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บทนํา 

จังหวัดระยองเปนสวนหนึ่งภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก หรือเปนที่รูจักกันในชื่อของ โครงการอีสเทิรน ซีบอรด  ผลจากการเรงรัดพัฒนา
อุตสาหกรรม ทําใหจังหวัดระยองมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบัน ระยองถือเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของประชากรสูงที่สุดของประเทศ 
โดยในป 2550 ที่ผานมา ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองโดยเฉลี่ย เทากับ 
850,253 บาท ในขณะท่ีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอหัวของทั้งประเทศ 
เทากับ 109,440 บาท 

 อยางไรก็ดี สภาพปญหามลพิษจากอุตสาหกรรม และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในจังหวัดระยองในปจจุบัน กําลังชี้ใหเห็นถึง
กระบวนการพัฒนาที่สวนทาง กลาวคือ โดยทั่วไปแลวเรามักคาดหวังวา การพัฒนาจะนํามา
ซึ่งความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตในกรณีของจังหวัดระยอง เราไดพบวาประชาชน
ในหลายพื้นท่ีประสบปญหาตางๆมากมายจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ถา
โถมเขามาในพื้นที่อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะความเหลื่อมลํ้าในการกระจายรายไดของจังหวัด
นั้นเดนชัดมาก จนกลายเปนคําถามวา “การพัฒนาทางเศรษฐกิจไดนําพาใหคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้นจริงหรือ?” และคําถามเหลานี้เองก็กลายเปนที่มาของการศึกษา “ปมปริศนา
ของการพฒันาที่ระยอง” 

 ปรากฏการณดังกลาวสอดคลองกับกระแสความเคลื่อนไหวที่กําลังแพรขยายใน
ระดับสากล นั่นคือ กระแสแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเรื่อง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Happiness – GNH)” ซึ่งใหความสําคัญแกความอยูดีมีสุข (well-being) 
และทุนทางธรรมชาติและสังคม (natural and social capital) มากกวาความมั่งคั่ง (wealth) 
ซึ่งเคยเปนหัวใจแหงการพัฒนาที่ผานๆมา 
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ดังนั้น การศึกษาวิจัยในเรื่อง ปมปริศนาของการพัฒนาที่ระยอง จึงนาจะเปน
ตัวอยางและจุดริเริ่มที่สําคัญของประเทศไทยในการทบทวนและคนหาทิศทางการพัฒนาที่
เหมาะสม ที่จะนําไปสูความสมดุลระหวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ตามหลักความพอประมาณแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งระบุไววา “ความ
พอประมาณ คือ ความสมดุล ไมสุดโตงไปในดานใดดานหน่ึงจนเกินไป” โดยบทความนี้จะ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งที่ 1 “ปมปริศนาของการ
พัฒนากับสุขภาพของชาวระยอง” 

 บทความนี้จะเริ่มตนจากการฉายภาพโครงสรางเศรษฐกิจของระยองในอดีต กอนที่
จะแสดงใหเห็นชวงเวลาของการขยายอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ในขณะที่ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตกลับมิไดดีขึ้นในสัดสวนเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบางจังหวัดเชน 
นครปฐม ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวต่ํากวาระยองมาก แตกลับมีดัชนีความกาวหนาของ
คนที่ดีกวา ซึ่ง ความผกผันระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ก็คือ ปมปริศนาของการพัฒนาที่ระยองนั่นเอง บทความนี้จะวิเคราะหโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ ความเหลื่อมลํ้าดานรายได และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการลงทุนทาง
สังคมของจังหวัดระยอง เ พ่ือคล่ีคลายปมปริศนาของการพัฒนาที่ระยองพรอมทั้ง
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาในอนาคต 

ระยองในวันวาน: เศรษฐกจิสามขา 

 กอนการพัฒนาตามโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก หรืออีสเทิรนซีบอรด 
เมื่อปพ.ศ. 2524 ระยองเปนจังหวัดที่มีโครงสรางทางเศรษฐกิจที่คอนขางสมดุลกันมาก ใน
ระหวางสามสาขาการผลิตคือ เกษตรกรรม (สัดสวนประมาณรอยละ 35 ของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในจังหวัด) ภาคบริการ (สัดสวนประมาณรอยละ 36ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
จังหวัด) และอุตสาหกรรม (สัดสวนประมาณรอยละ 29 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
จังหวัด) หรือเรียกวามี “เศรษฐกิจสามขา” ตามที่แสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนั้นจังหวัดระยอง
จึงถือเปนจังหวัดที่มีความสมบูรณทางทรัพยากร และความสมดุลทางเศรษฐกิจอยูแลวในตัว  
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แผนภาพที่ 1 โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยองในป พ.ศ. 2524 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดป 2524  (ท่ีราคาคงที่ป 2531) - ลานบาท 

     

3,249
35%

เกษตร

2,640 
29% อุตสาหกรรมและเหมืองแร 

3,309
36%

การคาและบริการ

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก: กระแสแหงความเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “อีสเทิรนซี-
บอรด” เปนแผนพัฒนาภูมิภาคแหงแรกของประเทศ  เกิดจากนโยบายรัฐบาลที่ตองการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการ
พาณิชยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

ภูมิภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ถือเปนพ้ืนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
สําคัญย่ิงเนื่องจากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ระยะทางใกลกรุงเทพฯ และอยูติดทะเลสามารถ
พัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญและสรางทาเรือน้ําลึกเพื่อรองรับการขนสงวัตถุดิบ
และสินคาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเปนประตูการคากับประเทศอื่นใน
ภูมิภาคได 
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โครงการอีสเทิรนซีบอรดมีจุดกําเนิดตั้งแตแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่  5 (พ.ศ. 2525-2529) และจะมีระยะเวลาตอเนื่องถึง 25 ป จึงนับไดวาเปน
แผนพัฒนาภูมิภาคที่สําคัญที่สุดที่เคยมีมาในประเทศไทย   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระยะที่ 1 (2525-2537): 

1.  กระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพฯ สูพ้ืนที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออกอยางเปนระบบ 

