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บทนํา
จังหวัดระยองเปนสวนหนึ่งภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก หรือเปนที่รูจักกันในชื่อของ โครงการอีสเทิรน ซีบอรด ผลจากการเรงรัดพัฒนา
อุตสาหกรรม ทําใหจังหวัดระยองมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบัน ระยองถือเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของประชากรสูงที่สุดของประเทศ
โดยในป 2550 ที่ผ า นมา ผลิ ตภั ณฑม วลรวมตอหัวของจังหวัดระยองโดยเฉลี่ย เทา กั บ
850,253 บาท ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยตอหัวของทั้งประเทศ
เทากับ 109,440 บาท
อยางไรก็ดี สภาพปญหามลพิษจากอุตสาหกรรม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนในจังหวัดระยองในปจจุบัน กําลังชี้ใหเห็นถึง
กระบวนการพัฒนาที่สวนทาง กลาวคือ โดยทั่วไปแลวเรามักคาดหวังวา การพัฒนาจะนํามา
ซึ่งความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตในกรณีของจังหวัดระยอง เราไดพบวาประชาชน
ในหลายพื้นที่ประสบปญหาตางๆมากมายจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ถา
โถมเขามาในพื้นที่อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดของจังหวัด
นั้นเดนชัดมาก จนกลายเปนคําถามวา “การพัฒนาทางเศรษฐกิจไดนําพาใหคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้นจริงหรือ?” และคําถามเหลานี้เองก็กลายเปนที่มาของการศึกษา “ปมปริศนา
ของการพัฒนาที่ระยอง”
ปรากฏการณดังกลาวสอดคลองกับกระแสความเคลื่อนไหวที่กําลังแพรขยายใน
ระดับสากล นั่นคือ กระแสแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเรื่อง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ
(Gross National Happiness – GNH)” ซึ่งใหความสําคัญแกความอยูดีมีสุข (well-being)
และทุนทางธรรมชาติและสังคม (natural and social capital) มากกวาความมั่งคั่ง (wealth)
ซึ่งเคยเปนหัวใจแหงการพัฒนาที่ผานๆมา
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ดัง นั้น การศึก ษาวิ จั ย ในเรื่อ ง ปมปริ ศ นาของการพัฒ นาที่ ร ะยอง จึ ง นา จะเป น
ตัวอยางและจุดริเริ่มที่สําคัญของประเทศไทยในการทบทวนและคนหาทิศทางการพัฒนาที่
เหมาะสม ที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามสมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ ตามหลักความพอประมาณแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งระบุไววา “ความ
พอประมาณ คือ ความสมดุล ไมสุดโตงไปในดานใดดานหนึ่งจนเกินไป” โดยบทความนี้จะ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งที่ 1 “ปมปริศนาของการ
พัฒนากับสุขภาพของชาวระยอง”
บทความนี้จะเริ่มตนจากการฉายภาพโครงสรางเศรษฐกิจของระยองในอดีต กอนที่
จะแสดงใหเห็นชวงเวลาของการขยายอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ในขณะที่ดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ชี วิ ต กลั บ มิ ไ ด ดี ขึ้ น ในสั ด ส ว นเดี ย วกั น โดยเฉพาะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ บางจั ง หวั ด เช น
นครปฐม ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวต่ํากวาระยองมาก แตกลับมีดัชนีความกาวหนาของ
คนที่ดีกวา ซึ่ง ความผกผันระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ก็ คื อ ปมปริ ศ นาของการพั ฒ นาที่ ร ะยองนั่ น เอง บทความนี้ จ ะวิ เ คราะห โ ครงสร า งทาง
เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ําดานรายได และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการลงทุนทาง
สั ง คมของจั ง หวั ด ระยอง เพื่ อ คลี่ ค ลายปมปริ ศ นาของการพั ฒ นาที่ ร ะยองพร อ มทั้ ง
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาในอนาคต

ระยองในวันวาน: เศรษฐกิจสามขา
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 (ที่ราคาคงที่ป 2531) - ลานบาท

3,309
36%

3,249
35%

เกษตร

การคาและบริการ

2,640
29%

อุตสาหกรรมและเหมืองแร

แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก: กระแสแหงความเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “อีสเทิรนซีบอรด” เปนแผนพัฒนาภูมิภาคแหงแรกของประเทศ เกิดจากนโยบายรัฐบาลที่ตองการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมและเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการ
พาณิชยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ภูมิภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ถือเปนพื้นที่ยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สําคัญยิ่งเนื่องจากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ระยะทางใกลกรุงเทพฯ และอยูติดทะเลสามารถ
พัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญและสรางทาเรือน้ําลึกเพื่อรองรับการขนสงวัตถุดิบ
และสิน ค า อุ ตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเปน ประตูก ารคา กับประเทศอื่ น ใน
ภูมิภาคได
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โครงการอีสเทิรน ซีบอรดมีจุ ดกําเนิดตั้งแตแ ผนการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) และจะมีระยะเวลาตอเนื่องถึง 25 ป จึงนับไดวาเปน
แผนพัฒนาภูมิภาคที่สําคัญที่สุดที่เคยมีมาในประเทศไทย
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระยะที่ 1 (2525-2537):

1. กระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพฯ สูพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลตะวันออกอยางเปนระบบ
• สรางงานและแหลงจางงานใหม
• พัฒนาชุมชนเดิมและสรางชุมชนใหมเพื่อลดความแออัดของกรุงเทพฯ
• ควบคุมสภาวะแวดลอมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการค า ขายแข ง ขั น กั บ ตลาดโลกและเป ด ประตู ก ารค า เพื่ อ
เชื่อมโยงเสนทางขนสงทางเรือในตลาดโลก
• สรางฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
• พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริเวณทาเรือเพื่อลดตนทุนคาขนสง
ระยะที่ 2 (2538-2548):
1. เชื่อมโยงการพัฒนาเขาสูพื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเชื่อมตอกับประเทศกลุมอินโดจีนดวยการพัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง ระบบ
ไฟฟา และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
2. กระตุนใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมและฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
พรอมทั้งเปดตลาดการคาสูภูมิภาคตางๆ ของโลก เชน สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดย
อาศัยการขนสงทางอากาศที่เชื่อมโยงกับการขนสงอื่นๆ (Inter-model Transportation)
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3. พัฒนาระบบการผลิต จําหนาย จัดสรร และบริหารจัดการน้ําดิบและน้ําประปา
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคม ระบบชุมชนเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม
พื้นที่เปาหมาย
ระยะที่ 1 (2525-2537): บริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดย
เนนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการสรางทาเรือน้ําลึกใน 2 พื้นที่คือ
• พื้นที่บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 10,000 ไร กําหนดใหเปนแหลงที่ตั้ง
ทาเรือพาณิชยและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
• พื้นที่บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง พื้นที่ 20,000 ไร กําหนดใหเปนเมือง
อุตสาหกรรมหนักทันสมัย เปนที่ตั้งอุตสาหกรรมสําคัญคือ โรงแยกกาซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ปุยเคมีและทาเรือน้ําลึกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ระยะที่ 2 (2538-2548): พื้นที่เปาหมายครอบคลุม 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 พื้นที่ 36,000 ไร มีศูนยกลางที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้ ในจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา กํ า หนดให เ ป น เขตอุ ต สาหกรรมเบาขนาดกลางของกลุ ม อุ ต สาหกรรม
อิเล็ก ทรอนิค ส และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เชน ชิ้น สวนรถยนต เพื่อส งตอใหก ลุม
อุตสาหกรรมตอนกลางบริเวณทาเรือแหลมฉบัง
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• ตอนกลาง พื้นที่ 65,000 ไร มีศูนยกลางที่อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กําหนดให
เปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและโลหะ ผลิตชิ้นสวนและประกอบรถยนต
• ตอนใต พื้นที่ 80,000 ไร ไดแก บริเวณตอนบนของมาบตาพุด กําหนดใหเปนเขต
อุตสาหกรรมหนัก ไดแก ปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ และเหล็ก

มหัศจรรยของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ระยอง
เมื่อมีการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมีการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ และ
เหล็ก จังหวัดระยองจึงเปลี่ยนตัวเองจากจังหวัดที่มีความสมดุลกันของเศรษฐกิจสามสาขา
มาสูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางชัดเจน แผนภาพที่ 2 ชี้ใหเห็นวา การเติบโตของเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองไปเปนอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะเมื่อเขาสู โครงการ
พั ฒ นาชายฝ ง ทะเลตะวั น ออกระยะที่ 2 ในป พ .ศ. 2538 จนอาจเรี ย กได ว า เป น “ความ
มหัศจรรยของการพัฒนาอุตสาหกรรม” ก็วาได ในขณะที่ในชวงเวลาเดียวกัน การขยายตัว
ภาคบริการและภาคการเกษตรกลับเปนไปอยางชาๆ
ป จ จุ บั น จั ง หวั ด ระยองไม เ ป น เพี ย งหั ว ใจของการพั ฒ นาในพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเล
ตะวันออก หากแตระยองยังเปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกดวย
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของ
จังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนกลายเปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงที่สุด
ในประเทศไทย ปจจุบัน ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองสูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศไทยเกือบ 8 เทา
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แผนภาพที่ 2 การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง ป พ.ศ. 2524-2549
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง ณ ราคาคงที่ ป พ.ศ.2531
฿250,000

฿200,000

฿150,000
ลานบาท
฿100,000

฿50,000

฿0
2524

2526

2528

2530

เกษตร

2532

2534

2536
ป

2538

2540

อุตสาหกรรมและเหมืองแร

2542

2544

2546

2548

การคาและบริการ

เศรษฐกิจดี แตชีวียังมีปญหา
ถึ ง แม ว า จั ง หวั ด ระยองจะเป น จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมต อ หั ว สู ง ที่ สุ ด ใน
ประเทศ แตหากพิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาตางๆ แลวกลับพบวา จังหวัดระยองมิไดมีการ
พัฒนาในมิติอื่นๆ เพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบกับจังหวัด
นครปฐมและค า เฉลี่ ย ของทั้ ง ประเทศในตารางที่ 1 ซึ่ ง พบว า ในขณะที่ จั ง หวั ด ระยองมี
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ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวมากกวาจังหวัดนครปฐมเกือบ 6 เทา แตระยองกลับมีครัวเรือนที่มี
หนี้สิน มีสัดสวนคนจน และมีอัตราการวางงานมากกวาจังหวัดนครปฐมเสียอีก
เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทางสังคม จะพบวา จังหวัดระยองจะมีอัตราผูปวยเอดสราย
ใหมสูงกวาจังหวัดนครปฐมมาก (และสูงกวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศถึง 5 เทา) ขณะเดียวกัน
จังหวัดระยองก็มีอัตราเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กไดรับเชื้อ HIV มีคดีประทุษราย
และคดียาเสพติดสูงกวาจังหวัดนครปฐม รวมถึงมีสัดสวนประชากรที่ไมไดรับการศึกษา และ
อัตราครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษสูงกวานครปฐมอีกดวย (รายละเอียดดูในตาราง
ที่ 1)
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการพัฒนาที่สําคัญของระยอง นครปฐม และคาเฉลี่ยของทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวป 2547 (บาท/คน/ป)
รายไดตอครัวเรือน (บาท/เดือน)
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน (รอยละ)
สัดสวนคนจน (รอยละ)
อัตราการวางงาน (รอยละ)
อัตราผูปวยเอดสรายใหมตอประชากรหนึ่งแสนคน
อัตราครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ (รอยละ)
อัตราเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กไดรับเชื้อ HIV (ตอพัน)
คดีประทุษรายที่รับแจงตอประชากรหนึ่งแสนคน
คดียาเสพติดที่จับกุมตอประชากรแสนคน
ประชากรที่ไมไดรับการศึกษา (รอยละ)
ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report

