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ตรำประจ ำจังหวัดระยอง (Rayong) 
 

 เกำะในภำพ คือเกำะเสม็ด ซึ่งอยู่นอกฝั่งของต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง เป็นเกำะที่มีมะพร้ำวมำก 
และหำดทรำยขำวสะอำดเหมือนน้ ำตำลทรำย 
     พลับพลำในภำพ หมำยถึง พลับพลำที่ประทับของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงไว้เป็นที่ประทับระหว่ำงเสด็จประพำสเกำะนี้ บนเกำะเสม็ดมีกระโจมไฟ ส ำหรับ  
เป็นที่หมำยของกำรเดินเรือชำยฝั่งเกำะนี้จึงเป็นสัญญำลักษณ์ส ำคัญส่วน หนึ่งของจังหวัด   
 

ค ำขวัญประจ ำจังหวัดระยอง 
 “ผลไม้รสล้ ำ อุตสำหกรรมก้ำวหน้ำ น้ ำปลำรสเด็ด เกำะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/rayongkitsana/tra-saylaksn-laea-tnmi-praca-canghwad-rayxng/rayong.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image001.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image001.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image002.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image002.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image003.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image003.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image004.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image004.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image005.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rayongchutamas/khakhway-canghwad-rayxng/image005.jpg?attredirects=0


 
 

 

สีประจ ำจังหวัดระยอง 

 

   

 

 

 

 
 
 

สีแดง หมำยถึง นักสู้ที่พระเจ้ำตำกได้กอบกู้ประเทศชำติ พักกองทัพที่ใต้ต้นสะตือ วัดลุ่ม จ.ระยอง 
สีเหลือง หมำยถึง สีรักชำติ 
สีน้ ำเงิน หมำยถึง สีแห่งควำมสดใส สีแห่งควำมเย็น หมำยถึง สีของน้ ำทะเลซึ่งจังหวัดระยองมี

พ้ืนที่ติดทะเล ยำวไกลถึง 100 กม. 

 

ต้นไม้ประจ ำจังหวัด ต้นประดู่      ดอกไม้ประจ ำจังหวัด ดอกประดู่          ต้นไม้พระรำชทำน ต้นสำรภีทะเล 
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หนังสือข้อมูลกำรตลำดจังหวัดระยอง ปี 2562 1 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐำนของจังหวัดระยอง 

ข้อมูลสภำพทั่วไป 
ลักษณะภูมิประเทศ     

ภูมิประเทศ เป็นที่รำบชำยฝั่งที่เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ ำระยอง และที่ลำด
สลับเนินเขำและภูเขำ มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ ำสลับกันไป โดยมีพ้ืนที่ ทิวเขำ 2 แนว คือ ทิวเขำชะเมำทำง
ทิศตะวันออก  ซึ่งสูงจำกระดับน้ ำทะเล 1,035 เมตร และทิวเขำที่อยู่ประมำณกึ่งกลำงของตัวจังหวัด  
เป็นแนวยำวจำกอ ำเภอเมืองระยองขึ้นไปทำงเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ ำสำยสั้นๆ ซึ่งเกิดจำกเทือกเขำจันทบุรี
และเทือกเขำบรรทัดไหลลงสู่อ่ำวไทย แม่น้ ำที่ส ำคัญ ได้แก่ แม่น้ ำบำงประกง แม่น้ ำจันทบุรี แม่น้ ำระยอง เป็นต้น 
ลักษณะชำยฝั่งทะเลมีหำดทรำยสวยงำมและมีเกำะใหญ่น้อยเรียงรำยเลียบตำมแนวชำยฝั่งนับเป็นทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของประเทศ 

ที่ตั้ง  

จังหวัดระยองมี พ้ืนที่ประมำณ 3,552 ตร.กม. หรือประมำณ  2,220,000 ไร่  ต้ังอยู่ 
ในภำคตะวันออกของประเทศไทยระหว่ำง เส้นรุ้งที่ 12 - 13 องศำเหนือและเส้นแวงที่ 101 – 102 องศำตะวันออก 
ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 179 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีจงัหวดัระยอง 



 
 

 
หนังสือข้อมูลกำรตลำดจังหวัดระยอง ปี 2562 2 

 
อำณำเขต   

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

 จังหวัดระยอง อยู่ภำยใต้ อิทธิพลของมรสุมที่ พั ดปกคลุมประเทศไทย 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่ำนตลอดปี 
อำกำศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชำยฝั่งทะเลเย็นสบำย ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึง ตุลำคมของ
ทุกปี อำกำศไม่ร้อนอบอ้ำวมำกนักในฤดูร้อน และฤดูหนำวอำกำศก็ไม่หนำวจัด 

 

ฤดูกำล 
 พิจำรณำตำมลักษณะลมฟ้ำอำกำศของประเทศไทย สำมำรถแบ่งฤดูกำลของจังหวัดระยอง  
ได้เป็น 3 ฤดูดังนี ้
 ฤดูหนำว เริ่ มตั้ งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์  ซึ่ ง เป็นช่วงของมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณควำมกดอำกำศสูงจำกประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่นลงมำ 
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่ลดต่ ำมำกเหมือนภำคอ่ืน ๆ เพรำะเขตนี้  
อยู่ปลำยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ควำมหนำวเย็นจึงไม่ลดลงมำก นอกจำกนี้ยังมีชำยฝั่งทะเลจึงท ำให้  
จังหวัดระยอง ไม่หนำวเย็นมำกนัก 
 ฤดูร้อน เริ่มเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์  
และสิ้นสุดประมำณกลำงเดือนพฤษภำคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจำกทะเลในตอนบ่ำย  
พัดมำร่วมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ จึงท ำให้ลมมีก ำลังแรงมำกยิ่งขึ้น ดังนั้นฝั่งทะเลระยองในระยะเดือนกุมภำพันธ์
ถึงเดือนเมษำยน จึงมีคลื่นลมค่อนข้ำงแรงในตอนบ่ำยและเย็น ท ำให้อุณหภูมิไม่สูง อำกำศจึงไม่ร้อนมำกนัก 
 ฤดูฝน เริ่มประมำณกลำงเดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ปกคลุมประเทศไทย ซึ่งจะน ำควำมชื้นจำกทะเลอันดำมันพัดผ่ำนอ่ำวไทยเข้ำสู่ภำคตะวันออก ท ำให้อำกำศจะชุ่ม
ชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป 
 

อุณหภูมิ 
 เนื่องจำกจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกที่ได้รับอิทธิพลจำกลมทะเลอยู่เสมอ  
ซึ่งท ำให้อำกำศไม่ร้อนอบอ้ำวมำกนักในฤดูร้อน และฤดูหนำวอำกำศก็ไม่หนำวจัด โดยมีอุณหภูมิ เฉลี่ย 
ตลอดทั้งปี 28.3 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศำเซลเซียส และอุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย  
25.0 องศำเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ ำที่สุดที่เคยตรวจวัดได้ 12.5 องศำเซลเซียส สถำนีอุตุนิยมวิทยำระยอง     
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2544 
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ฝน 
 ส ำหรับฝนที่ตกในจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นฝนที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัด  
ปกคลุมระหว่ำงเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม โดยจังหวัดระยองมีปริมำณฝนรวมเฉลี่ยตลอดปี   
1,008.1 มิลลิเมตร และมีจ ำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 153 วัน เดือนที่มีฝนตกหนำแน่นมำกที่สุดในรอบปีคือ  
เดือนมีนำคม เมษำยน พฤษภำคม กันยำยน และเดือนตุลำคม โดยมีปริมำณฝนอยู่ในช่วง 106 – 415 มิลลิเมตร 
ส ำหรับปริมำณฝนสูงที่สุดใน 24 ชั่วโมง ที่เคยตรวจได้คือ 193.0 มิลลิเมตร ที่สถำนีอุตุนิยมวิทยำระยอง        
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2539 
 
ปริมำณน้ ำฝนรำยเดือน ปี 2562  

เดือน 
2562 

ปริมำณน้ ำฝนทั้งเดือน
(มิลลิเมตร) 

จ ำนวนวันฝนตก 
(วัน) 

ฝนสูงสุด 
(มิลลิเมตร) 

มกรำคม 4.9 3 4.1 
กุมภำพันธ์ 6.3 3 6.0 
มีนำคม 105.4 5 50.2 
เมษำยน 133.3 4 107.6 
พฤษภำคม 197.2 11 71.9 
มิถุนำยน 94.6 15 15.3 
กรกฎำคม 82.7 9 22.9 
สิงหำคม 20.4 12 7.2 
กันยำยน 193.4 18 51.1 
ตุลำคม 84.3 10 42.4 
พฤศจิกำยน 20.0 3 12.1 
ธันวำคม 3.5 1 3.5 

ที่มำ : สถำนีตรวจอำกำศจังหวัดระยอง 

พำยุหมุนเขตร้อน 
 ตำมสถิติเท่ำที่มีกำรเก็บข้อมูลไม่ปรำกฏว่ำ มีพำยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ำสู่จังหวัดระยองโดยตรง 
อย่ำงไรก็ตำมจังหวัดระยองได้รับอิทธิพลจำกพำยุดี เปรสชั่นที่ เคลื่อนตัวผ่ำน ซึ่ งส่งผลให้มีฝนตกหนัก 
และน้ ำท่วมได้ในบำงพ้ืนที่ ซึ่งพำยุดีเปรสชันที่เคยเคลื่อนผ่ำน และท ำควำมเสียหำยเป็นพำยุที่มีถิ่นก ำเนิดบริเวณ
ทะเลจีนใต้ตอนล่ำงโดยพำยุนี้ได้เคลื่อนตัวผ่ำนประเทศกัมพูชำเข้ำสู่จังหวัดตรำดและเคลื่อนผ่ำนบริเวณจังหวัด
ระยอง 
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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 ประกอบด้วยองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 2 แห่ง เทศบำลต ำบล 27 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
37 แห่ง 
 2) โครงสร้ำงประชำกร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จังหวัดระยองมีประชำกรทั้งสิ้น 
734,753 คน โดยแบ่ ง เป็น  เพศชำยจำนวน 361,109 คน และเพศหญิ ง  จำนวน 373,644 คน  
โดยภำพรวมแล้ว จังหวัดระยอง มีจำนวนเพศชำยน้อยกว่ำเพศหญิง 

จ ำนวนประชำกรแยกรำยอำยุ จังหวัดระยอง เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำน  

 จังหวัดระยองมีกำรขยำยตัวของเมืองอย่ำงรวดเร็ว ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ได้แบ่งพ้ืนที่
ตำมศักยภำพออกเป็น 4 บริเวณ ได้แก่ 1. พ้ืนที่ด้ำนตะวันออกและตะวันตก ก ำหนดให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือกำร
เกษตรกรรม เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมต่อเนื่องทำงกำรเกษตร 2. พ้ืนที่ด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ ก ำหนดให้เป็น
ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมหลักของภำคและประเทศ 3. พ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ชำยหำด  
แม่ร ำพึง ไปทำงด้ำนตะวันออก ก ำหนดให้ เป็นเขตพัฒนำเพ่ือกำรท่องเที่ยว 4. พ้ืนที่ด้ำนตะวันออก  
บริเวณชำยฝั่งทะเล ก ำหนดให้เป็นเขตเพำะเลี้ยงประมงชำยฝั่ง 
 

 

 

 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ 361,109 373,644 734,753 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  

- ผู้ที่มีสญัชาติไทย และมช่ืีออยูใ่นทะเบียนบ้าน  355,584 369,395 724,979 

-ผู้ที่ไมไ่ด้สญัชาติไทย และมช่ืีออยูใ่นทะเบยีนบ้าน  352,778 367,573 720,351 

-ผู้ที่มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนบ้านกลาง (ทะเบียนซึง่ผู้อ านวยการ

ทะเบียนกลางก าหนดให้จดัท าขึน้ส าหรับ ลงรายการบคุคลที่ไม่

อาจมช่ืีอในทะเบียนบ้าน) 
2,806 1,822 4,628 

-ผู้ที่อยูร่ะหวา่งการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแตย่งัไมไ่ด้ย้ายเข้า) 4,093 3,242 7,335 

 

 ท่ีมา : ส านกังานบริหารการทะเบียน กรมการ กครอง  
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โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ 

  1. กำรไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดระยอง รับผิดชอบในกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้จ ำนวน 8 
อ ำเภอ สถิติในปี 2562 มีโรงไฟฟ้ำทั้งหมด 39 แห่ง ก ำลังกำรผลิต 6,606.782 เมกะวัตต์  ใช้ไฟฟ้ำรวม 
2,084.01 เมกะวัตต์ 

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 ำที่ผลิตได้จ ำนวน  46,212,701 
ลูกบำศก์เมตร 

3. กำรสื่อสำร ซ่ึงกำรสื่อสำรหลักยังคงเป็นโทรศัพท์พ้ืนฐำน โดยมีผู้สัมปทำนหลัก คือ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)  
มีเลขหมำยโทรศัพท์รวม 122,272 เลขหมำย กำรใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ มีปริมำณ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วกำรใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 65.13 ส่วนโทรศัพท์มีผู้ใช้ร้อยละ 87.64 

กำรคมนำคมขนส่ง 
1. ทำงบก ระบบกำรคมนำคมทำงบกเป็นระบบที่ส ำคัญที่สุดของจังหวัดโดยเฉพำะในพ้ืนที่

อุตสำหกรรม เพรำะเป็นตัวเชื่อมกำรติดต่อทั้งทำงเรือและทำงรถไฟ มีกำรตัดถนนเชื่อมระหว่ำงจังหวัด  
เข้ำสู่อ ำเภอ ต ำบลและหมู่บ้ำนท ำให้กำรสัญจร และกำรขนส่งสินค้ำมีควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่ งขึ้น  
ถนนส ำคัญที่สำมำรถเดินทำงเข้ำสู่จังหวัดระยองได้แก่ 

- ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (สำยเก่ำ) ผิวจรำจร 4 ช่องทำง เป็นเส้นทำงจำกรุงเทพฯ ผ่ำน
อ ำเภอบำงปู – อ ำเภอบำงปะกง - บำงแสน ศรีรำชำ – พัทยำ – หำดจอมเทียม – สัตหีบ - บ้ำนฉำง  
จนถึง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมระยะทำงทั้ งสิ้น 220 กิโลเมตร เป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำ 
และวัตถุดิบจำกภำคต่ำง ๆ ที่จะมำยังจังหวัดระยอง ปัจจุบันสภำพกำรจรำจรแออัด 

- ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3 (ถนนบำงนำ - ตรำด) เป็นเส้นทำงที่มีผู้ใช้เป็นจ ำนวนมำก      
ทำงหลวงสำยนี้จะเริ่มต้นตรงจุดทำงด่วนด่ำนเฉลิมนคร บำงนำผ่ ำนบำงพลี - บำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
และเชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 3 ที่ กม.ที่ 70 อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ จำกนั้นผู้ใช้รถจะผ่ำนเส้นทำง
เดียวกับเส้นทำงที่ 1 รวมระยะทำง 220 กิโลเมตร ผิวจรำจร 4 ช่องทำง 

- ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 36 (บำยพำส 36) เริ่มต้นที่ กม. 140 อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
ต่อไปยังจังหวัดระยอง ด้วยระยะทำงเพียง 70 กิโลเมตร รวมระยะทำงทั้งสิ้น 210 กิโลเมตร ผิวจรำจร  
4 ช่องทำง และอยู่ระหว่ำงขยำยเป็น 6 ช่องทำงจรำจรในปัจจุบัน 

- ทำงหลวงจังหวัดระยองหมำยเลข 344 (สำยบ้ำนบึง - แกลง) จุดเริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรี  
ผ่ำนอ ำเภอบ้ำนบึง – หนองใหญ่ – อ ำเภอวังจันทร์ และสิ้นสุดที่ อ ำเภอแกลง ระยะทำง 100 กิโลเมตร  
ผิวจรำจร 4 ช่องทำง เหมำะส ำหรับผู้ที่จะเดินทำงมำยังอ ำเภอแกลง หรือเดินทำงไปยังจังหวัดจันทบุรี 
หรือจังหวัดตรำด 

- ทำงหลวงหมำยเลข 7 (มอเตอร์เวย์) เริ่มต้นที่ถนนพัฒนำกำร เขตประเวศ กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่
ต ำบลโป่ง อ ำเภอบำงละมุง ระยะทำง 135 กิโลเมตร จำกนั้นใช้ทำงหลวงหมำยเลข 36 ระยะทำง 
ประมำณ 40 กิโลเมตร จะถึงอ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทำง 175 กิโลเมตร ในปี 2563 จะมีกำรเปิด
ใช้ช่วงต่อจำกพัทยำมำยังท่ีอ ำเภอบ้ำนฉำง จะท ำให้กำรเดินทำงสะดวกข้ึน 
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2. ทำงรถไฟ เส้นทำงรถไฟจำกกรุงเทพฯ ผ่ำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบังถึง
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เป็นเส้นทำงที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้ำของโรงงำนในบริเวณนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุดและนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบั ง แต่ไม่นิยมใช้บริกำรเนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ ำยสูง 
และระยะทำงไม่ไกล ในอนำคตจะเปลี่ยนสภำพเป็นรถไฟควำมเร็วสูงและรถไฟทำงคู่ 

3. ทำงอำกำศ สนำมบินอู่ตะเภำ ภำยในมีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ ระยอง พัทยำ  
ที่รัฐบำลพัฒนำเป็นสนำมบิน แห่งที่ 3 ตั้งอยู่พ้ืนที่ต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง มีสำยกำรบินที่เปิด
บริกำรหลักคือ ไทยแอร์เอเชีย และบำงกอกแอร์เวย์ 

4. ทำงน้ ำ มีท่ำเรือน้ ำลึกท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เพ่ือรองรับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมและ
กำรขนส่งที่เกิดขึ้นตำมแผนพัฒนำพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก เป็นท่ำเรือที่ส ำคัญที่สุดเปิดบริกำรให้แก่
ผู้ประกอบกำรทั้งในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และนิคมอุตสำหกรรมอ่ืนๆ 

 ท่ำเทียบเรือสำธำรณะ 
- ท่ำเทียบเรือทั่วไป คือ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้  เทอร์มินอล จำกัด (TPT) มีพ้ืนที่ 

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

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

 ท่ำเรือเฉพำะกิจ ผู้ลงทุนท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจมีทั้งสิน 10 รำย ประกอบด้วย 
(1) บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด National Fertilizer Co., Ltd (NFC 
(2) ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT) 
(3) บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 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 

ท่ำเรือ ไออำร์พีซี ให้บริกำรเทียบเรือเพ่ือขนถ่ำยสินค้ำ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวก ควำมยำว
ประมำณ 1 ,623 เมตร  ประกอบด้ ว ยท่ ำ เที ยบ เ รื อขนำดใหญ่  6  ท่ ำ  สำมำรถรั บ เ รื อ ได้ ตั้ ง แต่  
ขนำด 1,000 – 250,000 ตัน 

ในส่วนของท่ำเรือเพ่ือกำรท่องเที่ยว เป็นท่ำเรือขนำดเล็ก อยู่ในเขตเทศบำลตำบลเพ เช่น 
ท่ำเรือนวลทิพย์ ท่ำเรือศรีบ้ำนเพ ท่ำเรือเทศบำลต ำบลเพ ท่ำเรือโชคกฤษดำ ท่ำเรืออุทยำนแห่งชำติเขำแหลม
หญ้ำ–หมู่เกำะเสม็ด เป็นต้น 
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แผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่เชื่อมโยง 
 

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 ระยะที่ 3 ประกอบด้วย งำนถมทะเลพ้ืนที่ ประมำณ 1,000 ไร่ งำนขุดลอก
ร่องน้ำและแอ่งลึก 16 เมตร งำนระบบสำธำรณูปโภค งำนอุปกรณ์ควบคุมกำรเดินเรือบริเวณท่ำเรือ ก่อสร้ำง
ท่ำเรืออุตสำหกรรมด้ำนพลังงำน และกำรบริกำร รวมเรียกว่ำ Superstructure เปิดบริกำรใน พ.ศ. 2567 

3. กำรพัฒนำโครงข่ำยขนส่งทำงบก พ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกมีโครงข่ำยถนนค่อนข้ำง
สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึง 

3.1 ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง (มอเตอร์เวย์) หมำยเลข 7 สำยกรุงเทพฯ – บ้ำนฉำง ช่วง
พัทยำ - มำบตำพุด ระยะทำง 31 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2559 จะแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งมีกำรก่อสร้ำง
ถนนโครงข่ำยเชื่อมต่อกับทำงหลวงหมำยเลข 3 บริเวณต ำบลบ้ำนอ ำเภอ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทำง 
7.856 กิโลเมตร นอกจำกนั้น ยังมีสถำนีบริกำรทำงหลวง ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีบริเวณต 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) เป็นแบบไร้รอยต่อแนวเส้นทำงดังกล่ำวจะพำดผ่ำนพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 
สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง ระยะทำงรวมทั้งสิ้น 260 กิโลเมตร เป็นโครงกำรที่ใช้โครงสร้ำงและ
แนวเส้นทำงกำร เดินรถ เดิ มของระบบรถไฟฟ้ำขนส่ งมวลชน ( Airport Rail Link)  ที่ เปิ ด ให้บริ กำร 
อยู่ ในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้ำงทำงรถไฟขนำด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยำย 2 ช่วง  
จำกสถำนีพญำไท ไปยังสนำมบินดอนเมือง และจำกสถำนีลำดกระบัง ไปยังสนำมบินอู่ตะเภำ พร้อมเชื่อม  
เข้ำออกสนำมบิน โดยใช้เขตทำงเดิมของกำรรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ กำรเดินรถในช่วงที่ผ่ำนกรุงเทพฯ ชั้นใน  
จะลดควำมเร็วลงมำที่  160 กม./ชม. และจะวิ่ งด้วยควำมเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ในเขตนอกเมือง  
ประกอบไปด้วยสถำนีรถไฟควำมเร็วสูงจำนวน 9 สถำนี ได้แก่ สถำนีดอนเมือง สถำนีบำงซื่อ สถำนีมักกะสัน  
สถำนีสุวรรณภูมิ สถำนีฉะเชิงเทรำ สถำนีชลบุรี สถำนีศรีรำชำ สถำนีพัทยำ สถำนีอู่ตะเภำ 

5. รถไฟทำงคู่ เชื่อม 3 ท่ำเรือ ได้เร่งดำเนินกำรช่วงกรุงเทพ - นครรำชสีมำ และแก่งคอย -  
มำบตำพุด และจะดำเนินกำรช่วงแก่งคอย – ฉะเชิงเทรำ – แหลมฉบัง - มำบตำพุด ระยะทำง 246.5 กิโลเมตร 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในปี 2561 

6. พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ จังหวัดระยองมีอ่ำงเก็บน้ ำขนำดใหญ่ 2 แห่ง ขนำดกลำง 3 แห่ง  
ขนำดเล็ก 10 แห่ง ปริมำตรเก็บกักรวม 599.77 ล้ำนลูกบำศก์ เมตร น้ ำไหลเข้ำอ่ ำง 652 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี   
แต่ทั้งนี้ควำมต้องกำรน้ ำเริ่มมำกขึ้น คำดว่ำอีก 4 - 5 ปีข้ำงหน้ำปริมำณน้ ำของระยองจะตึงตัวมำก 
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ด้ำนเศรษฐกิจ 
 ภำพรวมข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปีพบว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2561 มีมูลค่ำ 1,045,697 ล้ำนบำท โดยมำ
จำกภำคเกษตรกรรม 18,967 ล้ำนบำท และสำขำกำรผลิตนอกภำคเกษตรกรรม มีมูลค่ำรวมสูง 1,026,73 
ล้ำนบำท ซึ่งมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชำกร เท่ำกับ 1,067,449 บำท/คน/ปี เป็นล ำดับที่ 1 ของประเทศ 

สำขำเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรคลัง  
จังหวัดระยองมีประชำชนเข้ำมำทำงำนและท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจ ำนวนมำก มีกำรประกอบธุรกิจ

กำรค้ำอย่ำงกว้ำงขวำง กำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 
ปี 2561 เศรษฐกิจจะขยำยตัวลดลงร้อยละ 1.4 อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี 
ปี 2562 เศรษฐกิจขยำยตัวโดยประมำณร้อยละ 0.5 อัตรำเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร  
จังหวัดระยองมีควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้ง หำดทรำย ทะเล เกำะต่ำง  ๆ ภูเขำ น้ ำตก 

สวนผลไม้ รวมทั้งอำหำรทะเลที่สด สะอำด มีชำยหำดยำวกว่ำ 100 กิโลเมตร มีเกำะเสม็ดที่ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง ในปี 2562 ข้อมูลจำกส ำนักงำนคลังจังหวัด ประมำณกำรณ์จ ำนวน
นักท่องเที่ยวไว้ 7,738092 คน ถึง 7,784,514 ท ำรำยได้กว่ำ 37,693 ล้ำนบำท นักท่องเที่ยวต่ำงชำติคือ จีน 
มำเลเซีย มีจ ำนวนห้องพักประมำณ 15,000 ห้อง 

สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำน 

            จ ำนวนประชำกรและก ำลังแรงงำน ปี 2562 ตำมกำรรำยงำนของส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดระยองมีประชำกร
ทั้งสิ้นจ ำนวน 918,336 คน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 ที่มีประชำกร จ ำนวน 908,745 คน เป็นผู้มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 757,150 คน จ ำแนกเป็น ผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 582,788คน แยกเปน็ผู้มีงำนท ำ 577,407คน ก ำลัง
แรงงำนทีร่อฤดูกำล 429 คน ผู้ว่ำงงำน 4,952 คน ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก ำลังแรงงงำน มีจ ำนวน 174,362 คน          
และผู้อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี มีจ ำนวน 161,186 คน 
กำรมีงำนท ำ   
 ในปี 2562 ผู้มีงำนท ำในจังหวัดระยอง มีจ ำนวน 577,407คน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561  ที่มีจ ำนวน 
562,765 คน พบว่ำท ำงำนในภำคเกษตรกรรม 114,848 คน คิดเป็นร้อยละ 19.89 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด 
ส่วนผู้ท ำงำนนอกภำคเกษตร มีจ ำนวน 462,559 คน คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของผู้มีงำนท ำทั้งหมด โดยกลุ่มผู้
ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรมจะท ำงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตมำกที่สุด  171,329คน คิดเป็นร้อยละ 37.04 
ของผู้มีงำนท ำนอกภำคเกษตรทั้งหมดรองลงมำได้แก่กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก 89,542 คน ร้อยละ 19.36 กำร
ก่อสร้ำง 52,727 คน ร้อยละ 11.40 กิจกำรโรงแรม และ ภัตตำคำร 48,660 คน ร้อยละ 10.52 และกิจกรรม
บริกำรด้ำนอ่ืน ๆ 22,612 คน ร้อยละ 4.89  
กำรว่ำงงำน   
 จังหวัดระยองมีผู้ว่ำงงำนจ ำนวนทั้งสิ้น 4,952 คน คิดเป็นอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.85 ของก ำลัง
แรงงำนทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มี 4,241 คน(ร้อยละ 0.75 ของก ำลังแรงงำนทั้งหมด) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 (711 คน) ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้ว่ำงงำนจ ำแนกตำมเพศแล้ว พบว่ำเพศชำยอัตรำกำร
ว่ำงงำนสูงกว่ำเพศหญิง โดยเพศชำยมีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.45 (2,622 คน) คิดเป็นร้อยละ 52.95 
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ของผู้ว่ำงทั้งหมด ในขณะที่เพศหญิงมีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.40 (2 ,330 คน) คิดเป็นร้อยละ 47.05 
ของผู้ว่ำงงำนทั้งหมด  
แรงงำนนอกระบบ  
 จำกข้อมูลเบื้องต้นปี 2562 มีผู้ท ำงำนอยู่ในแรงงำนนอกระบบ จ ำนวน 226,573คน หรือร้อยละ 39.24 
ของประชำกรที่มีงำนท ำ ทั้งนี้ แรงงำนนอกระบบเหล่ำนี้จะท ำงำนในภำคเกษตร จ ำนวน 98,442 คน หรือร้อยละ 
43.45 ของแรงงำนนอกระบบทั้งหมด ขณะที่นอกภำคเกษตร มีจ ำนวน 128,131 คน หรือร้อยละ 56.55  
กำรบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  
 ในปี 2562 นำยจ้ำงและสถำนประกอบกำรได้แจ้งต ำแหน่งงำนว่ำง จ ำนวน 13,881อัตรำ          
มีผู้ลงทะเบียนสมัครงำน จ ำนวน 16,981คน ได้รับกำรบรรจุงำน 13,651คน(กำรบรรจุงำนเป็นกำรบรรจุ
งำนจำกต ำแหน่งงำนว่ำงสะสม) โดยกำรบรรจุงำนจะมีอัตรำกำรบรรจุงำนต่อต ำแหน่งงำนว่ำงร้อยละ 98.34 
ส่วนต ำแหน่งงำนว่ำงตำมระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรสูงสุดคือระดับ ปวส. มีควำมต้องกำรร้อยละ 29.62 
(4,112 อัตรำ) รองลงมำเป็นระดับ ปวช. ร้อยละ 29.62(4,111 อัตรำ) ระดับอนุปริญญำ ร้อยละ 12.26 
(1,702 อัตรำ) ระดับประถมศึกษำและต่ ำกว่ำ ร้อยละ10.25 (1,423 อัตรำ) มัธยมศึกษำ ร้อยละ 10.17 
(1,412 อัตรำ) ปริญญำตรี ร้อยละ 7.88 (1,093 อัตรำ) ระดับอ่ืนๆ ร้อยละ 0.17 (24 อัตรำ) และระดับ
ปริญญำโท ร้อยละ 0.03 (4 อัตรำ) ส ำหรับอำชีพที่มีกำรบรรจุงำนมำกที่สุด 3 อันดับแรก คือ อำชีพงำน
พ้ืนฐำน ร้อยละ 17.52 (2,391 คน)อำชีพช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 16.83 (2,298 
คน) และอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำยในร้ำนค้ำและตลำด ร้อยละ 16.72 (2,282 คน) ส่วน
อุตสำหกรรมที่มีต ำแหน่งงำนว่ำงมำกที่สุด คือ กำรผลิต ร้อยละ 28.77 (3 ,993 อัตรำ)              
กำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำว  
 จ ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับใบอนุญำตท ำงำนคงเหลือ ณ เดือน ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 99,117 
คน จ ำแนกเป็นกลุ่มต่ำงๆ ได้ดังนี้  
 1. คนต่ำงด้ำวตลอดชีพ ได้แก่คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรและท ำงำนตำมประกำศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่322 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2515 (ในจังหวัดระยองไม่มีคนต่ำงด้ำวประเภทนี้)  
 2. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 ประเภททั่วไป ได้แก่ คนต่ำงด้ำวที่มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือได้รับอนุญำต
ให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในฐำนะ
นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทำงผ่ำน และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงจ ำนวน 4,264คน  
 3. คนต่ำงด้ำว มำตรำ 9 พิสูจน์สัญชำติได้แก่ คนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำว และ กัมพูชำ ที่หลบหนี
เข้ำเมืองได้รับผ่อนผันให้ท ำงำนและอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ตำมมติคณะรัฐมนตรี ได้ผ่ำนกำรพิสูจน์
สัญชำติและปรับสถำนกำรณ์เข้ำเมืองถูกกฎหมำยเรียบร้อยแล้วจ ำนวน 58,512 คน  
 4. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 9 น ำเข้ำตำม MOU ได้แก่ คนต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำ ลำว และกัมพูชำที่เข้ำมำ
ท ำงำนตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลประเทศต้นทำง จ ำนวน 28,079 คน  
 5. คนต่ำงด้ำว มำตรำ 12 ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน ได้แก่ คนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท ำงำนในรำชอำณำจักร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน (พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ.  2520) หรือกฎหมำยอ่ืน 
ได้แก่ พระรำชบัญญัตินิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 
เช่น นักลงทุน ช่ำงฝีมือ ผู้ช ำนำญกำร จ ำนวน 6,900 คน 
 6. ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่ำงด้ำวที่ไม่ได้รับสัญชำติไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ และ
กระทรวงมหำดไทย ได้ออกเอกสำรเพื่อรอพิสูจน์สถำนะยื่นขอใบอนุญำตท ำงำน จ ำนวน 1,362 คน 
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7. มติ ครม. (3 สัญชำติ) ไตรมำส 4 ไม่มีกำรเข้ำเมืองของคนต่ำงด้ำวประเภทนี้ 
แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ  
 ในปี2562 จังหวัดระยองมีผู้ได้รับอนุมัติไปท ำงำนต่ำงประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น 1,723 คน วิธีกำรเดินทำง
พบว่ำไปโดยวิธีRe-Entry มำกที่สุด จ ำนวน 677 คนคิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมำ ได้แก่ วิธีนำยจ้ำงพำไป
ท ำงำน 645คน(ร้อยละ 37.43) วิธีนำยจ้ำงพำไปฝึกงำน 389คน (ร้อยละ 22.58)และเดินทำงด้วยตนเอง 12 
คน (ร้อยละ 0.70)ส่วนภูมิภำคที่แรงงำนไทยไปท ำงำนส่วนใหญ่ คือ ทวีปเอเชีย มีจ ำนวน 1,459 คน คิดเป็นร้อย
ละ 84.68 ของแรงงำนไทยที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศส ำหรับผู้แจ้งควำมประสงค์ไปท ำงำนต่ำงประเทศในปีนี้มี 
จ ำนวน 212 คน 
กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน  
 ในปี 2562 มีผู้เข้ำรับกำรฝึกยกระดับฝีมือแรงงำน จ ำนวน 3,226 คน กลุ่มอำชีพที่มีผู้เข้ำฝึกสูงสุด    
คือ กลุ่มธุรกิจและบริกำร จ ำนวน 1,395 คน คิดเป็น ร้อยละ 43.24 ของผู้เข้ำฝึกยกระดับฝึมือแรงงำนทั้งหมด 
รองลงมำได้แก่ กลุ่มช่ำงอุตสำหกำร จ ำนวน 701 คน (ร้อยละ 21.73)  กลุ่มช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์602 คน (ร้อยละ 18.66) กลุ่มช่ำงเครื่องกล 508 คน (ร้อยละ 15.75) และกลุ่มช่ำงก่อสร้ำง    
20 คน (ร้อยละ 0.62) มีผู้ผ่ำนกำร ฝึกท้ังหมด 3,203 คน คิดเป็นร้อยละ 99.28  
กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน  
 ในปี 2562 มีผู้เข้ำรับกำรทดสอบทั้งหมด 795 คน โดยเป็นกำรเข้ำรับกำรทดสอบในกลุ่มช่ำงไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์จ ำนวน 742 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของผู้เข้ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
ทั้งหมดและกลุ่มช่ำงอุตสำหกำร จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 มีผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
663คน คิดเป็นร้อยละ 83.39 กำรคุ้มครองแรงงำน จำกกำรตรวจสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 270 แห่ง มีลูกจ้ำง
ผ่ำนกำร ตรวจจ ำนวน 24,968 คน ได้มีกำรตรวจสถำนประกอบกำร ตั้งแต่ขนำด 1-4 คนจนถึง 1,000 คนขึ้นไป 
สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.07 และปฏิบัติไม่
ถูกต้องตำมกฎหมำย จ ำนวน 97 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.93ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด
ระยองได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่งให้สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนทั้ง 97 แห่ง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป 
กำรตรวจควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 มีกำรตรวจควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรทั้งสิ้น 288แห่ง ลูกจ้ำงที่ผ่ำนกำรตรวจจ ำนวน 86,605
คน พบว่ำมีสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำย ควำมปลอดภัย จ ำนวน 217แห่ง หรือร้อยละ 75.35 
ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ ำนวน 71 แห่ง หรือร้อยละ 24.65 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดระยอง 
ได้ด ำเนินกำรออกค ำสั่งให้สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย จ ำนวน 65 แห่ง 
ปรับปรุงให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และส่งเรื่องด ำเนินคดี จ ำนวน 6 แห่ง โดยประเภทอุตสำหกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
มำกที่สุด ได้แก่ กำรผลิต จ ำนวน 53 แห่ง (ร้อยละ 74.65) รองลงมำ ได้แก่ กำรก่อสร้ำง 10 แห่ง (ร้อยละ 14.08) 
กำรเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพำทแรงงำนและข้อขัดแย้งภำยในจังหวัดระยอง 
 ในปี 2562 เกิดข้อเรียกร้อง 99 แห่ง จ ำนวน 109 ครั้ง ลูกจ้ำงที่เก่ียวข้อง 81,735 คน สำมำรถยุติข้อ
เรียกร้องได้ 80 แห่ง ลูกจ้ำงที่เก่ียวข้อง 69,544 คน คิดเป็นร้อยละ 80.81 ส่วนอีก 19 แห่ง อยู่ระหว่ำงเจรจำ 
กันเองโดยระบบทวิภำคีคิดเป็นร้อยละ 19.19 เกิดข้อพิพำทแรงงำนจ ำนวน 14 แห่ง ลูกจ้ำงที่เก่ียวข้อง 10,217
คน ยุติขอ้พิพำทได้11 แห่งคิดเป็นร้อยละ 78.57 ข้อพิพำทยังไม่ยุติ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.43 
เกิดข้อขัดแย้ง จ ำนวน 7 แห่ง ลูกจ้ำงท่ีเกี่ยวข้อง 4,784 คน ยุติข้อขัดแย้งได้ ร้อยละ 100 
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กำรสวัสดิกำร 
 มีกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนแรงงำนในสถำนประกอบกำรโดยส่งเสริม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำร
แรงงำน จ ำนวน 144 แห่งลูกจ้ำงได้รับกำรส่งเสริม จ ำนวน 11,567 คน ส่งเสริมสวัสดิกำรมุมนมแม่ 
จ ำนวน 3 แห่ง ลูกจ้ำงได้รับกำรส่งเสริม 27 คน 
กำรประกันสังคม  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 พบว่ำจังหวัดระยองมีสถำนประกอบกำรที่ขึ้น ทะเบียนประกันสังคม 
จ ำนวน 9,384 แห่ง มีผู้ประกันตนรวมทั้งสิ้น 549,590 คน (เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561  ที่มีสถำนประกอบกำรขึ้น
ทะเบียนประกันสังคม จ ำนวน 9,211 แห่ง ผู้ประกันตน 492,226 คน) โดยเป็นผู้ประกันตนมำตรำ 33 จ ำนวน 
480,290 คน ผู้ประกันตนมำตรำ 39 จ ำนวน 33,303 คน และผู้ประกันตนมำตรำ 40 จ ำนวน 35,997 คน 
และมีสถำนพยำบำลในสังกัดประกันสังคม ที่เป็น โรงพยำบำลของรัฐบำลจ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลระยอง 
โรงพยำบำลเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลมงกุฎระยอง และโรงพยำบำลจุฬำรัตน์ระยอง 
 กองทุนประกันสังคม ในปี 2562 มีกำรจ่ำยเงินกองทุน จ ำนวน 1,233,677,034.74 บำท มี
ผู้ใช้บริกำรจ ำนวน 668,780 คนหรือร้อยละ 121.69 ของผู้ประกันตนทั้งหมด ประเภท ประโยชน์ทดแทนที่
ผู้ประกันตนใช้บริกำรมำกที่สุด ได้แก่สงเครำะห์บุตร จ ำนวน 516,696 คน หรือ ร้อยละ 77.26 ของผู้ใช้บริกำร
ทั้งหมด ส ำหรับปริมำณกำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนพบว่ำกรณี  สงเครำะห์บุตรมีกำรจ่ำยเงินสูงสุดถึง 
337,358,300.00บำท หรือร้อยละ 27.35 ของเงินประโยชน์ทดแทนท่ีจ่ำย 
กำรเลิกจ้ำงแรงงำน 
 มีสถำนประกอบกิจกำรในจังหวัดระยองที่เลิกจ้ำงพนักงำนจ ำนวน 914 แห่ง จ ำนวนพนักงำนที่ถูกเลิก
จ้ำง 4,250 คน โดยประเภทอุตสำหกรรมที่เลิกจ้ำงพนักงำนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อุตสำหกรรมประเภทอ่ืนๆ 
จ ำนวน 742 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.18 กำรผลิตจ ำนวน 81 แห่ง (ร้อยละ 8.86) กำรก่อสร้ำง จ ำนวน 30 
แห่ง (ร้อยละ3.28) กิจกรรมบริกำรด้ำนอ่ืนๆ 18 แห่ง (ร้อยละ 1.97) และ กำรขำยส่ง  กำรขำยปลีก             
กำรซ่อมแซมยำนยนต์ฯ จ ำนวน 16 แห่ง (ร้อยละ 1.75) ส่วนอุตสำหกรรมที่มีจ ำนวนพนักงำนที่ถูกเลิกจ้ำงสงูสุด 
คือ อุตสำหกรรมประเภทอ่ืนๆ มีพนักงำนที่ถูกเลิกจ้ำง จ ำนวน 3,299 คน คิดเป็นร้อยละ 77.62 
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำน  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู สมรรถภำพกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 2 
จ ำนวนทั้งสิ้น 344 คน ลักษณะกำรบำดเจ็บมำก ที่สุด ได้แก่  บำดเจ็บทำงกำรเคลื่อนไหว จ ำนวน 326 คน      
คิดเป็นร้อยละ 94.77ของผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู ทั้งหมด รองลงมำได้แก่ กำรบำดเจ็บอ่ืนๆ เช่น กำรฟัง กำรพูดฯลฯ 
จ ำนวน 15คน คิดเป็นร้อยละ 4.36 และทำงกำรมองเห็น จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87 มีผู้สิ้นสุดกำรฟ้ืนฟู 
จ ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51ของผู้เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูทั้งหมด โดยกลับไปประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงเดิม 
จ ำนวน 76 คน ประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 67คน และประกอบอำชีพกับนำยจ้ำงใหม่ 17 คน 
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แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจังหวัดระยอง 

วัดลุ่มมหำชัยชุมพล 
 วัดลุ่มมหำชัยชุมพล เดิมชื่อวัดลุ่มมหำชัยชุมภูพล ตั้งอยู่เลขท่ี 019 ถ.ตำกสินมหำรำช ในเขตเทศบำลนคร 
อ . เ มื อ ง  จ . ร ะยอง  ประวั ติ ค ว ำม เป็ น ม ำ ไม่ มี ผู้ ใ ดทร ำบว่ ำ ส ร้ ำ ง ขึ้ น เ มื่ อ ใ ด  หรื อ ใคร เป็ นผู้ ส ร้ ำ ง  
แต่สันนิษฐำนว่ำสร้ำงมำ ๓๐๐ กว่ำปีแล้วก่อนสมัยพระเจ้ำกรุงธนบุรี ตำมประวัติว่ำพระเจ้ำกรุงธนบุรีพำทหำร 
และพลเรือน อพยพมำผูกช้ำงม้ำพักแรมที่โคนต้นสะตือใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณวัดลุ่มกับวัดเนินติดต่อกันและสะตือต้น
นั้นยังปรำกฎอยู่ทุกวันนี้ 

ปีพ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระสังฆรำช กรมพระวชิรญำณวงศ์ วัดบวรนิ เวศ สมัยด ำรงสมณศักดิ์ 
ที่พระญำณวรำภรณ์ ได้รวมเอำวัดลุ่มกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกัน เพ่ือให้ประชำชนได้มีควำมสำมัคคีรักใคร่  
กลมเกลียวกัน เมื่อรวมเข้ำด้วยกันท ำให้วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๕ ไร่ ๒ งำน ๔๓ วำ 
  ปูชนียวัตถุโบรำณของวัดปรักหักพังไปเป็นส่วนมำก ที่มีอยู่ก็ยำกจะซ่อมแซมปฎิสังขรณ์ให้ดีขึ้นมำได้ เช่น 
หอไตร อุโบสถ เจดีย์ หอระฆัง จึงเพียงสงวนไว้ให้เป็นของเก่ำ ส่วนที่สร้ำงขึ้นใหม่ ได้แก่ อุโบสถ เสนำสนะ  
หอสวดมนต์ ศำลำกำรเปรียญ โรงเรียนปริยัติธรรมและศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชแบบจัตุรมุข ใกล้ต้น
สะตือประวัติศำสตร์ต้นนั้น ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้ำไปกรำบไหว้สักกำระกันไม่ขำดระยะ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เสนำสนะที่สร้ำงขึ้นใหม่ โดยเฉพำะอุโบสถได้วำงศิลำฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๑๓ ขนำดยำวเกือบ ๒๑ 
เมตร กว้ำง ๑๗ เมตร ลักษณะเป็นทรงจัตุรมุขสวยงำม เมื่อมองด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง ด้ำนหลังจะเห็นตัวอุโบสถตั้ง
ตระหง่ำนสง่ำงำมทั้ง ๔ ชั้น  มุงด้วยกระเบื้องลอนสีน้ ำตำลแก่ มีช่อฟ้ำ ๑๖ ตัว อ่อนช้อยทวยระหงส์ ถัดลงมำมี
ใบระกำหำงหงส์ ๗๘ ตัว ลักษณะเหมือนพญำนำคประดับด้วยกระจกสีเหลืองทองหน้ำบันลำยไทยสวยงำม มองถัด
ลงมำจะเห็นคันทวยอันอ่อนช้อย บัวปลำยเสำมีลักษณะเป็นกลีบบัวบำนขึ้นไปตำมคอเสำซึ่งเป็นเหมือนรังผึ้ง มีเทพ
นมอยู่ตรงกลำงรำวกับจะอนุโมทนำสำธุกำรข้ำงอุโบสถ ด้ำนในปูด้วยหินอ่อนสระบุรี ภำยในประดิษฐำนพระประธำน
แบบพระพุทธชินรำชจ ำลองจำกเมืองพิษณุโลกเนื้อทองเหลืองลงรักปิดทอง หน้ำตักกว้ำง ๔ ศอก ๙ นิ้ว ประทับบนแท่น
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สูงด้วยพุทธลักษณะสง่ำงำม ถัดลงมำมีพระอัครสำวกซ้ำยขวำ  
 วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดประวัติศำสตร์ของชำวเมืองระยอง สมัยเมื่อ ๓๐๐ กว่ำปีที่ผ่ำนมำ สมเด็จพระเจ้ำตำก
สินมหำรำชได้เสด็จเดินทัพมำพักแรม และรวบรวมพลของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จไปยึดเมืองจันทบุรี และกลับไป 
กู้ชำติไทยให้กลับคืนมำเป็นเอกรำช ทำงวัดได้สร้ำงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ขนำดเท่ำองค์จริง
และศำลที่ประทับ เพ่ือให้ลูกหลำนไทยจีนได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในประวัติศำสตร์ ในช่วง
เทศกำลตรุษจีนทุกปีจะมีประชำชนเข้ำไปกรำบไหว้สักกำระจ ำนวนมำก โดยมีต้นสะตือประวัติศำสตร์ยังคง 
แผ่สำขำก่ิงก้ำนให้ควำมร่มรื่นอยู่จนทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