• สรางงานและแหลงจางงานใหม  

• พัฒนาชุมชนเดิมและสรางชุมชนใหมเพ่ือลดความแออัดของกรุงเทพฯ 

• ควบคุมสภาวะแวดลอมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการคาขายแขงขันกับตลาดโลกและเปดประตูการคาเพ่ือ
เชื่อมโยงเสนทางขนสงทางเรือในตลาดโลก 

• สรางฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริเวณทาเรือเพ่ือลดตนทุนคาขนสง 

ระยะที่ 2 (2538-2548):   

1. เชื่อมโยงการพัฒนาเขาสูพ้ืนที่ตอนใน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเชื่อมตอกับประเทศกลุมอินโดจีนดวยการพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง ระบบ
ไฟฟา และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

2. กระตุนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมและฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง  
พรอมท้ังเปดตลาดการคาสูภูมิภาคตางๆ ของโลก เชน สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดย
อาศัยการขนสงทางอากาศที่เชื่อมโยงกับการขนสงอื่นๆ (Inter-model Transportation)  
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3. พัฒนาระบบการผลิต จําหนาย จัดสรร และบริหารจัดการนํ้าดิบและน้ําประปา  
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคม ระบบชุมชนเมือง สังคม และส่ิงแวดลอม 

พื้นท่ีเปาหมาย  

ระยะที่ 1 (2525-2537):  บริเวณพ้ืนที่ชายฝงทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดย
เนนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการสรางทาเรือน้ําลึกใน 2 พ้ืนที่คือ 

• พื้นท่ีบริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ 10,000 ไร กําหนดใหเปนแหลงที่ตั้ง
ทาเรือพาณิชยและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

• พื้นท่ีบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 20,000 ไร กําหนดใหเปนเมือง
อุตสาหกรรมหนักทันสมัย เปนที่ตั้งอุตสาหกรรมสําคัญคือ โรงแยกกาซธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ปุยเคมีและทาเรือน้ําลึกเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม 

ระยะที่ 2 (2538-2548):  พ้ืนที่เปาหมายครอบคลุม 11 จังหวัด  คือ  

• จังหวัดในพื้นที่โครงการฯ ระยะที่ 1 คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  

• จังหวัดอื่นในภาคตะวันออก คือ จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแกว และนครนายก   

• จังหวัดภาคกลางตอนบน คือ อยุธยา สระบุรี และ ลพบุรี 

การดําเนินการ 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม  ในระยะที่ 2 จะขยายพื้นที่อุตสาหกรรมและสรางความ
เชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมและพื้นที่ตางๆ  

• ตอนเหนือ พ้ืนที่ 36,000 ไร  มีศูนยกลางที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กําหนดใหเปนเขตอุตสาหกรรมเบาขนาดกลางของกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เชน ชิ้นสวนรถยนต เพ่ือสงตอใหกลุม
อุตสาหกรรมตอนกลางบริเวณทาเรือแหลมฉบัง  
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• ตอนกลาง พ้ืนที่ 65,000 ไร  มีศูนยกลางที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กําหนดให
เปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและโลหะ ผลิตชิ้นสวนและประกอบรถยนต  

• ตอนใต พ้ืนที่ 80,000 ไร  ไดแก บริเวณตอนบนของมาบตาพุด กําหนดใหเปนเขต
อุตสาหกรรมหนัก ไดแก ปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ และเหล็ก  

มหัศจรรยของการพัฒนาอตุสาหกรรมที่ระยอง 

 เมื่อมีการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมีการลงทุน
ในโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ และ
เหล็ก จังหวัดระยองจึงเปล่ียนตัวเองจากจังหวัดที่มีความสมดุลกันของเศรษฐกิจสามสาขา 
มาสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางชัดเจน แผนภาพที่ 2 ชี้ใหเห็นวา การเติบโตของเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองไปเปนอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเมื่อเขาสู โครงการ
พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกระยะที่ 2 ในปพ.ศ. 2538 จนอาจเรียกไดวาเปน “ความ
มหัศจรรยของการพัฒนาอุตสาหกรรม” ก็วาได ในขณะที่ในชวงเวลาเดียวกัน การขยายตัว
ภาคบริการและภาคการเกษตรกลับเปนไปอยางชาๆ 

ปจจุบัน จังหวัดระยองไมเปนเพียงหัวใจของการพัฒนาในพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก หากแตระยองยังเปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกดวย 
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของ
จังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงที่สุด
ในประเทศไทย ปจจุบัน ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองสูงกวาคาเฉล่ียของ
ประเทศไทยเกือบ 8 เทา 
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แผนภาพที่ 2 การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2524-2549 
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ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจงัหวัดระยอง ณ ราคาคงที่ ป พ.ศ.2531 

เกษตร 

เศรษฐกิจดี แตชีวียังมีปญหา 

 ถึงแมวา จังหวัดระยองจะเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงที่สุดใน
ประเทศ แตหากพิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาตางๆ แลวกลับพบวา จังหวัดระยองมิไดมีการ
พัฒนาในมิติอื่นๆ เพ่ิมขึ้นในสัดสวนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบกับจังหวัด
นครปฐมและคาเฉล่ียของทั้งประเทศในตารางที่ 1 ซึ่งพบวา ในขณะที่จังหวัดระยองมี
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ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวมากกวาจังหวัดนครปฐมเกือบ 6 เทา แตระยองกลับมีครัวเรือนที่มี
หนี้สิน มีสัดสวนคนจน และมีอัตราการวางงานมากกวาจังหวัดนครปฐมเสียอีก  

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทางสังคม จะพบวา จังหวัดระยองจะมีอัตราผูปวยเอดสราย
ใหมสูงกวาจังหวัดนครปฐมมาก (และสูงกวาคาเฉล่ียของทั้งประเทศถึง 5 เทา) ขณะเดียวกัน 
จังหวัดระยองก็มีอัตราเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กไดรับเชื้อ HIV มีคดีประทุษราย
และคดียาเสพติดสูงกวาจังหวัดนครปฐม รวมถึงมีสัดสวนประชากรที่ไมไดรับการศึกษา และ
อัตราครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษสูงกวานครปฐมอีกดวย (รายละเอียดดูในตาราง
ที่ 1) 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สําคัญของระยอง นครปฐม และคาเฉล่ียของทั่วประเทศ 

