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 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ภาพรวมขยายตัวร้อยละ 3.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 
2.1 ในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน
ภาครัฐ และการส่งออกบริการ ในด้านการผลิต ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขา
ก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาคมนาคมขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
โดยภาคเหนือ ปรับตัวดีขึ้น จากการขยายตัวของการท่องเที่ยว และการส่งออก รวมทั้งการบริโภค
ภาคเอกชนฟื้นตัว ส่วนราคาสินค้าเกษตรยังคงลดลงต่อเนื่อง และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจาก
การลดลงของภาคการก่อสร้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายงบลงทุน ของ
ภาครัฐ ที่ขยายตัวสูงตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  อย่างไรก็ตามการ
อุปโภคบริโภคของครัวเรือน ชะลอลง และ การลงทุนของภาคเอกชน หดตัวลงตามภาวะก่อสร้าง ส าหรับ
การค้าผ่านแดนชะลอตัวลง ภาคกลาง ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น และการค้าชายแดนขยายตัว ภาคใต้ ปรับตัว
ดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 

 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ รายภาค ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ทุกภาคคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
ราคาน้ ามันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า และการปรับเพิ่มเงินเดอืนข้าราชการ รวมทั้งการขยายตัวของภาคการ
ท่องเที่ยว 

 ภาวะสังคมไตรมาสที่  1 ปี 2558 จากข้อมูลรายงานด้านการว่างงานของภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนภาคเหนือมีอัตราการว่างงานทรงตัว ในขณะที่ภาคกลางมีอัตรา
การว่างงานเพิ่มขึ้น และมคีดีความเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีท่ีแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ดังนั้นภาคกลาง
ยังต้องให้ความส าคัญและหามาตรการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในช่วงไตรมาส 1/2558 ในภูมิภาค
ต่างๆ คือ ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมี
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าของภาคกลางที่ส าคัญส่วนใหญ่มี
ปริมาณน้ าน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าใช้การได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่าง และมีพื้นที่ประสบภัยแล้งตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2557 จ านวน 1 จังหวัด 15 อ าเภอ ส าหรับภาคเหนือมี
ปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งจะปรากฏชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง 
(ธันวาคม- เมษายน) ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีสภาวะอากาศแห้งและนิ่ง ท าให้ฝุ่นละอองที่
เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรจะ
เผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมพื้นท่ีส าหรับท าการเกษตรในช่วงฤดูฝน 

 

ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มภาค 
ไตรมาส 1/2558 

ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 
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ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภาคเหนือ ไตรมาส 1/2558 

 

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสแรก ปี 2558 ปรับตัวดีขึ้น
ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จีนและนักท่องเที่ยวในประเทศ การส่งออกขยายตัวได้ดีในสินค้า
ประเภทช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์การค้าชายแดนเพิ่มขึ้นไม่มาก
จากปัญหาภายในของเมียนมาร์และการเข้มงวดส่งออกน้ ามันของ
ทางการไทย ด้านการบริโภคภาคเอกชนฟ้ืนตัวตามการจับจ่ายใช้สอย
ของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับแรงกระตุ้นและเพิ่ม
อ านาจซื้อจากราคาน้ ามันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตร
ยังคงลดลงต่อเนื่องทั้งพืชผลทางการเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้ง
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจากการลดลงของภาคการก่อสร้าง  

1. ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาส 1/2558 ในด้านต่างๆ 
เป็นดังนี้ 

 เกษตรกรรม 

ราคาพืชผลทางการเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ของภาคเหนือในไตรมาส
นี้ลดลงเกือบทุกสินค้าเกษตรที่ส าคัญ โดย  ข้าวเปลือกเจ้านาปี 
ความช้ืน 5 % ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 7,627.1 บาทต่อตัน 
ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.75 เนื่องจาก
ประเทศผู้น าเข้าข้าวในแถบตะวันออกกลางและไนจีเรียได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้ ามันที่ลดลง ท าให้ลดการน าเข้าข้าวจากไทย 
ประกอบกับปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลยังมีอยู่มาก เช่นเดียวกับ
อ้อยโรงงานราคาลดลงร้อยละ 2.32 อยู่ที่ 974 บาทต่อตัน ลดลง
ตามราคาในตลาดโลกเนื่องจากผลผลิตอ้อยของบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ด้านราคามันส าปะหลังสดคละ อยู่ที่ 2.2 
บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 4.35 อย่างไรก็ดี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ความช้ืนไม่เกิน 14 % มีราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ 25.37 ตามความ
ต้องการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ  

สินค้าปศุสัตว์ ที่ส าคัญทุกตัวมีราคาลดลงเนื่องจากสภาพอากาศเย็น
ในช่วงต้นปีท าให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้มีปริมาณการผลิตออก
สู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยราคาสุกรพันธุ์ผสมมีชีวิต น้ าหนัก 100 กก. ขึ้นไป 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 62.1 บาท ลดลงร้อยละ 13.27 ส าหรับราคา
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 38.9 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 
11.99 ด้านไข่ไก่สดคละ ราคาต่อร้อยฟองเฉลี่ยอยู่ที่ 285.7 บาท 
ลดลงร้อยละ 9.01  

 บริการท่องเท่ียว 

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและในประเทศ 
โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเดินทางด้วย
เครื่องบินเหมาล า และคาราวานรถยนต์ที่ เพิ่มมากเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส าหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ
ได้รับแรงสนับสนุนจากราคาน้ ามันที่ลดลงกระตุ้นการเดินทาง

ท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับแรงส่งเสริมจากการจัดกิจกรรมและ
ประชุมสัมมนาของภาครัฐในหัวเมืองส าคัญ โดยในไตรมาสนี้มีตัวช้ีวัด
ที่ขยายตัวอย่างชัดเจน ได้แก่ จ านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานรวม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.76 อยู่ที่จ านวน 2.84 ล้านคน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทโรงแรมและภัตตาคารสามารถจัดเก็บได้ 187.1 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 11.44 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ของบุคคลรับอนุญาตลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาทั้งยอด
การซื้อและการขายที่ร้อยละ 12.93 และ 22.49 ตามล าดับ 

 การค้าต่างประเทศ 

การค้าต่างประเทศไตรมาสแรกของปีนี้ มีมูลค่า 862.3 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 ดุลการค้า 202.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.51 การส่งออกมีมูลค่า 532.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.89 ตามการส่งออกช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลาด
สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ด้านการน าเข้ามีมูลค่า 
330 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 4.62 จากระยะเดียวกันปีก่อน 
ตามการน าเข้าที่ลดลงของวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิตใน
อุตสาหกรรมส่งออก 

 การค้าชายแดน 

การค้าชายแดนภาคเหนือในไตรมาสนี้มีมูลค่า 29,107.29 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.12 แบ่งออกเป็น
การส่งออก 28,197.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.85 และการ
น าเข้า 909.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 52.29  

การค้ากับเมียนมาร์มีมูลค่า 20,371.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.16 โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82 เพิ่มขึ้นในทุกด่าน (ยกเว้น
ด่านแม่สายและด่านเชียงดาว) จากการเพิ่มขึ้นของน้ ามันดีเซลและ
สินค้าอุปโภค-บริโภค ด้านการน าเข้าลดลงถึงร้อยละ 85.03  โดยใน

เศรษฐกิจ 
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ส่วนของด่านแม่สายมีมูลค่าการค้าลดลงถึงร้อยละ 31.24 ลดลงทั้ง
การน าเข้าและส่งออก เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในเขตปกครอง
ตนเองโกกังทางตอนเหนือของรัฐฉาน และการปราบปรามยาเสพติด
บริเวณชายแดน ส าหรับการค้าชายแดนในด่านแม่สอดมีมูลค่าการค้า
เพิ่มขึ้นไม่มากร้อยละ 11.48 จากเดิมที่เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 80 ในช่วง
เวลาเดียวกันปีก่อน โดยไตรมาสนี้มูลค่าการน าเข้าลดลงร้อยละ 
98.55 จากการน าเข้าสินค้าที่ลดลงเกือบทุกชนิด เช่น โค -กระบือ, 
ถั่วลิสง, แร่พลวงและถั่วเขยีวผิวมัน และลดลงตลอดทั้งไตรมาส ส่วน
การส่งออกเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่ควร ร้อยละ 19.05 ส่วนหนึ่งเป็น
ผลกระทบจากการที่ทางการไทยห้ามไม่ให้รถยนต์บรรทุกน้ ามัน
เช้ือเพลิงส่งน้ ามันผ่านโดยใช้ท่อสายส่งและต่อสายยางจากรถน้ ามัน
ไปยังฝั่งเมียนมาร์ โดยให้ผ่านในช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์
แทน ซึ่งท าให้ชนกลุ่มน้อยไม่พอใจจนปิดท่าขนส่งสินค้ากว่า 30 แห่ง 

ส าหรับการค้ากับลาว มีมูลค่า 6,009.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
48.63 แบ่งเป็นการส่งออกร้อยละ 49.22 โดยเพิ่มขึ้นในทุกด่าน การ
น าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 เพิ่มขึ้นในทุกด่านเช่นกัน โดยเฉพาะที่
ด่านเชียงแสน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาพ้ืนท่ีในแขวงบ่อแก้ว 
และหลวงน้ าทาจากการลงทุนของจีน ท าให้มีความต้องการสินค้า
วัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน 

ส าหรับการค้ากับจีนตอนใต้มูลค่าอยู่ที่ 2,727.06 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.27 แบ่งเป็นการส่งออกที่ลดลงร้อยละ 19.14 ตามการ
ลดลงของน้ ามันดีเซลหมุนเร็วและสินค้าอุปโภค -บริโภค เนื่องจาก
เศรษฐกิจจีนอยู่ในช่วงชะลอตัวลง ด้านการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
30.89 โดยเพิ่มขึ้นในทุกด่าน (ยกเว้นด่านเชียงแสนและด่านทุ่งช้าง) 

 การลงทุนภาคเอกชน 

อยู่ในอัตราที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน(จัดท าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) ลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.89 อยู่ที่ 119.1 จากการลดลงของภาคการ
ก่อสร้างโดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 
32.26 ลดลงในพื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย และ
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน ที่
ลดลงร้อยละ 36.21 เนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนส่วนใหญ่
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีก่อน  

ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนใหม่และขยายกิจการ ลดลง
ทั้งจ านวนโรงงานและวงเงินลงทุน ร้อยละ 14.94 และ 46.52 โดยมี
จ านวน 148 โรงงาน และวงเงินลงทุน 3,389 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี้
มีโรงงานขนาดใหญ่ที่ลงทุนในภาคเหนือ เช่น ประเภทศูนย์บริการ
ซ่อมรถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และประเภทซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสี
รถยนต์ในจังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จ าหน่าย
ทะเบียนโรงงานมีจ านวน 17 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 โดยมีวงเงิน
ลงทุน 56.19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.32 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด 
ตาก เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ 

 การบริโภคภาคเอกชน 

การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2556 โดยดัชนีการอุปโภคภาคเอกชนอยู่ที่ 149 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36 มีปัจจัยสนับสนุนจากการจับจ่ายใช้สอยของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ราคาน้ ามันอยู่ในระดับต่ า
กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งเพิ่มอ านาจซื้อ
ของประชาชน โดยมีเครื่องบ่งช้ีที่ขยายตัว ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22 การใช้
ไฟฟ้าของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 4.78 ส่วนปริมาณการจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.69 ส่วนหนึ่งมาจากการจัด
กิจกรรมการขายของผู้ผลิตและผู้แทนจ าหน่าย อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนยังลดลงต่อเนื่องร้อยละ 15.74  

 
 ภาคการเงิน 

ยอดเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม มียอด
คงค้าง 613.96 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงระยะ
เดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากของส่วน
ราชการและสถาบันการศึกษาที่ฝากไว้ช่ัวคราวก่อนน าไปใช้โครงการ
ต่างๆ ในช่วงต่อไปส าหรับสินเช่ือมียอดคงค้าง 602.40 พันล้านบาท 
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.4 จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยมีการให้
สินเช่ือเพิ่มขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีกค้าส่ง ส าหรับ
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาสนี้มี
อัตราส่วนที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 
91.25  

 

 อัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในไตรมาสนี้อยู่ที่ 105.85 หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 
0.78 เป็นผลมาจากการลดลงของน้ ามันเช้ือเพลิง โดยในสินค้า
พลังงานลดลงร้อย 12.85 แต่เมื่อพิจารณาดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
(ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.56 อยู่ที่ 
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106 ตามการสูงขึ้นในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.95 ในสินค้าประเภทสัตว์น้ า เนื้อสัตว์ เครื่องประกอบอาหาร แต่
สินค้าประเภท ไข่ เป็ด ไก ่กบ ผัก และผลไม้ ลดลง เป็นผลจากการที่
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภค
ลดลง ด้านหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า และหมวดเคหสถาน 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.95 และ 0.94 ตามล าดับ  

 

2. เศรษฐกิจภาคเหนือในระยะต่อไป 

เศรษฐกิจภาคเหนือในระยะต่อไปมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงส่งที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจภาคเหนือ การลดลงของราคาน้ ามันในประเทศซึ่งเป็นแรง
กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและเพิ่มอ านาจซื้อให้กับประชาชน การ
ส่งออกที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการค้าชายแดนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจภาคเหนือยังมีข้อจ ากัดในด้านราคาสินค้า
เกษตรที่อาจจะส่งผลต่อก าลังซื้อของเกษตรกร การลงทุนภาคเอกชน
จากการซบเซาในภาคการก่อสร้าง  

 

 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ  

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญ 2556 2557 
2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

ข้าวเปลือกเจ้า 15% (บาท/ตัน) 9,640.40 7,914.60 7,567.50 7,178.30 8,091.50 7,873.30 7,627.1 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน14% (บาท/กิโลกรัม) 7.90 7.20 6.70 7.20 7.50 7.40 8.4 

อ้อยโรงงาน (บาท/ตัน) 1,077.10 989.20 997.10 1,018.80 n.a. 906.70 974 

สุกรพันธุ์ผสมมีชีวิต น้ าหนกั 100 กก. ขึน้ไป (บาท/กิโลกรัม) 64.70 72.60 71.60 76.60 76.20 66.10 62.1 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ  (บาท/กโิลกรัม) 44.30 43.50 44.20 43.60 44.20 42.00 38.90 