ทั้ง
ประเทศ
691,093 121,381 101,304
21,083 20,478 14,778
66.0
65.2
66.4
5.60
2.36
11.25
1.8
0.5
1.3
15.8
0.6
3.3
8.2
4.2
4.7
2.3
0.5
2.5
27
24
16
318
236
170
4.1
3.5
5.4
ระยอง นครปฐม
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นอกจากการเปรียบเทียบในแตละตัวชี้วัดแลว เพื่อใหเห็นภาพรวมของระดับการ
พัฒนาของจังหวัดระยองและจังหวัดนครปฐม รายงานฉบับนี้จึงไดยกดัชนีความกาวหนาของ
คน (Human Achievement Index) ในรายงานการพัฒนาคน ปพ.ศ. 2550 ของโครงการ
พัฒนาของสหประชาชาติ มาเปนดัชนีเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งดวย
ผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 2 ชี้ใหเห็นวา ในขณะที่จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวเปนอับดับหนึ่งของประเทศ แตจังหวัดระยองกลับมีดัชนีความกาวหนาของ
คนต่ํากวาจังหวัดนครปฐมเสียอีก (จังหวัดระยองเปนอันดับ 9 ในขณะที่นครปฐมเปนอันดับ
8) โดยจังหวัดระยองมีดัชนีครอบครัวและชุมชม และดัชนีการมีสวนรวมอยูในเกณฑต่ํา (เปน
ลําดับที่ 59 และ 57 ของประเทศ) นอกจากนั้น จังหวัดระยองยังมีดัชนีสุขภาพที่ต่ํากวา
จังหวัดนครปฐมมาก (ระยองเปนอันดับที่ 21 นครปฐมเปนอันดับที่ 10) และที่นาสนใจเปน
อยางยิ่งก็คือ จังหวัดระยองซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงที่สุดของประเทศกลับมีดัชนีทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับปานกลางเทานั้น (ระยองเปนอันดับที่ 24 ของประเทศ) และยังมีอันดับ
ต่ํากวานครปฐม (นครปฐมเปนอันดับ 12 ของประเทศ) ซึ่งมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวนอย
กวาถึง 6 เทาอีกดวย
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบดัชนีความกาวหนาของคนระหวางระยองกับนครปฐม
ดัชนีความกาวหนาของคน
ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
ดัชนีสุขภาพ
การศึกษา
ชีวิตการงาน
รายได
ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ครอบครัวและชุมชน

ระยอง
อันดับ
ระดับ
1
สูงสุด
21
สูง
10
สูงสุด
6
สูงสุด
24
ปานกลาง
16
สูง
59
ต่ํา

นครปฐม
อันดับ
ระดับ
11
สูง
10
สูงสุด
36
ปานกลาง
18
สูง
12
สูง
17
สูง
58
ปานกลาง
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ดัชนีความกาวหนาของคน
การคมนาคมและสื่อสาร
การมีสวนรวม
ความกาวหนาของคน

ระยอง
อันดับ
ระดับ
5
สูงสุด
57
ต่ํา
9
สูงสุด

นครปฐม
อันดับ
ระดับ
9
สูงสุด
43
ปานกลาง
8
สูงสุด

ที่มา : UNDP, 2007. Thailand Human Development Report

ขอมูลดังกลาวจึงเปนปรากฏการณที่เดนชัดวา ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวที่สูงที่สุด
ของประเทศ ไมสามารถเปนหลักประกันไดวา คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยอง
จะดีขึ้นตามไปดวย ในหลายประเด็นตัวชี้วัด คุณภาพชีวิตของคนระยองกลับอยูในระดับ
เดียวกับคาเฉลี่ยของทั้งประเทศ ยิ่งไปกวานั้น ในบางประเด็นตัวชี้วัด โดยเฉพาะมิติทางดาน
สังคม จังหวัดระยองกลับตองเผชิญปญหาสังคมในระดับที่รุนแรงกวาจังหวัดนครปฐมและ
คาเฉลี่ ยของทั้ งประเทศมาก ดั งนั้น การมีผ ลิตภัณฑม วลรวมตอหัว มากกวา คาเฉลี่ ยทั้ง
ประเทศหรือมากกวานครปฐมหลายเทาตัว จึงมิไดชวยใหคุณภาพชีวิตของจังหวัดระยองดี
ขึ้นตามไปดวย
ปรากฏการณ ดั ง กล า วจึ ง กลายเป น “ปมปริ ศ นา” ของการพั ฒ นาที่ ร ะยอง ซึ่ ง
รายงานการศึกษาครั้งนี้ ตองการตอบคําถามสําคัญวา “ทําไมจังหวัดระยอง ซึ่งมีผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวที่สูงที่สุดของประเทศจึงไมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ในระดับเดียวกันได”