ตัวชี้วัด ระยอง นครปฐม 
ท้ัง

ประเทศ 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวป 2547 (บาท/คน/ป) 691,093 121,381 101,304 
รายไดตอครัวเรือน (บาท/เดือน) 21,083 20,478 14,778 
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน (รอยละ) 66.0 65.2 66.4 
สัดสวนคนจน (รอยละ) 5.60 2.36 11.25 
อัตราการวางงาน (รอยละ) 1.8 0.5 1.3 
อัตราผูปวยเอดสรายใหมตอประชากรหนึ่งแสนคน 15.8 0.6 3.3 
อัตราครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ (รอยละ) 8.2 4.2 4.7 
อัตราเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กไดรับเชื้อ HIV (ตอพัน) 2.3 0.5 2.5 
คดีประทุษรายที่รับแจงตอประชากรหนึ่งแสนคน 27 24 16 
คดียาเสพติดที่จับกุมตอประชากรแสนคน 318 236 170 
ประชากรที่ไมไดรับการศึกษา (รอยละ) 4.1 3.5 5.4 

ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report 
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 นอกจากการเปรียบเทียบในแตละตัวชี้วัดแลว เพ่ือใหเห็นภาพรวมของระดับการ
พัฒนาของจังหวัดระยองและจังหวัดนครปฐม รายงานฉบับนี้จึงไดยกดัชนีความกาวหนาของ
คน (Human Achievement Index) ในรายงานการพัฒนาคน ปพ.ศ. 2550 ของโครงการ
พัฒนาของสหประชาชาติ มาเปนดัชนีเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งดวย  

ผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 2 ชี้ใหเห็นวา ในขณะที่จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวเปนอับดับหนึ่งของประเทศ แตจังหวัดระยองกลับมีดัชนีความกาวหนาของ
คนต่ํากวาจังหวัดนครปฐมเสียอีก (จังหวัดระยองเปนอันดับ 9 ในขณะท่ีนครปฐมเปนอันดับ 
8) โดยจังหวัดระยองมีดัชนีครอบครัวและชุมชม และดัชนีการมีสวนรวมอยูในเกณฑต่ํา (เปน
ลําดับที่ 59 และ 57 ของประเทศ) นอกจากนั้น จังหวัดระยองยังมีดัชนีสุขภาพที่ต่ํากวา
จังหวัดนครปฐมมาก (ระยองเปนอันดับท่ี 21 นครปฐมเปนอันดับที่ 10) และที่นาสนใจเปน
อยางยิ่งก็คือ จังหวัดระยองซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงที่สุดของประเทศกลับมีดัชนีทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับปานกลางเทานั้น (ระยองเปนอันดับที่ 24 ของประเทศ) และยังมีอันดับ
ต่ํากวานครปฐม (นครปฐมเปนอันดับ 12 ของประเทศ) ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวนอย
กวาถึง 6 เทาอีกดวย 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาของคนระหวางระยองกับนครปฐม 

ระยอง นครปฐม 
ดัชนีความกาวหนาของคน 

อันดับ ระดับ อันดับ ระดับ 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว 1 สูงสุด 11 สูง 
ดัชนีสุขภาพ 21 สูง 10 สูงสุด 
การศึกษา 10 สูงสุด 36 ปานกลาง 
ชีวิตการงาน 6 สูงสุด 18 สูง 
รายได 24 ปานกลาง 12 สูง 
ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 16 สูง 17 สูง 
ครอบครัวและชุมชน 59 ต่ํา 58 ปานกลาง 
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ระยอง นครปฐม 
ดัชนีความกาวหนาของคน 

อันดับ ระดับ อันดับ ระดับ 

การคมนาคมและสื่อสาร 5 สูงสุด 9 สูงสุด 
การมีสวนรวม 57 ต่ํา 43 ปานกลาง 

ความกาวหนาของคน 9 สูงสุด 8 สูงสุด 
ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report 

 ขอมูลดังกลาวจึงเปนปรากฏการณที่เดนชัดวา ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวที่สูงที่สุด
ของประเทศ ไมสามารถเปนหลักประกันไดวา คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยอง
จะดีขึ้นตามไปดวย ในหลายประเด็นตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของคนระยองกลับอยูในระดับ
เดียวกับคาเฉล่ียของทั้งประเทศ ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเด็นตัวชี้วัด โดยเฉพาะมิติทางดาน
สังคม จังหวัดระยองกลับตองเผชิญปญหาสังคมในระดับที่รุนแรงกวาจังหวัดนครปฐมและ
คาเฉล่ียของทั้งประเทศมาก ดังนั้น การมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวมากกวาคาเฉล่ียทั้ง
ประเทศหรือมากกวานครปฐมหลายเทาตัว จึงมิไดชวยใหคุณภาพชีวิตของจังหวัดระยองดี
ขึ้นตามไปดวย 

ปรากฏการณดังกลาวจึงกลายเปน “ปมปริศนา” ของการพัฒนาที่ระยอง ซึ่ง
รายงานการศึกษาครั้งนี้ ตองการตอบคําถามสําคัญวา “ทําไมจังหวัดระยอง ซึ่งมีผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวที่สูงที่สุดของประเทศจึงไมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ในระดับเดียวกันได”  

ระยองวันนี้: เศรษฐกิจขาเดียว 

 จุดเริ่มตนของการแกะปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง จะเริ่มที่การวิเคราะห
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปของจังหวัดระยอง ซึ่งพบวา จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมในชวงเวลาที่ผานมากวา 20 ปไดทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ระยองเปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิง จากเดิมระยองเปนเศรษฐกิจสามขาที่สมดุลกัน แต
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ปจจุบัน (ปพ.ศ. 2549) โครงสรางทางเศรษฐกิจของระยองกลับกลายเปน “เศรษฐกิจขา
เดียว” เพราะภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดถึงเกือบรอย
ละ 80 ในขณะที่ภาคบริการเหลือสัดสวนเพียง รอยละ 18 สวนภาคเกษตรกลับเหลือสัดสวน
ในผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดเพียงรอยละ 3 เทานั้น (แผนภาพที่ 3) 

 
แผนภาพที่ 3 โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยองในปพ.ศ. 2549 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2549 (ท่ีราคาคงที่ป 2531) - ลานบาท    