ไข่ไก่สด คละ (บาท/100 ฟอง) 303.20 307.20 314.00 301.70 314.00 299.30 285.70 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร (ล้านบาท) 492.90  542.10  167.9 133.5 110 129.8 187.1 

- ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน (พันคน) 6,899.20  8,660.30  2,188.60  1,876.80  2,001.30  2,593.70  2,846.00 

-  การใช้ไฟฟ้าภาคบริการ (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) 380.30  n.a.  84.00  103.60  99.10  95.30  n.a 

- มูลค่าการส่งออก (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 1,967.00  2,068.90  498.00  502.30  541.00  527.60  532.3 

- มูลค่าการน าเข้า (ลา้นดอลลาร์ สรอ.) 1,364.60  1,447.00  346.00  343.00  406.10  351.90  330.00 

- มูลค่าการค้ารวม (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 3,331.60  3,515.90  844.00  845.30  947.10  879.50  862.30 

- ดุลการค้า (ล้านดอลลาร์ สรอ.) 602.40  621.90  152.00  159.30  134.90  175.70  202.30 

- มูลค่าการส่งออก (ลา้นบาท) 81,587.39  102,783.78  24,766.21  25,056.78  25,083.89  27,876.90  28,197.44 

- มูลค่าการน าเข้า (ลา้นบาท) 6,955.82  8,891.53  1,896.69  1,659.00  2,850.74  2,485.10  909.85 

- มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 88,543.21  111,675.31  26,662.90  26,715.78  27,934.63  30,362.00  29,107.29 

- ดุลการค้า (ล้านบาท) 74,631.57  93,892.25  22,869.52  23,397.78  22,233.15  25,391.80  27,287.59 

- พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 1844.90  1715.50  556.80 396.70 367.90 394.10 377.2 

- ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน (ล้านบาท) 957.00  882.20  208.50 201.90 212.00 259.70 133.00 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต ์จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
(ล้านบาท) 5,713.90  5,835.60  1,540.40  1,537.90  1,423.30  1,370.10  1,576.6 
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เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญ 2556 2557 
2557 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

- รถจักรยานยนต์จดทะเบียน (คัน) 332,308  279,136  69,054  76,351  70,859  61,960  77,311 

- รถยนต์จดทะเบียน (คัน) 159,060  104,772  34,342  28,413  24,462  17,555  28,935 

- เงินฝากธนาคารพาณิชย ์(พันล้านบาท) 583,593  603,337  593,419  587,680  584,345  603,337  613,958 

- สินเชื่อธนาคารพาณิชย ์(พันล้านบาท) 568,264  595,647  571,756  571,774  579,394  595,647  602,396 

- สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (ร้อยละ) 97.37  98.73  96.35  97.29  99.15  98.73  91.25 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปรวมทุกรายการ 105.28  107.33  106.68 107.83 107.80 107.02 105.85 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) 103.57  105.25  104.37 105.28 105.55 105.79 106.00 

แหล่งที่มาข้อมูล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th 
กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th 
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า www.price.moc.go.th 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย www.pcoc.moc.go.th 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดตาก www.moc.go.th/opscenter/tk 

http://www.bot.or.th/
http://www.oae.go.th/
http://www.dft.go.th/
http://www.price.moc.go.th/
http://www.pcoc.moc.go.th/
http://www.moc.go.th/opscenter/tk
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 ภาวะการจ้างงาน 

ในเดือนกุมภาพันธ์น้ี ภาคเหนือมีจ านวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน
จ านวน 9.47 ล้านคน ซึ่งประชากรวัยแรงงานเพิ่มจาก 9.46 ล้านคน
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 
6.48 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.4 ของจ านวนประชากรวัย
แรงงาน ในจ านวนนี้แบ่งเป็นผู้มีงานท า 6.37 ล้านคนหรือคิดเป็น
ร้อยละ 98.3 ของก าลังแรงงานรวม และผู้ว่างงานมีจ านวน 0.05 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยสัดส่วนของผู้ว่างงานเท่ากับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ผู้มีงานท าส่วนใหญ่อยู่ในภาค
บริการคิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาท างานในภาคเกษตรร้อยละ 
44.0 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 11.2 โดยผู้มีงานท าในภาค
บริการเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งก าลังแรงงานที่มี
งานท าร้อยละ 8.0 ไม่มีการศึกษา ร้อยละ 49.9 จบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และมีเพียงร้อยละ 14.9 จบการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

ภาวะก าลังแรงงาน การมีงานท าและการว่างงาน 
ปี 2557 -2558 (รอบท่ี 1 มกราคม-มีนาคม) 

(หน่วย : พันคน) 

รายการ 2557 2558 

1. ประชากรวยัแรงงาน 9,464 9,476 

2. ก าลังแรงงานรวม 6,540 6,484 

3. ผู้มีงานท า 6,428 6,374 

 ภาคเกษตร 2,889 2,807 

 อุตสาหกรรม 721 709 

 บริการ 2,818 2,858 

4. ผู้ว่างงาน 54.4 51.9 

5. อัตราการวา่งงานรวม 0.8 0.8 
 

 

 

 สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 
ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเป็น
ปัญหาส าคัญ ซึ่งจะปรากฏชัดเจนในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม- เมษายน) 
ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีสภาวะอากาศแห้งและนิ่ง ท าให้
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน 
นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่า ประกอบกับใน

ช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรจะเผาเศษวัสดเุพื่อเตรียมพื้นที่ส าหรบัท า
การเกษตรในช่วงฤดูฝน 

ในช่วงวันที่ 1 - 23 มีนาคม 2558 ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา 
และตาก มีสถานการณ์หมอกควันแย่ลงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2557 โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง มี
ค่าเพิ่มขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ  ในปี 2557 จังหวัด
เชียงรายมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เท่ากับ 253 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 381 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจาก 275 เป็น 299 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มี 2 จังหวัดที่มี
ปัญหาหมอกควันน้อยลง แต่ยังคงเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 
ช่ัวโมง ลดลงจาก 318 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 303 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดพะเยา(จาก 298 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์ เมตร เป็น 265 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ) 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจ านวนวันที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
พบว่า จ านวนวันที่มีค่า PM10 สูงเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
มีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 13.55 วันในปี 2558 ลดลงจาก 14.11 วันใน
ปี 2557 เล็กน้อย  

จ านวนวันทีม่ีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงเกินมาตรฐานเปรียบเทียบ 
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 23 มี.ค. ปี 2557 กับ ปี 2558 

 
จังหวัด 

ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด 
(มคก./ลบ.ม.) 

จ านวนวันที่เกิน
มาตรฐาน (วัน) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 
1. เชียงใหม่ 275 299 21 16 
2. ล าพูน 175 215 12 8 
3. แม่ฮ่องสอน 318 303 10 15 
4. ล าปาง 229 238 20 18 
5. เชียงราย 253 381 11 15 
6. พะเยา 298 265 17 16 
7. แพร ่ 184 215 16 10 
8. น่าน 163 197 15 9 
9. ตาก 144 173 5 15 

เฉลี่ย   14.11 13.55 

อย่างไรก็ดี ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2558 มีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาวะสังคม 
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ใน 9 จังหวัดภาคเหนือทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
จังหวัดตากท่ียังมีค่า PM10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 163 และ 
133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ  

สถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชยีงใหม่ 

ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่เริ่มประสบปัญหาหมอกควันตั้งแต่ต้น
เดือนมีนาคม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเกิดไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณ
กว้าง จากข้อมูลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 พบจุดความร้อนจากการ
เผา (hotspot) มากกว่า 86 จุด กระจายไปตามพื้นที่อ าเภอต่างๆ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบจุดความร้อนมากที่สุดที่อ าเภอแม่แจ่ม 
จ านวน 21 จุด รองลงมาเป็นพื้นที่อ าเภอเชียงดาว ตรวจพบจุด
ความร้อน 16 จุด กล่าวได้ว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่มีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน วัดได้ 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(ค่าเฉลี่ยจาก 24 ชั่วโมง) แต่เมื่อตรวจสอบรายชั่วโมงจะพบว่ามี
ค่าสูงถึง 400 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน
และปริมาณฝุ ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเกิน
มาตรฐานเป็นระยะเวลายาวต่อเนื่องนับ 10 วัน นอกจากนี้ จาก
ข้อมูลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกรมควบคุม
มลพิษพบว่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กระดับ 
2.5 ไมครอน ประมาณร้อยละ 90 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจาก
การเผาป่าหรือการเผาปรับพื้นที่เพื่อท าการเกษตร โดยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน และไม่สามารถป้องกันโดยใช้หน้ากากอนามัย 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

(1) ปัญหาหมอกควันที่ เกิดขึ้น ในจังหวัด เชียงใหม่ ได้ส่ งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในช่วง เดือนมีนาคม  โดย  
นายพรชัย จิตรนวเสถียร  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ย ว
จังหวัด เชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง ได้แจ้งขอเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวและเข้าพักโรงแรม
ออกไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากได้ทราบข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดความกังวลและขาดความเช่ือมั่น ท าให้
นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบแทน ขณะที่นักท่องเที่ยวที่จองมาล่วงหน้ายังไม่มีการ
ยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความประสงค์จะ
เข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคม และทราบสถานการณ์หมอกควัน
ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เกือบทุกปีอยู่แล้ว 

(2) โรงแรมต่างๆ ในเชียงใหม่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน
ที่เกิดขึ้น โดยอัตราการเข้าพัก และยอดการจองห้องพักยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ไม่มีการยกเลิกห้องพักจากปัญหาหมอกควันดังกล่าว 

(3) ปัญหาหมอกควันส่งผลให้เครื่องบิน 4 เที่ยวบินไม่สามารถลง
จอดที่สนามบินเชียงใหม่ได้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เนื่องจาก
ทัศนวิสัยไม่ดี  

 

ผลกระทบด้านสขุภาพ 

(1) สถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้มีผู้ป่วย
ใน 4 กลุ่มโรค (ข้อมูลวันที่ 1-7 มีนาคม 2558) ทั้งสิ้น 72,134 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 1,720.50 คนต่อประชากรแสนคน กลุ่มโรคที่มี
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด อัตรา
ป่วย 625.55 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรคทางเดิน
หายใจทุกชนิด อัตราป่วย 518.74 คนต่อประชากรแสนคน  จังหวัดที่
มีอัตราป่วยของผู้ป่วยสูงสุด  ได้แก่ จังหวัดล าพูน อัตราป่วย 
2,471.87 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดน่าน และ 
พะเยา อัตราป่วย 1,976.72 คน และ 1,856.27 คน ต่อประชากร
แสนคน  

(2) หากพิจารณาถึงการเจ ็บป่วยจากปัญหาหมอกควันของ
ประชาชนจังหว ัดเช ียงใหม่ สร ุปได ้ว ่า  ในช ่ว งระหว่าง 1 -7 
มีนาคม มีผู ้ป่วยจาก 4 กลุ่มโรคส าคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด กลุ่มโรคตาอักเสบ 
และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ จ านวน 21,958 ราย ในช่วงระหว่าง 8-14 
มีนาคม จ านวน 23,042 ราย และ ช่วง 15-21 มีนาคม 24,571 ราย 
ซึ่งสูงกว่าจ านวนผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
หมอกควันของปี 2556 ท่ีมีจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 18,000 ราย 
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ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 1/2558 

 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาส 
1/2558 ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมาเป็นผล
มาจากการใช้จ่ายงบลงทุน ของภาครัฐ ที่ขยายตัวสูงตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย อย่างไรก็ตาม
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนชะลอลง และการลงทุนของ
ภาคเอกชน หดตัวลงตามภาวะก่อสร้าง ส าหรับการค้าผ่านแดน
ชะลอตัวลงจากภาวะการส่งออก ที่หดตัวต่อเนื่อง 

แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 2/2558 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
จากไตรมาส 1/2558 จากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ให้
ความส าคัญกับโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ต าบลละล้าน รวมทั้งการปรับเพิ่ม
เงินเดือนข้าราชการ ท่ีจะมีการตกเบิกในช่วงไตรมาสนี้ ประกอบกับ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ 2558 ที่ยังมีความต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น ส าหรับการค้าผ่านแดน 
คาดว่ายังคงขยายตัวดีจากการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 
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บทความ/สถานการณ์ที่ส าคัญ 

สถานการณ์หนี้สินภาคครัวเรือน :ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน อยู่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รอง
จาก กทม. และ 3 จังหวัด โดยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่า 
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ และหากพิจารณาหนี้สินต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
สัดส่วนหน้ีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มากท่ีสุด อยู่ท่ีร้อยละ 54.7 
สะท้อนถึงโอกาสทางด้านรายได้ที่อยู่ในระดับต่ า 

ภาวะเศรษฐกิจไตรมาส 1/2558 เมื่อเปรียบเทียบตัวช้ีวัดทั้งด้านอุปสงค์
และอุปทานในแต่ละภาคการผลิต เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ช้ีให้เห็นว่าเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมปรับตัวดีขึ้น
จากการใช้จ่ายงบลงทุน ของภาครัฐ ที่ขยายตัวสูงตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างไรก็ตามการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน 
และการค้าผ่านแดนชะลอตัวลง ส าหรับการลงทุนของภาคเอกชน 
หดตัวลง ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของภาคพิจารณาจากตัวช้ีวัดที่ส าคัญใน
แต่ละด้าน สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

 ด้านการผลิต 

1. ภาคเกษตรกรรม 

ราคาสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวปรับตัว
ลดลง  ส่วนมันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันเส้น
ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

 ข้าว ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% รวมข้าวหอมมะลิ ในไตรมาสที่ 
1/2558 ลดลงจากระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากเกวียนละ 
14,222 บาท ในไตรมาสที่ 1/2557 เป็นเกวียนละ 13,639 บาท 
หรือ ลดลงร้อยละ 4.1 ส่วนข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว 
ในไตรมาสนี้ ราคาปรับลดลงเป็นเกวียนละ 10,769 บาท จาก 
12,100 บาทต่อเกวียน ในไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา หรือ
ลดลงร้อยละ 11.0 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตจ านวนมากในท้องตลาด 