ระยองวันนี้: เศรษฐกิจขาเดียว
จุ ด เริ่ ม ต น ของการแกะปมปริ ศ นาการพั ฒ นาที่ ร ะยอง จะเริ่ ม ที่ ก ารวิ เ คราะห
โครงสร า งเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของจั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง พบว า จากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในชวงเวลาที่ผานมากวา 20 ปไดทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ระยองเปลี่ย นแปลงไปอยางสิ้นเชิง จากเดิมระยองเปนเศรษฐกิ จ สามขาที่สมดุ ลกัน 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 (ที่ราคาคงที่ป 2531) - ลานบาท

การคาและบริการ

5,979
3%
40,842
18%

เกษตร

อุตสาหกรรมและเหมืองแร

185,066
79%

การเปลี่ ย นโครงสร า งเศรษฐกิ จ จาก “เศรษฐกิ จ สามขา” ที่ ส มดุ ล กั น มาเป น
“เศรษฐกิจขาเดียว” ทําใหโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจุกตัวอยูเฉพาะ
ในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทานั้น แทนที่จะกระจายตัวไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อยาง
ใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงไมสามารถเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาของประชาชนโดยรวม
ในจังหวัดไดอยางที่หวังไว

12
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ยิ่งไปกวานั้น หากเจาะลึกลงไปในระดับประเภทของสาขาการผลิตยอยของจังหวัด
ระยอง โดยการวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของแตละสาขาการผลิต (เทียบกับ
ภาพรวมของภาคกลางดวยวิธีการ Location Quotient ซึ่งเปนการเปรียบเทียบสัดสวน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของสาขานั้ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมของจั ง หวั ด ระยองกั บ สั ด ส ว น
ผลิตภัณฑมวลรวมของสาขานั้นในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ดังปรากฏในตารางที่ 3
พบวา ในปพ.ศ. 2549 จังหวัดระยองมีสาขาการผลิตที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
(หรือมีคา LQ หรือ location quotient มากกวา 1) เพียง 7 สาขาเทานั้น ไดแก การผลิตและ
การกลั่ น ป โ ตรเลี ย ม การแยกก า ซธรรมชาติ อุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี (ผลิ ต ภั ณ ฑ เ คมี )
อุตสาหกรรมโลหะขั้นพื้นฐาน (อุตสาหกรรมเหล็ก) อุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา และ
การป อ งกั น ประเทศ (สนามบิ น อู ต ะเภา) ซึ่ ง เกื อ บทั้ ง หมดเป น สาขาการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยแทบไมมีสาขาในภาคเกษตรและภาคบริการรวมอยูดวย
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดนครปฐมจะพบวา จังหวัดนครปฐมมีสาขาการ
ผลิตที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบมากถึง 36 สาขาการผลิต (ในขณะที่ระยองมีเพียง 7
สาขาการผลิต) โดยมีทั้งสวนที่เปนภาคการเกษตรเชน ประมงน้ําจืด การเลี้ยงสัตวปก การ
ปลู ก ผั ก และผลไม ส ว นที่ เ ป น ภาคอุ ต สาหกรรม เช น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร และ
เครื่องดื่ ม การผลิ ตสิ่งทอสิ่งถัก และสวนที่เปนภาคบริการเชน การกอสร า งภาคเอกชน
การศึกษา กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา เปนตน ดังนั้น โครงสรางทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมจึงมีความสมดุลกวาจังหวัดระยองมาก ซึ่งก็หมายความวา มี
การเอื้อโอกาสใหกับประชาชนในจังหวัดไดอยางทั่วถึงกวาโครงสรางเศรษฐกิจแบบขาเดียว
ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของจังหวัดระยองก็คือ 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
สาขาการผลิต-การบริการ
โรงแยกกาซธรรมชาติ
การขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียมและแกส
ธรรมชาติ รวมทั้ง บริการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ยกเวนการสํารวจ
การผลิตถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
น้ํามันปโตรเลียม และเชื้อเพลิงปรมาณู
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไมและไมกอก
ยกเวนเครื่องเรือน รวมทั้งการผลิตสิ่งของจาก
ฟางและวัสดุถักอื่น ๆ
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ
รวมทั้งการประกัน สังคมภาคบังคับ

นครปฐม
LQ

สาขาการผลิต-การบริการ

8.03 ประมงน้ําจืด
การเลี้ยงสัตวปกและสัตวอื่น ๆ รวมทั้งการ
ผลิตผลิตภัณฑ จากสัตว ซึ่งมิไดจัด
8.02 ประเภทไวในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่ม
3.79
3.60 การทําเหมืองหิน ทราย และดินเหนียว
2.93 การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก

1.22

การปลูกผัก พืชสวนเฉพาะอยางและพืชใน
เรือนเพาะชํา

การผลิตเครื่องมือที่ใชทางการแพทย การ
วัดความเที่ยง อุปกรณที่ใชในทางทัศน
1.01 ศาสตรและนาฬิกา
กอสรางภาคเอกชน
การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได
จัดประเภทไวในที่อื่น
ตัวกลางทางการเงิน ยกเวนการประกันภัย
และ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

LQ
3.80

3.61
3.51
3.45
2.68

2.56

2.22
2.05
2.00
1.79

ปมปริศนาการพัฒนาที่ระยอง
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ระยอง
สาขาการผลิต-การบริการ

นครปฐม
LQ

สาขาการผลิต-การบริการ

LQ

การศึกษา
การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ยกเวนการประกัน สังคมภาคบังคับ
การเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ มา ลาและ
ลอ
กิจกรรมนันทนาการ วัฒนธรรม และการ
กีฬา
การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตง
และยอมสีขนสัตว
การซอมแซมยานยนต ใชสวนบุคคล และ
ของใชในครัวเรือน
การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑ
พลาสติก
กิจกรรมดานการบริการอื่น ๆ