5,979
3% 

185,066
79%

40,842
18%

เกษตร

อุตสาหกรรมและเหมืองแร

การคาและบริการ

 

 การเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจจาก “เศรษฐกิจสามขา” ที่สมดุลกัน มาเปน 
“เศรษฐกิจขาเดียว” ทําใหโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจุกตัวอยูเฉพาะ
ในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทานั้น แทนที่จะกระจายตัวไปยังภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ อยาง
ใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงไมสามารถเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาของประชาชนโดยรวม
ในจังหวัดไดอยางที่หวังไว 
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 ยิ่งไปกวานั้น หากเจาะลึกลงไปในระดับประเภทของสาขาการผลิตยอยของจังหวัด
ระยอง โดยการวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของแตละสาขาการผลิต (เทียบกับ
ภาพรวมของภาคกลางดวยวิธีการ Location Quotient ซึ่งเปนการเปรียบเทียบสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวมของสาขานั้นในผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระยองกับสัดสวน
ผลิตภัณฑมวลรวมของสาขานั้นในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ดังปรากฏในตารางที่ 3 
พบวา ในปพ.ศ. 2549 จังหวัดระยองมีสาขาการผลิตที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
(หรือมีคา LQ หรือ location quotient มากกวา 1) เพียง 7 สาขาเทานั้น ไดแก การผลิตและ
การกลั่นปโตรเลียม การแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี (ผลิตภัณฑเคมี) 
อุตสาหกรรมโลหะขั้นพ้ืนฐาน (อุตสาหกรรมเหล็ก) อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา และ
การปองกันประเทศ  (สนามบินอูตะเภา )  ซึ่ ง เกือบทั้ งหมดเปนสาขาการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยแทบไมมีสาขาในภาคเกษตรและภาคบริการรวมอยูดวย 

 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดนครปฐมจะพบวา จังหวัดนครปฐมมีสาขาการ
ผลิตที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบมากถึง 36 สาขาการผลิต (ในขณะที่ระยองมีเพียง 7 
สาขาการผลิต) โดยมีทั้งสวนที่เปนภาคการเกษตรเชน ประมงน้ําจืด การเลี้ยงสัตวปก การ
ปลูกผักและผลไม สวนที่เปนภาคอุตสาหกรรม เชน การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และ
เครื่องดื่ม การผลิตส่ิงทอส่ิงถัก และสวนที่เปนภาคบริการเชน การกอสรางภาคเอกชน 
การศึกษา กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา เปนตน ดังนั้น โครงสรางทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมจึงมีความสมดุลกวาจังหวัดระยองมาก ซึ่งก็หมายความวา มี
การเอื้อโอกาสใหกับประชาชนในจังหวัดไดอยางทั่วถึงกวาโครงสรางเศรษฐกิจแบบขาเดียว 

 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของจังหวัดระยองก็คือ อุตสาหกรรมที่สําคัญของ
จังหวัดระยองสวนใหญถือเปนอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนวัตถุดิบนําเขาสูง (ดังขอมูลในตารางที่ 
4) เชน อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมมีสัดสวนวัตถุดิบนําเขาสูงถึงรอยละ 50 ของ
มูลคาผลิตภัณฑ ซึ่งแปลวา หากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมไดสรางผลิตภัณฑ
มูลคา 100 บาท อุตสาหกรรมดังกลาวตองนําเขาวัตถุดิบคิดเปนมูลคาถึง 50 บาท และเหลือ
เปนรายไดหมุนเวียนภายในประเทศเพียง 50 บาทเทานั้น (ซึ่งอาจจะไมไดหมุนเวียนเฉพาะ
ในจังหวัดระยองดวย) นอกจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมแลว อุตสาหกรรม
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เคมีภัณฑและอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลายังมีสัดสวนวัตถุดิบนําเขาสูงถึงรอยละ 40 
การที่อุตสาหกรรมเหลานี้มีสัดสวนวัตถุดิบนําเขาทําใหผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดระยองจากอุตสาหกรรมเหลานี้เกือบครึ่งหนึ่ง ตองไหลออกไปเพื่อใชในการนําเขา
วัตถุดิบ และมิไดถูกใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวระยอง 

ตารางที่ 3 ประเภทของสาขาการผลิต-การบริการที่ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ 
จังหวัดระยองและจังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะหคา Location Quotient (LQ) 

ระยอง นครปฐม 

สาขาการผลิต-การบริการ LQ สาขาการผลิต-การบริการ LQ 

โรงแยกกาซธรรมชาติ 8.03 ประมงนํ้าจืด 3.80 
การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและแกส
ธรรมชาติ รวมทั้ง บริการที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
ยกเวนการสํารวจ 8.02 

การเลี้ยงสัตวปกและสัตวอื่น ๆ รวมท้ังการ
ผลิตผลิตภัณฑ จากสัตว ซ่ึงมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น 3.61 

การผลิตถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
นํ้ามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู 3.79 

การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องด่ืม 
3.51 

การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 3.60 การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว 3.45 

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 2.93 การผลิตส่ิงทอสิ่งถัก 2.68 
การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไมและไมกอก 
ยกเวนเคร่ืองเรือน รวมทั้งการผลิตส่ิงของจาก
ฟางและวัสดุถักอื่น ๆ 1.22 

การปลูกผัก พืชสวนเฉพาะอยางและพืชใน
เรือนเพาะชํา 

2.56 

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 
รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ 

1.01 

การผลิตเคร่ืองมือที่ใชทางการแพทย การ
วัดความเที่ยง อุปกรณที่ใชในทางทัศน
ศาสตรและนาฬิกา 2.22 

  กอสรางภาคเอกชน 2.05 

  
การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น 2.00 

  
ตัวกลางทางการเงนิ ยกเวนการประกันภัย 
และ กองทุนบําเหน็จบํานาญ 1.79 
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ระยอง นครปฐม 

สาขาการผลิต-การบริการ LQ สาขาการผลิต-การบริการ LQ 

  การศึกษา 1.79 

  
การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ยกเวนการประกัน สังคมภาคบังคับ 1.79 

