึ่งแนวทางหรือ
มาตรการแกปญหานี้คงจะไมใชแนวทางแกปญหาใน
รูปแบบปกติทั่วไป 
 
  ในขณะนี้คอนขางเปนที่ชัดเจนวาธนาคารกลาง
ของสหรัฐ หรือ FED นั้น  ไดทั้งเปาการลดอัตราดอกเบี้ย
เหลือรอยละ 1 เพื่อเปนการกระตุนการลงทุนและการใชจาย
เพื่อตอสูกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางหนักในตอนนี้  
นอกจากการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียงรอยละ 1 ซึ่งเปน
วิธีการปกติสามัญธรรมดาแบบดั้งเดิม (Conventional)  แลว  
มาตรการอื่นๆ ที่ไดดําเนินการไปเพื่อรับมือกับปริมาณเงิน
ในระบบที่หดตัวไปอย างรุนแรงก็ไดดํ า เนินการไป       
อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะการเขามาชวยเหลือภาคสถาบัน
การเงินในการขยายการปลอยกู  ทั้งนี้เนื่องจากวงเงินเครดิต
ของทั้งรายใหญ  และรายยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา       
ที่ผานมาไดกูกันเต็มเหยียด และตึงกันไปหมด  แถมไมมี
ปญหาจะใชหนี้แลว  จึงตองขยายการปลอยกูตอไปเพื่อ   
ปมหัวใจใหอยูตอได 
 
  ในขณะนี้มีการกลาวถึงกันมากในเรื่องของการ
ปฏิรูประบบการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา  ในดาน    
กฎกติกาตางๆ  เชน  เงินลงทุน   การปลอยเงินกู   และ     
อัตราดอกเบี้ย  ใหมีความเสี่ยงที่นอยลง  เนื่องจากที่ผานมา
การปลอยกูเปนไปไดงายเกินไป  ซึ่งสถาบันการเงินตางๆ 
ยังไมคอยอยากจะใหความรวมมือ  ทั้งนี้เนื่องมาจากสถาบัน
การเงินตางๆ เกรงวาหากควบคุมการปลอยกูใหเขมงวด  

มากขึ้น  จะสงผลโดยตรงตอการเติบโตของผลกําไรของ
สถาบันการเงินเอง  รวมไปถึงปริมาณในระบบเศรษฐกิจ  
และมูลคาทางการตลาดของสินทรัพยที่ลดลง 
 
ผูปลอยกูรายใหญ 
  ขณะนี้รัฐบาลอเมริ กันไดพยายามทุกวิถีทาง      
ในการปมหัวใจของสถาบันการเงิน  และบริษัทขนาดใหญ
ตางๆ ที่เกิดอาการรอแร  รวมไปถึงการลดอัตราดอกเบี้ย
กูยืมระยะยาว 30 ป เพื่ออสังหาริมทรัพย  ลดลงจากรอยละ 
6 ตอป เหลือรอยละ 5.8 ตอป 
 
  ในขณะนี้ธนาคารกลางสหรัฐ  หรือ  FED แทบจะ
แปลงสภาพเปนธนาคารพาณิชยผูใหกูโดยตรงอยูแลว     
โดยผูใหกูไมรูตัววาเงินที่ไดรับการอนุมัติสินเชื่อมาจากเงิน
ของ FED ทั้งนี้เนื่องจาก FED ใหการปลอยกูผานการฟนฟู
สถาบันการเงิน  และตอนนี้ถานับกันจริงๆ FED  นาจะเปน
ผูปลอยกูรายใหญที่สุดของสหรัฐ  ซึ่งมากกวาธนาคาร
พาณิชยทั่วไป 
 
 เปรียบเทียบโนบายดอกเบี้ยตํ่ากับญี่ปุน 
  ในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกําลังศึกษาแนวทางของ
ประเทศญี่ปุนที่ เผชิญกับปญหาราคาสินทรัพยลดลง  
สถาบันการเงินประสบปญหาการเติบโตที่หดตัว  และ  
ภาวะเงินฝดถึงขนาดที่วาธนาคารชาติญี่ปุน หรือ Bank of 
Japan (BOJ)  เคยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนถึงรอยละ
ศูนยในป  1999  แตไมสามารถแกปญหาเรื่องสภาวะ        
เงินฝดได  จนกระทั่งรัฐบาลญี่ปุนตองออกพันธบัตรจํานวน
มากเพื่อการลงทุน  เพื่อใหมีสภาพคลองของเงินไหลเวียน
อยูในระบบได  ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกําลังพิจารณา

สวนที่ 7 : บทความพิเศษ 

นโยบายเศรษฐกิจแบบฉีกแนวของสหรัฐอเมรกิา 
(Unorthodox  Economic  Policies) 

 