วัดป่ำประดู่ 

 วัดป่ำประดู่ ก่อนสร้ำงวัดเมื่อประมำณ พ.ศ.2372 โดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ อุปัชฌำย์เทียน เดิมจ ำ
พรรษำอยู่ที่ วัดเนิน (หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ วัดอินทรสมบัติ ปัจจุบันรวมกับวัดลุ่มมหำชัยชุมพล) ได้มำพบ
สถำนที่แห่งนี้เป็นวัดร้ำง มีต้นตะเคียนเป็นจ ำนวนมำก มีซำกวัดที่เหลือแต่ซำกโบสถ์ ซำกพระพุทธรูปปำงไสยำสน์ 
และซำกองค์พระประธำน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปำงป่ำเลไลยก์ วัดป่ำประดู่แห่งนี้จึงเคยมีชื่อเดิมว่ำ "วัดป่ำเลไลยก์" 
อุปัชฌำย์เทียนจึงได้มำจ ำพรรษำเพ่ือบ ำเพ็ญวิปัสสนำกรรมฐำนอยู่ที่นี่ บรรดำชำวบ้ำนที่อยู่ใกล้เคียงศรัทธำเลื่อมใส
ในท่ำน จึงชักชวนกันสร้ำงกุฏิถวำย และร่วมกันฏิสังขรณ์วัดนี้จนเจริญสืบมำต่อมำ เเละเพ่ือให้สอดคล้องกับนำม
หมู่บ้ำนที่วัดตั้งอยู่คือ ตลำดท่ำประดู่ อีกทั้งเพรำะมีต้นประดู่ใหญ่อยู่ภำยในวัดเป็นจ ำนวนมำกและเพ่ือมิให้ชื่อวัด
พ้องกับวัดป่ำเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรีด้วย จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงได้เปลี่ยนนำมวัดเป็น “วัดป่ำประดู”่  
 ภำยในวัดป่ำประดู่ มีพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ำยที่เก่ำแก่ เป็นพระพุทธไสยำสน์ที่แปลกที่ สุด 
ในประเทศไทย โดยปกติแล้วเมื่อมีกำรสร้ำงองค์พระปำงสีหไสยำสน์ มักจะสร้ำงประทับอยู่ในท่ำนอนตะแคงขวำ 
แต่พระพุทธไสยำสน์ที่วัดป่ำประดู่สร้ำงในท่ำนอนตะแคงซ้ำย มีควำมยำว ๑๑.๙๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร ขนำด
ใหญ่ โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ พระครูสมุทรสมำนคุณ (แอ่ว) อดีตเจ้ำอำวำส ได้บูรณะองค์พระส่วนที่ช ำรุดแล้วปิด
ทองใหม่ มีผู้สันนิษฐำนว่ำ เป็นกำรสร้ำงตำมพระพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้ำกระท ำยมกปำฏิหำริย์ให้พวก
เดียรถีย์ชม โดยมีพระพุทธนิมิตแสดงอำกำรอย่ำงเดียวกับพระพุทธเจ้ำเป็นคู่ๆ เมื่อถึงอิริยำบถไสยำสน์จึง 
ผินพระพักตร์เข้ำหำกันเป็นกำรนอนตะแคงซ้ำย และขวำในลักษณะเดียวกัน ผู้สร้ำงจึงสร้ำงให้มีนัยของพุทธ
ปำฏิหำริย์ดังกล่ำว จึงสร้ำงเป็นพระนอนตะแคงซ้ำย ซึ่งลักษณะพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ำยมีควำมพิเศษคือ  
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มีกำรหนุนพระเศียรด้วยหัตถ์ซ้ำย สังเกตจำกพระเกศ ไรพระศก จีวรแล้ว น่ำจะอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุ ธยำ 
จนกระทั่งได้รับกำรบูรณปฏิสังขรณ์ ดูแลรักษำอย่ำงดี ไม่มีใครทรำบอำยุและประวัติมำก่อน ดูจำกพระเกศ  
ไรพระศก จีวรแล้ว น่ำจะเป็นอิทธิพลสมัยอยุธยำปัจจุบันพระพุทธรูปทั้งสององค์ ได้รับกำรบูรณะไว้ จึงถือเป็นพระ
เก่ำแก่คู่บ้ำนเมืองของระยองแห่งหนึ่ง และวัดป่ำประดู่ได้รับกำรยกฐำนะเป็น พระอำรำมหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ 
  วัดป่ำประดู่ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง ในเขตเทศบำลนครระยอง ถนนสุขุมวิท จึงเป็นวัดที่มีควำมส ำคัญต่อ
ชุมชนในกำรปฏิบัติศำสนกิจและพิธีกำรทำง ศำสนำของประชำชนในเมือง 
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พระเจดีย์กลำงน้ ำ 

 พระเจดีย์กลำงน้ ำ สถำนที่ที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง อีกทั้งผู้คนชำวระยอง
ยังให้ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนเกำะกลำงในแม่น้ ำระยองและล้อมรอบไปด้วยน้ ำกับป่ำ  
ชำยเลน ที่ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีเนื้อที่ประมำณ 52 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

     พระเจดีย์กลำงน้ ำ ระยอง เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงระฆังขนำดย่อม มีควำมสูงประมำณ 10 เมตร โดย
สร้ำงขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2416 สมัยที่พระยำศรีสมุทรโภคชัยชิตสงครำม (เกตุ ยมจินดำ) ครั้นเป็นเจ้ำเมืองระยอง ซึ่งมี
จุดประสงค์ในกำรสร้ำงเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ส ำหรับให้ชำวเรือหรือผู้โดยสำรได้ทรำบว่ำเดินทำงมำถึงจังหวัดระยอง
แล้วนั่นเอง เนื่องจำกเส้นทำงกำรคมนำคมในยุคสมัยนั้นมีเพียงทำงน้ ำเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำสู่ตัวเมืองระยองสะดวก
ที่สุด 
    กำรสร้ำงพระเจดีย์กลำงน้ ำที่จังหวัดระยองนี้ สันนิษฐำนกันว่ำน่ำจะเป็นกำรเจริญรอยตำม  
“พระสมุทรเจดีย์” ที่อยู่ เมืองสมุทรปรำกำร เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ เดินทำงที่มำถึงได้ทรำบว่ำใกล้จะถึง
กรุงเทพมหำนครแล้ว และช่วงประมำณกลำงเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งเข้ำสู่ช่วงฤดูน้ ำหลำกนั้น จะจัดงำนประเพณี
ต่ำงๆ ทั้ งกำรทอดกฐิน ลอยกระทง แข่ง เรือยำว และงำนห่มผ้ำพระเจ ดีย์กลำงน้ ำ  โดยจะต้องเป็น 
ผ้ำสีแดงท่ีมีควำมยำว  6 เมตร และใช้คน 2 คนในกำรปีนขึ้นไปห่มด้ำนบนของเจดีย์ 
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เกำะเสม็ด        

 เกำะเสม็ด เป็นเกำะในต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในพ้ืนที่ของอุทยำนแห่งชำติเขำ
แหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับควำมนิยมทั้งจำกชำวไทย 
และต่ำงประเทศ อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งบ้ำนเพประมำณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 3,125 ไร่ มีลักษณะเป็นรูป
สำมเหลี่ยม เชื่อกันว่ำคือเกำะแก้วพิสดำร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ อำจเป็นเพรำะที่เกำะเสม็ดนี้
มีหำดทรำยขำวละเอียดอยู่ทั่วไป เหตุที่ชื่อว่ำเกำะเสม็ดก็เพรำะมีต้นเสม็ดขำวและเสม็ดแดงขึ้นอยู่มำก ชำวบ้ำน
น ำมำใช้เป็นไต้เพ่ือจุดไฟ  

 

 

 

 

 

บนเกำะเสม็ดไม่มีแม่น้ ำล ำคลอง เป็นภูเขำและป่ำไม้เบญจพรรณ ประมำณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภำคม-กันยำยน ช่วงเดือนพฤษภำคมมีมรสุมและคลื่นลมจัดมำก เดือนสิงหำคมมีฝนตกชุก 
คนที่อำศัยส่วนใหญ่เป็นชำวเกำะที่อำศัยอยู่แต่ดั้งเดิม ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลลักษณะแบ่งปันกันรู้จักกันแบบทุกบ้ำน 
ส่วนช่วงที่ไม่มีมรสุมจะเป็นฤดูท่องเที่ยว เนื่องจำกบนเกำะมีที่พักและสถำนพักตำกอำกำศหลำยแห่ง ที่ตั้งเสม็ด อยู่
ตอนบนของอ่ำวไทย ห่ำงจำกชำยฝั่ง ต ำบลบ้ำนเพ อ ำเภอเมืองระยอง 6.5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 5.127 ตำรำง
กิโลเมตร มีลักษณะแคบและยำวในแนวเหนือใต้ ยำวประมำณ 6.8 กิโลเมตร มีควำมกว้ำงที่สุด 2.5 กิโลเมตรทำง
ทิศเหนือของเกำะและแคบเรียวยำวลงไปทำงทิศใต้ มีส่วนที่แคบที่สุด 200 เมตรที่ตอนกลำงและตอนใต้ของเกำะ  

สภำพภูมิประเทศของเกำะเสม็ด มีสันเขำเป็นแกนยำวจำกทิศเหนือลงมำทำงใต้ ฝั่งตะวันตก 
ของเกำะเป็นหน้ำผำสูงชันและค่อยๆลำดเอียงสู่ฝั่งตะวันออกซึ่งมีอ่ำวและชำยหำดที่สวยง ำมจ ำนวนมำก  
ส่วนฐำนของเกำะอยู่ด้ำนทิศเหนือ ซึ่งหันเข้ำสู่ฝั่งบ้ำนเพ มีภูเขำสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีพ้ืนที่รำบขนำดเล็ก
รอบอ่ำวต่ำงๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ทำงด้ำนเหนือและตะวันออกของเกำะ บริเวณปลำยแหลมด้ำนใต้มีเกำะเล็กๆ 3 
เ กำะ  คื อ  เกำะจั นทร์  เ กำะสั นฉลำม  และ เกำะหิ นขำว  ซึ่ ง เป็ นหิ นล้ วน  ไม่ มี ต้ น ไม้  เป็ นที่ อ ำศั ย 
และวำงไข่ของนกนำงนวล 
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หำดแม่ร ำพึง 

 หำดแม่ร ำพึง เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง น้ ำทะเลสีครำม สดใส มองเห็น
ทรำย มีร้ ำนอำหำรทะเลจ ำนวนมำกส ำหรับรองรับนักท่องเที่ ยวที่ เ ดินทำงมำพักผ่อน มีจุดชมวิว 
ที่น่ำสนใจ คือ ลำนหินขำว นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยวจังหวัดระยอง ถ้ำไม่ได้มำที่นี่ ถือว่ำมำไม่ถึงจังหวัด
ระยอง ชำยหำดมีควำมยำว 12 กิโลเมตร มีร้ำนอำหำรทะเลตำมริมชำยหำด เล่นน้ ำทะเล พักผ่อนริมชำยหำด เป็น
ชำยหำดที่ไม่ไกลจำกตัวเมือง ถือได้ว่ำเป็นชำยหำดที่หน้ำต่ำงของเมืองระยอง 
  

 

 

 

 

 

 

 หำดแม่ร ำพึง หรือเรียกอีกชื่อว่ำ ก้นอ่ำว จะมีนักท่องเที่ยวมำแวะตลอดปี เพ่ือแวะรับประทำนอำหำร
ทะเลสดๆ กิจกรรมบนชำยหำดแห่งนี้ มีหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งเล่นน้ ำทะเล เดินชมทิวทัศน์ พักผ่อนนอนเล่นบน
เก้ำอ้ีชำยหำด และถ้ำจะค้ำงคืน ก็มีบังกำโล รีสอร์ท โรงแรม ทุกระดับคอยบริกำรอยู่สองข้ำงทำง อยู่ห่ำงจำกบ้ำน
เพประมำณ 6 กิโลเมตร และห่ำงจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2 ประมำณ 9 กิโลเมตร และห่ำงจำกที่ท ำกำร
อุทยำนแห่งชำติ 500 เมตร ชำยหำดมีควำมลำดชันน้อย ทอดตัวตั้งแต่เชิงเขำแหลมหญ้ำยำวออกไปถึง 12 
กิโลเมตร ขนำนไปกับทิวสนทะเลที่ให้ควำมร่มรื่นตลอดแนว น้ ำทะเลใส เหมำะส ำหรับกำรเล่นน้ ำ ยกเว้นบำงช่วง
ของหำดที่มีควำมแปรปรวนของกระแสน้ ำและพ้ืนทะเลเป็นแอ่งกระทะ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติจะติดป้ำย
เตือนไว้ นักท่องเที่ยวจึงควรปฏิบัติตำมค ำเตือนอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือควำมปลอดภัย สุดชำยหำดแม่ร ำพึง เป็นที่ตั้ง
ของหมู่บ้ำนชำวประมงชื่อ บ้ำนก้นอ่ำว เป็นหมู่บ้ำนที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชำวประมง ทั้งยังเป็น
จุดชมพระอำทิตย์ตกอีกด้วย ช่วงที่น่ำเที่ยวคือหน้ำร้อน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไม่ขำดแม้ในฤดูฝน 
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ทุ่งโปรงทอง 

           ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่บริเวณริมปำกแม่น้ ำประแส ใกล้กับเทศบำลต ำบลปำกน้ ำกระแส อ ำเภอแกลง 
จังหวัดระยอง มีบริกำรร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
       “ทุ่งโปรงทอง” ป่ำชำยเลนที่ถือได้ว่ำมีขนำดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมกว่ำ 
6,000 ไร่ ทุ่งโปรงทองมิใช่เพียงแค่แหล่งหำปู กุ้ง หรือหอยของชำวบ้ำนที่นั้นเท่ำนั้น เพรำะได้มีกำรปรับปรุง
พัฒนำให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่ปำกน้ ำประแส ได้มีกำรสร้ำงสะพำนไม้เป็นทำงเดินศึกษำ
ธรรมชำติของป่ำชำยเลนแสมภู่ สะพำนไม้ที่ทอดตัวลอยเหนือป่ำโกงกำงระยะกว่ำ 1 กิโลเมตร ให้ควำมรู้สึก
เหมือนกับเดินอยู่เหนือยอดไม้ เหล่ำแมกไม้ยำมเมื่อถูกแสงแดดส่องกระทบมองคล้ำยกับทุ่งสีทองอร่ำมตำ 
โดยเฉพำะในช่วงพระอำทิตย์ก ำลังขึ้นหรือช่วงเวลำบ่ำยแก่ จะงดงำมเป็นที่สุด 

 

 

 

 

 

 

ปำกน้ ำประแส 

           ตั้งอยู่ที่ต ำบลปำกน้ ำประแส อ ำเภอแกลง สถำนที่แห่งนี้เป็นสถำนที่ตั้งศำลสมเด็จกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ พระบิดำแห่งกองทัพเรือไทย นอกจำกนี้บริเวณปำกแม่น้ ำประแสยังเป็นที่อำศัยของแหล่งชุมชน 
แหล่งกำรค้ำ และกำรเกษตร รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้ภำคตะวันออก ตลอดจนกำรวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อีกทั้งชำวบ้ำนในชุมชนยังได้รวมกลุ่มกันอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม โดยมีกิจกรรมล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตคนชำวคลองริม
แม่น้ ำประแส อันเป็นสำยน้ ำส ำคัญของจังหวัดระยอง 
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สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำระยอง 
   สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำระยอง เป็นกลุ่มงำนหนึ่งของ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยฝั่ง
ตะวันออก สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเล ส ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นสถำนที่ซ่ึงรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต ปลำทะเลสวยงำม และสัตว์ทะเลที่หำ
ยำก เพ่ือให้ควำมรู้แก่เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป ผู้เข้ำมำเยี่ยมชม ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรด ำรงชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์น้ ำ นอกจำกนี้ผู้เข้ำเยี่ยมชมยังจะได้รับควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพกำรท ำประมง 
เรือประมง และเครื่องมือประมงชนิดต่ำงๆ รวมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรประมงของไทย จำกกำรแสดงในส่วน
นิทรรศกำร อันจะก่อให้เกิดควำมรักและหวงแหนในทรัพยำกรสัตว์น้ ำของไทย  

 

 

 

 

 

 

อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง 
 อุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงภำคตะวันออกของประเทศ มีสภำพป่ำดง
ดิบที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งก ำเนิดต้นน้ ำล ำธำรของจังหวัดระยอง มีสัตว์ป่ำชุกชุม และมีธรรมชำติที่สวยงำม เช่น 
น้ ำตก หน้ำผำ ถ้ ำ ทิวทัศน์ตำมธรรมชำติที่งดงำม โดยอุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ-เขำวง เป็นพ้ืนที่ที่มีป่ำอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ ำตกที่ใสสะอำด ถ้ ำที่มีควำมงดงำมตำมธรรมชำติ จึงนับได้ว่ำ 
แหล่งท่องเที่ยวนี้มีควำมสมบูรณ์มำก 
 อดีตมีสภำพเป็นป่ำดงดิบที่คงควำมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ ำที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำประแส และเป็นพ้ืนที่
ป่ำผืนใหญ่และสมบูรณ์ของจังหวัดระยอง ต่อมำมีกำรเปิดป่ำท ำสัมปทำนไม้ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติถูกท ำลำย  
จึงมีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดพื้นที่ป่ำเขำชะเมำและป่ำเขำวงให้เป็นอุทยำนแห่งชำติ ในวันที่ 31 ธันวำคม 2518 
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https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2768
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/1763
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อนุสำวรีย์สุนทรภู่ 
 อนุสำวรีย์สุนทรภู่ เป็นอนุสำวรีย์ที่สร้ำงเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น อนุสำวรีย์นี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2513 มีพ้ืนที่ 8 ไร่ครึ่ง เป็นที่ประดิษฐำนรูปหล่อสุนทรภู่นั่งเด่น
สง่ำในท่ำที่ก ำลังแต่งโคลงกลอนอยู่หน้ำสระน้ ำใหญ่ เบื้องล่ำงมีรูปหล่อพระอภัยมณีก ำลังเป่ำปี่ และในสระน้ ำใหญ่
นั้นมีรูปหล่อนำงเงือกแสนสวย กับนำงผีเสื้อสมุทรที่ก ำลังเอ้ือมมือจะยื้อยุดพระอภัยมณี นับว่ำเป็น อนุสำวรีย์กวี 
แห่งแรกและแห่งเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทำงต ำบลกร่ ำ อ ำเภอแกลง ประมำณ      
5 กิโลเมตร เป็นอนุสำวรีย์ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่ำนสุนทรภู่ กวีศรีรัตนโกสินทร์ และในวันที่ 26 มิถุนำยนของ
ทุกปี จะมีพิธีเซ่นไหว้บวงสรวง สักกำระดวงวิญญำณของท่ำน กำรแสดงนิทรรศกำร และละครในวรรณกรรมของ
สุนทรภู่ โดยจังหวัดระยองจัดให้เป็นงำนที่ยิ่งใหญ่ นอกจำกนี้บริเวณด้ำนหน้ำยังมีร้ำนค้ำขำยอำหำรของกินของฝำก
หลำยร้ำนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ 
 

 

 

 
 

ตลำดเกำะกลอย 

 ตลำดเกำะกลอย เป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของชำวระยอง เป็นชุมชนขนำดเล็ก ที่ประกอบไปด้วย
เรือนบ้ำนร้ำนตลำดที่อยู่กันอย่ำงเอ้ืออำทร บ้ำนเรือนรวมหมู่อิงกระแสสำยน้ ำ มีมิตรจิตมิตรใจในกำรใช้ชีวิต  
มีตลำดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนซื้อขำยหล่อเลี้ ยงชุมชนให้ เจริญเติบโต ผ่ำนยุคสมัยมำกระทั่ งปัจจุบัน  
ด้วยบรรยำกำศที่ชวนให้รื้อฟ้ืนคืนอดีต ภำพควำมเป็นอยู่ครำวครั้งเก่ำก่อน ร่วมลิ้มชิมรสกับหลำกหลำยอำหำรกำร
กิน และปล่อยใจให้รื่นรมย์กับเรือนบ้ำนร้ำนตลำดบรรยำกำศย้อนยุค 
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 ตลำดเกำะกลอย เป็นตลำดย้อนยุค แหล่งช้อป ชิมชิลในตัวเมืองระยอง ภำยในตัวตลำดมีพ้ืนที่ไม่
กว้ำงขวำงมำกนักเป็นเรือนแถวไม้กลำงสระน้ ำตกแต่งออกแนวโบรำณเพ่ือให้เข้ำกับ บรรยำกำศของควำมเป็น
ตลำดเก่ำ ชวนให้ถึงกลิ่นอำยของควำมเป็นอดีตในวันวำนตกแต่งด้วย ของเก่ำโบรำณต่ำง ๆ มีทำงเดินทอดยำวไป
ตำมริ มส ระน้ ำ ร ะหว่ ำ ง เ ต็ ม ไปด้ ว ยกั บ ร้ ำนค้ ำ ตลอดทั้ ง สอง  แนวทำง เดิ น เป็ น ร้ ำน  ของที่ ร ะลึ ก 
 ของสะสม งำนแฮนด์เมด ร้ำนขำยของเล่น ร้ำนเสื้อผ้ำ จำกร้ำนค้ำก็จะพบกับโซนร้ำนอำหำรที่ค่อนข้ำงกว้ำง  

 

 

 

 

 

 