 มันส าปะหลัง ราคามันส าปะหลัง ไตรมาสนี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 
2.23 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 2.14 ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เนื่องจากตลาดต่างประเทศ
ยังมีความต้องการต่อเนื่อง 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไตรมาสนี้ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 8.68 บาทเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.06 บาท ใน
ไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.3 
เนือ่งจากมีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มากขึ้น 
และผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยภาคอุตสาหกรรม 

2. ภาคอุตสาหกรรม 

ผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมปรับตัวดีขึ้น 

การผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา ตามการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ ท่ีขยายตัว นอกจากนี้การผลิตเพื่อส่งออกช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ขยายตัวตาม
ความต้องการของตลาดน าเข้า ขณะที่การผลิตน้ าตาลทราย
ชะลอลง จากปริมาณสต็อกน้ าตาลโลกอยู่ในระดับสูง 

เศรษฐกิจ 



 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หน้า 9 

3. ภาคการค้า 

ภาคการค้าไตรมาส 1/2558 ชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาส
เดียวกันปีที่ผ่านมา 

ภาวะการค้าไตรมาสนี้ชะลอลงเล็กน้อยโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่าย
ในหมวดสินค้าคงทน โดยยอดการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อ
รถยนต์คันแรกส่งผลให้ยอดการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
หดตัวลงถึงร้อยละ 24.3 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 35.8 ในไตรมาส
ที่ผ่านมาและรถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 11.0 เทียบกับการ
หดตัวร้อยละ 12.6  ในไตรมาสที่ผ่านมา  

อัตราการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพากร สรรพาสามิต ศุลกากร และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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4. ภาคการก่อสร้าง 

ภาคการก่อสร้างไตรมาสนี้ยังคงหดตัวลงแต่ปรับตัวดีขึ้น เมื่อ
เทียบจากไตรมาสที่ผ่านมา 

การก่อสร้างในไตรมาสนี้ หดตัวลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขต
เทศบาล เท่ากับ 516.0 พันตารางเมตร หรือหดตัวร้อยละ 2.1 
จากการหดตัวร้อยละ 29.8 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยลดลงของ
การก่อสร้างทั้งอาคารที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในเขตเทศบาลเทยีบ
กับช่วงเดียวกันปทีี่ผ่านมา 
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 ด้านการใช้จ่ายหรืออุปสงค์ขั้นสดุท้าย 

1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนโดยรวมชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมา 
พิจารณาจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ชะลอลง จากร้อยละ 
9.7 ในไตรมาสที่ผ่านมา เหลือเพียงร้อยละ 7.9 ในไตรมาสนี้ และ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย ชะลอลงร้อยละ 5.3 จาก
ร้อยละ 9.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกัน
ของปีท่ีผ่านมา 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันปีผ่านมา 
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2. การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา 

โดยพิจารณาจากโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ใน
ไตรมาสนี้มีจ านวน 58 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาส
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวน 27 โครงการ หรือขยายตัว
ร้อยละ 114.8 ส่วนเงินลงทุนในไตรมาสนี้มีมูลค่า 16,650 ล้านบาท 
หรือขยายตัวร้อยละ 1,082.6 

อัตราการเปลี่ยนแปลงกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เทียบกับช่วงไตรมาส
เดียวกันในปีที่ผ่านมา 

3. การใช้จ่ายรัฐบาล รัฐบาลขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา โดย
ไตรมาสที่ 1/2558 มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการทั้งสิ้น 76,400 ล้านบาทหรือขยายตัวร้อยละ 13.5 จาก
ที่หดตัวร้อยละ 21.7 ในไตรมาสที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการ
เบิกจ่ายในส่วนรายจ่ายประจ าหดตัวร้อยละ0.3ปรับตัวดีขึ้น จาก
ที่หดตัวร้อยละ 27.3 ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนขยายตัวร้อยละ
118.0 จากที่ขยายตัวร้อยละ 179.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา 
ส าหรับการจัดเก็บรายได้ภาษีรวมของภาครัฐบาลไตรมาสนี้ มี
มูลค่า 16,869 ล้านบาท ขยายร้อยละ 11.9 ปรับตัวสูงขึ้นจาก 
ร้อยละ 7.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยการจัดเก็บภาษีสรรพากร
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ขยายตัวร้อยละ 6.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ผ่านมา 
ส่วนภาษีสรรพสามิต ปรับตัวดีขึ้นโดยขยายตัวร้อยละ 19.9 จาก
ร้อยละ 10.0 ในไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนภาษีศุลกากร ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.0 ในไตรมาสที่ผ่านมา 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้จา่ยของรัฐบาลเทยีบกบัช่วงไตรมาสเดยีวกัน
ของปีผ่านมา 
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4. การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับช่วง

ไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยขยายตัวร้อยละ 5.4 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 24.0 ในไตรมาสผ่านมาซึ่งการค้าผ่านด่าน
ศุลกากรไทย-ลาว และไทย-กัมพูชามียอดรวมทั้งสิ้น 64,446
ล้านบาท โดยปัจจัยที่ส าคัญมาจาก 

 การค้าชายแดนไทย- ลาว ที่มีมูลค่า 63,233 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เนื่องจากการส่งออก 39,810 ล้านบาท 
หดตัวลงร้อยละ 9.5 จากที่หดตัวร้อยละ 5.1 ในไตรมาสที่
ผ่านมา ส่วนมูลค่าการน าเข้า 23,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
44.2 ในทิศทางที่ชะลอลงจากร้อยละ 106.1 ในไตรมาสที่แล้ว  

 การค้าชายแดนไทย- กัมพูชา มีมูลค่า 1,213 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 29.8 โดยมูลค่าส่งออก 570.1 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 20.9 ส่วนมูลค่าการน าเข้า 642.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 200.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา 

อัตราการเปลี่ยนแปลงส่งออกและน าเข้าของการค้าชายแดนเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปีที่ผ่านมา 

 

 

 ด้านการเงิน เงินเฟ้อ และการจ้างงาน 

1. ภาวะการเงิน ไตรมาสที่ 1/2558 มีปริมาณเงินฝากคงค้างของ
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งสิ้น 638.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
ส่วนด้านสินเช่ือคงค้าง เท่ากับ 866.7 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
10.0 จากช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา เป็นผลจากเงินฝากของส่วน

ราชการเป็นส าคัญ ด้านสินเช่ือคงค้างขยายตัว ร้อยละ 10.0 
จากไตรมาสก่อน ทั้งจากสินเช่ือที่ให้แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
ธุรกิจค้าส่งปลีกและการผลิต และสินเช่ือที่ให้แก่ภาคครัวเรือนที่
ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
เงินฝากคงค้างชะลอตัวลง แต่สินเช่ือคงค้างขยายตัวจากไตรมาส
ก่อนตามสินเช่ือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของรัฐบาล 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เทียบกับไตรมาส
เดียวกันปีที่ผ่านมา 

2. ภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว หดตัวร้อยละ 0.8เมื่อเทียบกับร้อยละ1.9 ในไตรมาส
ที่ผ่านมา จากราคาน้ ามันเช้ือเพลิงที่ลดลงตามราคาน้ ามัน
ตลาดโลก ประกอบกับหมวดอาหารราคาชะลอตัวลงจาก
มาตรการควบคุมราคาสินค้าของภาครัฐ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา 

 
 
3. ภาวการณ์จ้างงานในไตรมาสที่ 1/2558 มีอัตราการว่างงาน

ร้อยละ 0.8 จากร้อยละ 0.99 ในไตรมาสที่ผ่านมาส่วนต าแหน่ง
งานว่างทั้งสิ้น 17,563 อัตรา มีผู้มาสมัครงานท้ังสิ้น 26,548 คน 
และมีผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน 17,292 คน ชะลอตัวลงร้อยละ 
17.3 จากที่ขยายตัวรอ้ยละ 53.3 ในไตรมาสที่ผ่านมา ส าหรับคนไทย
ที่เดินทางไปท างานต่างประเทศ มีทั้งสิ้น 15,332 คน ชะลอตัว
ร้อยละ 3.3 จากการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในไตรมาสที่ผ่านมา 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานการจัดหาเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา  แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2558 

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะปรับตัวดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา จากนโยบาย
เศรษฐกจิของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับโครงการสร้างรายได้ 
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ต าบลละล้าน รวมทั้งการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ที่จะมี
การตกเบิกในช่วงไตรมาสนี้ ประกอบกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 
2558 ที่ยังมีความต่อเนื่องจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น ส าหรับการค้าผ่านแดน 
คาดว่ายังคงขยายตัวดีจากการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อนบ้าน 

เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการ 
2557 2558 

อัตราการขยายตัวเทียบกับระยะ
เดียวกันของปีที่แล้ว (%) 

Q4 Q1 Q1 Q4/2557 Q1/2558 
ภาคการเกษตร 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/เกวียน) 

     

- ข้าวเปลือกเจ้านาปี 5 % รวมข้าวหอมมะลิ(บาท/เกวยีน) 14,331 14,222 13,639 -8.5 -4.1 
- ข้าวเปลือกเหนียว10%เมล็ดยาว(บาท/เกวียน) 10,455 12,100 10,769 -15.0 -11 
- หัวมันส าปะหลังสดคละ (บาท/กก.) 2.28 2.14 2.23 2.7 4.2 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 7.53 6.06 8.68 11.1 43.3 
- ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 46 65.4 45.5 -37.1 -30.4 

นอกภาคเกษตร      
- โครงการที่ได้รับ BOI (โครงการ) 31 27 58 29 114.8 
- เงินลงทุน (ล้านบาท) 16,591 1,408 16,650 189 1,082.6 
- พื้นที่อนุญาตกอ่สร้างในเขตเทศบาล(พันตร.ม.) 562 526 516 -29.8 -2.1 

ภาคการเงินการคลัง      
- เงินฝาก (ล้านบาท) 631 608 638 2.9 4.9 
- สินเชื่อ (ล้านบาท) 838 787 866 7.9 10.0 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ลา้นบาท) 3,315 3,344 3,608 9.7 7.9 

มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท)      
- มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท) 65,088 61,146 64,446 24.0 5.4 
- มูลค่าการส่งออก (ลา้นบาท) 39,840 44,688 40,380 -5.1 -9.6 
- มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 25,248 16,458 24,066 105.7 46.2 

การจ้างงาน      
จ านวนผูว้่างงาน (ล้านคน) 0.050 0.124 0.10 -28.4 -19.0 
อัตราการวา่งงาน (ร้อยละ) 0.40 0.99 0.80 -28.6 -19.2 
จ านวนแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ(คน) 16,721 14,849 15,332 5.4 3.3 

ดัชนีราคา      
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย 
(ปี 2554=100) 

108.1 107.1 106.2 1.9 -0.8 

ที่มา : ธปท.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สถานการณ์เด่น/บทความพิเศษของ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ไตรมาส 1/2558 

สถานการณ์หนีส้ินภาคครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาพรวมท่ัวไป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่ยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักท าให้มีจ านวนเกษตรกรรมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีพ
เกษตรกรรมจ านวนมาก โดยเมื่อพิจารณาจากประมาณการณ์มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคมีสัดส่วนมากถึง 1 ใน 4 ของภาค แต่
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับต่ าที่สุด
เมื่อเทียบกับท้ังประเทศ คิดเป็นเพียง 1 ใน 3 ของรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของคนท้ังประเทศ 

จากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นภาคที่มีรายได้ต่ าแต่
กลับมีปริมาณหนี้สินครัวเรือนที่ผกผันกับรายได้ จึงได้ท าการ
วิ เคราะห์ที่ปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกั บการเป็นหนี้ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิและ
ข้อมูลปฐมภูมิมีดังนี ้

รูปที่ 1 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือนของครัวเรือน 

 
ที่มา :  ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดย สพอ. 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายจ่ายถือว่าต่ าสุดล าดับสองรองจาก
ภาคเหนือ และหากเปรี ยบเทียบรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนกับ 
กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดใกล้เคียง (นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) ปรากฏว่ามีรายจ่ายต่ ากว่าประมาณ 2.1 เท่า และ
ต่ ากว่าระดับประเทศ ประมาณ 1.3 เท่า โดยกรุงเทพมหานคร และ 
3 จังหวัด มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุดของประเทศ รองลงมาได้แก่ 
ภาคใต้  ภาคกลาง ซึ่งรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนมาก
ที่สุด ร้อยละ 89.7 ทั้งนี้เป็นผลมาจากรายจ่ายค่าซื้อยานพาหนะ ที่มี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากนโยบายรถยนต์คันแรก ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีสัดส่วนค่าซื้อยานพาหนะมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ แต่กลับ
พบว่ารายจ่ายเพื่อการศึกษากลับต่ าที่สุดจากจ านวนรายจ่ายทั้งหมด 

 

รูปที่ 2 รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

 
ที่มา :  ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดย สพอ. 

จ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้   

เมื่อพิจารณาจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งประเทศ มีจ านวน 10.85 
ล้านครัวเรือน พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนครัวเรือนที่
เป็นหนี้สูงสุด ถึงร้อยละ 40.3 ของครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งประเทศ 
รองจากมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ ตามล าดับ ส าหรับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหน้ีต่ าสุด 

 รูปที่ 3 จ านวนครัวเรือนที่เป็นหน้ี 

 
ที่มา :  ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดย สพอ. 

