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ตรำประจ ำจังหวัดระยอง (Rayong) 
 

 เกำะในภำพ คือเกำะเสม็ด ซึ่งอยู่นอกฝ่ังของต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง เป็นเกำะท่ีมีมะพร้ำวมำก 
และหำดทรำยขำวสะอำดเหมือนน้ ำตำลทรำย 
     พลับพลำในภำพ หมำยถึง พลับพลำท่ีประทับของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงไว้เป็นท่ีประทับระหว่ำงเสด็จประพำสเกำะนี้ บนเกำะเสม็ดมีกระโจมไฟ ส ำหรับ  
เป็นท่ีหมำยของกำรเดินเรือชำยฝ่ังเกำะนี้จึงเป็นสัญญำลักษณ์ส ำคัญส่วน หนึ่งของจังหวัด   
 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัดระยอง 
 “ผลไม้รสล้ ำ อุตสำหกรรมก้ำวหน้ำ น้ ำปลำรสเด็ด เกำะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก” 
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สีแดง หมำยถึง นักสู้ท่ีพระเจ้ำตำกได้กอบกู้ประเทศชำติ พักกองทัพท่ีใต้ต้นสะตือ วัดลุ่ม จ.ระยอง 
สีเหลือง หมำยถึง สีรักชำติ 
สีน้ ำเงิน หมำยถึง สีแห่งควำมสดใส สีแห่งควำมเย็น หมำยถึง สีของน้ ำทะเลซึ่งจังหวัดระยองมี

พื้นท่ีติดทะเล ยำวไกลถึง 100 กม. 
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https://sites.google.com/site/tantanyong29/canghwad-rayxng/6/Image2.gif?attredirects=0
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3rq_j6tTkAhUKRo8KHbWBCaAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id%3Dpoungchompoo%26month%3D04-2015%26date%3D29%26group%3D10%26gblog%3D174&psig=AOvVaw3gl-eooYzmSUhai22jcP9r&ust=1568705831971324


1 
 

 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐำนของจังหวดัระยอง 

ข้อมูลสภำพทั่วไป 
ลักษณะภูมิประเทศ     

ภูมิประเทศ เป็นท่ีรำบชำยฝ่ังท่ีเกิดจำกกำรทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ ำระยอง และท่ีลำด
สลับเนินเขำและภูเขำ มีลักษณะเป็นลอนลูกคล่ืนสูงต่ ำสลับกันไป โดยมีพื้นท่ี ทิวเขำ 2 แนว คือ ทิวเขำชะเมำ
ทำงทิศตะวันออก  ซึ่งสูงจำกระดับน้ ำทะเล 1,035 เมตร และทิวเขำท่ีอยู่ประมำณกึ่งกลำงของตัวจังหวัด 
เป็นแนวยำวจำกอ ำเภอเมืองระยองขึ้นไปทำงเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ ำสำยส้ันๆ ซึ่งเกิดจำกเทือกเขำ
จันทบุรีและเทือกเขำบรรทัดไหลลงสู่อ่ำวไทย แม่น้ ำท่ีส ำคัญ ไ ด้แก่ แม่น้ ำบำงประกง แม่น้ ำจันทบุรี แม่น้ ำ
ระยอง เป็นต้น ลักษณะชำยฝ่ังทะเลมีหำดทรำยสวยงำมและมีเกำะใหญ่น้อยเรียงรำยเลียบตำมแนวชำยฝ่ัง
นับเป็นทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวที่ส ำคัญของประเทศ 

ที่ต้ัง  

จังหวัดระยองมีพื้นท่ีประมำณ 3,552 ตร.กม. หรือประมำณ  2,220,000 ไร่ ต้ังอยู่ 
ในภำคตะวันออกของประเทศไทยระหว่ำง เส้นรุ้งท่ี 12 - 13 องศำเหนือและเส้นแวงท่ี 101 – 102 องศำ
ตะวันออก ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 179 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีจงัหวดัระยอง 
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อำณำเขต   

  ทิศเหนือ ติดต่อเขตอ ำเภอหนองใหญ่ อ ำเภอบ่อทอง อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
 ทิศใต้ ติดชำยฝ่ังอ่ำวไทย ยำวประมำณ 100 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อเขตอ ำเภอนำยำยอำม อ ำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ ำเภอสัตหีบ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
ลักษณะภูมิอำกำศ 
 จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอำกำศ แบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่ำนตลอดปี อำกำศอบอุ่น 
ไม่ร้อนจัด บริเวณชำยฝ่ังทะเลเย็นสบำย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงตุลำคมของทุกปี 
สำมำรถเก็บน้ ำไว้ในอ่ำงเก็บน้ ำเพียงพอส ำหรับกำรใช้อุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรมได้ตลอดท้ังปี  

 จังหวัดระยอง อยู่ภำยใต้อิทธิพลของมรสุมท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่ำนตลอดปี 
อำกำศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชำยฝ่ังทะเลเย็นสบำย ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึง ตุลำคม
ของทุกปี อำกำศไม่ร้อนอบอ้ำวมำกนักในฤดูร้อน และฤดูหนำวอำกำศก็ไม่หนำวจัด 

 

ฤดูกำล 
 พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย สำมำรถแบ่งฤดูกำลของจังหวัดระยอง  
ได้เป็น 3 ฤดูดังนี้ 
 ฤดูหนำว เริ่ม ต้ังแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์  ซึ่ ง เป็นช่วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีน ท่ีมีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่นลงมำ  
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่ลดต่ ำมำกเหมือนภำคอื่น ๆ เพรำะเขตนี้  
อยู่ปลำยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ควำมหนำวเย็นจึงไม่ลดลงมำก นอกจำกนี้ยังมีชำยฝ่ังทะเลจึงท ำให้ 
จังหวัดระยอง ไม่หนำวเย็นมำกนัก 
 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส้ินสุดลง คือ ประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์  
และส้ินสุดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจำกทะเลในตอนบ่ำย  
พัดมำร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงท ำให้ลมมีก ำลังแรงมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นฝ่ังทะเลระยองในระยะเดือน
กุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน จึงมีคล่ืนลมค่อนข้ำงแรงในตอนบ่ำยและเย็น ท ำให้อุณหภูมิไม่สูง อำกำศจึงไม่ร้อน
มำกนัก 
 ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นช่วงท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน ำควำมช้ืนจำกทะเลอันดำมันพัดผ่ำนอ่ำวไทยเข้ำสู่ภำคตะวันออก ท ำให้อำกำศ
จะชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกท่ัวไป 
 

อุณหภูมิ 
 เนื่องจำกจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกท่ีได้รับอิทธิพลจำกลมทะเลอยู่เสมอ  
ซึ่งท ำให้อำกำศไม่ร้อนอบอ้ำวมำกนักในฤดูร้อน และฤดูหนำวอำกำศก็ไม่หนำวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉล่ีย 
ตลอดท้ังปี 28.3 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 32.6 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิต่ ำสุดเฉล่ีย  
25.0 องศำเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ ำท่ีสุดท่ีเคยตรวจวัดได้ 12.5 องศำเซลเซียส สถำนีอุตุนิยมวิทยำระยอง 
เมื่อวันท่ี 23 เมษำยน 2544 
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ฝน 

 ส ำหรับฝนท่ีตกในจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นฝนท่ีเกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัด 
ปกคลุมระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม โดยจังหวัดระยองมีปริมำณฝนรวมเฉล่ียตลอดปี  
1,008.1 มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันฝนตกเฉล่ีย 153 วัน เดือนท่ีมีฝนตกหนำแน่นมำกท่ีสุดในรอบปีคือ  
เดือนมีนำคม เมษำยน พฤษภำคม กันยำยน และเดือนตุลำคม โดยมีปริมำณฝนอยู่ในช่วง 106 – 415 
มิลลิเมตร ส ำหรับปริมำณฝนสูงท่ีสุดใน 24 ช่ัวโมง ท่ีเคยตรวจได้คือ 193.0 มิลลิเมตร ท่ีสถำนีอุตุนิยมวิทยำ
ระยอง เมื่อวันท่ี 9 กันยำยน 2539 

ปริมำณฝนเป็นรำยเดือน พ.ศ. 2561 

       ท่ีมำ : สถำนีตรวจอำกำศจังหวัดระยอง 

พำยุหมุนเขตร้อน 

 ตำมสถิติเท่ำท่ีมีกำรเก็บข้อมูลไม่ปรำกฏว่ำ มีพำยุหมุนเขตร้อนเคล่ือนเข้ำสู่จังหวัดระยองโดยตรง 
อย่ำงไรก็ตำมจังหวัดระยองได้รับอิทธิพลจำกพำยุดีเปรสช่ันท่ีเคล่ือนตัวผ่ำน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนัก  
และน้ ำท่วมได้ในบำงพื้นท่ี ซึ่งพำยุดีเปรสชันท่ีเคยเคล่ือนผ่ำน และท ำควำมเสียหำยเป็นพำยุท่ีมีถิ่นก ำเนิด
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่ำงโดยพำยุนี้ได้เคล่ือนตัวผ่ำนประเทศกัมพูชำเข้ำสู่จังหวัดตรำดและเคล่ือนผ่ำนบริเวณ
จังหวัดระยอง 

 

 

 

เดือน 

2561  

- น้ ำฝนทั้งเดือน 
(มิลลิเมตร) 

- จ ำนวนวันฝนตก (วัน) - ฝนสูงสดุ 

 (มิลลิเมตร) 

มกรำคม 5.6 4 2.2 
กุมภำพันธ์ 16.6 5 6.5 
มีนำคม 120.1 7 46.7 
เมษำยน 134.5 9 63.4 
พฤษภำคม 152.7 15 67.9 
มิถุนำยน 97.3 15 32.9 
กรกฎำคม 19.1 18 7 
สิงหำคม 107.6 13 26.1 
กันยำยน 152.9 17 46.2 
ตุลำคม 127.4 15 23.2 

พฤศจิกำยน 5.2 2 3.2 
ธันวำคม 2.6 3 1.4 
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ข้อมูลกำรปกครองและประชำกร 

 1) กำรปกครอง แบ่งกำรปกครองเป็น 8 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองระยอง อ ำเภอแกลง  
อ ำเภอบ้ำนค่ำย อ ำเภอปลวกแดง อ ำเภอบ้ำนฉำง อ ำเภอวังจันทร์ อ ำเภอเขำชะเมำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ 
ประกอบด้วย 54 ต ำบล 439 หมู่บ้ำน 181 ชุมชน ด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 2 แห่ง เทศบำลต ำบล 27 แห่ง และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 37 แห่ง 

 2) โครงสร้ำงประชำกร ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 จังหวัดระยองมีประชำกรท้ังส้ิน 
723,316 คน โดยแบ่ง เป็น เพศชำยจำนวน 355,539 คน และเพศหญิง จำนวน 367,777 คน  
โดยภำพรวมแล้ว จังหวัดระยอง มีจำนวนเพศชำยน้อยกว่ำเพศหญิง 

 

จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัดระยอง เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 355,539 367,777 723,316 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  

- ผู้ ท่ีมีสญัชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  347,358 361,871 709,229 

-ผู้ ท่ีไมไ่ด้สญัชาตไิทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  2,612 1,708 4,320 

-ผู้ ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการ

ทะเบียนกลางก าหนดให้จดัท าขึน้ส าหรับ ลงรายการบุคคลท่ีไม่

อาจมีช่ือในทะเบียนบ้าน) 

4,105 3,166 7,271 

-ผู้ ท่ีอยู่ระหวา่งการย้าย (ผู้ ท่ีย้ายออกแตย่งัไม่ได้ย้ายเข้า) 1,464 1,032 2,496 

 

 ท่ีมา : ส านกังานบริหารการทะเบียน กรมการ กครอง  



5 
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะกำรต้ังถ่ินฐำน  
 จังหวัดระยองมีกำรขยำยตัวของเมืองอย่ำงรวดเร็ว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพื้นท่ีได้แบ่งพื้นท่ี
ตำมศักยภำพออกเป็น 4 บริเวณ ได้แก่ 1. พื้นท่ีด้ำนตะวันออกและตะวันตก ก ำหนดให้เป็นพื้นท่ีเพื่อกำร
เกษตรกรรม เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมต่อเนื่องทำงกำรเกษตร 2. พื้นท่ีด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ ก ำหนดให้เป็น
ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมหลักของภำคและประเทศ 3. พื้นท่ีบริเวณชำยฝ่ังทะเลตะวันออก ต้ังแต่ชำยหำด 
แม่ร ำพึง  ไปทำงด้ำนตะวันออก ก ำหนดให้ เป็นเขตพัฒนำเพื่อกำรท่องเท่ียว 4. พื้น ท่ีด้ำนตะวันออก  
บริเวณชำยฝ่ังทะเล ก ำหนดให้เป็นเขตเพำะเล้ียงประมงชำยฝ่ัง 
 

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญ 
  

1. กำรไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดระยอง รับผิดชอบในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้จ ำนวน  8 
อ ำเภอ สถิติในปี 2561 มีกำรไฟฟ้ำในสังกัด 5 หน่วยงำน ข้อมูลปี 2561 มีผู้ใช้ไฟฟ้ำ รวม 397,997 รำย ใช้
ไฟฟ้ำ รวม 10,505.74 ล้ำนกิโลวัตต์/ช่ัวโมง  

2. ประปำ มีกำรประปำจ ำนวน 6 แห่ง คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค 4 แห่ง ประปำเทศบำล 
 2 แห่ง คือ เทศบำลต ำบลเมืองแกลง และกำรประปำเทศบำลต ำบลปลวกแดง ปี 2561 มีจ ำนวนผู้ใช้น้ ำรวม 
129 ,881 รำย ก ำลังผลิตรวม 32,421,300 ลูกบำศก์เมตร ปริมำณน้ ำท่ีผลิตได้จ ำนวน  46,212,701 
ลูกบำศก์เมตร 

3. กำรส่ือสำรหลักยังคงเป็นโทรศัพท์พื้นฐำน โดยมี ผู้สัมปทำนหลัก คือ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  
มีเลขหมำยโทรศัพท์รวม 122,272 เลขหมำย กำรใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ มีปริมำณ
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 65.13 ส่วนโทรศัพท์มีผู้ใช้ร้อยละ 87.64 

กำรคมนำคมขนส่ง 

1. ทำงบก ระบบกำรคมนำคมทำงบกเป็นระบบท่ีส ำคัญท่ีสุดของจังหวัดโดยเฉพำะในพื้นท่ี
อุตสำหกรรม เพรำะเป็นตัวเช่ือมกำรติดต่อท้ังทำงเรือและทำงรถไฟ มีกำรตัดถนนเช่ือมระหว่ำงจังหวัด 
เข้ำสู่อ ำเภอ ต ำบลและหมู่บ้ำนท ำให้กำรสัญจร และกำรขนส่งสินค้ำมี ควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่ งขึ้น  
ถนนส ำคัญท่ีสำมำรถเดินทำงเข้ำสู่จังหวัดระยองได้แก่ 

- ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (สำยเก่ำ) ผิวจรำจร 4 ช่องทำง เป็นเส้นทำงจำกรุงเทพฯ ผ่ำน
อ ำเภอบำงปู – อ ำเภอบำงปะกง - บำงแสน ศรีรำชำ – พัทยำ – หำดจอมเทียม – สัตหีบ - บ้ำนฉำง  
จนถึง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทำงท้ังส้ิน 220 กิโลเมตร เป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำ 
และวัตถุดิบจำกภำคต่ำงๆ ท่ีจะมำยังจังหวัดระยอง ปัจจุบันสภำพกำรจรำจรแออัด 

- ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (ถนนบำงนำ - ตรำด) เป็นเส้นทำงท่ีมีผู้ใช้เป็นจ ำนวนมำก      
ทำงหลวงสำยนี้จะเริ่มต้นตรงจุดทำงด่วนด่ำนเฉลิมนคร บำงนำผ่ำนบำงพลี - บำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
และเช่ือมทำงหลวงหมำยเลข 3 ท่ี กม.ท่ี 70 อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ จำกนั้นผู้ใช้รถจะผ่ำนเส้นทำง
เดียวกับเส้นทำงท่ี 1 รวมระยะทำง 220 กิโลเมตร ผิวจรำจร 4 ช่องทำง 

- ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 36 (บำยพำส 36) เริ่มต้นท่ี กม. 140 อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
ต่อไปยังจังหวัดระยอง ด้วยระยะทำงเพียง 70 กิโลเมตร รวมระยะทำงท้ังส้ิน 210 กิโลเมตร ผิวจรำจร  
4 ช่องทำง และอยู่ระหว่ำงขยำยเป็น 6 ช่องทำงจรำจรในปัจจุบัน 
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- ทำงหลวงจังหวัดระยองหมำยเลข 344 (สำยบ้ำนบึง - แกลง) จุดเริ่มต้นท่ีจังหวัดชลบุรี  
ผ่ำนอ ำเภอบ้ำนบึง – หนองใหญ่ – อ ำเภอวังจันทร์ และส้ินสุดท่ี อ ำเภอแกลง ระยะทำง 100 กิโลเมตร  
ผิวจรำจร 4 ช่องทำง เหมำะส ำหรับผู้ท่ีจะเดินทำงมำยังอ ำเภอแกลง หรือเดินทำงไปยังจังหวัดจันทบุร ี
หรือจังหวัดตรำด 

- ทำงหลวงหมำยเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เริ่มต้นท่ีถนนพัฒนำกำร เขตประเวศ กรุงเทพฯ ส้ินสุดท่ี
ต ำบลโป่ง อ ำเภอบำงละมุง ระยะทำง 135 กิโลเมตร จำกนั้นใช้ทำงหลวงหมำยเลข 36 ระยะทำง 
อีก 40 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทำง 175 กิโลเมตร ในปี 2562 จะมีกำรเปิดใช้ช่วง
ต่อจำกพัทยำมำยังท่ีอ ำเภอบ้ำนฉำง จะท ำให้กำรเดินทำงสะดวกขึ้น 

2. ทำงรถไฟ เส้นทำงรถไฟจำกกรุงเทพฯ ผ่ำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบังถึง
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็นเส้นทำงท่ีใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้ำของโรงง ำนในบริเวณนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุดและนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง แต่ไม่นิยมใช้บริกำรเนื่องจำกมี ค่ำใช้จ่ำยสูง  
และระยะทำงไม่ไกล ในอนำคตจะเปล่ียนสภำพเป็นรถไฟควำมเร็วสูงและรถไฟทำงคู่ 

3. ทำงอำกำศ สนำมบินอู่ตะเภำ ภำยในมีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ  
ท่ีรัฐบำลพัฒนำเป็นสนำมบิน แห่งท่ี 3 ต้ังอยู่พื้นท่ีต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง มีสำยกำรบินท่ีเปิด
บริกำรหลักคือ ไทยแอร์เอเชีย และบำงกอกแอร์เวย์ 

4. ทำงน้ ำ มีท่ำเรือน้ ำลึกท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เพื่อรองรับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมและ
กำรขนส่งท่ีเกิดขึ้นตำมแผนพัฒนำพื้นท่ีบริเวณชำยฝ่ังทะเลตะวันออก เป็นท่ำเรือท่ีส ำคัญท่ีสุดเปิดบริกำรให้แก่
ผู้ประกอบกำรท้ังในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และนิคมอุตสำหกรรมอื่นๆ 

 ท่ำเทียบเรือสำธำรณะ 
- ท่ำเทียบเรือท่ัวไป คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริ ต้ี เทอร์มินอล จำกัด (TPT) มีพื้นท่ี 

ระยะท่ี 1 ท้ังหมด 49-3-70 ไร่ มีควำมยำวหน้ำท่ำ 330 เมตร รับสินค้ำได้ 20,000 ตัน/ลำเรือ และ 150 เมตร 
สำหรับเรือเล็ก 

- ท่ำเทียบเรือสินค้ำเหลว คือ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัลจำกัด จำกัด (TTT) มีพื้นท่ีระยะท่ี 
1 ท้ังหมด 181-2-87.7 ไร่ มีควำมยำวหน้ำท่ำ 680 เมตร รับสินค้ำได้ 45,000 ตัน/ลำเรือ 

 ท่ำเรือเฉพำะกิจ ผู้ลงทุนท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจมีท้ังสิน 10 รำย ประกอบด้วย 
(1) บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด National Fertilizer Co., Ltd (NFC 
(2) ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT) 
(3) บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จ ำกัด (มหำชน) 
(4) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
(5) บริษัท มำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด 
(6) บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จ ำกัด 
(7) บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกัด 
(8) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 
(9) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด 
(10) บริษัท ระยองเทอร์มินัล จ ำกัด 
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ท่ำเรือ ไออำร์พีซี ให้บริกำรเทียบเรือเพื่อขนถ่ำยสินค้ำ พร้อมส่ิงอำนวยควำมสะดวก ควำมยำว
ประมำณ 1 ,623 เมตร  ประกอบด้วย ท่ำ เ ทียบเ รื อ ขนำด ใหญ่  6  ท่ำ  สำมำรถรับ เรื อ ไ ด้ ต้ั ง แ ต่  
ขนำด 1,000 – 250,000 ตัน 

ในส่วนของท่ำเรือเพื่อกำรท่องเท่ียว เป็นท่ำเรือขนำดเล็ก อยู่ในเขตเทศบำลตำบลเพ เช่น ท่ำเรือ
นวลทิพย์  ท่ำเรือศรีบ้ ำนเพ ท่ำเรือเทศบำลต ำบลเพ ท่ำเรือโชคกฤษดำ ท่ำเรืออุทยำนแห่งชำติ เขำแหลมหญ้ำ 
–หมู่เกำะเสม็ด เป็นต้น 

แผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญในพืน้ที่จังหวัดระยองและพื้นที่เชื่อมโยง 
 

1. เมืองกำรบินตะวันออก (สนำมบินอู่ตะเภำ) กระทรวงคมนำคมและกองทัพเรือได้วำงแผนกำร
พัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำสู่เชิงพำณิชย์เต็มรูปแบบรองรับกำรเป็น “Aeropolis” หรือ “เมืองอุตสำหกรรมกำรบิน” 
เป็นศูนย์กลำงของธุรกิจกำรบินในภูมิภำค มีควำมสำมำรถรองรับผู้โดยสำร 15 ล้ำนคนใน 5 ปี 30 ล้ำนคนใน 10 
ปี และ 60 ล้ำนคนใน 15 ปี 

2. ท่ำเรือมำบตำพุด ระยะท่ี 3 ประกอบด้วย งำนถมทะเลพื้นท่ี ประมำณ 1,000 ไร่ งำนขุดลอก
ร่องน้ำและแอ่งลึก 16 เมตร งำนระบบสำธำรณูปโภค งำนอุปกรณ์ควบคุมกำรเดินเรือบริเวณท่ำเรือ ก่อสร้ำง
ท่ำเรืออุตสำหกรรมด้ำนพลังงำน และกำรบริกำร รวมเรียกว่ำ Superstructure เปิดบริกำรใน พ.ศ. 2567 

3. กำรพัฒนำโครงข่ำยขนส่งทำงบก พื้นท่ีบริเวณชำยฝ่ังทะเลตะวันออกมีโครงข่ำยถนนค่อนข้ำง
สมบูรณ์ครอบคลุมท่ัวถึง 

3.1 ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง (มอเตอร์เวย์) หมำยเลข 7 สำยกรุงเทพฯ – บ้ำนฉำง ช่วง
พัทยำ - มำบตำพุด ระยะทำง 31 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้ำงต้ังแต่ปี 2559 จะแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งมีกำรก่อสร้ำง
ถนนโครงข่ำยเช่ือมต่อกับทำงหลวงหมำยเลข 3 บริเวณต ำบลบ้ำนอ ำเภอ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทำง 
7.856 กิโลเมตร นอกจำกนั้น ยังมีสถำนีบริกำรทำงหลวง ท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีบริเวณต ำบลห้วยใหญ่ 

3.2 แผนกำรด ำเนินกำรถนนสำยหลัก เริ่มด ำเนินกำรในปี 2561 - 2563 มีแผนขยำย  
6 ช่องจรำจร บนถนนหมำยเลข 36 ขยำย 4 ช่องจรำจรบนถนน 363 กำรบูรณะทำงเดิมถนน 344  
กำรปรับปรุงถนนสำย รย. 4058 กำรปรับปรุงถนนสำย รย. 3013 และแผนงำนในอนำคตจะมีกำรขยำย 
ทำงหลวงหมำยเลข 3 

4. โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง สำยกรุงเทพ - ระยองเชื่อมโยง 3 สนำมบิน หรือ (High Speed 
Rail : HSR) เป็นแบบไร้รอยต่อแนวเส้นทำงดังกล่ำวจะพำดผ่ำนพื้นท่ี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 
สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง ระยะทำงรวมทั้งส้ิน 260 กิโลเมตร เป็นโครงกำรท่ีใช้โครงสร้ำงและ
แนว เ ส้นทำงกำร เ ดินรถ เ ดิมของระบบรถไฟฟ้ ำขน ส่งมวลชน  ( Airport Rail Link)  ท่ี เปิ ด ให้บริ กำร 
อยู่ ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้ำงทำงรถไฟขนำด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยำย 2 ช่วง  
จำกสถำนีพญำไท ไปยังสนำมบินดอนเมือง และจำกสถำนีลำดกระบัง ไปยังสนำมบินอู่ตะเภำ พร้อมเช่ือม 
เข้ำออกสนำมบิน โดยใช้เขตทำงเดิมของกำรรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ กำรเดินรถในช่วงท่ีผ่ำนกรุงเทพฯ ช้ันใน  
จะลดควำมเร็วลงมำท่ี 160 กม./ชม. และจะวิ่ ง ด้วยควำมเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง  
ประกอบไปด้วยสถำนีรถไฟควำมเร็วสูงจำนวน 9 สถำนี ได้แก่ สถำนีดอนเมือง สถำนีบำงซื่อ สถำนีมักกะสัน สถำนี
สุวรรณภูมิ สถำนีฉะเชิงเทรำ สถำนีชลบุรี สถำนีศรีรำชำ สถำนีพัทยำ สถำนีอู่ตะเภำ 
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5. รถไฟทำงคู่ เชื่อม 3 ท่ำเรือ ได้เร่งดำเนินกำรช่วงกรุงเทพ - นครรำชสีมำ และแก่งคอย -  
มำบตำพุด และจะดำเนินกำรช่วงแก่งคอย – ฉะเชิงเทรำ – แหลมฉบัง - มำบตำพุด ระยะทำง 246.5 กิโลเมตร 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี 2561 

6. พัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ  จังหวัดระยองมีอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ 2 แห่ง ขนำดกลำง 3 แห่ง  
ขนำดเล็ก 10 แห่ง ปริมำตรเก็บกักรวม 599.77 ล้ำนลูกบำศก์ เมตร น้ ำไหลเข้ำอ่ำง 652 ล้ำนลูกบำศก์ เมตร/ปี   
แต่ท้ังนี้ควำมต้องกำรน้ ำเริ่มมำกขึ้น คำดว่ำอีก 4 - 5 ปีข้ำงหน้ำปริมำณน้ ำของระยองจะตึงตัวมำก 

 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
 ภำพรวมข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปีพบว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2560 มีมูลค่ำ 984,980 ล้ำนบำท โดยมำ
จำกภำคเกษตรกรรม 23,384 ล้ำนบำท และสำขำกำรผลิตนอกภำคเกษตรกรรม มีมูลค่ำรวมสูง 916,597 ล้ำน
บ ำ ท  ( ภ ำ ค อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม  ร้ อ ย ล ะ  80 . 8  ภ ำ ค บ ริ ก ำ ร  ร้ อ ย ล ะ  16 . 8  ภ ำ ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  
ร้อยละ 2.4 ซึ่งมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อหัวประชำกร เท่ำกับ 1,095,667 บำท/คน/ปี เป็นล ำดับท่ี 1 ของ
ประเทศ 
 
สำขำเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรคลัง  

จังหวัดระยองมีประชำชนเข้ำมำทำงำนและท่องเท่ียวในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำก มีกำรประกอบธุรกจิ
กำรค้ำอย่ำงกว้ำงขวำง กำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 

ปี 2560 เศรษฐกิจจะขยำยตัวร้อยละ 3.0 อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป อยู่ท่ีร้อยละ 0.4 ต่อปี 
ปี 2561 เศรษฐกิจจะขยำยตัวร้อยละ 3.2 อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป อยู่ท่ีร้อยละ 0.5 ต่อปี 

กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  
จังหวัดระยองมีควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเท่ียวท้ัง หำดทรำย ทะเล เกำะต่ำง ๆ ภูเขำ น้ ำตก 

สวนผลไม้ รวมท้ังอำหำรทะเลท่ีสด สะอำด มีชำยหำดยำวกว่ำ 100 กิโลเมตร มีเกำะเสม็ดท่ีถือเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง ในปี 2561 ข้อมูลจำกกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ มีจ ำนวนนักท่องเท่ียว 
7,761,662 คน แบ่งเป็นชำวไทย จ ำนวน 6,792,732 คน ชำวต่ำงประเทศ จ ำนวน 527,216 คน ท ำรำยได้
กว่ำ 33,811.36 ล้ำนบำท นักท่องเท่ียวต่ำงชำติคือ จีน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลี และ สหรำชอำณำจักร มี
จ ำนวนห้องพัก 15,185 ห้อง 

 
สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน 

            ประชำกรและก ำลังแรงงำน  จังหวัดระยองมีประชำกรท้ังส้ินจ ำนวน  908,745 คน เป็นผู้มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป 
จ ำนวน 748,292 คน จ ำแนกเป็น ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 567,110 คน แยกเป็น ผู้มีงำนท ำ 562,765 คน  
ผู้ว่ำงงำน  4,241 คน ขณะท่ีผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงงำน  มีจ ำนวน 181,182 คน  และผู้อำยุต่ ำกว่ำ  15 ปี  มี
จ ำนวน 160,452 คน  
 

 กำรมีงำนท ำ  ผู้มีงำนท ำในจังหวัดระยอง  จ ำนวน  562,765 คน  พบว่ำท ำงำนในภำคเกษตรกรรม 
97,629 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35 ของผู้มีงำนท ำท้ังหมด ส่วนผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตร จ ำนวน 402,929 คน
หรือร้อยละ 71.60 ของผู้มีงำนท ำท้ังหมด  โดยท ำงำนในสำขำกำรผลิต จ ำนวน 149,687 คน หรือร้อยละ 
26.60 และผู้มีงำนท ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 135,815 หรือร้อยละ 24.14  
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 กำรว่ำงงำน  จังหวัดระยองมีผู้ว่ำงงำนจ ำนวนทั้งสิ้น 4,241 คน หรือมีอัตรำว่ำงงำนร้อยละ 0.75 
ของก ำลังแรงงำนท้ังหมด  

 แรงงำนนอกระบบ จำกข้อมูลเบื้องต้นปี 2560 มีผู้ท ำงำนอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จ ำนวน 195,968 คน 
ท้ังนี้ แรงงำนนอกระบบเหล่ำนี้จะท ำงำนในภำคเกษตรจ ำนวน 52,137 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ขณะท่ี
นอกภำคเกษตร  จ ำแนกตำมอุตสำหกรรม (21 อุตสำหกรรม) มีจ ำนวน 143,831 คน คิดเป็นร้อยละ 73.40 
ซึ่ ง ก ลุ่มนอกภำคเกษตรนี้  เมื ่อพิจำร ณำจ ำแนกตำมประ เภทอุตสำหกรรม  พบว่ำอุตสำหกรรมที่มี
จ ำนวนแรงงำนนอกระบบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก  จ ำนวน 54,686 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.91  2) ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร จ ำนวน 30,111 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.37 
และ 3) กำรผลิต จ ำนวน 14,826 คน คิดเป็นร้อยละ 7.57 (ข้อมูลแรงงานนอกระบบปี 2560 เป็นข้อมูลล่าสุดท่ี
ส านักงานสถิติจังหวัดระยองจัดเก็บ) 

 กำรบริกำรจัดหำงำนในประเทศปี 2561 นำยจ้ำง/สถำนประกอบกำรได้แจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง  
จ ำนวน 10,609 อัตรำ โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงำน 16,955 คน และกำรบรรจุงำน 8,709 คน อัตรำบรรจุ
งำนต่อต ำแหน่งงำนว่ำงคิดเป็นร้อยละ 82.09  ส่วนต ำแหน่งงำนว่ำงตำมระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสูงสุดคือ 
ระดับ ปวส. มีควำมต้องกำรร้อยละ 44.03 (4,671 อัตรำ) รองลงมำเป็นระดับ ปวช. ร้อยละ 21.46 (2,277 
อัตรำ) และระดับประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ ร้อยละ 10.66 (1,131 อัตรำ) ตำมล ำดับ ส ำหรับอำชีพท่ีมีกำรบรรจุ
งำนมำกท่ีสุดคือ ผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกอบอำหำร ร้อยละ 19.39  
(3,288 อัตรำ)และอุตสำหกรรมท่ีมีต ำแหน่งงำนว่ำงมำกท่ีสุดคือ กำรก่อสร้ำง ร้อยละ 28.82.61 (3,058 
อัตรำ)      

            กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวท่ีได้รับอนุญำตท ำงำน คงเหลือจ ำนวน 108,231 คน 
จ ำแนกตำมลักษณะกำรเข้ำเมือง ได้ดังนี้  
          1. คนต่ำงด้ำวตลอดชีพ ได้แก่ คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรและท ำงำนตำมประกำศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 322 ลงวันท่ี 13 ธันวำคม 2515 (ในจังหวัดระยองไม่มีคนต่ำงด้ำวประเภทนี้)  
            2. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่ำงด้ำวท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร หรือได้รับอนุญำตให้
เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญำตให้เข้ำ
มำ ในฐำนะนักท่องเท่ียว หรือผู้เดินทำงผ่ำน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  จ ำนวน 
3,942 คน  
            3. คนต่ำงด้ำว มำตรำ 9 พิสูจน์สัญชำติ ได้แก่ คนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำว และกัมพูชำ ท่ีหลบหนีเข้ำ
เมืองได้รับผ่อนผันให้ท ำงำนและอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรช่ัวครำว ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่ำนกำรพิสูจน์
สัญชำติและปรับสถำนกำรณ์เข้ำเมืองถูกกฎหมำยเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 71,404 คน  
           4. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 น ำเข้ำตำม MOU ได้แก่ คนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำว และกัมพูชำท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลประเทศต้นทำง จ ำนวน 24,695 คน  
            5. คนต่ำงด้ำว มำตรำ 12 ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ คนต่ำงด้ำวท่ีเข้ำมำท ำงำนรำชอำณำจักร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน (พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ.2520) หรือกฎหมำยอื่น 
ได้แก่ พระรำชบัญญัตินิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2522 และพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม  
พ.ศ.2514 เช่น นักลงทุน ช่ำงฝีมือ ผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน 6,801 คน  
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         6.  ประ เภทชนกลุ่มน้อย  ได้แก่  คนต่ำ งด้ำว ที่ ไ ม่ ได้รับสัญชำติไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สัญชำติ  และกระทรวงมหำดไทยได้ออกเอกสำรเพื่อรอพิสูจน์สถำนะยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน จ ำนวน 
1,389 คน  
           7. มติ ครม. (3 สัญชำติ)  ไม่มีกำรเข้ำเมืองของคนต่ำงด้ำวประเภทนี้  จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว ท่ี
ยื่นขอจดทะเบียน ณ ศ ูนย์บริกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว (One Stop Service : OSS) จังหวัดระยอง มี
จ ำนวนรวม 48,600 คน ได้แก่สัญชำติพม่ำ 3,285 คน สัญชำติลำว 2,368 คน และสัญชำติกัมพูชำ 42,947 
คน   

 แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ  ใน ปี 2561 จังหวัดระยองมีผู้ได้รับอนุมัติไปท ำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวน
ท้ังส้ิน 2,153 คน วิธีกำรเดินทำงพบว่ำไปโดยวิธี Re-Entry มำกท่ีสุด จ ำนวน 800 คน คิดเป็นร้อยละ 37.16    
ผู้แจ้งควำมประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศ มีจ ำนวน 301 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 54.15  ส่วนภูมิภำคท่ีแรงงำนไทยไปท ำงำนส่วนใหญ่คือทวีปเอเชีย มีจ ำนวน 
1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 ของแรงงำนไทยท่ีไปท ำงำนต่ำงประเทศท้ังหมด  

กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน มีผู้เข้ำรับกำรฝึกเตรียมเข้ำท ำงำน 701 คน กลุ่มอำชีพที่มีกำรฝึก
เตรียมเข้ำท ำงำนสูงสุดในปี 2561 คือช่ำงก่อสร้ำง จ ำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 32.10 ของผู้เข้ำรับ
กำรฝึก รองลงมำคือช่ำงเครื่องกล 194 คน (ร้อยละ 27.67)  

ส่วนกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนในปี 2561 พบว่ำมีผู้ เข้ำรับกำรฝึกยกระดับฝีมือท้ังส้ิน 3,680 คน 
พิจำรณำตำมกลุ่มอำชีพที่ฝึกพบว่ำกลุ่มธุรกิจและบริกำร มีกำรฝึกยกระดับฝีมือ แรงงำนสูงสุด 1,238 คน 
(ร้อยละ 33.64) รองลงมำได้แก่ ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 1,085 คน (ร้อยละ 29.48)  

ส ำหรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน มีผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือในปี 2561 จ ำนวน 966 
คน กลุ่มอำชีพที่เข้ำรับกำรทดสอบสูงสุดคือกลุ่มอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 922 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.44   
 กำรคุ้มครองแรงงำน  จำกกำรตรวจสถำนประกอบกำรท้ังส้ิน 344 แห่ง มีลูกจ้ำงผ่ำนกำรตรวจจ ำนวน 
27,477 คน ได้มีกำรตรวจสถำนประกอบกำร ตั้งแต่ขนำด 1 -4 คนจนถึง 1,000 คนขึ้นไป สถำน
ประกอบกำรส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน  274 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.65 และปฏิบัติ ไม่
ถูกต้องตำมฎหมำยจ ำนวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดระยองได้
ด ำเนินกำรออกค ำส่ังให้สถำนประกอบกำรท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนท้ัง 70 แห่ง ด ำเนินกำร
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป 

 สถำนประกอบกำรท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยจ ำนวนร้อยละ 20.35 พบว่ำสถำนประกอบกำรขนำด 
20-49 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้องกตำมกฎหมำยแรงงำนมำกท่ีสุด 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.71 รองลงมำได้แก่ 
ขนำด 10-19 คน  จ ำนวน 18 แห่ง (ร้อยละ 25.71)  

 กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ในปี 2561 มีกำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำรท้ังส้ิน 
362 แห่ง ลูกจ้ำงท่ีผ่ำนกำรตรวจจ ำนวน 78,865 คน พบว่ำสถำนประกอบกิจกำรท่ีปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยควำม
ปลอดภัยจ ำนวน 327 แห่ง หรือร้อยละ 90.33 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ ำนวน 35 แห่ง หรือร้อยละ 9.67 โดย
ประเภทอุตสำหกรรมท่ีมีอัตรำกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องมำกท่ีสุดได้แก่ กำรผลิต จ ำนวน 24 แห่ง  ร้อยละ 75 และกำรขำย
ส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จ ำนวน 3 แห่ง ร้อยละ 
8.57 ก่อสร้ำง 2 แห่ง ร้อยละ 5.71 กำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนของสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่
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ถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย  คือ ออกค ำส่ังให้สถำนประกอบกำร 32 แห่งปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย และส่งเรื่องด ำเนินคดี 3 แห่ง  

กำรเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพำทแรงงำนและข้อขัดแย้งภำยในจังหวัดระยอง ปี 2561 จังหวัดระยอง 
เกิดข้อเรียกร้องในสถำนประกอบกำร 91 แห่ง สำมำรถยุติได้โดยไม่เกิดข้อพิพำท 84 แห่ง ตกลงกันเอง 70 แห่ง 
เกิดข้อพิพำทแรงงำน 14 แห่ง และข้อเรียกร้องยังไม่ยุติ  7 แห่ง  ในส่วนกำรเกิดข้อพิพำทแรงงำนมีจ ำนวน 16 แห่ง  
ยุติข้อพิพำทได้ 14 แห่ง ยุติภำยใน 5 วัน 7 แห่ง ยุติเกิน 5 วัน 7 แห่ง  ข้อพิพำทยังไม่ยุติจ ำนวน 2 แห่ง  
และเรื่องกำรเกิดข้อขัดแย้งในสถำนประกอบกำร มีกำรเกิดข้อขัดแย้ง 6 แห่ง สำมำรถตกลงกันได้ท้ัง 6 แห่ง 

กำรสวัสดิกำร มีกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนแรงงำนในสถำนประกอบกำร จ ำนวน 63 แห่ง ลูกจ้ำง
ได้รับกำรส่งเสริมจ ำนวน 6,622 คน ได้แก่ 1) ส่งเสริมและให้ควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรแรงงำน จ ำนวน 
62 แห่ง ลูกจ้ำงได้รับกำรส่งเสริมจ ำนวน 5,734 คน และ 2) ส่งเสริมสวัสดิกำรมุมนมแม่ 1 แห่ง  ลูกจ้ำง
ได้รับกำรส่งเสริมจ ำนวน 888 คน 

 กำรประกันสังคม พบว่ำจังหวัดระยองมีสถำนประกอบกำรท่ีขึ้นทะเบียนประกันสังคม จ ำนวน 492,266 
คน เป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 จ ำนวน 428,857 คน ผู้ประกันตนมำตรำ 39 จ ำนวน 31,394 คน  
และผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ ำนวน 32,015 คน และมีสถำนพยำบำลในสังกัดประกันสังคม ท่ีเป็นโรงพยำบำล
ของรัฐบำล จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลระยอง โรงพยำบำลเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลมงกุฎระยอง  
และโรงพยำบำลรวมแพทย์ระยอง 

 กองทุนประกันสังคม มีเงินกองทุน 609,663,329.87 บำท มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 292,487 คน 
หรือร้อยละ 59.42 ของผู้ประกันตนท้ังหมด ประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนใช้บริกำรมำกท่ีสุด ได้แก่ 
สงเครำะห์บุตร จ ำนวน 209,789 คน หรือร้อยละ 71.73 ของผู้ใช้บริกำรท้ังหมด ส ำหรับปริมำณกำรจ่ำยเงิน
ประโยชน์ทดแทน พบว่ำกรณีชรำภำพมีกำรจ่ำยเงินสูงสุด ถึง 179,807,372.45 บำท หรือร้อยละ 
29.49 ของเงินประโยชน์ทดแทนท่ีจ่ำย 

กำรเลิกจ้ำงแรงงำน สถำนประกอบกิจกำรในจังหวัดระยองท่ีเลิกจ้ำงพนักงำนจ ำนวน 166 แห่ง จ ำนวน
พนักงำนท่ีถูกเลิกจ้ำงจ ำนวน 884 คน  โดยประเภทอุตสำหกรรมท่ีเลิกจ้ำงพนักงำนมำกท่ีสุด ได้แก่ อุตสำหกรรม
ประเภทอื่นๆ จ ำนวน 814 คน คิดเป็นร้อยละ 92.08 รองลงมำ ได้แก่ กำรก่อสร้ำง จ ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.54  กำรผลิต จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 กำรขำยส่งกำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ฯ จ ำนวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.02 สุขภำพและสังคมสงเครำะห์ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 และกำรบริหำรและกำรสนับสนุน 
จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 

 กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน ในปี 2561 มีกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนรวม 287 คน โดยลักษณะ
กำรบำดเจ็บท่ีมำกท่ีสุด ได้แก่ กำรบำดเจ็บทำงกำรเคล่ือนไหว จ ำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 94.77 ของผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูทั้งหมด รองลงมำได้แก่ กำรบำดเจ็บอื่นๆ เช่น กำรฟัง กำรพูดฯลฯ จ ำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ  
3.14 และทำงกำรมองเห็น จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09 ส ำหรับผู้สิ้นสุดกำรฟื้นฟู  มีจ ำนวน 99 คน 
กลับไปประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงเดิม จ ำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43 ประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 37 คน   
คิดเป็นร้อยละ 37.37 และประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงใหม่ จ ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัดระยอง 

วัดลุ่มมหำชัยชุมพล 

 วัดลุ่มมหำชัยชุมพล เดิมช่ือวัดลุ่มมหำชัยชุมภูพล ต้ังอยู่เลขท่ี 019 ถ.ตำกสินมหำรำช ในเขต
เทศบำลนคร อ.เมือง จ.ระยอง ประวัติควำมเป็นมำไม่มี ผู้ใดทรำบว่ำสร้ำงขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้ำง  
แต่สันนิษฐำนว่ำสร้ำงมำ ๓๐๐ กว่ำปีแล้วก่อนสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี ตำมประวัติว่ำพระเจ้ำกรุงธนบุรีพำทหำร  
และพลเรือน อพยพมำผูกช้ำงม้ำพักแรมท่ีโคนต้นสะตือใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณวัดลุ่มกับวัดเนินติดต่อกันและสะตือต้น
นั้นยังปรำกฎอยู่ทุกวันนี้ 

 ปีพ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระสังฆรำช กรมพระวชิรญำณวงศ์ วัดบวรนิเวศ สมัยด ำรงสมณศักด์ิ 
ท่ีพระญำณวรำภรณ์ ได้รวมเอำวัดลุ่มกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกัน เพื่อให้ประชำชนได้มีควำมสำมัคคีรักใคร่  
กลมเกลียวกัน เมื่อรวมเข้ำด้วยกันท ำให้วัดมีเนื้อท่ีท้ังหมด ๓๕ ไร่ ๒ งำน ๔๓ วำ 
  ปูชนียวัตถุโบรำณของวัดปรักหักพังไปเป็นส่วนมำก ท่ีมีอยู่ก็ยำกจะซ่อมแซมปฎิสังขรณ์ให้ดีขึ้นมำได้ 
เช่น หอไตร อุโบสถ เจดีย์ หอระฆัง จึงเพียงสงวนไว้ให้เป็นของเก่ำ ส่วนท่ีสร้ำงขึ้นใหม่ ได้แก่ อุโบสถ เสนำสนะ  
หอสวดมนต์ ศำลำกำรเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรมและศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชแบบจัตุรมุข ใกล้ต้น
สะตือประวัติศำสตร์ต้นนั้น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนตลอดจนนักท่องเท่ียวได้เข้ำไปกรำบไหว้สักกำระกันไม่ขำดระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เสนาสนะท่ีสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอุโบสถได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันท่ี ๑๑ พ.ค.๒๕๑๓ ขนาดยาวเกือบ 

๒๑ เมตร กว้าง ๑๗ เมตร ลักษณะเป็นทรงจัตุรมุขสวยงาม เมื่อมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลังจะเห็นตัวอุโบสถ

ต้ังตระหง่ านสง่ างาม ท้ัง ๔ ช้ัน  มุ ง ด้วยกระเบื้องลอนสีน้้ าตาลแก่  มี ช่อฟ้า  ๑๖ ตัว  อ่อนช้อยทวย 

ระหงส์ ถัดลงมามีใบระกาหางหงส์ ๗๘ ตัว ลักษณะเหมือนพญานาคประดับด้วยกระจกสีเหลืองทองหน้า 

บันลายไทยสวยงาม มองถัดลงมาจะเห็นคันทวยอันอ่อนช้อย บัวปลายเสามีลักษณะเป็นกลีบบัวบานขึ้นไป 

ตามคอเสาซึ่งเป็นเหมือนรังผ้ึง มีเทพนมอยู่ตรงกลางราวกับจะอนุโมทนาสาธุการข้างอุโบสถ ด้านในปูด้วยหินอ่อน



13 
 

สระบุรี ภายในประดิษฐานพระประธานแบบพระพุทธชินราชจ้าลองจากเมืองพิษณุโลกเนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง 

หน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๙ นิ้ว ประทับบนแท่นสูงด้วยพุทธลักษณะสง่างาม ถัดลงมามีพระอัครสาวกซ้ายขวา  

วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดประวัติศาสตร์ของชาวเมืองระยอง สมัยเมื่อ ๓๐๐ กว่าปีท่ีผ่านมา สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชได้เสด็จเดินทัพมาพักแรม และรวบรวมพลของพระองค์ก่อนท่ีจะเสด็จไปยึดเมืองจันทบุรี และกลับไป  

กู้ชาติไทยให้กลับคืนมาเป็นเอกราช ทางวัดได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดเท่าองค์จริง

และศาลท่ีประทับ เพื่อให้ลูกหลานไทยจีนได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในประวัติศาสตร์ ในช่วง

เทศกาลตรุษจีนทุกปีจะมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้สักการะจ้านวนมาก โดยมีต้นสะตือประวัติศาสตร์ยังคง  

แผ่สาขากิ่งก้านให้ความร่มรื่นอยู่จนทุกวันนี้ 
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วัดป่ำประดู่ 

 วัดป่ำประดู่ ก่อนสร้ำงวัดเมื่อประมำณ พ.ศ.2372 โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งช่ือ อุปัชฌำย์เทียน เดิมจ ำ
พรรษำอยู่ท่ี วัดเนิน (หรือมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่ำ วัดอินทรสมบัติ ปัจจุบันรวมกับวัดลุ่มมหำชัยชุมพล) ได้มำพบ
สถำนท่ีแห่งนี้เป็นวัดร้ำง มีต้นตะเคียนเป็นจ ำนวนมำก มีซำกวัดท่ีเหลือแต่ซำกโบสถ์ ซำกพระพุทธรูปปำงไสยำสน์ 
และซำกองค์พระประธำน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปำงป่ำเลไลยก์ วัดป่ำประดู่แห่งนี้จึงเคยมีช่ือเดิมว่ำ "วัดป่ำเลไลยก์" 
อุปัชฌำย์เทียนจึงได้มำจ ำพรรษำเพื่อบ ำเพ็ญวิปัสสนำกรรมฐำนอยู่ท่ีนี่ บรรดำชำวบ้ำนท่ีอยู่ใกล้เคียงศรัทธำเล่ือมใส
ใ น ท่ ำ น  จึ ง ชั ก ช ว น กั น ส ร้ ำ ง กุ ฏิ ถ ว ำ ย  แ ล ะ ร่ ว ม กั น ฏิ สั ง ข ร ณ์ วั ด นี้ จ น เ จ ริ ญ สื บ ม ำ ต่ อ ม ำ  
เเละเพื่อให้สอดคล้องกับนำมหมู่บ้ำนท่ีวัดต้ังอยู่คือ ตลำดท่ำประดู่ อีกท้ังเพรำะมีต้นประดู่ใหญ่อยู่ภำยในวัด  
เป็นจ ำนวนมำกและเพื่อมิให้ช่ือวัดพ้องกับวัดป่ำเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงได้เปล่ียน
นำมวัดเป็น “วัดป่ำประดู่”  
 ภำยในวัดป่ำประดู่ มีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ำยท่ีเก่ำแก่ เป็นพระพุทธไสยำสน์ท่ีแปลกท่ีสุด 
ในประเทศไทย โดยปกติแล้วเมื่อมีกำรสร้ำงองค์พระปำงสีหไสยำสน์ มักจะสร้ำงประทับอยู่ในท่ำนอนตะแคงขวำ 
แต่พระพุทธไสยำสน์ท่ีวัดป่ำประดู่สร้ำงในท่ำนอนตะแคงซ้ำย มีควำมยำว ๑๑.๙๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร ขนำด
ใหญ่ โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ พระครูสมุทรสมำนคุณ (แอ่ว) อดีตเจ้ำอำวำส ได้บูรณะองค์พระส่วนท่ีช ำรุดแล้วปิด
ทองใหม่ มีผู้สันนิษฐำนว่ำ เป็นกำรสร้ำงตำมพระพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้ำกระท ำยมกปำฏิหำริย์ให้พวก
เดียรถีย์ชม โดยมีพระพุทธนิมิตแสดงอำกำรอย่ำงเดียวกับพระพุทธเจ้ำเป็นคู่ๆ เมื่อถึงอิริยำบถไสยำสน์จึง 
ผินพระพักตร์เข้ำหำกันเป็นกำรนอนตะแคงซ้ำย และขวำในลักษณะเดียวกัน ผู้สร้ำงจึงสร้ำงให้มีนัยขอ งพุทธ
ปำฏิหำริย์ดังกล่ำว จึงสร้ำงเป็นพระนอนตะแคงซ้ำย ซึ่งลักษณะพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ำยมีควำมพิเศษคือ  
มีกำรหนุนพระเศียรด้วยหัตถ์ซ้ำย สังเกตจำกพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่ำจะอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
จนกระท่ังได้รับกำรบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษำอย่ำงดี ไม่มีใครทรำบอำยุและประวัติมำก่อน ดูจำกพระเกศ  
ไรพระศก จีวรแล้ว น่ำจะเป็นอิทธิพลสมัยอยุธยำปัจจุบันพระพุทธรูปท้ังสององค์ ได้รับกำรบูรณะไว้ จึงถือเป็นพระ
เก่ำแก่คู่บ้ำนเมืองของระยองแห่งหนึ่ง และวัดป่ำประดู่ได้รับกำรยกฐำนะเป็น พระอำรำมหลวง ต้ังแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๓ 
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  วัดป่ำประดู่ต้ังอยู่ใจกลำงเมือง ในเขตเทศบำลนครระยอง ถนนสุขุมวิท จึงเป็นวัดท่ีมีควำมส ำคัญต่อ
ชุมชนในกำรปฏิบัติศำสนกิจและพิธีกำรทำง ศำสนำของประชำชนในเมือง 
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พระเจดีย์กลำงน้ ำ 

 พระเจดีย์กลำงน้ ำ สถำนท่ีท่ีเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง อีกท้ังผู้คนชำวระยอง
ยังให้ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งต้ังอยู่บนเกำะกลำงในแม่น้ ำระยองและล้อมรอบไปด้วยน้ ำกับป่ำ  
ชำยเลน ท่ีต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีเนื้อท่ีประมำณ 52 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

     พระเจดีย์กลำงน้ ำ ระยอง เป็นเจดีย์ท่ีมีรูปทรงระฆังขนำดย่อม สูงรำวๆ 10 เมตร โดยสร้ำงขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2416 สมัยท่ีพระยำศรีสมุทรโภคชัยชิตสงครำม (เกตุ ยมจินดำ) ครั้นเป็นเจ้ำเมืองระยอง ซึ่งมีจุดประสงค์ใน

การสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ส้าหรับให้ชาวเรือหรือผู้โดยสารได้ทราบว่าเดินทางมาถึงจังหวัด ระยองแล้วนั่นเอง 

เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมในยุคสมัยนั้นมีเพียงทางน้้าเท่านั้นท่ีสามารถเข้าสู่ตัวเมืองระยองสะดวกท่ีสุด 

    กำรสร้ำงพระเจดีย์กลำงน้ ำท่ีจังหวัดระยองนี้ สันนิษฐำนกันว่ำน่ำจะเป็นกำรเจริญรอยตำม  
“พระสมุทรเจดีย์” ท่ีอยู่เมืองสมุทรปรำกำร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ ผู้เดินทำงท่ีมำถึงได้ทรำบว่ำใกล้จะถึง
กรุงเทพมหำนครแล้ว และช่วงรำวๆ ประมำณกลำงเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งเข้ำสู่ช่วงฤดูน้ ำหลำกนั้น จะจัดงำน
ประเพณีต่ำงๆ ท้ังกำรทอดกฐิน ลอยกระทง แข่งเรือยำว และงำนห่มผ้ำพระเจดีย์กลำงน้ ำ โดยจะต้องเป็น  
ผ้ำสีแดงท่ีมีควำมยำว  6 เมตร และใช้คน 2 คนในกำรปีนขึ้นไปห่มด้ำนบนของเจดีย์ 
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เกำะเสม็ด        

 เกำะเสม็ด เป็นเกำะในต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในพื้นท่ีของอุทยำนแห่งชำติเขำ
แหลมหญ้ำ-หมู่ เกำะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี ช่ือเสียงของระยอง ท่ีได้รับควำมนิยมท้ังจำกชำวไทย 
และต่ำงประเทศ อยู่ห่ำงจำกชำยฝ่ังบ้ำนเพประมำณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นรูป
สำมเหล่ียม เช่ือกันว่ำคือเกำะแก้วพิสดำร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ อำจเป็นเพรำะท่ีเกำะเสม็ดนี้
มีหำดทรำยขำวละเอียดอยู่ท่ัวไป เหตุท่ีช่ือว่ำเกำะเสม็ดก็เพรำะมีต้นเสม็ดขำวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มำก ชำวบ้ำน
น ำมำใช้เป็นไต้เพื่อจุดไฟ  

 

 

 

 

 

บนเกำะเสม็ดไม่มีแม่น้ ำล ำคลอง เป็นภูเขำและป่ำไม้เบญจพรรณ ประมำณร้อยละ 80 ของพื้นท่ี ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่
เดือนพฤษภำคม-กันยำยน ช่วงเดือนพฤษภำคมมีมรสุมและคล่ืนลมจัดมำก เดือนสิงหำคมมีฝนตกชุก 
คนท่ีอำศัยส่วนใหญ่เป็นชำวเกำะท่ีอำศัยอยู่แต่ด้ังเดิม ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลลักษณะแบ่งปันกันรู้จักกันแบบทุกบ้ำน 
ส่วนช่วงท่ีไม่มีมรสุมจะเป็นฤดูท่องเท่ียว เนื่องจำกบนเกำะมีท่ีพักและสถำนพักตำกอำกำศหลำยแห่ง ท่ีต้ังเสม็ด อยู่
ตอนบนของอ่ำวไทย ห่ำงจำกชำยฝ่ัง ต ำบลบ้ำนเพ อ ำเภอเมืองระยอง 6.5 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 5.127 ตำรำง
กิโลเมตร มีลักษณะแคบและยำวในแนวเหนือใต้ ยำวประมำณ 6.8 กิโลเมตร มีควำมกว้ำงท่ีสุด 2.5 กิโลเมตรทำง
ทิศเหนือของเกำะและแคบเรียวยำวลงไปทำงทิศใต้ มีส่วนท่ีแคบท่ีสุด 200 เมตรท่ีตอนกลำงและตอนใต้ของเกำะ  

สภำพภูมิประเทศของเกำะเสม็ด มีสันเขำเป็นแกนยำวจำกทิศเหนือลงมำทำงใต้ ฝ่ังตะวันตก 
ของเกำะเป็นหน้ำผำสูงชันและค่อยๆลำดเอียงสู่ฝ่ังตะวันออกซึ่งมีอ่ำวและชำยหำดท่ีสวยงำมจ ำนวนมำก  
ส่วนฐำนของเกำะอยู่ด้ำนทิศเหนือ ซึ่งหันเข้ำสู่ฝ่ังบ้ำนเพ มีภูเขำสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีพื้นท่ีรำบขนำดเล็ก
รอบอ่ำวต่ำงๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ทำงด้ำนเหนือและตะวันออกของเกำะ บริเวณปลำยแหลมด้ำนใต้มีเกำะเล็กๆ อยู่
ใกล้ๆ 3 เกำะ คือ เกำะจันทร์ เกำะสันฉลำม และเกำะหินขำว ซึ่งเป็นหินล้วน ไม่มีต้นไม้ เป็ นท่ีอำศัย 
และวำงไข่ของนกนำงนวล 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQyMPmxNzkAhXEK48KHY9BDH4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.agoda.com/th-th/city/koh-samet-th.html&psig=AOvVaw3DoDFHvOTX7mZulodPUjv7&ust=1568970398818303
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หำดแม่ร ำพึง 

 หำดแม่ร ำพึง เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง น้ ำทะเลสีครำม สดใส มองเห็น
ทรำย มี ร้ ำนอำหำรทะเลจ ำนวนมำกส ำหรับรองรับนัก ท่อง เ ท่ียว ท่ี เ ดินทำงมำพัก ผ่อน มี จุดชมวิ ว  
ท่ีน่ำสนใจ คือ ลำนหินขำว นักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงมำเท่ียวจังหวัดระยอง ถ้ำไม่ได้มำท่ีนี่ ถือว่ำมำไม่ถึงจังหวัด
ระยอง ชำยหำดมีควำมยำว 12 กิโลเมตร มีร้ำนอำหำรทะเลตำมริมชำยหำด เล่นน้ ำทะเล พักผ่อนริมชำยหำด เป็น
ชำยหำดท่ีไม่ไกลจำกตัวเมือง ถือได้ว่ำเป็นชำยหำดท่ีหน้ำต่ำงของเมืองระยอง 
 หำดแมร่ ำพึง หรือเรียกอีกชื่อว่ำ ก้นอ่ำว จะมีนักท่องเท่ียวมำแวะตลอดปี เพื่อแวะรับประทำนอำหำร
ทะเลสดๆ กิจกรรมบนชำยหำดแห่งนี้ มีหลำกหลำยรูปแบบ ท้ังเล่นน้ ำทะเล เดินชมทิวทัศน์ พักผ่อนนอนเล่นบน
เก้ำอี้ชำยหำด และถ้ำจะค้ำงคืน ก็มีบังกำโล รีสอร์ท โรงแรม ทุกระดับคอยบริกำรอยู่สองข้ำงทำง อยู่ห่ำงจำกบ้ำน
เพประมำณ 6 กิโลเมตร และห่ำงจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2 ประมำณ 9 กิโลเมตร และห่ำงจำกท่ีท ำกำร
อุทยำนแห่งชำติ 500 เมตร ชำยหำดมีควำมลำดชันน้อย ทอดตัวต้ังแต่เชิงเขำแหลมหญ้ำยำวออกไปถึง 12 
กิโลเมตร ขนำนไปกับทิวสนทะเลท่ีให้ควำมร่มรื่นตลอดแนว น้ ำทะเลใส เหมำะส ำหรับกำรเล่นน้ ำ ยกเว้นบำงช่วง
ของหำดท่ีมีควำมแปรปรวนของกระแสน้ ำและพื้นทะเลเป็นแอ่งกะทะ ซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีอุทยำนแห่งชำติจะติดป้ำยเตือน
ไว้ นักท่องเท่ียวจึงควรปฏิบัติตำมค ำเตือนอย่ำงเคร่งครัด เพื่อควำมปลอดภัย สุดชำยหำดแม่ร ำพึง เป็นท่ีต้ังของ
หมู่บ้ำนชำวประมงช่ือ บ้ำนก้นอ่ำว เป็นหมู่บ้ำนท่ีนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชำวประมง ท้ังยังเป็นจุด
ชมพระอำทิตย์ตกอีกด้วย ช่วงท่ีน่ำเท่ียวคือหน้ำร้อน แต่ก็มีนักท่องเท่ียวแวะเวียนไม่ขำดแม้ในฤดูฝน 

 

 

 

 

 

ทุ่งโปรงทอง 

           ทุ่งโปรงทอง ต้ังอยู่บริเวณริมปำกแม่น้ ำประแส ใกล้กับเทศบำลต ำบลปำกน้ ำกระแส อ ำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มีบริกำรร้ำนอำหำรและเครื่องด่ืมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
       “ทุ่งโปรงทอง” ป่ำชำยเลนท่ีถือได้ว่ำมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดระยอง ท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมกว่ำ 
6,000 ไร่ ทุ่งโปรงทองมิใช่เพียงแค่แหล่งหำปู กุ้ง หรือหอยของชำวบ้ำนท่ีนั้นเท่ำนั้น เพรำะได้มีกำรปรับปรุง
พัฒนำให้เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในพื้นท่ีปำกน้ ำประแส ได้มีกำรสร้ำงสะพำนไม้เป็นทำงเดินศึกษำ
ธรรมชำติของป่ำชำยเลนแสมภู่ท่ีดูแล้วมีควำมคลำสสิคเป็นอย่ำงมำก สะพำนไม้ท่ีทอดตัวลอยเหนือป่ำโกงกำง
ระยะกว่ำ 1 กิโลเมตร ให้ควำมรู้สึกเหมือนกับเดินอยู่เหนือยอดไม้ เหล่ำแมกไม้ยำมเม่ือถูกแสงแดดส่องกระทบมอง
คล้ำยกับทุ่งสีทองอร่ำมตำสมช่ือ ยิ่งในช่วงพระอำทิตย์ก ำลังขึ้นหรือช่วงบ่ำยแก่ๆ จะงดงำมเป็นท่ีสุด 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2yYaLxtzkAhXKRo8KHXN6C70QjRx6BAgBEAQ&url=https://benztidarut.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87/&psig=AOvVaw2A5JO_UZAtn6dVxKMFPLdC&ust=1568970862556162
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilq5m0xtzkAhUJK48KHWg8AToQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwilq5m0xtzkAhUJK48KHWg8AToQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.thetrippacker.com/th/place/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87/42222%26psig%3DAOvVaw2A5JO_UZAtn6dVxKMFPLdC%26ust%3D1568970862556162&psig=AOvVaw2A5JO_UZAtn6dVxKMFPLdC&ust=1568970862556162
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ปำกน้ ำประแส 

           ต้ังอยู่ท่ีต ำบลปำกน้ ำประแส อ ำเภอแกลง สถำนท่ีแห่งนี้เป็นสถำนท่ีต้ังศำลสมเด็จกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ พระบิดำแห่งกองทัพเรือไทย นอกจำกนี้บริเวณปำกแม่น้ ำประแสยังเป็นท่ีอำศัยของแหล่งชุมชน 
แหล่งกำรค้ำ และกำรเกษตร รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ภำคตะวันออก ตลอดจนกำรวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อีกท้ังชำวบ้ำนในชุมชนยังได้รวมกลุ่มกันอนุรักษ์วิถีชีวิตด้ังเดิม โดยมีกิจกรรมล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตคนชำวคลอง
ริมแม่น้ ำประแส อันเป็นสำยน้ ำส ำคัญของจังหวัดระยอง 

           ท้ั งนี้ ชำวบ้ำนในชุมชนริมปำกน้ ำประแสยั งคงใ ช้ ชีวิตกันแบบเรียบง่ ำย มีมิตรไมตรี ท่ี ดี 
ต่อนักท่องเท่ียว ภำยในชุมชนมีท่ีพักแบบโฮมสเตย์ให้บริกำรนักท่องเท่ียวด้วย ซึ่งแต่ละท่ีก็จะมีกำรจัดกิจกรรมพา

นักท่องเท่ียวไปสนุกสนานกับธรรมชาติรอบ ๆ ต้าบลปากน้้าประแส ถ้ามองหาท่ีเท่ี ยวท่ีได้ท้ังความสนุก 

และความรู้ ลองชวนเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัวมาพักผ่อนกันนะคะ 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำระยอง 
   สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำระยอง เป็นกลุ่มงำนหนึ่งของ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยฝ่ัง
ตะวันออก สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเล ส ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นสถำนท่ีซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลำทะเลสวยงำม และสัตว์ทะเลท่ีหำ
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ยำก เพื่อให้ควำมรู้แก่เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และบุคคลท่ัวไป ผู้เข้ำมำเย่ียมชม ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรด ำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์น้ ำ นอกจำกนี้ผู้เข้ำเยี่ยมชมยังจะได้รับควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพกำรท ำประมง 
เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่ำงๆ รวมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรประมงของไทย จำกกำรแสดงในส่วน
นิทรรศกำร อันจะก่อให้เกิดควำมรักและหวงแหนในทรัพยำกรสัตว์น้ ำของไทย  

อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง 

 อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงภำคตะวันออกของประเทศ มีสภำพป่ำดง
ดิบท่ีสมบูรณ์ เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำล ำธำรของจังหวัดระยอง มีสัตว์ป่ำชุกชุม และมีธรรมชำติท่ีสวยงำม เช่น 
น้ ำตก หน้ำผำ ถ้ ำ ทิวทัศน์ตำมธรรมชำติท่ีงดงำม วันนี้กระปุกดอทคอมเลยจะพำเพื่อน ๆ ไปส ำรวจควำมอุดม
สมบูรณ์ของ อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง เป็นพื้นท่ีท่ีมีป่ำอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ ำ และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวน้ ำตกท่ีใสสะอำด ถ้ ำท่ีมีควำมงดงำมตำมธรรมชำติ จึงนับได้ว่ำ แหล่งท่องเท่ียวนี้มีควำมสมบูรณ์มำก 
 อดีตมีสภำพเป็นป่ำดงดิบท่ีคงควำมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ ำท่ีส ำคัญ คือ แม่น้ ำประแส และเป็นพื้นท่ี
ป่ำผืนใหญ่และสมบูรณ์ของจังหวัดระยอง ต่อมำมีกำรเปิดป่ำท ำสัมปทำนไม้ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติถูกท ำลำย จึง
มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดพื้นท่ีป่ำเขำชะเมำและป่ำเขำวงให้เป็นอุทยำนแห่งชำติ ในวันท่ี 31 ธันวำคม 2518 

 

 

 

 

 

 

 

อนุสำวรีย์สุนทรภู ่
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 อนุสำวรีย์สุนทรภู่ เป็นอนุสำวรีย์ท่ีสร้ำงเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น อนุสำวรีย์นี้เปิดเมื่อวันท่ี 25 พฤษภำคม 2513 มีพื้นท่ี 8 ไร่ครึ่ง เป็นท่ีประดิษฐำนรูปหล่อสุนทรภู่นั่งเด่น
สง่ำในท่ำท่ีก ำลังแต่งโคลงกลอนอยู่หน้ำสระน้ ำใหญ่ เบ้ืองล่ำงมีรูปหล่อพระอภัยมณีก ำลังเป่ำปี่ และในสระน้ ำใหญ่
นั้นมีรูปหล่อนำงเงือกแสนสวย กับนำงผีเส้ือสมุทรท่ีก ำลังเอื้อมมือจะยื้อยุดพระอภัยมณี นับว่ำเป็น อนุสำวรีย์กวี 
แห่งแรกและแห่งเดียวท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ต้ังอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทำงต ำบลกร่ ำ อ ำเภอแกลง ประมำณ 5 
กิโลเมตร เป็นอนุสำวรีย์ท่ีสร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงท่ำนสุนทรภู่ กวีศรีรัตนโกสินทร์ และในวันท่ี 26 
 มิถุนำยนของทุกปี จะมีพิธีเซ่นไหว้บวงสรวง สักกำระดวงวิญญำณของท่ำน กำรแสดงนิทรรศกำร และละครใน
วรรณกรรมของสุนทรภู่ โดยจังหวัดระยองจัดให้เป็นงำนท่ียิ่งใหญ่ นอกจำกนี้บริเวณด้ำนหน้ำยังมีร้ำนค้ำขำยอำหำร
ของกินของฝำกหลำยร้ำนให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อ 

 

 

 

 
ตลำดน้ ำเกำะกลอย 

 ตลำดเกำะกลอย เป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของชำวระยอง ท่ีนี่เป็นชุมชนเล็กๆ ท่ีประกอบไปด้วย
เรือนบ้ำนร้ำนตลำดท่ีอยู่กันอย่ำงเอื้ออำทร บ้ำนเรือนรวมหมู่อิงกระแสสำยน้ ำ มีมิตรจิตมิตรใจในกำรใช้ชีวิต  
มีตลำดเป็นแหล่งแลกเปล่ียนซื้ อขำยหล่อเ ล้ียง ชุมชนให้ เจริญเ ติบโต ผ่ำนยุคสมัยมำกระท่ังปัจ จุบัน  
ด้วยบรรยำกำศท่ีชวนให้รื้อฟื้นคืนอดีต ภำพควำมเป็นอยู่ครำวครั้งเก่ำก่อน ร่วมล้ิมชิมรสกับหลำกหลำยอำหำรกำร
กิน และปล่อยใจให้รื่นรมย์กับเรือนบ้ำนร้ำนตลำดบรรยำกำศย้อนยุค 
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 ตลำดน้ ำเกำะกลอย เป็นตลำดย้อนยุคเล็กๆ แหล่งช้อป ชิมชิลในตัวเมืองระยอง ภำยในตัวตลำดมี
พื้นท่ีไม่กว้ำงขวำงมำกนักเป็นเรือนแถวไม้กลำงสระน้ ำตกแต่งออกแนวโบรำณเพื่อให้เข้ำกับ บรรยำกำศของควำม
เป็นตลำดเก่ำ ชวนให้ถึงกล่ินอำยของควำมเป็นอดีตในวันวำนตกแต่งด้วย ของเก่ำโบรำณต่ำงๆ มีทำงเดินทอดยำว
ไปตำมริ มสระน้ ำ ระหว่ ำ ง เ ต็มไปด้วยกับร้ ำน ค้ำตลอด ท้ั งสอง แนวทำง เ ดิน เป็นร้ ำน  ของ ท่ีระ ลึก 
 ของสะสม งำนแฮนด์เมด ร้ำนขำยของเล่น ร้ำนเส้ือผ้ำ จำกร้ำนค้ำก็จะพบกับโซนร้ำนอำหำรท่ีค่อนข้ำงกว้ำง  

 

 

 

 

 

 

สตรอว์เบอร์รีทำวน์ 

  

 

 

 

 

 

 

           สตอรเบอร์รี่ทำวน์อยู่ในสวนอยู่ของบรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท ซึ่งเนื้อท่ีแบ่งพี้นท่ีต่ำงๆ ได้แก่ สตรอ
เบอร์รี่มีประมำณ 60 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นสวนน้ ำ 60 ไร่ และส่วนท่ีเป็นอำคำรต่ำง ๆ อีก 30 ไร่ ส่วนของน้ ำยังอยู่ใน
แผนจะกั้นเป็นเข่ือนจะมีพื้นท่ีน้ ำอยู่ 30 ไร่ มีกิจกรรมท่ัวๆ ไป เช่น จักรยำนน้ ำ  ส่วนตัวพื้นท่ีของสตอรเบอรี่ทำวน์ 
เนื่องจำกเป็นหุบเขำท่ีจะมีควำมคล้ำยคลึงกับในต่ำงประเทศมีกำรสร้ำงบ้ำนเมืองเค้ำอยู่บนเขำจะมีพื้นท่ีไม่ใช่พื้นท่ี
เรียบๆ มีเนิน เขำ บันได ต่ำงๆ ท ำให้สอดคล้องกับเขำกับสตอรเบอรี่ทำวน์ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ ต้นไม้มีขนำดใหญ่ 
เพรำะมีกำรปลูกมำนำนประมำณสิบเจ็ดสิบแปดปี และขนำดของต้นไม้ประมำณ 2 คนโอบ 3 คนโอบ ส่ิงเหล่ำนี้
ท ำให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงสถำปัตยกรรมต่ำงประเทศกับตัวต้นไม้ท่ีอยู่ในหุบเขำแวดล้อมสดช่ืน  
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 จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของสตรอเบอร์รี่ทำวน์มีมำสคอตรูปสตอรเบอรี่ใส่มงกุฎเป็นเจ้ำชำยมีควำมสูง
ประมำณ 2 เมตรกว่ำๆ ขนำดใหญ่ยักษ์ หรือ เรียกว่ำ Prince of Strawberry ท่ีต้ังโดดเด่นอยู่ริมสระน้ ำ ส่วนท่ี
สองสถำปัตยกรรมท่ีสร้ำงเป็นตัวเมืองฮอลแลนด์ มีกังหันสร้ำงย่อมำครึ่งหนึ่งของจริงอยู่ประเทศฮอลแลนด์ มีขนำด
ใหญ่ท่ีสุดในภำคตะวันออกมีควำมละม้ำยคล้ำยคลึงตัวของจริงมำก ส่วนท่ีสำมคือตัวอำคำรต่ำงๆ ซึ่งได้กำรตบแต่ง
มำจำกช่ำงปั้นฝีมือช้ันหนึ่งของเมืองไทย วำดรูปต่ำงๆ ซึ่งสถำปัตยกรรมค่อนข้ำงประณีตส่วนท่ีส่ีก็เดินเข้ำไปถึง
ต ำแหน่งท่ีสร้ำงมีผ่ำนล ำธำรๆ เป็นน้ ำตกจำกภูเขำท่ีลงมำมีบรรยำกำศคล้ำยคลึงกับป่ำอะเมซอน ได้ไปหำพันธุ์ไม้
ต่ำง ๆ ให้คล้ำยคลึงกับตัวป่ำอะเมซอนมำกท่ีสุดปลูกไว้ที่นี้ 

 

 

 

 

 

 

อุทยำนแห่งชำติเขำเเหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด 
 อุทยำนแห่งชำติเขำเเหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด ต้ังอยู่บริเวณชำยฝ่ังทะเลด้ำนอ่ำวไทยในท้องท่ีอ ำเภอ
แกลง และอ ำเภอเมือง จังหวดระยอง ครอบคลุมพื้นท่ีบนฝ่ังและในท้องทะเล ตลอดจนเกำะต่ำงๆ ประกอบด้วย
เก ำะ เสม็ ด  เ ก ำะ จันทร์  เ ก ำะทะ ลุ  เ ก ำะกุ ฎี  เ ก ำะมะขำม  และ เก ำะปลำย ตีน  เ ข ำแหลมหญ้ ำ 
และชำยทะเลด้ำนทิศตะวันตกของเขำแหลมหญ้ำ สถำนท่ีท่ีเด่นท่ีสุดเป็นท่ีรู้จักกันดี คือ เกำะเสม็ดหรือเกำะแก้ว
พิศดำร ซึ่งกล่ำวไว้ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ควำมงดงำมตำมธรรมชำติของอุทยำนแห่งชำติแห่งนี้ 
เป็นท่ียอมรับของนักท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศว่ำ มีทิวทัศน์สวยงำม เหมำะส ำหรับกำรพักผ่อน 
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 อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ-หมู่ เกำะเสม็ด จัดเป็นอุทยำนแห่งชำติประเภทชำยฝ่ังผสม 
หมู่เกำะในทะเล ต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลของอ่ำวไทยฝ่ังตะวันออก พื้นน้ ำทะเลประมำณ 123 ตำรำงกิโลเมตร หรือร้อย
ละ 94 ของพื้นท่ีท้ังหมด สภำพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขำหินแกรนิต บริเวณเขำเปล็ด และเขำแหลมหญ้ำ มี
ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 108 เมตร หำดทรำยและห้วงน้ ำทะเลต้ืนเป็นแนวยำวบริ เวณ  
ท่ีเรียกว่ำ หำดแม่ร ำพึง มีควำมยำวประมำณ 12 กิโลเมตร ภูมิประเทศของเกำะเสม็ดประกอบด้วยภูเขำ 
และเนินเขำเต้ียๆ เช่น เขำกระโจม เขำพลอยแหวน และเขำพระเจดีย์ ด้ำนทิศตะวันตกของเกำะมีควำมลำดชัน
มำก ส่วนด้ำนทิศตะวันออกมีควำมลำดชันน้อย และมีหำดทรำยยำวต่อเนื่องตลอดแนวด้ำนทิศตะวันออก  
ด้ำนทิศเหนือมีควำมกว้ำงมำกท่ีสุดประมำณ 2,500 เมตร มีควำมยำวถึงท้ำยเกำะประมำณ 6,500 เมตร ทำง
ตอนกลำงของเกำะจะเป็นเนินเขำไม่ สูงมำกนัก มี ท่ีรำบซึ่งเป็นท่ีต้ังบ้ำนเรือนของรำษฎรอยู่ตำมริม ฝ่ั ง  
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณปลำยแหลมด้ำนทิศใต้มีเกำะเล็กๆ อยู่ใกล้อีก  
3 เกำะ คือ เกำะจันทร์ เกำะสันฉลำม และหินขำว นอกจำกนี้ยังมีเกำะในทะเลใกล้ชำยฝ่ังรวม 8 เกำะ ได้แก่ เกำะ
ปลำยตีน เกำะเกล็ดฉลำม เกำะมะขำม เกำะกรวย เกำะกุฎี เกำะท้ำยค้ำงคำว เกำะทะลุ และเกำะยุ้งเกลือ 

 

 

 

 

ด้ำนสังคมและควำมม่ันคง 

1. ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1) ศิลปะและวัฒนธรรม มีหลักฐำนปรำกฏท้ังในด้ำนศิลปะ โบรำณคดี อำรยธรรมตลอดจนมรดก