สตรอว์เบอร์รีทำวน์ 

           สตอรเบอร์รี่ทำวน์อยู่ในสวนอยู่ของบรุคไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท ซึ่งเนื้อที่แบ่งพ้ีนที่ ต่ำงๆ ได้แก่ สตรอ
เบอร์รี่มีประมำณ 60 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นสวนน้ ำ 60 ไร่ และส่วนที่เป็นอำคำรต่ำง ๆ อีก 30 ไร่ ส่วนของน้ ำยังอยู่ใน
แผนจะกั้นเป็นเขื่อนจะมีพ้ืนที่น้ ำอยู่ 30 ไร่ มีกิจกรรมทั่วไป เช่น จักรยำนน้ ำ  ส่วนตัวพ้ืนที่ของสตอรเบอรี่ทำวน์ 
เป็นหุบเขำท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกับในต่ำงประเทศที่มีกำรสร้ำงบ้ำนเมืองเค้ำอยู่บนเขำ มีเนิน เขำ บันได ต่ำงๆ ท ำให้
สอดคล้องกับเขำกับสตอรเบอรี่ทำวน์ที่ เต็มไปด้วยต้นไม้ สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำง
สถำปัตยกรรมต่ำงประเทศกับตัวต้นไม้ที่อยู่ในหุบเขำแวดล้อมสดชื่น  
 จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรอเบอร์รี่ทำวน์คือมำสคอตรูปสตอรเบอรี่ใส่มงกุฎเป็นเจ้ำชำยมีควำม
สูงประมำณ 2 เมตร ขนำดใหญ่ยักษ์ ชื่อ Prince of Strawberry ที่ตั้ งโดดเด่นอยู่ริมสระน้ ำ ส่วนที่สอง
สถำปัตยกรรมที่สร้ำงเป็นตัวเมืองฮอลแลนด์ มีกังหันสร้ำงย่อมำครึ่ งหนึ่งของจริงอยู่ประเทศฮอลแลนด์ มีขนำด
ใหญ่ที่สุดในภำคตะวันออกมีควำมละม้ำยคล้ำยคลึงตัวของจริงมำก ส่วนที่สำมคือตัวอำคำรต่ำงๆ ซึ่งได้กำรตกแต่ง
มำจำกช่ำงปั้นฝีมือชั้นหนึ่งของเมืองไทย วำดรูปต่ำงๆ ซึ่งสถำปัตยกรรมค่อนข้ำงประณีตส่วนที่สี่ก็เดินเข้ำไปถึง
ต ำแหน่งที่สร้ำงมีผ่ำนล ำธำรๆ เป็นน้ ำตกจำกภูเขำที่ลงมำมีบรรยำกำศคล้ำยคลึงกับป่ำอะเมซอน ได้ไปหำพันธุ์ไม้
ต่ำง ๆ ให้คล้ำยคลึงกับตัวป่ำอะเมซอนมำกที่สุด 
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อุทยำนแห่งชำติเขำเเหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด 
 อุทยำนแห่งชำติเขำเเหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชำยฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทยในท้องที่อ ำเภอ
แกลง และอ ำเภอเมือง จังหวดระยอง ครอบคลุมพ้ืนที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกำะต่ำงๆ ประกอบด้วย
เกำะ เสม็ ด  เ ก ำะจั นทร์  เ ก ำะทะลุ  เ ก ำะกุ ฎี  เ ก ำะมะขำม  และ เกำะปลำยตี น  เ ข ำแหลมหญ้ ำ  
และชำยทะเลด้ำนทิศตะวันตกของเขำแหลมหญ้ำ สถำนที่ที่เด่นที่สุดเป็นที่รู้จักกันดี คือ เกำะเสม็ดหรือเกำะแก้ว
พิศดำร ซึ่งกล่ำวไว้ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ควำมงดงำมตำมธรรมชำติของอุทยำนแห่งชำติแห่งนี้  
เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศว่ำ มีทิวทัศน์สวยงำม เหมำะส ำหรับกำรพักผ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ-หมู่ เกำะเสม็ด จัดเป็นอุทยำนแห่งชำติประเภทชำยฝั่งผสม 
หมู่เกำะในทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลของอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก พื้นน้ ำทะเลประมำณ 123 ตำรำงกิโลเมตร หรือร้อย
ละ 94 ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภำพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขำหินแกรนิต บริเวณเขำเปล็ด และเขำแหลมหญ้ำ มี
ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 108 เมตร หำดทรำยและห้วงน้ ำทะเลตื้นเป็นแนวยำวบริ เวณ  
ที่เรียกว่ำ หำดแม่ร ำพึง มีควำมยำวประมำณ 12 กิโลเมตร ภูมิประเทศของเกำะเสม็ดประกอบด้วยภูเขำ  
และเนินเขำเตี้ยๆ เช่น เขำกระโจม เขำพลอยแหวน และเขำพระเจดีย์ ด้ำนทิศตะวันตกของเกำะมีควำมลำดชัน
มำก ส่วนด้ำนทิศตะวันออกมีควำมลำดชันน้อย และมีหำดทรำยยำวต่อเนื่องตลอดแนวด้ำนทิศตะวันออก  
ด้ำนทิศเหนือมีควำมกว้ำงมำกที่สุดประมำณ 2,500 เมตร มีควำมยำวถึงท้ำยเกำะประมำณ 6,500 เมตร ทำง
ตอนกลำงของเกำะจะเป็นเนินเขำไม่สูงมำกนั ก มีที่รำบซึ่งเป็นที่ตั้งบ้ำนเรือนของรำษฎรอยู่ตำมริมฝั่ ง  
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณปลำยแหลมด้ำนทิศใต้มีเกำะเล็กๆ อยู่ใกล้อีก  
3 เกำะ คือ เกำะจันทร์ เกำะสันฉลำม และหินขำว นอกจำกนี้ยังมีเกำะในทะเลใกล้ชำยฝั่งรวม 8 เกำะ ได้แก่ เกำะ
ปลำยตีน เกำะเกล็ดฉลำม เกำะมะขำม เกำะกรวย เกำะกุฎี เกำะท้ำยค้ำงคำว เกำะทะลุ และเกำะยุ้งเกลือ 
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ด้ำนสังคมและควำมม่ันคง 

1. ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1) ศิลปะและวัฒนธรรม มีหลักฐำนปรำกฏทั้งในด้ำนศิลปะ โบรำณคดี อำรยธรรมตลอดจนมรดก

ด้ำนวัฒนธรรมต่ำงๆ จ ำนวนมำก ที่ชำวจังหวัดระยองจะต้องร่วมมือกันรักษำมรดกและสืบสำนควำมเจริญรุ่งเรืองไว้ 
2) โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ถึงแม้ที่บุคคลภำยนอกส่วนใหญ่มองว่ำเป็นเมืองอุตสำหกรรม 

แต่ควำมเป็นจริงแล้วเป็นแหล่งโบรำณคดีที่มีกำรขุดพบหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์มำเป็นเวลำหลำยพันปี 
โบรำณสถำนที่สำคัญและกรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 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 ด อุดมธัญญำวำส อ ำ เภอแกลง วั ดตะพงใน อ ำ เภอเมืองระยอง และวัด เก๋ ง  
(เป็นเจดีย์เก่ำ) ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตโรงพยำบำลระยอง อ ำ เภอเมืองระยอง ซึ่งในแต่ละแห่งจะมีวิหำร โบสถ์ 
และสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์จำนวนมำก 

3) ภำษำและวรรณกรรม คนระยองมีเสียงพูดและควำมหมำยของค ำพูดที่แปลกไปจำกจังหวัดอ่ืน
อยู่มำก ถือว่ำเป็นเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชำวระยองแม้แต่นักแสดงก็พยำยำมจะน ำ ไปเผยแพร่เลียนแบบ
ส ำเนียงและค ำที่ใช้ในชนบทแต่ก็ยำกท่ีจะเหมือน ชำวจังหวัดระยองที่ใช้ภำษำถ่ินส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอ
บ้ำนค่ำย อ ำเภอแกลงและอ ำเภอเมืองบำงส่วน 

4) ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ำยกับจังหวัด ในภำคกลำง 
และยังมีธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยู่ในบำงพ้ืนที่ เช่น ประเพณีแห่น ำงแมว ประเพณี 
แข่งเรือยำว ประเพณีปักเฉลวหรือกำรบูชำแม่โพสพ กำรท ำบุญลำน ประเพณีแห่เทียนพรรษำ ประเพณี 
วิ่งควำย ประเพณีเทศกำลผลไม้  และของดีเมืองระยอง ฯลฯ และมีประเพณีที่ถือได้ว่ำมีเพียงแห่งเดียว  
ในประเทศไทยคือ ประเพณีทอดผ้ำป่ำกลำงน้ ำที่ปำกน้ ำประแสร์ อ ำเภอแกลง 

5) ศิลปะกำรแสดงท้องถิ่น ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้และสำมำรถแสดงในงำนต่ำง ๆ ได้ เช่น กำรร ำโทน   
ล ำตัด ลิเกของชำวอ ำเภอแกลง กำรแสดงหนังใหญ่วัดบ้ำนดอน และยังมีศิลปะกำรแสดงประยุกต์ที่มีแห่งเดียวใน
ประเทศไทย ได้แก่ กำรแสดงหนังตะลุงคนของชำวอ ำ เภอบ้ำนค่ำย ขณะนี้กำรแสดงของจังหวัดระยอง 
ได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 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 5 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 95 แห่ง คลินิกแพทย์ 393 แห่ง จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสังกัดโรงพยำบำลของรัฐ มีจ ำนวน
แพทย์ 204 คน ทันตแพทย์ 50 คน เภสัชกร 107 คน พยำบำลวิชำชีพ 1,250 คน ผูป้่วยที่เข้ำรับกำรรักษำ
ด้วย 5 โรคส ำคัญ ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจขำดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง 
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3. ด้ำนกำรศึกษำ  
 จังหวัดระยองมีสถำนศึกษำ 552 แห่ง แบ่งเป็นกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 207 แห่ง และกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ/เอกชน 43 แห่ง และในกำรดูแลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 5 แห่ง อ่ืนๆ 16 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษำ (มหำวิทยำลัย) 4 แห่ง จ ำนวนนักเรียน 180,260 คน จ ำนวนครู 7,894 คน 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ทรัพยำกรธรรมชำติ จังหวัดระยองมีทรัพยำกรแร่อยู่หลำยชนิด แร่ที่มีปริมำณมำกที่สุดคือ 
แร่ทรำยแก้ว แร่หินอุตสำหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพ่ือกำรก่อสร้ำง มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยแร่ที่ส ำคัญ คือ แร่ทรำยแก้ว  
แร่หินปูน แร่หินแกรนิต แร่ดินเหนียวสีขำว ปี 2555 - 2560 พบว่ำ มีกำรผลิตสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น แร่หินแกรนิต
เพ่ืออุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีปริมำณกำรผลิตมำก ส่วนแร่ทรำยแก้วมีปริมำณกำรผลิตเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเร็ว 

2. ป่ำไม้ จังหวัดระยองมีเนื้อที่ป่ำ 182,276 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.96 ของพ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ 
ตำม พ.ร.ฎ. ก ำหนดเขตอุทยำนแห่งชำติ โดยแยกเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ 8 แห่ง เนื้อที่ 821.99 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ 513,743 ไร่ อุทยำนแห่งชำติ 2 แห่ง คือ อุทยำนแห่งชำติเขำแหลมหญ้ำ - หมู่ เกำะเสม็ด มี พ้ืนที่  81,875 ไร่   
และอุทยำนแห่งชำติเขำชะเมำ - เขำวง มีพ้ืนที่ 42,400 ไร่ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 198.84 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือ 124,275 ไร่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 1 แห่ง คือ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน มีพ้ืนที่ 32,875 ไร่  
และมีจ ำนวนสวนรุกขชำติ 2 แห่ง ได้แก่ สวนรุกขชำติเพ และสวนรุกขชำติหนองสนม พ้ืนที่ป่ำส่วนใหญ่ 
เป็นป่ำดิบแล้ง นอกจำกนี้ยังมีป่ำชำยเลน ป่ำเบญจพรรณและป่ ำละเมำะ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเนื้อที่ป่ ำไม้ 
ของกรมป่ำไม้ พบว่ำเนื้อที่ป่ำไม้ที่ลดลงในอัตรำที่ลดลง เนื่องจำกเนื้อที่ป่ำที่เหลืออยู่ในเขตอนุรักษ์และภูเขำ 
สูงชันไม่เหมำะกับกำรท ำเกษตร รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนป้องกันรักษำป่ำของเจ้ำหน้ำที่ สภำพปัญหำป่ำไม้บำงส่วน
ไม่ได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ เนื่องจำกอยู่ในเขตนิคมสร้ำงตนเองสหกรณ์นิคมและพ้ืนที่เขำเล็ก  ๆ น้อย ๆ 
ประกอบกับปัจจุบันกฎหมำยป่ำชุมชนที่มุ่งเน้นให้ประชำชนร่วมจัดกำรป่ำไม้ยังไม่ได้บังคับใช้ เพรำะอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำหำกกฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้ได้ คำดว่ำจังหวัดระยองจะมีเนื้อที่ป่ำเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกควำมร่วมมือของ
ประชำชนในกำรป้องกันรักษำป่ำและกำรฟื้นฟูป่ำ 

 

 

 

 

 

 

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ได้ส ำรวจสถำนภำพกำรใช้ประโยชน์ที่ดินป่ำชำยเลนในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติและนอกเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พบว่ำ จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนทั้งหมด 31,749.02 ไร่ และ

อทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า – หมูเ่กาะเสม็ด 
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มี พ้ืนที่ป่ำชำยเลนในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  ทั้ งหมด 9,898.80 ไร่  กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่ ำชำยเลน 
ในจังหวัดระยองเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ 11,283.57 ไร่ 

 3. แหล่งน้ ำและกำรชลประทำน 
1) แม่น้ ำ แม่น้ ำที่ส ำคัญ 3 สำย ได้แก่ 

- แม่น้ ำระยอง หรือคลองใหญ่ ควำมยำวประมำณ 50 กิโลเมตร มีต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำ 
กองซองและเขำพนมศำสตร์ ซึ่งไหลมำตำมคลองต่ำง ๆ แล้วมำรวมกันเรียกว่ำคลองใหญ่ และไหลลงสู่ทะเลที่
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
และไหลลงสู่ทะเลที่บ้ำนปำกน้ ำ ต ำบลปำกน้ ำประแสร์ อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- แม่น้ ำพังรำด  ประกอบด้วยแม่น้ ำสำยสั้น ๆ ในเขตอ ำ เภอแกลง จังหวัดระยอง  
และอ ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี โดยในเขตจังหวัดจันทบุรี ลำน้ ำสำขำที่ก ำเนิดจำกเขำดง และเขำทลำยไหล
มำบรรจบกัน แล้วไหลรวมลงใต้เป็นแนวเขตระหว่ำงจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ลงสู่ปำกน้ ำพังรำด อ ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

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

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

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

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

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

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

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

กำรอุปโภคบริโภคและกำรอุตสำหกรรม มีโครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำง จ ำนวน 5 โครงกำรสำมำรถ 
เก็บกักน้ ำได้ 542.65 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมีพ้ืนที่ชลประทำนได้รับประโยชน์ 201,700 ไร่ แบ่งเป็น  
3 ประเภทหลัก ๆ ตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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(1) โครงกำรชลประทำนเพ่ือกำรอุตสำหกรรมมีจ ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำ
หนองปลำไหลและอ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย 

(2)  โครงกำรชลประทำนเ พ่ือป้ องกันน้ ำ เค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้ ำ  มีจ ำนวน  
6 โครงกำร คือ โครงกำรป้องกันอุทกภัยระยอง บ้ำนค่ำย อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล  
อ่ำงเก็บน้ ำคลองกระโอก และโครงกำรป้องกันน้ ำเค็มลุ่มแม่น้ ำประแสร์ 
(3) โครงกำรชลประทำนเพื่อกำรเกษตรจังหวัดระยอง มีจ ำนวน 5 โครงกำร คือ โครงกำรป้องกันอุทกภัยจังหวัด
ระยอง บ้ำนค่ำย อ่ำงเก็บน้ ำหนองปลำไหล อ่ำงเก็บน้ ำคลองระโอก และโครงกำรป้องกันน้ ำเค็มลุ่มแม่น้ ำประแสร์ 

แสดงข้อมูลโครงกำรขนำดใหญ่ของชลประทำนระยอง 
  

  
ชื่อโครงกำร 

 ที่ตั้ง   
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 วังจันทร์ 248.00 137,000 

รวม   - - 542.65 201,700 
  ที่มำ : โครงกำรชลประทำนจังหวัดระยอง 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ำงเก็บน้ ำดอกกรำย 
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กำรประมง  

จังหวัดระยองมีชำยฝั่งทะเลยำวประมำณ 100 กิโลเมตรเศษ อำชีพประมงน้ ำเค็มจึงเป็นอำชีพที่ส ำคัญ 
รวมทั้งกำรท ำประมงน้ ำจืดและน้ ำกร่อย เนื้อที่ท ำกำรประมงทะเลประมำณ 1,500,000 ไร่ เนื้อที่ท ำกำรประมง
น้ ำจืดมีจ ำนวน 63,080 ไร่ ครัวเรือนประมง 5,020 ครัวเรือน เรือประมง 874 ล ำ สมำคมประมง 6 สมำคม 
กลุ่มเกษตรกรท ำกำรประมง 44 กลุ่ม สหกรณ์ประมง 2 สหกรณ์ ท่ำเรือประมง 129 ท่ำ    
        
ข้อมูลเครื่องมือประมงในเรือประมงพำณิชย์ จังหวัดระยอง 
 

ประเภทเรือเครื่องมือ ชื่อเครื่องมือท ำกำรประมง รวมเครื่องมือประมง 
1. อวนลำก 1.1 อวนลำกคู ่ - 
  1.2 อวนลำกแผ่นตะเฆ ่ 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 อวนจมป/ูกุ้ง/หมึก - 
6. เครื่องมือลอบ  
 
 
 
7. เครื่องมืออ่ืนๆ 

6.1 ลอบปลำ 20 
6.2 ลอบป ู 22 
7.1 เรือประกอบเครื่องก ำเนดิไฟฟ้ำ 
7.2 เบ็ดมือ  

214 
655 

3 
รวม 1,529 

  

ที่มำ :  ส ำนักงำนประมงจังหวัดระยอง  
  

               จ ำนวนเรือประมงพำณิชย์จังหวัดระยองพบว่ำมีจ ำนวนเรือประมงลดลง แต่ในขณะเดียวกันมีกำรจ้ำง
แรงงำนมำกขึ้น โดยชนิดของเรือประมงท่ีมีกำรจดทะเบียนมำกท่ีสุดในปี 2562 ได้แก่ อวนครอบหมึก ซึ่งมีจ ำนวน 
348 ล ำ 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ และกำรตลำด 

สรุปภำพรวมเศรษฐกิจของจังหวดัระยอง ปี 2562 
        ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระยอง (GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES : 
GPP) ณ รำคำประจ ำปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่ำ 1,045,697 ล้ำนบำท GPP Per Capita เท่ำกับ ๑,๐67,449 
บำทต่อคนต่อปี เป็นอันดับ 1 ของภำคตะวันออกและของประเทศ 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดระยอง ปี 2561 

                                                                                                                                        หนว่ย : ล้ำนบำท 

ประเภทผลติภณัฑ ์ มูลค่ำล้ำนบำท ร้อยละของ GPP 

ภำคเกษตรกรรม 18,967 1.814 
1. เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 18,967 1.814 
ภำคนอกเกษตรกรรม 1,026,730 98.862 
2.กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก และกำรซ่อมแซมยำนยนต์จกัรยำนยนต์ 80,646 7.712 
3.กำรผลิต 473,613 45.291 
4.ตัวกลำงทำงกำรเงนิ และกำรประกนัภัย 12,037 1.151 
5.กำรศกึษำ 3,571 0.341 
6.กำรก่อสร้ำง 7,555 0.722 
7.กำรบริหำรรำชกำร และกำรป้องกันประเทศ รวมทั้งกำรประกันสังคมภำค บังคับ 8,967 0.857 
8.กิจกรรมด้ำนสุขภำพ และงำนสังคมสงเครำะห ์ 3,550 0.339 
9.กิจกรรมอสงัหำริมทรัพย์  6,416 0.613 
10.กำรขนส่ง และสถำนทีเ่ก็บสนิค้ำ  22,765 2.177 
11.ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ 83,220 7.958 
12.ที่พักแรมและบรกิำรด้ำนอำหำร 4,176 0.399 
13.ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสือ่สำร 1,702 0.163 
14.กิจกรรมบริหำรและกำรบรกิำรสนับสนนุ 5,203 0.497 
15.กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏกิูล 2,519 0.241 
16.กำรท ำเหมอืงแร่และเหมอืงหิน 281,800 26.948 
17.ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 448 0.0428 
18.กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตรแ์ละเทคนิค 26,247 2.510 
19.กิจกรรมบรกิำรด้ำนอืน่ๆ 2,295 0.219 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP) 1,045,697 100 
ผลิตภัณฑ์มวบรวมจังหวัด ต่อคน (บำท) ๑,๐67,449  
ประชำกร (1,000 คน) 980 

 
 

   ที่มำ : ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
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 โครงสร้ำงเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2562 แบ่งเป็นภำคเกษตรกรรม ร้อยละ 1.8 
ภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 80.4 ภำคบริกำร ร้อยละ 17.8 
 

 
 

อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในปี 2562 
ขยำยตัวโดยประมำณ ร้อยละ 0.5 ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 ที่ขยำยตัวติดลบที่ร้อยละ 1.4  อัตรำเงินเฟ้อของ
จังหวัดระยองปี 2562 ที่ร้อยละ 0.5 
          ผลกำรจัดเก็บรำยได้จังหวัดระยอง ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลังปีงบประมำณ พ.ศ. 2562        
มีรำยไดจ้ัดเก็บจ ำนวน 219,906.4 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 ที่จัดเก็บรำยได้จ ำนวน 222,420.31 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 11.21 จำกภำษีสรรพำกร ภำษีสรรพสำมิต และภำษีศุลกำกร เป็นส ำคัญ  
 
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2562  
 ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจังหวัดระยองในปี 2562 ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยองประเมินภำวะ
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2562 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 9.0 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 8.7-9.3        
ปรับเพิ่มข้ึนจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้เดิม ณ เดือนกันยำยน 2562 ที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 7.0)  
 ภำคเกษตรกรรม คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 6.7 ตำมปริมำณผลผลิตทุเรียนที่มีกำรติดดอกออกผลดี 
เนื่องจำกสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ท ำให้ผลผลิตต่อไร่สูง พ้ืนที่เก็บเกี่ยวทุเรียนเพ่ิมสูงขึ้น รำคำดีและเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ และมันส ำปะหลัง ขยำยตัวเนื่องจำกเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมข้ึน ขณะที่ปริมำณ
ผลผลิตที่คำดว่ำจะหดตัว ได้แก่ ยำงพำรำ เนื่องจำกเนื้อที่เปิดกรีดลดลง และรำคำยำงตกต่ ำ ส่งผลให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำลที่ได้ปรับลดพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ และสับปะรด ซึ่ง
ได้รับผลกระทบเรื่องรำคำที่ลดลง ในปี 2561 จำกปริมำณผลผลิตทั้งประเทศมีมำกเกินควำมต้องกำรของตลำด 
ส่งผลให้พื้นที่ปลูกลดลง และพ้ืนที่บำงส่วนถูกขำยให้โรงงำนอุตสำหกรรม ด้ำนปศุสัตว์คำดว่ำจะขยำยตัวจำกไก่เนื้อ 
และสุกร ส่วนหนึ่งมำจำกต่ำงประเทศเกิดกำรระบำดโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (African Swine Fever : ASF) 
ส่งผลให้ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรเพ่ิมข้ึน 