จ านวนหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน เป็นอันดับ 
2 ของประเทศ รองจาก กทม. และ 3 จังหวัด โดยมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนสูงกว่า ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ และหากพิจารณา
หนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมากท่ีสุด สะท้อนถึงโอกาส
ทางด้านรายได้ที่อยู่ในระดับต่ าและเมื่อเทียบต่อความจ าเป็นด้าน
รายจ่ายแล้วท าให้เกิดภาระจ าเป็นในการกู้หนี้ยืมสิน 

รูปที่ 4 หน้ีเฉลี่ยต่อครัวเรือน 

 
ที่มา :  ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ค านวณโดย สพอ. 
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สถานะครัวเรือนภาคเกษตร 

จ านวนครัวเรือนภาคเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน
ครัวเรือนภาคเกษตร มากท่ีสุดของประเทศ มีจ านวนประมาณ 2.84 
ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.0 ของประเทศ ที่น่าสนใจคือ
รายได้เงินสดสุทธิเกษตรครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
รายได้เงินสดสุทธิเกษตรครัวเรือน ต่ าสุดของประเทศ ซึ่งตอกย้ า
ความยากจนที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อพิจารณา
ขนาดหนี้สินปลายปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ทุกภาคมีแนวโน้ม
ขนาดหนี้สินเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราเพิ่ม
เฉลี่ย 8.2 ต่อปี  

ประเภทของหนี้สิน 

หากพิจารณาวัตถุประสงค์การกู้เงินส่วนใหญ่กู้เพื่อการอุปโภค
บริโภค ซึ่งมีสัดส่วนที่สูง ส าหรับครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการกู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคในสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือกู้
เพื่อใช้ในการท าการเกษตร ส่วนการกู้เพื่อการศึกษาต่ าที่สุด และ
ลักษณะประเภทหนี้สินส่วนใหญ่จะกู้ในระบบอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 
95.3 ของจ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหนี้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการ
กู้นอกระบบมีเพียงส่วนน้อย เนื่องมาจากบางรายไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบได้ แต่ทั้งนี้เงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่นั้นไม่ได้กู้มา
เพื่ อท าการ เกษตร  หากแต่ กู้ ม า เพื่ อการอุ ป โภคบริ โภคใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นหากจะพิจารณาด้านการเป็นหนี้ของคนในภาค
การเกษตรแล้วยังถือว่ามีสวัสดิภาพที่ดีกว่าคนทั่วไป เนื่องจากเป็น
การกู้ยืมกับสถาบันของรัฐที่มีกฎหมายคุ้มครอง และ/หรือในบางปี
หากภาวะการผลิตในภาคเกษตรเกิดปัญหา รัฐจะเข้ามาช่วย
สนับสนุน เช่น การพักช าระหนี้ หรือกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า หรือ
แม้กระทั่งจัดหาสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับเกษตรกรเพื่อเป็น
หลักประกันคือการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมทั้งกองทุน
หมู่บ้าน เป็นต้น 

การขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบของเกษตรกร 

การเป็นหนี้นอกระบบถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้มีรายได้น้อยของ
สังคมไทย นอกจากสะท้อนปัญหาในด้านรายได้แล้วยังส่งผลต่อ
สวัสดิการและความมั่นคงในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันรัฐได้ให้ความส าคัญโดยการเข้า
มาช่วยเหลือโดยเริ่มจากการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสปรับสถานะให้หลุดพ้น
จากการเป็นหนี้นอกระบบ วิธีการที่หลายรัฐบาลเลือกใช้ส่วนใหญ่
ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ โดยในส่วนของเกษตรกรคือผ่านธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเริ่มโครงการเมื่อช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2557 แต่จากการส ารวจและสอบถามธนาคารในพื้นที่
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนมีจ านวน
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นที่กล่าวไว้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นหนี้ในระบบมากกว่านอกระบบ  

 

 

การจ้างงานอยู่ในระดับลดลง และอัตราการว่างงานปรับเพ่ิมขึ้นใน
ไตรมาส 1/2558 จ านวนผู้มีงานท าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม
ทั้งสิ้น 9.4 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 
1.1 จ านวนผู้มีงานท าลดลงจากไตรมาส 4/2557 ถึง 4.6 แสนคน หรือ
ลดร้อยละ 4.7 ในไตรมาส 1/2558 มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.78 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานในไตรมาส 4/2557 ท่ี ร้อยละ 
0.41 และลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่อัตรา
ว่างงานร้อยละ 0.99 เนื่องจากในไตรมาสนี้ เป็นช่วงเวลาที่ภาค
การเกษตรเข้าสู่ฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ แต่การจ้างงานในภาค
การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวดี การใช้จ่ายงบลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ผ่านมา การใช้จ่ายภาคประชาชนยังคงชะลอตัว 

ภาวะการจ้างงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายไตรมาส 

 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ผู้มีงานท าในภาคเกษตรกรรมลดลงมาก จากไตรมาส 4/2557 ในอัตรา
ร้อยละ 19.8 ในไตรมาสนี้  หรือลดลง 1.1 ล้านคน ซึ่งเป็นช่วงที่
เกษตรกรท าการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ เช่น ข้าว อ้อย และมัน
ส าปะหลัง และเข้าสู่ฤดูแล้งหรือเป็นช่วงก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล ซึ่ง
เป็นวิถีชีวิตปกติของเกษตรกรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาครัฐจึงมี
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 1 ต าบล 1 ล้าน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจาย
รายได้ลงสู่ท้องถิ่น ทั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก ขาดรายได้จากการท า
การเกษตร ได้มีอาชีพ มีงานท าเลี้ยงครอบครัว เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ 

ส าหรับการจ้างงานนอกภาคการเกษตร เพิ่มขึ้นมากจากไตรมาส 
4/2557 ถึงร้อยละ 13.6  หรือเพิ่มขึ้น  6 .1 แสนคน สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 8.6 หมื่นคน หรือร้อยละ
11.3 สาขาการก่อสร้างจ้างงานมากขึ้นถึง 2.5 แสนคน หรือร้อยละ 
46.8 รวมทั้งสาขาการขายส่ง ขายปลีกที่มีสัดส่วนในโครงสร้างการ
จ้างงาน ถึงร้อยละ 15.0 มีจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 1.2 แสนคน หรือร้อยละ 
9.0 สาขาโรงแรมและบริการด้านอาหาร มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมาก  
สาเหตุส่วนหน่ึงเนื่องจากงานก่อสร้างจะมีมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งแม้

ภาวะสังคม 



 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หน้า 14 

พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างจะลดลงก็ตาม และยังเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการ
ท่องเที่ยวด้วย 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ข้าวหอมมะลิยังเป็นพืชที่ส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังถือได้ว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งทั้งในและ
ต่างประเทศ และแนวโน้นการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการของคนมี
ความส าคัญเพิ่มขึ้น จึงท าให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้องปรับตัว
ด้านการผลิต โดยเฉพาะการผลิตขาวหอมมะลิที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการผลิตเป็น ข้าวอินทรีย์ ซึงปัจจุบันมีกลุ่มต่างๆ
ได้ด าเนินการตามแนวทางนี้และประสบความส าเรจ็แต่การขยายตัวยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของตลาด เช่น กลุ่ม อโศก กสิกรรมไร้สารพิษ.. 
กลุ่มข้าวคุณธรรม วัดสวนธรรมร่วมใจ.. กลุ่มผูกปิ่นโตข้าว... กลุ่มแพทย์
วิถีธรรม หมอเขียว..กลุ่มเพื่อนปลูกเพื่อนกินสหกรณ์ผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ จ ากัด..กลุ่มต่างๆเหล่านี้ มีเครือข่ายที่เพราะปลูกกระจายอยู่ใน
หลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดยโสธร 
อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีก าหนดกฎเกณฑ์การผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ปราศจากสารพิษสารเคมีเป็นหลักและภายใน
กลุ่มและเครือข่าย จะมีโรงสีเป็นของตนเอง มีการแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ข้าวขัดขาวมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้องมะลิอินทรีย์ มีบรรจุภัณฑ์
และเครื่องหมายของตนเอง ท าการตลาดเอง เป็นลักษณะตลาดขายตรง
ส่งถึงผู้บริโภค หรือผ่านองค์กรเครือข่ายที่มิได้แสวงหาก าไร มีโรงปุ๋ย
อินทรีย์เอง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะต้องเป็นผู้มีใจท่ีเป็นอินทรีย์ มี
ความตั้งมั่นในแนวทางอินทรีย์เท่านั้น จากการที่ปรับเปลี่ยนจากนาเคมี
เป็นอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนโดยตรง การรวมตัวกันและท าการแปรรูป
เอง และท าการตลาดแบบขายตรงยังผู้บริโภค นั้นสามารถลดหรือตัด
พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีขนาดใหญ่ได้ ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการ
ขายข้าวเปลือกมากขึ้นอย่างเป็นธรรม ผู้ผลิตไม่ต้องเสี่ยงจากสารเคมี ผู้
ซื้อได้บริโภคข้าวมะลิที่ปลอดภัย ใหม่สดและมีคุณค่าต่อสุขภาพสูงใน
ราคาที่ไม่แพงจนเกินไป พื้นที่การผลิตปรับสู่สภาพแวดล้อมสมดุล 

ส่วนต่างที่พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีขนาดใหญ่ได้รับ น ากลับมาให้
เกษตรกรได้หรือไม่ จากการศึกษาของเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช. โดยการรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการลงมือท าการผลิตจริงในพื้นที่จังหวัด
อ านาจเจริญ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการตลาด พบ
ข้อเท็จจริงว่า การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 105 ที่อาศัยน้ าฝนเป็น
หลัก ปราศจากการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง 

ตาราง : เปรียบเทียบการขายข้าวเปลือกกับข้าวสาร 

*  ข้าวเปลือก 1 ก.ก. สีเป็นข้าวขัดขาว ได้ 0.5 ก.ก. (ข้าวเปลือก 2 ก.ก. สีเป็น
ข้าวสารขัดขาว ได้ 1 ก.ก) หรือ ร้อยละ 50  (ข้าวเปลือก : ข้าวขัดขาว 1 : 0.5 
หรือ 100 : 50)  

** ข้าวเปลือก 1 ก.ก.สีเป็นข้าวกล้อง ได้ 0.7 ก.ก. (ข้าวเปลือก 2 ก.ก. สีเป็น
ข้าวกล้อง ได้ 1.4 ก.ก) หรือ ร้อยละ 70  (ข้าวเปลือก : ข้าวกล้อง 1 : 0.7 หรือ 
100 : 70 

ถ้าราคาข้าวเปลือก 1 เกวียน เกษตรกรขายได้ 15,000 บาท 
(รายงานของกระทรวงพาณิชย์ ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า 5 % รวม
ข้าวหอมมะลิ ในไตรมาสที่ 4/2557 เกวียนละ 14,331บาท) หรือ
ราคา15 บาท/ก.ก...เท่านั้น เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วจะเหลือเป็น
รายได้สุทธิเท่าไหร่ต่อ ก.ก.นั้น ขึ้นอยู่กับการวิธีการท านาของแต่ละ
ครัวเรือน และขึ้นอยู่กับผลผลิตต่อไร่แต่ถ้าหากเกษตรกรเปลี่ยนจาก
การขายข้าวเปลือก โดยน าข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีชุมชนให้เป็น
ข้าวสารขัดขาว และขายข้าวสารเองในราคา 40 บาท/ ก.ก. (ตั้งใน
ราคาต่ าสุด) ซึ่งเกษตรกรจะได้เงิน  20,000 บาท (ไม่มีค่าจ้างสี โรงสี
จะได้แกลบ ร า ปลายข้าว) แต่ถ้าเกษตรกรน าข้าวเปลือกไปสีเป็น"
ข้าวสารกล้อง"  และขาย ราคา 40 บาท/ก.ก. เช่นกัน จะขายได้เป็น
เงิน ถึง 25 ,900 บาท/เกวียน (หักค่าจ้างสีข้าว 3 บาท/ก.ก. ) 
เนื่องจากน้ าหนักข้าวสารกล้องมากกว่าข้าวขาว ท าให้มีส่วนต่าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกวียนละ 10,900 บาทหรือ 10.9 บาท/ก.ก ซึ่งสูงถึง
ร้อยละ 42 (ส่วนต่างนี้คือรายได้ที่พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีขนาดใหญ่
เคยได้รับนั่นเอง) 

ข้อเสนอแนะ เกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกัน มีการเช่ือมโยงเครือข่าย
ให้กว้างขวาง เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิต การรวบรวมผลผลิต 
การแปรรูปจากโรงสีที่มีขนาดเหมาะสมและท าการตลาดร่วมกัน 
โดยมีการใช้ IT เพื่อการตลาดสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ผ่าน 
สมาร์ทโฟนไลน์เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ใช้รูปแบบการส่งสินค้าในลักษณะ
ต่างๆ เช่น พัสดุไปรษณีย์ บริษัทส่งสินค้าเอกชน ผู้บริโภคเป็นผู้จ่าย
ค่าขนส่ง การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร การบรรจุหีบห่อท่ีเหมาะสม
ต้นทุนต่ า ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสม่ าเสมอทุกขั้นตอน 
สร้างความน่าเช่ือถือความวางใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค แลกเปลี่ยน
เรียนรู้/สร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตและเครือข่าย
ผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง เช่น การ
ขาดเงินทุนหมุนเวียน แต่สามารถแก้ไขโดยขอความร่วมมือให้ผู้บริโภค
จ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้า หากด าเนินการในแนวทางนี้ จะสามารถสร้าง
ความต่อเนื่องของเกษตรอินทรีย์ ที่จะส่งผลให้รายได้และคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเกษตรอินทรีย์ได้รับผลกระทบ
จากนโยบายภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
จึงเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างผู้ผลิตที่มีใจเป็นอินทรีย์อย่าง
แท้จริง และปลูกจิตส านึกอินทรีย์สู่เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้าง
ศักดิ์ศรีและความภูมิใจในอาชีพของเกษตรกรให้มีความเท่าเทียมใน
สังคม และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน... 

 ข้าวเปลือก ข้าวสารขดัขาว ข้าวกล้อง 
ปริมาณ (Q) 1,000   ก.ก. 500   ก.ก. 700   ก.ก. 
ราคา (P) 15  บ/ก.ก. 40  บ./ก.ก 40  บ./ก.ก 
ค่าจ้างสี - 0  บ./ก.ก. 3  บ./ก.ก. 

รวมสุทธ ิ
15,000   บ.

(Q*P) 
20,000  บ.