ด้ำนวัฒนธรรมต่ำงๆ จ ำนวนมำก ท่ีชำวจังหวัดระยองจะต้องร่วมมือกันรักษำมรดกและสืบสำนควำมเจริญรุ่งเรือง
ไว้ 

2) โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ถึงแม้ท่ีบุคคลภำยนอกส่วนใหญ่มองว่ำเป็นเมืองอุตสำหกรรม 
แต่ควำมเป็นจริงแล้วเป็นแหล่งโบรำณคดีท่ีมีกำรขุดพบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มำเป็นเวลำหลำยพันปี 
โบรำณสถำนท่ีสำคัญและกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ วัดบ้ำนค่ำย อ ำเภอบ้ำนค่ำย วัด
บ้ำนเก่ำ อ ำเภอบ้ำนค่ำย วัดป่ำประดู่ อ ำเภอเมือง วัดลุ่ม (พระอำรำมหลวง) อ ำเภอเมืองระยอง อุโบสถเก่ำวัดโขด 
(ทิมธำรำม) อ ำเภอเมืองระยอง วัดรำชบัลลังก์ อ ำเภอแกลง วัดนำตำขวัญ อ ำเภอเมืองระยอง วัดสมมติเทพฐำปนำ
รำม อ ำ เภอแกลง  วั ดอุ ดมธัญญำวำส อ ำ เภอแกลง  วั ดตะพง ใน อ ำ เภอ เมื อ ง ระยอง และวั ดเก๋ ง  
(เป็นเจดีย์เก่ำ) ปัจจุบันต้ังอยู่ในเขตโรงพยำบำลระยอง อ ำเภอเมืองระยอง ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีวิหำร โบสถ์ 
และสถำนท่ีส ำคัญทำงประวัติศำสตร์จำนวนมำก 

3) ภำษำและวรรณกรรม คนระยองมีเสียงพูดและควำมหมำยของค ำพูดท่ีแปลกไปจำกจังหวัดอื่น
อยู่มำก ถือว่ำเป็นเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำวระยองแม้แต่นักแสดงก็พยำยำมจะน ำไปเผยแพร่เลียนแบบสำ
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เนียงและค ำท่ีใช้ในชนบทแต่ก็ยำกท่ีจะเหมือน ชำวจังหวัดระยองท่ีใช้ภำษำถิ่นส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอ
บ้ำนค่ำย อ ำเภอแกลงและอ ำเภอเมืองบำงส่วน 

4) ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีคล้ำยกับจังหวัดอื่นๆ ในภำคกลำง 
และยังมีธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นท่ียังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบำงพื้นท่ี เช่น ประเพณีแห่นำงแมว ประเพณี 
แข่งเรือยำว ประเพณีปักเฉลวหรือกำรบูชำแม่โพสพ กำรท ำบุญลำน ประเพณีแห่เทียนพรรษำ ประเพณี 
วิ่งควำย ประเพณีเทศกำลผลไม้  และของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีท่ีถือได้ว่ำมีเพียงแห่งเดียว 
ในประเทศไทยคือ ประเพณีทอดผ้ำป่ำกลำงน้ ำท่ีปำกน้ ำประแสร์ อ ำเภอแกลง 

5) ศิลปะกำรแสดงท้องถ่ิน ท่ียังคงอนุรักษ์ไว้และสำมำรถแสดงในงำนต่ำงๆ ได้ เช่น กำรร ำโทน ล ำ
ตัด ลิเกของชำวอ ำเภอแกลง กำรแสดงหนังใหญ่วัดบ้ำนดอน และยังมีศิลปะกำรแสดงประยุกต์ท่ีมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ได้แก่ กำรแสดงหนังตะลุงคนของชำวอ ำ เภอบ้ำนค่ำย ขณะนี้กำรแสดงของจังหวัดระยอง 
ได้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป เช่น กำรแสดงหนังใหญ่วัดบ้ำนดอน กำรแสดงล ำตัด กำรแสดงหนังตะลุงคน 

6) ศำสนำ ประชำชนชำวระยองมีควำมยึดมั่นในศำสนำและวัฒนธรรมอยู่ตลอดมำ ประชำชนร้อย
ละ 95 นับถือศำสนำพุทธ รองลงมำคือศำสนำอิสลำมร้อยละ 4 และศำสนำคริสต์ร้อยละ 1 ตำมลำดับ  
ในปี พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนวัด 274 แห่ง สำนักสงฆ์ 29 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง มัสยิด 9 แห่ง มีจ ำนวนพระภิกษุสงฆ์  
2,868 รูป สำมเณร 407 รูป 

2. ด้ำนสุขภำพและสำธำรณสุข  

 จังหวัดระยองมีโรงพยำบำลของรัฐ 9 แห่ง โรงพยำบำลเอกชน 4 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 95 แห่ง คลินิกแพทย์ 360 แห่ง มีจ ำนวนแพทย์ 148 คน ทันตแพทย์ 54 คน เภสัชกร 100 คน 
พยำบำล 1,645 คน พยำบำลเทคนิค 31 คน ผู้ปว่ยที่เข้ำรับกำรรักษำด้วย 5 โรคส ำคัญ ได้แก่ โรคเบำหวำน โรค
ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจขำดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

3. ด้ำนกำรศึกษำ  

 จังหวัดระยองมีสถำนศึกษำ 278 แห่ง แบ่งเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 220 แห่ง และกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ/เอกชน 31 แห่ง และในกำรดูแลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 23 แห่ง อื่นๆ 4 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษำ (มหำวิทยำลัย) 1 แห่ง จ ำนวนห้องเรียนท้ังส้ิน 4,611 ห้องเรียน 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยำกรธรรมชำติ จังหวัดระยองมีทรัพยำกรแร่อยู่หลำยชนิด แร่ท่ีมีปริมำณมำกท่ีสุดคือ  
แร่ทรำยแก้ว แร่หินอุตสำหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อกำรก่อสร้ำง มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยแร่ ท่ีส ำคัญ คือ แร่ทรำยแก้ว  
แร่หินปูน แร่หินแกรนิต แร่ดินเหนียวสีขำว ปี 2555 - 2560 พบว่ำ มีกำรผลิตสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น แร่หินแกรนิต
เพื่ออุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีปริมำณกำรผลิตมำก ส่วนแร่ทรำยแก้วมีปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

2. ป่ำไม้ จังหวัดระยองมีเนื้อท่ีป่ำ 182,276 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของพื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ี 
ตำม พ.ร.ฎ. ก ำหนดเขตอุทยำนแห่งชำติ โดยแยกเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ 8 แห่ง เนื้อท่ี 821.99 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 513,743 ไร่ อุทยำนแห่งชำติ 2 แห่ง คือ อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ - หมู่ เกำะเสม็ด มีพื้นท่ี 81,875 ไร่  
และอุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ - เขำวง มีพื้นท่ี 42,400 ไร่ รวมท้ังส้ินจ ำนวน 198.84 ตำรำงกิโลเมตร  
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หรือ 124,275 ไร่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 1 แห่ง คือ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน มีพื้นท่ี 32,875 ไร่  
และมีจ ำนวนสวนรุกขชำติ 2 แห่ง ได้แก่ สวนรุกขชำติเพ และสวนรุกขชำติหนองสนม พื้นท่ีป่ำส่วนใหญ่ 
เป็นป่ำดิบแล้ง นอกจำกนี้ยังมีป่ำชำยเลน ป่ำเบญจพรรณและป่ำละเมำะ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเนื้อท่ีป่ำไม้ 
ของกรมป่ำไม้ พบว่ำเนื้อท่ีป่ำไม้ท่ีลดลงในอัตรำท่ีลดลง เนื่องจำกเนื้อท่ีป่ำท่ีเหลืออยู่ในเขตอนุรักษ์และภูเขำ 
สูงชันไม่เหมำะกับกำรท ำเกษตร รวมท้ังกำรปฏิบัติงำนป้องกันรักษำป่ำของเจ้ำหน้ำท่ี สภำพปัญหำป่ำไม้บำงส่วน
ไม่ได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เนื่องจำกอยู่ในเขตนิคมสร้ำงตนเองสหกรณ์นิคมและพื้นท่ีเขำเล็ก ๆน้อย ๆ 
ประกอบกับปัจจุบันกฎหมำยป่ำชุมชนท่ีมุ่งเน้นให้ประชำชนร่วมจัดกำรป่ำไม้ยังไม่ได้บังคับใช้ เพรำะอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำหำกกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้ได้ คำดว่ำจังหวัดระยองจะมีเนื้อท่ีป่ำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกควำมร่วมมือของ
ประชำชนในกำรป้องกันรักษำป่ำและกำรฟื้นฟูป่ำ 

 

 

 

 

 

 

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ได้ส ำรวจสถำนภำพกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินป่ำชำยเลนในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติและนอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พบว่ำ จังหวัดระยองมีพื้นท่ีป่ำชำยเลนท้ังหมด 31,749.02 ไร่ และ
มีพื้น ท่ีป่ำชำยเลนในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ท้ังหมด 9,898.80 ไร่  กำรเปล่ียนแปลงพื้ น ท่ีป่ำชำยเลน 
ในจังหวัดระยองเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ 11,283.57 ไร่ 

3. แหล่งน้ ำและกำรชลประทำน 

1) แม่น้ ำ แม่น้ ำท่ีส ำคัญ 3 สำย ได้แก่ 
- แม่น้ ำระยอง หรือคลองใหญ่ ควำมยำวประมำณ 50 กิโลเมตร มีต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำ 

กองซองและเขำพนมศำสตร์ ซึ่งไหลมำตำมคลองต่ำง ๆ แล้วมำรวมกันเรียกว่ำคลองใหญ่ และไหลลงสู่ทะเลท่ี
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

- แม่น้ ำประแสร์ มีต้นก ำเนิดจำกเขำใหญ่ เขำอ่ำงฤำไน เขำหินโรง เขำอ่ำงกระเด็น ซึ่งไหลมำ
ตำมห้วยและคลองต่ำง ๆ หลำยสำย เช่น คลองประแสร์ คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้วยหินคม คลองเจว็ด คลองตำ
กล้วย คลองชุมแสง คลองไผ่เหนือ - ใต้ คลองตวำด คลองพังหวำย คลองจ ำกำ คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ 
คลองทำสีแก้ว และคลองหนองพลง แล้วไหลมำรวมกันเรียกว่ำแม่น้ ำประแสร์ มีควำมยำวประมำณ 120 กิโลเมตร
และไหลลงสู่ทะเลท่ีบ้ำนปำกน้ ำ ต ำบลปำกน้ ำประแสร์ อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

อทุยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด 
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- แม่น้ ำพังรำด ประกอบด้วยแม่น้ ำสำยส้ัน ๆ ในเขตอ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง  
และอ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี โดยในเขตจังหวัดจันทบุรี ลำน้ ำสำขำท่ีก ำเนิดจำกเขำดง และเขำทลำยไหล
มำบรรจบกัน แล้วไหลรวมลงใต้เป็นแนวเขตระหว่ำงจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ลงสู่ปำกน้ ำพังรำด อ ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

2) ล ำคลอง จังหวัดระยองมีคลองต่ำง ๆ ถึง 170 คลอง ซึ่งมีน้ ำใช้ตลอดปี คลองท่ีส ำคัญ ได้แก่ 
- คลองดอกกรำย มีควำมยำวประมำณ 45 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ ำจำกเขำชำกกล้วยในเขต

อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ไหลลงคลองหนองปลำไหลก่อนท่ีจะบรรจบกับคลองใหญ่ 
- คลองหนองปลำไหล มีควำมยำวประมำณ 42 กิโลเมตร มีต้นน้ ำจำกเทือกเขำ น้ ำโจน เขำ

ชมพู่ และเขำเรือตกในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งไหลมำตำมห้วยและคลองต่ำง ๆ เช่น คลองระวิง คลองกร่ ำ คลองปลวก
แดง จังหวัดระยอง ไหลมำรวมกัน เรียกว่ำ คลองหนองปลำไหล แล้วไหลลงสู่คลองใหญ่ท่ีบ้ำนหัวทุ่ง ต ำบลหนอง
บัว อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 

- คลองโพล้ มีควำมยำวประมำณ 38 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ ำจำกเขำชมูน เขำชะเอม 
และเขำปลำยคลองโพล้ ไหลลงสู่แม่น้ ำประแสร์ ท่ีบ้ำนท่ำกระชำย อ ำเภอแกลง 

- คลองทับมำ มีควำมยำวประมำณ 12 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ ำจำกเทือกเขำต่ำง ๆ เช่น  
เขำจอมแห เขำเกตุ เขำกระบอก ซึ่งไหลมำตำมห้วยและคลองต่ำง  ๆ เช่น คลองชำกใหญ่ คลองหนองหล้ำ 
และคลองช้ำงตำยไหลมำรวมกันเรียกว่ำคลองทับมำ และไหลลงสู่แม่น้ ำระยองท่ีบ้ำนเกำะกลอย อ ำเภอเมืองระยอง 

- คลองระโอก มีควำมยำวประมำณ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ ำจำกเทือกเขำชะเมำ ซึ่งไหลมำ
ตำมคลองต่ำง ๆ เช่น คลองเขำจุด คลองสะท้อนและคลองน้ ำ เป็น ไหลมำรวมกันเรียกว่ำคลองระโอก  
และไหลลงสู่คลองโพล้ท่ีบ้ำนเนินสุขส ำรำญ อ ำเภอแกลง 

3) แหล่งน้ ำใต้ดิน แหล่งน้ ำใต้ดินมีคุณภำพปำนกลำงถึงคุณภำพดี 
4) กำรชลประทำน  จังหวัดระยองมีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ เพื่อใช้สำหรับกำรเกษตรกรรม  

กำรอุปโภคบริโภคและกำรอุตสำหกรรม มีโครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำง จ ำนวน 5 โครงกำรสำมำรถ 
เก็บกักน้ ำได้ 542.65 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีพื้นท่ีชลประทำนได้รับประโยชน์ 201,700 ไร่ แบ่งเป็น  
3 ประเภทหลัก ๆ ตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) โครงกำรชลประทำนเพื่อกำรอุตสำหกรรมมีจ ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำ
หนองปลำไหลและอ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย 

(2) โครงกำรชลประทำนเพื่อป้องกันน้ ำ เ ค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้ ำ  มีจ ำนวน  
6 โครงกำร คือ โครงกำรป้องกันอุทกภัยระยอง บ้ำนค่ำย อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล  
อ่ำงเก็บน้ ำคลองกระโอก และโครงกำรป้องกันน้ ำเค็มลุ่มแม่น้ ำประแสร์ 
(3) โครงกำรชลประทำนเพื่อกำรเกษตรจังหวัดระยอง มีจ ำนวน 5 โครงกำร คือ โครงกำรป้องกันอทุกภัยจังหวัด
ระยอง บ้ำนค่ำย อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล อ่ำงเก็บน้ ำคลองระโอก และโครงกำรป้องกันน้ ำเค็มลุ่มแม่น้ ำประแสร์ 
 
 
 
 
 
 



28 
 

แสดงข้อมูลโครงกำรขนำดใหญ่ของชลประทำนระยอง 
  

  
ชื่อโครงกำร 

 ที่ต้ัง   
ปริมำณกำรเก็บน้ ำ 

พื้นที่ชลประทำน 
(ไร่) ต ำบล อ ำเภอ 

อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล ละหำร ปลวกแดง 163.75 36,000 
อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย แม่น้ ำคู่ ปลวกแดง 71.40 1,200 
อ่ำงเก็บน้ ำคลองละโอก ทุ่งควำยกิน แกลง 19.50 7,500 
อ่ำงเก็บน้ ำคลองใหญ่ ละหำร ปลวกแดง 40.00 20,000 
อ่ำงเก็บน้ ำประแสร์ ชุมแสง วังจันทร ์ 248.00 137,000 

รวม   - - 542.65 201,700 
  ที่มำ : โครงกำรชลประทำนจังหวัดระยอง 

                  กำรประมง : จังหวัดระยองมีชำยฝ่ังทะเลยำวประมำณ 100 กิโลเมตรเศษ อำชีพประมงน้ ำเค็มจึง
เป็นอำชีพท่ีส ำคัญ รวมท้ังกำรท ำประมงน้ ำจืดและน้ ำกร่อย เนื้อท่ีท ำกำรประมงทะเลประมำณ 1 ,500,000 ไร่ 
เนื้อท่ีท ำกำรประมงน้ ำจืดมีจ ำนวน 63 ,080 ไร่ ครัวเรือนประมง 5 ,020 ครัวเรือน เรือประมง 1,054 ล ำ 
สมำคมประมง 6 สมำคม กลุ่มเกษตรกรท ำกำรประมง 36 กลุ่ม สหกรณ์ประมง  
2 สหกรณ์ ท่ำเรือประมง 45 ท่ำ    
        
ข้อมูลจ ำนวนเรือประมงที่ได้เสียค่ำอำชญำบัตรเคร่ืองมือท ำกำรประมง จังหวัดระยอง 
 

ประเภทเรอืเคร่ืองมือ ชื่อเคร่ืองมือท ำกำรประมง รวมเรือ(ล ำ) 
1. อวนลำก 1.1 อวนลำกคู่ - 
  1.2 อวนลำกแผ่นตะเฆ่ 23 
 1.3 อวนลำกคำนถ่ำง - 
2. อวนล้อมจับ 2.1 อวนล้อมจับปลำกระตัก 52 
  2.2 อวนล้อมจับ (อวนด ำ) 81 
3. อวนครอบ 3.1 อวนครอบปลำกระตัก 31 
 3.2 อวนครอบหมึก 348 
4. ช้อน/ยก 
5. อวนติดตำ 

4.1 อวนช้อน/ยกปลำกระตัก 6 
5.1 อวนลอยปลำ 74 

 5.2 อวนจมปู/กุ้ง/หมึก - 
6. เครื่องมือลอบ  
 
 
 
7. เครื่องมืออื่นๆ 

6.1 ลอบปลำ 20 
6.2 ลอบปู 22 
7.1 เรือประกอบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
7.2 เบ็ดมือ  

214 
655 

3 
รวม 1,529 

  

ที่มำ :  ส ำนักงำนประมงจังหวัดระยอง  
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               จ ำนวนเรือประมงท่ีได้เสียค่ำอำชญำบัตรเครื่องมือท ำกำรประมงจังหวัดระยองพบว่ำมีจ ำนวน
เรือประมงลดลง แต่ในขณะเดียวกันมีกำรจ้ำงแรงงำนมำกขึ้น โดยชนิดของเรือประมงท่ีมีกำรจดทะเบียนมำกท่ีสุด
ในป ี2561 ได้แก่ อวนครอบหมึก ซึ่งมีจ ำนวน 348 ล ำ 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ และกำรตลำด 

สรุปภำพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ปี 2561 
        ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES : 
GPP) ณ รำคำประจ ำปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่ำ 984,980 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของ GDP ประเทศ GPP 
Per Capita เท่ำกับ 1,095,667 บำทต่อคนต่อปี เป็นอันดับ 1 ของภำคตะวันออกและของประเทศ 
       โครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2560 แบ่งเป็นภำคเกษตรกรรม ร้อยละ 2.4 
ภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 80.3 ภำคบริกำร ร้อยละ 17.3 
 

 
 

อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ ขยำยตัวร้อยละ 5.3 ส่วนอัตรำกำรเจริญเติบโตเฉล่ีย (Long term 
Growth) ย้อนหลัง 5 ปี (2556-2560) ขยำยตัวอยู่ท่ีร้อยละ 2.6 ซึ่งต่ ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของประเทศท่ีเฉล่ียอยู่
ท่ีร้อยละ 2.8 อัตรำเงินเฟ้อของจังหวัดระยอง เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.1  
                                                                (ท่ีมำ: ส ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) 
 
          ผลกำรจัดเก็บรำยได้จังหวัดระยอง ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลังปีงบประมำณ พ.ศ. 2561        
มีรำยได้จัดเก็บจ ำนวน 222,420.31 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ท่ีจัดเก็บรำยได้จ ำนวน 189,355.45 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 17.46 จำกภำษีสรรพำกร ภำษีสรรพสำมิต และภำษีศุลกำกร เป็นส ำคัญ  
 

เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2561  
             (เป็นข้อมูลที่ได้จำกเครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดระยอง) 
 ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยองประเมินภำวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2561 คำดว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดระยอง (GPP ณ รำคำประจ ำปี)  มีมูลค่ำประมำณ 1,059,589 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของ GDP 
ประเทศ GPP Per Capita เท่ำกับ 1,165,949 บำทต่อคนต่อปี และมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 6.8 ขยำยตัว
ต่อเนื่องจำกปี 2560 ท่ีขยำยตัวร้อยละ 5.3  
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ภำคเกษตรกรรม ขยำยตัวร้อยละ 5.8 ชะลอตัวจำกปีก่อนท่ีขยำยตัวร้อยละ 15.5 ตำมปริมำณผลผลิต

ยำงพำรำ ขยำยตัวร้อยละ 3.0 เนื่องจำกพื้นท่ีเปิดกรีดเพิ่ม และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงขึ้น สับปะรด ขยำยตัวร้อยละ 
1.4 ตำมปริมำณผลผลิตท่ีออกสู่ตลำด ขณะท่ีมันส ำปะหลัง หดตัวร้อยละ -18.2 ตำมเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวลดลง 
เนื่องจำกรำคำลดลงต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงปลำยปี 2558-2560 และทุเรียน หดตัวร้อยละ -7.7 โดยปริมำณผลผลิต
ทุเรียนต่อไร่ เฉล่ียลดลง เนื่องจำกสภำพอำกำศท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละวันมีท้ังฝนตก อำกำศร้อน อำกำศหนำวเย็น 
ทุเรียนปรับสภำพไม่ทัน ท ำให้ไม่ออกดอก แต่ออกใบอ่อนแทน มีกำรออกดอกหลำยรุ่น และรุ่นท่ีออกดอกต้อง
ประสบปัญหำพำยุ ลมฝน นอกจำกนี้ยังเป็นทุเรียนใหม่ยังไม่ติดผลเต็มท่ี ด้ำนปศุสัตว์ ไก่เนื้อ ขยำยตัวร้อยละ 0.1 
และสุกร ขยำยตัวร้อยละ 22.3 เนื่องจำกมีกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันโรคได้ดี 

ภำคอุตสำหกรรม ขยำยตัวร้อยละ 6.0 ชะลอตัวจำกปีก่อนท่ีขยำยตัวร้อยละ 9.8 สะท้อนจำกปริมำณ
กำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม และทุนจดทะเบียนของอุตสำหกรรม ท่ีขยำยตัวร้อยละ 11.2 และ 3.4 ตำมล ำดับ 
โดยมีปัจจัยบวกจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แรงขับเคล่ือนในกำรลงทุนภำครัฐ และควำมสนใจของต่ำงชำติท่ี
จะลงทุนในโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) โดยเฉพำะกลุ่ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย/ไฮเทคโนโลยี ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์แห่งอนำคต อุตสำหกรรมกำรบิน หุ่นยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสำหกรรมปิโตรเลียม เคมีชีวภำพขั้นสูง และอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 

ภำคบริกำร ขยำยตัวร้อยละ 6.4 ชะลอตัวจำกปีก่อนท่ีขยำยตัวร้อยละ 10.0 จำกกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก กำร
ขนส่ง และด้ำนกำรท่องเท่ียว โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเท่ียวจำกจ ำนวนนักท่องเท่ียว รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว และ
อัตรำกำรเข้ำพักแรมเฉล่ียเพิ่มขึ้น ตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเท่ียวของจังหวัดระยองเช่ือมโยงกับ
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และวัฒนธรรม มีกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเท่ียวต่ำง ๆ ภำยในแคมเปญ     “ปี
ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่ำงยั่งยืน 2561” และนโยบำยรัฐบำลไทยนิยมยั่งยืนปลุกกระแสควำมเป็นไทยใน
แคมเปญ “อะเมซิ่ง ไทยเท่” อีกท้ังกำรเดินทำงสะดวก มีสนำมบินอู่ตะเภำท่ีสำมำรถรองรับนักท่องเท่ียวท้ังชำว
ไทยและต่ำงชำติได้มำกขึ้น 

กำรบริโภคภำคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 25.4 ขยำยตัวต่อเนื่องจำกปีก่อน ท่ีขยำยตัวร้อยละ 17.2 จำก
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ขยำยตัวร้อยละ 25.6 จำกกำรบริโภคภำยในจังหวัดและกำรน ำเข้ำกลุ่มเช้ือเพลิง (น้ ำมันดิบ) 
รถจักรยำนยนต์และรถยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยำยตัวร้อยละ 13.9 และ 2.7 ตำมล ำดับ ประกอบกับรัฐบำลมี
นโยบำยท่ีช่วยสนับสนุนกำรบริโภคของครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแหงรัฐ ระยะท่ี 2 ซึ่งจะ
ส่งผลใหกำรบริโภคขยำยตัวได้ดี 

กำรลงทุนภำคเอกชน ขยำยตัวร้อยละ 16.0 ตำมปริมำณสินเช่ือเพื่อกำรลงทุน พื้นท่ีขออนุญำตก่อสร้ำง
รวม และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์จดทะเบียนใหม่ ท่ีขยำยตัวร้อยละ 17.3 5.1 และ 0.8 ตำมล ำดับ จำกมำตรกำร
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กระตุ้นเศรษฐกิจท ำให้เกิดกำรลงทุนของภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรเงินและด้ำนยกระดับควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุนมำกขึ้น 

ขณะที่กำรใช้จ่ำยภำครัฐ หดตัวร้อยละ -7.2 หดตัวต่อเนื่องจำกปีก่อนท่ีหดตัวร้อยละ -3.5 จำกปัญหำ
เรื่องควำมพร้อมของโครงกำรในกำรด ำเนินกำร ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมสัญญำล่ำช้ำ และไม่สำมำรถเบิก
จ่ำยเงินได้ตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ 

ด้ำนรำยได้เกษตรกร ขยำยตัวร้อยละ 2.1 ชะลอตัวจำกปีก่อนท่ีขยำยตัวร้อยละ 35.6 โดยปริมำณ
ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นได้แก่ ยำงพำรำ สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ ส่วนรำคำท่ีเพิ่มขึ้นมำจำก มันส ำปะหลังและทุเรียน 
ขณะท่ีรำคำสินค้ำท่ีลดลง ได้แก่ ยำงพำรำ สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ   

ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจภำยในจังหวัด อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 1.3 ต่อปี ตำมกำร
ฟื้นตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศ และรำคำพลังงำนท่ีปรับสูงขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก ส ำหรับกำรจ้ำง
งำนตลอดท้ังปี มีจ ำนวน 562,294 คน หรืออยู่ท่ีร้อยละ 2.3 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 12,647 คน ตำมกำรจ้ำงงำน
ภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และบริกำร ท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC) 

ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2561-2562 ของจังหวัดระยองที่ต้องติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
1. สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงอยู่  อำจท ำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพิ่มขึ้นบนกำร

ปรับตัวลงของตลำดหุ้นและสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ัวโลก ขณะท่ีธนำคำรกลำงในหลำยประเทศลดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
และทยอยขึ้นอัตรำดอกเบ้ียจนท ำให้กำรปล่อยสินเช่ือตึงตัว 

2. ควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพเศรษฐกิจกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของธุรกิจ SMEs และ
ภำคครัวเรือนท่ีลดลง 

3. สถำบันกำรเงินมีแนวโน้มระมัดระวังในกำรปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกสถำบัน
กำรเงินยังคงกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจและคุณภำพสินเช่ือของภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจ 

4. ปัญหำจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน และภัยธรรมชำติ ส่งผลต่อพืชผลและรำคำสินค้ำเกษตร 
5. กำรแข็งค่ำและควำมผันผวนของค่ำเงินบำท ท่ีจะส่งผลกระทบต่อรำยได้ผู้ส่งออกในรูปเงินบำท 

และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำจำกภำคเกษตร 
6. กำรขำดแคลนแรงงำนทั้งแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนทักษะขั้นสูง ซึ่งควำมเส่ียงนี้เป็นปัจจัย

ส ำคัญท่ีอำจท ำให้แนวโน้มกำรฟื้นตัวของกำรลงทุนชะลอตัว 
7. ผลของ E-Commerce ท่ีท ำให้ต้นทุนผู้ผลิตต่ ำลง แต่ก็ท ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำท่ีรุนแรง

ขึ้น ส่งผลให้กำรปรับขึ้นรำคำสินค้ำของผู้ประกอบกำรท่ีมีหน้ำร้ำนเป็นไปได้ยำกยิ่งขึ้น 

ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจังหวัดระยองใน ปี 2561 ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยองประเมินภำวะ
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2561 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 5.8 ขยำยตัวต่อเนื่องจำกปี 2560 ท่ีขยำยตัวร้อยละ 
4.0 จำกปัจจัยด้ำนอุปทำนและอุปสงค์ ดังนี้ 

ด้ำนอุปทำน (กำรผลิต) ภำยในจังหวัดคำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.2 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 
1.9-2.5 ต่อปี ปรับลดลงจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้เดิม ณ เดือนกันยำยน 2561 ท่ีคำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.4) 
ชะลอตัวจำกปีก่อนท่ีขยำยตัวร้อยละ 6.6 ตำมภำคกำรผลิตท่ีส ำคัญ ได้แก่ ภำคเกษตรกรรม คำดว่ำจะขยำยตัว
ร้อยละ 12.3 ตำมปริมำณผลผลิตยำงพำรำ เนื่องจำกพื้นท่ีเปิดกรีดเพิ่ม  และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงขึ้น ขณะท่ี
ปริมำณผลผลิตท่ีคำดว่ำจะหดตัวได้แก่ สับปะรด มันส ำปะหลัง และทุเรียน จำกสภำพอำกำศท่ีแปรปรวน ปัจจัย
ด้ำนรำคำ  และควำมต้องกำรของตลำด  ด้ำนปศุสัตว์ คำดว่ำจะขยำยตัวจำกไก่เนื้อ  และสุกร  เนื่องจำกมีกำร
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บริหำรจัดกำรฟำร์มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันโรคได้ดี ภำคอุตสำหกรรม คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 
2.5 จำกปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม ทุนจดทะเบียนของอุตสำหกรรม และจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดยมีปัจจัยบวกจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แรงขับเคล่ือนในกำรลงทุนภำครัฐ และกำรลงทุนในโครงกำรเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย/ไฮเทค
โนโลยี ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์แห่งอนำคต อุตสำหกรรมกำรบิน หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสำหกรรม
ปิโตรเลียม เคมีชีวภำพขั้นสูง และอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรและภำคบริกำร คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 5.7 
จำกกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก กำรขนส่ง และด้ำนกำรท่องเท่ียว โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเท่ียวคำดว่ำจะมีจ ำนวน
นักท่องเท่ียว รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว และอัตรำกำรเข้ำพักแรมเฉล่ียเพิ่มขึ้น ตำมมำตรำกำรกระตุ้นกำรท่องเท่ียว
ของจังหวัดระยองเช่ือมโยงกับภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และวัฒนธรรม มีกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเท่ียวต่ำงๆ 
ภำยในแคมเปญ “ปีท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่ำงยั่งยืน 2561” และนโยบำยรัฐบำลไทยนิยมยั่งยืนปลุกกระแส
ควำมเป็นไทยในแคมเปญ “อเมซิ่ง ไทยเท่” อีกท้ังกำรเดินทำงสะดวก มีสนำมบินอู่ตะเภำท่ีสำมำรถรองรับ
นักท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติได้มำกขึ้น 

ด้ำนอุปสงค์ (กำรใช้จ่ำย) ภำยในจังหวัด คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 11.8 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อย
ละ 11.5-12.1 ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้นจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้เดิม ณ เดือนกันยำยน 2561 ท่ีคำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 
9.2) ขยำยตัวต่อเนื่องจำกปีก่อนท่ีขยำยตัวร้อยละ 2.2 จำกกำรบริโภคภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 
29.1 จำกภำษีมูลค่ำเพิ่มกำรบริโภคภำยในจังหวัดและกำรน ำเข้ำกลุ่มเช้ือเพลิง (น้ ำมันดิบ) รถจักรยำนยนต์และ
รถยนต์จดทะเบียนใหม่ ประกอบกับรัฐบำลมีนโยบำยท่ีช่วยสนับสนุนกำรบริโภคของครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยผ่ำน
โครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งัฐ และมำตรกำรช็อปช่วยชำติ ปี 2561 จะส่งผลให้กำรบริโภคขยำยตัวได้ดี ด้ำนกำร
ลงทุนภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 15.1 ตำมปริมำณสินเช่ือเพื่อกำรลงทุน พื้นท่ีขออนุญำตก่อสร้ำงรวม 
และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์จดทะเบียนใหม่ จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท ำให้เกิดกำรลงทุนของภำครัฐและ
ภำคเอกชน ขณะท่ีกำรใช้จ่ำยภำครัฐ คำดว่ำจะหดตัวร้อยละ -2.7 ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนท่ีหดตัวร้อยละ -3.7 
จำกปัญหำเรื่องควำมพร้อมของโครงกำรในกำรด ำเนินกำร ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรตำมสัญญำล่ำช้ำ และไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยเงินได้ตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ 

ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจภำยในจังหวัด คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 1.4 ต่อ
ปี (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 1.1-1.7 ต่อปี) ตำมกำรฟื้นตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศ และรำคำพลังงำนท่ีปรับ
สูงขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก ส ำหรับกำรจ้ำงงำนคำดว่ำตลอดท้ังปี มีจ ำนวน 570,106 คน (โดยมีช่วง
คำดกำรณ์ท่ี 569,057-571,156 คน) หรืออยูท่ี่ร้อยละ 3.7 เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 20,459 คน ตำมกำรจ้ำงงำน
ภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และบริกำร ท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 ณ รำคำประจ ำปี มีมูลค่ำเท่ำกับ 897,117 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นจำก 862,613 ล้ำนบำท ในปี 2558 เท่ำกับ 34,504 ล้ำนบำท 

มูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปี 2559 ขำยตัวในอัตรำร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ
เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของกำรผลิตนอกภำคเกษตรท่ีขำยตัวร้อยละ  3.5  โดยพิจำรณำจำกสำขำกำรผลิต ท่ี
ส ำคัญของจังหวัด ประกอบด้วย ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ ท่ีพักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร ศิลปะ 
ควำมบันเทิง และนันทนำกำร ขยำยตัวร้อยละ 24.9 21.0 และ 17.5 ตำมล ำดับ ขณะเดียวกัน สำขำกำร
ผลิต  ซึ่งเป็นโครงสร้ำงหลักของภำคนอกกำรเกษตรในปี 2559  ก็ขยำยตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันที่ ร้อยละ 11.5 
แต่สำขำก่อสร้ำง หดตัวร้อยละ 2.0  ในสำขำเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมงขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9  
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(GPP) ปี 2559  ค่ำเฉล่ียต่อหัวประชำกรของจังหวัดระยอง ในปี 2559 เท่ำกับ 1,009,496 บำท/
คน/ป ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ  2.4  
 

ตำรำงที่ 1 สรุปผลภำพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดระยอง 
 

เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ หน่วย 2558 2559 2560e 2561’ (ณ ธันวำคม 2561) 
Min Consensus Max 

Economic Growth        
GPP current prices (V) Million Baht 865,820 897,117 938,222 955,832 1,001,462 1,007,091  

% yoy -3.2 3.6 4.6 6.1 6.7 7.3 
GPPNESDB Referencce 
price 2002 (Q) 

Million Baht 491,117 507,858 528,096 557,394 558,978 560,562 

 
% yoy 3.4 3.4 4.0 5.5 5.8 6.1 

Population person 877,978 888,678 898,978 906,081 908,778 911,475  
% yoy 1.3 1.2 1.2 0.8 1.1 1.4 

GPP per Capita Baht/Person/Year 986,153 1,009,496 1,043,655 1,099,054 1,101,987 1,104,903 

        

  ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง (ปรับปรงุ : 31 ธันวำคม 2561) 

ตำรำงที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดระยอง ปี 2559 

                                                                                                                                        หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ มูลค่ำล้ำนบำท ร้อยละของ GPP 

ภำคเกษตรกรรม 20,236 6.9 
1. เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 20,236 6.9 
ภำคนอกเกษตรกรรม 876,880 3.5 
2. กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน 248,312 -11.9 
3. กำรผลิต 414,082 11.5 
4. ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 56,480 24.9 
5. กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 2,363 2.1 
6. กำรก่อสร้ำง 7,660 -2.0 
7. กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ 67,248 13.3 
8. กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ 14,759 0.7 
9. ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 3,564 21.0 
10. ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 1,105 -20.8 
11. กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย 10,935 4.9 
12. กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ 5,393 1.2 
13. กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค 23,745 -3.0 
14. กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน 3,943 15.9 
15. กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ และกำรประกันสังคมภำคบังคับ 8,501 11.5 
16. กำรศึกษำ 3,565 -0.9 
17. กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ 2,963 6.7 
18. ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 341 17.5 
19. กิจกรรมบริกำรด้ำนอ่ืนๆ  1,922 5.8 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP) 897,117 3.6 
ผลิตภัณฑ์มวบรวมจังหวัด ต่อคน (บำท) 1,009,496 2.4 
ประชำกร (1,000 คน) 889 1.2 

   ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง 
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ปัจจัยสนับสนุนส ำหรับเศรษฐกิจในปี 2561-2562 ของจังหวัดระยอง ที่ต้องติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

          1. พระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ.2561 ท่ีได้ประกำศใช้เมื่อวันท่ี 15 พฤษภำคม 
2561 ซึ่งเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ ภำคตะวันออกเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจ
สูง หำกมีกำรพัฒนำพื้นท่ีอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนแล้ว จะท ำให้
กำรใช้ท่ีดินในภำคตะวันออกเป็นไปอย่ำงเหมำะสมกับสภำพและศักยภำพของพื้นท่ีได้อย่ำงแท้จริง ท้ังยังจะช่วย
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรส่งเสริมให้มีกำรประกอบพำณิชยก
รรมและอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้ำงนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและกำร
เกษตรกรรมด้ังเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นท่ี โดยคำดว่ำจำกกำรประกำศพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก พ.ศ.2561 นี้ จะส่งผลให้กำรลงทุนของภำคเอกชนเริ่มทยอยมีเม็ดเงินเข้ำในช่วงครึ่งปีหลัง 
               2.  กำรเดินหน้ำต่อเนื่องของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนของรัฐ โดยเฉพำะกำรลงทุน
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคมท่ีเช่ือมโยงเต็มรูปแบบในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  
 3. ด้ำนกำรท่องเที่ยว มีแผนยกระดับกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ี EEC เช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวสู่พื้นท่ีโดยรอบท้ัง
ทำงทะเล ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และชุมชน เชิงสุขภำพ ศูนย์ประชุมนิทรรศกำร และด้วยศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียว
ของจังหวัดระยองท่ีมีควำมโดดเด่นและหลำกหลำยท้ังแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยำกร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
อำหำรทะเล และผลไม้เมืองร้อน จะส่งผลให้จังหวัดระยองมีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
 4. มำตรกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยของภำครัฐบำล ผ่ำนโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแหงรัฐ เพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยลดภำระค่ำครองชีพและค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำกให้ดีขึ้น 
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ตำรำงสรุปสมมติฐำนผลกำรประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2561 

  