1.80%

80.40%

17.80%

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๒

ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม ภาคบริการ 
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 ภำคอุตสำหกรรม คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 18.1 จำกปริมำณ กำรใช้ไฟฟ้ำภำคอุตสำหกรรม ทุนจด
ทะเบียนของอุตสำหกรรม และจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม 

ภำคบริกำร คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.8 จำกกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก กำรขนส่ง และด้ำนกำร ท่องเที่ยว โดย
ด้ำนกำรท่องเที่ยวคำดว่ำจะมีจ ำนวนนักท่องเที่ยว รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว และอัตรำ กำรเข้ำพักแรมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นกำรท่องเที่ยวทุกรูปแบบ  เชื่อมโยงเครือข่ำยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
คำดว่ำภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร จะขยำยตัวได้ดี เนื่องจำกมี  กำรขับเคลื่อนภำยใต้
โครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) เน้นกำรเชื่อมโยงทั้ง 3 ภำคกำร
ผลิต มีกำรลงทุนที่ส ำคัญ ๆ ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรลงทุนในกลุ่ม อุตสำหกรรม S-Curve และ New S-Curve    
มีนวัตกรรม กำรวิจัยและกำรพัฒนำ กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนำด้ำนกำรศึกษำและผลิตแรงงำนที่มีคุณภำพ  

กำรบริโภคภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 8.7 ตำมปริมำณสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุน พ้ืนที่ขออนุญำต
ก่อสร้ำงรวม และรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์จดทะเบียนใหม่ 

กำรลงทุนภำคเอกชน คำดว่ำจะหดตัวร้อยละ 13.5 จำกภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดยเฉพำะ จำกกำรน ำเข้ำกลุ่ม
เชื้อเพลิง (น้ ำมันดิบ) และรถจักรยำนยนต์จดทะเบียนใหม่หดตัว ซี่งมำจำกสภำพ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว รำคำน้ ำมัน
ที่ผันผวน และค่ำเงินบำทแข็งค่ำ ส่งผลต่อกำรใช้สอยของภำค ประชำชน รวมถึงผู้ประกอบกำรที่ชะลอกำรลงทุน 
ส ำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่โดยรวมยังมี แนวโน้มขยำยตัวจำกกำรเปิดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงำน 

กำรลงทุนภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 8.7 ตำมปริมำณสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุนพ้ืนที่ขออนุญำต
ก่อสร้ำงรวม และรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์จดทะเบียนใหม่ 

กำรใช้จ่ำยภำครัฐ คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.2 ฟ้ืนตัวจำกปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 7.2 ตำมผลกำร
เบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนในกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของจังหวัด อีกทั้งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 
2561 จะเป็นตัวช่วยส ำคัญในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน   

ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจภำยในจังหวัด คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี 
โดยมีปัจจัยส ำคัญจำกรำคำพลังงำนที่ยังคงผันผวนตำมควำมต้องกำรของตลำดโลก ส ำหรับ  กำรจ้ำงงำน คำดว่ำ
ตลอดทั้งปี มีจ ำนวน 594,601 คน (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ 593,527-595,674 คน) หรืออยู่ที่ร้อยละ 5.7 
เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 32,306 คน 

 
แนวโน้มเศรษฐกิจระยองปี 2563 
 ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยองประเมินภำวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2563 คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.7 (โดยมี
ช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 4.2-5.2) ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 9.0 จำกปัจจัยด้ำนอุปทำนและอุปสงค์ ดังนี้ 

ด้ำนอุปทำน (กำรผลิต) คำดว่ำขยำยตัวร้อยละ 6.37 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 5.8-6.8 ต่อปี ปรับ
ลดลงจำกท่ีคำดกำรณ์ไว้เดิม ณ เดือนกันยำยน 2562 ที่คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.9)  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้   

ภำคเกษตรกรรม คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 1.7 จำกปริมำณผลผลิตทุเรียน สับปะรด  มันส ำปะหลงั สุกร และไก่เนื้อ    
ภำคอุตสำหกรรม คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 7.3 จำกปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ภำคอุตสำหกรรม              

ทุนจดทะเบียนภำคอุตสำหกรรม และจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม     
ภำคบริกำร คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 3.9 จำกกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก กำรขนส่ง และด้ำน กำรท่องเที่ยว โดย

คำดว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวและอัตรำกำรเข้ำพักแรมเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมกำร ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นกำร
ท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เชื่อมโยงเครือข่ำยซึ่งกันและกัน   
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ด้ำนอุปสงค์ (กำรใช้จ่ำย) คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 3.54.5 ต่อปี) 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้   

กำรบริโภคภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 0.3 จำกภำษีมูลค่ำเพ่ิมกำรบริโภค ภำยในจังหวัดและ
กำรน ำเข้ำกลุ่มเชื้อเพลิง (น้ ำมันดิบ) รถจักรยำนยนต์และรถยนต์จดทะเบียนใหม่    

กำรลงทุนภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 9.1 ตำมปริมำณสินเชื่อเพ่ือกำรลงทุน พ้ืนที่ขออนุญำต
ก่อสร้ำงรวม และรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์จดทะเบียนใหม่ จำกมำตรกำรกระตุ้น เศรษฐกิจท ำให้เกิดกำรลงทุนของ
ภำครัฐและภำคเอกชน    

กำรใช้จ่ำยภำครัฐ คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ 0.7 จำกรำยจ่ำยลงทุนภำครัฐของส่วน รำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีกำรเร่งเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยเฉพำะ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในจังหวัดระยอง          

ด้ำนเสถียรภำพเศรษฐกิจภำยในจังหวัด คำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ต่อปี 
(โดยมีช่วงคำดกำรณ์ร้อยละ 0.2-1.2 ต่อปี) ตำมเศรษฐกิจจังหวัด และรำคำน้ ำมันเป็นส ำคัญ ส ำหรับกำรจ้ำงงำน
คำดว่ำตลอดทั้งปี มีจ ำนวน 612,211 คน (โดยมีช่วงคำดกำรณ์ที่ 610,319614,103 คน) หรืออยู่ที่ร้อยละ 
3.0 เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 17,610 คน 
 
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2562-2563 ของจังหวัดระยองที่ต้องติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

1. สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงอยู่  อำจท ำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพ่ิมขึ้นบนกำร
ปรับตัวลงของตลำดหุ้นและสินค้ำโภคภัณฑ์ทั่วโลก ขณะที่ธนำคำรกลำงในหลำยประเทศลดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
และทยอยข้ึนอัตรำดอกเบี้ยจนท ำให้กำรปล่อยสินเชื่อตึงตัว 

2. ควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพเศรษฐกิจกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของธุรกิจ SMEs และ
ภำคครัวเรือนที่ลดลง 

3. สถำบันกำรเงินมีแนวโน้มระมัดระวังในกำรปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกสถำบัน
กำรเงินยังคงกังวลต่อภำวะเศรษฐกิจและคุณภำพสินเชื่อของภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจ 

4. ปัญหำจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน และภัยธรรมชำติ ส่งผลต่อพืชผลและรำคำสินค้ำเกษตร 
5. กำรแข็งค่ำและควำมผันผวนของค่ำเงินบำท ที่จะส่งผลกระทบต่อรำยได้ผู้ส่งออกในรูปเงินบำท 

และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำจำกภำคเกษตร 
6. กำรขำดแคลนแรงงำนทั้งแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนทักษะขั้นสูง  ซึ่งควำมเสี่ยงนี้เป็นปัจจัย

ส ำคัญที่อำจท ำให้แนวโน้มกำรฟื้นตัวของกำรลงทุนชะลอตัว 
7. ผลของ E-Commerce ที่ท ำให้ต้นทุนผู้ผลิตต่ ำลง แต่ก็ท ำให้เกิดกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำที่รุนแรง

ขึ้น ส่งผลให้กำรปรับขึ้นรำคำสินค้ำของผู้ประกอบกำรที่มีหน้ำร้ำนเป็นไปได้ยำกยิ่งขึ้น 
8.  ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ ซึ่งอำจมีผลท ำให้จ ำนวน 

นักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง 
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สรุปผลภำพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดระยอง ปี 2562-2563 
 

เคร่ืองช้ีวัด
เศรษฐกิจ 

หน่วย 2558 2559 2560e 2561 
2562’ (ณ ธันวำคม 2562) 2563F (ณ ธันวำคม 2562) 

Min 
Consens

us 
Max Min Consensus Max 

Economic 
Growth 

           

GPP current 
prices (V) 

Million 
Baht 

865,8
20 

897,1
17 

938,22
2 

1,059
,589 

1,145,
285 

1,151
,643 

1,158,
00 

1,197,
549 

1,209,
063 

1,220,
577 

 % yoy -3.2 3.6 4.6 7.6 8.1 8.7 9.3 4.0 5.0 6.0 
GPPNESDB 
Reference 
price 2002 

(Q) 

Million 
Baht 

491,
117 

507,
858 

528,09
6 

569,
571 

619,2
78 

620,9
87 

622,6
96 

646,7
77 

649,8
82 

652,9
87 

 % yoy 3.4 3.4 4.0 6.8 8.7 9.0 9.3 4.2 4.7 5.2 

Population person 
877,9

78 
888,6

78 
898,97

8 
908,7

78 
915,6

51 
918,3

78 
921,1

04 
922,8

86 
927,4

78 
932,0

70 

GPP per 
Capita 

% yoy 1.3 1.2 1.2 1.1 0.8 1.1 1.4 0.5 1.0 1.5 

Baht/Perso

n/Year 

986,1
53 

1,009
,496 

1,043,
655 

1,165
,957 

1,253,
187 

1,253
,997 

1,257,
187 

1,297,
614 

1,303,
604 

1,309,
534 

  ที่มำ : ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง (ปรับปรุง : 31 ธันวำคม 2562) 

 

ปัจจัยสนับสนุนส ำหรับเศรษฐกิจในปี 2562-2563 ของจังหวัดระยอง ที่ต้องติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
          1. พระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ.2561 ที่ได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 
2561 ซึ่งเหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ ภำคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจ
สูง หำกมีกำรพัฒนำพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนแล้ว จะท ำให้
กำรใช้ที่ดินในภำคตะวันออกเป็นไปอย่ำงเหมำะสมกับสภำพและศักยภำพของพ้ืนที่ได้อย่ำงแท้จริง ทั้งยังจะช่วย
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรส่งเสริมให้มีกำรประกอบพำณิชยก
รรมและอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้ำงนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำร
เกษตรกรรมดั้งเดิม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ โดยคำดว่ำจำกกำรประกำศพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก พ.ศ.2561 นี้ จะส่งผลให้กำรลงทุนของภำคเอกชนมีเม็ดเงินเข้ำในจังหวัดระยองมำกยิ่งข้ึน 
               2.  กำรเดินหน้ำต่อเนื่องของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรลงทุนของรัฐ โดยเฉพำะกำรลงทุน
โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรคมนำคมที่เชื่อมโยงเต็มรูปแบบในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  
 3. ด้ำนกำรท่องเที่ยว มีแผนยกระดับกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ EEC เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวสู่พื้นที่โดยรอบท้ัง
ทำงทะเล ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และชุมชน เชิงสุขภำพ ศูนย์ประชุมนิทรรศกำร และด้วยศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัดระยองที่มีควำมโดดเด่นและหลำกหลำยทั้งแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยำกร วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
อำหำรทะเล และผลไม้เมืองร้อน จะส่งผลให้จังหวัดระยองมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 4. มำตรกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภำครัฐ ผ่ำนโครงกำรบัตรสวัสดิกำรแหงรัฐและกองทุนหมู่บ้ำน  
เพ่ือช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อยลดภำระค่ำครองชีพและค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐำนรำกให้ดีข้ึน มำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศ ผ่ำนมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน
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ประเทศ  “ชิมช้อปใช้” เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนกำรใช้จ่ำยผ่ำนระบบ กำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์โดยภำครัฐ  (g-Wallet) และมีมำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
และมำตรกำรกระตุ้น เศรษฐกิจเพ่ือติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและงบลงทุนของส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตำรำงสรุปสมมติฐำนผลกำรประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2562-2563 

               ที่มำ:ส ำนักงำนคลังจังหวัดระยอง 
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สถำนประกอบธุรกิจกำรค้ำและบริกำร 
ภำวะเศรษฐกิจกำรค้ำทั่วไปของจังหวัดระยอง ในปี 2562 จังหวัดระยอง มีกำรจดทะเบียนนิติตบุคคลตั้ง

ใหม่ 1,397 รำย เป็นบริษัทจ ำกัด 1,124 รำย ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 273 รำย ทุนจดทะเบียน 7,767.466 ล้ำน
บำท ส ำหรับนิติบุคคลตั้งใหม่ที่มีทุนสูงสุดในแต่ละเดือน มีดังนี้ 
 1. เดือนมกรำคม 2562 บริษัท เอสอี ซัพพลำย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้ำน
บำท ประกอบกิจกำรกลึงกัดไสโลหะ  
 2. เดือนกุมภำพันธ์ 2562 บริษัท เจอี เทคโนโลยี จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 250 ล้ำนบำท ประกอบ
กิจกำรผลิตลวด เคเบิลและของที่ท ำจำกลวด  
 3. เดือนมีนำคม 2562 บริษัท บำรอน โฮม จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท ประกอบกิจกำรซื้อขำย
และกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ที่เป็นของตนองที่ไม่ใช่เพ่ือเป็นที่พักอำศัย 
 4. เดือนเมษำยน 2562 บริษัท ประสำนธุรกิจ จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 8 ล้ำนบำท ประกอบกิจกำร
ก่อสร้ำงอำคำรที่ไม่ใช่ที่พักอำศัย 
 5. เดือนพฤษภำคม 2562 บริษัท ปำร์คเกอร์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด ทุนจด
ทะเบียน 60 ล้ำนบำท ประกอบกิจกำรส ำนักงำนปฎิบัติกำรภูมิภำค 
 6. เดือนมิถุนำยน 2562 บริษัท หรงลี่ แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 80 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรบริกำรก่อนกำรพิมพ์ 
 7. เดือนกรกฎำคม 2562 บริษัท ซิน เคอ หยวน จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 3,000 ล้ำนบำท ประกอบ
กิจกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำแผ่น 
 8. เดือนสิงหำคม 2562 บริษัท พรีแมกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้ำนบำท ประกอบ
กิจกำรผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 9. เดือนกันยำยน 2562 บริษัท ซิลแม็กซ์ ซีลลิ่ง โซลูชั่น จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 115 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรวิจัยแลพัฒนำเชิงทดลองด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 10. เดือนตุลำคม 2562 บริษัท เทียนกุง พรีซิชั่น ทูลส์(ประเทศไทย) จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 270 ล้ำน
บำท ประกอบกิจกำรกำรผลิตเครื่องมือที่ใช้งำนด้วยมือและเครื่องโลหะทั่วไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
 11. เดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัท พีเคกฤษณะ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 16 ล้ำนบำท 
ประกอบกิจกำรร้ำนขำยปลีกวัสดุก่อสร้ำงอ่ืนๆ 
 12. เดือนธันวำคม 2562 บริษัท จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท ประกอบกิจกำรกำรผลิตชิ้นส่วน
และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆส ำหรับยำนยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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ตำรำงกำรจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่จังหวัดระยอง 
จ ำแนกตำมประเภทธุรกิจและทุนจดทะเบียน ปี 2562 

10 อันดับแรก 
ล ำดับ ประเภทธุรกิจ จ ำนวนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน(บำท) 

1 กำรผลิต 170 5,539,976,000 
2 กำรขำยส่ง ขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ 

จักรยำนยนต์ 
446 753,800,000 

3 กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ 258 579,460,000 
4 กำรก่อสร้ำง 249 431,430,000 
5 บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ 74 170,000,000 
6 กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ 82 116,800,000 
7 กำรไฟฟ้ำก๊ำซไอน้ ำและระบบกำรปรับอำกำศ 45 69,500,000 
8 กำรศึกษำ 10 22,000,000 
9 กำรบริกำรด้ำนสุขภำพและงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ 14 16,200,000 

10 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 10 13,000,000 
           ที่มำ  :  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง 
  
 ในส่วนของสถำนประกอบกำรที่เลิกกิจกำรในปี 2562 มีจ ำนวน 272 รำย ทุนจดทะเบียน 
1,421,998,000บำท จ ำนวนสถำนประกอบกำรคงอยู่ ณ เดือนธันวำคม 2561 จ ำนวน 13,326 รำย ทุนรวม
คงอยู่ที่ 523,282.26 ล้ำนบำท 
 ในปี 2562 จังหวัดระยอง มีกำรจดทะเบียนโรงงำนใหม่รวม 120 โรงงำน เงินทุนจดทะเบียนรวม 
28,015.44 ล้ำนบำท  โดยกลุ่มอุตสำหกรรมที่จดทะเบียนโรงงำนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  
 1) กำรผลิตอ่ืนๆ 32 โรงงำน  
 2) ผลิตภัณฑ์พลำสติก 17 โรงงำน  
 3) ผลิตภัณฑ์โลหะ 15 โรงงำน  
 4) ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมทั้งกำรซ่อมยำนพำหนะและอุปกรณ์ 12 โรงงำน และ        
 5) ผลิตภัณฑ์อโลหะ 10 โรงงำน  
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ตำรำงกำรจดทะเบียนใหม่โรงงำนอุตสำหกรรมที่ประกอบกิจกำรใหม่ของจังหวัดระยอง 

จ ำแนกตำมประเภทอุตสำหกรรม ปี 2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
ที่มำ:ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง 
 
 

 

 

 

 

 
 

รหัส 

 
 

กลุ่มอุตสำหกรรม 

จดทะเบียน 

จ ำนวน เงินทุน คนงำน 

(โรงงำน) (ล้ำนบำท) (คน) 

19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 5 12,792.71 4,129 

11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณ์เคม ี 9 7,528.32 260 

21 กำรผลิตอื่นๆ 32 3,211.71 803 

17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 15 1,629.54 674 

20 
ผลิตยำนพำหนะและอุปกรณ์รวมทั้งกำรซ่อม
ยำนพำหนะและอุปกรณ ์

12 897.08 320 

14 ผลิตภัณฑ์พลำสติก 17 744.60 510 

15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 10 515.95 188 

10 กำรพิมพ์ กำรเย็บเล่ม ท ำปกหรือกำรท ำแมพ่ิมพ์ 2 185.00 37 

7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม ้ 3 177.50 168 

2 อุตสำหกรรมอำหำร 5 89.98 81 

9 ผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ 3 87.00 108 

13 ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 3 72.00 155 

18 ผลิตเครือ่งจกัรและเครื่องกล 1 34.25 85 

8 
เครื่องเรอืนหรอืเครือ่งตบแตง่ในอำคำรจำกไม้ แก้ว ยำง หรอืโลหะ
อื่นๆ  

2 25.20 140 

12 ผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 1 24.60 10 

 รวม 
120 28,015.44 7,628 
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ดัชนีรำคำผู้บริโภค 
       จำกกำรประมวลผลดัชนีรำคำผู้บริโภคของประเทศ รำยกำรสินค้ำและบริกำรที่ค ำนวณมีจ ำนวน 422 
รำยกำร ส ำหรับจังหวัดระยอง มีจ ำนวน  267 รำยกำร ครอบคลุมหมวดอำหำรและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม 
เคหสถำน กำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล พำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร กำรบันเทิง กำรอ่ำน และ
กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยอง ได้ผลดังนี้ 

         1. ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เดือนธันวำคม 2562 

 ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ เท่ำกับ 100 และเดือนธันวำคม 2562 เท่ำกับ 102.62  
เทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2562 เท่ำกับ 102.61 สูงขึ้นร้อยละ 0.01 ถ้ำเทียบกับเดือนธันวำคม 2561 
สูงขึ้นร้อยละ 0.87 เทียบเฉลี่ย 12 เดือน (มกรำคม – ธันวำคม) ๒๕๖2 กับระยะเดียวกันของปี ๒๕61 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.71 
           2. ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดระยองเดือนธันวำคม 2562 
   ปี 2558 ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เท่ำกับ 100 เดือนธันวำคม 2562 เท่ำกับ102.1  
ส ำหรับเดือนพฤศจิกำยน 2562 เทำ่กับ  102.1 
           3. กำรเปลี่ยนแปลงดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เดือนธันวำคม 2562 เมื่อเทียบกับ 
                3.1 เดือนพฤศจิกำยน 2562 ดัชนีไม่เปลี่ยนแปลง 
                3.2 เดือนธันวำคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 
                3.3 เฉลี่ย 12 เดือน (มกรำคม – ธันวำคม) 2562 กับระยะเดียวกันของปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.5 
           4. ดัชนีรำคำผู้บริโภคของจังหวัดระยองเดือนธันวำคม 2562 เทียบกับเดือนพฤศจิกำยน 2562 ดัชนี
ไม่เปลี่ยนแปลง หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.6 หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและ
เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
       4.1 ดัชนีหมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.6 สำเหตุมำจำกหมวดไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ ไข่ไก่ หมวดผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ 3.2 ผักสด ลดลงร้อยละ 4.7 
ได้แก่ กะหล่ ำปลี ผักกำดขำว ผักคะน้ำ ผักชี พริกสด ต้นหอม ผักกวำงตุ้ง หอมแดง เป็นต้น ผลไม้สด ลดลงร้อย
ละ 1.8 ได้แก่ ส้มเขียวหวำน และชมพู่ หมวดเครื่องประกอบอำหำร ลดลงร้อยละ 0.7 ได้แก่ น้ ำมันพืช  

       4.2 ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำรและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 สำเหตุมำจำกหมวดกำรตวจรักษำ
และบริกำรส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ได้แก่ น้ ำหอม ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ำรุงผิว หมวดพำหนะ กำรขนส่ง
และกำรสื่อสำร สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ น้ ำมันเชื้อเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ได้แก่ น้ ำมันดีเซล 

 5. พิจำรณำเทียบกับเดือนธันวำคม 2561 ดัชนีรำคำผู้บริโภค สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ดัชนีหมวดอำหำร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.9 ดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.3 
หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ 0.4 หมวดน้ ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.0 

           6. พิจำรณำเทียบเฉลี่ย 12 เดือนของปี 2561 ดัชนีรำคำผู้บริโภคสูงขึ้นร้อยละ 0.5 จำกดัชนีหมวด
อำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อำหำร และเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.4 
หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ 2.5   
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ตำรำงท่ี 3 ดัชนีรำคำผู้บริโภคจังหวัดระยอง 
จ ำแนกตำมประเภทของดัชนีและหมวดสินค้ำเดือนธันวำคม 2562 

               

หมวด 
สัดส่วน
น้ ำหนัก 
ปีฐำน 

ดัชนี อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง 

ธ.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.61 
ม.ค.-

ธ.ค.62 

ธ.ค.
62/ 

พ.ย.62 

ธ.ค.
62/ 

ธ.ค.61 

ม.ค.62-ธ.ค.
62/ 

ม.ค.61-ธ.ค.
61 

 รวมทุกรำยกำร 100.00 102.1 102.1 101.2 102.1 0.0 0.9 0.5 
   หมวดอำหำรและเครื่องดื่ม 37.95 102.8 103.4 100.9 102.6 -0.6 1.9 2.0 
     ข้ำว แป้งและผลิตภณัฑ์จำกแป้ง 2.24 105.3 105.2 98.6 101.4 0.1 6.8 2.1 
     เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสตัว์น้ ำ 9.00 105.6 105.6 102.5 105.3 0.0 3.0 3.3 
     ไข่และผลติภณัฑ์นม 0.98 95.7 95.9 92.9 94.1 -0.2 3.0 1.0 
     ผักและผลไม ้ 6.10 102.5 105.9 100.4 105.1 -3.2 2.1 4.5 
     เครื่องประกอบอำหำร 2.01 106.0 106.7 107.0 106.3 -0.7 -0.9 3.1 
     เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.39 107.2 107.3 103.1 104.5 -0.1 4.0 1.5 
     อำหำรบริโภค-ในบ้ำน 6.59 102.4 102.4 100.7 101.1 0.0 1.7 0.4 
     อำหำรบริโภค-นอกบ้ำน 9.64 100.2 100.2 100.2 100.2 0.0 0.0 0.0 
   หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อำหำร และ
เครื่องด่ืม 

62.05 101.6 101.3 101.3 101.8 0.3 0.3 -0.4 

     หมวดเครื่องนุ่งหม่และรองเทำ้ 3.68 98.2 98.2 98.2 98.2 0.0 0.0 0.3 
     หมวดเคหสถำน 21.55 101.7 101.8 101.2 101.9 -0.1 0.5 1.1 
     หมวดกำรตรวจรกัษำและบริกำร
ส่วนบคุคล 

5.91 101.5 99.6 99.2 100.5 1.9 2.3 0.3 

     หมวดพำหนะ กำรขนส่ง และกำร
สื่อสำร 

23.41 101.3 100.8 101.7 101.9 0.5 -0.4 -2.4 

     หมวดกำรบนัเทิงกำรอ่ำนและ
กำรศึกษำ 

5.88 101.2 100.8 100.8 100.7 0.4 0.4 0.6 

     หมวดยำสบูและเครื่องดืม่มี
แอลกอฮอล ์

1.62 112.6 112.6 112.5 112.6 0.0 0.1 0.1 

   ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน 67.27 102.1 102.0 101.5 101.9 0.1 0.6 0.6 
     กลุ่มอำหำรสดและพลังงำน 32.73 102.3 102.6 100.7 102.9 -0.3 1.6 0.4 
      -  อำหำรสด 18.33 103.6 104.8 100.5 103.8 -1.1 3.1 3.5 
      -  พลังงำน 14.40 100.0 99.3 100.4 101.1 0.7 -0.4 -3.4 

 ที่มำ : ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง 
                ดัชนีรำคำผู้บริโภคพื้นฐำน คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรำยกำรสินค้ำกลุ่มอำหำรสดและสินค้ำกลุ่มพลังงำน 
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กำรเก็บรักษำ 
รำยช่ือผู้ประกอบกำรห้องเย็นที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดระยอง 

 

ที ่ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร 
1. 
2. 
 