(Q*P) 
25,900   บ.
(Q*P)-(Q*3) 
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สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 12 
แห่ง ช่วงไตรมาสที่ 1/2558 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 มีปริมาณน้ าใช้
การได้ จ านวน 3,321 ล้าน ลบ.ม. หรือเฉลี่ยร้อยละ 40 ของความจุ 
อ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าใช้การได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ความจุอ่าง ยกเว้นอ่างเก็บน้ า 4 แห่ง ได้แก่ ล านางรอง ล าแซะ น้ าอูน 
และ ล าปาว มีปริมาณน้ าใช้การที่ร้อยละ 65  55  54 และ 52 
ตามล าดับ ส่วนอ่างเก็บน้ าที่มีปริมาณน้ าใช้การได้ต่ าสุด คือ อุบลรัตน์ 
และล าพระเพลิง มีเพียงร้อยละ 25 ของความจุอ่างเก็บน้ า  

สถานการณ์ภัยแล้ง ในช่วงไตรมาส 1/2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีพื้นท่ีประสบภัยแล้งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2558 จ านวน 6 จังหวัด 35 อ าเภอ ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สกลนคร มหาสารคาม และขอนแก่น 

ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 4/2557 จ านวน 1 จังหวัด 15 อ าเภอ ถึงแม้
ปริมาณน้ าจะมากกว่าช่วงเดียวกัน ในปี 2557 แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
โดยรัฐบาลได้ด าเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (1 ต าบล 1 ล้านบาท) เพื่อช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
เกษตรด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งได้ในระยะยาวโดยมีระยะเวลาด าเนินการในช่วงมกราคม -
มิถุนายน 2558 และระยะเวลาโครงการ เมษายน-กันยายน 2558 
อย่างไรก็ดี ควรส่งเสริมให้ปลูกพืชไร่พืชผักที่ใช้น้ าน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ 
ภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้
ด าเนินการเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบ
และความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากภาวะภัยแล้งที่อาจมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 

ปริมาณน้ าขนาดใหญ่ของภาค ไตรมาส 1/2558 

ที่ 
 

อ่างเก็บน้ า 
 
 

ความจุน้ าที ่
รนก. (ล้าน 
 ลบ.ม.) 

31 ม.ค.58 28 ก.พ. 55 31 มี.ค.58 
น้ าในอ่าง น้ าใช้การได้ น้ าในอ่าง น้ าใช้การได้ น้ าในอ่าง น้ าใช้การได้ 

ล้าน  
ลบ 

ร้อยละ 
ล้าน 
ลบ. 

ร้อยละ 
ล้าน  
ลบ. 

ร้อยละ 
ล้าน 
ลบ. 

ร้อยละ 
ล้าน  
ลบ. 

ร้อยละ 
ล้าน 
ลบ. 

ร้อยละ 

1 ห้วยหลวง 135 67 50 60 44 63 47 56 41 57 42 50 37 
2 น้ าอูน 520 374 72 331 64 359 69 316 61 322 62 279 54 
3 น้ าพุง 166 73 44 63 38 73 44 63 38 71 43 61 37 
4 จุฬาภรณ์ 164 111 68 74 45 122 74 85 52 116 71 79 48 
5 อุบลรัตน์ 2,431 1,215 50 635 26 1,247 51 666 27 1,188 49 607 25 
6 ล าปาว 1,990 1,190 60 1,090 55 1,173 59 1,073 54 1,124 57 1,024 52 
7 ล าตะคอง 314 173 55 150 48 171 54 148 47 160 51 137 44 

8 
ล าพระ
เพลิง 

110 47 43 46 42 27 25 26 24 28 25 27 25 

9 มูลบน 141 72 51 65 46 72 51 65 46 70 50 63 45 
10 ล าแซะ 275 166 60 158 57 158 57 151 55 158 57 151 55 
11 ล านางรอง 121 79 65 76 63 83 69 80 66 82 68 79 65 
12 สิรินธร 1,966 1,842 94 1,011 51 1,787 91 966 49 1,595 81 764 39 

  รวม 8,323 5,409 65 3,759 45 5,335 64 3,685 44 4,971 60 3,321 40 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ภาวะเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภาคกลาง ไตรมาส 1/2558 

 

ภาวะเศรษฐกิจภาคกลางยังคงปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
การลงทุนภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น และการค้าชายแดน
ขยายตัว ส าหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจภาคกลางไตรมาส 2/2558 
คาดว่าจะขยายตัว เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและ
การลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรายละเอียดเครื่องช้ีวัดทาง
เศรษฐกิจของภาคกลางที่ส าคัญในช่วงไตรมาส 1/2558 มีดังนี ้

ภาคเกษตรกรรม  ภาพรวมลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
ซบเซาของราคาสินค้า และปริมาณน้ าที่ใช้การได้ในเขื่อนขนาดใหญ่
ลดลงจากปีท่ีแล้ว โดยราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคกลางส่วนใหญ่
หดตัว ได้แก่ มันส าปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เป็นต้น 

ข้าว เนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากปริมาณน้ าที่ใช้การได้ในเขื่อน
ขนาดใหญ่ลดลงจากปีที่แล้วและไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง 
ซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15 % ที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาส 
1/2558 ขยายตัว โดยขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
1.7 จากท่ีเคยลดลงร้อยละ 3.7 ในไตรมาสที่ผ่านมา  

มันส าปะหลัง ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่เกษตรกรขยาย
เนื้อที่ปลูก และเกษตรกรดูแลรักษาดี มีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ และ
ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  ส าหรับราคา
มันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาส 1/2558 หดตัวร้อยละ 
5.1 จากท่ีเคยขยายตัวร้อยละ 8 ในไตรมาสที่ผ่านมา 

สับปะรดโรงงาน เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากเกษตรกรในบาง
พื้นที่ปรับเปลี่ยนไปปลูกสับปะรดบริโภค และปริมาณน้ าฝนที่ไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส าหรับราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้
ในช่วงไตรมาส 1/2558 ขยายตัวร้อยละ 38.6 ต่ ากว่าไตรมาสที่ผ่านมา
ที่ขยายตัวร้อยละ 43.4  

สุกร ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการขยายการเลี้ยงและการปรับปรุงมาตรฐาน
การเลี้ยง ส าหรับราคาสุกรขุนน้ าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไปที่เกษตรกร
ขายได้ช่วงไตรมาส 1/2558 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 63.2 บาท หดตัว
ร้อยละ 14.7 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่ผ่านมา  

ไก่เนื้อ ผลผลิตยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายการเลี้ยง และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการเลี้ยง ส าหรับราคาไก่รุ่นพันธุ์เนื้อในช่วงไตรมาส 
1/2558 อยู่ที่กิโลกรัมละ 38.2 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 13.6 จากท่ีเคยลดลงร้อยละ 3.7 ในไตรมาสที่ผ่านมา 

ไข่ไก่ ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จากการที่เกษตรกรปรับ
ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และขยายการผลิต ส าหรับราคาไข่ไก่
สดคละที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาส 1/2558 ลดลงร้อยละ 21.5 
จากท่ีเคยลดลงร้อยละ 14.3 ในไตรมาสที่ผ่านมา  

กุ้งขาวแวนนาไม ปริมาณผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลายลง ท าให้เกษตรกรขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น  
ส าหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม ณ ตลาดกลาง
กุ้งสมุทรสาคร ในช่วงไตรมาส 1/2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่
แล้ว ร้อยละ 28.7 จากท่ีเคยลดลงร้อยละ 29.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา  

ภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวของการผลิตเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ส าหรับการเคลื่อนไหวภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาส 
1/2558 พบว่า จ านวนโรงงานและจ านวนเงินลงทุนประกอบกิจการใหม่ 
ขยายกิจการ และเลิกกิจการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
แล้ว โดยจ านวนโรงงานประกอบกิจการใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 สูงกว่า
ไตรมาสที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 ส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
32.3 จากท่ีเคยลดลงร้อยละ 39.7 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่
มีจ านวนโรงงานประกอบกิจการใหม่มากที่สุดในช่วงไตรมาส 1/2558 
คือ สมุทรสาคร รองลงมาคือ ปทุมธานี สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี 
และพระนครศรีอยุธยา ส่วนจ านวนโรงงานขยายกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 
41.5 ต่ ากว่าไตรมาสที่ผ่านมาจากที่เคยเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.5 ซึ่ง
จังหวัดที่มีจ านวนโรงงานขยายกิจการมากที่สุดคือ สมุทรปราการ 
รองลงมาคือ ปทุมธานี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ส าหรับจ านวนโรงงานที่
เลิกกิจการพบว่า มีจ านวนโรงงานเลิกกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 สูงกว่า
ไตรมาสที่ผ่านมาที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.6 โดยจังหวัดที่มีจ านวนโรงงาน
เลิกกิจการมากที่สุดคือ ประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ ชลบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธาน ีและสมุทรสาคร 

ภาคการค้า ส าหรับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านขยายตัว
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยไตรมาสที่ 1/2558 ภาคกลางมี
มูลค่าการค้าชายแดนผ่านทางจังหวัดสระแก้ว  จันทบุรี  ตราด 
กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 65.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วประมาณ 17.1 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 35.3 (การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 และการน าเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 56.3) สูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 22.9    

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน จากข้อมูลมูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในช่วงไตรมาส 1/2558 หดตัวร้อยละ 12.9 มากกว่าไตรมาสที่ผ่านมา
ที่เคยหดตัวร้อยละ 9.4   

เศรษฐกิจ 
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การใช้น้ ามัน การใช้พลังงานเช้ือเพลิงที่ส าคัญเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้วหดตัวร้อย 4.9 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 7.4 
ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยการใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์ขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 16.7 และการใช้น้ ามันดีเซลขยายตัวร้อยละ 7.5 ส่วนการใช้
แอลพีจีหดตัวร้อยละ 24.2 การใช้น้ ามันเตาหดตัวร้อยละ 15.8 และ
การใช้น้ ามันเบนซินหดตัวร้อยละ 3.6  

การลงทุนภาครัฐและเอกชน ในช่วงไตรมาส 1/2558 การเบิกจ่าย
ภาครัฐโดยรวมหดตวัร้อยละ 6.1 ปรับตัวดีขึ้นจากท่ีเคยหดตัวร้อยละ 
20.3 ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยรายจ่ายประจ าหดตัวร้อยละ 27.1 
ในขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละ 152.4 ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนพบว่า พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลหดตัวร้อยละ 
15 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 15.2 ในไตรมาสที่ผ่านมา ส าหรับ
จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนขยายตัว
ร้อยละ 82.7 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 7.7 ในไตรมาสที่ผ่านมา 
และมูลค่าเงินลงทุนขยายตัวร้อยละ 483.4 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 
25.6 ในไตรมาสที่ผ่านมา 

การจัดเก็บรายได้จากภาษีของภาครัฐบาล ในช่วงไตรมาส 1/2558 
หดตัวร้อยละ 1.2 จากที่เคยหดตัวร้อยละ 7.8 ในไตรมาสที่ผ่านมา  
โดยรายได้ภาษีสรรพสามิตขยายตัวร้อยละ 10.8 ภาษีสรรพากรหดตัว
ร้อยละ 6.9 และภาษีศุลกากรหดตัวร้อยละ 4.8  

ภาวะการเงิน เงินฝากและสินเช่ือ ไตรมาสที่ 1/2558 มีปริมาณเงิน
ฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น 2.59 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วขยายตัวร้อยละ 4.8 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่
ขยายตัวร้อยละ 6.1 ส่วนด้านสินเช่ือคงค้างเท่ากับ 1.66 ล้านล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.5 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่ขยายตัวร้อยละ 6.2 
ส าหรับสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากไตรมาสที่ 1/2558 เท่ากับร้อยละ 64.2 
ต่ ากว่าสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีสัดส่วน
สินเชื่อต่อเงินฝากร้อยละ 66.2 และต่ ากว่าสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝาก
ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากร้อยละ 67.2 

ภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคกลางปรับตัวลดลง โดย
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในช่วงไตรมาส 1/2558 ของภาคกลางคือ 

105.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.4 ต่ ากว่า
ไตรมาสที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 1.6 และถ้าพิจารณาเฉพาะราคา
สินค้าในหมวดอาหาร/เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ พบว่าขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 
ขณะที่ราคาในหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร/เครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 2 
จากท่ีเคยขยายตัวร้อยละ 0.01 ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.co.th 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th/ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 

ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.moc.go.th 

กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th 

ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า www.price.moc.go.th 

GFMIS : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทีแ่ล้ว 
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เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจทีส่ าคัญของภาคกลาง  

รายการ 
2556 2557 2557 2558 

อัตราการขยายตัวเทียบกับ
ระยะเดยีวกันของปีทีแ่ล้ว (%) 

Q4 Q1 Q4 Q1 Q4/2557 Q1/2558 

ภาคการเกษตร 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/เกวียน) 

      

- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % (บาท/เกวยีน) 8,252 7,816 7,949 7,952 -3.7 1.7 

- หัวมันส าปะหลังสดคละ (บาท/กก.) 1.92 2.20 2.08 2.09 8.0 -5.1 

- สับปะรดโรงงาน 5.61 6.68 8.05 9.26 43.4 38.6 

- สุกรขุนน้ าหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป 67.87 74.07 69.60 63.17 2.5 -14.7 

- ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 42.66 44.25 41.10 38.22 -3.7 -13.6 

- ไข่ไก่สดคละ 316 307 271 241 -14.3 -21.5 

- กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 60 ตัวต่อกโิลกรัม 272 270 191 193 -29.6 -28.7 

นอกภาคเกษตร       

- การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน        

o จ านวนโครงการ 339 352 365 643 7.7 82.7 

o เงินลงทุน (พันล้านบาท) 206.80 28.77 259.80 167.85 25.6 483.4 

- พื้นที่อนุญาตกอ่สร้างในเขตเทศบาล (พนัตร.ม.) 795 736 916 626 15.2 -15.0 

ภาคการเงินการคลัง       

- เงินฝาก (ล้านบาท) 2,422,282 2,471,005 2,571,151 2,588,975 6.1 4.8 

- สินเชื่อ (ล้านบาท) 1,626,799 1,636,806 1,727,226 1,660,711 6.2 1.5 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ลา้นบาท) 64,819 62,828 58,724 54,746 -9.4 -12.9 

มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท)       

- มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท) 55,786 48,350 68,586 65,434 22.9 35.3 