สมมติฐานภายนอก
1. ผลผลิตยางพารา (ร้อยละต่อปี) 3.4 -19.9 -9.7 8.7 3.0
2. ผลผลิตสับปะรด (ร้อยละต่อปี) -5.7 -10.2 6.0 4.4 1.4
3. ผลผลิตมนัส าปะหลัง (ร้อยละต่อปี) -38.2 3.7 -11.7 1.5 -18.2
4. ผลผลิตทุเรียน (ร้อยละต่อปี) -7.7 13.2 7.4 9.3 -7.7
5. ผลผลิตไก่เนื้อ (ร้อยละต่อปี) -6.8 17.6 7.5 -7.6 0.1
6. ผลผลิตสุกร (ร้อยละต่อปี) 1.8 1.2 5.5 46.6 22.3
7. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ : ยางพารา (บาท/ตัน) 56,517 44,885 44,367 51,786 42,178
8. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ : สับปะรด (บาท/ตัน) 7,090 10,381 10,563 5,335 3,797
9. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ : มนัส าปะหลัง (บาท/ตัน) 2,468 2,498 2,136 1,734 2,631
10. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ : ทุเรียน (บาท/ตัน) 34,290 46,960 66,423 79,000 85,950
11. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ : ไก่เนื้อ (บาท/กก.) 39.7 39.5 38.7 37.3 36.2
12. ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ : สุกร (บาท/กก.) 75.0 67.2 68.1 62.6 61.0
13. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี) 8.5 4.1 162.2 10.1 11.2
14. จ านวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี) 3.9 2.5 4.9 -2.3 3.4
15. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม (โรง) 1,928 2,041 2,977 3,086 2,922
16.  รายได้จากการท่องเทีย่ว (ล้านบาท) 25,124 28,380 30,614 33,811 36,850
17. จ านวนนักท่องเทีย่ว (คน) 5,841,683 6,650,710 6,929,843 7,319,948 7,718,484
18. อัตราการเข้าพักโรงแรม (ร้อยละต่อปี) 62.6 64.8 67.3 68.5 70.9
19. การค้าส่ง ค้าปลีก (ร้อยละต่อปี) 0.6 6.2 4.9 11.3 7.5
20. ภาษีมลูค่าเพ่ิม (ร้อยละต่อปี) -4.6 -21.6 -4.9 17.3 25.6
21. จ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม ่(คัน) 12,923 11,538 9,877 11,421 13,008
22. จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม ่(คัน) 45,257 52,890 49,023 47,043 48,314
23. สินเชื่อเพ่ือการลงทุน (ล้านบาท) 47,647 43,970 47,972 49,803 64,332
24 พ้ืนทีอ่นุญาตก่อสร้างรวม (ร้อยละต่อปี) -39.2 -2.7 -14.2 -10.7 5.1
25. จ านวนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์จดทะเบียนใหม ่(คัน) 5,501 6,305 4,210 4,322 4,357
สมมติฐานด้านนโยบาย
1. รายจ่ายประจ า (ล้านบาท) 17,435 17,500 9,702 8,822 8,039
(ร้อยละต่อปี) -0.2 0.4 -44.6 -9.1 -8.9
2. รายจ่ายลงทุน (ล้านบาท) 2,916 3,219 4,748 4,263 4,861
(ร้อยละต่อปี) -18.2 10.4 47.5 -10.2 14.0

รายการ 2557 2558 2559 2560 2561e

 
 

 สถำนประกอบธรุกิจกำรค้ำและบรกิำร 
ภำวะเศรษฐกิจกำรค้ำท่ัวไปของจังหวัดระยอง 3 สำขำท่ีส ำคัญคือ 1. สำขำอุตสำหกรรม 80.8%           

2. สำขำภำคเกษตร 2.4%  3. สำขำภำคบริกำร กำรค้ำปลีก ค้ำส่ง ก่อสร้ำง อื่นๆ 16.8%ในปี 2561 จังหวัดระยอง 
มีกำรจดทะเบียนนิติตบุคคลต้ังใหม่ 1,314 รำย เป็นบริษัทจ ำกัด 1,028 รำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 286 รำย ทุนจด
ทะเบียน 3,413.65 ล้ำนบำท ส ำหรับนิติบุคคลต้ังใหม่ท่ีมีทุนสูงสุดในแต่ละเดือน มีดังนี้ 
 1. เดือนมกรำคม 2561 บริษัท แอดวำนซ์ เดโพ เซอร์วิส จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรท ำควำมสะอำดส ำหรับอำคำรและอุตสำหกรรมอื่นๆ  
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 2. เดือนกุมภำพันธ์ 2561 บริษัท บ้ำนสมหวัง (ประเทศไทย) จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท 
ประกอบกำรซื้อและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นท่ีพักอำศัย  
 3. เดือนมีนำคม 2561 บริษัท ระยอง วู้ด จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท ประกอบกำรผลิตแผ่น
ไม้บำง และผลิตภัณฑ์ไม้ 
 4. เดือนเมษำยน 2561 บริษัท ฟอร์เบสต์ เอ็นเนอร์จ้ี (ประเทศไทย) จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้ำน
บำท ประกอบกำรขำยส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ (โดยนักลงทุนประเทศจีน) 
 5. เดือนพฤษภำคม 2561 บริษัท โยโกฮำม่ำโมลด์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 80 ล้ำน
บำท ประกอบกำรกำรผลิตเครื่องจักรส ำหรับงำนโลหะกรรม (โดยนักลงทุนญี่ปุ่น) 
 6. เดือนมิถุนำยน 2561 บริษัท ต่ิงฟง จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท ประกอบกำรขำยส่ง
วัตถุดิบอื่นๆ ทำงเกษตร 
 7. เดือนกรกฎำคม 2561 บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท 
ประกอบกำรผลิตกำวและเจลำติน 
 8. เดือนสิงหำคม 2561 บริษัท ไพร์ม พร๊อพเพอร์ต้ี แอสเซท จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรซื้อและกำรขำยอสังหำริมทรพัย์ท่ีเป็นของตนเองเพื่อกำรพักอำศัย 
 9. เดือนกันยำยน 2561 บริษัท ดิงเฮง นิว แมททีเรียลส์ จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 330 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรขำยส่งแร่โลหะท่ีเป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 
 10. เดือนตุลำคม 2561 บริษัท เจ-เทค แมททีเรียล แฮนด์ล่ิง จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 102.5 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรกำรต้ังเครื่องจักรอุตสำหกรรมและอุปกรณ์ 
 11. เดือนพฤศจิกำยน 2561 บริษัท บอร์กวอร์เนอร์ พีดีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 160 
ล้ำนบำท ประกอบกิจกำรผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ส ำหรับยำนยนต์ 
 12. เดือนธันวำคม 2561 บริษัท ซู เจริญ จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 24.6 ล้ำนบำท ประกอบกิจกำรกำร
ซื้อและกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ท่ีเป็นของตนเองท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นท่ีพักอำศัย 
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แผนภูมิกำรจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่จังหวัดระยอง 
จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจและทุนจดทะเบียน  ป ี2561 

 

 
           ท่ีมำ  :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง 
 
 ในส่วนของสถำนประกอบกำรท่ีเลิกกิจกำรในปี 2561 มีจ ำนวน 322 รำย ทุนจดทะเบียน 1,166.60 ล้ำน
บำท จ ำนวนสถำนประกอบกำรคงอยู่ ณ เดือนธันวำคม 2561 จ ำนวน 12,578 รำย ทุนรวมคงอยู่ ท่ี 
487,461,161,966 บำท 
 ในปี 2561 จังหวัดระยอง มีกำรจดทะเบียนโรงงำนใหม่รวม 139 โรงงำน เงินทุนจดทะเบียนรวม 
4,668 ล้ำนบำท  โดยกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีจดทะเบียนโรงงำนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  
 1) กำรผลิตอื่นๆ 36 โรงงำน  
 2) ผลิตภัณฑ์โลหะ 17 โรงงำน  
 3) ผลิตภัณฑ์พลำสติก 15 โรงงำน  
 4) อุตสำหกรรมอำหำร 15 โรงงำน และ        
 5) แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 14 โรงงำน  
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ขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางเกษตร

การผลิตกาวและเจลาติน

ขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอก…

การติดต้ังเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมและ…

การผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ …

ทนุจดทะเบียน
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ตำรำงกำรจดทะเบียนใหม่โรงงำนอุตสำหกรรมที่ประกอบกิจกำรใหม่ของจังหวัดระยอง 
จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม ปี 2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ท่ีมำส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง 
 
 

ดัชนีรำคำผูบ้ริโภค 
 จำกกำรประมวลผลดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ รำยกำรสินค้ำและบริกำรท่ีค ำนวณมีจ ำนวน 422 
รำยกำร ส ำหรับจังหวัดระยอง มีจ ำนวน  266 รำยกำร ครอบคลุมหมวดอำหำรและเครื่องด่ืม เครื่องนุ่งห่ม 
เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล พำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร กำรบันเทิง กำรอ่ำน 
และกำรศึกษำ เพื่อน ำมำค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยอง ได้ผลดังนี้ 

 1. ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนธันวำคม 2561  
  ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เท่ำกับ 100 และเดือนธันวำคม 2561 เท่ำกับ 
101.73 เทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2561 เท่ำกับ 102.40 ลดลงร้อยละ 0.65 ถ้ำเทียบกับเดือนธันวำคม 
2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.36 เทียบเฉล่ีย 12 เดือน (มกรำคม-ธันวำคม 2561) กับระยะเดียวกันของปี 2560 
สูงขึ้นร้อยละ 1.07 

 
 

รหัส 

 
 

กลุ่มอตุสำหกรรม 

จดทะเบียน 

จ ำนวน เงินทุน คนงำน 

(โรงงำน) (ล้ำนบำท) (คน) 

21 กำรผลิตอ่ืนๆ 36 427 19,133.01 
11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณ์เคม ี 4 238 1,746.57 
17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 17 993 931.55 
18 ผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองกล 4 225 810.71 
16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐำน 2 65 720.00 

14 ผลิตภัณฑ์พลำสติก 15 626 647.91 
19 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 3 65 532.58 

20 
ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมทั้งกำรซ่อม
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 11 412 471.31 

2 อุตสำหกรรมอำหำร 15 272 453.53 
7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม ้ 14 658 450.10 

8 
เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งในอำคำรจำกไม้ 
แก้ว ยำง หรือโลหะอ่ืนๆ 2 435 220.00 

15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 8 89 129.81 
9 ผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 3 51 67.59 

12 ผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 1 8 42.00 
13 ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2 44 28.50 

10 
กำรพิมพ์ กำรเย็บเล่ม ท ำปกหรือกำรท ำ
แม่พิมพ ์ 1 20 27.39 

4 สิ่งทอ 1 40 2.00 

 รวม 139 4,668 26,414.35 
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 2. ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดระยองเดือนธันวำคม 2561  
  ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เท่ำกับ 100 เดือนธันวำคม 2561 เท่ำกับ 
101.2 ส ำหรับเดือนพฤศจิกำยน 2561 เท่ำกับ 102.2  

 3. กำรเปล่ียนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เดือนธันวำคม 2561 เมื่อเทียบกับ 
  3.1 เดือนพฤศจิกำยน 2561 ลดลงร้อยละ 1.0 
  3.2 เดือนธันวำคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
  3.3 เฉล่ีย 12 เดือน (มกรำคม-ธันวำคม 2561) เทียบกับระยะเวลำเดียวกันของปี 2560 สูงขึ้น         
ร้อยละ 1.3 

 4. ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยองเดือนธันวำคม 2561 เทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2561 ดัชนี
ลดลงร้อยละ 1.0 สำเหตุมำจำกดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.3 ดัชนีหมวด
อื่นๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องด่ืมลดลงร้อยละ 1.4 
  4.1 ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.3 ได้แก่ หมวดผักและผลไม้ 
ลดลงร้อยละ 1.8 ผักสด ลดลงร้อยละ 0.9 ได้แก่ กะหล่ ำปลี แตงกวำ คะน้ำ ผักชี ต้นหอม กะหล่ ำดอก เป็นต้น 
  4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 1.4 สำเหตุมำจำกหมวด
พำหนะ กำรขนส่งและกำรส่ือสำร ลดลงร้อยละ 3.2 น้ ำมันเช้ือเพลิง ลดลงร้อยละ 6.8 ได้แก่ น้ ำมันเบนซิน 95 
น้ ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 2.3 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ำรุงผิว ใบมีดโกน น้ ำยำระงับกล่ินกำย เป็นต้น 
 5. พิจำรณำเทียบกับเดือนธันวำคม 2560 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.4 จำกดัชนีหมวดอำหำรและ
เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 
หมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรส่ือสำร ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดน้ ำมันเช้ือเพลิง ลดลงร้อยละ 1.3 

 6. พิจำรณำเทียบเฉล่ีย 12 เดือน ของปี 2560 ดัชนีรำคำผู้บริโภคสูงขึ้นร้อยละ 1.3 จำกดัชนีหมวด
อื่นๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 2.2 หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรส่ือสำร สูงขึ้นร้อยละ 3.5 
หมวดยำสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 3.3 หมวดอำหำรและเครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.1 
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ตำรำงที่ 3 ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดระยอง 
จ ำแนกตำมประเภทของดัชนีและหมวดสินค้ำเดือนธนัวำคม 2561 

 

  หมวด 
สัดส่วน
น้ ำหนัก 
ธค.61  

ดัชนี อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 

 ธ.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.60 
ม.ค.-ธ.ค.

61 
ธ.ค.61/ 
พ.ย.61 

ธ.ค.61/ 
ธ.ค.60 

ม.ค.-ธ.ค.61
เทียบกับ 

ม.ค.-ธ.ค.60 
ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไป  100.00 101.2 102.2 100.8 101.6 -1.0 0.4 1.3 
   หมวดอำหำรและเคร่ืองดืม่ไม่มแีอลกอฮอล ์ 37.76 100.9 101.2 100.3 100.6 -0.3 0.6 -0.1 
     ข้ำว แป้งและผลติภัณฑ์จำกแป้ง  2.19 98.6 98.6 97.7 99.3 0.0 0.9 0.9 
     เน้ือสัตว์ เป็ดไก่ และสตัว์น้ ำ  9.02 102.5 102.8 100.6 101.9 -0.3 1.9 1.2 

- เน้ือสัตว์  3.17 101.8 101.8 101.3 101.4 0.0 0.5 -1.3 
             - เปด็ ไก่ 1.41 97.1 97.8 98.9 97.5 -0.7 -1.8 -0.9 

 - ปลำและสตัว์น้ ำ  4.45 104.9 105.2 100.6 103.7 -0.3 4.3 3.6 
     ไข่และผลติภัณฑ์นม  0.90 92.9 92.9 94.5 93.2 0.0 -1.7 -6.0 
     ผักและผลไม้  6.01 100.4 102.2 101.8 100.6 -1.8 -1.4 -2.9 
             - ผักสด 3.33 109.2 110.2 106.5 107.8 -0.9 2.5 2.4 
             - ผลไม้สด 2.22 85.6 87.0 84.2 86.0 -1.6 1.7 -3.7 
     เครื่องประกอบอำหำร 2.12 107.0 106.7 99.7 103.1 0.3 7.3 2.5 
    เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.42 103.1 103.3 103.2 103.0 -0.2 -0.1 0.4 
    อำหำรบริโภค-ในบ้ำน 6.55 100.7 100.7 100.7 100.7 0.0 0.0 0.1 
     อำหำรบริโภค-นอกบ้ำน  9.55 100.2 100.2 100.2 100.2 0.0 0.0 0.1 
   หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำร และเคร่ืองด่ืม  62.24 101.3 102.7 101.1 102.2 -1.4 0.2 2.2 
     หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ  3.58 98.2 98.2 97.5 97.9 0.0 0.7 0.6 
     หมวดเคหสถำน  21.66 101.2 101.0 100.2 100.8 0.2 1.0 2.1 
     หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วน
บุคคล  

5.77 99.2 101.5 99.0 100.2 -2.3 0.2 0.2 

     หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำร
สื่อสำร  

23.57 101.7 105.1 102.3 104.4 -3.2 -0.6 3.5 

             - ค่ำโดยสำรสำธำรณะ 1.33 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
             - ค่ำซื้อยำนพำหนะ 4.93 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
             - น้ ำมันเชื้อเพลิง 10.92 104.0 111.6 105.4 109.9 -6.8 -1.3 7.5 
             - กำรสื่อสำร 4.35 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
     หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำนและ
กำรศึกษำและกำรศำสนำ  

5.86 100.8 100.4 99.8 100.1 0.4 1.0 0.3 

     หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  1.79 112.5 112.5 112.5 112.5 0.0 0.0 3.3 
   ดัชนีรำคำผู้บริโภคพ้ืนฐำน  67.40 101.5 101.6 100.9 101.3 -0.1 0.6 0.7 
     กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน  32.60 100.7 103.6 100.8 102.5 -2.8 -0.1 2.4 
            -  อำหำรสด  18.13 100.5 101.2 99.9 100.3 -0.7 0.6 -0.7 
            -  พลังงำน  14.47 100.4 105.9 101.4 104.7 -5.2 -1.0 6.4 

               ที่มำ : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง 
                ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน คือ ดัชนีรำคำผูบ้ริโภคชุดทั่วไปที่หักรำยกำรสินคำ้กลุ่มอำหำรสดและสินค้ำกลุ่มพลงังำน 
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กำรเกบ็รกัษำ 
รำยชื่อผู้ประกอบกำรห้องเย็นที่มีที่ต้ังอยู่ในเขตจงัหวัดระยอง 

 

ท่ี บริษัท ท่ีอยู่ เบอร์โทร 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

บริษัทสยำมแม็คโคร จ ำกัด 
(มหำชน)  สำขำระยอง 
ห้องเย็นจุมพลระยอง 
 
บริษัท (TDE) โตดีโฟรเซ่น
ฟูดส์ จ ำกัด 
บริษัท สยำมไอซ์ จ ำกัด 
บริษัท ต่ิงฟง จ ำกัด 

8/2  ม.3  ถ.สุขุมวิท  ต.ทับมำ  อ.เมือง จ.ระยอง 
 
241  ซ.อำรีรำษฎร์  ถ.อำรีรำษฎร์  ต.ปำกน้ ำ 
อ.เมือง  จ.ระยอง 
8/15  ถ.อำรีรำษฎร์  อ.เมือง  จ.ระยอง 
 
55/2 ต.หนองละลอก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 
88/8 ต.ชำกโดน อ.แกลง จ.ระยอง 

T.038-875290 
F.038-875031 
T.038-615063 
 
T.038-614545-8 
 
T.038-026806 
T.033-650309 

 

  รำยชื่อผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำที่มีที่ต้ังคลังสินค้ำอยู่ในเขตจังหวัดระยอง 
 

ที่ บริษัท คลังสินค้ำ เบอร์โทร 
1. 

 
2. 
 
 
 
 

 
3. 
 
4. 

บริษัท เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 
บริษัท คินเทซึ โลจิสติคส์    
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
 
 
 
บริษัท เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ จ ำกัด 
 
บริษัท ดับเบิ้ล วิง สปิริต  
เซอร์วิช จ ำกัด 
 

เลขท่ี 500/25 ม.3 ต.ตำสิทธิ์ อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง 
2.1) เลขท่ี 320/14 ม. 4   
       อ.ปลวกแดง 
2.2) เลขท่ี 7/460 ม. 6  
       ต.มำบยำงพร  อ.ปลวกแดง 
2.3) เลขท่ี 7/461 ม. 6  
       ต.มำบยำงพร  อ.ปลวกแดง 
213/4-6  ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน 
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  
7 ถนนหลวงสำยระยอง 3191  
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง 

T.033-684401 
 
T.033-012050 
 
 
 
 
 
T.038-606045 
 
T.038-643161 
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โครงสร้ำงของตลำดและศนูยก์ลำงกำรตลำดที่ส ำคญั 
    ศูนย์กลำงกำรตลำดท่ีส ำคัญของจังหวัดระยองส่วนใหญ่อยู่ท่ีอ ำเภอเมืองและอ ำเภอแกลง โดยมี

ห้ำงค้ำปลีก/ซุปเปอร์สโตร์ขนำดใหญ่อยู่ 8 แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง 7 แห่ง และอ ำเภอแกลง 1 แห่ง  มี
ตลำดสด 31 แห่ง มีตลำดค้ำส่งผลไม้ท่ีส ำคัญ 2 แห่ง และมีตลำดนัดในชุมชนต่ำง ๆ 164 แห่ง 

จ ำนวนศูนย์กลำงกำรตลำดของจังหวัดระยอง 
อ ำเภอ ห้ำงสรรพสินค้ำ/ 

ซุปเปอร์สโตร์ 
ตลำดสด ตลำดนัด ตลำดค้ำส่ง รวม 

(แห่ง) 
เมือง 
บ้ำนฉำง 
แกลง 
วังจันทร ์
บ้ำนค่ำย 
ปลวกแดง 
กิ่ง อ.เขำชะเมำ 
กิ่ง อ.นิคมพัฒนำ 

9 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

13 
1 
8 
1 
2 
2 
2 
2 

34 
8 

30 
- 

30 
19 
21 
22 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

58 
10 
39 
1 

32 
21 
23 
24 

รวม 8 31 164 2 205 
รวบรวมโดย : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง   
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สินค้ำน ำเข้ำและสง่ออก 
    จังหวัดระยองเป็นเขตอุตสำหกรรมท่ีส ำคัญของประเทศตำมโครงกำรอีสเทิร์นซีบอร์ด จึงมีกำร

ส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศจ ำนวนมำก ซึ่งมีกำรขนส่งผ่ำนด่ำนศุลกำกรท่ีส ำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ด่ำนศุลกำกรมำบ
ตำพุด จังหวัดระยอง และด่ำนศุลกำกรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีสินค้ำน ำเข้ำท่ีส ำคัญได้แก่ เช้ือเพลิงท่ีได้จำก
แร่ น้ ำมัน ถ่ำนหิน เหล็กและเหล็กกล้ำ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และสินค้ำส่งออกที่ส ำคัญได้แก่  

เช้ือเพลิงท่ีได้จำกแร่ น้ ำมัน ถ่ำนหิน เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ยำนยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้ำ 

สถิติสินค้ำน ำเข้ำที่มีมูลค่ำสูงสุด  อันดับแรกของด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด ประจ ำปี 2561 
 

ล ำดับที่ ชนิดสินค้ำที่น ำเข้ำ มูลค่ำ(ล้ำนบำท) 

1 เช้ือเพลิงท่ีได้จำกแร่ น้ ำมัน ถ่ำนหิน 546,765 
2 เหล็กและเหล็กกล้ำ   53,538 
3 เคมีภัณฑ์อินทรีย์   32,905 
4 เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 15,995 
5 ยำนยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 7,643 
6 ของท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ 6,591 
7 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์     4,886 
8 อำวุธและกระสุน     2,812 
9 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,371 

10 ปุ๋ย     355 
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สถิติสินค้ำส่งออกที่มีมูลค่ำสูงสุด 10 อันดับแรกของด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด ประจ ำปี 2561 
 

ล ำดับที่ ชนิดสินค้ำที่ส่งออก มูลค่ำ(ล้ำนบำท) 

1 เช้ือเพลิงท่ีได้จำกแร่ น้ ำมัน ถ่ำนหิน 158,378 
2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 79,091 
3 ยำนยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 9,594 
4 เหล็กและเหล็กกล้ำ 8,040 
5 ของท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ 2,617 
6 เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์   2,450 
7 เครื่องจักร เครื่องใช้กล 1,523 
8 เครื่องมือ เครื่องใช้ ท ำด้วยโลหะ   1,470 
9 ของท ำด้วยพลำสติก 1,099 

10 ไม้และของท ำด้วยไม้   1,032 

 
สถำบนักำรรวมกลุม่ของผูป้ระกอบธุรกิจกำรค้ำและบรกิำร 

1. หอกำรค้ำจังหวัดระยอง 
ในปี พ.ศ.2527 รัฐบำลในขณะนั้นโดยกำรน ำของพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ นำยกรัฐมนตรีได้มี

นโยบำยท่ีจะผลักดันให้มีกำรจัดต้ังหอกำรค้ำจังหวัดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ พ.ศ.2519 เพื่อรองรับ
นโยบำยกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ (กรอ.) 

หอกำรค้ำจังหวัดระยอง จึงได้ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 19 กันยำยน พ.ศ.2527 โดยควำมร่วมมือของพ่อค้ำ 
นักธุรกิจในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรค้ำ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรเงิน กำรท่องเท่ียว และ
เศรษฐกิจท่ัวไปของจังหวัด อันมิใช่เป็นกำรหำก ำไรหรือรำยได้แบ่งปันกัน ผู้ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นประธำนหอกำรค้ำ
จังหวัดระยองคนแรก คือ นำยสุวัฒน์  ฟ้ำประทำนชัย   

ปัจจุบันหอกำรค้ำจังหวัดระยองต้ังอยู่ ท่ี เลขท่ี 88/8 ม.2 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21000  โทร .  033 -014614 -5 , 086 -328 -1836  โทรสำร  033 -014614   อี เ ม ล์  : 
rayongpcc@gmail.com pr@rayongechamber.com สมำชิกหอกำรค้ำจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลท่ีประกอบ
วิสำหกิจ กำรค้ำ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรท่องเท่ียว กำรเงินกำรธนำคำร ท่ีมีสถำนประกอบกำรหรือ
ภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดระยอง  

 
 
 
 
 

mailto:rayongpcc@gmail.com
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รำยชื่อคณะกรรมกำรของหอกำรค้ำจังหวัดระยอง 
ที่คงอยู่เม่ือจดทะเบียนแล้ว  ประจ ำปี  2562 – 2563   วำระ  2  ปี 

เลือกต้ังโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญ สมำชิกหอกำรค้ำจังหวัดระยอง  เมื่อวันที่  13  มีนำคม  2562  
1. นำยนพดล   ต้ังทรงเจริญ ประธำน 
“บริษัท เอกวิทยำ จ ำกัด 327/12  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  21000”                
038-876788 
2. นำยวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ รองประธำน  
"เอกมำรีน 201/1 ถ.สมุทรคงคำ ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
095-4656451 
3. นำยพิธพร  สมะลำภำ รองประธำน 
"บริษัท สมำพันธ์ พัฒนำ จ ำกัด 65/3  ถนนบำยพำส 36  ม.3  ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง 21000"         
038-876788 
4. นำงสำวธนิชยำ  ชินศิรประภำ รองประธำน  
"โรงแรมโกลเด้นซิต้ี ระยอง 530/1  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000" 
038-618701-5 
5. นำยวีรวัชร์  ฐิติวุฒิเสถียร รองประธำน  
"ตรงเซ่งหลี  37 ถ.รำษฎร์บ ำรุง ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
038-611839 
6. นำยชิต  อิศรนำเวศ รองประธำน  
"บริษัท  แอดวำนซ์ พลัส   จ ำกัด 52  ถ.ชำยกระป่อม 1  ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง  21000" 
038-861825 
7. นำยมำโนชย์   ประทุมพิทักษ์ รองประธำน  
"ส ำนักงำนทนำยมำโนชย์ 147 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
038-873299 
8. นำยอดิศร  พัฒนภักดี รองประธำน  
"สะพำนส่ีเรซิเด้นท์ 2 174/128 ม.6 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140"  
086-8231567    
9. นำยประโยชน์ พินเดช รองประธำน  
"ร้ำนมำลีวณิชย์  127  ถ.ยมจินดำ ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
081-9344284 
10. นำยบุญยืน   เลำหวิทยะรัตน์ เลขำธิกำร  
"นักงำนพุฒิคุณทนำยควำม 001/64  ถ.สุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000" 
081-8619067 
11. นำยสุทธิพร ภู่ธนะพิบูล เหรัญญิก  
"บริษัท เดอะพร็อพเพอร์ต้ี พรีเมี่ยม จ ำกัด 26/23  ถ.ริมน้ ำ ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000" 
081-9268820 
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12. นำยวิเชียร กิติไพจิตร กรรมกำร  
"บริษัท  ดรีมคำร์เซ็นเตอร์   จ ำกัด 33/7 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ  อ.เมือง จ.ระยอง 21000" 
038-967250-4 
13. นำยนิรุตต์ พิศลพูล กรรมกำร  
"บริษัท โตเกียว พำรำวู้ด (1986)  จ ำกัด 2/1  ม.1  ถ.บ้ำนบึง-แกลง  ต.ทำงเกวียน อ.แกลง  
จ.ระยอง  21110"  
038-618701-5 
14. นำยแดน ปรีชำ กรรมกำร  
"บริษัท ทีพีไอโพลีน  จ ำกัด (มหำชน)  999  ม.5 ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
038-803090-9 
15. นำยสรำยุทธิ์ พิศลพูล กรรมกำร  
"บริษัท  อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด155/9  ม.4 ถ.ยำงงำม  ต.กระแสบน  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110" 
063-9789646 
16. นำยสุพัฒน์   อินทรสำยัณห์ กรรมกำร "ส ำนักงำนทนำยควำมสุพัฒน์ 8 ถ.รวมมิตร ต.เชิงเนิน 
อ.เมือง  จ.ระยอง  21000"  
038-611989 
17. นำยเรืองศิลป์   จันทร์วิเศษ กรรมกำร  
"หสม.อำร์ ซี คอนเซำท์แตนท์ 73/319  ม.3  ถ.รำชชุมพล ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง  21000" 
095-7602499 
18. นำงสำวเครือมำศ บุญใคร่ กรรมกำร  
"หสม.หนองแฟบรวมชัย 5/6 ถ.ปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร ์ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150" 
083-0721659 
19. นำยทินกร    ลำวัณฑ์เสทียร กรรมกำร 
"บริษัท ธนำธิวัตถ์ จ ำกัด 93/14-17  ถ.ตำกสินมหำรำช ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000" 
081-686-5888 
20. นำยสมเกียรติ   โกมุทำนุสรณ์ กรรมกำร  
"บริษัท  ท่ำเรือเพ  จ ำกัด 280/7  ม.2  ถ.เพ-แกลง-กร่ ำต.เพ อ.เมือง  จ.ระยอง 21160"  
038-651441 
21. นำยพีรวัส   ต้ังจิตเอื้อบุญ กรรมกำร  
"บริษัท เอพีเอส เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด118/1  ต.หนองบัว   อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง  21120"  
22. นำงวีนำ ตนพิทักษ์ กรรมกำร  
"ดับเบิ้ลดี  เรสซิเด้นท์ 11/1 ถ.รำษฏร์บ ำรุง ซอย 6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
038-619487-90  
23. นำงพันธิภำ โยคำพจร กรรมกำร  
"บริษัท ศรีชัยเอ็นจิเนียริ่งซัพพลำย จ ำกัด  10-12 ศูนย์กำรค้ำสำย 4  ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง  
จ.ระยอง  21000"  
038-612514 
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24. นำยสัณฐิภูมิ์ พุฒิคณำภรณ์ กรรมกำร  
"ร้ำนวัฒนำยนต์  233 ถ.ตำกสินมหำรำช  ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000"  
038-611198 
25. นำยรัฐศำสตร์ ผ่องแผ้ว กรรมกำร  
"บริษัท เคเอสไอซ์ (2539)   จ ำกัด 79/1  ม.10 ต.ทุ่งควำยกิน  อ.แกลง จ.ระยอง  21110"  
081-6517777 
26. นำงสำวสิริลดำ ดุษฏีวงษ์ก ำจร กรรมกำร  
"ฐำนมวลชน 11/7  ถ.กรอกยำยชำ  ซอยเนินพระ 5 อ.เมือง  จ.ระยอง 21000"  
081-4444734 
27. นำยอภิชำ เหลืองทองค ำ กรรมกำร  
"บริษัท เอเชีย อินเตอร์เทค กรุ๊ป จ ำกัด 31/21 ถนนรำษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000" 
081-6862359  
28. นำยเฉลิมพล  ชูเพชร กรรมกำร  
"หจก.ระยองเอนเนอร์ยี เซอร์วิส 13/81 ม.2  ถ.บ้ำนค่ำย – บ้ำนบึง ต.บำงบุตร อ.บ้ำนค่ำย  
จ.ระยอง 21120"  
080-5604553 
29. นำยวำรินทร์  ดุษฏีวงษ์ก ำจร กรรมกำร  
"ระยองโฟโต้ 122/9  ถ.สุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
038-860660 
30. นำยประเสริฐ  เหล่ำกำญจน์สกุล กรรมกำร  
"ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.แสงเจริญค้ำกระดำษ (ระยอง) 2/3 ซอยปรำงศรี ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง   
จ.ระยอง 21000"  
083-111-2524 
31. นำงรุ่งรัตน์  สฤษด์ิอภิรักษ์ กรรมกำร  
"บ้ำนพัก อำร์ เอส 2 ม.1 ถ.มำบตำพุด 10 ต.มำบตำพุด อ.เมือง  จ.ระยอง  21150"  
089-9228747 
32.นำงชุติมำ เหรียญเพชรสุข กรรมกำร  
"ร้ำน วุฒิชัยโลหะกิจ 016/26-27 ถนนสุขุมวิท ต ำบลท่ำประดู่ อ.เมือง  
จ.ระยอง 21000"  
038-611-4377  
33. นำงพัชนี กำรุญ  กรรมกำร  
" ร้ำนอำหำรทะเลมีคล่ืน 2/71 ถ.เลียบชำยฝ่ัง ต.ปำกน้ ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
081-3774976 
34.นำยเสรี  จิรัฐพิกำลพงศ์ กรรมกำร  
"ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดโรงแป้งกิจรุ่งเรือง 208  ถ.ห้วยโป่ง – หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง   
จ.ระยอง  21150"  
35. นำยวิทวัส  โฆษิตเจริญกุล  กรรมกำร  



49 
 

"บริษัท ระยองเคหะภัณฑ์ กรุ๊ป จ ำกัด 54/4 หมู่ 3 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000"  
064-797-7922 
36. นำยณพัฒน์พงศ์  ฉำยำนนท์ กรรมกำร 
"บริษัทสวนปู่จ ำกัด 136/5  ม.2  ถ.เทศบำล 1  ต.บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 21120"  
087-4596659 
37. นำยพงศ์  ศุภนันตฤกษ ์กรรมกำร   
38. นำงสำวอำภำ  รติยำนุวัฒน์ กรรมกำร  
"บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 299  ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง  21000" 
089-8972671 
39. นำยนิรันดร  สุชินญำพร กรรมกำร  
"บริษัท โรงแป้งพรกมล จ ำกัด 369/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
081-841-2446 
40. นำงสุขสวำท  หนุนภักดี กรรมกำร  
"บริษัท วงเดือน รีสอร์ท จ ำกัด 22/2  ม.4  ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21160"  
081-8650465 
41. นำงสำวศิญำภัสร์  วีรประสงค์ชัย กรรมกำร  
"บริษัท เฟรนส์บิซ (ประเทศไทย) จ ำกัด 32/2 ถ.รำษฎร์บ ำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ. ระยอง 21000" 
094-692-1164 
42. นำยอธิวัฒน์  คุณำเดชดี  กรรมกำร  
"บริษัท ฟิน คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 2 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
098-993-5695 
43. นำยกุลไหว  ชัยวงศ์รุ่งเรือง กรรมกำร  
"ร้ำนจ้ีฮั้วโอสถ 115 ถ.สุนทรโวหำร  ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110"  
081-8179691 
44. นำยสุรศักดิ์  ยิ่งเจริญมำก กรรมกำร  
"ร้ำนศรีเจริญกำรไฟฟ้ำ 23/8 ม.3  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000"  
038-616993 
45. นำยสันติ  ไพบูลย์จิตอำรีย์ กรรมกำร  
"ร้ำนพรชัย 73 ซอยศูนย์กำรค้ำสำย 2  ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
089-938-9421 
46. นำยณรงค์ชัย  พิพิธพัฒนำปรำบต์ กรรมกำร  
"บริษัท นิวเวฟกฎหมำยและธุรกิจ (1999) จ ำกัด 115 ศูนย์กำรค้ำสตำร์พลำซ่ำ ห้อง 2311 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง 21000"  
038-864-0056 
47. นำยวรชัย ทรัพสินชัย กรรมกำร  
"บริษัท โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 29/1  ม.3 ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ  จ.ระยอง 21180" 
081-37417174 
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48. นำยอติเทพ  จริยเวชช์วัฒนำ กรรมกำร  
"ร้ำน  ภ ส ำเภำ 154/24  ม.5 ต.บ้ำนฉำง  อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130"  
038-602012 
49. นำยชำญวัฒน์  เกตุสวัสดิวงศ์ กรรมกำร  
"ส ำนักงำนจงรักษ์ทนำยควำม 81 ถ.รำษฏร์บ ำรุง ซอย 6  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000" 
038-966969 
50. นำยธนำกร  นิ่มอนงค์ กรรมกำร  
"บริษัท แอลที ออโต้ จ ำกัด 67/3 หมู่ 2  ถ.ระยอง-บ้ำนค่ำย ต.หนองตะพำน อ.บ้ำนค่ำย ระยอง 21120" 
085-090-5595
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3. สมำคมกำรค้ำ ชมรมหรือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดระยอง จังหวัดระยองมีสมำคมท่ีจดทะเบียน  จ ำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

 
ชื่อ ที่ต้ัง โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ 

1. สมำคมธุรกิจกำรท่องเท่ียวจังหวัดระยอง 
   RAYONG TOURIST ASSOCIATION 
2. สมำคมพ่อค้ำหนองบัวพัฒนำ 
3. สมำคมพ่อค้ำสินค้ำพื้นเมืองบ้ำนเพ 
4. สมำคมกำรค้ำผลิตผลกำรเกษตรคนพิกำร   
    จังหวัดระยอง 
5. สมำคมกำรค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล   
    จังหวัดระยอง 
6. สมำคมกำรค้ำอุตสำหกรรมไม้ยำงพำรำ 
    ภำคตะวันออก 
7. สมำคมขนส่งภำคตะวันออก (EASTERN 
    TRANSPORTATION ASSOCIATION) 
8. บ้ำนฉำงส่งเสริมค้ำสลำกท่ัวไทย 
9. สมำคมกำรค้ำอสังหำริมทรัพย์ระยอง 
   (RAYONG REAL ESTATE ASSOCIATION) 
10. สมำคมกำรค้ำรังนกแอ่นไทย  

167/6 ม.7 ต.เพ อ.เมือง  
  
31/5 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้ำนค่ำย  
284/15  ม.2 ต.เพ อ.เมือง 
71/2 ม.3 ต.พังรำด อ.แกลง 
 
100 ม.7 ต.เนินพระ อ.เมือง 
 
29/3  ม.7 ต.ห้วยยำง อ.แกลง 
 
97/1 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ 
 
72/13ม.5 ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง 
188/24 ม.2 ต.ทับมำ อ.เมือง 
 
8/1 ต.ทำงเกวียน อ.แกลง 

 
 
  
 
0-3886-7113 
 
089-0157199 
 
 
 
088-529356-8 
 
087-9162642 
092-4422241 
 
098-9369498 

- ธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเท่ียว 
   โรงแรม และรีสอร์ท 
- สินค้ำอุปโภคบริโภค 
- จ ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมือง 
- จ ำหน่ำยผลิตผลด้ำนกำรเกษตร 
  และปศุสัตว์ของคนพิกำร 
- ค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล   
 
- ไม้ยำงพำรำ 
 
- ขนส่ง 
 
- ค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล   
- อสังหำริมทรัพย์ 
 
- ค้ำรังนกแอ่น 
 

 

24 
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ส่วนที่ 3 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำขำกำรพำณิชย์ 

และสำขำเศรษฐกิจที่ส ำคญั 
 
       โครงสร้ำงกำรผลิตของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ภำคเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 2.4      

และภำคนอกเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 97.60 โดยสำขำกำรผลิตท่ีส ำคัญของจังหวัดระยอง 3 อนัดับ ได้แก่ 
สำขำอุตสำหกรรมสัดส่วนร้อยละ 80.3 สำขำกำรเกษตร สัดส่วนร้อยละ 2.4 สำขำภำคบริกำร กำรค้ำปลีกค้ำ
ส่ง ก่อสร้ำง อื่นๆ สัดส่วนร้อยละ 17.3 ภำพรวมข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปีพบว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2560 มี
มูลค่ำ 984,980 ล้ำนบำท โดยมำจำกภำคเกษตรกรรม 23,384 ล้ำนบำท และสำขำกำรผลิตนอกภำค
เกษตรกรรม มีมูลค่ำรวมสูง 916,597 ล้ำนบำท (ภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 80.8 ภำคบริกำร ร้อยละ 16.8 
ภำคเกษตรกรรม ร้อยละ 2.4 ซึ่งมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อหัวประชำกร เท่ำกับ 1,095,667 บำท/คน/ปี 
เป็นล ำดับท่ี 1 ของประเทศ 
เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีเศรษฐกิจสำขำหลักที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1. สำขำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 
 