1.79

การบริการดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชาที่อยูอาศัย
บริการเสริมสถาบันการเงิน
การบริการดานสุขภาพและสังคม
การไปรษณียและการโทรคมนาคม
การปลูกผลไม ผลไมเปลือกแข็ง พืชที่ใช
ทําเครื่องดื่มและ เครื่องเทศ
การเก็บน้ํา การทําน้ําใหบริสุทธิ์และการ
จายน้ํา
การบริหารราชการและการปองกัน
ประเทศ รวมทั้งการประกัน สังคมภาค
บังคับ

1.79
1.78
1.76
1.70
1.67
1.63
1.48
1.43
1.41
1.41
1.40
1.34
1.32
1.30

1.22
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ระยอง
สาขาการผลิต-การบริการ

นครปฐม
LQ

สาขาการผลิต-การบริการ
การขนสงทางบกและการขนสงทางทอ
ลําเลียง
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจาก
กระดาษ
การพิมพโฆษณา การพิมพและการทํา
สําเนาสื่อบันทึก
การคาสง คาปลีก
ภัตตาคาร บารไนตคลับ คาเฟ รานขาย
อาหารและเครื่องดืม่
การผลิตไฟฟา การเก็บและการจายไฟฟา
การบริการทางการเกษตร การสัตวบาล
ยกเวนการรักษาสัตว
การปลูกพืชชนิดยืนตน พืชลมลุก ธัญพืช
และพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวใน
ที่อื่น
การฟอกและการตกแตงหนังสัตว รวมทั้ง
การผลิตกระเปา เดินทาง กระเปาถือ อาน
มา เครื่องลากเทียมสัตว และรองเทา
สถาบันไมแสวงหากําไร

ที่มา: จากการคํานวณ

LQ
1.21
1.20
1.17
1.15
1.15
1.10
1.08

1.08

1.07
1.01
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ตารางที่ 4 สัดสวนวัตถุดิบนําเขา (Import Content) ของอุตสาหกรรมที่สําคัญ
ในจังหวัดระยอง

1. อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันสําเร็จรูป
2. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
3. อุตสาหกรรมรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
4. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ
5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา
6. อุตสาหกรรมพลาสติก
7. อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร
8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
9. อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแปรรูป
10. ยางพารา

สัดสวนวัตถุดิบนําเขา
(%)
50.7
39.6
66.6
64.2
40.7
25.8
30.5
22.1
23.4
8.4

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548

เกษตรและประมง: ไมตายแตไมโต
เนื่องจาก การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองเปนอุตสาหกรรมที่
มิไดใชผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลัก ทําใหการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมิได
เอื้ อ ประโยชน ต อ ภาคการเกษตรในจั ง หวั ด ระยอง ยิ่ ง ไปกว า นั้ น การขยายตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมยังดึงเอาทรัพยากรทั้งที่ดิน น้ํา และแรงงานออกมาจากภาคการเกษตร
เพื่อใชในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แถมการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยังสราง
มลพิ ษ ทางน้ํา และอากาศ ซึ่ง กลายเป น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดลอ มต อ การพั ฒ นาในภาค
การเกษตร ทั้งในสวนการเพาะปลูกและการประมง อีกดวย
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ดังนั้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและ
รวดเร็ว แตการขยายตัวของภาคการเกษตรกลับเปนไปอยางชาๆ และลุมๆ ดอนๆ
แผนภาพที่ 4 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดระยอง
ในสาขาการเพาะปลูกพืชและการประมง ปพ.ศ. 2524-2549
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยองดานการเพาะปลูและประมง ณ ราคาคงที่ป 2531
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2530

เพาะปลูกพืช
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ป
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ประมง

แผนภาพที่ 4 ชี้ใหเห็นถึงผลิตภัณฑมวลรวมภายในของสาขาการเกษตรที่สําคัญ 2
สาขาในจังหวัดระยอง กลาวคือ การเพาะปลูกพืช และการประมง ซึ่งจะเห็นไดวา ผลิตภัณฑ
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มวลรวมภายในจังหวั ดของทั้งสองสาขามีการขยายตัวอย างช าๆ และผันผวน โดยเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา จะเห็นวา ทั้งสองสาขามีการเติบโต
เพิ่มขึ้นไมถึงเทาตัวของที่เคยเปนอยูในปพ.ศ. 2524