- มูลค่าการส่งออก (ลา้นบาท) 21,736 23,596 26,362 26,752 21.3 13.4 

- มูลค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 34,050 24,755 42,224 38,682 24.0 56.3 

ดัชนีราคา       

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ย 

(ปี 2554=100) 

105.2 106.2 106.9 105.8 1.6 -0.4 
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การจ้างงานภาคการเกษตรลดลงต่อเนื่อง และอัตราการว่างงาน
สูงขึ้น ในไตรมาส 1/2558 ผู้มีงานท าในภาคกลางมีจ านวนรวม 11.47 
ล้านคน ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ร้อยละ 0.8 และลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.1 จ านวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 21.7 และอัตราการว่างงาน
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 1.03 นอกจากนี้ แรงงานท่ีรอฤดูกาลยังเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 68.4 ส่วนใหญ่คือผู้อยู่ในภาคการเกษตร 

ภาวการณ์จ้างงานในภาคกลางรายไตรมาส 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ผู้มีงานท าในภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ห้าอีกร้อยละ 
7.62 เนื่องจากปัญหาความแห้งแล้ง มีการประกาศงดส่งน้ าเพื่อการ
เพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยาและแม่กลอง ท าให้
พืน้ที่ภาคกลางซึ่งอยู่ในเขตชลประทานเคยเพาะปลูกได้ปีละหลายรอบ
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาข้าวท่ีต่ าลงจากช่วงที่
มีนโยบายจ าน าข้าว ขณะที่ต้นทุนการผลิตต่างๆ อยู่ในระดับสูง จึง
ไม่จูงใจในการผลิต ในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรในภาคกลาง 
นอกจากความช่วยเหลือจากรัฐในด้านการลดต้นทุนผลิตและการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว เกษตรกรต้องมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวในการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ช่วงเวลา ศึกษาแนวโน้มราคาสินค้าและความต้องการของตลาด 
รวมทั้งยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สงูขึ้น ส าหรับการจ้างงาน
นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.8 
โดยสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 
ตามการขยายตัวของการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย การจ้างงาน
สาขาการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากงานก่อสร้างภาครัฐที่
ขยายตัวสูงตามการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ส่วนการจ้างงานในสาขา
การค้าส่งค้าปลีก และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 1.2 
และ 2.6 ตามล าดับ 

คดียาเสพติดมีจ านวนลดลงเป็นล าดับ แต่ยังมีปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลจากการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ตามนโยบาย

ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลให้ความส าคัญ ท าให้จ านวนคดียาเสพติดมี
แนวโน้มลดลง โดยในไตรมาสแรกของปีนี้มีการจับกุมรวม 22,223 คดี 
ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ร้อยละ 7.4 และลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 26.6 โดยจังหวัดที่มีคดีสูงสุด
สามล าดับแรก เป็นจังหวัดที่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ มีความเป็นเมืองสูง และมีประชากรแฝงจ านวนมาก ได้แก่ 
สมุทรปราการ ชลบุรี และระยอง ตามมาด้วยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมี
พื้นที่ติดต่อชายแดน จึงยังต้องเน้นในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
ในพื้นที่ เหล่านี้ เป็นพิเศษ นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพหรือผู้ติดยาให้เลิกเสพได้จริง
และสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 

ส าหรับคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ในไตรมาส 1/2558 มีการ
แจ้งความรวม 1,955 คดี ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย แต่
เพิ่ มขึ้ นจากช่วงเดี ยวกันของปี  2557 ร้ อยละ  6.0 ส่ วนคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการแจ้งความรวม 3,967 คดี เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสสามร้อยละ 2.9 แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 
3.4 และคดีอาญาในกลุ่มคดีอุฉกรรจ์มีจ านวนลดลง แต่ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว จึงยังต้อง
ให้ความส าคัญและหามาตรการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

สถิติคดีส าคัญในภาคกลางรายไตรมาส 

 

ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 

ภาวะสังคม 

คดียาเสพตดิ 

ชีวิต ร่างกาย เพศ ทรัพย์ 
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การรายงานการติดตามความเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ มี 3 เรื่องหลัก คือ สถานการณ์ปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูแล้ง 
และส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ 
สถานการณ์คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และ
สถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณมาบตาพุดที่อยู่ในระดับทีไม่
น่าเป็นห่วงมากนัก ส าหรับประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ Road Map การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อการจัดการที่
ยั่งยืนและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Socity) 

สถานการณ์น้ าในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญในภาคกลาง ช่วงไตรมาส 
1/2558 มีปริมาณลดลงตามล าดับ และอ่างเก็บน้ าส่วนใหญ่มี
ปริมาณกักเก็บน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ 

รายงานปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญของภาคกลาง ในไตรมาสที่ 
1/2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม อ่างเก็บน้ าทุกแห่งมีแนวโน้ม
ปริมาณน้ าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ ารวมลดลงจาก 20,629 
ล้าน ลบ.ม. ในไตรมาสที่ 4/2557 เหลือ 18,497 ล้าน ลบ.ม. ในไตรมาส
ที่ 1/2558  ตามล าดับ ซึ่งท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าในภาคกลาง
ส่วนใหญ่มีปริมาณกักเก็บน้อยกว่า ร้อยละ 60  เนื่องจากเข้าสู่ช่วง
ฤดูแล้ง ดังนั้นกรมชลประทาน ได้ก าหนดแผนจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า
เจ้าพระยา จ านวน 2,900 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
1,100 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 1,385 ล้าน 
ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 400 ล้าน ลบ.ม. พบว่า โดยข้อมูล
ปริมาณน้ าจากกรมชลประทาน ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
ในภาคกลาง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 11 แห่ง มีจ านวนคิด
เป็นร้อยละ 61 ของความจุที่ระดับน้ ากักเก็บ สามารถรองรับน้ าได้อีก 
11,582 ล้าน ลบ.ม. และเป็นปริมาณน้ าที่สามารถใช้การได้ จ านวน 
5,022 ล้าน ลบ.ม. โดยมีอ่างเก็บน้ า จ านวน 8 แห่ง ที่มีปริมาณกักเก็บ
น้อยกว่าร้อยละ 60 คือ อ่างเก็บน้ าวชิราลงกรณ์ อ่างเก็บน้ าแก่ง
กระจาน อ่างเก็บน้ าปราณบุรี อ่างเก็บน้ ากระเสียว อ่างเก็บน้ าป่าสัก
ชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ าบางพระ อ่างเก็บน้ าขุนด่านปราการชล และอ่าง
เก็บน้ าคลองสียัด ที่มีปริมาณกักเก็บท่ีร้อยละ 51 49 46 44 39 37 
30 และ 24 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
ของภาคกลางมีแนวโน้มจะมีปริมาณกักเก็บลดลงอย่างต่อเนื่องจนกว่า
จะสิ้นสุดฤดูแล้ง ส่งผลให้มีปริมาณน้ าต้นทุนที่จะใช้ในหน้าแล้งมี

จ านวนน้อย กรมชลประทานจึงได้ประกาศให้เกษตรกรงดท านาปรัง 
เนื่องจากต้องส ารองน้ าที่มีอยู่ไว้ใช้เฉพาะการอุปโภค-บริโภค การผลิต
น้ าประปา การผลักดันน้ าเค็ม และรักษาระบบนิเวศน์ เท่านั้น   

จากสถานการณ์การจัดสรรน้ าในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งแต่วันท่ี    
1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 มีการน าน้ าไปใช้แล้ว 
4,113 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 142 ของแผนการจัดสรรน้ าใน
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเกินจากแผนที่ประมาณการไว้ ซึ่งส่งผลให้มี
จังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับสถานการณ์ภัยแล้งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน
พื้นที่ภาคกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
มีจังหวัดที่ได้รับการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน 11 
จังหวัด 64 อ าเภอ คือ สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จันทบุรี สระแก้ว ตราด และชลบุรี  

สถานการณ์คุณภาพน้ าในแม่น้ าส าคัญของภาคกลาง ส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิน้ าลดลง และปริมาณ
ออกซิเจนในน้ าเพ่ิมขึ้น ส่วนในช่วงเดือนมีนาคมได้เข้าสู่ภาวะภัยแล้ง  
ปริมาณน้ าท่าลดลงและมีน้ าเค็มจากทะเลรุกล้ าเข้าสู่แม่น้ าบางสาย 
คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้  

กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าจากสถานีตรวจวัด
คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายส าคัญของภาคกลาง ในเดือนมกราคม-
มีนาคม  2558  โดยวิธีพิจารณาค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (OD) 

พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้น อุณหภูมิน้ า
ลดลง ท าให้ก๊าซออกซิเจนละลายในน้ าดีขึ้นและคุณภาพน้ าปรับตัว
ดีขึ ้น แต่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า โดยเฉพาะปลาในกระชังที่กิน
อาหารได้น้อยลง และอาจตายได้ ผู้เลี้ยงจึงไม่ควรปล่อยปลาหนาแน่น
จนเกินไป ควรลดปริมาณการให้อาหาร เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสีย
บริเวณกระชังปลาได้ และควรเปิดเครื่องตีน้ า เพื่อลดอุณหภูมิที่
แตกต่างกันระหว่างระดับบนกับระดับลึก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ล้าน ลบ.ม.  ร้อยละ  ล้าน ลบ.ม.  ร้อยละ  ล้าน ลบ.ม.  ร้อยละ

1 ปา่สักชลสิทธิ์ (ลพ) 960           3              632        66        328        629        497        52        463        494        372        39        588        369        
2 กระเสียว (สพ) 240           40            127        53        113        87          117        49        123        77          106        44        134        66          
3 ศรีนครินทร์ (กจ) 17,745       10,265       12,823     72        4,922      2,558      12,660     71        5,085      2,395      12,482     70        5,263      2,217      
4 วชริาลงกรณ์ (กจ) 8,860         3,012         5,019      57        3,841      2,007      4,826      54        4,034      1,814      4,510      51        4,350      1,498      
5 ขนุด่านปราการชล (นย) 224           4              127        57        97          123        96          43        128        92          68          30        156        64          
6 คลองสียัด (ฉช) 420           30            165        39        255        135        122        29        298        92          99          24        321        69          
7 บางพระ (ชล) 117           12            63          54        54          51          48          41        69          36          43          37        74          31          
8 หนองปลาไหล (รย) 164           4              136        83        28          132        124        76        40          120        103        63        61          99          
9 ประแสร์ (รย) 248           20            222        90        26          202        207        83        41          187        190        77        58          170        
10 แก่งกระจาน (พบ) 710           67            406        57        304        339        378        53        332        311        345        49        365        278        
11 ปราณบรีุ (ปข) 391           18            249        64        142        231        219        56        172        201        179        46        212        161        

30,079       13,475       19,969     66        10,110     6,494      19,294     64        10,785    5,819      18,497    61        11,582    5,022      
ท่ีมา: กรมชลประทาน
หมายเหตุ: ลพ คือ ลพบรีุ สพ คือ สุพรรณบรีุ กจ คือ กาญจนบรีุ นย คือ นครนายก ฉช คือ ฉะเชงิเทรา ชล คือ ชลบรีุ รย คือ ระยอง พบ คือ เพชรบรีุ ปข คือ ประจวบคีรีขนัธ์

 น้้าใช้การ
ได้

รวม

 น้้าใช้การ
ได้

น้้าในอ่าง
 รองรับน้้า

ได้อีก
 น้้าใช้การ

ได้

น้้าในอ่าง
 รองรับน้้า

ได้อีก

ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ของภาคกลาง  ไตรมาส 1/2558

ท่ี อ่างเก็บน้้า
 ความจุน้้า 
(ล้าน ลบ.ม)

 น้้าใช้การ
ไมไ่ด้ (ล้าน 

ลบ.ม)

31 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 31 มนีาคม
น้้าในอ่าง

 รองรับน้้า
ได้อีก

มกราคม
สถานการณ์คุณภาพ

น้้า
กุมภาพันธ์

สถานการณ์คุณภาพ
น้้า

มีนาคม
สถานการณ์คุณภาพ

น้้า
แม่น้้าเจ้าพระยาตอนบน 

(นครสวรรค์-พระนครศรีอยุธยา)
5.0-8.0 พอใช-้ดี 6.0-8.0 พอใช-้ดี 6.0-8.0 พอใช-้ดี 6.0 แหล่งน้้าประเภท 2 P

แม่น้้าเจ้าพระยาตอนกลาง 
(พระนครศรีอยุธยา-นนทบรีุ)

4.0-6.0 พอใช้ 3.0-6.0 พอใช้ 3.0-6.0 พอใช้ 4.0 แหล่งน้้าประเภท 3 P

แม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
(กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ)

1.0-3.0
เส่ือมโทรม-

เส่ือมโทรมมาก
1.0-3.0

เส่ือมโทรม-
เส่ือมโทรมมาก

1.0-3.0
เส่ือมโทรม-

เส่ือมโทรมมาก
2.0 แหล่งน้้าประเภท 4 O

ปา่สัก แม่น้้าปา่สัก (สระบรีุ) 4.0-7.0 พอใช้ 5.0-6.0 พอใช้ 4.0-6.0 พอใช้ 4.0 แหล่งน้้าประเภท 3 P

แม่น้้าทา่จีนตอนบน  
(ชยันาท-สุพรรณบรีุ)

4.0-6.0 พอใช้ 4.0-6.0 พอใช้ 4.0-6.0 พอใช้ 6.0 แหล่งน้้าประเภท 2 O

แม่น้้าท่าจีนตอนกลางและล่าง 
(สุพรรณบรีุ-สมุทรสาคร)

0.5-2.0 เส่ือมโทรมมาก 0.5-2.0 เส่ือมโทรมมาก 0.5-2.0 เส่ือมโทรมมาก 2.0 แหล่งน้้าประเภท 4 O

ปราจีนบรีุ แม่น้้าปราจีนบรีุ (ปราจีนบรีุ) 4.0-7.0 พอใช-้ดี 4.0-7.0 พอใช-้ดี 4.0-7.0 พอใช-้ดี 6.0 แหล่งน้้าประเภท 2 O