สำขำกำรเกษตรกรรม/เพำะปลูก จำกกำรท่ีจังหวัดระยองมีสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศ    
ท่ี เหมำะสมต่อกำรท ำเกษตรกรรม พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีพื้นท่ีถือครองในปี 
2560/2561 มีพื้นท่ี 1,945,075 ไร่ พื้นท่ีทำงกำรเกษตร 1,310,937 ไร่ ครอบครัวที่ท ำกำรเกษตร 
44,564 ครอบครัว พื้นท่ีข้ำวนำปี 11,301 ไร่ พื้นท่ีปลูกสัปปะรด 37,700 ไร่ พื้นท่ีปลูกมันส ำปะหลัง 
36,936 ไร่ พื้นท่ีปลูกลองกอง 4,363 ไร่ พืน้ท่ีปลูกอ้อย 2,466 ไร่ พื้นท่ีปลูกทุเรียน 69,187 ไร่ พื้นท่ี
ปลูกมะม่วง 10,301 ไร่ พื้นท่ีปลูกเงำะ 8,489 ไร่ พื้นท่ีปลูกขนุน 12,228 ไร่ พืน้ท่ีปลูกมังคุด 28,226 ไร่ 
พื้นท่ีปลูกมะพร้ำว จ ำนวน 7,097ไร่ และพืน้ท่ีปลูกยำงพำรำ 613,220 ไร่ พืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญจ ำนวนมำก 
ได้แก่ 

1) ยำงพำรำ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคัญและเป็นพืชท่ีเพำะปลูกมำกท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
พืชเศรษฐกิจส ำคัญชนิดอื่น ๆ เนื่องจำกปลูกง่ำย ไม่จ ำเป็นต้องดูแลรักษำมำก อีกท้ังสภำพทำงภูมิประเทศ  
เอื้ออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลำดในช่วงเดือนตุลำคม - มกรำคม เกษตรกรสำมำรถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่ำงเต็มท่ี โดยไม่ต้องประสบปัญหำและอุปสรรคอันเกิดจำกฝนตก ผลผลิตจะออกสู่ตลำด
น้อยในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม เกษตรกรส่วนใหญ่จะหยุดกรีดยำงเพื่อบ ำรุงรักษำต้นยำงเพรำะต้นยำง
เริ่มผลัดใบ 

2) มันส ำปะหลัง เป็นพืชไร่ท่ีมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ระยอง 5, 
เกษตรศำสตร์ 50, ระยอง 90, ระยอง 60 และระยอง 3 ตำมล ำดับ นิยมปลูกในช่วงเดือนมีนำคม -พฤษภำคม
ของทุกปี สำมำรถเก็บเกี่ยวได้เกือบตลอดท้ังปี ผลผลิตจะออกมำกในช่วงเดือนธันวำคม - เมษำยน และจะออก
สู่ตลำดมำกในช่วงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 

3) สับปะรด ปลูกมำกเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประมำณ 
20% ของผลผลิตท้ังประเทศ) มีผลผลิตออกสู่ตลำดปีหนึ่งๆ ประมำณ 250,000 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่ง
ขำยให้โรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อแปรสภำพเป็นสับปะรดกระป๋องและน้ ำสับปะรด บำงส่วนน ำไปจ ำหน่ำย  
เป็นผลไม้สดตำมแผงจ ำหน่ำยผลไม้ ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลำดระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม 
และระหว่ำงเดือนเมษำยน -กรกฎำคม 

4) ทุเรียน กำรท ำสวนทุเรียนเป็นอำชีพท่ีเกษตรกรในจังหวัดระยองยึดเป็นอำชีพมำช้ำนำน  
กำรปลูกทุเรียนกระจำยอยู่ในท้องท่ีอ ำเภอแกลง อ ำเภอเมืองระยอง อ ำเภอเขำชะเมำ อ ำเภอวังจันทร์  
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และอ ำเภอบ้ำนค่ำย เกษตรกรท่ีเกี่ยวข้องกับอำชีพทุเรียนประมำณ 20,000 รำย เฉล่ียพื้นท่ีปลูกประมำณ  
3-5 ไร่/ครัวเรือน ระยะกำรออกสู่ตลำดจะเริ่มต้ังแต่ปลำยเดือนเมษำยน - มิถุนำยน แล้วแต่ชนิดพันธุ์ทุเรียน
พันธุ์เบำจะเริ่มเก็บเกี่ยวก่อน คือ พันธุ์กระดุมและพันธุ์ชะนี ส่วนพันธุ์หนัก ได้แก่ พันธุ์ก้ำนยำวหมอนทอง 
จะแก่สุกปลำยเดือนพฤษภำคม 

5) เงำะ เป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งท่ีนิยมปลูกในจังหวัดระยอง มีพื้นท่ีปลูกเงำะมำก 
เป็นอันดับ 6 ของประเทศ พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ เงำะพันธุ์โรงเรียน รองลงมำคือ พันธุ์สีชมพู ฤดูกำลเพำะปลูก
เริ่มในเดือนพฤษภำคม-สิงหำคมและเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม 

6) มังคุด เป็นไม้ผลยืนต้นท่ีมีอำยุยืน เป็นพืชเมืองร้อนสำมำรถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด  
ซึ่งผลมังคุดมีรูปทรงและสีสันสวยงำม รสชำติดี มีรำคำสูง เป็นท่ีนิยมบริโภคท้ังชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ 
ได้รับฉำยำว่ำเป็น “THE QUEEN OF FRUIT” พันธุ์มังคุดจะมีพันธุ์เดียวและไม่มีกำรกลำยพันธุ์โดยนิยมปลูก
ในช่วงเดือนพฤษภำคม - กันยำยน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภำคม - กรกฎำคม 

สำขำปศุสัตว์ : เกษตรกรในจังหวัดระยอง มีกำรเล้ียงสัตว์เพื่อกำรค้ำในภำพรวมเพิ่ มขึ้น 
โดยเฉพำะไก่และเป็ด เป็นผลเนื่องจำกรำคำเป็นส่ิงจูงใจและกำรได้รับกำรส่งเสริมเงินกู้จำกหน่วยงำนภำครัฐ 
เช่น เงินกองทุนหมู่บ้ำน เงินกู้ช่วยเหลืออื่น ๆ โดยจ ำนวนผู้เล้ียงปศุสัตว์ในแต่ละอ ำเภอมีปริมำณแตกต่ำงกัน 

กำรประมง : อำชีพท ำกำรประมงเป็นอำชีพด้ังเดิมของประชำชนชำวระยอง เนื่องจำกสภำพภูมิ
ประเทศและสภำวะภูมิอำกำศท่ีเหมำะสม ส่งผลให้ท้องทะเลมีสัตว์น้ ำท่ีอุดมสมบูรณ์ มีกำรท ำประมงเชิง
พำณิชย์ ประมงพื้นบ้ำน ประมงเรือเล็กตำมแนวชำยฝ่ังท่ัวไป รวมทั้งกำรท ำประมงน้ ำจืดและน้ ำกร่อย เนื้อที่ท ำ
กำรประมงทะเล ประมำณ 1,500,000 ไร่ เรือประมง 1,822 ล ำ สมำคมประมง 6 สมำคม กลุ่มเกษตรกร
ท ำกำรประมง 36 กลุ่ม สหกรณ์ประมง 2 สหกรณ์ ท่ำเรือประมง 45 ท่ำ ส่วนกำรท ำประมงน้ำจืดมีเนื้อท่ีท ำ
กำรประมงน้ ำจืดมีจ ำนวน 63,080 ไร่ สัตว์น้ ำจืดท่ีส ำคัญคือปลำดุก ปลำนิล ปลำสวำย ปลำนวลจันทร์ ฯลฯ 

 
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ : ผลไม้ 

สรุปสถำนกำรณ์กำรผลิตและรำคำผลไม้จังหวัดระยอง ปี ๒๕61  
 ผลไม้รวมทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงำะ มังคุด ลองกอง และสับปะรด ของจังหวัดระยอง ปัจจุบัน
ออกสู่ตลำดหมดแล้ว จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีปลูกผลไม้รวม 101,383 ไร่  เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 5,068 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 136,102 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 10,726 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
8.56 โดยผลผลิตผลไม้ท้ัง ๔ ชนิดเพิ่มขึ้นทุกชนิด ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลำด เริ่ม
ต้ังแต่ปลำยเดือนเมษำยน ถึงสิงหำคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม ถึงกลำงเดือน
มิถุนำยน และส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ ผลไม้ท้ัง 4 ชนิดของจังหวัดระยอง รำคำเพิ่มขึ้นมำกเมื่อเทียบกับปี
ท่ีแล้ว เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศจีน ท ำให้เกษตรกรสำมำรถจ ำหน่ำย
ผลผลิตได้ในรำคำท่ีน่ำพอใจ 

ทุเรียน 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
ทุเรียน รำคำทเุรียนหมอนทอง (บำท/กก.) 

ปี 2560 
ปี 

2561 
ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 

เน้ือที่ยืนต้น(ไร่) 69,187 
70,59

9 
1.98 71.00 82.50 13.93 

เน้ือที่ให้ผล(ไร่) 57,648 
61,57

7 
6.82 

ผลผลิต(ไร่) 93,008 
75,92

4 
-18.37 

ผลผลิตต่อไร่(กก.) 1,613 1,233 -23.56 
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 สถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียน ปี 2561 จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีให้ผล 61,577 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 
3,929 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.82 และผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 1,640 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 27 กิโลกรัม       
คิดเป็นร้อยละ 1.67 ท ำให้มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 100,986 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 7,978 ตัน คิดเป็น   
ร้อยละ 8.58 
 ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจำกทุเรียนเป็นพืชท่ีมีรำคำคุ้มค่ำต่อกำรลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษำเต็มท่ี
เพื่อให้ได้ปริมำณผลผลิตมำกขึ้น ประกอบกับเนื้อท่ีให้ผลปีแรกเพิ่มขึ้นจึงท ำให้ผลผลิตในภำพรวมมำกกว่ำในปีท่ี
ผ่ำนมำ 
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตทุเรียนท่ีจะออกสู่ตลำด เริ่มต้ังแต่ปลำยเดือนเมษำยน ถึงต้นเดือน
กรกฎำคม โดยออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม ถึงกลำงเดือนมิถุนำยน 
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ ทุเรียนของจังหวัดระยอง รำคำเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.93 เมื่อเทียบกับปีท่ี
แล้ว เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศจีน  

มังคุด 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
มังคุด รำคำมังคุดคละ (บำท/กก.) 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ร้อยละ ปี 2560 
ปี 

2561 
ร้อยละ 

เน้ือที่ยืนต้น(ไร่) 28,226 28,330 0.37 40.00 72.50 44.82 

เน้ือที่ให้ผล(ไร่) 26,204 27,205 3.82 

ผลผลิต(ไร่) 16,766 8,524 -49.16 

ผลผลิตต่อไร่(กก.) 640 313 -51.09 

 

           สถำนกำรณ์กำรผลิตมังคุด ปี ๒๕61 จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีให้ผล 27,205 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 
1,001 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.82 ส่วนผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 710 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 70 กิโลกรัม คิด
เป็นร้อยละ 10.94 มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 19,316 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 2,550 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
15.21 
 ผลผลิตมังคุดเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเนื้อท่ีให้ผลเพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ อีกท้ังในปีท่ี ผ่ำนมำ มังคุดจังหวัด
ระยอง ออกผลไม่มำกท ำให้มีระยะเวลำกำรพักสะสมอำหำรมำกขึ้น จึงคำดว่ำจะส่งผลให้ต้นมังคุดสำมำรถออก
ดอกติดผลได้เพิ่มมำกขึ้น 
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลำด เริ่มต้ังแต่กลำงเดือนเมษำยน ถึงเดือนปลำยเดือน
มิถุนำยน โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนำยน สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ มังคุดของจังหวัดระยอง 
รำคำเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.82 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว ซึ่งรำคำเพิ่มขึ้นมำกท่ีสุดในบรรดำผลไม้ท้ัง 4 ชนิดของ
จังหวัดระยอง เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศจีน 
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เงำะ 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
เงำะ รำคำเงำะโรงเรียน (บำท/กก.) 

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 

เน้ือที่ยืนต้น(ไร่) 8,489 8,491 0.02 27.75 35.33 21.5 

เน้ือที่ให้ผล(ไร่) 8,367 8,368 0.01 

ผลผลิต(ไร่) 13,380 11,573 -13.51 

ผลผลิตต่อไร่(กก.) 1,599 1,383 -13.51 

 
สถำนกำรณ์กำรผลิตเงำะ ปี 2561 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 8,368 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว  1 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 0.01 และผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 1,615  กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 16 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 1.0 ท ำให้มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 13,514 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 132 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.99 

ผลผลิตเงำะเพิ่มขึ้น เนื่องจำกสภำพอำกำศเอื้ออ ำนวยเหมำะสม ทรงพุ่มใหญ่ขึ้น เกษตรกรมีควำม
ช ำนำญและดูแลรักษำดี มีกำรตัดแต่งบ ำรุงต้นให้สมบูรณ์เพื่อให้ออกผลได้ทันในปีนี้  

ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลำด เริ่มต้ังแต่ต้นเดือนพฤษภำคม ถึงต้นเดือนมิถุนำยน 
โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนำยน โดยสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ เงำะจังหวัดระยอง รำคำเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21.5 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 

ลองกอง 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
ลองกอง รำคำลองกองคละ (บำท/กก.) 

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 

เน้ือที่ยืนต้น(ไร่) 4,363 4,431 1.56 31.50 31.13 1.18 

เน้ือที่ให้ผล(ไร่) 4,096 4,233 3.34 

ผลผลิต(ไร่) 2,220 1,760 -20.71 

ผลผลิตต่อไร่(กก.) 542 416 -23.28 

 
สถำนกำรณ์กำรผลิตลองกอง ปี 2561 จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีให้ผล 4,233 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 137 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.34  ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย ๕40 กิโลกรัม ลดลง 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ -0.37 ท ำให้มี
ปริมำณผลผลิตโดยรวม 2,286 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.97 

 ผลผลิตลองกองใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกปีท่ีผ่ำนมำลองกองออกผลล่ำช้ำท ำให้กำรเก็บผล
ลองกองยืดเวลำเก็บเกี่ยวผลไปจนถึงเดือนตุลำคม 2560 ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกลองกองเป็นพืชแซมในสวน
ไม้ผลชนิดอื่น กำรบังคับดูแลรักษำเพื่อให้ออกดอกจะท ำได้ยำกเนื่องจำกลองกองจะออกดอกเมื่อต้นมีสภำพท่ี
ใบเหลืองสลดขำดน้ ำ ในขณะท่ีปลูกแซมกับพืชอื่นท่ีจะต้องให้น้ ำท ำให้ต้นลองกองไม่สลด เว้นแต่สวนท่ีปลูก
ลองกองเป็นพืชเด่ียวจึงจะสำมำรถบังคับผลผลิตได้  

 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลำด เริ่มต้ังแต่ต้นเดือนพฤษภำคมถึงต้นเดือนสิงหำคม   
โดยจะออกกระจุกตัวในช่วงปลำยเดือนพฤษภำคม 
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ ลองกองของจังหวัดระยอง รำคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว   
โดยรำคำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 
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สับปะรด จังหวัดระยองมีพื้นท่ีปลูกสับปะรดมำกท่ีสุดในภำคตะวันออก และมีพื้นท่ีปลูกมำกท่ีสุด
เป็นอันดับท่ี 3 ของประเทศ รองจำกจังหวัดประจวบขีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ตำมล ำดับ ซึ่งเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดจังหวัดระยองส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับโรงงำนแปรรูปสับปะรดในพื้นท่ีจังหวัดระยอง
ท้ัง 2 โรงงำน ได้แก่  

1) บริษัท สยำมอุตสำหกรรมกำรเกษตรสับปะรด และอื่นๆ จ ำกัด (มหำชน)  
           2) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ำกัด 

สับปะรด 
 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
สับปะรด รำคำสับปะรดขนำดมำตรฐำน (บำท/กก.) 

ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ปี 2561 ร้อยละ 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 84,705 86,400 1.85 5.64 3.77 - 49.60 

เน้ือที่ให้ผล(ไร่) 36,329 37,002 2.61 

ผลผลิต(ไร่) 6,214 6,264 0.80 

ผลผลิตต่อไร่(ตัน.) 225,750 231,783 2.61 

สถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด ปี 2561 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 37,002 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 
673 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.61 ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 6,264 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.80  
ท ำให้มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 231,783 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้ว 6,033 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.61 
 ผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นมำกเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศท่ี
เหมำะสม ซึ่งท ำให้มีผลผลิตสับปะรดส่วนใหญ่ออกสู่ตลำดพร้อมกันในช่วงต้นเดือนพฤษภำคม – กลำงเดือน
มิถุนำยน 
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลำด ผลผลิตสับปะรดจะออกสู่ตลำดเกือบท้ังปี โดยจะ
ออกสู่ตลำดมำกท่ีสุดและจะกระจุกตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภำคม – กลำงเดือนมิถุนำยน  
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ สับปะรดจังหวัดระยอง มีกำรปรับรำคำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 
2560 จนถึงปัจจุบัน โดยรำคำลดลงร้อยละ 49.60 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว เนื่องจำกผลผลิตท่ีมีมำกขึ้น       
และควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปสับปะรดท่ีมีลดลง เพรำะควำมต้องกำรซื้อสับปะรดแปรรูปจำก
ต่ำงประเทศลดลง 

วิเครำะห์ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อระดับรำคำ   

1. กำรส่งออก    
ปัญหำส ำคัญของกำรส่งออกผลไม้จังหวัดระยองได้แก่ กำรท่ีไม่มีผู้ประกอบกำรค้ำผลไม้ส่งออกโดยตรง 

กำรส่งออกด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบกำรภำยนอกจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ต้ังส ำนักงำนอยู่ท่ีจังหวัดจันทบุรี รวมท้ัง
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ (สำธำรณรัฐประชำชนจีน รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม)             
ท่ีเข้ำมำรับซื้อโดยอำศัยผู้ประกอบกำรภำยในจังหวัดเป็นผู้ด ำเนินกำรรับซื้อจำกเกษตรกร (ซื้อ -ขำยผ่ำนล้ง)      
โดยผู้ประกอบกำรรับซื้อภำยในจังหวัดจะท ำหน้ำท่ีด้ำนโลจิสติกส์ภำยในพื้นท่ี  

2. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร           
           จังหวัดระยองเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวสูงจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออก โดยในแต่ละ
เดือนจะมีนักท่องเท่ียวไม่ต่ ำกว่ำ 2 แสนรำย โดยแหล่งท่องเท่ียวหลักได้แก่กำรท่องเท่ียวทะเล ดังนั้นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงฤดูกำลผลไม้จะเป็นกำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้ภำยในจังหวัด เป็น
กำรบริโภคผลไม้ของเกษตรกรจังหวัดระยองโดยตรง                                            



57 
 

3. กำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในจังหวัด/ประเทศ    
         3.1 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและจ ำหน่ำยผลไม้ภำยในจังหวัด ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นประจ ำทุก
ปีในช่วงเดือนท่ีมีผลผลิตออกสู่ตลำดมำกในเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยนของทุกปี    
         3.2 กำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในจังหวัด โดยจ ำหน่ำยผลไม้สู่โรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดระยองโดย
ท่ีจังหวัดระยองมีนิคมอุตสำหกรรม ชุมชนอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม ซึ่งมีแรงงำนท้ังชำวไทยและต่ำงชำติ
เป็นจ ำนวนมำกนับแสนรำย นับเป็นตลำดภำยในจังหวัดที่ส ำคัญมำกหำกได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง  
จะสำมำรถช่วยแก้ปัญหำผลผลิตผลไม้ล้นตลำดได้เป็นอย่ำงดี 

4. มำตรกำร / โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำผลไม้ภำคตะวันออก  
  (๑) มำตรกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพผลผลิต 
  ๑.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหำทุเรียนด้อยคุณภำพ 

           จัดต้ังชุดปฏิบัติงำนเฉพำะกิจเพื่อสกัดกั้นมิให้ทุเรียนด้อยคุณภำพเข้ำสู่ตลำดระดับจังหวัดและ
ระดับอ ำเภอ  

(๒) มำตรกำรกระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  
  2.1 กระจำยผลผลิตภำยในประเทศ 
  สนับสนุนเงินจ่ำยขำดเป็นค่ำบริหำรจัดกำรผลผลิต เพื่อรวบรวมและกระจำยผลผลิต                     
เงำะ มังคุด ลองกอง ออกสู่ตลำดปลำยทำง ให้สถำบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสหกรณ์) กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภำพ ไม้ผล กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท่ีมีศักยภำพ)  
  2.2 กระจำยผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 
  สนับสนุนเงินจ่ำยขำดเป็นค่ำขนส่งและค่ำกำรตลำด เพื่อรวบรวมและกระจำยผลผลิตสู่ตลำด
ประเทศเพื่อนบ้ำน ให้แก่สถำบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตร/สหกรณ์) กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภำพไม้
ผล กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท่ีมีศักยภำพ)  
ปัญหำ/อุปสรรคกำรส่งออกผลไม้ 

           1. ผลไม้ด้อยคุณภำพ ได้แก่ ทุเรียนอ่อน มังคุดแข็ง ลูกเล็ก เป็นเนื้อแก้ว เงำะผลเล็กไม่สวย
เป็นสำเหตุให้รำคำตกต่ ำ 

           2. ปัจจุบันเวียดนำมต้องกำรผลไม้คุณภำพดีขึ้นเทียบเท่ำเกรดส่งออกประเทศจีน ส ำหรับ
ผลไม้เกรดรองท่ีคัดแล้วไม่สำมำรถส่งออกได้จะกระจำยขำยภำยในประเทศ สัดส่วนผลไม้ส่งออก: ขำย
ภำยในประเทศ (40:60) ส่งผลให้รำคำผลไม้ในประเทศลดต่ ำลง  

3.ขำดแรงงำนไทย อำศัยแรงงำนต่ำงด้ำว 
4. ขำดแคลนตระกร้ำบรรจุผลไม้ส ำหรับกำรขนส่งผลไม้ 
5. ปัญหำกำรขนส่งเงำะจ ำหน่ำยต่ำงประเทศช้ ำง่ำยและไม่สด    

                     (3). มำตรกำรส่งเสริมกำรแปรรูป 
                    กำรส่งเสริมแปรรูปมังคุดเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน   
                    (4.) มำตรกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้ 
                    ประชำสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมบริโภคผลไม้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ จังหวัดท่ีด ำเนินกำรได้แก่ 
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด 
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2. สำขำอุตสำหกรรม 
นับจำกโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบริเวณชำยฝ่ังทะเลตะวันออกท่ีก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้จังหวัดระยอง  

เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและวิจัยด้ำนเทคโนโลยี และก ำหนด 
ให้ชำยฝ่ังทะเลภำคตะวันออกเป็นประตูทำงออกให้กับภำคตะวันออกเฉียงเหนือในกำรส่งสินค้ำออกไปจ ำหน่ำย
ต่ำงประเทศโดยไม่ต้องผ่ำนกรุงเทพฯ ก ำหนดพื้นท่ีบริเวณมำบตำพุด เป็นท่ีต้ังของนิคมอุตสำหกรรม มีท่ำเรือ
น้ ำลึกขนส่งสินค้ำ เป็นที่ต้ังของอุตสำหกรรมส ำคัญๆ เช่น โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ กลุ่มอุตสำหกรรม  ปิโตรเคมี 
และอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมี เป็นพื้นท่ีศักยภำพสูงในกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ยังได้รับกำรก ำหนด
เขตกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้อยู่ในเขต 3 ของกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ซึ่งได้เปรียบกว่ำจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้จังหวัดระยองมีกำรลงทุนและกำรพฒันำด้ำนอุตสำหกรรม
อย่ำงรวดเร็ว ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน 2561 มีนิคมอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรมท่ีร่วมด ำเนินกำร
กับเอกชน เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ชุมชนอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม รวมทั้งส้ินประมำณ 24 แห่ง 
เนื้อที่ประมำณ 100,000 ไร่ อุตสำหกรรมของจังหวัดระยองมีหลำกหลำยประเภท เช่น กำรผลิตรถยนต์ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูป สินค้ำเกษตร กำรผลิตไฟฟ้ำ กำรผลิตสำรเคมี สร้ำงมูลค่ำรวมในแต่ละปีเกือบ 1 
ใน 3 ของงบประมำณรำยจ่ำยประเทศไทย จำนวนเงินลงทุนรวม 1,388,469 ล้ำนล้ำนบำท จ ำแนกโรงงำน
ตำมจ ำพวกโรงงำน มีจำนวน 2,908 โรงงำน 

 
นิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 
1. นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เนื้อที่ 8,685 ไร่ 
2. นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก เนื้อท่ี 3,546 ไร ่
3. นิคมอุตสำหกรรมผำแดง เนื้อที่ 540 ไร่ 
4. นิคมอุตสำหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง เนื้อท่ี 8,610 ไร่ 
5. นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี เนื้อที่ 8,634 ไร่ 
6. นิคมอุตสำหกรรมเอเชีย เนื้อที่ 3,220 ไร่ 
7. นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอิสเทิร์นซีบอร์ด เนื้อที่ 17,838 ไร่ 
8. นิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล เนื้อที่ 1,692 ไร ่
9. นิคมอุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) เนื้อที่ 2,194 ไร ่
10. นิคมอุตสำหกรรมหลักชัยเมืองยำง เนื้อที่ 2,211 ไร ่
11. นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง 36 เนื้อที่ 1,281 ไร ่
 

นิคมอุตสำหกรรมรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
12. นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เนื้อที่ 1,860 ไร่ 
13. นิคมอุตสำหกรรม ซีพี เนื้อที่ 3,068 ไร่ 
14. นิคมอุตสำหกรรมสมำร์ท พำร์ค เนื้อที่ 1,466 ไร ่
 

เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมสยำมอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค เนื้อที่ 1,341 ไร่ 
2. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี เนื้อที ่4,335 ไร ่
3. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม จี. เค. แลนด์ เนื้อท่ี 882 ไร่ 
4. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเครือซีเมนต์ไทยเหมรำชระยอง เนื้อที่ 3,551 ไร่ 
5. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง เนื้อที่ 2,080 ไร ่
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ชุมชนอุตสำหกรรม จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. นิคมอุตสำหกรรมนครินทร์อินดัสเตรียลพำร์ค เนื้อที่ 469 ไร่ 
2. ชุมชนอุตสำหกรรม เอส เอส พี อินดัสเตรียลพำร์ค เนื้อที่ 1,260 ไร่ 
3. ชุมชนอุตสำหกรรม บริษัท ทุนเท๊กซ์ จำกัด 1,497 ไร ่
4. ชุมชนอุตสำหกรรม ไอ.พี.พี. 395 ไร ่
 
สวนอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 แห่ง คือ 
สวนอุตสำหกรรม ระยองอินดัสเตรียลปำร์ค (Rayong Industrial Park) 1,500 ไร่ 

 
            กำรท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ก่อสร้ำงต้ังแต่เดือนธันวำคม 2532 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนำคม 
2535  โดยท่ำเทียบเรือประกอบด้วย 

                   1) ท่ำเรือสำธำรณะ (Public Terminal) เป็นท่ำเรือท่ีไม่จ ำกัดผู้ใช้บริกำร เป็นท่ำเรือท่ีกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยลงทุนก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำนรวมท้ังท่ำเทียบเรือให้
ประกอบด้วย 2 ท่ำเทียบเรือ คือ 

                   (1.1) ท่ำเทียบเรือท่ัวไป (General Cargo Berth) บริหำรจัดกำรโดยบริษัท ไทยพรอส
เพอริตีเทอมินอล จ ำกัด (TPT) 

                   (1.2) ท่ำเทียบเรือสินค้ำเหลว (Liquid Cargo Berth) บริหำรจัดกำรโดยบริษัท ไทย
แทงค์ เทอมินอล จ ำกัด (TTT) 
                    2)  ท่ำเรือเฉพำะกิจ (Dedicated Terminal) มีท้ังหมด  10  ท่ำ ประกอบด้วย 

                             (2.1) ท่ำเทียบเรือ  บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด 
                             (2.2) ท่ำเทียบเรือ  บริษัทปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกัด  (มหำชน)   
                             (2.3) ท่ำเทียบเรือ บริษัท สตำร์รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด(มหำชน) 
                              (2.4) ท่ำเทียบเรือ บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จ ำกัด 
                             (2.5) ท่ำเทียบเรือ บริษัท มำบตำพุด แทงค์ เทอร์มินอล จ ำกัด 
                             (2.6) ท่ำเทียบเรือ บริษัท บีแอลซีพี เพำเวอร์ จ ำกัด 
                             (2.7) ท่ำเทียบเรือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 
                             (2.8) ท่ำเทียบเรือ บริษัท ทีที แท็งค์ เทอร์มินอล จ ำกัด 
                             (2.9) ท่ำเทียบเรือ บริษัท ระยอง เทอร์มินอล จ ำกัด 
                             (2.10) ท่ำเทียบเรือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ำกัด 
 
 
ภำพรวมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

           กำรขอรับกำรส่งเสริม ในปี 2560 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 1,456 โครงกำร ใกล้เคียงกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีมูลค่ำเงินลงทุน 641,980 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
22 ซึ่งคำดว่ำโครงกำร เหล่ำนี้จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนไม่น้อยกว่ำ 100,000 คน โดยเป็นโครงกำรท่ียื่นขอรับ
กำรส่งเสริมกำรลงทุน ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยร้อยละ 61 ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
หำกพิจำรณำในแง่ของจ ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนกิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ในอุตสำหกรรม
ดิจิทัล ส่วนในด้ำนมูลค่ำของเงินลงทุนพบว่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีเงินลงทุนสูง
ท่ีสุด 
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           กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม ในปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 1,227 โครงกำร ลดลง
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27 มูลค่ำเงินลงทุน 625,080 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 27 เช่นเดียวกัน 
           กำรออกบัตรส่งเสริม ในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริม 1,294 โครงกำร ลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 18 แต่มีมูลค่ำเงินลงทุน 732,030 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 48 
เนื่องจำกมีกำรออกบัตรส่งเสริมของโครงกำรท่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติซึ่งเป็นโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ มูลค่ำ
ประมำณ 1 แสนล้ำนบำท 
 

 สถิติกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
           สถิติในปี พ.ศ. 2560 มีโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติลงทุนในประเทศไทยรวม 1,227 โครงกำร มูลค่ำรวม 
625,080 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรอนุมัติให้ส่งเสริมกำรลงทุนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย จ ำนวน 588 
โครงกำร มีมูลค่ำรวม 201,627 ล้ำนบำท โดยจ ำนวนนี้มีโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติลงทุนในพื้นท่ีเขตพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 259 โครงกำร มูลค่ำรวม 310,337 ล้ำนบำท 
 

 
หมำยเหตุ ข้อมูลจำก สกท.: จำกเอกสำร 
http://www.boi.go.th/upload/overviewpromotionandstat2017_th_24131.pdf 
 
สถิตินักลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ปี พ.ศ.2560  

           สถิติกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนใน ปี พ.ศ. 2560 มีโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติลงทุนในพื้นท่ีเขต
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ภำคตะวันออก 259 โครงกำร มูลค่ำรวม 310,337 ล้ำนบำท ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 133 
โครงกำร มูลค่ำ 117,311 ล้ำนบำท จังหวัดระยอง จ ำนวน 93 โครงกำร มูลค่ำ 162,751 ล้ำนบำท และ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 33 โครงกำร มูลค่ำ 30,275 ล้ำนบำท 
หมำยเหตุ ข้อมูลจำก สกท.: จำกเอกสำร 
http://www.boi.go.th/upload/overviewpromotionandstat2017_th_24131.pdf 
 
 
 
 

http://www.boi.go.th/upload/overviewpromotionandstat2017_th_24131.pdf
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จ ำนวนนักลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด ต้ังแต่ต้นปี 2560 
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ส่วนที่  4 
บทบำทของส ำนกังำนพำณิชย์จังหวัด 

ในกำรด ำเนนิกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 
           กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรพำณิชย์และกิจกำรทำงเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำร
พำณิชย์ รวมตลอดท้ังกำรซื้อขำยและกำรแลกเปล่ียนสินค้ำ กำรควบคุมส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกำรค้ำ ซึ่งสำมำรถ
สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของกระทรวงพำณิชย์และหน่วยงำนในสังกัด ดังนี้ 
4.1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และยุทธศำสตร์ของกระทรวงพำณิชย์ ปี 2561 
(1) วิสัยทัศน ์
           เศรษฐกิจกำรค้ำเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่ำงยั่งยืนภำยในปี 2565 
(2) พันธกิจ 
           - ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศ 
           - พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง ลดควำมเหล่ือมล้ ำและยกระดับรำยได้ของ
ประเทศ 
           - ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรค้ำให้มีประสิทธิภำพ มำตรฐำน เป็นธรรม และรองรับกำร
เปล่ียนแปลงในทุกมิติ 
           - ส่งเสริมกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
           - พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
           - เพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
           - สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำก 
           - พัฒนำสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจ 
           - พัฒนำขีดควำมสำมำรถและส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 
           - พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล 
4.1.2 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ป ี2561 
(1) วิสัยทัศน ์
           เป็นองค์กรบูรณำกำรยุทธศำสตร์กำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจกำรค้ำให้เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง 
(2) พันธกิจ 
           - บริหำรและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเป้ำหมำย 
           - ผลักดันกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
           - เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำนด้วยนวัตกรรม 
           - พัฒนำและยกระดับบุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ให้มีควำมเช่ียวชำญ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
           - พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศและฐำนข้อมูลกำรค้ำ ในกำรกำหนดนโยบำยและ 
กำรให้บริกำร 
(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
           - พัฒนำและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ 
           - สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจกำรค้ำในส่วนภูมิภำค 
           - พัฒนำสู่องค์กรและบุคลำกรท่ีมีขีดควำมสำมำรถสูงและมีธรรมำภิบำล 
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4.1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรค้ำจังหวัดระยอง ปี 2561 
(1) วิสัยทัศน์  
           "เมืองนวัตกรรมก้ำวหน้ำ พัฒนำอย่ำงสมดุล บนพื้นฐำนควำมพอเพียง City innovative advances, 
Balanced development, Based on the sufficiency economy" 
(2) พันธกิจ 
           - พัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ และสมดุล 
           - บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
           - สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐำนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
           - ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน กำรผลิตสินค้ำและกำรบริกำร ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับควำม
เจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ ท้ังในและต่ำงประเทศ 
           - ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อรองรบันโยบำยกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำล 
(3) เป้ำประสงค์รวม 
           - เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคอุตสำหกรรม   
ภำคกำรเกษตรกรรม ภำคกำรท่องเท่ียว เป็นไปอย่ำงสมดุล 
           - ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีควำมควำมมั่นคงทำงสังคม                   
บนพื้นฐำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
           -  ทรัพยำกรธรรมชำติมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ทุกภำคส่วนด ำเนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตร                              
ต่อส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม 
           - เป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับมีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนส ำหรับรองรับกำรแข่งขันในระดับสำกล 
(4) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
           ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ควบคู่กับกำรพัฒนำไปสู่เกษตรอุตสำหกรรมและเพื่อกำรท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ผลผลิตทำงกำรเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ   
ให้มีคุณภำพ และมูลค่ำเพิ่มขยำยโอกำสทำงกำรตลำดไปสู่ภำยในและภำยนอกประเทศ และพัฒนำกำรเป็น
เกษตรอุตสำหกรรม และเกษตรท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ : 
1) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ให้มี

ควำมปลอดภัย มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
2) สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรตลำด ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ประมง ปศุสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 

3) สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ 
4) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่ม/สหกรณ์/สถำบันเกษตรกร/บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี 
5) ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กำรผลิตภำคเกษตร ประมง 

และปศุสัตว์ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
6) ส่งเสริมให้มีกำรเช่ือมโยงภำคกำรท่องเท่ียว และภำคอุตสำหกรรม เพื่อน ำไปสู่เกษตรอุตสำหกรรม 

และเกษตรท่องเท่ียว 
7) ฟื้นฟูทรัพยำกรพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภำคกำรเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
แหล่ง/สถำนท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดระยอง ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวได้รับกำรพัฒนำ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้
คงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1) ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเก่ำและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเฉพำะแหล่งท่องเท่ียวที่เกี่ยวเนื่องกบั   

ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม 
2) พัฒนำสินค้ำ และบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน และหลำกหลำย 
3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้มีคุณภำพเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว 
4)  สร้ำงจิตส ำนึก/กระบวนกำรมีส่วนรว่มของชุมชน ผู้ประกอบกำรและนักท่องเท่ียวในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว 
5) ส่งเสริมกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท่องเท่ียว เพื่อฟื้นฟูภำพลักษณ์                

และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เพิ่มขึ้น 
6) เสริมสร้ำงกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว เพื่อยกระดับควำมเช่ือมั่น                    

แก่นักท่องเท่ียว 
7) พัฒนำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมเข้ำสู่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์  สนับสนนุกำร
ด ำเนินกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน รองรับนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำลได้อย่ำงสมดุล 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมให้มีกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม    

และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรทุกระดับมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - 
CSR) ท่ีถูกต้อง น ำไปสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ 

2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อควำมพร้อมในกำรรองรับ
นโยบำยเศรษฐกิจของรัฐบำล (ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster) 

3. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกัน ก ำกับดูแล และเตือนภัยจำกกำรกระบวนกำร
ผลิต อุบัติเหตุ อุบัติภัย มลพิษ ของเสีย รวมทั้งกำรขนส่งสินค้ำจำกผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม 

4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) 

5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับกำรผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและรักษำ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐำนของกำรมีส่วนร่วม 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู  มีกำรน ำมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ   
และทุกภำคส่วนด ำเนินกิจกรรมโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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กลยุทธ์ : 
1. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยกำรเพิ่มพื้นท่ีท้ังป่ำบก ป่ำชำยเลน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง และมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม เกิดสมดุล               

ต่อระบบนิเวศน์ 
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำ รวมถึงกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำตำมธรรมชำติให้อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน 
4.  สนับสนุนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิด รวมทั้งมีระบบกำรจัดกำร

ท่ีถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 
5. เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงภำคเครือข่ำยเพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ

ส่ิงแวดล้อม ในทุกภำคส่วน 
6. ต้ังรับ ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
7. สนับสนุนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกทุก ภำคส่วน 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :   เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด ภำยใต้กำรน้อมน ำ
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ 

กลยุทธ์ : 
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยจำกกำรคุกคำมต่ำง ๆ ท้ังภำยนอกภำยใน 
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสถำบันทำงสังคม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทำงกำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชน 
5. พัฒนำระบบโครงสร้ำงและสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เพื่อกำรบริกำรประชำชนอย่ำงท่ัวถึง                             

และมีประสิทธิภำพ 
6. อนุรักษ์ สืบสำน ฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่น ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมให้คงอยู่ 
7. เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตข้ันพื้นฐำน และพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อพร้อมรับกำร

เปล่ียนแปลง 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : สร้ำงควำมเข้มแข็ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคพำณิชย 
กรรมและภำคบริกำรสู่สำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ภำคพำณิชยกรรม และภำคบริกำรได้รับกำรส่งเสริมให้มีศักยภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่กำรแข่งขันในระดับสำกล 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรของจังหวัดให้มีนวัตกรรมและควำมทันสมัยสู่ระดับ

สำกล 
2. ส่งเสริมสถำนประกอบกำร/สถำนบริกำร ให้มีมำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมกำรผลิตบุคลำกร และพัฒนำบุคลำกรในสถำนประกอบกำร/สถำนบริกำร 
4. พัฒนำสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรพฒันำ และควำมต้องกำรอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
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5. พัฒนำเทคโนโลยี ระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ      
ของผู้ประกอบกำร 