  
การเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ มา ลาและ
ลอ 1.78 

  
กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการ
กีฬา 1.76 

  
การผลิตเคร่ืองแตงกาย รวมทั้งการตกแตง
และยอมสีขนสัตว 1.70 

  
การซอมแซมยานยนต ใชสวนบุคคล และ
ของใชในครัวเรือน 1.67 

  
การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภณัฑ
พลาสติก 1.63 

  กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ 1.48 

  การบริการดานอสังหาริมทรัพย 1.43 

  การใหเชาที่อยูอาศัย 1.41 

  บริการเสริมสถาบันการเงิน 1.41 

  การบริการดานสุขภาพและสังคม 1.40 

  การไปรษณียและการโทรคมนาคม 1.34 

  
การปลูกผลไม ผลไมเปลือกแข็ง พืชที่ใช
ทําเครื่องดื่มและ เครื่องเทศ 1.32 

  
การเก็บนํ้า การทําน้ําใหบริสุทธิ์และการ
จายน้ํา 1.30 

  

การบริหารราชการและการปองกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาค
บังคับ 1.22 
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ระยอง นครปฐม 

สาขาการผลิต-การบริการ LQ สาขาการผลิต-การบริการ LQ 

  
การขนสงทางบกและการขนสงทางทอ
ลําเลียง 1.21 

  
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจาก
กระดาษ 1.20 

  
การพิมพโฆษณา การพิมพและการทํา
สําเนาสื่อบันทึก 1.17 

  การคาสง คาปลีก 1.15 

  
ภัตตาคาร บารไนตคลับ คาเฟ รานขาย
อาหารและเครื่องดืม่ 1.15 

  การผลิตไฟฟา การเก็บและการจายไฟฟา 1.10 

  
การบริการทางการเกษตร การสัตวบาล 
ยกเวนการรักษาสัตว 1.08 

  

การปลูกพืชชนิดยนืตน พืชลมลุก ธัญพืช
และพืชชนิดอื่น ๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวใน
ที่อื่น 1.08 

  

การฟอกและการตกแตงหนังสัตว รวมทั้ง
การผลิตกระเปา เดินทาง กระเปาถือ อาน
มา เครื่องลากเทียมสัตว และรองเทา 1.07 

  สถาบันไมแสวงหากําไร 1.01 
 
ที่มา: จากการคํานวณ  
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ตารางที่ 4  สัดสวนวัตถุดิบนําเขา (Import Content) ของอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
ในจังหวัดระยอง 

 สัดสวนวัตถุดิบนําเขา 
(%) 

1.  อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันสําเร็จรูป 50.7 
2.  อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 39.6 
3.  อุตสาหกรรมรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 66.6 
4.  อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ 64.2 
5.  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 40.7 
6.  อุตสาหกรรมพลาสติก 25.8 
7.  อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร 30.5 
8.  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 22.1 
9.  อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแปรรูป 23.4 
10. ยางพารา 8.4 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2548 

เกษตรและประมง: ไมตายแตไมโต 

 เนื่องจาก การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองเปนอุตสาหกรรมที่
มิไดใชผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลัก ทําใหการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมิได
เอื้อประโยชนตอภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง ยิ่งไปกวานั้น การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมยังดึงเอาทรัพยากรทั้งที่ดิน น้ํา และแรงงานออกมาจากภาคการเกษตร 
เพ่ือใชในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แถมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังสราง
มลพิษทางน้ําและอากาศ ซึ่งกลายเปนผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอการพัฒนาในภาค
การเกษตร ทั้งในสวนการเพาะปลูกและการประมง อีกดวย 
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ดังนั้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและ
รวดเร็ว แตการขยายตัวของภาคการเกษตรกลับเปนไปอยางชาๆ และลุมๆ ดอนๆ 

แผนภาพที่ 4 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง 
ในสาขาการเพาะปลูกพืชและการประมง ปพ.ศ. 2524-2549 
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แผนภาพที่ 4 ชี้ใหเห็นถึงผลิตภัณฑมวลรวมภายในของสาขาการเกษตรที่สําคัญ 2 
สาขาในจังหวัดระยอง กลาวคือ การเพาะปลูกพืช และการประมง ซึ่งจะเห็นไดวา ผลิตภัณฑ



ปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง 
 

18 

มวลรวมภายในจังหวัดของทั้งสองสาขามีการขยายตัวอยางชาๆ และผันผวน  โดยเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา จะเห็นวา ทั้งสองสาขามีการเติบโต
เพ่ิมขึ้นไมถึงเทาตัวของที่เคยเปนอยูในปพ.ศ. 2524 

รวยกระจุก จนกระจาย 

 จากสภาวการณที่โครงสรางเศรษฐกิจไดเปล่ียนจากเศรษฐกิจสามขาที่สมดุล มาสู
เศรษฐกิจขาเดียว ที่มีอุตสาหกรรมหลักเพียงไมกี่ประเภท แถมยังเปนอุตสาหกรรมที่พ่ึงพา
การนําเขาสูง ในขณะท่ีภาคเกษตรกลับถดถอยความสําคัญลงไปอยางนาใจหาย ทําให
ผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูกับสาขาบางสาขาหรือคนบางกลุม
เทานั้น ดังจะเห็นไดจากการวิเคราะหดัชนีความเหลื่อมลํ้าทางดานรายได (หรือคา
สัมประสิทธิ์จินี่) ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ในระหวางป พ.ศ. 2539-2545 จังหวัดระยองมี
ความเหลื่อมลํ้าทางดานรายไดเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน จากที่เคยมีคาสัมประสิทธิ์ของจินี่ 0.376  
กลายเปน 0.455 (คาสัมประสิทธิ์จินี่ที่มีคามากขึ้นหมายถึง มีความเหลื่อมลํ้าทางรายได
เพ่ิมขึ้น) ซึ่งตรงขามกับจังหวัดนครปฐมที่มีแนวโนมความเหลื่อมลํ้าของรายไดลดลง 