บางปะกง แม่น้้าบางปะกง (ฉะเชงิเทรา) 4.0-6.0 พอใช้ 4.0-6.0 พอใช้ 4.0-6.0 พอใช้ 4.0 แหล่งน้้าประเภท 3 P

นครนายก แม่น้้านครนายก (จ.นครนายก) 6.0-7.0 ดี 4.0-6.0 พอใช้ 4.0-5.0 พอใช้ 4.0 แหล่งน้้าประเภท 3 P

แม่กลอง
แม่น้้าแม่กลอง 

(กาญจนบรีุ-สมุทรสงคราม)
5.0-7.0 พอใช-้ดี 5.0-7.0 พอใช-้ดี 5.0-7.0 พอใช้ 4.0 แหล่งน้้าประเภท 3 P

หมายเหตุ : สถานการณ์คุณภาพน้้า ประเมนิเฉพาะค่า DO โดย หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นการตั้งเป้าหมายเพ่ือการใชป้ระโยชน์แหล่งน้้า ดังน้ี

ค่าระหว่าง ๐.๐ – ๑.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้า้อยู่ในเกณฑ์ เส่ือมโทรมมาก แหล่งน้้าประเภทที่ 1 สามารถเปน็ประโยชนเ์พื่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติ การขยายพันธุ์
ค่าระหว่าง ๒.๐ – ๓.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้า้อยู่ในเกณฑ์ เส่ือมโทรม ตามธรรมชาติของส่ิงมีชวีิตระดับพื้นฐาน การอนรัุกษร์ะบบนเิวศนข์องแหล่งน้า้

ค่าระหว่าง ๔.๐ – ๕.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้า้อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ แหล่งน้้าประเภทที่ 2 สามารถเปน็ประโยชนเ์พื่อการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติ และผ่านการ
ค่าระหว่าง ๖.๐ – ๗.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้า้อยู่ในเกณฑ์ ดี ปรับปรุงคุณภาพน้า้ทัว่ไปก่อน การอนรัุกษสั์ตว์น้า้ การประมง การว่ายน้า้และกีฬาทางน้า้

ค่าต้ังแต่ ๘.๐ มิลลิกรัมต่อลิตรขึน้ไป คุณภาพน้า้อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก แหล่งน้้าประเภทที่ 3 สามารถเปน็ประโยชนเ์พื่อการอุปโภคบริโภคโดยผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติ และผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า้ทัว่ไปก่อน และการเกษตร

แหล่งน้้าประเภทที่ 4 สามารถเปน็ประโยชนเ์พื่อการอุปโภคบริโภคโดยผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกติ และผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า้เปน็พิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม

แหล่งน้้าประเภทที่ 5 สามารถเปน็ประโยชนเ์พื่อการคมนาคม

คุณภาพน้้า : แสดงปรมิาณออกซิเจนละลาย (DO) ในแม่น้้าส้าคัญในภาคกลาง

ค่าออกซิเจนละลายน้้า (mg/l-มิลลิกรมั/ลิตร)

เจ้าพระยา

ท่าจีน

จดุเฝ้าระวงัแม่น้้า
ประเภทแหล่งน้้า

ค่าเปา้หมาย(ค่าต่า้สุด)*
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ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
เนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าและปริมาณน้ าท่าเริ่มลดลง สภาพ
อากาศร้อนขึ้น มีแสงแดดจัด และเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง อีกทั้งมีผลให้
ความเค็มจากทะเลรุกล้ าเข้าสู่แม่น้ าสายหลักเพิ่มมากข้ึน กระทบต่อ
การใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การผลิตน้ าประปา และ
การเกษตร อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าบางปะกง และแม่น้ า
ปราจีนบุรี ดังนั้นเกษตรกรควรงดเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นท่ีน้ านิ่งไม่
ถ่ายเท ซึ่งปลามีโอกาสตายสูงจากปัญหาน้ าเขียวจากสาหร่ายแพร่พันธุ์ 
ออกซิเจนไม่เพียงพอ  

สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ใน  
ไตรมาส 1/2558 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นในช่วงเดือน
มกราคมและกุมภาพันธท์ี่ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกิน
ค่ามาตรฐานอยู่เล็กน้อย ส่วนปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน
บรรยากาศบางชนิดยังมีค่าเกินมาตรฐาน 

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ผลการตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศบริเวณพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนมกราคม-
มีนาคม 2558  พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน ที่มีค่าเกินมาตรฐานในช่วงเดือนมกราคมและ
กุมภาพันธ ์ที่ 40-139 และ 26-137 มคก./ลบ.ม.ตามล าดับ 

ประเภท มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (ppb) 2 – 93 1 – 52 1 – 44

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppb) 15 - 84 6 – 68 6 – 50 

ปรมิาณฝุ่นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน 
(มคก./ลบ.ม.)

40 - 139 26 - 137 19 - 103

ค่ามาตรฐาน :
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 300 ppb

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 170 ppb

ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.

ผลการตรวจวดัมลพิษทางอากาศ จ.ระยอง

ทีม่า : ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ส้านกัจดัการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ  

ส าหรับผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 
(VOCs)  ในพื้นที่มาบตาพุดเริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 
2549 ถึงกุมภาพันธ์ 2558 ได้น ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย 12 เดือน 
(moving average) และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน โดยพบว่า
สถานการณ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่มี
ค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยรายปี มี 3 ชนิด ได้แก่ สาร 
1,3- Butadiene, ส าร  1,2-Dichloroethane และสาร Benzene 
ส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มคี่าความเข้มข้นไมเ่กินค่ามาตรฐานเฉลีย่
รายปี มี 6 ชนิด ได้แก่ สาร Vinyl chloride,Dichloromethane, 
Chloroform, Trichloroethylene, 1,2-Dichloropropane และ 
Tetrachloroethylene 

Road Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เพ่ือการจัดการที่ยั่งยืนและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Socity) 

จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ที่ได้เสนอไปในรายงานฉบับที่
แล้ว พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างและปริมาณสะสม
เป็นจ านวนมาก โดยมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศมากกว่า 26 
ล้านตัน เพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่าจากเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา และมีจาก
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ 2,490 แห่ง จากขยะที่
เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,782 แห่ง ซึ่งมีไม่ถึง
ร้อยละ 20 ของสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยที่จัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ขยะส่วนที่เหลือถูกน าไปเผาหรือวางกองทิ้งอยู่ในสถานที่
ก าจัด ท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้างทั่วประเทศอีก 28 ล้านต้น เกิดเป็น
มลพิษน้ าเสียที่ไหลผ่านหรือซึมออกมาจากกองขยะ ที่เรียกว่า น้ าชะ
ขยะ (Leachate) นอกจากนี้ยังเกิดเหตุกองขยะในหลายพื้นแห่ง
เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง เช่น บ่อขยะต าบลแพรกษา จังหวัด
สมุทรปราการ และบ่อขยะต าบลลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับชาติและต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกส่วนในการด าเนินการแก้ไข ซึ่ง รัฐบาล ได้เล็งเห็นว่า ปัญหา
ขยะเป็นวาระแห่งชาติและได้และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปด าเนินการจัดท า โรดแมป (Road Map) การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมี
หลักการและกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไว้ 4 
กิจกรรม คือ 1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัด
ขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 3) การวาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และ 4) การสร้างวินัยของคนในชาติ ซึ่งแบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 
ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน 6 เดือน พื้นที่เป้าหมาย 11 จังหวัด 
ประกอบด้วย ก าจัดขยะเก่า พื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด พระนครศรีอยธุยา 
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี และการน าร่อง
รูปแบบใหม่ พื้นที่ เป้าหมาย 5 จังหวัด นนทบุรี  ภู เก็ต สงขลา 
กรุงเทพมหานคร และเชียงราย 2) ระยะปานกลาง (1 ปี) พื้นที่
เป้าหมาย 20 จังหวัด และ 3) ระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
46 จังหวัด ซึ่งมีแนวทางด าเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี ้

1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
(ขยะมูลฝอยเก่า) ประกอบด้วย เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานท่ีก าจัดในพื้นท่ีต่างๆโดยจะต้องไม่มีขยะถูกท้ิงกลางแจ้ง (No 
more open Dump) และการจัดการกับบ่อขยะที่มีอยู่เดิมและจัดการ
ไม่ถูกต้องทั้งของรัฐ(อปท.) และเอกชน ต้องส ารวจและปรับปรุง ถ้า
เป็นบ่อของเอกชนต้องบังคับใช้กฎหมายให้ด าเนินการให้ถูกต้อง 

2)  การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) ประกอบด้วย  การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการลดการผลิตขยะและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเช้ือ การก าจัดขยะมูลฝอยแบบรวม
ศูนย์ ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือ
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ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุนก่อสร้างหรือด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย  

 

3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ประกอบด้วย การวางระเบียบมาตรการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ที่บ้านเรือน ให้ท้องถิ่นมีระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งแบบ
คัดแยก ก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการทั้งค่าเก็บขนและค่าก าจัด ให้
มีระบบตรวจสอบและควบคุมการจัดตั้งและด าเนินงานสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยทั้งของเอกชนและของรัฐ ออกมาตรการส่งเสริมให้เอกชน
ลงทุนในการก าจัดขยะมูลฝอย และเสนอกฎหมายในการก าจัดขยะ
มูลฝอยของประเทศ เช่น พ.ร.บ.ขยะแห่งชาติ พ.ร.บ.การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 

4) การสร้างวินัยของคนในชาติที่มุ่ งสู่การจัดการที่ยั่ งยืน 
ประกอบด้วย การสร้างจิตส านึกการลดขยะตั้งแต่ที่ต้นก าเนิด 
โดยเฉพาะขยะที่ก าจัดยาก การบรรจุเป็นหลักสูตรและส่งเสริมการ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน  

กรอบแนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด  มอบหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของจังหวัด โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด (ตุลาคม 2557) จัดการบ่อขยะเดิมที่ไม่
ถูกต้อง ให้ส ารวจประเมินเพื่อปิดหรือท าแผนปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม และจัดท าแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) ส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อท าเป็นแผนแม่บทของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งออกข้อบัญญัติการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง ก าจัดและ
ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีทั่วประเทศ 

ส าหรับในส่วนภาคราชการควรมีการท างานประสานการด าเนินงาน
ตามแนวทางตามแผนแม่บทให้ เป็นรูปธรรม อาทิ  กระทรวง
สาธารณสุข ด าเนินการเร่งออกกฎกระทรวงการคัดแยกและค่าก าจัด
ขยะมูลฝอย กระทรวงอุตสาหกรรมก ากับดูแล ด าเนินการทาง
กฎหมายกับผู้ลั กลอบทิ้ งลักลอบก าจัดหรือน าของเสียจาก
อุตสาหกรรมไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของชุมชน กระทรวง
พลังงาน เพิ่ มราคารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ กระทรวงการคลั ง 
ด าเนินการเกี่ยวกับพรบ.ร่วมทุน (พิจารณาอนุมัติให้เร็วขึ้น) และ
กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และทุกส่วนราชการ 
รณรงค ์ประชาสัมพันธ ์สร้างวินัยให้คนในชาติ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย
อย่างจริงจัง และในภาคครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่นควรมีการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้วยการแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  

1) ระดับบุคคล ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุด โดยการเริ่มต้นจากตัวเอง 
และท าได้ไม่ยาก ด้วยการเลือกซื้อของที่ไม่สร้างขยะ ลดการใช้
ถุงพลาสติกโดยหันมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทน และร่วมเป็นอาสา
ก าจัดขยะ 

2) ระดับครัวเรือน ก่อนทิ้งขยะครัวเรือนออกไป ควรมีการคัดแยก
ขยะโดยน าขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่  (Reuse) 
หรือน ามาแปรรูปและท าปุ๋ยหมักจากขยะ ซึ่งเป็นกระบวนการของ
การรีไซเคิล 

3) ระดับกลุ่มหรือการรวมกลุ่มในชุมชน ด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่ม
กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ของใช้ เป็นต้น 

4) ระดับชุมชน หมู่บ้านหรือต าบล ซึ่งเป็นระดับท่ีใหญ่ขึ้นมา ควร
สนับสนุนการจัดการขยะของคนในชุมชน เช่น มีจุดคัดแยกขยะ เปิด
ธนาคารขยะ จัดท าโรงปุ๋ยหมักจากขยะ จัดหาหลุมฝังขยะของชุมชนการ
แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน เป็นต้น ซึ่งหากชุมชนสนับสนุนในเรื่อง
เหล่านี้ ก็จะช่วยให้คนในชุมชนหันมาคัดแยกขยะ และใส่ใจกับการลด
ปริมาณขยะมากขึ้น 

5) ระดับองค์กรหรือหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล 
โรงเรียน อบต./เทศบาล ควรมีการรณรงค์สร้างจิตส านึกและ
แรงจูงใจ สนับสนุนท ากิจกรรมผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ตั้งกองทุน
ขยะและจัดสวัสดิการ ท าธนาคารขยะ ตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการ
ขยะ มีนโยบาย กติกา และมาตรการด้านขยะที่ชัดเจน และการรวมกลุ่ม
ของ อปท.ในการหาสถานที่และวิธีการจัดการขยะ ซึ่งไม่จ าเป็นว่าต้องมี 
1 ต าบล 1 บ่อขยะ แต่อาจจะใช้ร่วมกันระหว่างต าบลได้ เป็นต้น 

การด าเนินการของแต่ละระดับไม่สามารถแยกกันได้ แต่ควรต้อง
ด าเนินการไปพร้อมๆกัน โดยชุมชนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาท มี
ส่วนร่วม และระดับองค์กรอย่างเทศบาลต้องพร้อมสนับสนุนการ
ด าเนินการของแต่ละบุคคล แต่ละครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการ
ขยะสามารถท าได้ดี และลดปริมาณขยะลงได้อย่างแท้จริง  
อ้างอิง 
1. http://www.ryt9.com/s/bmnd/2113037 เข้าถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
2. http://thaipublica.org/2015/02/waste-16/ เข้าถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
3. http://www.reo3.go.th/ เข้าถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
4. http://infofile.pcd.go.th/ เข้าถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2014/09/การจัดการขยะรูปแบบใหม่-เน้นผลิตพลังงาน.jpg
http://www.ryt9.com/s/bmnd/2113037
http://thaipublica.org/2015/02/waste-16/
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รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ไตรมาส 1/2558 