4.2 บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และภำรกิจ 
4.2.1 บทบำทหน้ำที่หลักของกระทรวงพำณิชย์ 
           กระทรวงพำณิชย์มีอำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรค้ำธุรกิจบริกำร ทรัพย์สินทำงปัญญำและรำชกำรอื่น
ตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงพำณิชย์หรือส่วนรำชกำรท่ีสังกัดกระทรวงพำณิชย์ 
          (1) ภำรกิจด้ำนในประเทศ 
           - กำรดูแลรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได้เกษตรกร 
           - ดูแลผู้บริโภคภำยใต้กรอบกฎหมำยของกระทรวงพำณิชย์ 
           - ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ท้ังกำรค้ำสินค้ำและธุรกิจบริกำร รวมทั้งธุรกิจประกันภัย 
คุ้มครองด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
           (2) ภำรกิจด้ำนต่ำงประเทศ 
           - เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกำรเจรจำภำยใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภำค      
ภูมิภำค ฯลฯ 
           - จัดระเบียบและบริหำรกำรนำเข้ำส่งออก รวมทั้งกำรขำยข้ำวรัฐต่อรัฐ 
           - แก้ไขปัญหำและรักษำผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ เช่น กำรดูแลเรื่อง GSP กำรเก็บภำษีตอบโต้กำรทุ่ม
ตลำดส่งเสริมและเร่งรัดกำรส่งออก 
4.2.2 ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มีภำรกิจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวง          
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกรและบริหำรรำชกำรประจ ำท่ัวไปของกระทรวงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
อ ำนำจหน้ำที ่
           (1) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย 
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
           (2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง 
           (3) แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติงำน 
           (4) จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวงเพื่อให้เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำและสมประโยชน์ 
           (5) ประสำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรก ำกับเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง 
           (6) ดูแลงำนประชำสัมพันธ์กำรต่ำงประเทศและพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
           (7) ประสำนกำรบริหำรรำชกำรและปฏิบัติงำนท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงในส่วนภูมิภำค 
และต่ำงประเทศ 
           (8) ศึกษำ ก ำหนดมำตรฐำนและจัดท ำดัชนีรำคำ ดัชนีปริมำณ ดัชนีกำรพำณิชย์และดัชนีวัฏจักร 
เศรษฐกิจ 
           (9) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
           (10) จัดท ำและพัฒนำระบบข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นศูนย์ข้อมูล 
กลำงของกระทรวง 
           (11) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
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4.2.3 ภำรกิจของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงำนในฐำนะตัวแทนของกระทรวงพำณิชย์ในส่วนภูมิภำคท่ี 
ด ำเนินตำมนโยบำยระเบียบข้อบังคับ และค ำส่ังของกระทรวงพำณิชย์ในระดับจังหวัด กล่ำวโดยสรุป มีหน้ำท่ี
และบทบำท ดังนี้ 
           (1) ประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภำค รวมทั้งประสำน 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพำณิชย์ในเขตพื้นท่ีจังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงำนซึ่งมิได้ก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ 
          (2) ประสำนและจัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพำณิชย์ รวมทั้งจัดล ำดับควำมส ำคัญ     
ของแผนกำรโครงกำร กำรตั้งและจัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง 
และแผนจังหวัด ตลอดจนก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรของ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
          (3) ประสำนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพำณิชย์ เพื่อแก้ปัญหำตลำดกำรค้ำภำยในประเทศ     
และปัญหำทำงกำรค้ำอื่นๆ 
          (4) ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
          (5) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และประชำชนท่ัวไป               
เช่น บริกำรข่ำวตลำด สำรพำณิชย์ ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจกำรค้ำ ฯลฯ 
          (6) ปฏิบัติงำนคุ้มครองและรักษำสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 
          (7) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตลำด ผลิตภัณฑ์สินค้ำผลักดันสินค้ำท่ีมีศักยภำพและเป็นเอกลักษณ์ 
ของจังหวัดให้เป็นสินค้ำท่ีสำมำรถส่งออกได้ 
          (8) ปฏิบัติงำนส่งเสริมหอกำรค้ำจังหวัด เพื่อให้บทบำท ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของจังหวัด 
          (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รบัมอบหมำย 
4.3 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ปีงบประมำณ 2561 
4.3.1 กำรดูแลค่ำครองชีพประชำชน ตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล/กระทรวงพำณิชย์ 
          (1) งำนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเร่งด่วน 
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองได้แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเร่งด่วน ดังนี้ 
           - ด ำเนินกำรลงพื้นท่ีรับสมัครร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
(Mobile Application) และติดตำมสถำนกำรณ์ กำรใช้บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของผู้มีรำยได้น้อย ในร้ำนค้ำท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐของจังหวัดระยอง เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ 
           - ออกตรวจติดตำมผล และตรวจสอบร้ำนค้ำท่ีติดต้ังเครื่อง EDC เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และก ำชับ
ร้ำนค้ำฯ ให้ขำยของในรำคำยุติธรรม ไม่ฉวยโอกำสขึ้นรำคำ และไม่ยึดบัตรสวัสดิกำรของประชำชนผู้มีรำยได้
น้อยไว้เพื่อรูดเงนิสด รวมทั้งรับฟังปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรในร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ  
           - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกบัองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง สภำเกษตรจังหวัดระยอง 
สมำคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชำติ กรมปศุสัตว์ และหอกำรค้ำจังหวัดระยอง จ ำหน่ำยเนื้อสุกรคุณภำพเพื่อผู้บริโภค 
รำคำกิโลกรัมละ 80 บำท จ ำนวน 9 ครั้ง  
           ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดหวำยกรอง หมู่ท่ี ๒ ต ำบลบำงบุตร อ ำเภอบ้ำน
ค่ำย จังหวัดระยอง  
           ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 ณ เทศบำลต ำบลแกลงกะเฉด ต ำบลแกลง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  
           ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 21 ธันวำคม 2560 ณ เทศบำลต ำบลเนินฆ้อ ต ำบลแกลง อ ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  
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           ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 17 มกรำคม 2561 ณ ตลำดผลไม้อ ำเภอวังจันทร์ หมู่ท่ี 3 ต ำบลพลงตำเอี่ยม          
อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
           ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ เทศบำลต ำบลส ำนักท้อน อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง  
           ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 29 มีนำคม 2561 ณ อำคำรอเนกประสงค์วัดบ้ำนค่ำย หมู่ท่ี 5 ต ำบลบ้ำนค่ำย        
อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง  
           ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 2561 ณ เทศบำลต ำบลมำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง  
           ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี  16  พฤษภำคม  2561 ณ เทศบำลต ำบลช ำฆ้อ ต ำบลช ำฆ้อ อ ำเภอเขำชะเมำ        
จังหวัดระยอง  
          ครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนำยน 2561 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพง หมู่ 12 ต ำบลตะพง 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
           (2) งำนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภครำคำประหยัด       
             - จัดงำนธงฟ้ำ   
           โครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชนกิจกรรมร่วมกับจังหวัดระยอง 
            ส ำนักงำนฯ ด ำเนินโครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
โดยจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีจ ำเป็นแก่กำรครองชีพในรำคำพิเศษต่ ำกว่ำท้องตลำด เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทำภำระค่ำครองชีพให้แก่ประชำชน  
           ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 พ.ย. 2560 ณ เทศบำลต ำบลแกลงกะเฉด ต ำบลแกลง อ ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 13,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 5,936 บำท  
           ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 1 – 5 ธันวำคม 2560 ร่วมโครงกำรพระบรมรำชำนุสรณ์ “วันภูมิพลมหำรำชำ” 
ประจ ำปี 2560 ระหว่ำง ณ ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง ต ำบลแม่น้ ำคู้ 
อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 114,250 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 48,964 บำท 
           ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค. 2560 ณ เทศบำลต ำบลเนินฆ้อ ต ำบลแกลง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 13,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 5,936 บำท  
           ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 17 มกรำคม 2561 ณ ตลำดผลไม้อ ำเภอวังจันทร์ หมู่ท่ี 3 ต ำบลพลงตำเอี่ยม 
อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2561 ณ เทศบำลต ำบลส ำนักท้อน อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง 
มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 6  เมื่อวันท่ี 29 มีนำคม 2561 ณ อำคำรอเนกประสงค์วัดบ้ำนค่ำย หมู่ท่ี 5 ต ำบลบ้ำนค่ำย 
อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท  
           ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 25 เม.ย. 2561 ณ เทศบำลต ำบลมำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง มียอด
จ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 8  เมื่อวันท่ี  16  พฤษภำคม  2561 ณ เทศบำลต ำบลช ำฆ้อ ต ำบลช ำฆ้อ อ ำเภอเขำชะเมำ  
จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนำยน 2561 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพง หมู่ 12 ต ำบลตะพง 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 10 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎำคม 2561 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลวกแดง หมู่ 6 ต ำบลปลวก
แดง อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 11 เมื่อวันท่ี 20 สิงหำคม 2561 ณ โรงเรียนวัด    คลองปูน ต ำบลคลองปูน อ ำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
           ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 19  กันยำยน 2561 ณ วัดบึงตำกำด ต ำบลป่ำยุบใน อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง          
มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 18,850 บำท   ลดค่ำครองชีพได้ 8,079 บำท 
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            โครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชน กิจกรรมงำนวันส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระรำชำ คร้ังหนึ่ง...พระรำชำได้เสด็จพระรำชด ำเนินมำ (14 กรกฎำคม 2523)” 
ประจ ำปี 2561  
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองจัดงำนร่วมกับจังหวัดระยอง ในงำนวันส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระรำชำ ครั้งหนึ่ง...พระรำชำได้เสด็จพระรำชด ำเนินมำ (14 กรกฎำคม 2523)” ประจ ำปี 2561 ณ 
อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง ระหว่ำงวันท่ี 14 – 18 กรกฎำคม 2561 โดยจ ำหน่ำย
สินค้ำรำคำพิเศษให้กับประชำชน ได้แก่ น้ ำมันพืช น้ ำตำลทรำย มียอดจ ำหน่ำยท้ังส้ิน 102 ,120 บำท        
ลดค่ำครองชีพได้ 43,766 บำท 
            โครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
           มีร้ำนค้ำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 239 ร้ำน โดยมีเป้ำหมำยร้ำนค้ำจ ำนวน 172 ร้ำนค้ำ    
แยกเป็นร้ำนค้ำท่ัวไป 231 ร้ำน ร้ำนขำยยำ 8 ร้ำน (1 อ ำเภอ 1 ร้ำนค้ำ) ปัจจุบันจังหวัดระยองได้รับกำร
ติดต้ังเครื่องรูดบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ (EDC) จ ำนวน 150 ร้ำน ครอบคลุมทุกต ำบลในจังหวัดระยอง แยกเป็น 
ร้ำนค้ำ  142 ร้ำน ร้ำนขำยยำ 8 ร้ำน (มีร้ำนค้ำขอยกเลิก จ ำนวน 5 ร้ำนค้ำ เนื่องจำกเลิกกิจกำร) 
            ธงฟ้ำประชำรัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Application) 
            จังหวัดระยองได้รับเป้ำหมำยผู้สมัครเบื้องต้น จ ำนวน 620 รำย มีร้ำนค้ำรำยใหม่สมัคร จ ำนวน 85 
ร้ำนค้ำ และเป็นร้ำนค้ำรำยเก่ำ(ท่ีสมัครขอเครื่อง EDC ) จ ำนวน 91 ร้ำนค้ำ รวมท้ังหมด 175 ร้ำนค้ำท้ังนี้มี
ร้ำนค้ำท่ีได้ติดต้ัง Mobile Application (ถุงเงินประชำรัฐ) แล้ว จ ำนวน 46 ร้ำนค้ำ 
           โครงกำรยกระดับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐเพือ่กำรรองรับนโยบำยผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ(อบรม
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) 
            ส ำนักงำนงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ หลักสูตร 
“ยกระดับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐสู่กำรเป็นมืออำชีพ” จ ำนวน 2 รุ่น เมื่อวันท่ี 27 - 31 สิงหำคม 2561       
ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิต้ี อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีร้ำนค้ำเข้ำร่วมอบรมจ ำนวนท้ังส้ิน 110 ร้ำน 
โดยผู้ประกอบกำรสนใจเข้ำอบรมพร้อมเพรียงกัน 
           ร้ำนอำหำรหนูณิชย์พำชิม   
            มีร้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 118 ร้ำน เป็นร้ำนหนูณิชย์ติดดำว 1 ร้ำน และร้ำนหนูณิชย์ 117 ร้ำน 
            มำตรกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเนือ้สุกร 
           ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเนื้อสุกร รอบท่ี 1 จ ำนวน 4 ครั้ง ในเดือนธ.ค. 2560 ปริมำณรวม 600 
กิโลกรัม ยอดจ ำหน่ำยรวม 60,000 บำท ดังนี้  
      ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 2 ธ.ค. 2560 ณ ร้ำนนิ่มนวล สำมแยกหนองคอกหมู อ.บ้ำนค่ำย จ ำหน่ำยเนื้อสุกร
จ ำนวน 150 กิโลกรัม ยอดจ ำหน่ำย 15,000 บำท                           
      ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 ธ.ค. 2560 ณ ตลำดนัดหัวชวด อ.บ้ำนค่ำย จ ำหน่ำยเนื้อสุกร จ ำนวน 150 
กิโลกรัม ยอดจ ำหน่ำย 15,000 บำท 
      ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 10 ธ.ค. 2560 ณ หน้ำสหกรณ์กำรเกษตรเมืองแกลง อ.แกลง จ ำหน่ำยเนื้อสุกร 
จ ำนวน 150 กิโลกรัม ยอดจ ำหน่ำย 15,000 บำท      
     ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 2560 ณ ร้ำนสุนันทำแสนเจริญ อ.เมืองระยอง จ ำหน่ำยเนื้อสุกร จ ำนวน 
150 กิโลกรัม ยอดจ ำหน่ำย 15,000 บำท 
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            ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเนื้อสุกร รอบท่ี 2 จ ำนวน 4 ครั้ง ในเดือนม.ค.–ก.พ. 2561 ปริมำณรวม 600 
กิโลกรัม ยอดจ ำหน่ำยรวม 60,000 บำท ดังนี้ 
      ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี  28 ม.ค. 2561 ณ ร้ำนนิ่มนวล สำมแยกหนองคอกหมู อ.บ้ำนค่ำย จ ำหน่ำยครั้งละ  
150 กิโลกรัมๆ ละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 15,000 บำท  
      ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 2561 ณ หน้ำสหกรณ์กำรเกษตร บ้ำนค่ำย อ.บ้ำนค่ำย จ ำหน่ำยครั้งละ  
150 กิโลกรัมๆ ละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 15,000 บำท 
      ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. 2561 ณ ร้ำนนิ่มนวล สำมแยกหนองคอกหมู อ.บ้ำนค่ำย จ ำหน่ำยครั้งละ  
150 กิโลกรัมๆ ละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 15,000 บำท  
     ครั้ ง ท่ี 4 เมื่อวัน ท่ี 1  ก.พ. 2561 ณ ร้ำนสุนันทำแสนเจริญ อ.เมืองระยอง จ ำหน่ำยครั้ งละ                 
150 กิโลกรัมๆ ละ 100 บำท รวมเป็นเงิน 15,000 บำท             
           (3) งำนดูแลรำคำสินค้ำและบริกำร งำนคุ้มครองผู้บริโภค ก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรปิดป้ำยแสดง
รำคำจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร 
ครั้งท่ี 1 
            - ด ำเนินกำรออกส ำรวจตรวจสอบสถำนกำรณ์กำรค้ำ รวมทั้งได้ประชำสัมพันธ์เรื่องกำรปิดป้ำยแสดง
รำคำสินค้ำและบริกำร เมื่อวันท่ี 12 ตุลำคม 2560 ณ ตลำดสตำร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
            ผลลัพธ์ :รำคำยังทรงตัวไม่มีกำรปรับขึ้นรำคำ และปริมำณสินค้ำมีเพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค 
ครั้งท่ี 2 
            - ด ำเนินกำรลงพื้นท่ีตรวจสอบภำวะรำคำสินค้ำในช่วงเทศกำลกินเจ ณ ตลำดสดสตำร์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๐  
            ผลลัพธ์ 
            ๑. ประชำชนออกมำซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอำหำรเจ อำหำรเจปรุงส ำเร็จ รวมท้ังสินค้ำอื่นกัน
ค่อนข้ำงบำงตำ เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคือง 
             ๒. ร้ำนค้ำต่ำงๆ ในตลำดมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ ประเภทผักและผลไม้ อำหำรเจ รวมท้ัง
สินค้ำอื่นๆ อย่ำงถูกต้องและชัดเจน 
             ๓. รำคำผักช่วงนี้มีกำรปรับรำคำเพิ่มขึ้นประมำณ ๕-๑๐ บำท เนื่องจำกปัญหำน้ ำท่วม จึงท ำให้
พืชผักได้รับควำมเสียหำย ส่วนรำคำอำหำรเจปรุงส ำเร็จยังขำยในรำคำเดิม เมื่อเทียบกับช่วงเทศกำลกินเจเมื่อปี
ท่ีแล้ว 
             ๔. เจ้ำหน้ำท่ีจำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจกประกำศ กกร. เรื่องกำรปิดป้ำยแสดงรำคำ
สินค้ำและค่ำบริกำรให้กับร้ำนค้ำต่ำงๆในตลำดได้รับทรำบข้อกฎหมำย พร้อมท้ังก ำชับให้ปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด 
ครั้งท่ี 3 
            - หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงพำณิชย์ ร่วมกับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง สำธำรณสุขจังหวัด 
สคบ. และส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ร้ำนค้ำ
ปลีก/ค้ำส่ง ห้ำงสรรพสินค้ำและแหล่งท่องเท่ียว เมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2560 ตรวจปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ
และบริกำร กระเช้ำของขวัญปีใหม่ พร้อมแจกประกำศฯ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดระยอง  
            ผลลัพธ์ ร้ำนค้ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง 
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ครั้งท่ี 4 
            - ตรวจสอบและประชำสัมพันธ์เรื่องกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำและบริกำร รวมท้ังส ำรวจสินค้ำ
ประเภทพืชผัก ผลไม้ และสินค้ำอำหำรแปรรูปว่ำมีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค เมื่อวันท่ี 28 
ธันวำคม 2560 ณ ตลำดตะพง ต ำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 
            ผลลัพธ์ :รำคำยังทรงตัวไม่มีกำรปรับขึ้นรำคำและปริมำณสินค้ำมีเพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค ร้ำนค้ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง 
ครั้งท่ี 5 
            - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจและประชำสัมพันธ์เรื่องกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ
และบริกำร รวมท้ังส ำรวจสถำนกำรณ์รำคำสินค้ำในช่วงตรุษจีน ในวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ตลำดสด
สตำร์ ต ำบลเชิงเนิน อ.เมืองระยอง   
            ผลลัพธ์ ปริมำณสินค้ำมีเพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคและร้ำนค้ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ถูกต้อง 
            (4) งำนติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 1569 /ศูนย์ด ำรงธรรม 
            1. ร้ำนขำยของช ำหลังวัดมำบตำพุด จ ำหน่ำยบุหรี่ยี่ห้อ Wonder สีเขียว ซองละ 85 บำท ทำงร้ำน
จ ำหน่ำยรำคำแพง 
            ผลลัพธ์ : ร้ำนคุณตำล มีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำถูกต้องชัดเจน โดยบุหรี่ยี่ห้อ Wonder สีเขียว รำคำ
ซองละ 90 บำท โดยทำงร้ำนแจ้งว่ำทำงร้ำนรับมำแพง 
            2. ปั้มแก๊ส LPG แชมเปี้ยนแก๊ส ต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จ ำหน่ำยปลีกก๊ำซ LPG ไม่ตรงกับป้ำย
รำคำท่ีจ ำหน่ำย      
            ผลลัพธ์ : แชมป์เปี้ยนแก๊ส (หจก. อีซี่แก๊ส) มีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยแก๊ส LPG ไว้ท่ีหน้ำปั้ม 
และหน้ำหัวจ่ำยถูกต้องและชัดเจน  
            3. โรงงำนผลิตน้ ำแข็ง ซึ่งผลิตน้ ำแข็งไม่ได้มำตรฐำน ช่ือ เฉลิมพลไอซ์ เลขท่ี 111/2 ต ำบลเชิงเนิน 
อ ำเภอเมืองระยอง      
            ผลลัพธ์ :ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ขอควำมร่วมมือศูนย์ช่ังตวงวัดภำคตะวันออก (ชลบุรี)     
ซึ่งดูแลในเรื่องของปริมำณสินค้ำ ด ำเนินกำรตรวจสอบ ซึ่งศูนย์ช่ังตวงวัดภำคตะวันออก (ชลบุรี) ได้มีหนังสือ
ช้ีแจงว่ำ น้ ำแข็ง 1 แท่ง (ซอง)โดยลักษณะแล้วไม่เป็นหีบห่อ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรำช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังไม่มีกฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบและระเบียบอื่นใดท่ีอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติมำตรำช่ังตวงวัดฯ มำปรับใช้ เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถก ำหนดอัตรำเผ่ือเหลือเผ่ือขำด ในกำร
ตรวจสอบว่ำมีควำมคลำดเคล่ือนของน้ ำแข็งจ ำนวนเท่ำใด ปริมำณน้ ำแข็ง 1 แท่ง(ซอง) นั้นจะผิดตำมกฎหมำย 
ศูนย์ช่ังตวงวัดฯ จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวได้  
            4. ประชำชนขอให้ตรวจสอบร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำธงฟ้ำในโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ช่ือร้ำน       
คุณหน่อยเฟรชมำร์ท ต้ังอยู่พื้นท่ีบ้ำนเนินกระปรอก อ.บ้ำนฉำง จ ำหน่ำยน้ ำตำลทรำยรำคำแพง  
            ผลลัพธ์ : ร้ำนมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยปลีกน้ ำตำลทรำยถูกต้องและชัดเจน  เจ้ำของร้ำนได้
ช้ีแจงว่ำ ซื้อน้ ำตำลทรำยกระสอบละ 595 บำท (กระสอบละ 25 กก./25 ถุง) คิดเป็นรำคำกิโลกรัมละ 
23.80 บำท และทำงร้ำนฯจ ำหน่ำยปลีกในรำคำกิโลกรัมละ25 บำท     
            5. ร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ ข้ำงโรงงำนหัวม้ำลำย ต.นิคมพัฒนำ อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง จ ำหน่ำยสินค้ำ
รำคำแพงกว่ำร้ำนค้ำท่ัวไป เช่น น้ ำตำลทรำยขำว รำคำกิโลกรัมละ 28 บำท เนสกำแฟขนำดบรรจุ 60 ซอง
เล็ก รำคำถุงละ 200 บำท 
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            ผลลัพธ์ : ร้ำนดังกล่ำวมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำ ภำยในร้ำนไว้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน กรณีเรื่อง
ร้องเรียนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำรำคำสูงกว่ำปกติ พบว่ำ น้ ำตำลทรำย ทำงร้ำนจ ำหน่ำย 25 บำท/กก.             
และเนสกำแฟขนำดบรรจุ 60 ซองเล็ก จ ำหน่ำย 180 บำท/ซอง ซึ่งรำคำจ ำหน่ำยไม่ได้สูงกว่ำร้ำนค้ำท่ัวไป 
            6. กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้ำนครัวแสงเทียน เกำะเสม็ด จ ำหน่ำยอำหำรไม่ตรงกับรำคำท่ีระบุไว้
ในเมนูอำหำร 
            ผลลัพธ์ :ร้ำนค้ำดังกล่ำวมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำอำหำรต่ำง  ๆ  ไว้ในเมนูอำหำรของทำงร้ำนไว้อย่ำง
ถูกต้องและชัดเจน ส่วนกรณี เรื่องร้องเรียนกำรจ ำหน่ำยอำหำรไม่ตรงกับรำคำท่ีระบุไว้ในเมนู ทำงเจ้ำหน้ำท่ีได้
ทดลองส่ังเมนูดังกล่ำว และเมื่อเรียกคิดเงิน ปรำกฎว่ำ ทำงร้ำนคิดเงินตรงกันกับรำคำท่ีระบุไว้ในเมนูอำหำรของ
ทำงร้ำน 
            7. กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรำคำแก๊ส LPG บนถนนสุขุมวิท อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง สถำนี
บริกำรแก๊ส LPG ดังกล่ำว จ ำหน่ำย แก๊ส LPG สูงกว่ำสถำนีบริกำรแก๊ส LPG จังหวัดอื่น ๆ  
   ผลลัพธ์ : ทำงผู้ดูแลสถำนีบริกำรแก๊ส LPG ช้ีแจ้งว่ำ ทำงสถำนีฯ รับแก๊ส LPG จำกบริษัทเวิลด์แก๊ส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด มำจ ำหน่ำย ซึ่งเป็นแก๊สมีคุณภำพและต้นทุนสูง สถำนีฯ มิได้จ ำหน่ำยรำคำสูงกว่ำปกติอย่ำงใด   
และได้มีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำสินค้ำแล้ว ท้ังนี้แก๊ส LPG ไม่ได้เป็นสินค้ำควบคุมรำคำ แต่เป็นสินค้ำท่ีต้องปิด
ป้ำยแสดงรำคำสินค้ำเพื่อเป็นทำงเลือกให้กับประชำชนผู้ใช้บริกำรเลือกซื้อได้ 
            8. กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้ำนเมย์-ดี จ ำหน่ำยอำหำรรำคำแพง ต ำบลตะพง อ ำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
            ผลลัพธ์ :  เมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2561 ส ำนักงำนฯเข้ำไปตรวจสอบพบว่ำ ร้ำนฯ มีกำรปิดป้ำย
แสดงรำคำอำหำร ในเมนูไว้อย่ำงถูกต้องและชัดเจน และทำงร้ำนฯ ช้ีแจงว่ำ รำคำอำหำรจะขึ้นอยู่กับปริมำณ
และขนำดของอำหำรท่ีลูกค้ำส่ัง   โดยทำงร้ำนฯ ใช้วัตถุดิบท่ีสดและมีคุณภำพ จึงมีรำคำสูง 

       9. กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน นำยกสมำคมพัฒนำสับปะรดไทย ภำคตะวันออก (นำยพิมล สิทธิ
เวช) โดยทำงสมำคมฯ ทรำบว่ำมีงบประมำณจำกกระทรวงพำณิชย์ เพื่อด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง จ ำนวน 490,000 บำท (ส่ีแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) ซึ่งเงินจ ำนวนดังกล่ำวส่ง
มำยังส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง แต่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง ยังไม่ได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกเงินงบประมำณดังกล่ำว 

             ผลลัพธ์ :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับ โครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำย
สับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยอง ปี 2561 โดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ได้โอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นหน่วยงำนผู้เบิก
แทน จำกงบรำยจ่ำยอื่น โครงกำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรตลำดสินค้ำเกษตร วงเงิน 490,000 บำท (ส่ีแสน
เก้ำหมื่นบำทถ้วน)       ให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อใช้ส ำหรับโครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำย
สับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยอง ปี 2561 เป็นกำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนจำกผลผลิตสับปะรดล้นตลำดท ำให้รำคำตกต่ ำ ในช่วงท่ี
ปริมำณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด ในรอบฤดูกำรผลิต ปี 2561 คือ ในเดือนมิถุนำยน ถึงกรกฎำคม 
2561 และผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ไว้กับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง สำมำรถเข้ำร่วม
เพื่อรับกำรช่วยเหลือตำมโครงกำรฯดังกล่ำว ได้ทุกรำย ผ่ำนทำงสหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ระยอง จ ำกัด ได้
ต้ังแต่วันท่ี 25 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2561 

       10. กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้ำนอำหำรเกี๊ยวเสำเหลือง จ ำหน่ำยอำหำรไม่ตรงกับป้ำยรำคำ  
            ผลลัพธ์ : เมื่อวันท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ส ำนักงำนฯเข้ำไปตรวจสอบพบว่ำ ทำงร้ำนปิดป้ำยรำคำผัด
ไทยไว้ในเมนู 60 บำท/จำน และเกี๊ยวน้ ำ 50 บำท/จำน เจ้ำหน้ำท่ีได้ทดลองซื้ออำหำรในเมนูดังกล่ำว และเมื่อ
เรียกคิดเงิน ร้ำนฯ ได้คิดเงินตรงตำมรำคำท่ีแสดงไว้ในเมนูอำหำร ท้ังนี้ ร้ำนฯ มีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำไว้ใน
เมนูอำหำรของทำงร้ำนฯ อย่ำงถูกต้องและชัดเจน 
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            11. กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้ำนคุณหน่อย เฟรชมำร์ทจ ำหน่ำยสินค้ำไม่ตรงกับป้ำยรำคำ ปิดป้ำย
รำคำน้ ำมันงำ รำคำขวดละ 137 บำท แต่จ ำหน่ำยรำคำขวดละ 145 บำท ข้ำวสำร ตรำก ำไล ขนำดบรรจุถุง      
5 กิโลกรัม ปิดป้ำยแสดงรำคำถุงละ 130 บำท แต่จ ำหน่ำยรำคำถุงละ 137 บำท ลูกชิดปิดป้ำยรำคำถุงละ 
65 บำท แต่จ ำหน่ำยถุงละ 75 บำท  
            ผลลัพธ์ : เมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2561 ส ำนักงำนฯ ได้เข้ำไปตรวจสอบพบว่ำ น้ ำมันงำ เกรดเอ 
ตรำมังกร ขนำด 625 มิลลิลิตร ปิดป้ำยแสดงรำคำ 145 บำท/ขวด ข้ำวสำร ตรำก ำไลแดง ขนำดบรรจุ       
5 กิโลกรัม ปิดป้ำยแสดงรำคำ 136 บำท/ถุง และลูกชิด (ถุงใหญ่) ปิดป้ำยแสดงรำคำ  65 บำท/ถุง            
และเจ้ำหน้ำท่ีได้ท ำกำรทดลองซื้อสินค้ำดังกล่ำว เมื่อให้ทำงร้ำนฯ คิดเงินสินค้ำ ปรำกฏว่ำ รำคำจ ำหน่ำยสินค้ำ
ท้ัง 3 ชนิด ตรงกันกับป้ำยรำคำท่ีแสดงไว้ ท้ังนี้ ร้ำนฯมีกำรปิดป้ำยแสดงรำคำ อย่ำงถูกต้องและชัดเจน 
 
4.3.2 กำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตร  (ข้ำว มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  ผักผลไม้ ปำล์ม
น้ ำมัน  สินค้ำประมง  กำแฟ  ฯลฯ ) 
            (1) สถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำด ปัญหำ อุปสรรคของสินค้ำเกษตร กำรส่งเสริมตลำด 
            ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองได้พัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตร ดังนี้   
            - ติดตำมสถำนกำรณ์รำคำข้ำว ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง รำยงำนให้กรมกำรค้ำภำยในทรำบทุกวัน 
            - ติดตำมสถำนกำรณ์รำคำสับปะรดและรำยงำนให้กรมกำรค้ำภำยในทรำบทุกสัปดำห์ 
            - ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มดิบคงเหลือท้ังระบบ ของจังหวัดระยอง เป็นประจ ำทุกเดือน โดยส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะท ำงำนตรวจสอบสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบระดับ จังหวัด ออก
ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ของผู้ประกอบกำรในจังหวัด จ ำนวน  3 รำย ได้แก่  
            - บริษัท ฟูจิออยล์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด อ ำเภอปลวกแดง เป็นโรงกล่ันน้ ำมันปำล์มบริสุทธิ์   
            - บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จ ำกัด อ ำเภอเมือง เป็นโรงงำนผลิตไบโอดีเซลและคลังสินค้ำรับฝำกเก็บ 
            - บริษัท แอ็บโซลูท พำวเวอร์พี จ ำกัด อ ำเภอบ้ำนค่ำย เป็นโรงงำนผลิตไบโอดีเซล   
            1) เมื่อวันท่ี 25 ตุลำคม 2560 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน ตุลำคม 
2560 
            2) เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2560 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน 
พฤศจิกำยน 2560 
            3) เมื่อวันท่ี 25 ธันวำคม 2560 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน ธันวำคม 
2560 
            4) เมื่อวันท่ี 29 มกรำคม 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน มกรำคม 
2561 
            5) เมื่อวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน 
กุมภำพันธ์ 2561 
            6) เมื่อวันท่ี 28 มีนำคม 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน มีนำคม 
2561 
            7) เมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน เมษำยน 
2561 
            8) เมื่อวันท่ี 23 พฤษภำคม 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน 
พฤษภำคม 2561 
            9) เมื่อวันท่ี 27 มิถุนำยน 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน มิถุนำยน 
2561 
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          10) วันท่ี  25  กรกฎคม 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน กรกฎำคม 
2561 
          11) วันท่ี  29  สิงหำคม 2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน สิงหำคม 
2561 
          12) วันท่ี 26 กันยำยน  2561 ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบ ประจ ำเดือน กันยำยน 
2561 
            (2) ประชุม/มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 
            สับปะรด 
            - จัดประชุมติดตำมสถำนกำรณ์และหำช่องทำงกำรตลำดสับปะรดจังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 17 
พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจำรณ์ ศำลำกลำงจังหวัดระยอง ช้ัน 3 ผลกำรประชุมสรุปได้ว่ำ 
            1. ท่ีประชุมขอควำมร่วมมือให้โรงงำนแปรรูปสับปะรดรับซื้อสับปะรดในรำคำสูงขึ้น  
            2. ท่ีประชุมมอบหมำยให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัด
ระยอง 
            3. ท่ีประชุมขอควำมร่วมมือให้โรงงำนจัดท ำ Contract Farming ล่วงหน้ำกับเกษตรกรท่ีได้ขึ้น
ทะเบียนกับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
            4. ท่ีประชุมขอควำมร่วมมือโรงงำนแปรรูปสับปะรดแจ้งคุณภำพของสับปะรดท่ีต้องกำรต่อส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดระยอง เพื่อจะได้น ำไปช้ีแจงกับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยส่งเสริมฯส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยองได้น ำไป
แนะน ำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของโรงงำน 
            5. ให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง แต่งต้ังคณะกรรมกำรไตรภำคี ได้แก่ ฝ่ำยเกษตรกร ฝ่ำยโรงงำน
และภำครำชกำร เพื่อจะใช้ติดตำมสถำนกำรณ์แลกเปล่ียนข้อมูลสับปะรดด้ำนกำรผลิตและด้ำนกำรตลำด 
            6. ให้ขอควำมร่วมมือธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรในกำรสนับสนุนเงินกู้ปลอด
ดอกเบ้ียให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีเข้ำสู่ระบบกำรขึ้นทะเบียนติดตำมภำวะรำคำเป็นประจ ำทุกวันช่วงเดือนท่ี
ผลไม้ออกสู่ตลำด 
            - เมื่อวันท่ี 24 เมษำยน 2561 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง เข้ำร่วมประชุมแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนรองรับปริมำณผลผลิตสับปะรด ณ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง ซึ่งส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ระยองได้ช้ีแจงว่ำ ได้ท ำหนังสือขอควำมร่วมมือกำรประชำสัมพันธ์กำรรับซื้อสับปะรดและกำรรณรงค์บริโภค
สับปะรดจังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด ช่วงเดือน
พฤษภำคม – มิถุนำยน 2561 ดังนี้   
 (1) มีหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด ท่ีไม่ใช่แหล่งผลิตสับปะรด  
 (2) มีหนังสือถึงหน่วยงำนรำชกำรภำครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (3) มีหนังสือถึงตลำดปลำยทำงท่ีไม่ใช่แหล่งผลิตสับปะรด 
 (4) มีหนังสือถึงโรงงำนแปรรูปผลผลิตสับปะรดในพื้นท่ีจังหวัดระยอง จ ำนวน 2 โรงงำน เพื่อขอควำม
ร่วมมือให้พิจำรณำรับซื้อผลผลิตสับปะรดของเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดระยองเป็น  ล ำดับแรก และท ำกำรผลิตแปร
รูปสินค้ำสับปะรดเต็มก ำลังกำรผลิต 
            - เมื่อวันท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองเข้ำร่วมประชุมกับส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดระยอง เพื่อหำรือกำรแก้ไขปัญหำสับปะรด ซึ่งท่ีประชุมมีมติมอบหมำยให้ส ำนักงำนฯ จัดหำสถำนท่ี
จ ำหน่ำยสับปะรดผลสดในตลำดต่ำงๆ ท้ังนี้ ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรประสำนไปยังตลำดท่ีไม่ใช่แหล่ งผลิต
สับปะรด เพื่อหำสถำนท่ีจ ำหน่ำย 
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            - เมื่อวันท่ี 30 พฤษภำคม 2561 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง เข้ำร่วมประชุมกับส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดระยองและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยส ำนักงำนฯ ช้ีแจงว่ำ ได้ด ำเนินกำรของบประมำณด้ำนมำตรกำร
บริหำรจัดกำรสับปะรดท่ีจะออกสู่ตลำดมำกในเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2561 จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 
  (1) โครงกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดกำรบริโภคสับปะรดผลสดจังหวัดระยอง ปี 
2561 จ ำนวนเงิน 100,000 บำท 
  (2) โครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำยสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดระยอง ปี 2561 
จ ำนวน 9,200,000 บำท 
            - เมื่อวันจันทร์ท่ี ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๑.๐๐ น. นำยกสมำคมพัฒนำสับปะรดไทยภำคตะวันออก 
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง ประมำณ ๕๐ คน น ำผลผลิตประมำณ ๔๐ ตัน เดินทำงมำท่ี
ศำลำกลำงจังหวัดระยอง เพื่อขอให้จังหวัดหำแนวทำงช่วยเหลือกรณีรำคำผลผลิตตกต่ ำ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ระยอง ได้มอบหมำยให้เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง ประชุมหำรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด สวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ท่ีท ำกำรปกครองจังหวัด ซึ่งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ประสำนโรงงำนอุตสำหกรรม 
และผู้ประกอบกำรในพื้นท่ีช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรท้ังหมด ประมำณ ๔๐ ตัน ในรำคำกิโลกรัมละ ๓.๗๐ 
บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔๘,๐๐๐บำท และมีกำรประชุมต่อเนื่องในเวลำ ๑๕.๐๐ น. เพื่อพิจำรณำช่วยเหลือ
ผลผลิตท่ีเหลือและจะออกสู่ตลำดมำกในช่วงเดือน มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๑ ต่อไป ซึ่งท่ีประชุมได้สรุป
แนวทำงช่วยเหลือเกษตรกรโดยกำรระบำยสับปะรดออกสู่ตลำดให้กับสมำชิกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกสับปะรด 
จ ำนวน ๘๕๐ รำย ท่ีไม่สำมำรถระบำยสินค้ำเป็นเวลำ ๑๔ วัน จ ำนวนผลผลิตประมำณ ๔,๐๐๐ ตัน 
            - เมื่อวันอังคำรท่ี ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเกษตรกรอันเนื่องมำจำกผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 2/2561 และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหำช่องทำงกำรตลำด และกำรกระจำยปริมำณ
ผลผลิตออกสู่ตลำด โดยมีเรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง เป็นประธำนกำรประชุม    
ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจำรณ์ ศำลำกลำงจังหวัดระยอง  
            มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองในฐำนะฝ่ำยเลขำฯ  เสนอโครงกำร          
เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำยสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดระยอง     
ปี 2561  