บริษัท สยำมไอซ์ จ ำกัด 
บริษัท ติ่งฟง จ ำกัด 

55/2 ต.หนองละลอก อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง 
88/8 ต.ชำกโดน อ.แกลง จ.ระยอง 

T.038-026806 
T.033-650309 

 

  รำยช่ือผู้ประกอบกำรคลังสินค้ำที่มีที่ตั้งคลังสินค้ำอยู่ในเขตจังหวัดระยอง 
 

ที ่ บริษัท คลังสินค้ำ เบอร์โทร 
1. 

 
2. 
 

3. 
 

 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

7. 

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 
 
 
 
 
บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 
 
 
บริษัท โลจิสติก อัลลำยแอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 
บริษัท ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 

เลขที่ 500/25 ม.3 ต.ตำสิทธิ์ อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง 
เลขที่ 7/460-161 ม. 6  
ต.มำบยำงพร  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
3.1) 213/4-6  ถ.ห้วยโป่ง-หนอง
บอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
3.2) 14/10 เจริญพัฒนำ ต.ห้วย
โป่ง อ.เมือง จ.ระยอง   
4.1) 7 ถนนหลวงสำยระยอง 
3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
4.2) 159 ถนนมำบยำ ต.มำบตำพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง 
4.3) 82 ถนนมำบยำ ต.มำบตำพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง 
5.1) 289 ม.4 ต.มำบยำพร อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง 
5.2) 38/10 ถนนหนองหว้ำ ต.ห้วย
โป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 
300/53 หมู่ 1 ต.ตำสิทธิ์ อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง  
7.1) 1 ซอยรุ่งเรือง ถนนสุขุมวิท ต.
เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
7.2) 92 ต.หนองลอก อ.บ้ำนค่ำย 
จ.ระยอง 

T.033-684401 
 
T.033-012050 
 
 
T.038-606045 
 
T.038-643161 
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7.3) 25 ซอยทำงเข้ำเรือนจ ำ ถนน
จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.
ระยอง 
7.4) 52/17 ทำงหลวงแผ่นดินสำย 
36 ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ จ.
ระยอง 

 

โครงสร้ำงของตลำดและศูนย์กลำงกำรตลำดที่ส ำคัญ 
    ศูนย์กลำงกำรตลำดที่ส ำคัญของจังหวัดระยองส่วนใหญ่อยู่ที่อ ำเภอเมืองและอ ำเภอแกลง โดยมี

ห้ำงค้ำปลีก/ซุปเปอร์สโตร์ขนำดใหญ่อยู่ 15 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง 9 แห่ง และอ ำเภอแกลง 1 แห่ง  มี
ตลำดสด 32 แห่ง มีตลำดค้ำส่งผลไม้ท่ีส ำคัญ 2 แห่ง และมีตลำดนัดในชุมชนต่ำง ๆ 164 แห่ง 

จ ำนวนศูนย์กลำงกำรตลำดของจังหวัดระยอง 
อ ำเภอ ห้ำงสรรพสินค้ำ/ 

ซุปเปอร์สโตร์ 
ตลำดสด ตลำดนัด ตลำดค้ำส่ง รวม 

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

9 
1 
1 
- 
- 
3 
- 
1 

13 
1 
8 
1 
2 
3 
2 
2 

34 
8 

30 
- 

30 
19 
21 
22 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

58 
10 
39 
1 

32 
21 
23 
24 

รวม 15 32 164 2 205 
รวบรวมโดย : ส ำนักงำนพำณิชย์จงัหวัดระยอง   
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สินค้ำน ำเข้ำและส่งออก 
    จังหวัดระยองเป็นเขตอุตสำหกรรมที่ส ำคัญของประเทศตำมโครงกำรอีสเทิร์นซีบอร์ด จึงมีกำร

ส่งออกสินค้ำไปต่ำงประเทศจ ำนวนมำก ซึ่งมีกำรขนส่งผ่ำนด่ำนศุลกำกรที่ส ำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ด่ำนศุลกำกรมำบ
ตำพุด จังหวัดระยอง และด่ำนศุลกำกรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีสินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญได้แก่ เชื้อเพลิงที่ได้จำก
แร่ น้ ำมัน อำวุธและกระสุน เหล็กและเหล็กกล้ำ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และสินค้ำส่งออกที่
ส ำคัญได้แก่  เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ น้ ำมัน ถ่ำนหิน เคมีภัณฑ์อินทรีย์ อำวุธและกระสุน เรือและสิ่งก่อสร้ำงลอยน้ ำ 

สถิติสินค้ำน ำเข้ำที่มีมูลค่ำสูงสุด  อันดับแรกของด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

ล ำดับที่ ชนิดสินค้ำท่ีน ำเข้ำ มูลค่ำ(ล้ำนบำท) 
1 เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ น้ ำมัน ถ่ำนหนิ 603,763 
2 อำวุธและกระสุน 70,780 
3 เหล็กและเหล็กกลำ้ 48,810 
4 เคมีภณัฑ์อินทรีย ์ 38,926 
5 เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร ์ 10,490 
6 เคมีภณัฑ์อนินทรีย ์ 5,146 
7 เครื่องจักร เครื่องใช้กล 4,339 
8 ของท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ 3,426 
9 ยำนยนต์ รถยนต์ และส่วนประกอบ 3,404 

10 เรือและสิ่งก่อสร้ำงลอยน้ ำ 758 
 

สถิติสินค้ำส่งออกที่มีมูลค่ำสูงสุด 10 อันดับแรกของด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

ล ำดับที่ ชนิดสินค้ำท่ีส่งออก มูลค่ำ(ล้ำนบำท) 
1 เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่ น้ ำมัน ถำ่นหิน 143,542 
2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 65,543 
3 อำวุธและกระสนุ 59,761 
4 เรือและสิ่งก่อสร้ำงลอยน้ ำ 15,214 
5 เหล็กและเหล็กกล้ำ 7,032 
6 อำกำศยำน เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 4,451 
7 พลำสติกและของท ำด้วยพลำสติก 2,550 
8 เครื่องจักร เครื่องใช้กล 1,683 
9 ของท ำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ำ 1,652 

10 ไม้และของท ำด้วยไม้ 597 
ที่มำ:ด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด 
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สถำบันกำรรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจกำรค้ำและบริกำร 
1. หอกำรค้ำจังหวัดระยอง 

ในปี พ.ศ.2527 รัฐบำลในขณะนั้นโดยกำรน ำของพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ นำยกรัฐมนตรีได้มี
นโยบำยที่จะผลักดันให้มีกำรจัดตั้งหอกำรค้ำจังหวัดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำ พ.ศ.2519 เพ่ือรองรับ
นโยบำยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ (กรอ.) 

หอกำรค้ำจังหวัดระยอง จึงได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ.2527 โดยควำมร่วมมือของพ่อค้ำ 
นักธุรกิจในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรเงิน กำรท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจทั่วไปของจังหวัด อันมิใช่เป็นกำรหำก ำไรหรือรำยได้แบ่งปันกัน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธำนหอกำรค้ำ
จังหวัดระยองคนแรก คือ นำยสุวัฒน์  ฟ้ำประทำนชัย   

ปัจจุบันหอกำรค้ำจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/8 ม.2 ต.ทับมำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000                  
โทร. 033-014614-5, 086-328-1836 โทรสำร 033-014614  อีเมล์ : rayongpcc@gmail.com                                 
เว็บไซต์ : https://www.rayongechamber.com สมำชิกหอกำรค้ำจังหวดั ประกอบด้วยบุคคลที่ประกอบวิสำหกิจ 
กำรค้ำ อุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรท่องเที่ยว กำรเงินกำรธนำคำร ที่มีสถำนประกอบกำรหรือภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัดระยอง 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรของหอกำรค้ำจังหวัดระยอง 

ที่คงอยู่เม่ือจดทะเบียนแล้ว  ประจ ำปี  2562 – 2563   วำระ  2  ปี 
เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สำมัญ สมำชิกหอกำรค้ำจังหวัดระยอง  เมื่อวันที่  13  มีนำคม  2562  

1. นำยนพดล   ตั้งทรงเจริญ ประธำน 
“บริษัท เอกวิทยำ จ ำกัด 327/12  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง  21000”                
038-876788 
2. นำยวีรยุทธ  อนุจิตรอนันต์ รองประธำน  
“บริษัท   ยูนิตรอน กรุ๊ป จ ำกัด 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  
“โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 530/1  ถ.สุขุมวิท  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000” 
038-618701-5 
5. นำยวีรวชัร์  ฐิตวิุฒิเสถียร 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 
 
 

mailto:rayongpcc@gmail.com
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7. นำยมำโนชย์   ประทุมพิทักษ์ รองประธำน  
"ส ำนักงำนทนำยมำโนชย์ 147 ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง 21000"  
038-873299 
8. นำยอดิศร  พัฒนภักด ีรองประธำน  
"สะพำนสี่เรซิเด้นท์ 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 ประธำนฝ่ำยคมนำคม  
"นักงำนพุฒิคุณทนำยควำม 001/64  ถ.สุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000" 
081-8619067 
11. นำยอภิชำ  เหลืองทองค ำ รองเลขำธิกำร ประธำนฝ่ำยพำณิชย์ 
“บริษัท เอเชีย อินเตอร์เทค กรุ๊ป จ ำกัด 31/21 ถนนรำษฎร์นิยม ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000” 
081-6862-359 
12. นำยสุทธิพร ภู่ธนะพิบูล เหรัญญิก  
"บริษัท เดอะพร็อพเพอร์ตี้ พรีเมี่ยม จ ำกัด 26/23  ถ.ริมน้ ำ ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000” 
081-9268820 
13. นำยอธิวัฒน์     คุณำเดชดี ประชำสัมพันธ์ 
 “บริษัท ฟิน คอร์เปอเรชั่น จ ำกัด 2  ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง   จ.ระยอง 21000” 
095-2899-635 
14. นำยประเสริฐ     เหล่ำกำญจน์สกุล นำยทะเบียน  
“บริษัท ป.แสงเจริญค้ำกระดำษ (ระยอง) จ ำกัด 2/3 ซอยปรำงศรี ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ 
อ.เมือง  จ.ระยอง 21000”   
083-111-2524 
15. นำยสัณฐิภูมิ์  พุฒิคณำภรณ์ ปฏิคม 
 “ร้ำนวัฒนำยนต์ 233 ถ.ตำกสินมหำรำช  ต.ท่ำประดู่อ.เมือง จ.ระยอง  21000” 
038-611198 
16. นำยนิรุตต์  พิศลพูล ประธำนฝ่ำย EEC 
 “บริษัท โตเกียว พำรำวู้ด (1986)  จ ำกัด 2/1  ม.1  ถ.บำ้นบึง-แกลง  ต.ทำงเกวียน 
อ.แกลง จ.ระยอง  21110”  
096-5359-156 
17. นำยแดน  ปรีชำ ประธำนฝ่ำยทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม/ฝ่ำยแรงงำน 
 “บริษัท ทีพีไอโพลีน  จ ำกัด (มหำชน) 999  ม.5 ต.เชิงเนนิ  อ.เมือง จ.ระยอง 21000” 
038-803090-9 
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18.นำยสรำยุทธิ์  พิศลพูล ประธำนฝ่ำยพัฒนำองค์กร/ฝ่ำย CSR 
 “บริษัท  อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 155/9  ม.4 ถ.ยำงงำม  ต.กระแสบน อ.แกลง  จ.ระยอง  21110  
063-9789-646” 
19.นำยสุพัฒน์   อินทรสำยัณห์ ประธำนฝ่ำยกฎหมำย 
 “ส ำนักงำนทนำยควำมสุพัฒน์  8  ถ.รวมมิตร  ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 
038-611989” 
20.นำงสำวเครือมำศ  บุญใคร่ ประธำนฝ่ำยท่องเที่ยวและกีฬำ 
 “หสม.หนองแฟบรวมชัย 5/6 ถ.ปกรณ์สงเครำะห์รำษฏร์ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
083-0721-659” 
21.นำยทินกร    ลำวัณย์เสถียร ประธำนฝ่ำยจัดหำรำยได้ 
 “บริษัท  สตำร์มันนี่  จ ำกัด 204/1-8  ถ.สุขุมวิท   ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 
081-6865-888” 
22. นำยสมเกียรติ   โกมุทำนุสรณ์ ประธำนฝ่ำยเกษตรและสหกรณ์/ฝ่ำยประมง 
 “บริษัท  ท่ำเรือเพ  จ ำกัด 280/7  ม.2  ถ.เพ-แกลง-กร่ ำ ต.เพ อ.เมือง  จ.ระยอง 21160 
081-3418-758” 
23. นำงวีนำ  ตนพิทักษ์ ประธำนฝ่ำยสำธำรณสุข 
“ดับเบ้ิลดี  เรสซิเด้นท์ 11/1 ถ.รำษฏร์บ ำรุง ซอย 6 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
038-619487-90” 
24. นำยเฉลิมพล  ชูเพชร ประธำนฝ่ำยกำรเงินกำรคลัง 
“บริษัท เพียวแก๊ส เซอร์วิส จ ำกัด 82  ม.7 ต.มำบยำงพร อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  21140 
080-5604-553” 
25. นำยวรชัย   ทรัพย์สินชัย ประธำนฝ่ำยวิทยำศำสตร์ 
“บริษัท โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จ ำกัด  
15  ม.3 ต.นิคมพัฒนำ  อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง 21180 085-2252-269” 
26. นำยอติเทพ  จริยเวชช์วฒันำ ประธำนฝ่ำยพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 
 “ร้ำน  ภ ส ำเภำ 154/24  ม.5 ต.บ้ำนฉำง  อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 
038-602012” 
27. นำงสำวสิริลดำ  ดุษฏวีงษ์ก ำจร ประธำนฝ่ำยวัฒนธรรม 
“ฐำนมวลชน 11/7  ถ.กรอกยำยชำ  ซอยเนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 
081-4444-734” 
28. นำงรุ่งรัตน์  สฤษดิ์อภิรักษ์ ประธำนฝ่ำยกำรศึกษำ 
 “บ้ำนพัก อำร์ เอส 2 ม.1 ถ.มำบตำพุด 10 ต.มำบตำพุด อ.เมือง  จ.ระยอง  21150 
089-9228-747” 
29. นำยสันติ  ไพบูลย์จิตต์อำรี ประธำนฝ่ำย ICT 
 “ร้ำนพรชัย 73 ซอยศูนย์กำรค้ำสำย 2  ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
089-9389-421” 
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30 นำยวิเชียร กิติไพจิตร กรรมกำร 
 “บริษัท  ดรีมคำร์เซ็นเตอร์   จ ำกัด 33/7 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ  อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
038-967250-4” 
31.นำยเรืองศิลป์   จันทร์วิเศษ กรรมกำร 
 “หสม.อำร์ ซี คอนเซำท์แตนท์ 73/319  ม.3  ถ.รำชชุมพล ต.ทับมำ อ.เมือง จ.ระยอง  21000 
095-7602-499” 
32. นำยพีรวัส   ตั้งจิตเอื้อบุญ กรรมกำร 
 “บริษัท เอพีเอส เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด118/1  ต.หนองบัว  อ.บ้ำนค่ำย จ.ระยอง  21120 
081-5902-407” 
33. นำงพันธิภำ  โยคำพจร กรรมกำร 
 “บริษัท ศรีชัยเอ็นจิเนียริ่งซัพพลำย จ ำกัด  10 -12 ศูนย์กำรค้ำสำย 4  ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  21000 
038-612514” 
34. นำยรัฐศำสตร์  ผ่องแผ้ว กรรมกำร 
 “บริษัท เคเอสไอซ์ (2539)   จ ำกัด 79/1  ม.10 ต.ทุ่งควำยกิน อ.แกลง จ.ระยอง  21110 081-6517-
777” 
35. นำยวำรินทร์  ดุษฏีวงษ์ก ำจร กรรมกำร 
“ระยองโฟโต้ 122/9   ถ.สุขุมวิท ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-860660” 
36.นำงชุติมำ     เหรียญเพ็ชรสุข กรรมกำร 
 “บริษัท วุฒิชัย โลหะกิจ ระยอง  จ ำกัด 134/21   ม.1  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
038-611437” 
37. นำงพัชนี   กำรุญ กรรมกำร 
  “บริษัท  เสริมทรัพย์แลนด์ จ ำกัด 13  ถ.เทศบำล 3  ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 
081-3774-976” 
38. นำยเสรี  จิรฐัพิกำลพงศ์ กรรมกำร 
 “บริษัท เคอำร์อำร์ สตำร์ช จ ำกัด 208  ถ.ห้วยโป่ง – หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  จ.ระยอง  21150 
038-681188-9” 
39. นำยวิทวัส โฆษิตเจริญกุล กรรมกำร 
“บริษัท ระยองเคหะภัณฑ์ กรุ๊ป จ ำกัด 54/4 หมู่ 3 ต.ทับมำ  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 064-7977-922” 
40. นำยณพัฒน์พงศ์  ฉำยำนนท์ กรรมกำร 
 “บริษัท  สวนปู่  จ ำกัด 001 ถ.วุฒิศำลโสภณ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
087-4596-659” 
41. นำยพงส์  ศุภนันตฤกษ์ กรรมกำร 
 “โรงแรมสตำร์ 109  ซอยศูนย์กำรค้ำสำย 4  ต.ท่ำประดู่ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 
038-614901” 
42. นำงสำวอำภำ  รติยำนุวฒัน์ กรรมกำร 
 “บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 299  ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 
089-8972-671” 
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43. นำยนิรันดร์  สชุินญำพร กรรมกำร  
“บริษัท โรงแป้งพรกมล จ ำกัด 369/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
081-8412-446” 
44. นำงสุขสวำท  หนุนภักดี กรรมกำร 
“บริษัท  วงเดือน  รีสอร์ท  จ ำกัด 22/2  ม.4  ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง  21160 
081-8650-465” 
45. นำงสำวศิญำภัสร์   วีรประสงค์ชัย กรรมกำร 
 “บริษัท เฟรนส์บิซ  (ประเทศไทย)  จ ำกัด 12/17  ถ.ท่ำบรรทุก  ต.เนินพระอ.เมือง  จ. ระยอง 21000  
082-3666-946” 
46. นำยกุลไหว  ชัยวงศ์รุ่งเรอืง กรรมกำร 
 “ร้ำนจี้ฮ้ัวโอสถ 115 ถ.สุนทรโวหำร  ต.ทำงเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 081-8179-691” 
47. นำยสุรศักดิ์    ยิ่งเจริญมำก กรรมกำร 
 “ร้ำนศรีเจริญกำรไฟฟ้ำ 23/8 ม.3  ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 038-616993” 
48. นำยณรงค์ชัย  พิพิธพัฒนำปรำบต์ กรรมกำร 
 “บริษัท นิวเวฟกฎหมำยและธุรกิจ (1999) จ ำกัด 115 ศูนย์กำรค้ำสตำร์พลำซ่ำ ห้อง 2311 
ต.เชิงเนิน อ.เมือง  จ.ระยอง 21000 081-9853-949” 
49. นำยชำญวัฒน์  เกตุสวสัดิวงศ์ กรรมกำร 
 “ส ำนักงำนจงรักษ์ทนำยควำม 81 ถ.รำษฏร์บ ำรุง ซอย 6  ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
081-6513-132” 
50. นำยธนกร    นิ่มอนงค์ กรรมกำร 
 “บริษัท แอลที ออโต้ จ ำกัด 67/3 หมู่ 2  ถ.ระยอง-บ้ำนค่ำย ต.หนองตะพำน อ.บ้ำนค่ำย ระยอง 21120 
085-0905-595” 
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2. สมำคมกำรค้ำ ชมรมหรือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดระยอง จังหวัดระยองมีสมำคมที่จดทะเบียน  จ ำนวน 11 แห่ง ดังนี้ 