ภาพรวม : เศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสที่ 1/2558 โดยรวมปรับตัวดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้น ของปริมาณ
ผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามัน รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวและการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคการ
ส่งออกยังคงลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงตามการลดลงของอุตสาหกรรม
ยางแปรรูป ถุงมือยาง น้ ามันปาล์มดิบ และการลงทุนภาคเอกชนที่
ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว  

เกษตรกรรม : ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตปาล์มน้ ามันและประมงลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 11.3 แต่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนดัชนีราคา
สินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
จากราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ส่งผลให้
ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 22.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

ยางพารา มีผลผลิต 844,611 เมตริกตัน1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมมีสภาพอากาศ
เย็นและปริมาณฝนลดลงท าให้เกษตรกรกรีดยางได้มากขึ้น ราคายาง
แผ่นดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ.55.9 บาท ปรับตัวลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 15.2 อย่างไรก็ตาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า.โดยมีสาเหตุมาจากการรับซ้ือขององค์การสวนยาง 
(อ.ส.ย.) ตามมาตรการกองทุนมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock) เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพราคายางพาราของรัฐบาล 

ปาล์มน้้ามัน มีผลผลิต  2,070,463.7 เมตริกตัน1 ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ.22.1.อย่างไรก็ตาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2557 เป็นต้นมามีฝนตกมากขึ้นท าให้ปาล์มน้ ามันได้รับน้ าใน
ปริมาณที่เพียงพอส่งผลให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ราคาปาล์มทั้งทะลาย
อยู่ที่กิโลกรัมละ 5.8 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6..เมื่อเทียบกับไตรมาส

                                                           
1 พยากรณ์โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6..เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการ  ใช้เพ่ือบริโภคและการใช้เพ่ือ
ผลิตไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้น 

ประมง ปริมาณผลผลิตลดลงโดยมีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือของ
องค์การสะพานปลาในภาคใต้ 64,356.6 เมตริกตัน ลดลงร้อยละ 2.0 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.3..เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียระงับการต่อ
ใบอนุญาตสัมปทานจับสัตว์น้ าเรือประมงไทยเป็นระยะเวลา 6 เดือน.
(ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558) ส าหรับราคา
กุ้งขาวขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัมอยู่ที่ 219.23 บาทต่อกิโลกรัมลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ..20.6.และลดลงร้อยละ 3.1 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของปริมาณการน าเข้า
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

ภาคอุตสาหกรรม : ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของการผลิตยาง
แปรรูปและถุงมือยาง อาหารทะเลกระป๋อง อาหารทะเล แช่เย็นแช่แข็ง
และแปรรูป ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง และอุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์มดิบที่มีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันเข้าโรงงานลดลง.
ขณะที่การผลิตไม้ยางพาราขยายตัวเพิ่มขึ้น   
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การค้าต่างประเทศ : มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 94,687.4    ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ  ปีก่อน ตามการ
ลดลงของการส่งออกน้ ายางข้น อุตสาหกรรมยางแปรรูปและ
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและสัตว์น้ าแช่แข็ง และลดลงร้อยละ 
23.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส าหรับมูลค่าการน าเข้าเท่ากับ 
82,130.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของการน าเข้าเคร่ืองจักรอุปกรณ์
และน้ ามันเชื้อเพลิง ยางสังเคราะห์ และสัตว์น้ าแช่แข็ง แต่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ท าให้มูลค่าการค้าเกินดุล 
12,557.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนและลดลงร้อยละ 70.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

การลงทุน : การลงทุนของภาคเอกชนยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนี
การลงทุนของภาคเอกชนลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
9.7 และลดลงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ลดลงของภาคการก่อสร้างโดยพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 18 และปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ 5.1 รวมทั้ง
มูลค่าการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 0.3..อย่างไรก็ตาม..ในส่วนของจ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 15 โครงการเป็น 39 
โครงการเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้นจาก 29 โครงการเป็น 39 โครงการ 

การท่องเที่ยว : จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้รวม 2,290,312.คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาลจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.4 และนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 78.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ พื้นที่ฝั่ง
อันดามันมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาว
จีน มาเลเซีย และเกาหลี ใต้  และพื้นที่ ฝ่ั งอ่าวไทยมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซีย ส าหรับพื้นที่ภาคใต้
ชายแดนจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื ่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า..โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน.:.ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า..ตามการเพิ่มขึ้น
ของหมวดภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดเช้ือเพลิง และการใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวและขนส่ง มยีอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,871.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไร
ก็ตาม ยอดการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลดลง
ร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 51.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทรถยนต์
ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเพ่ือกระตุ้นยอดขายในงานมอเตอร์โชว์ในช่วง
ปลายปี 2557 รวมทั้งยอดการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ลดลง ร้อยละ 27.1 และรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1 และ 29.6 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

การใช้จ่ายรัฐบาล : มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ
ผ่านส านักงานคลังจังหวัดในภาคใต้รวม 36,854.1 ล้านบาท ลดลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.6 ตามการลดลงของการ
เบิกจ่ายรายจ่ายประจ าซึ่งลดลงร้อยละ 22.9 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่าย
งบประมาณเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 63.9 จากมาตรการเร่ง
เบิกจ่ายงบประมาณการลงทุน เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบลงทุน
ในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ  ด้านรายได้มีการจัดเก็บภาษีอากร
รวม 11,311.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4..เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
37.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มและภาษีสุรา 
และภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 แต่การจัดเก็บภาษีศุลกากร
ลดลงร้อยละ 2.4 และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 และภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
9 แต่การจัดเก็บภาษีศุลกากรลดลงร้อยละ 8.9       

เงินฝากและสินเชื่อ : ปริมาณสินเช่ือสูงกว่าปริมาณเงินฝาก โดยมี
ปริมาณเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น 633,884 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 1.5 เมื ่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง
ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อมีปริมาณ 
654,792. ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนและลดลงร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคมากขึ้น ส่งผลให้สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 
103.3 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.2 และลดลง
ร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

อัตราเงินเฟ้อ :..อยู่ในระดับต่ าโดยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ 106.9 
ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและลดลง
ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าตามการชะลอลงของหมวด
อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ลดลงร้อยละ 2.6 ขณะที่หมวด
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ส่วนดัชนีราคา
ผู้บริโภคพื้นฐานอยู่ที่ 106.4 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 106.2 

 
 (แหล่งขอ้มูล : ธปท.ส านักงานภาคใต้ ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร ส านกัดัชนีเศรษฐกจิการคา้) 
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เคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจทีส่ าคัญของภาคใต้ 
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 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ไตรมาสที ่1 
1. ภาคเกษตร           

     ปริมาณการผลิตยางพารา 709,323.0 559,752.0 874,131.7 736,401.0 844,611.3 
     ปริมาณการผลิตปาล์มทะลาย 2,658,065.0 4,054,214.0 2,563,999.2 1,588,866.3 2,070,463.7 
     ราคาสินค้าที่ส าคัญ (บาท/กก.) 

   
 

           ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 65.9 62.8 53.7 49.00 55.9 
          ปาล์มทั้งทะลาย 5.7 4.2 4.8 5.31 5.8 
     ประมง 

   
 

           สัตว์น้ า ปริมาณ (เมตริกตัน) 65,655.0 72,017.2 68,701.3 68,678.40 64,356.6 
          สัตว์น้ า มูลค่า (ลา้นบาท) 3,206.5 3,206.0 3,448.4 3,737.65 4,015.0 
          กุ้งขาว 50 ตัว(บาท/กก.) 275.9 236.8 218.7 226.17 219.2 
2. อุตสาหกรรม (เมตริกตัน) 

   
 

      ผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบ 447,177.8 634,936.2 447,596.5 280,774.99 323,952.4 
3. การท่องเทีย่ว 

   
 

      ชาวต่างประเทศผ่านตรวจคนเข้าเมอืง 1,807,396 1,503,517 1,509,356 2,134,458 2,290,312 
          มาเลเซีย 496,084 548,322 589,765 859,828 858,260 
          สิงคโปร์ 49,803 73,035 70,100 89,869 47,965 
          ชาติอื่นๆ 1,261,509 882,160 849,491 1,184,761 1,384,087 
4. ดัชนีราคา 

   
 

      ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปภาคใต้ (ปีฐาน 
2554) 107.5 108.8 108.5 108.1 106.9 
     ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน(ปีฐาน 2554) 104.1 105.5 105.8 106.2 106.4 
          หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 112.1 115.2 144.4 115.4 115.2 
          หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 104.5 104.9 104.7 103.6 101.8 
5. การค้า 

   
 

      การจดทะเบียนรถใหม่ (คัน)  
   

 
           รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  18,240.0 15,506.0 13,635.0 8,707 13,185.0 

          รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  8,219.0 7,243.0 6,413.0 4,400 5,990.0 
          รถจักรยานยนต ์  64,379.0 59,001.0 59,878.0 49,839 64,595.0 
6. การค้าระหวา่งประเทศ 

   
 

  ปริมาณการส่งออก (เมตริกตัน) 5,416,716.0 5,381,071.0 5,214,734.9 4,909,057.4 5,206,719.7 
          ยางรวม 603,890.0 517,433.4 547,493.9 578,999.5 589,141.9 
          ยางแผ่นรมควัน 102,012.4 55,087.3 66,762.0 60,601.9 77,544.9 
          ยางแท่ง 243,515.0 170,001.2 178,184.4 201,496.9 211,492.0 
          น้ ายาง 220,160.4 222,752.6 236,663.9 253,220.0 244,175.0 
               -  น้ ายางข้น 219,035.4 222,152.6 236,088.9 252,818.5 242,857.7 
          อุตสาหกรรมยางแปรรูป * 1,159,537.2 1,042,560.8 1,162,030.5 1,208,720.10 1,178,413.4 

  .ไม้ยางพาราแปรรูปและเฟอร์นิเจอร ์ 566,816.6 566,118.0 650,270.7 663,252.4 620,453.4 
  .ถุงมือยาง 27,032.8 28,601.7 30,149.5 30,148.9 24,748.1 
   สัตว์น้ าแช่แข็ง 18,326.1 18,464.4 19,467.8 21,635.5 20,468.0 

         .อาหารกระปอ๋ง 50,416.5 52,149.4 51,450.2 52,608.5 48,127.6 
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 118,364.5 117,289.1 120,084.4 123,440.70 94,687.4 

   ดุลการค้า 32,648.1 20,834.4 22,046.6 42,588.20 12,557.1 
          ยางรวม 38,940.1 29,198.8 28,316.9 26,385.60 25,473.2 
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ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 ไตรมาสที ่1 
          ยางแผ่นรมควัน 7,990.1 3,934.6 4,307.2 3,303.00 4,178.4 
          ยางแท่ง 17,850.2 10,792.2 10,332.6 10,529.80 10,415.8 
          น้ ายาง 10,554.5 10,471.9 10,200.3 9,502.00 10,821.2 
                     - น้ ายางข้น 10,520.6 10,454.2 10,181.9 9,491.80 8,366.2 

   ไม้ยางพาราแปรรูปและเฟอร์นิเจอร ์ 7,438.7 7,143.2 8,071.7 8,396.30 7,403.1 
   ถุงมือยาง 5,111.5 5,241.5 5,386.8 6,245.10 4,249.0 
   สัตว์น้ าแช่แข็ง 3,436.1 3,919.5 4,736.4 5,131.70 3,847.9 

          อาหารกระป๋อง 6,811.6 6,157.8 6,103.3 6,326.70 5,528.3 
มูลค่าการน าเข้า (ลา้นบาท) 85,716.4 96,454.7 98,037.8 80,852.50 82,130.3 

          เครื่องจักรอุปกรณ์ 34,203.3 42,339.6 46,458.7 27,479.00 34,096.8 
          น้ ามันเชื้อเพลิง 3,116.5 2,644.8 2,237.2 1,938.30 1,396.5 
          อุปกรณ์การกอ่สร้าง 450.5 549.8 532.5 421.40 625.8 
          สัตว์น้ าแช่แข็ง 3,830.2 3,868.0 4,468.8 4,380.20 3,761.8 
7. การลงทุน 

   
 

       กิจการได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน  
   

 
    จ านวน (ราย)  15.0 11.0 36.0 29 39.0 

   เงินลงทุน (ล้านบาท)  1,381.8 1,493.4 9,566.4 6,311.50 8,934.5 
   การจ้างงาน (คน)  332.0 318.0 1,558.0 1,613 4,909.0 

      พื้นที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล  
   

 
       พื้นที่รวม  (ตารางกิโลเมตร)  499.0 552.0 463.0 444 374.0 

   ที่อยู่อาศัย  365.0 401.0 284.0 260 250.0 
   การพาณิชย ์ 86.0 43.0 66.0 70 43.0 

          บริการและอื่นๆ 16.0 107.0 112.0 112 80.0 
8. การคลัง (ล้านบาท) 

   
 

   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วน
ราชการ 38,621.2 36,522.7 38,904.8 35,212.1 36,854.1 

  การจัดเก็บภาษีอากร   10,432.0 12,641.5 11,669.3 10,335.1 11,311.4 
   สรรพากร 9,250.4 11,402.1 11,481.9 9,000.0 9,805.7 
   สรรพสามิต 879.0 931.6 997.7 1,010.8 1,210.3 
   ศุลกากร 302.6 307.8 385.4 324.3 295.4 

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมศุลกากร) 3,693.7 3,424.3 3,321.9 3,245.0 3,871.1 
9. การเงิน 

   
 

      เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ล้านบาท) 643,211.0 623,806.0 621,487.0 628,387 633,884.0 
     สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ (ล้านบาท) 700,773.0 701,259.0 702,279.0 709,416 654,792.0 
     สัดส่วนสินเชื่อ/เงินฝาก 109.0 112.4 113.0 112.89 103.3 
 
ที่มา : ธปท.ส านักงานภาคใต้  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

     

 

 หมายเหตุ : อุตสาหกรรมยางแปรรูป ประกอบด้วย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น 
   

 
  