รวยกระจุก จนกระจาย
จากสภาวการณที่โครงสรางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนจากเศรษฐกิจสามขาที่สมดุล มาสู
เศรษฐกิจขาเดียว ที่มีอุตสาหกรรมหลักเพียงไมกี่ประเภท แถมยังเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพา
การนําเขาสูง ในขณะที่ภาคเกษตรกลับถดถอยความสําคั ญลงไปอย า งนาใจหาย ทํา ให
ผลประโยชนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูกับสาขาบางสาขาหรือคนบางกลุม
เท า นั้ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากการวิ เ คราะห ดั ช นี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า ทางด า นรายได (หรื อ ค า
สัมประสิทธิ์จินี่) ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ในระหวางป พ.ศ. 2539-2545 จังหวัดระยองมี
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน จากที่เคยมีคาสัมประสิทธิ์ของจินี่ 0.376
กลายเปน 0.455 (คาสัมประสิทธิ์จินี่ที่มีคามากขึ้นหมายถึง มีความเหลื่อมล้ําทางรายได
เพิ่มขึ้น) ซึ่งตรงขามกับจังหวัดนครปฐมที่มีแนวโนมความเหลื่อมล้ําของรายไดลดลง
การที่จังหวัดระยองมีความเหลื่อมล้ําของรายไดสูงขึ้น เปนสิ่งตอกย้ําใหเห็นถึง
ความไมสมดุลกันของการพัฒนา โดยผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไมสมดุลและเหลื่อม
ล้ําดังกลาวก็คือ ฐานเศรษฐกิจที่ไมเขมแข็ง ดังจะเห็นไดจากขอมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงให
เห็นวา ในขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวของจังหวัดระยองสูงกวานครปฐมถึงเกือบ 6 เทา
แตรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนที่ไดรับในแตละเดือนของจังหวัดระยองกลับสูงกวา จังหวัด
นครปฐมเพียงเล็กนอยเทานั้น (ระยองมีรายไดเฉลี่ย 21,083 บาท/เดือน นครปฐมมีรายได
20,478 บาท/เดือน) ยิ่งไปกวานั้น จังหวัดระยองกลับมีสัดสวนครัวเรือนที่เปนหนี้สูงกวา และ
มี สั ด ส ว นคนจนและอั ต ราการว า งงานก็ สู ง กว า จั ง หวั ด นครปฐมด ว ย ดั ง นั้ น ในดั ช นี
ความกาวหนาของคน ดัชนีดานรายไดในภาพรวมของจังหวัดระยอง(อันดับ 24) จึงเปนรอง
จังหวัดนครปฐม(อันดับ 12) แมวาจะมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงกวาถึงเกือบ 6 เทาก็ตาม
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ตารางที่ 5 ดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดานรายได (Gini co-efficient)
ของจังหวัดระยองและนครปฐม
ระยอง
นครปฐม
ทั่วประเทศ

2539
0.376
0.393
0.491

2541
0.397
0.403
0.484

2543
0.481
0.423
0.523

2545
0.455
0.351
0.511

ที่มา: สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมายเหตุ ดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดานรายได (Gini co-efficient) มีคาอยูร ะหวาง 0 กับ 1 โดย
หากมีคามากขึ้นแสดงวามีความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดมากขึ้น

กลาวโดยสรุป การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ผานมาของจังหวัดระยอง แมวาจะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาก แตการเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนการเพิ่มขึ้นในภาคเศรษฐกิจเดียว (คือ
ภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งพึ่งพาวัตถุดิบนําเขา จึงมิไดเอื้อตอการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจอื่นๆ
ทําใหโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขาดความสมดุล กลายเปนเศรษฐกิจขาเดียว ที่
ไมมีการกระจายโอกาสไปอยางทั่วถึง ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองจึงเปน
เพียง “ภาพลวงตา” เพราะความเขมแข็งดังกลาวมิไดหยั่งรากลึกลงไปถึงระดับชุมชนและ
ครัวเรือนอยางแทจริง สัดสวนครัวเรือนที่ยากจนของจังหวัดระยองจึงยังคงสูงกวาจังหวัดที่
มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ต่ํ า กว า แต มี ค วามเท า เที ย มกั น ของรายได แ ละมี ส มดุ ล ใน
โครงสรางเศรษฐกิจดีกวาเชนจังหวัดนครปฐม
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ปญหาทางสังคมกับการลงทุนที่ถูกละเลย
นอกจากปญหาเศรษฐกิจขาเดียวที่ขาดความสมดุล และความเหลื่อมล้ําของการ
พัฒนาแลว ปญหาที่สําคัญอีกดานหนึ่งของจังหวัดระยองคือ ปญหาทางสังคม ดังที่ไดแสดง
ในตารางที่ 1 จังหวัดระยองมีปญหาทางสังคมหลายดานที่มีความรุนแรงมากกวาคาเฉลี่ย
ของทั้งประเทศ ทั้งในแงของอัตราผูปวยเอดสรายใหม อัตราเด็กกําพรา เด็กถูกทอดทิ้ง และ
เด็กที่ไดรับผลกระทบจาก HIV รวมถึงคดีประทุษราย และคดียาเสพติด ปญหาทางสังคม
เหลานี้ ทําใหจังหวัดระยองมีดัชนีการพัฒนาดานสุขภาพ และดานครอบครัวและชุมชนต่ํา
กวาที่ควรจะเปน
สาเหตุประการหนึ่งของปญหาทางสังคมดังกลาวคือ การไหลบาเขามาของแรงงาน
ตางถิ่น (ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางดาว) โดยมิไดมีการเตรียมการหรือการวางแผน
พัฒนาชุมชนไวอยางรอบดาน ทําใหเกิดชุมชนใหมซอนทับชุมชนเกา และการขาดความมี
น้ํา หนึ่ งใจเดียวกั นในการรว มรับผิด ชอบตอชุมชนและการพัฒ นาชุมชน รวมถึ งการเกิด
ปญ หาประชากรแฝง และความแปลกแยกทางวั ฒ นธรรมตามมา ดั ง จะเห็ น ได ว า ดั ช นี
ครอบครัวและชุมชน และดัชนีการมีสวนรวมของจังหวัดระยองในดัชนีความกาวหนาของคน
นั้นอยูในระดับต่ํา (คือเปนลําดับที่ 59 และ 57 จากทั้งหมด 76 จังหวัด)
นอกจากนี้ หากพิจ ารณาในแง ก ารลงทุ น ทางด า นสั ง คมแลว พบวา การลงทุ น
ทางดานสังคมในจังหวัดระยองนั้นอยูในเกณฑต่ํา โดยหากพิจารณาจากรายจายดําเนินการ
และรายจายลงทุนของภาครัฐในตารางที่ 6 จะเห็นไดอยางชัดเจนวา เมื่อเทียบเปนตอหัว
ของประชากรแลวจังหวัดระยองไดรับรายจายในการดําเนินการและรายจายการลงทุนต่ํากวา
คาเฉลี่ยของทั้งประเทศ โดยเฉพาะรายจายเฉลี่ยตอหัวในดานการศึกษา ดานการเคหะและ
ชุมชน และดานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการที่จังหวัดระยองไดรับต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศเปนอยางมาก
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบรายจายดําเนินการตอหัวและรายจายลงทุนตอหัวของภาครัฐ
ปงบประมาณ 2549