การที่จังหวัดระยองมีความเหลื่อมลํ้าของรายไดสูงขึ้น เปนส่ิงตอกย้ําใหเห็นถึง
ความไมสมดุลกันของการพัฒนา โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไมสมดุลและเหล่ือม
ลํ้าดังกลาวก็คือ ฐานเศรษฐกิจที่ไมเขมแข็ง ดังจะเห็นไดจากขอมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให
เห็นวา ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองสูงกวานครปฐมถึงเกือบ 6 เทา 
แตรายไดเฉล่ียของครัวเรือนที่ไดรับในแตละเดือนของจังหวัดระยองกลับสูงกวาจังหวัด
นครปฐมเพียงเล็กนอยเทานั้น (ระยองมีรายไดเฉล่ีย 21,083 บาท/เดือน นครปฐมมีรายได 
20,478 บาท/เดือน) ยิ่งไปกวานั้น จังหวัดระยองกลับมีสัดสวนครัวเรือนที่เปนหน้ีสูงกวา และ
มีสัดสวนคนจนและอัตราการวางงานก็สูงกวาจังหวัดนครปฐมดวย ดังนั้น ในดัชนี
ความกาวหนาของคน ดัชนีดานรายไดในภาพรวมของจังหวัดระยอง(อันดับ 24) จึงเปนรอง
จังหวัดนครปฐม(อันดับ 12) แมวาจะมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงกวาถึงเกือบ 6 เทาก็ตาม 
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ตารางที่ 5 ดัชนีความเหลื่อมลํ้าทางดานรายได (Gini co-efficient)  
ของจังหวัดระยองและนครปฐม 

 2539 2541 2543 2545 

ระยอง 0.376 0.397 0.481 0.455 
นครปฐม 0.393 0.403 0.423 0.351 
ทั่วประเทศ 0.491 0.484 0.523 0.511 
ที่มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
หมายเหตุ ดัชนีความเหลื่อมลํ้าทางดานรายได (Gini co-efficient) มีคาอยูระหวาง 0 กับ 1 โดย
หากมีคามากขึ้นแสดงวามีความเหลื่อมลํ้าทางดานรายไดมากขึ้น 

 กลาวโดยสรุป การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผานมาของจังหวัดระยอง แมวาจะ
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วมาก แตการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการเพิ่มขึ้นในภาคเศรษฐกิจเดียว (คือ
ภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขา จึงมิไดเอ้ือตอการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ทําใหโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขาดความสมดุล กลายเปนเศรษฐกิจขาเดียว ที่
ไมมีการกระจายโอกาสไปอยางทั่วถึง ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองจึงเปน
เพียง “ภาพลวงตา” เพราะความเขมแข็งดังกลาวมิไดหย่ังรากลึกลงไปถึงระดับชุมชนและ
ครัวเรือนอยางแทจริง  สัดสวนครัวเรือนท่ียากจนของจังหวัดระยองจึงยังคงสูงกวาจังหวัดที่
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ํากวา แตมีความเทาเทียมกันของรายไดและมีสมดุลใน
โครงสรางเศรษฐกิจดีกวาเชนจังหวัดนครปฐม 
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ปญหาทางสังคมกับการลงทุนที่ถูกละเลย 

 นอกจากปญหาเศรษฐกิจขาเดียวที่ขาดความสมดุล และความเหลื่อมลํ้าของการ
พัฒนาแลว ปญหาที่สําคัญอีกดานหน่ึงของจังหวัดระยองคือ ปญหาทางสังคม ดังที่ไดแสดง
ในตารางที่ 1 จังหวัดระยองมีปญหาทางสังคมหลายดานที่มีความรุนแรงมากกวาคาเฉล่ีย
ของทั้งประเทศ ทั้งในแงของอัตราผูปวยเอดสรายใหม อัตราเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และ
เด็กที่ไดรับผลกระทบจาก HIV รวมถึงคดีประทุษราย และคดียาเสพติด ปญหาทางสังคม
เหลานี้ ทําใหจังหวัดระยองมีดัชนีการพัฒนาดานสุขภาพ และดานครอบครัวและชุมชนต่ํา
กวาที่ควรจะเปน 

 สาเหตุประการหนึ่งของปญหาทางสังคมดังกลาวคือ การไหลบาเขามาของแรงงาน
ตางถิ่น (ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว) โดยมิไดมีการเตรียมการหรือการวางแผน
พัฒนาชุมชนไวอยางรอบดาน ทําใหเกิดชุมชนใหมซอนทับชุมชนเกา และการขาดความมี
น้ําหนึ่งใจเดียวกันในการรวมรับผิดชอบตอชุมชนและการพัฒนาชุมชน รวมถึงการเกิด
ปญหาประชากรแฝง และความแปลกแยกทางวัฒนธรรมตามมา ดังจะเห็นไดวา ดัชนี
ครอบครัวและชุมชน และดัชนีการมีสวนรวมของจังหวัดระยองในดัชนีความกาวหนาของคน
นั้นอยูในระดับตํ่า (คือเปนลําดับที่ 59 และ 57 จากทั้งหมด 76 จังหวัด) 

 นอกจากนี้  หากพิจารณาในแงการลงทุนทางดานสังคมแลวพบวา การลงทุน
ทางดานสังคมในจังหวัดระยองนั้นอยูในเกณฑต่ํา โดยหากพิจารณาจากรายจายดําเนินการ
และรายจายลงทุนของภาครัฐในตารางที่ 6 จะเห็นไดอยางชัดเจนวา เมื่อเทียบเปนตอหัว
ของประชากรแลวจังหวัดระยองไดรับรายจายในการดําเนินการและรายจายการลงทุนตํ่ากวา
คาเฉล่ียของทั้งประเทศ โดยเฉพาะรายจายเฉล่ียตอหัวในดานการศึกษา ดานการเคหะและ
ชุมชน และดานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการที่จังหวัดระยองไดรับต่ํากวาคาเฉล่ียของ
ประเทศเปนอยางมาก   
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบรายจายดําเนินการตอหัวและรายจายลงทุนตอหัวของภาครัฐ 
ปงบประมาณ 2549 

 รายจายดําเนินการ รายจายลงทุนภาครัฐ 

 ระยอง นครปฐม ทั้ง
ประเทศ 

ระยอง นครปฐม ทั้ง
ประเทศ 

การศึกษา 2,495 3,543 3,005 33 46 97 
การสาธารณสุข 1,323 954 837 4 5 10 
การสังคมสงเคราะห 90 112 100 32 1 10 
การเคหะและชุมชน 48 48 64 0 0 22 
การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