ท่ีมา: ดร.วรัญู สุจิวรพันธพงศ ท่ีปรกึษารัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงการคลัง  เปนนักวิชาการอิสระ 
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ทางเลือกในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหเหลือรอยละ
ศูนย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  แตในที่สุดนโยบายนี้ไมประสบ
ความสําเร็จในประเทศญี่ปุน  เนื่องจากประชาชนขาดความ
เช่ือมั่น  และยอมเอาเงินไปฝงตุมดีกวาฝากธนาคาร  และ  
สิ่งที่แตกตางกันคือในป 1995 ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุน
ตกต่ํานั้น  ญี่ปุนพบกับภาวะเงินฝด (เงินเฟอติดลบ) แมวา
จะลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาถึงรอยละ 1 แลวก็ตาม  แต
สหรัฐอเมริกาในปจจุบันยังอยูในภาวะเงินเฟอ ที่ 2.2 % 
แปลกันงายๆ คือ ดอกเบี้ยแทจริงของญี่ปุนสูงกวาของ
สหรัฐอเมริกา (เพราะวาประเทศญี่ปุนในขณะนั้นดอกเบี้ย
นโยบายสูงกวาอัตราเงินเฟอ  แตของสหรัฐนั้น  อัตรา
ดอกเบี้ยตํ่ากวาเงินเฟอ) ก็แปลงายๆวาคนญี่ปุนไมกูเงินมา
ใชดีกวาเพราะวากูแลวก็ขาดทุนจากอัตราดอกเบี้ย   
 
สถานการณท่ีแตกตางของสหรัฐ และญี่ปุน 
  สถานการณของสหรัฐกับญี่ปุนที่แตกตางกันคือ
ในตอนนี้สหรัฐมีปญหาเรื่องของเครดิตการปลอยกู
ภายในประเทศ ซึ่งในป 1995 ในปที่ญี่ปุนประสบปญหา
พันธบัตรของเอกชน(Corporate-BondYield) มีผลตอบแทน
การลงทุนสูงกวาพันธบัตรรัฐบาลเพียงแครอยละ 0.16 
เทานั้น  แตในสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีความตางกันถึง 3.5 % 
(ปกติ Corporate Bond  จะใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาเพราะวา
มีความเสี่ยงมากกวา) สิ่งที่ประเทศญี่ปุนประสบในขณะนั้น
ในป 1995 คือภาวะเงินฝด  ที่ทําใหไมมีแรงจูงใจในการกูยืม
เงินมาลงทุน (เพราะวากูยืมมาตองสูกับดอกที่เพิ่มขึ้น แต
กลับขายสินคาในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ  เนื่องจากเงินเฟอ     
ติดลบ)  สวนประเทศสหรัฐฯ ตอนนี้ประสบปญหาดาน
สภาพคลองมาก รวมไปถึงความจําเปนที่จะตองลดหนี้เสีย
ในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหการใช
นโยบายการเงินดวยดอกเบี้ย ตํ่าแบบปกติจะไมไดผล 
เพราะวาถึงจะลดดอกเบี้ยในภาคธุรกิจและภาคประชาชนก็
กูเงินมาลงทุนไมไดอยูดี เพราะวาติดปญหาดานสภาพหนี้ที่
ตกคางสะสมมาหลายป จนแกะปมไมออก (นึกงายๆ วาถา
เราไปยืมเงินใครแลวใชเงินเกินตัวตอนนี้ไมมีปญญาใช ใคร
จะใหเงินเรายืมอีก จนกวาเราจะพิสูจนไดวามีปญญาใชหนี้
เกาและใหมได) 
 

 FED  Fund  Rate 
  ในขณะนี้ FED Fund Rate หรืออัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลอเมริกันไดตํ่ากวาเปาหมายปกติคือ 5.25 % 
มากแลว ซึ่งตอนนี้ FED Fund Rate  จะเหลือรอยละศูนย  
อยูแลว  แตอัตราเงินกูซื้อบานระยะยาว (30 ป)  (30-year 
mortgage)  กลับไมขยับลงมามากเทาที่ควร  แปลวาอัตรา
เงินกูที่อยูอาศัยยังสูงมาก  เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล  
แปลงายๆวาจะไมมีใครซื้อบานเพราะวาซื้อไปก็ขาดทุน
คาเงิน (เนื่องจากดอกเบี้ยสูงกวาอัตราเงินเฟอและใครที่  
ผอนบานอยูแลวมีปญหาเครดิตไมมีเงินผอน  ก็ทิ้งบาน
ดีกวา) อาจมีคําถามวาทําไมอัตราดอกเบี้ยกูซื้อบานไมลดลง
มาดวย  คําตอบงายๆ ก็คือตามหลักการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งแปลงายๆและคอนเฟรมสิ่งที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา
สหรัฐฯตกอยูในภาวะขาดสภาพคลอง และหนี้ เสียชน
เพดานอยางหนัก  จนลดอัตราเงินกูซื้อบานไมลงแลว  
เพราะวาตองกันสํารองกับการขาดทุนไป  (นึกงายๆวา
รายจายของแบงคก็คือดอกเบี้ยเงินฝาก  รายรับคือดอกเบี้ย
เงินกู  แตถามีหนี้เสียมาก  รายรับที่ไดจากเงินกูจะมีมาจาก
คนนอยราย  แปลวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูก็ตองสูง  เพื่อชดเชย
รายไดที่หายไปจากรายรับจากเงินกู) 
 