            -  กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ได้โอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561     
ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นหน่วยงำนผู้เบิกแทน จำกงบรำยจ่ำยอื่น โครงกำรส่งเสริมศักยภำพด้ำน
กำรตลำดสินค้ำเกษตร วงเงิน 490,000 บำท (ส่ีแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) ให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง  
เพื่อเป็นค่ำบริหำรจัดกำรตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำยสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยอง         
ปี 256๑ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดท่ีได้รับควำม
เดือดร้อนจำกผลผลิตสับปะรดล้นตลำดท ำให้รำคำตกต่ ำ ในช่วงท่ีปริมำณผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลำดมำกท่ีสุด 
ในเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2561 ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวใช้ส ำหรับกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดระยองท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยองเท่ำนั้น  
            - เมื่อวันอังคำรท่ี 19 มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ 13.3๐ น. ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเกษตรกรอันเนื่องมำจำกผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 3/2561 เพื่อพิจำรณำร่ำงประกำศ หลักเกณฑ์กำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำย
สับปะรดออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดระยองปี 2561 ซึ่งจะรับสมัครสหกรณ์กำรเกษตรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ให้
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรกระจำยสับปะรดออกนอกแหล่งผลิตตำมโครงกำรฯ ซึ่งจำกำรด ำเนินกำรมีผู้สมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 1 รำย คือ สหกรณ์กำรเกษตรนิคมพัฒนำ โดยมีกำรรวบรวมกระจำยผลผลิตไปแล้ว     
8 ตัน  
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            - วันท่ี 10 กรกฎำคม 2561 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองจัดประชุมหำรือกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรผลผลิต
สับปะรดภำยในจังหวัดระยองกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ณ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ำกัด และ บริษัท สยำมอุตสำหกรรม
กำรเกษตรสับปะรดและอื่น  ๆจ ำกัด (มหำชน) ซึ่งโรงงำนแปรรูปสับปะรดท้ัง 2 โรงงำน สำมำรถรองรับผลผลิตสับปะรดท่ีมี
อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดระยองได้ท้ังหมดและโรงงำนท้ัง 2 โรงงำนจะท ำกำรหยุดรับซื้อผลผลิตสับปะรดจำกเกษตรกร เนื่องจำก
อยู่ระหว่ำงซ่อมแซมเครื่องจักรประจ ำปี ดังนี้  
            1) บริษัท สยำมอุตสำหกรรมกำรเกษตรสับปะรดและอื่น  ๆจ ำกัด (มหำชน) ต้ังแต่วันท่ี 13 กรกฎำคม 2561 และ
จะเปิดท ำกำรรับซื้ออีกครั้งประมำณวันท่ี 3 กันยำยน 2561  
            2) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ำกัด ต้ังแต่วันท่ี 10 สิงหำคม 2561 โดยจะเปิดท ำกำรรับซื้ออีกครั้ง วันท่ี 3 กันยำยน 
2561 
             โรงงำนฯ ท้ัง 2 โรงงำน ได้แจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นท่ีจังหวัดระยองทรำบแล้ว เพื่อให้เกษตรกรบังคับ
ผลผลิตสับปะรดไม่ให้ออกสู่ตลำดในช่วงเวลำดังกล่ำว 
            - จังหวัดระยอง ออกประกำศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรกระจำยสับปะรดออกนอก
แหล่งผลิต จังหวัดระยอง ปี 2561 วงเงิน 490,000 บำท (ส่ีแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) เพื่อรับสมัครสหกรณ์กำรเกษตรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ และมีสหกรณ์กำรเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ยื่นใบสมัครและได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 
1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ระยอง จ ำกัด ซึ่งในขณะนี้ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรฯ โดยผู้ท่ีขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดไว้กับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง สำมำรถเข้ำร่วมเพื่อรับกำรช่วยเหลือตำม
โครงกำรฯดังกล่ำว ผ่ำนทำงสหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ระยอง จ ำกัด ได้ต้ังแต่วันท่ี 25 มิถุนำยน – 31 กรกฎำคม 2561 
            - สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ระยอง จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรตำมประกำศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำรด ำเนินโครงกำร
บริหำรจัดกำรกระจำยสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดระยอง ปี 2561 จนแล้วเสร็จ มีเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดระยองเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 4 รำย น ำผลผลิตสับปะรดด้อยคุณภำพเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 8,245 
กิโลกรัม คิดเป็นค่ำบริหำรจัดกำรคัดคุณภำพสับปะรดผลสดท่ีด้อยคุณภำพตำมโครงกำรฯ (กิโลกรัมละ 1 บำท) เป็นจ ำนวน
เงินท้ังส้ิน 8,245 บำท (แปดพันสองร้อยส่ีสิบห้ำบำทถ้วน) และสหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ ระยอง จ ำกัด มีหนังสือถึง
คณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำอันเนื่องมำจำกผลิตผลกำรเกษตรระดับจังหวัด เพื่อขอเบิกเงินชดเชยเป็นค่ำบริหำรจัดกำร
คัดคุณภำพสับปะรดผลสดท่ีด้อยคุณภำพ เป็นเงินท้ังส้ินจ ำนวน 8,245 บำท (แปดพันสองร้อยส่ีสิบห้ำบำทถ้วน) 
            ข้ำว 
            - เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 20 กันยำยน 2561 จังหวัดระยอง โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง       
ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรติดตำมก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรข้ำวระดับจังหวัด และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ครั้งท่ี 1/2561 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำดผลผลิตข้ำวจังหวัดระยอง ฤดูกำลผลิตปี 
2561 ท่ีจะออกสู่ตลำดในช่วงเดือนธันวำคม สรุปผลกำรประชุม ดังนี้ 
           1. สถำนกำรณ์ผลผลิตข้ำวจังหวัดระยอง ฤดูกำลผลิตปี 2561/62 กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ำวจังหวัดระยองกับส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง มียอดรวมทั้งหมด ณ วันท่ี 19 กันยำยน 2561 มีจ ำนวน 
903 รำย มีพื้นท่ีปลูกข้ำวทั้งส้ิน 8,164 ไร 
            2. สถำนกำรณ์ผลผลิตข้ำวอินทรีย์ และข้ำว GAP จังหวัดระยองมีพื้นท่ีนำท่ีได้รับกำรรับรองเป็น
ผลผลิตข้ำวอินทรีย์แล้ว 1 แปลง จ ำนวน 30 ไร่ ซึ่งเป็นของ นำยอ๋ำ พรมไธสง ส่วนข้ำว GAP ของจังหวัด
ระยอง เป็นข้ำวที่อยู่ในโครงกำรนำแปลงใหญ่ ซึ่งในโครงกำรนำแปลงใหญ่มีเงื่อนไขให้เกษตรกร ทุกรำยในกลุ่มฯ 
ต้องปลูกข้ำวตำมมำตรฐำน GAP ท้ังหมดและกำรรับรอง GAP แบบรำยบุคคลแล้ว และกำรรับรองแบบกลุ่มอีกด้วย 
            3. โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) จังหวัดระยอง ปี 2561 จังหวัด
ระยองได้มีโครงกำรดังกล่ำวเป็นปีแรก ซึ่งในกลุ่มนำแปลงใหญ่จะมีสมำชิกจ ำนวน 52 รำย มีพื้นท่ีปลูก
ประมำณ 800 กว่ำไร่ ในขณะนี้ก ำลังอยู่ในช่วงท่ีก ำลังปลูกข้ำว ส ำหรับโครงกำรนำแปลงใหญ่ ทำงศูนย์วิจัย
ข้ำวปรำจีนบุรี ได้ส่งเสริมในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้ำว ซึ่งพันธุ์ข้ำวท่ีปลูกในโครงกำรนำแปลงใหญ่มีจ ำนวน          
2 พันธุ์ ได้แก่ กข43 และ กข71  
            4. มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2561/62 (ด้ำนกำรตลำด) 



77 
 

              4.1 โครงกำรชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในกำรเก็บสต็อก รับผิดชอบโดยส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดระยอง ซึ่งส ำนักงำนฯ ได้ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวในจังหวัดระยองแล้ว แต่ไม่มี
ผู้ประกอบกำรรำยใดเข้ำร่วมโครงกำร 
              4.2 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร รับผิดชอบดูแลโครงกำรจ ำนวน 4 โครงกำร  
                 1) โครงกำรช่วยเหลือเก็บเกี่ยวปรับปรุงคุณภำพข้ำว  
                 2) โครงกำรสินเช่ือชะลอกำรขำยข้ำวเปลือก           
                 3) โครงกำรสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้ำวและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สถำบันเกษตรกร  
                 4) โครงกำรสินเช่ือเพื่อสร้ำงยุ้งฉำงให้กับเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร    
            5. กำรเช่ือมโยงตลำดข้ำวอินทรีย์และข้ำว GAP ปี 2561/62 โดยกำรซื้อขำยข้ำวระหว่ำงกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวและผู้ประกอบกำรค้ำข้ำว  
                 ๑) มอบหมำยให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง สรุปข้อมูลผลลิตข้ำว กข. ๔๓ จำกโครงกำร
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) จังหวัดระยองปี 2561 ว่ำจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ในช่วงใด และมีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดเท่ำไร 
                 2) มอบหมำยให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง และส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมกัน
หำช่องทำงกำรตลำดข้ำว กข. ๔๓ จำกโครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นำแปลงใหญ่) 
จังหวัดระยอง ปี 2561 เพื่อเช่ือมโยงกำรตลำด และจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ต่อไป 
4.3.3 กำรส่งเสริมพัฒนำตลำดและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกในท้องถ่ิน (Local  
Economy) 
            (1)  พัฒนำนักธุรกิจเชิงนวัตกรรม   ผู้ประกอบกำร SMEs  สู่สำกล และเครือข่ำยธุรกิจBiz Club 
         1. ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำนักธุรกิจเชิงนวัตกรรม ผู้ประกอบกำร SMEs  สู่สำกล และเครือข่ำยธุรกิจ Biz 
Club  ดังนี้ 
         ผลกำรด ำเนินงำน : ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร ตำมโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย
ธุรกิจ Moc Biz Club หลักสูตร “กำรจัดท ำยุทธศำสตร์บิสคลับระยอง และกำรสร้ำงทีมงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ” เมื่อวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมร้ำนอำหำรบ้ำนไร่สำยลม โดยรับฟังบรรยำย
หัวข้อ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจ และจัดท ำยุทธศำสตร์บิสคลับระยอง   กำรสร้ำงทีมงำน กำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรบิสคลับระยอง และกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำทีมงำน บิสคลับระยอง 
         ปัญหำ/อุปสรรค : - 
         กำรแก้ไข   : -   
         ผลลัพธ์ : สมำชิกเครือข่ำยธุรกิจบิสคลับจังหวัดระยอง เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 55 รำย 
   2. ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติงำนเพื่อรองรับยุทธศำสตร์บิสคลับจังหวัดระยอง วันท่ี 15 มีนำคม 2561       
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ช้ัน 2 ศำลำกลำงจังหวัดระยอง   
         ปัญหำ/อุปสรรค : - 
         กำรแก้ไข   : -   
         ผลลัพธ์ : สมำชิกเครือข่ำยธุรกิจบิสคลับจังหวัดระยอง เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 20 รำย 
            (2) งำนส่งเสริมตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน/กิจกรรม ได้แก่ ตลำดต้องชม หมู่บ้ำนท ำมำค้ำขำย ร้ำนค้ำส่งต้นแบบ  
ศูนย์จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน (Farm Outlet)  ตลำดสินค้ำอินทรีย์  ตลำดสีเขียว   และหมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์ 
         ตลำดต้องชม 
         ตลำดต้องชมถนนคนเดินชุมชนปำกคลองเพ 
         ผลกำรด ำเนินงำน : ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจตลำดชุมชนท่ีมีควำมพร้อมเพื่อส่งเสริมเป็นตลำดต้อง
ชมแห่งใหม่ โดยคัดเลือกถนนคนเดินชุมชนปำกคลอง หมู่ 2 ต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็น
ตลำดต้องชมแห่งท่ี 3 ของจังหวัดระยอง ถัดจำกตลำดสีเขียว และตลำด 100 เสำ เปิดจ ำหน่ำย ทุกวันศุกร์      



78 
 

และวันเสำร์ ต้ังแต่เวลำ 17.00 - 22.00 น. บริเวณทำงเข้ำสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำระยอง ประกอบด้วยสินค้ำ
ประเภท อำหำร อำหำรทะเล อำหำรทะเลแปรรูป โมบำยเปลือกหอย ขนมไทย ผักผลไม้ตำมฤดูกำล เครื่องด่ืม 
สินค้ำอุปโภคบริโภค ฯลฯ โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันท่ี 6 เมษำยน 2561  
         ปัญหำ/อุปสรรค : - 
         กำรแก้ไข : - 
         ผลลัพธ์ :  ส่งเสริมตลำดให้เป็นตลำดต้องชม จ ำนวน 1 แห่ง คือ ตลำดถนนคนเดินชุมชนปำกคลองเพ  
         ตลำดสีเขียว 
          ผลกำรด ำเนินงำน : ส ำนักงำนฯ ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้ โครงกำรตลำด
ชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ปี 2561 ให้กับผู้ประกอบกำรตลำดสีเขียว ประกอบด้วยหัวข้อ สำรเคมีตกค้ำงในพืชและ
สำรปนเปื้อนในอำหำร บรรจุภัณฑ์และกำรใช้วัสดุจำกธรรมชำติ มำตรฐำนสินค้ำเกษตร กำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร เมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแกลง ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอแกลง 
อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีเป้ำหมำยกำรอบรมจ ำนวน 20 รำย 
          ปัญหำ/อุปสรรค : ผู้ประกอบกำรบำงรำยติดภำรกิจจึงไม่สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมฯ ในครั้งนี้ได้ครบทุกรำย 
          กำรแก้ไข : ด ำเนินกำรส ำรวจและให้ผู้ประกอบกำรแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนแบบตอบรับเพื่อทรำบจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดจนก ำหนดสถำนท่ีจัดอบรมท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ ำเภอแกลงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดิน
ทำงเข้ำร่วมอบรมให้แก่ผู้ประกอบกำร 
          ผลลัพธ์ :   ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน   21   รำย 
         ตลำดประชำรัฐ 
         ตลำดประชำรัฐ Modern Trade 
           ผลกำรด ำเนินงำน :  ส ำนักงำนฯ ร่วมกับศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง จัดตลำดประชำรัฐ Modern 
Trade ให้ผู้ลงทะเบียนตำมโครงกำรตลำดประชำรัฐน ำสินค้ำมำจ ำหน่ำย เพื่อสร้ำงรำยได้ และเพิ่มช่องทำง
กำรตลำด โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย ต้ังแต่วันท่ีวันท่ี 24 ธันวำคม 2560 - 30 มิถุนำยน 2561 ณ บริเวณช้ัน 3 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
          ปัญหำ/อุปสรรค :   
          1. สินค้ำของผู้ลงทะเบียนบำงรำยไม่สำมำรถจ ำหน่ำยในห้ำงฯ ได้ เช่น อำหำรตำมส่ัง ซึ่งตำมหลักเกณฑ์ของห้ำงไม่
อนุญำตให้ประกอบอำหำรในห้ำงได้               
          2. ผู้ลงทะเบียนบำงรำยอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลจำกห้ำงฯ ไม่สะดวกในกำรเดินทำง 
          กำรแก้ไข   :  
        1. แนะน ำให้มีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบสินค้ำ เช่น ย ำแยกเครื่องปรุงพร้อมรับประทำนบรรจุกล่อง หรือ
เปล่ียนเป็นอำหำรปรุงส ำเร็จพร้อมรับประทำน 
        2. พิจำรณำจัดสรรตลำดประชำรัฐประเภทอื่นต่อไป 
        ผลลัพธ์ : ผู้ลงทะเบียนท่ีมีควำมพร้อมเข้ำร่วมจ ำหน่ำย จ ำนวน 12 รำย  มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยต้ังแต่วันท่ี 24 
ธันวำคม 2560 - 30 มิถุนำยน 2561 ท้ังส้ิน จ ำนวน 2,177,431 บำท 
         ตลำดประชำรัฐต้องชม 
          ผลกำรด ำเนินงำน: ส ำนักงำนฯ ร่วมกับเทศบำลต ำบลเมือง แกลง ซึ่งก ำกับดูแลตลำดต้องชม ตลำดสี
เขียว ขยำยพื้นท่ีให้ผู้ลงทะเบียนตลำดประชำรัฐน ำสินค้ำเข้ำไปจ ำหน่ำยทุกวันพุธตั้งแต่เวลำ 13.00-20.00 
น. บริเวณลำนหน้ำบ้ำนก๋ง สนำมกีฬำและสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษำ ต ำบลทำงเกวียน 
อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง              
         ปัญหำ/อุปสรรค : ผู้ลงทะเบียนบำงรำยอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลจำกตลำด ไม่สะดวกในกำรเดินทำง 
            กำรแก้ไข :  พิจำรณำจัดสรรในตลำดประชำรัฐประเภทอื่น 
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          ผลลัพธ์ : : ผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมจ ำหน่ำย จ ำนวน 15 รำย  มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยต้ังแต่วันท่ี 24 มกรำคม - 31 
กรกฎำคม 2561 ท้ังส้ิน 27,800 บำท 
          ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์กระตุ้นตลำดต้องชม (ตลำดสีเขียว) 
          ส ำนักงำนฯ ได้ประสำนผู้ลงทะเบียนตลำดประชำรัฐ Modern Trade และตลำดประชำรัฐต้องชม    
เข้ำร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงประชำรัฐ      
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำง มำตรฐำนกำรจัดตลำดท้องถิ่น กำรคัดสรรสินค้ำและผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อพัฒนำตลำด รวมท้ัง กำรใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำและท ำตลำดเพื่อกำรค้ำ ในวันท่ี 
26 มิถุนำยน 2561 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดระยอง 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
          ผลลัพธ์ : ผู้ลงทะเบียนตลำดประชำรัฐ Modern Trade และตลำดประชำรัฐต้องชม เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 11 รำย 
4.3.4 งำนส่งเสริมสินค้ำ OTOP  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)  สินค้ำเชิงนวัตกรรม  สินค้ำธุรกิจ Biz Club  
สินค้ำฮำลำล 
          กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร 
          1. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม เพื่อกำรแข่งขันสู่สำกล กิจกรรมประชุม/เจรจำจับคู่ธุรกิจ SMEs/OTOP จังหวัด
สุรินทร์ ในวันท่ี 20 ธันวำคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้นซิต้ี ระยอง  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 รำย 
          2. ประสำนผู้ประกอบกำร เข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน "นครนำยก FAIR" ระหว่ำงวันท่ี 30 มกรำคม - 
4 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริเวณลำนอเนกประสงค์บิ๊กวัน 2 อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก   
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 106,000 บำท 
          3. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน “มหกรรมงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ
นวัตกรรมไทย ก้ำวไกลสู่สำกล” INDOCHAINA INNOVATIVE FAIR 2017 ระหว่ำงวันท่ี 8 - 12 ธันวำคม 
2560 ณ ลำนอเนกประสงค์ข้ำงสถำนีขนส่งจังหวัดสุโขทัย อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน   1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 40,000 บำท 
          4. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน “ยอยศยิ่งฟ้ำ อยุธยำมรดกโลก ปี 2560” 
ระหว่ำงวนัท่ี 15 - 24 ธันวำคม 2560   ณ บริเวณคุ้มขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 2 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 202,000 บำท 
          5. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน “The best of Chonburi City Fair ชล ชวน 
ชิม ช็อป สินค้ำภูมิปัญญำสู่สำกล จังหวัดชลบุรี” ระหว่ำงวนัท่ี 24 - 28 มกรำคม 2561 ณ ศูนย์กำรค้ำ      
เซนทรัลพลำซ่ำ พิษณุโลก อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 4 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 283,000 บำท 
          6. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน “Sang – Chuam Festival 2018” ระหว่ำง
วันท่ี 8 - 12 กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริเวณเมืองใหม่ช่องสะง ำ อ ำเภอภุสิงห์ จังหวัดศรีษะเกษ 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 5,290 บำท 
          7. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน “Innovation Show and Trade Fair @ 
Nakhon Phanom 2018” ระหว่ำงวันท่ี 21 - 25 กุมภำพันธ์ 2561ณ บริเวณถนนนิตโย ติดกับลำนพญำ
ศรีสัตตนำครำช อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน  1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 42,000 บำท 
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          8. ประสำนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำงำน “มหกรรม SMEs Fair : 2018 สุรินทร์”
ระหว่ำงวนัท่ี 28  กุมภำพันธ์ - 4 มีนำคม 2561 ณ บริเวณลำนจอดรถสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษำ 
จังหวัดสุรินทร์ (สวนใหม่) จังหวัดสุรินทร์ 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน  1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 50,000 บำท 
          9. กิจกรรมพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ำสู่ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์  ภำยใต้โครงกำร
ยกระดับศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตลำดผลไม้ภำคตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ - 30 มิถุนำยน 2561  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 30 รำย 
          10. กิจกรรมอบรมบ่มเพำะและสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรตลำด ภำยใต้โครงกำรยกระดับศักยภำพกำร
บริหำรจัดกำรตลำดผลไม้ภำคตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
ระหว่ำงวันท่ี 21-24 กุมภำพันธ์ 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน   19   รำย 
          11. กำรสัมมนำ “อนำคตของธุรกิจบริกำรในยุคกำรค้ำเสรี” ระหว่ำงวันท่ี 7 - 8 พฤษภำคม 2561 
โดยกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ี ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน   58   รำย 
          12. กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนมำตรฐำนสินค้ำ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์” โดยสถำบันอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม และส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(สสว.) ระหว่ำงวันท่ี 14 - 15 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมสตำร์ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 37 รำย 
          13. อบรมผู้ประกอบกำร “กิจกรรมพัฒนำช่อทำงกำรตลำดออนไลน์ และพัฒนำผู้ประกอบกำรเข้ำสู่
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์” ภำยใต้โครงกำรพัฒนำภำคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน ในวันท่ี 11 
กรกฎำคม 2561 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง 
อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 5 รำย 
          14. อบรม “พัฒนำเศรษฐกิจชุมขนด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรม” โดยกรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ระหว่ำงวันท่ี 8 - 9 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมเอวำด้ำ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรระยองเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย 
          15. สัมมนำ “โอกำสและควำมท้ำทำยของไทยภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรีหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ
ภำคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)” โดยกรมเจรจำทำงกำรค้ำ ในวันท่ี 10 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมบำงแสน        
เฮอริเทจ อ ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรระยองเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 5 รำย 
          16. สัมมนำ "คลินิกเพื่อผู้ส่งออก" โดยธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน  -
EXIM Bank) ในวันท่ี  22 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 50 รำย 
          กิจกรรมแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
          1. งำน “Innovation Show and Trade Fair @ Nakhon Phanom 2018” เมื่อวันท่ี 21–25 
กุมภำพันธ์ 2561 ณ บริเวณถนนนิตโยติดกับลำนพญำศรีสัตตนำครำช อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    42,200 บำท 
          2. งำนมหกรรม SMEs Fair : 2018 สุรินทร์ เมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ - 4 มีนำคม 2561 ณ บริเวณ
ลำนจอดรถสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษำ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    50,000 บำท 
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          3. งำนมหกรรมค้ำชำยแดนกำญจนบุรี ปี 2561 เมื่อวันท่ี 28 มีนำคม - 1 เมษำยน 2561           
ณ บริเวณข้ำงสนำมกีฬำกลีบบัว อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    55,000 บำท 
          4. งำน “Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018” เมื่อวันท่ี 29 มีนำคม - 2 เมษำยน 2561 
ณ บริเวณสนำมหน้ำท่ีว่ำกำรอ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 5 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    157,150 บำท 
          5. งำน “The Best of Chonburi City Fair ชล ชวน ชิม ช็อป สินค้ำภูมิปัญญำสู่สำกล จังหวัด
ชลบุร”ี เมื่อวันท่ี 4 -8 เมษำยน 2561 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 
จังหวัดอุบลรำชธำนี  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 3 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    209,700 บำท 
          6. งำน “ของดี 36 ปี มุกดำหำร” เมื่อวันท่ี 5 - 9 เมษำยน 2561 ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดมุกดำหำร อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 4 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    179,000 บำท 
          7. งำน “เทศกำลผลไม้ภำคตะวันออก”ครั้งท่ี 1        ตำมโครงกำรพัฒนำภำคตะวันออกให้เป็นศูนย์
ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย เมื่อวันท่ี 1 - 7 พฤษภำคม 2561 ณ บริเวณศำลำกลำงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
อ ำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 10 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 603,340 บำท 
          8. งำน “แสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้ำน” เมื่อวันท่ี 1 - 7 
พฤษภำคม 2561 ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำง (หลังเก่ำ) อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    85,000 บำท 
          9. งำน “มหกรรมสุดยอด SMEs ของดีกลุ่มสนุก”       เมื่อวันท่ี 2 - 6 พฤษภำคม 2561 ณ MCC 
Hall เดอะมอลล์บำงกะปิ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    90,000 บำท 
          10. งำน “Discovery Rayong” เมื่อวันท่ี 11 - 14 พฤษภำคม 2561 ณ ศูนย์กำรค้ำแพชช่ัน ช็อป
ปิ้งเดสติเนช่ัน อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 33 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 691,840 บำท 
          11. งำน “เทศกำลผลไม้ภำคตะวันออก” ครั้งท่ี 2     ตำมโครงกำรพัฒนำภำคตะวันออก ให้เป็นศูนย์
ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย เมื่อวันท่ี 25 - 31 พฤษภำคม 2561 ณ บริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำง (หลังเก่ำ) 
อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 6 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 425,800 บำท 
          12. งำน “THAIFEX-WORD of FOOD ASIA 2018” เมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 
2561 ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 2 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย    1,740,000 บำท 
           13. งำน “รวมพลคนอินทรีย์ วิถีปรำจีน 2018” เมื่อวันท่ี 27 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2561 ณ 
ศูนย์กำรค้ำเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
           ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 2 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 84,500 บำท 
           14. งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว  เชิงเกษตร ตำมโครงกำรพัฒนำภำค
ตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย ปีงบประมำณ 2561 ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนำยน - 8 
กรกฎำคม 2561 ณ สนำมฝูงบิน 207 อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด   
           ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 9 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 361,880 บำท 
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           15. งำน MOC Biz Club Expo 2018 เมื่อวันท่ี 26 - 29 กรกฎำคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธำนี จังหวัดนนทบุรี  
           ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำร Biz Club ระยองเข้ำร่วมงำนจ ำนวน  5 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย       
102,000 บำท 
           16. งำน “เทศกำลบริโภคอำหำรปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย จังหวัดบุรีรัมย์และนำนำชำติ” เมื่อวันท่ี 
1 - 5 สิงหำคม 2561  ณ บริเวณลำนจอดรถห้ำงสรรพสินค้ำทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  
           ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำน จ ำนวน 3 รำย มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 132,000 บำท 
           17. งำน  “The Power of Local Economy” เมื่อวันท่ี 3 - 5 สิงหำคม 2561 ณ อิมแพ็ค       
เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี  
           ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 4 รำย มูลค่ำจ ำหน่ำย 72,000 บำท 
           18. กิจกรรมส่งเสริมเทศกำลอำหำรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันท่ี 22 -
26 สิงหำคม 2561 ณ บริเวณ สโมสรเทศบำลเมืองหนองคำย (สวนสำธำรณะหนองถิ่น) อ ำเภอเมือง
หนองคำย จังหวัดหนองคำย 
          ผลลัพธ์ :  ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 2 รำย มูลค่ำจ ำหน่ำย 91,000 บำท  
          19. งำนจัดจ ำหน่ำยและกำรตลำด (ภำคตะวันออก) ภำยใต้โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้น
สูงและอุตสำหกรรมแห่งอนำคตในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (เสริมสร้ำงศักยภำพนักธุรกิจเชิง
นวัตกรรม)เมื่อวันท่ี 22 - 26 สิงหำคม 2561 ณ บริเวณ สนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดชลบุรี อ ำเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 23 รำย มูลค่ำจ ำหน่ำย 1,564,650 บำท 
          20. งำน “มหกรรมธงฟ้ำขับเคล่ือนเศรษฐกิจภูมิภำค จังหวัดตรำด”เมื่อวันท่ี 12 - 16 กันยำยน 
2561 ณ บริเวณ สนำมฝูงบิน 207  อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 8 รำย มูลค่ำจ ำหน่ำย 134,900 บำท 
          21. งำน “Chiang Rai GMS & ASEAN+6 Fair 2018” เมื่อวันท่ี 26 - 30 กันยำยน 2561 ณ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ GMS จังหวัดเชียงรำย  
          ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 2 รำยมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 248,000 บำท 
          22. งำน “Big C Food Fair" 2018 เมื่อวันท่ี 20 กันยำยน - 3 ตุลำคม 2561 ณ บริเวณ ช้ัน 2 
ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี สำขำระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
          ผลลัพธ์ :  ผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนจ ำนวน 12 รำย มูลค่ำจ ำหน่ำย 225,630 บำท 

สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
          ผลกำรด ำเนินงำน : ส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรจัดประชุมหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนำกำรผลิต ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอปลวกแดง  ผู้แทนสภำเกษตรกรจังหวัดระยอง  ประธำนกลุ่มเกษตรกรชำวสวนผู้ปลูกสับปะรดจังหวัด
ระยอง และผู้แทนผู้ปลูกสับปะรดอ ำเภอชะเมำ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์ (GI) สับปะรดทองระยอง  ในวันท่ี 8 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
ระยอง โดยท่ีประชุมได้มอบหมำยหน้ำท่ีให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ด ำเนินกำรแก้ไขรำยละเอียดในใบต่อ สช.01     
และเอกสำรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อยื่นต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ พิจำรณำต่อไป 
ปัญหำ/อุปสรรค : - 
กำรแก้ไข :  - 
ผลลัพธ์ : อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขใบต่อ สช.01  
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4.3.4 งำนตำมแผนงำน / โครงกำรที่ส ำคัญ 
          (1) แผนงำน/โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวง / กรม 
          (1.1) แผนงำน/โครงกำรกลุ่มจังหวัด (MOC 4) 
          โครงกำรพัฒนำภำคตะวันออกให้เป็นศนูย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 
          -ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ภำยใต้โครงกำรยกระดับศักยภำพกำร
บริหำรจัดกำรและกำรตลำดผลไม้ภำคตะวันออก ประจ ำปีงบประมำณ 2561 โดยมีกิจกรรมท่ี 2 กำรสร้ำง
และขยำยโอกำสทำงกำรตลำด 2.1 กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส ำหรับผลไม้แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำด” จัดฝึกอบรมผู้ประกอบกำรให้มีควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อจ ำหน่ำย 
          -ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส ำหรับผลไม้
แปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำด” เมื่อวันท่ี 12-15 ธันวำคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้นซิต้ีระยอง 
อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
           ผลกำรด ำเนินงำน: มีผู้ประกอบกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 53 รำย เจ้ำหน้ำท่ี 3 รำย รวม
จ ำนวน 56 รำย มีผู้ประกอบกำรท่ีมีผลิตภัณฑ์เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมฯ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำตลอดจนเข้ำรับกำร
ประเมินศักยภำพด้ำนบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกในกำรออกแบบเครื่องหมำยกำรค้ำและบรรจุภัณฑ์ 
จ ำนวน 36 รำย ประกอบด้วย จันทบุรี 4 รำย ระยอง 9 รำย ตรำด 2 รำย ชลบุรี 5 รำย ฉะเชิงเทรำ 5 รำย 
นครนำยก 3 รำย สระแก้ว 4 รำย ปรำจีนบุรี 3 รำย และสมุทรปรำกำร 1 รำย และมีผู้ประกอบกำรท่ีผ่ำนกำร
คัดเลือกในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน 15 รำย ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี 3 รำย ระยอง 3 รำย ตรำด 
1 รำย ชลบุรี 2 รำย ฉะเชิงเทรำ 1 รำย นครนำยก 2 รำย สระแก้ว 1 รำย ปรำจีนบุรี 1 รำย และ
สมุทรปรำกำร 1 รำย 
          ควำมพึงพอใจผู้เข้ำฝึกอบรม จำกผู้เข้ำอบรม 56 รำย ดังนี้ 
             1. ด้ำนเนื้อหำสำระของกำรอบรมฯ ร้อยละ 94.2 
             2. ด้ำนวิทยำกร ร้อยละ 93.11 
             3. ด้ำนกำรจัดประชุม ร้อยละ 94.45 
          ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ออกแบบเครื่องหมำย
กำรค้ำ ออกแบบโครงสร้ำงและ กรำฟฟิคบรรจุภัณฑ์ และได้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบกำร ต่อไป 
          -ด ำเนินกำรจัดสัมมนำเชิงธุรกิจ ดูงำนและเจรจำกำรค้ำ  โดยรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ           
“กำรตลำดโลก ยุค 4.0” รับฟังกำรเสวนำ หัวข้อ “โอกำสกำรค้ำ กำรลงทุน ในอำเซียน” เมื่อวันท่ี 1  
มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ีระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และน ำกลุ่มเป้ำหมำย ศึกษำดู
งำนในงำน “THAIFEX-World of Food Asia 2018” เมื่อวันท่ี 2 มิถุนำยน 2561 ณ อำคำรแชลเลนเจอร์       
ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี ซึ่งเป็นงำนแสดงสินค้ำด้ำนอำหำรระดับโลก       
ช่วยพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรไทยโดยเฉพำะ SMEs ได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใหม่ๆ จำกผู้ประกอบกำรท้ังชำวไทยและต่ำงประเทศท่ีมำร่วมออกบูธในงำนดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรรวม
ท้ังส้ิน 214 คน 
           ผลกำรด ำเนินงำน: มีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมสัมมนำฯ ศึกษำดูงำนในงำน “THAIFEX-World of Food 
Asia 2018” จ ำนวน 214 รำย ประกอบด้วย จันทบุรี 12 รำย นครนำยก 10 รำย ปรำจีนบุรี 19 รำย 
สมุทรปรำกำร 15 รำย ชลบุรี 18 รำย สระแก้ว 2 รำย ตรำด 3 รำย ระยอง 128 รำย เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
พำณิชย์ภำคตะวันออก 7 รำย 
ผลลัพธ์: ผู้ประกอบกำรฯเข้ำร่วมสัมมนำและศึกษำดูงำน มีควำมพึงพอใจ ดังนี้  



84 
 

กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ  “กำรตลำดโลก ยุค 4.0” รับฟังกำรเสวนำ หัวข้อ “โอกำสกำรค้ำ กำรลงทุน         
ในอำเซียน” เมื่อวันท่ี 1  มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิต้ีระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
          ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำสำระ       มำกท่ีสุด  ร้อยละ 13.70  
                                                     มำก        ร้อยละ 56.43 
                                                     ปำนกลำง ร้อยละ 26.30 
                                                      น้อย       ร้อยละ   3.57 
           ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร           มำกท่ีสุด  ร้อยละ 19.38  
                                                      มำก        ร้อยละ 60.20 
                                                      ปำนกลำง ร้อยละ 19.86 
                                                      น้อย       ร้อยละ   0.56 
           ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดประชุม    มำกท่ีสุด  ร้อยละ 21.72  
                                                      มำก        ร้อยละ 55.13 
                                                      ปำนกลำง ร้อยละ 22.32 
                                                      น้อย       ร้อยละ   0.83 
          กำรศึกษำดูงำนในงำน “THAIFEX-World of Food Asia 2018” เมื่อวันท่ี 2 มิถุนำยน 2561        
ณ อำคำรแชลเลนเจอร์ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี 
           เนื้อหำสำระกำรศึกษำดูงำน  มำกท่ีสุด   ร้อยละ 41.41 
                                              มำก         ร้อยละ 52.34 
                                              ปำนกลำง  ร้อยละ 6.25 
            สถำนท่ีดูงำนมีควำมเหมำะสม  มำกท่ีสุด   ร้อยละ 50 
                                              มำก         ร้อยละ 45.31 
                                              ปำนกลำง  ร้อยละ 4.68 
           ประโยชน์ท่ีได้รับ               มำกท่ีสุด   ร้อยละ 46.46 
                                              มำก         ร้อยละ 48.03 
                                              ปำนกลำง  ร้อยละ 5.16 
           สำมำรถน ำควำมรู้\ประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ได้   
                                              มำกท่ีสุด   ร้อยละ 42.97 
                                              มำก         ร้อยละ 47.66 
                                              ปำนกลำง  ร้อยละ 9.38 
 
 
           กำรบริกำร\อ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ี 
                                              มำกท่ีสุด   ร้อยละ 67.97 
                                              มำก         ร้อยละ 27.34 
                                              ปำนกลำง  ร้อยละ 3.91 
           ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรศึกดูงำน 
                                              มำกท่ีสุด   ร้อยละ 58.26 
                                              มำก         ร้อยละ 33.86 
                                              ปำนกลำง  ร้อยละ 7.87 
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          (2) แผนงำน/โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดระยอง 
          โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรของจังหวัดให้มีมำตรฐำน 
                          1)  กิจกรรมเปิดครัวระยองสู่อำเซียน 
                      1. จัดอบรมพัฒนำผู้ประกอบกำรอำหำร เมื่อวันท่ี 7 ธันวำคม 2560 ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรม
โกลเด้นซิต้ี ระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผู้ประกอบกำรอำหำรเข้ำร่วมจ ำนวน 104 รำย  
                      2. จัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็นเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ผู้ประกอบกำร 
และศึกษำดูงำน ระหว่ำงวันท่ี 21 - 23 ธันวำคม 2560 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดสิงห์บุรี         
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผู้ประกอบกำรอำหำรเข้ำร่วมจ ำนวน 80 รำย 
                    ผลลัพธ์ :  1. ผู้ประกอบกำรอำหำรจังหวัดระยองเข้ำร่วมกิจกรรมฝึกอบรม จ ำนวน 104 รำย  
                                 2. ผู้ประกอบกำรอำหำรจังหวัดระยองเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำระดมควำมคิดเห็นและศึกษำ
ดูงำน จ ำนวน 80 รำย 
                        2) กิจกรรมมหกรรมเทศกำลอำหำรเด่นจังหวัดระยอง 
                    ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองได้ด ำเนินกำรจัดงำน ตำมกิจกรรมเทศกำลอำหำรเด่นจังหวัด
ระยอง ภำยใต้ช่ืองำน “เทศกำลอำหำรอร่อย ระยอง... ฮิ”   ครั้งท่ี 6 ระหว่ำงวันท่ี 1 - 3 มีนำคม 2561       
ณ บริเวณสนำมกีฬำกลำงจังหวัดระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง          
                    ผลลัพธ์ :กำรจัดงำน “เทศกำลอำหำรอร่อย ระยอง.. ฮิ ครั้งท่ี 6” มีผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร
ท่ีเข้ำร่วมจ ำหน่ำยอำหำรภำยในงำนฯ จ ำนวน ๑๐5 รำย แยกเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรท่ีมีหน้ำร้ำน และ
สถำนท่ีจอดรถ จ ำนวน 56 รำย , ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรแนะน ำ จ ำนวน 33 รำย และผู้ประกอบกำรOTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้ำเกษตร จ ำนวน ๑6 รำย  
                    สรุปยอดกำรจ ำหน่ำยอำหำร ระหว่ำงวันท่ี 1 - 3 มีนำคม ๒๕๖1 รวมท้ังส้ิน 6,697,400 
บำท (หกล้ำนหกแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบำทถ้วน) แยกแต่ละวัน ดังนี้  
                    วันท่ี 1  มีนำคม ๒๕๖1 ยอดจ ำหน่ำย 1,336,657 บำท 
                    วันท่ี 2  มีนำคม ๒๕๖1 ยอดจ ำหน่ำย 2,830,525 บำท 
                    วันท่ี 3  มีนำคม ๒๕๖1 ยอดจ ำหน่ำย 2,530,218 บำท 
                  มีผู้เข้ำร่วมงำนประมำณวันละไม่ต่ ำกว่ำ  6,0๐๐ รำย ร้ำนอำหำรท่ีมียอดจ ำหน่ำยสูงสุด 5 
อันดับแรก ได้แก่   
                    อันดับท่ี 1 ร้ำนหมูย่ำงล ำยอง ยอดจ ำหน่ำย 243,000 บำท 
                    อันดับท่ี 2 เจ๊เปิ๋นหอยเชลล์ ยอดจ ำหน่ำย   172,000 บำท 
                    อันดับท่ี 3  ร้ำนบังเดชมุสลิม ยอดจ ำหน่ำย 116,800 บำท 
                    อันดับท่ี 4 ร้ำนซำลำเปำฮ่อเจ๊ียะ ยอดจ ำหน่ำย 103,000 บำท 
                    อันดับท่ี 5 บ้ำนทุเรียน by KKF ยอดจ ำหน่ำย 98,000   บำท 
 