 
ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ ประเภทธุรกิจ 

1. สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
   (RAYONG TOURIST ASSOCIATION) 
2. สมำคมพ่อค้ำหนองบัวพัฒนำ 
3. สมำคมพ่อค้ำสินค้ำพ้ืนเมืองบ้ำนเพ 
4. สมำคมกำรค้ำผลิตผลกำรเกษตรคนพิกำร   
    จังหวัดระยอง 
5. สมำคมกำรค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล   
    จังหวัดระยอง 
6. สมำคมกำรค้ำอุตสำหกรรมไมย้ำงพำรำ 
    ภำคตะวันออก 
7. สมำคมขนส่งภำคตะวันออก (EASTERN 
    TRANSPORTATION ASSOCIATION) 
8. บ้ำนฉำงส่งเสริมค้ำสลำกท่ัวไทย 
9. สมำคมกำรค้ำอสังหำริมทรัพยร์ะยอง 
   (RAYONG REAL ESTATE ASSOCIATION) 
10. สมำคมกำรค้ำรังนกแอ่นไทย 
     ( EDIBLE NEST SWIFTLETS TRADER 

ASSOCIATION OF THAILAND) 
11.สมำคมกำรคำ้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภำพโดย

ชุมชนจังหวัดระยอง 
    (Trade Association of Agricultural Tourism 

For Healthy By Rayong Community) 
 

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 
 
 
 
4/2 ม.6 ต.นำตำขวญั อ.เมือง จ.ระยอง 

 
 
  
 
0-3886-7113 
 
089-0157199 
 
 
 
088-529356-8 
 
087-9162642 
092-4422241 
 
098-9369498 
 
 
 
080-4461562 

- ธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 
   โรงแรม และรีสอร์ท 
- สินค้ำอุปโภคบริโภค 
- จ ำหน่ำยสินค้ำพ้ืนเมือง 
- จ ำหน่ำยผลิตผลดำ้นกำรเกษตร 
  และปศุสตัว์ของคนพิกำร 
- ค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล   
 
- ไม้ยำงพำรำ 
 
- ขนส่ง 
 
- ค้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล   
- อสังหำริมทรัพย ์
 
- ค้ำรังนกแอ่น 
 
 
 
- ธุรกิจเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 
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ส่วนท่ี 3 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำขำกำรพำณิชย์และสำขำเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ 

 
       โครงสร้ำงกำรผลิตของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ภำคเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 1.81      

และภำคนอกเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 98.82 โดยแบ่งเป็นภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 80.4 ภำคบริกำร 
ร้อยละ 17.8 ภำพรวมข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด ณ รำคำประจ ำปีพบว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2561 มีมูลค่ำ 1,045697 ล้ำนบำท 
โดยมำจำกภำคเกษตรกรรม 18,967 ล้ำนบำท และสำขำกำรผลิตนอกภำคเกษตรกรรม มีมูลค่ำรวมสูง 
1,026,730 ล้ำนบำท  ซึ่งมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวประชำกร เท่ำกับ 1,067,449 บำท/คน/ปี เป็น
ล ำดับที่ 1 ของประเทศ 
เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีเศรษฐกิจสำขำหลักที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1. สำขำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 
 

สำขำกำรเกษตรกรรม/เพำะปลูก จำกกำรที่จังหวัดระยองมีสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศ    
ที่ เหมำะสมต่อกำรท ำเกษตรกรรม พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองมีพ้ืนที่ถือครองในปี 
2561/2562 มีพื้นท่ี 1,951,673ไร่ พื้นที่ทำงกำรเกษตร 1,306,873 ไร่ ครอบครัวที่ท ำกำรเกษตร 
45,357 ครอบครัว พื้นที่ข้ำวนำปี 11,681 ไร่ พื้นที่ปลูกสัปปะรด 39,176 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง 
32,693 ไร่ พ้ืนที่ปลูกลองกอง 4,171 ไร่ พ้ืนที่ปลูกอ้อย 2,234 ไร่ พ้ืนที่ปลูกทุเรียน 70,496 ไร่ พ้ืนที่
ปลูกมะม่วง 8,747 ไร่ พ้ืนที่ปลูกเงำะ 7,551 ไร่ พ้ืนที่ปลูกขนุน 12,813 ไร่ พ้ืนที่ปลูกมังคุด 28,163 ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกมะพร้ำว จ ำนวน 6,854 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ 603,632 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญจ ำนวนมำก 
ได้แก่ 

1) ยำงพำรำ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญและเป็นพืชที่เพำะปลูกมำกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
พืชเศรษฐกิจส ำคัญชนิดอื่น ๆ เนื่องจำกปลูกง่ำย ไม่จ ำเป็นต้องดูแลรักษำมำก อีกท้ังสภำพทำงภูมิประเทศ  
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเพำะปลูก ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลำดในช่วงเดือนตุลำคม - มกรำคม เกษตรกรสำมำรถ
เก็บเก่ียวผลผลิตได้อย่ำงเต็มที่ โดยไม่ต้องประสบปัญหำและอุปสรรคอันเกิดจำกฝนตก ผลผลิตจะออกสู่ตลำด
น้อยในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม เกษตรกรส่วนใหญ่จะหยุดกรีดยำงเพ่ือบ ำรุงรักษำต้นยำงเพรำะต้นยำง
เริ่มผลัดใบ 

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

3) สับปะรด ปลูกมำกเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประมำณ 
20% ของผลผลิตทั้งประเทศ) มีผลผลิตออกสู่ตลำดปีหนึ่งๆ ประมำณ 250,000 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่ง
ขำยให้โรงงำนอุตสำหกรรมเพ่ือแปรสภำพเป็นสับปะรดกระป๋องและน้ ำสับปะรด บำงส่วนน ำไปจ ำหน่ำย  
เป็นผลไม้สดตำมแผงจ ำหน่ำยผลไม้ ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลำดระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน – มกรำคม 
และระหว่ำงเดือนเมษำยน -กรกฎำคม 
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4) ทุเรียน กำรท ำสวนทุเรียนเป็นอำชีพที่เกษตรกรในจังหวัดระยองยึดเป็นอำชีพมำช้ำนำน  
กำรปลูกทุเรียนกระจำยอยู่ในท้องที่อ ำเภอแกลง อ ำเภอเมืองระยอง อ ำเภอเขำชะเมำ อ ำเภอวังจันทร์  
และอ ำเภอบ้ำนค่ำย เกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับอำชีพทุเรียนประมำณ 20,000 รำย เฉลี่ยพ้ืนที่ปลูกประมำณ  
3-5 ไร่/ครัวเรือน ระยะกำรออกสู่ตลำดจะเริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนเมษำยน - มิถุนำยน แล้วแต่ชนิดพันธุ์ทุเรียน
พันธุ์เบำจะเริ่มเก็บเกี่ยวก่อน คือ พันธุ์กระดุมและพันธุ์ชะนี ส่วนพันธุ์หนัก ได้แก่ พันธุ์ก้ำนยำวหมอนทอง 
จะแก่สุกปลำยเดือนพฤษภำคม 

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

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

สำขำปศุสัตว์ : เกษตรกรในจังหวัดระยอง มีกำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรค้ำในภำพรวมเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพำะไก่และเป็ด เป็นผลเนื่องจำกรำคำเป็นสิ่งจูงใจและกำรได้รับกำรส่งเสริมเงินกู้จำกหน่วยงำนภำครัฐ 
เช่น เงินกองทุนหมู่บ้ำน เงินกู้ช่วยเหลืออ่ืน ๆ โดยจ ำนวนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในแต่ละอ ำเภอมีปริมำณแตกต่ำงกัน 

กำรประมง : อำชีพท ำกำรประมงเป็นอำชีพดั้งเดิมของประชำชนชำวระยอง เนื่องจำกสภำพภูมิ
ประเทศและสภำวะภูมิอำกำศที่เหมำะสม ส่งผลให้ท้องทะเลมีสัตว์น้ ำที่อุดมสมบูรณ์ มีกำรท ำประมงเชิง
พำณิชย์ ประมงพ้ืนบ้ำน ประมงเรือเล็กตำมแนวชำยฝั่งทั่วไป รวมทั้งกำรท ำประมงน้ ำจืดและน้ ำกร่อย เนื้อท่ีท ำ
กำรประมงทะเล ประมำณ 1,500,000 ไร่ เรือประมง 874ล ำ สมำคมประมง 6 สมำคม กลุ่มเกษตรกรท ำ
กำรประมง 44 กลุ่ม สหกรณ์ประมง 2 สหกรณ์ ท่ำเรือประมง 129 ท่ำ ส่วนกำรท ำประมงน้ำจืดมีเนื้อที่ท ำ
กำรประมงน้ ำจืดมีจ ำนวน 63,080 ไร่ สัตว์น้ ำจืดที่ส ำคัญคือปลำดุก ปลำนิล ปลำสวำย ปลำนวลจันทร์ ฯลฯ 
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สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ : ผลไม้ 
สรุปสถำนกำรณ์กำรผลิตและรำคำผลไม้จังหวัดระยอง ปี ๒๕62  

 ผลไม้รวมทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงำะ มังคุด ลองกอง และสับปะรด ของจังหวัดระยอง ปัจจุบัน
ออกสู่ตลำดหมดแล้ว จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ปลูกผลไม้รวม 177 ,971 ไร่  ลดลงจำกปีที่แล้ว 5,479  ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 2.99 มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 376,491 ตัน ลดลงจำกปีที่แล้ว 45,365 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
10.75 โดยผลผลิตผลไม้ท้ัง 4 ชนิดและสับปะรดลดลงทุกชนิด เนื่องจำกสภำพอำกำศที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อผลไม้
บำงชนิด และพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรถูกเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ทำงอุตสำหกรรม ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตที่จะ
ออกสู่ตลำด เริ่ม ตั้งแต่ปลำยเดือนเมษำยน ถึงสิงหำคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงกลำงเดือนพฤษภำคม 
ถึงกลำงเดือน มิถุนำยน และส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ ผลไม้ทั้ง 4 ชนิดและสับปะรดของจังหวัดระยอง 
รำคำลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจำกผลผลิตผลไม้ท่ัวประเทศออกสู่ตลำดเป็นจ ำนวนมำก 
          ทุเรียน  

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต  
ทุเรียน  รำคำทุเรียนหมอนทอง (บำท/กก.)  

ปี 2561  ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ  

เนื้อท่ียืนต้น(ไร่)  69,187 70,496 1.89 82.50 109.50 32.73 

เนื้อท่ีให้ผล(ไร่) 57,648 61,005 5.82 

ผลผลติ(ตัน) 93,008 85,880 -7.66 

ผลผลติต่อไร่(กก.) 1,613 1,408 -12.70 

 สถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียน ปี 2562 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 61,005 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว 
3,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.82 และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 1,408 กิโลกรัม ลดลงจำกปีที่แล้ว 205 กิโลกรัม       
คิดเป็นร้อยละ 12.70 ท ำให้มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 85,880 ตัน ลดลงจำกปีที่แล้ว 7,128 ตัน คิดเป็น   
ร้อยละ 7.66                                                                                                                           
 ผลผลิตทุเรียนลดลง เนื่องจำกฝนที่ตกชุก ส่งผลให้ทุเรียนคุณภำพไม่ดีเท่ำผลผลิตในช่วงต้นฤดูกำล 
ส่งผลให้ผลผลิตออกมำได้น้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมเนื้อที่ยืนต้นเพ่ิมข้ึน เนื่องจำกรำคำ
ทุเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงอย่ำงต่อเนื่องหลำยปี จูงใจให้เกษตรกรขยำยเนื้อที่ปลูกเพ่ิมทุกอ ำเภอ ยกเว้นอ ำเภอนิคม
พัฒนำ โดยปลูกแทนยำงพำรำส่วนหนึ่ง และปลูกแซมแทนเงำะ และลองกอง และเนื้อที่ให้ผลเพิ่มข้ึน เนื่องจำก
ทุเรียนที่ปลูกใหม่ในปี 2557 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปี2562 เป็นปีแรก อีกท้ังทุเรียนยังเป็นพืชที่มีรำคำคุ้มค่ำต่อ
กำรลงทุน เกษตรกรจึงดูแลรักษำเต็มที่เพ่ือให้ได้ปริมำณผลผลิตมำกข้ึน 
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลำด เริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนมีนำคม ถึงต้นเดือน
กรกฎำคม โดยออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงกลำงเดือนเมษำยน ถึงกลำงเดือนมิถุนำยน   

ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ ทุเรียนของจังหวัดระยอง รำคำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.73 เมื่อเทียบกับปีที่
แล้ว เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศจีน    
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มังคุด 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
มังคุด รำคำมังคุดคละ (บำท/กก.) 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ร้อยละ ปี 2561 
ปี 

2562 
ร้อยละ 

เนื้อท่ียืนต้น(ไร่) 28,226 28,163 -0.22 72.50 36.50 -49.65 

เนื้อท่ีให้ผล(ไร่) 26,204 27,141 3.58 

ผลผลติ(ตัน) 16,776 8,274 -50.67 

ผลผลติต่อไร่(กก.) 604 305 -49.50 

           สถำนกำรณ์กำรผลิตมังคุด ปี ๒๕62 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 27,141 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว 
937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.58 ส่วนผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 305 กิโลกรัม ลดลงจำกปีที่แล้ว 99 กิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 49.50 มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 8,274 ตัน ลดลงจำกปีที่แล้ว ตัน คิดเป็นร้อยละ  50.67 
 ผลผลิตมังคุดในจังหวัดระยองลดลง เนื่องจำกมีปริมำณฝนที่ตกชุก  มังคุดเป็นเนื้อแก้ว ยำงไหลในเนื้อ
ผลผลิตมังคุดในปีนี้จึงมีคุณภำพไม่ดี ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลำดน้อยลง  
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลำด เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนเมษำยน ถึงปลำยเดือน
กรกฎำคม โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน  
 สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ มังคุดของจังหวัดระยอง รำคำลดลงร้อยละ 49.65 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่ง
รำคำลดลงมำกที่สุดในบรรดำผลไม้ทั้ง 4 ชนิดของจังหวัดระยอง เนื่องจำกผลผลิตมังคุดทั่วประเทศมีจ ำนวน
เพ่ิมข้ึน และคุณภำพมังคุดในปีนี้ออกมำได้คุณภำพไม่ดี  

เงำะ 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
เงำะ รำคำเงำะโรงเรียน (บำท/กก.) 

ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 

เนื้อท่ียืนต้น(ไร่) 8,489 7,551 -11.04 35.33 31 -12.25 

เนื้อท่ีให้ผล(ไร่) 8,367 7,438 -11.10 

ผลผลติ(ตัน) 13,382 11,128 -16.84 

ผลผลติต่อไร่(กก.) 1,599 1,496 -6.87 
สถำนกำรณ์กำรผลิตเงำะ ปี 2562 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 7,438 ไร่ ลดลงจำกปีที่แล้ว 929  ไร ่

คิดเป็นร้อยละ 11.10 และผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย  1,496 กิโลกรัม ลดลงจำกปีที่แล้ว 103  กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 6.87 ท ำให้มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 11,128 ตัน ลดลงจำกปีท่ีแล้ว 2,254 ตัน คิดเป็นร้อยละ  16.84 

ผลผลิตเงำะลดลง เนื่องจำกเกษตรกรหันไปปลูกผลไม้ที่รำคำดีกว่ำอย่ำงเช่น ทุเรียน อีกท้ังพ้ืนที่ทำง
กำรเกษตรได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่โรงงำนอุตสำหกรรม  

ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลำด เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภำคม ถึงต้นเดือนมิถุนำยน 
โดยจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนำยน  

สถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ เงำะจังหวัดระยอง รำคำลดลงร้อยละ 12.25 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจำก
ผลผลิตเงำะทั่วประเทศมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  
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ลองกอง 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
ลองกอง รำคำลองกองกะช้ำ (บำท/กก.) 

ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 

เนื้อท่ียืนต้น(ไร่) 4,363 4,171 -4.40 31.13 23.63 -24.09 

เนื้อท่ีให้ผล(ไร่) 4,096 4,092 -1 

ผลผลติ(ไร่) 2,220 1,787 -19.50 

ผลผลติต่อไร่(กก.) 542 437 -19.37 

สถำนกำรณ์กำรผลิตลองกอง ปี 2562 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 4,092 ไร่ ลดลงจำกปีที่แล้ว 4 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 437 กิโลกรัม ลดลง 105 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 19.37 ท ำให้มี
ปริมำณผลผลิตโดยรวม 1,787 ตัน ลดลงจำกปีที่แล้ว 433 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.50 
 ผลผลิตลองกองลดลง เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกลองกองเป็นพืชแซมในสวนไม้ผลชนิดอื่น 
กำรบังคับดูแลรักษำเพ่ือให้ออกดอกจะท ำได้ยำกเนื่องจำกลองกองจะออกดอกเม่ือต้นมีสภำพที่ใบเหลืองสลด
ขำดน้ ำ ในขณะที่ปลูกแซมกับพืชอ่ืนที่จะต้องให้น้ ำท ำให้ต้นลองกองไม่สลด เว้นแต่สวนที่ปลูกลองกองเป็นพืช
เดี่ยวจึงจะสำมำรถบังคับผลผลิตได้  
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลำดเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภำคมถึงต้นเดือน
สิงหำคม   โดยจะออกกระจุกตัวในช่วงปลำยเดือนพฤษภำคม 
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ ลองกองของจังหวัดระยอง รำคำลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว   โดยรำคำ
ลดลงร้อยละ 24.09 57 ถึงแม้ว่ำผลผลิตลองกองในเขตจังหวัดระยองลดลงจำกปีท่ีแล้ว แต่ผลผลิตลองกองใน
จังหวัดอ่ืนมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนส่งผลให้รำคำลองกองลดลง 

สับปะรด 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิต 
สับปะรด รำคำสับปะรดขนำดมำตรฐำน (บำท/กก.) 

ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ปี 2562 ร้อยละ 

เนื้อท่ีปลูก(ไร่) 43,559 39,176 -10.06 3.77 4.38 16.18 

เนื้อท่ีให้ผล(ไร่) 42,924 37,889 -11.73 

ผลผลติ(ตัน) 267,007 236,956 -11.25 

ผลผลติต่อไร่(กก.) 12,421 12,621 1.61 

 จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ปลูกสับปะรดมำกที่สุดในภำคตะวันออก และมีพ้ืนที่ปลูกมำกที่สุดเป็นอันดับที่ 
3 ของประเทศ รองจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ตำมล ำดับ ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จังหวัดระยองส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับโรงงำนแปรรูปสับปะรดในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

สถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรด ปี 2562 จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ให้ผล 37,889 ไร่ ลดลงจำกปีที่
แล้ว  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.73 ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 12,621 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้น 200  กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ  1.61 ท ำให้มีปริมำณผลผลิตโดยรวม 236,956 ตนั ลดลงจำกปีที่แล้ว 236,956 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
11.25 



 
 

 
หนังสือข้อมูลกำรตลำดจังหวัดระยอง ปี 2562 53 

 ผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยองลดลง เนื่องจำกผลกระทบเรื่องรำคำในปีที่ผ่ำนมำตกต่ ำจำกปริมำณ
ผลผลิตทั้งประเทศมีมำกเกินควำมต้องกำรตลำด เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน เช่น มันส ำปะหลัง และ
เกษตรกรไม่มีเงินทุนซื้อหน่อปลูก ประกอบกับขำดแคลนแรงงำน และกำรขยำยตัวของพ้ืนที่โรงงำน
อุตสำหกรรมในเขตอ ำเภอปลวกแดง ส่งผลให้เนื้อท่ีปลูก และเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง 
 ส ำหรับกำรกระจำยตัวของผลผลิตที่จะออกสู่ตลำด ผลผลิตสับปะรดจะออกสู่ตลำดเกือบทั้งปี โดยจะ
ออกสู่ตลำดมำกท่ีสุดและจะกระจุกตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภำคม – กลำงเดือนมิถุนำยน  
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำ สับปะรดจังหวัดระยอง มีกำรปรับรำคำเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561 
โดยรำคำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.18 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจำกปริมำณผลผลิตลดลงไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของตลำดและโรงงำนแปรรูป ท ำให้รำคำปรับตัวสูงขึ้น 

วิเครำะห์ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อระดับรำคำ   

1. กำรส่งออก    
ปัญหำส ำคัญของกำรส่งออกผลไม้จังหวัดระยองได้แก่ กำรที่ไม่มีผู้ประกอบกำรค้ำผลไม้ส่งออกโดยตรง 

กำรส่งออกด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบกำรภำยนอกจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ตั้งส ำนักงำนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี รวมทั้ง
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ (สำธำรณรัฐประชำชนจีน รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม)             
ที่เข้ำมำรับซื้อโดยอำศัยผู้ประกอบกำรภำยในจังหวัดเป็นผู้ด ำเนินกำรรับซื้อจำกเกษตรกร (ซื้อ -ขำยผ่ำนล้ง)      
โดยผู้ประกอบกำรรับซื้อภำยในจังหวัดจะท ำหน้ำที่ด้ำนโลจิสติกส์ภำยในพ้ืนที่  
2. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร           
           จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวสูงจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออก โดยในแต่ละ
เดือนจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ ำกว่ำ 2 แสนรำย โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักได้แก่กำรท่องเที่ยวทะเล ดังนั้นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงฤดูกำลผลไม้จะเป็นกำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้ภำยในจังหวัด เป็นกำร
บริโภคผลไม้ของเกษตรกรจังหวัดระยองโดยตรง                                            
3. กำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในจังหวัด/ประเทศ    
         3.1 กำรจัดงำนแสดงสินค้ำและจ ำหน่ำยผลไม้ภำยในจังหวัด ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นประจ ำทุก
ปีในช่วงเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลำดมำกในเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยนของทุกปี    
         3.2 กำรส่งเสริมกำรบริโภคภำยในจังหวัด โดยจ ำหน่ำยผลไม้สู่โรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดระยองโดย
ที่จังหวัดระยองมีนิคมอุตสำหกรรม ชุมชนอุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม ซึ่งมีแรงงำนทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ
เป็นจ ำนวนมำกนับแสนรำย นับเป็นตลำดภำยในจังหวัดที่ส ำคัญมำกหำกได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจัง  จะ
สำมำรถช่วยแก้ปัญหำผลผลิตผลไม้ล้นตลำดได้เป็นอย่ำงดี 
4. มำตรกำร / โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำผลไม้ภำคตะวันออก  
  (๑) มำตรกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพผลผลิต 
  ๑.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหำทุเรียนด้อยคุณภำพ 

           จัดตั้งชุดปฏิบัติงำนเฉพำะกิจเพ่ือสกัดกั้นมิให้ทุเรียนด้อยคุณภำพเข้ำสู่ตลำดระดับจังหวัดและ
ระดับอ ำเภอ  
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(๒) มำตรกำรกระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต  
  2.1 กระจำยผลผลิตภำยในประเทศ 
  สนับสนุนเงินจ่ำยขำดเป็นค่ำบริหำรจัดกำรผลผลิต  เพ่ือรวบรวมและกระจำยผลผลิต                     
เงำะ มังคุด ลองกอง ออกสู่ตลำดปลำยทำง ให้สถำบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มสหกรณ์) กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภำพ ไม้ผล กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภำพ 
ประสำนควำมร่วมมือจำกตลำดในควำมส่งเสริมของกรมกำรค้ำภำยใน ภำคเอกชน อีกท้ังมีกำร ประชำสัมพันธ์ 
รณรงค์ เชิญชวน ท่องเที่ยวสวนผลไม้   
  2.2 กระจำยผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 
  สนับสนุนเงินจ่ำยขำดเป็นค่ำขนส่งและค่ำกำรตลำด เพ่ือรวบรวมและกระจำยผลผลิตสู่ตลำด
ประเทศเพ่ือนบ้ำน ให้แก่สถำบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตร/สหกรณ์) กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มปรับปรุงคุณภำพไม้
ผล กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรและองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภำพ  
ปัญหำ/อุปสรรคกำรส่งออกผลไม้ 