37 30 46 0 5 2 

รวมรายจายดานสังคม 3,993 4,687 4,052 69 57 141 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
 นอกจากการพิจารณารายจายของภาครัฐแลว ดัชนีที่จะพิจารณาไดคือ การ
เปรียบเทียบสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอหัวของจังหวัดระยองกับ
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเปนการรวมการใชจายและการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยแผนภาพที่ 5 จะแสดงใหเห็นวา ในขณะที่จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูง
กวาจังหวัดนครปฐมถึง 6 เทา แตจังหวัดระยองกลับมีผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอ
หัวตํ่ากวาจังหวัดนครปฐมเสียอีก  

สําหรับการลงทุนและการใชจายดานสังคมในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการศึกษา 
สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกิจกรรมวัฒนธรรมและนันทนาการ ก็ปรากฏเชนเดียวกันวา 
จังหวัดระยองมีสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมดานสังคมตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด
ภายในจังหวัดต่ํามาก โดยมีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด
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ภายในจังหวัด แถมสัดสวนดังกลาวยังมีแนวโนมที่ลดต่ําลงในชวง 5 ปหลังอีกดวย ในขณะที่
จังหวัดนครปฐมกลับมีสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมดานสังคมสูงกวารอยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดภายในจังหวัด ซึ่งคงจะมีสวนทําใหตัวชี้วัดการพัฒนาดานสังคม
หลายตัวของจังหวัดนครปฐมอยูในเกณฑที่ดีกวาจังหวัดระยอง 

 
แผนภาพที่ 5 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดดานการศึกษาตอหัวของ

จังหวัดระยองเทียบกับจังหวัดนครปฐม 
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ผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอหัวของจังหวดัระยองและนครปฐม 

ระยอง 

นครปฐม 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปญหาทางสังคมของจังหวัดระยองเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุสอง
ดานประสานกัน สาเหตุดานหนึ่งคือ การไหลบาเขามาของแรงงาน โดยไมมีการเตรียมการ
ในชุมชน จนเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมาหลายประการ สวนสาเหตุอีกดานหนึ่งคือ การ
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ที่มิไดใหความสําคัญกับการลงทุนดานการศึกษา (ซึ่งในที่นี้รวมถึงคาใชจายดานการศึกษา) 
และดานสังคมอยางจริงจัง ทําใหไมสามารถรับมือและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นได 

แผนภาพที่ 6 การเปรียบเทียบสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภาคสังคมตอ 
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระยองและนครปฐม 

สดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภาคสังคมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดของจังหวัดระยองและนครปฐม
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เด็กในวนันี้คอืผูใหญในวนัหนา  

 ผลลัพธจากปญหาทางสังคมและการละเลยการลงทุนทางสังคมดังกลาว ไดสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยอง ตารางที่ 7 ไดแสดงใหเห็นถึง
สถานการณของเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยองมีความเสี่ยงและผลกระทบที่นาวิตกใน
หลายๆ ดาน ไมวาจะเปนอัตราเด็กที่พยายามฆาตัวตาย อัตราเด็กที่ติดเชื้อ HIV อัตราเด็กที่
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต รอยละของเด็กที่มีเพศสัมพันธแลวในระดับอาชีวศึกษา อัตรา
เด็กที่มาทําคลอด หรืออัตราเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งจังหวัดระยองลวนมีอัตราที่สูง
กวาคาเฉล่ียของทั้งประเทศและสูงกวาจังหวัดนครปฐมเปนอยางมาก  

ในทางกลับกัน หากพิจารณาในแงของรอยละของเด็กพิการที่ไดเรียน รอยละของ
เด็กที่เขาหองสมุด รอยละของเด็กที่ไดเที่ยวกับพอแม รอยละของเด็กไดไปวัดโบสถหรือ
มัสยิด รวมถึงรอยละของเด็กที่ไดอยูกับพอแม (จากขอมูลในตารางเดียวกัน) กลับพบวา 
เด็กระยองกลับมีอัตราสวนในดานดีต่ํากวาคาเฉล่ียของทั้งประเทศและต่ํากวาคาเฉล่ียของ
จังหวัดนครปฐม เทากับวา โอกาสของเด็กระยองในการเติบโตตามศักยภาพและ
สภาพแวดลอมที่ควรจะเปนในหลายๆดานอยูในระดับต่ํากวาจังหวัดนครปฐมและคาเฉลี่ย
ของทั้งประเทศ  

จากสภาวการณที่นาเปนหวงของเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ทําใหเกิดคําถาม
ขึ้นในใจวา ปมปริศนาของการพัฒนาที่จังหวัดระยองที่เปนอยูในทุกวันนี้ อาจจะถูกสงผาน
จากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริงก็เทากับวา การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นตลอด 25 ปที่ผานมา ยอมไมใชหนทางของการพัฒนาที่ถูกตอง ที่จะชวยให
คุณภาพชีวิตของชาวระยองดีขึ้น ไมวาจะมองยอนหลังไปใน 25 ปที่ผานมา หรือมองไปอีก 
25 ขางหนาก็ตาม  
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบสถานการณเด็กและเยาวชนป 2548 – 2549  
ของจังหวัดระยอง จังหวัดนครปฐม และคาเฉล่ียทั้งประเทศ 