                    ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรท่ีเข้ำร่วมงำนฯ ท่ีได้รับกำรโหวตจำกผู้เข้ำร่วมงำนให้เป็นร้ำนอำหำร
ยอดนิยมในกำรจัดงำนครั้งนี้ จ ำนวน ๑๐ อันดับท่ีได้รับเกียรติบัตรจำกจังหวัดระยอง ดังนี้  
                    ๑) ซำลำเปำ ฮ่อเจ๊ียะ             ๖) หมูย่ำงล ำยอง 
                    ๒) โรงแรมแคนทำรี่เบย์ ระยอง       ๗) ร้ำนโต๊ะทอง 
                    ๓) Odila              ๘) สวนละไม 
                       ๔) แซ่บ แซ่บ อีหลี แซ่บคัดสรร       ๙) ป้ำวันดีเอ็นหอยจอบ 
                    ๕) โรงแรมสตำร์ คอนเวนช่ัน          ๑๐) ย ำ ย ำ ย ำ 
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4.3.5 งำนตำมภำรกิจหลัก 
           (1) งำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
           (1.1) กำรเตรียมควำมพร้อมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมพัฒนำ 
เศรษฐกิจของจังหวัด/ภูมิภำค เพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
            ส ำนักงำนฯ ได้เตรียมควำมพร้อม ปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประชำชนและผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูลเพื่อน ำไป 
ประยุกต์ใช้ในกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินธุรกิจ 
          (1.2) กำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรและกำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตรของจังหวัด 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบรำคำสินค้ำเกษตรท้ังในด้ำนรำคำปริมำณและสถำนกำรณ์อื่นๆ     
ท่ีอำจมีผลกระทบก่อให้เกิดควำมเสียหำย เดือดร้อนต่อเกษตรกรเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง 
          (1.3) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระดับจังหวัด (Core Business) 
          Core 1: พัฒนำและบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด 
มีกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
          1) ส่งเสริมกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคจังหวัด 
              1.1) ติดตำมรำยงำนควำมเคล่ือนไหวรำคำสินค้ำท่ีส ำคัญของจังหวัดระยอง 
              1.2) ติดตำมคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีของจังหวัดระยอง 
              1.3) กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรรักษำสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และกำรออก
ตรวจให้ค ำแนะน ำกับผู้ประกอบกำรในพื้นท่ีจังหวดัระยองให้ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยให้ถูกต้อง 
              1.4) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรตำมนโยบำยท่ีส ำคัญของรัฐบำลให้ประชำชนได้รับ 
ทรำบผ่ำนเว็บไซด์ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง 
          2) กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด 
               - ร่วมประชุมพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์จังหวัด 
               - พบปะให้ข้อมูลด้ำนกำรตลำดแก่ประชำชนในอ ำเภอต่ำงๆ ตำมโครงกำรบำบัดทุกข์ บ ำรุง 
สุข สร้ำงรอยยิ้ม คืนควำมสุขให้ประชำชน 
               - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้หอกำรค้ำและสภำอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
               - ให้ค ำแนะน ำข้อมูลด้ำนกำรตลำดแก่ผู้ร้องขอ 
          Core 2: จัดท ำอุปสงค์สินค้ำและบริกำรเป้ำหมำย (Demand Side) และขนำดของ 
ตลำด (Market Side) 
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกระทรวงพำณิชย์ 
          Core 3: กำรส่งเสริมและพัฒนำย่ำนกำรค้ำจังหวัด 
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกจังหวัดชัยนำท 
          Core 4: กำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรพำณิชย์ (One Stop Service Center) 
           - ข้อมูลท่ีมีกำรพัฒนำเผยแพร่ทันสมัยและถูกต้อง 
           - จัดท ำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริกำรผ่ำน Website ส ำนักงำนฯ ดังนี้ 
          1) ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด (Fact Sheet) เดือนละ 1 ครั้ง 
          2) ข้อมูลดัชนีรำคำผู้บริโภคประจำเดือน) เดือนละ 1 ครั้ง 
          3) ข้อมูลกำรตลำด ประจำปี 2561 ปีละ 1 ครั้ง 
          4) บริกำรข่ำวตลำดประจ ำสัปดำห์ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
          5) ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญำตใช้สัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI) 
          6) สรุปภำวะเศรษฐกิจส ำหรับผู้บริหำร (เช่ือมโยงกับส ำนักดัชนี) เดือนละ 1 ครั้ง 
          7) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรด้ำนกำรพำณิชย์ตำมสถำนกำรณ์  
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          8) กำรขออนุญำตกำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดระยอง 
         (2) งำนกำกับดูแลรำคำสินค้ำอปุโภคบริโภค 
         (2.1) งำนกำกับดูแลรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค 
          - พ.ร.บ.ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 
          ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองโดยเครือข่ำยอำสำธงฟ้ำ 1569 ตรวจสอบรำคำสินค้ำตำมภำวะรำคำ
และสถำนกำรณ์เป็นประจ ำทุกเดือน 
          - ตรวจสอบติดตำมภำวะรำคำและสถำนกำรณ์สินค้ำอุปโภคบริโภค และรวบรวมข้อมูลรำยงำนเป็น
ประจ ำทุกวันอังคำร 
          - สินค้ำอยู่ในภำวะซื้อขำยปกติ เพียงพอต่อควำมต้องกำร สินค้ำส่วนใหญ่ไม่มีกำรเคล่ือนไหวด้ำนรำคำ 
ลดลงหรือสูงขึ้นอย่ำงผิดปกติแต่อย่ำงใด 
          - ด้ำนปริมำณสินค้ำมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค สำมำรถซื้อได้ตำมท้องตลำดและไม่พบ
กำรกักตุนสินค้ำแต่อย่ำงใด 
          - ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดสินค้ำเกษตร ได้แก่ ข้ำว มันสำปะหลัง และ
ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ 
          - ด ำเนินกำรตรวจสอบผู้ประกอบกำรรับซื้อสินค้ำเกษตร 
          - พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2542 (สคบ.) 
          ออกติดตำม ก ำกับดูแลให้ผู้ประกอบกำรปิดป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำ โดยเฉพำะในช่วงเทศกำล
ต่ำงๆ เช่น เทศกำลวันปีใหม่ เพื่อป้องปรำมมิให้ผู้ประกอบกำรฉวยโอกำสขึ้นรำคำสินค้ำ และตรวจติดตำม
สินค้ำตำมสถำนกำรณ์ 
          (3) งำนที่ต้องปฏิบัติแทนหน่วยงำน/กรมต่ำงๆ 
          - กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (งำนจดทะเบียน/จดแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ) 
          1) จัดเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรประชำชนในกำรจดเครื่องหมำยกำรค้ำ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร               
และลิขสิทธิ์ 
          - สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
          - ส่ิงบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร์ (GI 
          - เครื่องหมำยกำรค้ำ  
          - จัดเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรประชำชนในกำรจดเครื่องหมำยกำรค้ำ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
          - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้จัดเจ้ำหน้ำท่ีดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรับรู้สำหรับประชำชน ผู้ประกอบ
กิจกำร โดยได้แจกแผ่นพับรณรงค์ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
          - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบพื้นท่ีท่ีน่ำสงสัยว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมทรัพย์สินทำงปัญญำทรำบเป็นประจำทุกเดือน 
 
           - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
จังหวัดระยอง เป็นประจ ำทุกเดือนพร้อมนีไ้ด้ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 
 
 
          (4) งำนตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
           - จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร และนโยบำยของรัฐบำลให้ประชำชน
รับทรำบ 
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4.3.6 งำนสนับสนนุโครงกำรของจังหวัดและหน่วยงำนอื่น 
         ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองร่วมเป็นคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรระดับจังหวัด/คณะท ำงำนกับ
ภำคเอกชนในท้องถิ่น/เครือข่ำยภำคประชำชน ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) 
2. คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ. จังหวัด
ระยอง) 
3.คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก จังหวัดระยอง (กรศ. จังหวัดระยอง) 
4. อนุกรรมกำรด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรพัฒนำเมืองและกำรค้ำกำรลงทุน จังหวัดระยอง 
5.อนุกรรมกำรด้ำนพฒันำทรัพยำกรมนุษย์และพฒันำอำชีพรำยสำขำเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง 
6. อนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดระยอง 
7. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดหำสินค้ำและหำตลำดเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ (ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำม
พระรำชด ำริ จังหวัดระยอง) 
8. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรขับเคล่ือนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง 
9. คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระยอง 
10. คณะอนุกรรมกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดระยอง 
11. คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพฒันำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐจังหวัดระยอง 
12. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำจังหวัดระยอง 
13. คณะกรรมกำรกำรประมงประจ ำจังหวัดระยอง 
14. คณะกรรมกำรตรวจประเมินเพื่อรับรองตรำสินค้ำกำรท่องเท่ียว (Branding) จังหวัดระยอง 
15. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำแรงงำนและประสำนงำนกำรฝึกอำชีพจังหวัด (กพร.ปจ) 
16. คณะอนุกรรมกำรนโยบำยท่ีดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัด) 
17. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรประจ ำจังหัดระยอง 
18. คณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเกษตรกรอันเนื่องมำจำกผลิตผลทำงกำรเกษตรระดับจังหวัด 
19. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัดระยอง 
20. คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำจังหวัดระยอง 
21. คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนโครงกำรตลำดประชำรัฐ ประจ ำจังหวัดระยอง 
22. คณะท ำงำนขับเคล่ือนโครงกำรตลำดประชำรัฐ อ ำเภอเมืองระยอง 
23. ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรหอกำรค้ำจังหวัดระยอง 
24. ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง 
25. คณะท ำงำนตรวจสอบสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือท้ังระบบระดับจังหวัด  
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ส่วนที่ 5 
สรุปประเดน็ปญัหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑. ด้ำนกำรเกษตรกรรม 
ก.  กำรเกษตรกรรม 

(1) ปัญหำด้ำนกำรผลิต 
                             (1.1) ประสิทธิภำพกำรผลิตต่ ำ พื้นท่ีเพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นขนำดเล็ก และขนำดกลำง 
ไม่เน้นกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต ซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรเสียโอกำสในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพและ
ผลผลิตสูง  
                             (1.๒) ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรเกษตรขำดแรงงำนไทย อำศัยแรงงำนต่ำงด้ำว 
เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ ละท้ิงไร่นำ มีกำรขำยท่ีดินไปจ ำนวนมำก และมีกำรเคล่ือนย้ำยแรงงำน ไปสู่
ภำคอุตสำหกรรมท่ีมีภำวะควำมเส่ียงในเรื่องรำยได้ท่ีไม่แน่นอน 

(1.๓)  ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูงขึ้น โดยเฉพำะน้ ำมันเช้ือเพลิงและค่ำจ้ำงแรงงำนภำค
กำรเกษตร ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรสูงขึ้น ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนท่ีเสียไป 

(1.๔) ขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง  ท ำให้กำรผลิตไม่ได้ผลดี กำรผลิตผลไม้ในบำงพื้นท่ี
จ ำเป็นต้องซื้อน้ ำ ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น 

 
(2)  ปัญหำด้ำนกำรตลำด 

(2.1) รำคำผลผลิตมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เนื่องมำจำกเกษตรกร จะใช้รำคำ
ผลผลิตของปีนั้น ๆ เป็นเครื่องมือในกำรตัดสินใจปลูกในปีต่อไป ถ้ำปีไหน ท่ีพืชผลมีรำคำดีเกษตรกรก็จะหันมำ
ปลูกพืชชนิดนั้นกันมำก จึงท ำให้ในปีต่อ ๆ ไปผลผลิตออก สู่ตลำดมำก รำคำผลผลิตตกต่ ำ  แต่ถ้ำปีไหนท่ีพืช
ชนิดนั้นรำคำไม่ดีเกษตรกรก็จะชะลอกำรปลูกพืชชนิดนั้น แล้วเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอื่น จึงท ำให้รำคำพืชชนิด
ดังกล่ำวมีผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยลง แต่ควำมต้องกำรของตลำดยังคงเท่ำเดิมจึงท ำให้ผลผลิตมีรำคำสูงขึ้น และ
จะหมุนเวียนอย่ำงนี้ไปเรื่อย ๆ  

(2.2) รำคำผลผลิตตกต่ ำเนื่องจำกในช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลำดมำก          
แต่ควำมต้องกำรของตลำดยังคงปกติ จึงท ำให้ผลผลิตล้นตลำด เกษตรกรต้องเร่งขำยผลผลิต เนื่องจำกผลผลิต
ทำงกำรเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้ำท่ีเน่ำเสียง่ำย จึงท ำให้สินค้ำมีรำคำตกต่ ำ ซึ่งเป็นไปตำมกลไกของตลำด และ
ในช่วงต้นฤดูกำรก็บเกี่ยวรำคำผลผลิตค่อนข้ำงจะสูง ท ำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจ ำหน่ำย ท ำให้ผล
ผลิตไม่ได้มำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด 

 (๒.๓) เกษตรกรขำดอ ำนำจต่อรองในเรื่องรำคำผลผลิตท่ีตนผลิตได้เนื่องจำก  มีปริมำณ
ผลผลิตไม่มำก และต่ำงคนต่ำงขำย กำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่จึงผ่ำนพ่อค้ำกลำง  ขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด 

(๒.๔) กำรรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อขำยผลผลิตมีน้อยจึงท ำให้รำคำ ผลผลิตส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับต่ ำ 

(๒.๕) ส่วนใหญ่เกษตรกรจะผลิตสินค้ำท่ีคุณภำพต่ ำไม่ได้มำตรฐำน ท ำให้ส่งออกไป
จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศได้น้อย 

(๒.๖) กำรบริหำรงำนของกลุ่มเกษตรกรในด้ำนกำรท ำบัญชี และธุรกิจกำรตลำดขำด
ประสิทธิภำพ 

(๓)  ข้อเสนอแนะ 
- เกษตรกรขำดอ ำนำจต่อรองในเรื่องรำคำผลผลิต กำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ยังต้องผ่ำน

พ่อค้ำคนกลำง  ควรให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อบริหำรจัดกำรกำรจ ำหน่ำยผลิตผล และจะมีผลท ำให้มีอ ำนำจกำร
ต่อรองรำคำได้มำกยิ่งขึ้น 
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- กำรใช้ท่ีดินเพื่อกำรกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพในกำรผลิตสูงสุด ควรก ำหนด
แผนกำรใช้ท่ีดินให้เหมำะสมกับสมรรถนะท่ีดินในระดับไร่นำ  

- เร่งรัด พัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทำงกำรเกษตร พัฒนำกำรใช้ทรัพยำกร
แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร ให้มี ส่วนส ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและเป็นกำรอนุ รักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 

- ขยำยฐำนกำรผลิต กระจำยกำรผลิตไปสู่สำขำต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดและศักยภำพของพื้นท่ี เพื่อลดควำมเส่ียงในด้ำนผลผลิตและรำคำ  

- ส่งเสริม ให้ควำมรู้ และพัฒนำด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ และ
ช่วยขยำยช่องทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น 

- สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร้สำรพิษ ใช้ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลงให้น้อยลง 
ใช้กระบวนกำรผลิตทำงธรรมชำติมำกขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีต้องกำรของตลำดท้ังในและต่ำสงประเทศ 

(๔) ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำผลไม้  
                             - ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มท้ังกำรขำยผลสดและกำรแปรรูป รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำร
ผลิตผลให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่ำงรวดเร็วด้วย 
                             - ขอควำมร่วมมือจำกจังหวัดต่ำง ๆ จัดหำตลำดเพื่อระบำยผลผลิตโดยจัดท ำโครงกำร
กระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต 
                             - ขอควำมร่วมมือโรงงำนอุตสำหกรรมและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในจังหวัดช่วยรับซื้อ
ผลผลิต 
                             - จัดหำตลำดกลำงในย่ำนชุมชนหรือบริเวณใกล้ถนนสำยหลักของจังหวัดเพื่อเป็น
สถำนท่ีขำยผลผลิต 
                             - จัดต้ังกลุ่มควบคุมคุณภำพผลผลิตและส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิต 
                             - จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรแปรรูปผลผลิต
กำรเกษตรและกำรส่งออกตลำดต่ำงประเทศ 
                             - จัดงำนผลไม้จังหวัดระยอง เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและระบำยผลผลิต
ทำงกำรเกษตรท้ังในจังหวัด ต่ำงจังหวัดรวมทั้งกำรขยำยตลำดสู่ต่ำงประเทศ 
 

๒. ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนจำกภำคประชำชน 
          ด้ำนสำธำรณูปโภค 

  - กำรจัดกำรขยะ เช่น ประชำชนท้ิงขยะไม่เป็นท่ี , ไม่มีระบบจัดกำรขยะท่ีดีพอและ 
ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน  
    - ระบบกำรส่ือสำร เช่น กำรส่ือสำรยังไม่ท่ัวถึง ท้ังโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้ำ 
เช่น ไฟตกบ่อย ไม่เพียงพอในบำงพื้นท่ี ไฟส่องสว่ำงข้ำงทำงไม่เพียงพอ 
    - ถนนและกำรจรำจร เช่น สภำพถนนบำงแห่งยังไม่ปลอดภัย ประชำชนไม่ค่อยปฏิบัติ
ตำมกฎจรำจร รถติดในบำงช่วงเวลำ (เวลำเร่งด่วน/เช้ำ-เย็น) , รถโดยสำรขึ้นรำคำเกินควร  
                   - สภำพอำกำศ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีอยู่ในชุมชน ท ำให้เกิดมลภำวะด้ำนกล่ินซึ่ง
ส่งกล่ินเหม็น อำจท ำให้สุขภำพของประชำชนเส่ือมโทรม สุขภำพจิตเสีย ควรมีกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวด  
    - น้ ำประปำ เช่น ขำดแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภคและกำรเกษตร  
       ด้ำนสิ่งแวดล้อมและอนำมัย 
     - ปัญหำมลพิษ เช่น ปัญหำด้ำนสุขภำพ เป็นผลกระทบจำกมลพิษท่ีมำจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 
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    - มลพิษทำงน้ ำ เช่น มีกำรลักลอบท้ิงของเสียลงแหล่งน้ ำ ท้ังของเสียจำกครัวเรือน/
ชุมชน และของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
                    - มลพิษทำงอำกำศท่ีส ำคัญ ได้แก่ ปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็งและ
ปัญหำจำกกำรเผำไหม้เช้ือเพลิงของโรงงำนและโรงไฟฟ้ำในพื้นท่ี  
    - ขยะและกำกของเสีย ท้ังท่ีเกิดจำกครัวเรือน ชุมชน และกำกของเสียจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม ท่ีขำดกำรจัดกำรอย่ำงถูกวิธี รวมทั้งมีกำรแอบท้ิงในพื้นท่ีสำธำรณะ  
    - มลพิษทำงเสียง โดยเฉพำะเสียงท่ีเกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนใกล้เคียงสถำนบริกำรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรประชำชน รวมท้ัง 
สถำนพยำบำลอยู่ไกล , เจ้ำหน้ำท่ีไม่เพียงพอ , ยำไม่เพียงพอ 

        ด้ำนสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
                   - แรงงำน เช่น ขำดแรงงำน แรงงำนไม่มีฝีมือเฉพำะทำง  , ปัญหำประชำกรแฝง 
แรงงำนต่ำงด้ำวท ำให้เกิดปัญหำ เช่น กำรโจรกรรม ยำเสพติด , แรงงำนต่ำงด้ำวไม่มีบทบังคับให้ชัดเจนสร้ำง
ปัญหำให้กับประชำชนภำยในชุมชน,ปัจจุบันแรงงำนต่ำงด้ำวเพิ่มมำกขึ้นท้ังถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย  อยำก
ให้มีมำตรกำรควบคุมในเรื่องนี้อย่ำงเข้มงวดท่ีสุด เกรงว่ำจะเกิดปัญหำด้ำนอื่น ๆ ตำมมำ  

       - กำรศึกษำ เช่น มีปัญหำเรื่องสถำนท่ีศึกษำ ผู้ปกครองให้นักเรียนไปเรียนโรงเรียนท่ีมี
มำตรฐำน ท ำให้นักเรียนล้นไปโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง,องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) พยำยำมสร้ำง
โรงเรียนของตนเอง แต่ก็ยังมีปัญหำอยู่ซึ่งปัญหำท่ีเกิดขึ้นเป็นปัญหำเรื่องบุคคลำกรไม่มีคุณภำพ , โรงเรียนไม่
เพียงพอต่อจ ำนวนเด็กในพื้นท่ี 

      - เยำวชนในชุมชน ปัญหำเยำวชนในสังคมท่ีต้องแก้ไข เช่น ออกจำกโรงเรียนก่อนวัย 
อันควร ปัญหำยำเสพติด,ปัญหำเด็กวัยรุ่นแข่งรถมอเตอร์ไซด์ตอนกลำงคืน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคืนวันศุกร์-เสำร์ 
อยำกให้ผู้เกี่ยวข้องท่ีดูแลรับผิดชอบด้ำนนี้เข้มงวด ประชำชนคนอื่นเดือดร้อน,ปัญหำวัฒนธรรมท่ีถูกกลืนไปกับ
วัฒนธรรมตะวันตก,ปัญหำกำรเท่ียวกลำงคืนในระยองมีมำกขึ้น น ำไปสู่ปัญหำ ยำเสพติด และกำรมีเพศสัมพันธ์ 
และต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  
                             - กำรพัฒนำด้ำนอำชีพ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจขำดกำรพัฒนำด้ำนอำชีพอย่ำงจริงจัง ,
ผู้ประกอบกำรขำดคุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ  
                    - ยำเสพติด เช่น มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเป็นจ ำนวนมำกต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก 
   - รำคำผลผลิต เช่น ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ, ผลผลิตส่วนใหญ่ขำดกำรดูแลของ   
ทำงภำครัฐ อำชญำกรรม เช่น ปัญหำอำชญำกรรม มีกำรลักขโมยเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก ต ำรวจยังดูแลควำม
ปลอดภัยทำงด้ำนชีวิตประจ ำวันและทรัพย์สินของประชำชนไม่ท่ัวถึง 

   ๓. ปัญหำในชุมชนจำกภำคท่องเที่ยว 
        ด้ำนสำธำรณูปโภค  

  - กำรจัดกำรขยะ เช่น ปัญหำขยะ มีจ ำนวนมำกตำมสถำนท่ีท่องเท่ียว เพรำะมีคนเก็บ
ขยะน้อย ท ำหน้ำท่ีไม่เต็มท่ี  

  - ถนน เช่น ถนนไม่สมบูรณ์ ในพื้นท่ีห่ำงไกลควรท ำให้กว้ำงพอและสะดวกในกำรค้นหำ
สถำนท่ี เช่น ท ำป้ำยบอกระยะทำงเป็นระยะ ๆ ปัญหำระเบียบกำรจรำจร ควรสร้ำงวินัยให้มีระเบียบให้มำกกว่ำ
นี้ 
                             - ไฟฟ้ำ ปัญหำไฟฟ้ำ เช่น ไฟฟ้ำตกบ่อยและควรดูแลหมู่บ้ำนจัดสรรให้มีหม้อแปลงท่ี
เพียงพอ เพรำะในปัจจุบันไฟฟ้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

    - โทรศัพท์ เช่น ระบบสำธำรณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น เกำะเสม็ด ไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ 
ควรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
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     ด้ำนสิ่งแวดล้อมและอนำมัย  
           - ทัศนียภำพ เช่น กำรจัดกำรระเบียบร้ำนอำหำรตำมชำยหำดควรปรับปรุง ,
ผู้ประกอบกำรก่อสร้ำงอำคำรล้ ำเข้ำไปในทะเลท ำให้วิวทิวทัศน์ไม่สวย  ชำยหำดในจังหวัดระยองมีสีของน้ ำ
ทะเลคล้ ำขึ้น ไม่ขำวใสดังเช่นอดีต โดยเฉพำะอ ำเภอแกลง  
                  - กำรบุกรุกพื้นท่ี เช่น มีกำรบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ์ พื้นท่ีชำยฝ่ังทะเล พื้นท่ีสำธำรณะ
ประโยชน์ รวมทั้งท่ีดินของรัฐอื่น ๆ  

     ด้ำนสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
      - สถำนประกอบกำร เช่น ผู้ประกอบกำรสร้ำงอำคำรล้ ำเข้ำมำในทะเลท ำให้วิวทิวทัศน์ไม่

สวย  สถำนท่ีท่องเท่ียวไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบกำรมีกำรขึ้นรำคำท่ีพักเกินควำมจ ำเป็น..
นักท่องเท่ียวถูกรบกวนจำกพ่อค้ำแม่ค้ำท่ีหำบเร่.ควำมปลอดภัยของนักท่องเท่ียว กำรประชำสัมพันธ์สถำนท่ี
ท่องเท่ียวในจังหวัดระยองมีน้อย  

  ๔. ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนจำกภำคพำณิชยกรรม 
      ด้ำนสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

                            - แรงงำนขำดแรงงำนฝีมือระดับพื้นฐำนเช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ขำดช่ำงฝีมือ ขำดแรงงำนท่ี
เป็นคนไทย เพรำะในจังหวัดระยอง มีแต่แรงงำนระดับสูงท่ีใช้เทคโนโลยี ในภำคอุตสำหกรรมจึงท ำให้บริษัท
ต่ำงๆ  มีต ำแหน่งว่ำงแต่ขำดคนท ำงำนตรงกับสำขำ  แรงงำนต่ำงด้ำวมีข้อจ ำกัดในกำรว่ำจ้ำงมำก (กำรขึ้น
ทะเบียน)  
                            - กำรศึกษำ/กำรส่งเสริมควำมรู้ เช่น อยำกได้โรงเรียนท่ีสอนด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
พำณิชย์โดยเฉพำะเพื่อฝึกฝนทักษะบุคลำกร  ให้ทำงภำครัฐให้ควำมรู้กับทุกภำคส่วนในกำรรองรับ AFTA  เพิ่ม
ประสิทธิภำพแรงงำนและเพิ่มคุณธรรมจริยธรรม  เพิ่มและส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม (ควำมรู้ควำมเข้ำใจ)  
เพิ่มโรงเรียนให้นักเรียนเรียนฟรีต้ังแต่ช้ันอนุบำล - มัธยมศึกษำปีท่ี 6  ให้มีกำรรวมกลุ่ม SME เดียวกันเพื่อ
ควำมเข้มแข็ง ให้ค ำแนะน ำกำรศึกษำท ำให้เด็กมีควำมรู้ตรงกับอำชีพท่ีเหมำะสม (ไม่ตกงำน)  
    ๕. ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนจำกภำคอุตสำหกรรม 
                       ภำคอุตสำหกรรม เช่น ถึงแม้ว่ำภำคอุตสำหกรรมจะท ำให้เกิดปัญหำต่อชุมชนท่ีอยู่ รอบข้ำง
แต่ทำงภำคอุตสำหกรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยำยำมลดมลพิษในทุกๆ ด้ำนให้น้อยลงตลอดมำ  เมื่อมีกำรรั่วไหล
ของเคมีทำงภำคอุตสำหกรรมต้องกำรท่ีจะแจ้งกระจำยข่ำวให้กับชุมชนได้รับทรำบ  ภำคอุตสำหกรรมมีควำม
เจริญมำกขึ้นท ำให้ปริมำณคนในชุมชนเพิ่มมำกขึ้นและปัญหำท่ีตำมมำ เช่น ปริมำณกำรจ้ำงงำนและตกงำนมำก
ขึ้น  ปริมำณขยะมำกขึ้น  ควำมไม่เพียงพอของท่ีอยู่อำศัย  อุบัติเหตุเพิ่มมำกขึ้น  มีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องมลภำวะ
ทำงเสียง กล่ินและส่ิงแวดล้อม  ปัญหำเรื่องกำรจรำจร , ภำคอุตสำหกรรมควรจัดกำรอย่ำงจริงจังเกี่ยวกับ
มลภำวะทำงอำกำศให้เด่นชัด 
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                 ๖.กำรประเ มินศักยภำพของจั งห วัดระยอง  (SWOT Analysis)  ผลกำรวิ เครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดระยอง (จุดแข็ง–จุดอ่อน) 
 
จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 

1. เป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมกำรค้ำ กำรลงทุน         
กำรส่งออก และมีระบบโครงข่ำยข้ันพื้นฐำนไว้อยำ่ง
สมบูรณ์ 
2. มีศักยภำพและควำมพร้อมทำงกำรท่องเท่ียวสูง  
3. จังหวัดท่ีมีสภำพเศรษฐกิจท่ีดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง
ท่ีสุดของประเทศ  
4. แหล่งผลิตผลไม้หลำกหลำยประเภท (ด้ำนเกษตรกรรม) 
ท่ีสำมำรถผลิตเพื่อกำรบริโภคภำยในและส่งออกได้  
5. ต ำแหน่งท่ีต้ังเป็นประตูของภำคตะวันออกสู่พื้นท่ีต่ำง ๆ 
และสำมำรถเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของภำค
ตะวันออก 
6..มีภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีมีควำมพร้อม มคีวำมสำมำรถ 
ควำมเข้มแข็งในกำรร่วมพัฒนำ 
7. ภำคเอกชนมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนรำชกำรภำครัฐ 
 
  

1. ปัญหำมลภำวะส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรท่ี
เหมำะสม โดยเฉพำะจำกภำคอุตสำหกรรม  
2. ปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม ชีวิตควำมเป็นอยู่
ของประชำชน (ระหว่ำงภำคต่ำงๆ เช่น 
ภำคอุตสำหกรรมและภำคเกษตรกรรม) ค่ำครองชีพสูง
และกำรกระจำยรำยได้ค่อนข้ำงต่ ำ  
3. ขำดควำมตระหนักบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำค
ต่ำง ๆ  
4. ภำครัฐขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี               
เพื่อแก้ไขปัญหำและลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
5. ภำครัฐไม่ส่งเสริมสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรได้อย่ำงพอเพียง และไม่มีกำร
พัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง 
6. ภำคส่วนท่ีมีศักยภำพยังไม่สำมำรถเช่ือมโยง
เกื้อหนุนซึ่งกนัและกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ขำดกำร
พัฒนำในภำพรวมของจังหวัด  
7. ขำดกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรตลำดสินค้ำเกษตร
แบบครบวงจร  
8..ขำดกลไกท่ีสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกำร           
รำยย่อย โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรภำคเกษตรกรรม
และ ภำคกำรท่องเท่ียว ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำว 
9. ขำดแรงงำนท่ีมีทักษะและควำมช ำนำญตลอดจน               
กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำน ส่งผลกระทบต่อปัญหำสังคม
และเศรษฐกิจ   

  
           ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัด
ระยอง (จุดแข็ง–จุดอ่อน) โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ จังหวัดระยองถือได้ว่ำเป็นจังหวัด ท่ีมีศักยภำพและควำมโดด
เด่นหลำยประกำร เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆของประเทศ โดย “จุดแข็ง” (Strengths) ท่ีโดดเด่น ได้แก่ 
กำรท่ีจังหวัดระยองถือได้ว่ำเป็นพื้นท่ีเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Location) เนื่องจำกเป็นจังหวัดท่ีมีกิจกรรมท่ี
หลำกหลำยและกิจกรรมเหล่ำนั้นมีควำมโดดเด่นในด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนเกษตรกรรม และด้ำนกำรท่องเท่ียว.
ขณะท่ีจังหวัดระยองมีท ำเลท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์เหมำะสมเอื้อต่อภำคกำรท่องเท่ียวภำคกำรลงทุนและภำคกำร
ส่งออก ซึ่งในอนำคต อำจจะพัฒนำพื้นท่ีจังหวัดระยองให้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและกำรลงทุนของภำค
ตะวันออก เนื่องจำกอยู่ใกล้ท่ำเรือน้ ำลึกแหลมฉบังและท่ำเทียบเรือมำบตำพุด และมีนิคมอุตสำหกรรมท่ีส ำคัญ
หลำยแห่ง โดยเฉพำะอยู่ในเขต Eastern Seaboard และเป็นท่ีต้ังของอุตสำหกรรมต้นน้ ำท่ีส ำคัญของประเทศ
ท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมกลำงน้ ำและอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ ขณะท่ีพื้นท่ีของจังหวัดระยองจะมี
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เครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงภำคส่วนต่ำง ๆ  ของภำคตะวันออก อำทิ ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงรำง และ
ทำงท่อ เป็นต้น ถือเป็นองค์ประกอบหลักท่ีส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรค้ำ และกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ และยังพบอีกว่ำระยองถือเป็นจังหวัดท่ีมีรำยได้ของประชำกรต่อหัวสูง 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดระยอง (โอกำส–
อุปสรรค)  

โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม (Threats) 

1. นโยบำยรัฐบำลสนับสนุนกำรลงทุนของต่ำงชำติหรือ
ผู้ประกอบกำรในประเทศ  
2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีสำมำรถ
น ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรภำคส่วนต่ำง ๆ ได้  
3. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น  
มำจำกผลกำรประกอบกำรอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม
และภำคกำรท่องเท่ียว  
4. ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ผลิตส ำหรับภำคเกษตรกรรมและภำคอุตสำหกรรม  
5. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมีมำกขึ้น เช่น AEC ท่ีจะ
ท ำใหม้ีแรงงำนเข้ำมำท ำงำนในพื้นท่ีมำกขึ้น เพื่อท่ีจะช่วย
ลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนแต่ต้องเตรียมกฎหมำย
รองรับแรงงำนเหล่ำนั้น เตรียมสำธำรณูปโภคและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอด้วย  
6. โครงกำรพัฒนำพืน้ท่ีชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (EASTERN 
SEABOARD) เอื้อต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมหรือมี
หน่วยงำนท่ีสนับสนุนภำคอุตสำหกรรม (ขนำดใหญ่) อย่ำง
เป็นรูปธรรมมำกกว่ำภำคอื่น ๆ  
7. นโยบำยของภำครัฐมีผลต่อกำรพัฒนำพื้นท่ีในกลุ่ม
จังหวัดชำยฝ่ังภำคตะวันออก  
8. กำรสนับสนุนนโยบำยทำงด้ำนโลจิสติกส์ท่ีจะใช้
เครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่งเช่ือมโยงพื้นท่ีต่ำง ๆ ท ำให้
กำรขนส่งสินค้ำ บริกำร และกำรท่องเท่ียวมีควำมสะดวก 
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

1. ประเทศไทยขำดเสถียรภำพทำงกำรเมือง ท ำให้นัก
ลงทุนขำดควำมเช่ือมั่น  
2. ระเบียบกฎหมำยขำดควำมยืดหยุ่นไม่เอื้ออ ำนวยให้
เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเสรี  
3. มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำ ส่งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจ
กำรค้ำ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม  
4. ทัศนคติของของประชำชนต่อต้ำนกำรเปล่ียนแปลง              
มีควำมยืดหยุ่นน้อยท ำให้ประชำชนปรับตัวต่อกระแส
กำรเปล่ียนแปลงไม่ได้ และกระแสค่ำนิยมของต่ำงชำติ
มีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตและประชำชนค่อนข้ำงสูง 
5. ศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้ำน 
(โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สูงขึ้น
จึงลดบทบำทควำมน่ำสนใจของจังหวัดระยอง (ด้ำน
กำรท่องเท่ียวและอุตสำหกรรม) และประเทศไทยลง 
6. ปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำนในอนำคต  
7. โครงสร้ำงประชำกรท่ีมีวัยสูงอำยุเพิ่มขึ้น ขณะท่ี
ประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำนลดลง 
8. มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำ 
  

 
           สรุปกรอบแนวคิดของแผนพัฒนำจังหวัดระยอง พ.ศ.2561–2564 ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำใน 5 
ด้ำนหลัก คือ กำรท่องเท่ียว ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม ภำคพำณิชย- กรรม และภำคประชำชน โดย
แต่ละภำคจะมีเป้ำหมำยส ำหรับกำรพัฒนำโดยเน้น “กำรปรับสมดุลและเน้นเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำภำคส่วน
ต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน” โดยภำคกำรท่องเท่ียวจะเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของกำรท่องเท่ียว (Tourism 
Value Chain) โดยสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับแหล่งท่องเท่ียว ของจังหวัดระยองรวมท้ังสร้ำง พัฒนำ ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ขณะท่ีภำคเกษตรกรรมจะเน้นกำรสร้ำงซัพพลำยเชนของระบบผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรต้ังแต่ต้นน้ ำ-กลำงน้ ำ-ปลำยน้ ำ หลังจำกนั้นจะมีกำรใส่แนวคิดห่วงโซ่คุณค่ำในแต่ละกระบวนกำรของ
ซัพพลำยเชน โดยเน้นกำรเป็นแหล่งสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรและสร้ำงซัพพลำยเชน รวมทั้ง
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สร้ำงและขยำยโอกำสทำงกำรตลำดได้ ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมจะมีกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรเป็น
อุตสำหกรรมสะอำด (Green Industry) และเน้นกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบทำงสังคมของภำคอุตสำหกรรม 
(Corporate Social Responsibility-CSR) โดยพัฒนำให้เป็นแหล่งอุตสำหกรรมสะอำดท่ีได้มำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม และสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน   
           ส่วนภำคพำณิชยกรรมนั้นจะเน้นกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรในจังหวัดระยองเพื่อ
สร้ำงซัพพลำยเชนของภำคพำณิชยกรรมซึ่งจะช่วยในกำรสร้ำงและยกระดับคุณค่ำเพิ่มให้  กับกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของภำคพำณิชยกรรม ท่ีเน้นธรรมำธิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกลุ่มภำคีหลักท่ี
ส ำคัญสุดท้ำยคือภำคประชำชนนั้นภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัดระยอง พ.ศ.2561–2564 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
เพื่อให้ประชำชนตระหนักในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ รักษ์ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
รวมท้ังมีคุณธรรมและใช้ชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีมี
คุณธรรมน ำควำมรู้ สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศำสตร์จังหวัดระยอง ปี 2561 

วิสัยทศัน์ : 
           "เมืองนวัตกรรมก้ำวหน้ำ พัฒนำอย่ำงสมดุล บนพื้นฐำนควำมพอเพียง City innovative advances, 
Balanced development, Based on the sufficiency economy" 

พนัธกิจ 
1. พัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ และสมดุล 
2. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื 
3. สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐำนหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน กำรผลิตสินค้ำและกำรบริกำร ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับควำม

เจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ ท้ังในและต่ำงประเทศ 
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบำยกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำล 

เป้ำประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคอุตสำหกรรม 

ภำคกำรเกษตรกรรม ภำคกำรท่องเท่ียว เป็นไปอย่ำงสมดุล 
2. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีควำมควำมมั่นคงทำงสังคม                   

บนพื้นฐำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ทรัพยำกรธรรมชำติมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ทุกภำคส่วนด ำเนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตร                              

ต่อส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม 
4. เป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับมีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ส ำหรับรองรับกำรแข่งขันในระดับสำกล 
  
•  เป็นเมืองท่ีมีคุณภำพชีวิตดี (City of good quality of life)  

        - เสริมสร้ำงกำรพัฒนำจังหวัดระยองให้เป็นเมืองท่ีประชำชนมีสุขภำพดี สวัสดิกำรดี อยู่ใน 
          ส่ิงแวดล้อมและผังเมืองท่ีดี  
• สร้ำงสมดุลกำรพัฒนำ (Balance of development)  

  - ปรับเปล่ียนกำรพัฒนำและกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม 
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  - น ำแนวควำมคิดเขตอุตสำหกรรมพิเศษเชิงนิเวศ (Eco – Industrial Town)  
  - เพิ่มน้ ำหนักให้กับกำรพัฒนำด้ำนสังคม สุขภำพส่ิงแวดล้อม กำรเกษตรกำรท่องเท่ียว และพำณิชยกรรม  
  - เพิ่มศักยภำพกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำอย่ำงกว้ำงขวำง สร้ำงควำมเข้มแข็ง รองรับกำรเปิดเสรีกำรค้ำ

อำเซียน 
• น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Implementation) 

  - สังคมระยองน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภำคีกำรพัฒนำกระจำยไป 
    ทุกภำคส่วน 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