การศึกษา
การสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห
การเคหะและชุมชน
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวมรายจายดานสังคม

รายจายดําเนินการ
ระยอง นครปฐม
ทั้ง
ประเทศ
2,495
3,543
3,005
1,323
954
837
90
112
100
48
48
64
37
30
46
3,993

4,687

4,052

รายจายลงทุนภาครัฐ
ระยอง นครปฐม
ทั้ง
ประเทศ
33
46
97
4
5
10
32
1
10
0
0
22
0
5
2
69

57

141

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นอกจากการพิ จ ารณารายจ า ยของภาครั ฐ แล ว ดั ช นี ที่ จ ะพิ จ ารณาได คื อ การ
เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมด า นการศึ ก ษาต อ หั ว ของจั ง หวั ด ระยองกั บ
จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเปนการรวมการใชจายและการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยแผนภาพที่ 5 จะแสดงใหเห็นวา ในขณะที่จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูง
กวาจังหวัดนครปฐมถึง 6 เทา แตจังหวัดระยองกลับมีผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอ
หัวต่ํากวาจังหวัดนครปฐมเสียอีก
สํ า หรั บ การลงทุ น และการใช จ า ยด า นสั ง คมในภาพรวม ซึ่ ง รวมถึ ง การศึ ก ษา
สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกิจกรรมวัฒนธรรมและนันทนาการ ก็ปรากฏเชนเดียวกันวา
จัง หวั ดระยองมีสัดสวนของผลิตภัณฑม วลรวมดา นสังคมตอ ผลิตภัณฑมวลรวมทั้ง หมด
ภายในจังหวัดต่ํามาก โดยมีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด
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ภายในจังหวัด แถมสัดสวนดังกลาวยังมีแนวโนมที่ลดต่ําลงในชวง 5 ปหลังอีกดวย ในขณะที่
จั ง หวั ด นครปฐมกลั บ มี สั ด ส ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมด า นสั ง คมสู ง กว า ร อ ยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดภายในจังหวัด ซึ่งคงจะมีสวนทําใหตัวชี้วัดการพัฒนาดานสังคม
หลายตัวของจังหวัดนครปฐมอยูในเกณฑที่ดีกวาจังหวัดระยอง
แผนภาพที่ 5 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑมวลรวมภายในจังหวัดดานการศึกษาตอหัวของ
จังหวัดระยองเทียบกับจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑมวลรวมดานการศึกษาตอหัวของจังหวัดระยองและนครปฐม
4,500.0
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
-

ระยอง
นครปฐม

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548
ป

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปญหาทางสังคมของจังหวัดระยองเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุสอง
ดานประสานกัน สาเหตุดานหนึ่งคือ การไหลบาเขามาของแรงงาน โดยไมมีการเตรียมการ
ในชุมชน จนเกิดเปนปญหาทางสังคมตามมาหลายประการ สวนสาเหตุอีกดานหนึ่งคือ การ
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ที่มิไดใหความสําคัญกับการลงทุนดานการศึกษา (ซึ่งในที่นี้รวมถึงคาใชจายดานการศึกษา)
และดานสังคมอยางจริงจัง ทําใหไมสามารถรับมือและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นได
แผนภาพที่ 6 การเปรียบเทียบสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมภาคสังคมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระยองและนครปฐม
สดสว นของผลิตภัณฑมวลรวมภาคสังคมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวั ดของจังหวั ดระยองและนครปฐม
7.00
6.00