ตัวชี้วัด ระยอง นครปฐม ท้ังประเทศ 

รอยละของเด็กที่นํ้าหนักนอยกวาเกณฑ (ประถม) 4.72 3.09 6.49 
รอยละของเด็กดื่มเหลา (ม.ปลาย) 17.33 16.53 31.51 
รอยละของเด็กสูบบุหร่ี (ม.ปลาย) 5.39 13.36 13.53 
รอยละของเด็กคิดทําศัลยกรรม (ม.ปลาย) 17.09 9.86 16.88 
อัตราเด็กพยายามฆาตัวตาย (ตอประชากรแสนคน) 299.61 34.31 33.98 
อัตราเด็กติดเชื้อ HIV (ตอประชากรแสนคน) 21.46 0.87 9.82 
อัตราเด็กไดรับผลกระทบจาก HIV (ตอประชากรแสนคน) 41.49 7.91 39.26 
อัตราเด็กที่เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต (ตอประชากรแสนคน) 63.61 6.85 28.59 
รอยละเด็กพิการไดเรียน 48.28 90.32 75.18 
รอยละเด็กเขาหองสมุด (ม.ปลาย-วันธรรมดา) 67.54 78.34 75.58 
รอยละเด็กที่อยูกับพอแม (ม.ปลาย) 62.67 79.13 74.69 
รอยละเด็กที่เที่ยวกับพอแมพี่นอง (ม.ปลาย) 52.32 71.16 65.53 
รอยละเด็กที่เที่ยวกลางคืน (ม.ปลาย-วันเสารอาทิตย) 8.45 8.29 18.25 
รอยละเด็กที่ไปวัด/โบสถ/มัสยิด (ม.ปลาย-วันเสารอาทิตย) 26.01 46.22 45.62 
รอยละเด็กที่มีเพศสัมพันธแลว (ม.ปลาย) 9.19 3.58 11.24 
รอยละเด็กที่มีเพศสัมพันธแลว (อาชีวะ) 48.96 11.98 27.74 
รอยละเด็กที่เลนพนันบอล(ม.ปลาย) 17.33 7.47 14.80 
รอยละของเด็กเหน็การเสพยาเสพติดในโรงเรียน (ม.ปลาย) 21.50 16.98 17.37 
รอยละของเด็กถูกทํารายรางกายในโรงเรียน (ม.ปลาย) 6.47 10.11 12.09 
อัตราเด็กที่มาทําคลอดตอประชากรแสนคน (15-19 ป) 4,743.70 79.58 1,932.64 
อัตราเด็กต่ํากวา 18 ปถูกลวงละเมิดทางเพศ (ตอประชากรแสนคน) 48.39 17.11 31.32 
อัตราเด็กเขาสถานพินิจตอประชากรแสนคน (ตอประชากรแสนคน) 55.98 97.78 53.72 
อัตราเด็กที่เขารับการบําบัดยา (ตอประชากรแสนคน) 43.14 12.61 48.80 
พื้นที่ดีตอประชากรแสนคน 51.15 16.47 28.96 
พื้นที่เสียตอประชากรแสนคน 82.99 29.65 35.97 
ที่มา: โครงการติดตามสถานการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด, 2548-2549 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวา ปมปริศนาของการพัฒนาที่ระยอง 
หรือปรากฏการณที่ระดับคุณภาพชีวิตของชาวระยองกลับอยูในระดับตํ่ากวา คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนอยกวา(เชน นครปฐม) เปนเพราะ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวเปนการขยายตัวเพียงสาขาเดียว ทําใหเกิดโครงสราง
ทางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล รวมถึงยังตองพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาสูง จึงไมสามารถกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาลงไปในระดับชุมชนและครอบครัวไดอยางทั่วถึง ขณะเดียวกัน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยังทําใหฐานการพัฒนาของภาคเกษตรเสื่อมถอยลงไป  ดังนั้น ฐาน
รากทางเศรษฐกิจของชาวระยองจึงมิไดเขมแข็ง และสามารถใชเปนฐานสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในดานอื่นๆ อยางที่มุงหวังกันไว  

ยิ่งไปกวานั้น การไหลบาเขามาของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ยังทําใหโครงสราง
ทางสังคมของจังหวัดระยองเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมิไดมีการเตรียมพรอม
ลวงหนา จนกลายเปนปญหาทางสังคมตามมาหลายประการ ซ้ํารายการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
เติบโดขึ้นอยางรวดเร็วในจังหวัดระยองก็ยังละเลยการลงทุนทางสังคม ทําใหสัดสวนการ
ลงทุนทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ และวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง
อยูในระดับต่ํา จนไมสามารถปองกันและรับมือกับปญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นได  ผลลัพธที่
สําคัญจากปญหาสังคมและการละเลยการลงทุนดานสังคมคือ สถานการณความเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชนจังหวัดระยองที่มีความรุนแรงกวาภาพรวมของทั้งประเทศ 

ดังนั้น หากมองเห็นภาพรวมไดวา การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผานมา ไดสราง
ผลกระทบอยางใหญหลวงตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยอง โดยไมมี
การจัดเตรียมกลไกใดที่จะมาปองกัน แกไข หรือเยียวยา และไมมีกลไกในการกระจาย
โอกาสในการพัฒนาอยางทั่วถึง คําถามที่วา ทําไมระดับคุณภาพชีวิตของชาวระยองจึงไมดี
ขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็จะมิใชปมปริศนาอีกตอไป 
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ผลการศึกษาทั้งหมดนํามาสูขอเสนอแนะในการปรับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดระยองเสียใหม โดยมุงเนนการสรางสมดุลในโครงสรางเศรษฐกิจ และ
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครัวเรือน การสงเสริมอุตสาหกรรมที่
ใชวัตถุดิบภายในจังหวัดและไมสรางผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ก็ตองหาทาง
เพ่ิมสัดสวนการลงทุนในการสรางความเขมแข็งของสังคม ซึ่งรวมถึงการลงทุนดานศึกษา 
สุขภาพ วัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม รวมถึงการแกปญหาสังคมที่มีอยูในพ้ืนที่อยาง
จริงจัง  โดยจะตองพิจารณาแนวทางในการลงทุนทางสังคมที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุดดวย 
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คําถามที่วา “นโยบายสาธารณะ ใครกําหนด” เปนคําถามที่ 
ดังข้ึนแทบทกุครั้ง เมื่อมีการทํางานนโยบายสาธารณะ  ในอดีต คําวา 
“ใคร” มักมุงหมายถึง ตัวบุคคลที่มีอํานาจเต็มในการตัดสินใจ ตอมา 
เราก็เร่ิมมีความเขาใจทีช่ัดเจนมากขึน้วา ในสังคมประชาธิปไตยที ่
เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยากที่จะมี “ใคร” ที่จะม ี

อํานาจในการตัดสินใจ โดยไมตองฟงเสียงความเห็นของฝายอ่ืน ๆ 
ถึงความเหมาะสมในการกําหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ดังน้ัน คําถามที่วา “ใครกําหนด” จึงคอย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสู 

คําถามที่วา “ใครมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายบาง? และมีสวนรวม 
อยางไร? และมีความหมายที่แทจรงิแทเพียงใด?” 
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