ฉีกแนวนโยบายเดิมดวยการแทรกแซงกลไกเศรษฐกิจ    
แบบเสรี 
  สถาบันการเงินและวาณิชธนกิจทั้งหลายของ
สหรัฐฯ  กํ าลั งประสบปญหาสภาพคลองอย างหนัก          
อันเนื่องมาจากหนี้ เสีย   ดังนั้นธนาคารกลางสหรัฐไม
สามารถทําอะไรได  นอกจากวิธีเดียวคือแทรกแซงทําแผน
ฟนฟู  โดยการใหรัฐเขาไปซื้อหุน  หรือการเพิ่มทุน  โดยใช
เงินภาษีของประชาชน  ซึ่งเปนที่นาแปลกคือสมัยที่ประสบ
ปญหาตมยํากุงเมื่อป 1997 IMF ที่มีอิทธิพลโดยสหรัฐฯ 
กลับใหเราปดธนาคาร  และสถาบันการเงินที่ไปไมรอด    
ซึ่งการปดสถาบันการเงินเหมือนกับการตัดเสนเลือดทาง
ธุรกิจ  แปลงายๆ วาการปดสถาบันการเงินทําใหธุรกิจบาง
แหงที่พอจะไปไดก็ตายไปดวย เนื่องจากเงินชอต จากนั้นก็
มีกองทุนประหลาดๆ ทั้งหลายเขามาซื้อหนี้เสียในราคาที่ถูก
มากๆและเอาไปขายตอโกยกําไรแบบคนไทยไดแตมองตาปริบๆ  
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  ตอนนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ  ก็ได ใชนโยบายผ าน
โครงการ  The Treasury ‘s Troubled Asset Relief 
Programme (TARP)  ในการเขาไปซื้อหุน  หรือการเพิ่มทุน
ในสถาบันการเงินหลายแหง   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ       
ฉีดสภาพคลองเขาสูระบบเศรษฐกิจใหเร็วที่สุด  รวมไปถึง
การบริหารจัดการหนี้เสียในระบบอีกดวย  ถามวาจํานวน
เงินที่อุมตอนนี้เปนเทาไร  เราจะเห็นวาตัวเลขนั้นแกวง    
ทุกวัน  แรกๆก็บอกวา 7 แสนลานเหรียญสหรัฐ  ไปๆ มาๆ 
ชักจะไมแน  เพราะวาที่ยังเจงแตยังไมเปดเผยมีอีกเยอะ 
 
  อยางไรก็ตามนโยบายฉีดเงินเขาสูระบบสถาบัน
การเงินของสหรัฐฯ โดยการเขาไปอุม  จะบอกวาเปน
นโยบายที่ฉีกแนวก็ได เพราะวาในเศรษฐกิจทุนนิยม  
ภาครัฐจะเขาไปมีบทบาทใหนอยที่สุด  โดยการทําตัวเปน  
ผูคุมกฎก็พอ  ไปๆ มาๆ ถาวิกฤตเศรษฐกิจจบในอีกหลายป
ขางหนา  รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะกลายเปนเจาของธนาคารที่
มากที่สุดในโลกก็ได 
 
  แตแผนการฟนฟูก็คงจะมีความเสี่ยงที่ตองระวัง
อยูสองประการ  คือ  ประการที่ 1  เรื่องของภาวะเงินเฟอ
อยางรวดเร็ว  อันเนื่องจากการฉีดเงินเขาสูระบบ  แตเรื่องนี้
ไมนาจะนาเปนหวงเทาไร  เนื่องจากตัวเลขวางงานของ
สหรัฐฯ กําลังจะเพิ่มจาก   6.5 % เปน 9 % ในเร็ววันนี้  
ดังนั้นทั้งสองสวนมันนาจะ Off Set  กันไดพอดี  สวนความ
เสี่ยงประการที่สองก็คือการขาดดุลงบประมาณการคลังที่
คาดวาจะขาดดุลเพิ่มอีก 1 ลานลานเหรียญ  ในการสูกับ
สภาพเศรษฐกิจถดถอยนี้  ซึ่งแปลวารัฐบาลสหรัฐกําลัง      
มีความเสี่ยงกับคาเงินสหรัฐที่จะหลนลง  อันเนื่องจากเงิน
จะดอยคาลง  ซึ่งประเทศสวนใหญทั่วโลกตอนนี้ก็ใชเงิน
ดอลลารสหรัฐเปนทุนสํารองกันอยู  แปลงายๆวาสวนนี้
อาจจะมีผลกระทบไปกับชาวบานอีก   ถา เกิดเหตุว า
เศรษฐกิจสหรัฐไมฟนในเร็ววันนี้  วากันวาหลังพนวิกฤต
รอบนี้ไป  เราอาจจะไดเห็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม
ช่ือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 