รอยละ

5.00
4.00

ระยอง
นครปฐม

3.00
2.00
1.00
2541 2542

2543

2544 2545
ป

2546

2547 2548
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เด็กในวันนี้คอื ผูใหญในวันหนา
ผลลัพธจากปญหาทางสังคมและการละเลยการลงทุนทางสังคมดังกลาว ไดสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยอง ตารางที่ 7 ไดแสดงใหเห็นถึง
สถานการณของเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยองมีความเสี่ยงและผลกระทบที่นาวิตกใน
หลายๆ ดาน ไมวาจะเปนอัตราเด็กที่พยายามฆาตัวตาย อัตราเด็กที่ติดเชื้อ HIV อัตราเด็กที่
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต รอยละของเด็กที่มีเพศสัมพันธแลวในระดับอาชีวศึกษา อัตรา
เด็กที่มาทําคลอด หรืออัตราเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งจังหวัดระยองลวนมีอัตราที่สูง
กวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศและสูงกวาจังหวัดนครปฐมเปนอยางมาก
ในทางกลับกัน หากพิจารณาในแงของรอยละของเด็กพิการที่ไดเรียน รอยละของ
เด็กที่เขาหองสมุด รอยละของเด็กที่ไดเที่ยวกับพอแม รอยละของเด็กไดไปวัดโบสถหรือ
มัสยิด รวมถึงรอยละของเด็กที่ไดอยูกับพอแม (จากขอมูลในตารางเดียวกัน) กลับพบวา
เด็กระยองกลับมีอัตราสวนในดานดีต่ํากวาคาเฉลี่ยของทั้งประเทศและต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
จั ง หวั ด นครปฐม เท า กั บ ว า โอกาสของเด็ ก ระยองในการเติ บ โตตามศั ก ยภาพและ
สภาพแวดลอมที่ควรจะเปนในหลายๆดานอยูในระดับต่ํากวาจังหวัดนครปฐมและคาเฉลี่ย
ของทั้งประเทศ
จากสภาวการณที่นาเปนหวงของเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ทําใหเกิดคําถาม
ขึ้นในใจวา ปมปริศนาของการพัฒนาที่จังหวัดระยองที่เปนอยูในทุกวันนี้ อาจจะถูกสงผาน
จากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริงก็เทากับวา การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด 25 ป ที่ ผ า นมา ย อ มไม ใ ช ห นทางของการพั ฒ นาที่ ถู ก ต อ ง ที่ จ ะช ว ยให
คุณภาพชีวิตของชาวระยองดีขึ้น ไมวาจะมองยอนหลังไปใน 25 ปที่ผานมา หรือมองไปอีก
25 ขางหนาก็ตาม
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบสถานการณเด็กและเยาวชนป 2548 – 2549
ของจังหวัดระยอง จังหวัดนครปฐม และคาเฉลี่ยทั้งประเทศ
ตัวชี้วัด
ระยอง นครปฐม ทั้งประเทศ
รอยละของเด็กที่น้ําหนักนอยกวาเกณฑ (ประถม)
4.72
3.09
6.49
รอยละของเด็กดื่มเหลา (ม.ปลาย)
17.33
16.53
31.51
รอยละของเด็กสูบบุหรี่ (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
รอยละของเด็กเห็นการเสพยาเสพติดในโรงเรียน (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
หรือปรากฏการณที่ระดับคุณภาพชีวิตของชาวระยองกลับอยูในระดับต่ํากวา คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนอยกวา(เชน นครปฐม) เปนเพราะ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาวเปนการขยายตัวเพียงสาขาเดียว ทําใหเกิดโครงสราง
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม ส มดุ ล รวมถึ ง ยั ง ต อ งพึ่ ง พาวั ต ถุ ดิ บ นํ า เข า สู ง จึ ง ไม ส ามารถกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาลงไปในระดับชุมชนและครอบครัวไดอยางทั่วถึง ขณะเดียวกัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยังทําใหฐานการพัฒนาของภาคเกษตรเสื่อมถอยลงไป ดังนั้น ฐาน
รากทางเศรษฐกิจของชาวระยองจึงมิไดเขมแข็ง และสามารถใชเปนฐานสําหรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในดานอื่นๆ อยางที่มุงหวังกันไว
ยิ่งไปกวานั้น การไหลบาเขามาของแรงงานภาคอุตสาหกรรม ยังทําใหโครงสราง
ทางสั ง คมของจั ง หวั ด ระยองเปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว โดยมิ ไ ด มี ก ารเตรี ย มพร อ ม
ลวงหนา จนกลายเปนปญหาทางสังคมตามมาหลายประการ ซ้ํารายการพัฒนาเศรษฐกิจที่
เติบโดขึ้นอยางรวดเร็วในจังหวัดระยองก็ยังละเลยการลงทุนทางสังคม ทําใหสัดสวนการ
ลงทุนทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการ และวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง
อยูในระดับต่ํา จนไมสามารถปองกันและรับมือกับปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นได ผลลัพธที่
สําคัญจากปญหาสังคมและการละเลยการลงทุนดานสังคมคือ สถานการณความเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชนจังหวัดระยองที่มีความรุนแรงกวาภาพรวมของทั้งประเทศ
ดัง นั้ น หากมองเห็ น ภาพรวมได ว า การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ผ า นมา ไดส ร า ง
ผลกระทบอยางใหญหลวงตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดระยอง โดยไมมี
การจั ดเตรียมกลไกใดที่จ ะมาปองกัน แกไ ข หรือเยียวยา และไมมีกลไกในการกระจาย
โอกาสในการพัฒนาอยางทั่วถึง คําถามที่วา ทําไมระดับคุณภาพชีวิตของชาวระยองจึงไมดี
ขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก็จะมิใชปมปริศนาอีกตอไป
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ผลการศึกษาทั้งหมดนํามาสูขอเสนอแนะในการปรับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดระยองเสียใหม โดยมุงเนนการสรางสมดุลในโครงสรางเศรษฐกิจ และ
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครัวเรือน การสงเสริมอุตสาหกรรมที่
ใชวัตถุดิบภายในจังหวัดและไมสรางผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ก็ตองหาทาง
เพิ่มสัดสวนการลงทุนในการสรางความเขมแข็งของสังคม ซึ่งรวมถึงการลงทุนดานศึกษา
สุขภาพ วัฒนธรรม และสวัสดิการสั งคม รวมถึงการแกปญหาสังคมที่มี อยูในพื้ นที่อยา ง
จริงจัง โดยจะตองพิจารณาแนวทางในการลงทุนทางสังคมที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุดดวย
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คําถามที่วา “นโยบายสาธารณะ ใครกําหนด” เปนคําถามที่
ดังขึ้นแทบทุกครั้ง เมื่อมีการทํางานนโยบายสาธารณะ ในอดีต คําวา
“ใคร” มักมุงหมายถึง ตัวบุคคลที่มีอํานาจเต็มในการตัดสินใจ ตอมา
เราก็เริ่มมีความเขาใจทีช่ ัดเจนมากขึน้ วา ในสังคมประชาธิปไตยที่
เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยากที่จะมี “ใคร” ที่จะมี
อํานาจในการตัดสินใจ โดยไมตองฟงเสียงความเห็นของฝายอื่น ๆ
ถึงความเหมาะสมในการกําหนดหรือตัดสินใจเชิงนโยบาย
ดังนั้น คําถามที่วา “ใครกําหนด” จึงคอย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสู
คําถามที่วา “ใครมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายบาง? และมีสวนรวม
อยางไร? และมีความหมายที่แทจริงแทเพียงใด?”