           1. ผลไม้ด้อยคุณภำพ ได้แก่ ทุเรียนอ่อน มังคุดแข็ง ลูกเล็ก เป็นเนื้อแก้ว เงำะผลเล็กไม่สวย
เป็นสำเหตุให้รำคำตกต่ ำ 

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

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

                     (3). มำตรกำรส่งเสริมกำรแปรรูป 
                    กำรส่งเสริมแปรรูปมังคุดเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน   
                    (4.) มำตรกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้ 
                    ประชำสัมพันธ์ รณรงค์และส่งเสริมบริโภคผลไม้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  จังหวัดที่ด ำเนินกำรได้แก่ 
จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตรำด 
 
2. สำขำอุตสำหกรรม 

นับจำกโครงกำรพัฒนำพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวนัออกที่ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำให้จังหวัดระยอง  
เป็นศูนย์กลำงควำมเจริญแห่งใหม่ เป็นศูนย์บริกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและวิจัยด้ำนเทคโนโลยี และก ำหนด 
ให้ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออกเป็นประตูทำงออกให้กับภำคตะวันออกเฉียงเหนือในกำรส่งสินค้ำออกไปจ ำหน่ำย
ต่ำงประเทศโดยไม่ต้องผ่ำนกรุงเทพฯ ก ำหนดพ้ืนที่บริเวณมำบตำพุด เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรม มีท่ำเรือ
น้ ำลึกขนส่งสินค้ำ เป็นที่ตั้งของอุตสำหกรรมส ำคัญๆ เช่น โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ กลุ่มอุตสำหกรรม  ปิโตรเคมี 
และอุตสำหกรรมปุ๋ยเคมี เป็นพ้ืนที่ศักยภำพสูงในกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ยังได้รับกำรก ำหนด
เขตกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้อยู่ในเขต 3 ของกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน ซึ่งได้เปรียบกว่ำจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้จังหวัดระยองมีกำรลงทุนและกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม
อย่ำงรวดเร็ว ข้อมูล ณ เดือนธันวำคม 2562 มจี ำนวนเงินลงทุนในภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดระยองรวม 
1,439,531.70 ล้ำนบำท จ ำแนกโรงงำนตำมจ ำพวกโรงงำน มีจำนวน 3,057 โรงงำน ในส่วนของนิคม



 
 

 
หนังสือข้อมูลกำรตลำดจังหวัดระยอง ปี 2562 55 

อุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรมที่ร่วมด ำเนินกำรกับเอกชน เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม ชุมชน
อุตสำหกรรม สวนอุตสำหกรรม จำกข้อมูลปี เดือน ธันวำคม 2561 พบว่ำมีจ ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 24 แห่ง 
เนื้อท่ีประมำณ 100,000 ไร่ อุตสำหกรรมของจังหวัดระยองมีหลำกหลำยประเภท เช่น กำรผลิตรถยนต์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูป สินค้ำเกษตร กำรผลิตไฟฟ้ำ กำรผลิตสำรเคมี สร้ำงมูลค่ำรวมในแต่ละปีเกือบ 1 
ใน 3 ของงบประมำณรำยจ่ำยประเทศไทย  

นิคมอุตสำหกรรม จ ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 
1. นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เนื้อที่ 8,558 ไร่ 
2. นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) เนื้อที่ 3,741.32 ไร ่
3. นิคมอุตสำหกรรมผำแดง เนื้อท่ี 540 ไร่ 
4. นิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง เนื้อที่ 8,610 ไร่ 
5. นิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ เนื้อที่ 16,984 ไร่ 
6. นิคมอุตสำหกรรมเอเชีย เนื้อท่ี 3,220 ไร่ 
7. นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เนื้อที่ 8,003.37 ไร่ 
8. นิคมอุตสำหกรรมอำร์ ไอ แอล เนื้อท่ี 1,736.27 ไร่ 
9. นิคมอุตสำหกรรมระยอง (บ้ำนค่ำย) เนื้อที่ 2,200 ไร่ 
10. นิคมอุตสำหกรรมหลักชัยเมืองยำง เนื้อที่ 2,211 ไร่ 
11. นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง 36 เนื้อท่ี 1,281.35 ไร 
นิคมอุตสำหกรรมรองรับเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
12. นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เนื้อที่ 2,202 ไร 
13. นิคมอุตสำหกรรม ซีพี เนื้อท่ี 3,068 ไร่ 
14. นิคมอุตสำหกรรมสมำร์ท พำร์ค เนื้อที่ 1,466 ไร่ 
เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมสยำมอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพำร์ค เนื้อที่ 1,341 ไร่ 
2. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมไออำร์พีซี เนื้อที่ 4,335 ไร่ 
3. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม จี. เค. แลนด์ เนื้อท่ี 882 ไร่ 
4. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเครือซีเมนต์ไทยเหมรำชระยอง เนื้อที่ 3,551 ไร่ 
5. เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมโรจนะ ระยอง เนื้อที่ 2,080 ไร่ 
ชุมชนอุตสำหกรรม จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. นิคมอุตสำหกรรมนครินทร์อินดัสเตรียลพำร์ค เนื้อท่ี 469 ไร่ 
2. ชุมชนอุตสำหกรรม เอส เอส พี อินดัสเตรียลพำร์ค เนื้อที่ 1,260 ไร ่
3. ชุมชนอุตสำหกรรม บริษัท ทุนเท๊กซ์ จำกัด 1,497 ไร่ 
4. ชุมชนอุตสำหกรรม ไอ.พี.พี. 395 ไร่ 
สวนอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 แห่ง คือ 
สวนอุตสำหกรรม ระยองอินดัสเตรียลปำร์ค (Rayong Industrial Park) 1,500 ไร่ 
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 กำรท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ก่อสร้ำงตั้งแต่เดือนธันวำคม 2532 แล้วเสร็จเมือ่เดือนมีนำคม 
2535  โดยท่ำเทียบเรือประกอบด้วย 

                   1) ท่ำเรือสำธำรณะ (Public Terminal) เป็นท่ำเรือที่ไม่จ ำกัดผู้ใช้บริกำร เป็นท่ำเรือที่กำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยลงทุนก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำนรวมทั้งท่ำเทียบเรือให้
ประกอบด้วย 2 ท่ำเทียบเรือ คือ 

                   (1.1) ท่ำเทียบเรือทั่วไป (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) มีทั้งหมด  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 
 
 

 

ท่ำเรือและนคิมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
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3.สถิติกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

           กำรขอรับกำรส่งเสริม ในปี 2562 มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC) 506 โครงกำร เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 32 แต่มีมูลค่ำเงินลงทุน 444,880 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 29 โดยในจังหวัดระยองมีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2562 134 โครงกำร
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 ร้อยละ 45 และมีมูลค่ำเงินลงทุน 133,533 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 134    
           กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม ในปี 2562 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 425 โครงกำร มูลค่ำเงิน
ลงทุน 625,080 ล้ำนบำท โดยในจังหวัดระยองมีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 179 โครงกำร มูลค่ำ
เงินลงทุน 133,760 ล้ำนบำท  

  
     ตำรำงค ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำแนกตำมพื้นที่เป้ำหมำยเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2562 

พ้ืนที่เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน(ล้ำนบำท) 

2561 2562 
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง 
2561 2562 

ร้อยละ
เปลี่ยนแปลง 

เขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก 
(EEC) 

383 506 +32 623,910 444,880 -29 

ชลบุร ี 177 242 +37 544,270 119,479 -78 
ระยอง 143 208 +45 57,080 133,533 +134 
ฉะเชิงเทรำ 63 55 -13 22,560 29,550 +31 
โครงกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง 

 เชื่อม 3 สนำมบิน 

- 1 +100 - 162,318 +100 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ชำยแดน 

8 8 0 800 2,297 +187 

20 จังหวัดที่มีรำยได้
ต่อหัวต่ ำ 

45 38 -16 6,200 8,340 +35 

นิคมอุตสำหกรรม
หรือเขต 

อุตสำหกรรมที่ได้รับ
กำรส่งเสริม 

378 443 +17 131,340 214,804 +84 
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กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำแนกตำมพื้นที่เป้ำหมำยในปี 2562 

พ้ืนที่เป้ำหมำย จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน(ล้ำนบำท) 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 

ชลบุร ี

ระยอง 

ฉะเชิงเทรำ 

425 

190 

179 

56 

254,580 
79,770 
133,760 
41,050 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

ชำยแดน 

16 3,278 

20 จังหวัดที่มีรำยได้ต่อหัวต่ ำ 60 8,540 
นิคมอุตสำหกรรมหรือเขต 

อุตสำหกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริม 

413 249,137 

 
ที่มำ:ข้อมูลจำกเอกสำร BOI 
https://www.boi.go.th/upload/content/Q4%202562_5e3b87320a255.pdf 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังพื้นทีก่ำรใช้ที่ดินในภำยใน EEC 
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ส่วนที่  4 
บทบำทของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

 
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 
           กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพำณิชย์และกิจกำรทำงเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
พำณิชย์ รวมตลอดทั้งกำรซื้อขำยและกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ กำรควบคุมส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกำรค้ำ ซึ่งสำมำรถ
สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของกระทรวงพำณิชย์และหน่วยงำนในสังกัด ดังนี้ 
4.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของกระทรวงพำณิชย์ ปี 2562 
(1) วิสัยทัศน์ 
           เศรษฐกิจกำรค้ำเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่ำงยั่งยืนภำยในปี 2565 
(2) พันธกิจ 
           - ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำของประเทศ 
           - พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง ลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับรำยได้ของ
ประเทศ 
           - ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรค้ำให้มีประสิทธิภำพ มำตรฐำน เป็นธรรม และรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
           - ส่งเสริมกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
           - พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
           - เพ่ิมศักยภำพผู้ประกอบกำรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
           - สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำก 
           - พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจ 
           - พัฒนำขีดควำมสำมำรถและส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 
           - พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล 
4.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปี 2562 
(1) วิสัยทัศน์ 
           เป็นองค์กรบูรณำกำรยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำให้เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง 
(2) พันธกิจ 
           - บริหำรและติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ให้มีผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเป้ำหมำย 
           - ผลักดันกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
           - เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำนด้วยนวัตกรรม 
           - พัฒนำและยกระดับบุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
           - พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกสำรสนเทศและฐำนข้อมูลกำรค้ำ ในกำรกำหนดนโยบำยและ 
กำรให้บริกำร 
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(3) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
           - พัฒนำและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ  
           - สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจกำรค้ำในส่วนภูมิภำค 
           - พัฒนำสู่องค์กรและบุคลำกรที่มีขีดควำมสำมำรถสูงและมีธรรมำภิบำล 
           - ยกระดับควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำกับภำคี เครือข่ำยที่เก่ียวข้อง 
 
4.1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์กำรค้ำจังหวัดระยอง ปี 2562 
(1) วิสัยทัศน์  
           "เมืองนวัตกรรมก้ำวหน้ำ พัฒนำอย่ำงสมดุล บนพื้นฐำนควำมพอเพียง City innovative advances, 
Balanced development, Based on the sufficiency economy" 
(2) พันธกิจ 
           - พัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ และสมดุล 
           - บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
           - สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐำนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
           - ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน กำรผลิตสินค้ำและกำรบริกำร ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือรองรับควำม
เจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
           - ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือรองรับนโยบำยกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำล 
(3) เป้ำประสงค์รวม 
           - เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภำคอุตสำหกรรม   
ภำคกำรเกษตรกรรม ภำคกำรท่องเที่ยว เป็นไปอย่ำงสมดุล 
           - ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีควำมควำมม่ันคงทำงสังคม                   
บนพื้นฐำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
           -  ทรัพยำกรธรรมชำติมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงสูงสุด ทุกภำคส่วนด ำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร                              
ต่อสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วม 
           - เป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมีควำมพร้อมทำงด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนส ำหรับรองรับกำรแข่งขันในระดับสำกล 
(4) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
           ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำคุณภำพสินค้ำและผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ควบคู่กับกำรพัฒนำไปสู่เกษตรอุตสำหกรรมและเพื่อกำรท่องเที่ยว 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ผลผลิตทำงกำรเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ   
ให้มีคุณภำพ และมูลค่ำเพ่ิมขยำยโอกำสทำงกำรตลำดไปสู่ภำยในและภำยนอกประเทศ และพัฒนำกำรเป็น
เกษตรอุตสำหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ : 
1) ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์ให้มี

ควำมปลอดภัย มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
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2) สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรตลำด ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ประมง ปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 

3) สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
4) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกลุ่ม/สหกรณ์/สถำบันเกษตรกร/บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี 
5) ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นเพื่อให้กำรผลิตภำคเกษตร ประมง 

และปศุสัตว์ มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
6) ส่งเสริมให้มีกำรเชื่อมโยงภำคกำรท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรม เพื่อน ำไปสู่เกษตรอุตสำหกรรม 

และเกษตรท่องเที่ยว 
7) ฟ้ืนฟูทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภำคกำรเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ :  เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับ
แหล่ง/สถำนทีท่่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ให้
คงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ : 
1) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเก่ำและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเฉพำะแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ   

ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม 
2) พัฒนำสินค้ำ และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน และหลำกหลำย 
3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
4)  สร้ำงจิตส ำนึก/กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบกำรและนักท่องเที่ยวในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
5) ส่งเสริมกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟูภำพลักษณ์                

และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้น 
6) เสริมสร้ำงกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับควำมเชื่อมั่น                    

แก่นักท่องเที่ยว 
7) พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมเข้ำสู่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์  สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน รองรับนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจของรัฐบำลได้อย่ำงสมดุล 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมให้มีกระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรทุกระดับมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - 
CSR) ที่ถูกต้อง น ำไปสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ 
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2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือควำมพร้อมในกำรรองรับ
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 ฟ้ืนฟู  มีกำรน ำมำใช้อย่ำงคุ้มค่ำ   
และทุกภำคส่วนด ำเนินกิจกรรมโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ : 
1. เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว โดยกำรเพ่ิมพ้ืนที่ทั้งป่ำบก ป่ำชำยเลน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม เกิดสมดุล               

ต่อระบบนิเวศน์ 
3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนำทรัพยำกรน้ ำ รวมถึงกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำตำมธรรมชำติให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
4.  สนับสนุนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยจำกแหล่งก ำเนิด รวมทั้งมีระบบกำรจัดกำร

ที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำล 
5. เสริมสร้ำงจิตส ำนึก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงภำคเครือข่ำยเพ่ือกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ

สิ่งแวดล้อม ในทุกภำคส่วน 
6. ตั้งรับ ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
7. สนับสนุนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ จำกทุก ภำคส่วน 

          
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :   เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิต และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ภำยใต้กำรน้อมน ำ
แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ 

กลยุทธ์ : 
1. เสริมสร้ำงควำมม่ันคง และควำมปลอดภัยจำกกำรคุกคำมต่ำง ๆ ทั้งภำยนอกภำยใน 
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสถำบันทำงสังคม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทำงกำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชน 
5. พัฒนำระบบโครงสร้ำงและสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน เพื่อกำรบริกำรประชำชนอย่ำงทั่วถึง                             

และมีประสิทธิภำพ 
6. อนุรักษ์ สืบสำน ฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่น ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ 
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7. เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐำน และพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิตเพ่ือพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลง 

          ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : สร้ำงควำมเข้มแข็ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคพำณิชย 
กรรมและภำคบริกำรสู่สำกล 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : ภำคพำณิชยกรรม และภำคบริกำรได้รับกำรส่งเสริมให้มีศักยภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำสู่กำรแข่งขันในระดับสำกล 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรของจังหวัดให้มีนวัตกรรมและควำมทันสมัยสู่ระดับสำกล 
2. ส่งเสริมสถำนประกอบกำร/สถำนบริกำร ให้มีมำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมกำรผลิตบุคลำกร และพัฒนำบุคลำกรในสถำนประกอบกำร/สถำนบริกำร 
4. พัฒนำสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
5. พัฒนำเทคโนโลยี ระบบสำรสนเทศ ฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ      

ของผู้ประกอบกำร 

4.2 บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และภำรกิจ 
4.2.1 บทบำทหน้ำที่หลักของกระทรวงพำณิชย์ 
           กระทรวงพำณิชย์มีอำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรค้ำธุรกิจบริกำร ทรัพย์สินทำงปัญญำและรำชกำรอ่ืน
ตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงพำณิชย์หรือส่วนรำชกำรที่สังกัดกระทรวงพำณิชย์ 
          (1) ภำรกิจด้ำนในประเทศ 
           - กำรดูแลรำคำสินค้ำเกษตรและรำยได้เกษตรกร 
           - ดูแลผู้บริโภคภำยใต้กรอบกฎหมำยของกระทรวงพำณิชย์ 
           - ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ทั้งกำรค้ำสินค้ำและธุรกิจบริกำร 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 มีภำรกิจเก่ียวกับยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวง          
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกรและบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยและ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
           (1) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย 
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
           (2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง 
           (3) แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติงำน 
           (4) จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวงเพ่ือให้เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำและสมประโยชน์ 
           (5) ประสำนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรก ำกับเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง 
           (6) ดูแลงำนประชำสัมพันธ์กำรต่ำงประเทศและพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย 
           (7) ประสำนกำรบริหำรรำชกำรและปฏิบัติงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงในส่วนภูมิภำค 
และต่ำงประเทศ 
           (8) ศึกษำ ก ำหนดมำตรฐำนและจัดท ำดัชนีรำคำ ดัชนีปริมำณ ดัชนีกำรพำณิชย์และดัชนีวัฏจักร 
เศรษฐกิจ 
           (9) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
           (10) จัดท ำและพัฒนำระบบข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นศูนย์ข้อมูล 
กลำงของกระทรวง 
           (11) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
หรือตำมท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
4.2.3 ภำรกิจของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงำนในฐำนะตัวแทนของกระทรวงพำณิชย์ในส่วนภูมิภำคที่ 
ด ำเนินตำมนโยบำยระเบียบข้อบังคับ และค ำสั่งของกระทรวงพำณิชย์ในระดับจังหวัด กล่ำวโดยสรุป มีหน้ำที่
และบทบำท ดังนี้ 
           (1) ประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภำค รวมทั้งประสำน 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพำณิชย์ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ตลอดจนปฏิบัติงำนซึ่งมิได้ก ำหนดให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ 
          (2) ประสำนและจัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพำณิชย์ รวมทั้งจัดล ำดับควำมส ำคัญ     
ของแผนกำรโครงกำร กำรตั้งและจัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง 
และแผนจังหวัด ตลอดจนก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรของ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
          (3) ประสำนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพำณิชย์ เพ่ือแก้ปัญหำตลำดกำรค้ำภำยในประเทศ     
และปัญหำทำงกำรค้ำอ่ืน ๆ 
          (4) ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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          (5) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และประชำชนทั่วไป               
เช่น บริกำรข่ำวตลำด สำรพำณิชย์ ข้อมูลภำวะเศรษฐกิจกำรค้ำ ฯลฯ 
          (6) ปฏิบัติงำนคุ้มครองและรักษำสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค 
          (7) ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรตลำด ผลิตภัณฑ์สินค้ำผลักดันสินค้ำที่มีศักยภำพและเป็นเอกลักษณ์ 
ของจังหวัดให้เป็นสินค้ำท่ีสำมำรถส่งออกได้ 
          (8) ปฏิบัติงำนส่งเสรมิหอกำรค้ำจังหวัด เพื่อให้บทบำท ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของจังหวัด 
          (9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
4.3 กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ปีงบประมำณ 2562 
4.3.1 กำรดูแลค่ำครองชีพประชำชน ตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล/กระทรวงพำณิชย์ 
          (1) งำนแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเร่งด่วน 
           ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองได้แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเร่งด่วน ดังนี้ 
           - ด ำเนินกำรลงพื้นที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรใช้บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐของผู้มีรำยได้น้อยในร้ำนค้ำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐของจังหวัดระยอง เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ 

- ออกตรวจติดตำมผล และตรวจสอบร้ำนค้ำที่ติดตั้งเครื่อง EDC เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และก ำชับ
ร้ำนค้ำฯ ให้ขำยของในรำคำยุติธรรม ไม่ฉวยโอกำสขึ้นรำคำและไม่ยึดบัตรสวัสดิกำรของประชำชนผู้มีรำยได้
น้อยไว้เพ่ือรูดเงินสด รวมทั้งรับฟังปัญหำ/อุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในกำรด ำเนินกำรในร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐ 
           (2) งำนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภครำคำประหยัด       
           โครงกำรธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชนกิจกรรมร่วมกับจังหวัดระยอง 
            ด ำเนนิโครงกำรร้ำนธงฟ้ำรำคำประหยัดลดค่ำครองชีพประชำชน จ ำนวน  8 ครั้ง ดังนี้ 
 - ร่วมโครงกำรออกหน่วยบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้คืนควำมสุขให้ประชำชน จังหวัดระยอง โดย
จ ำหน่ำยสินค้ำรำคำพิเศษให้กับประชำชน ได้แก่ ข้ำวสำร น้ ำมันพืช น้ ำตำลทรำย 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ วันที่ 17 ต.ค. 2561 ณ เทศบำลต ำบลบ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำย
ทั้งสิ้น 11,000 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 2,200 บำท 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ณ เทศบำลต ำบลชำกบก ต ำบลชำกบก อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง    
มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น  9,000 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 1,800 บำท 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 ณ สนำมกีฬำ ซอย 8 ต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพัฒนำ  จังหวัดระยอง   
มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 21,932 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 4,386 บำท 
 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 256๒ ณ โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ต ำบลเขำน้อย  อ ำเภอเขำชะเมำ 
จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 21,172 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 4,244 บำท 
 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์  2562 ณ โรงเรียนชุมชนวดัทับมำ หมู่ที่ 4 ต ำบลทับมำ อ ำเภอเมืองระยอง 
มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 19,500 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 3,900 บำท 
 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2562 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลวกแดง หมู่ที่ 6  ต ำบลปลวกแดง  
อ ำเภอปลวกแดง มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 15,068 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 3,014 บำท 
 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 ณ วัดกระแสร์คูหำสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต ำบลกระแสบน อ ำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 14,666 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 2,833 บำท 
 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 ณ โรงเรียนบ้ำนชงโค หมู่ที่ 3  ต ำบลวังจันทร์ อ ำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง  มียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 15,741 บำท ลดค่ำครองชีพได้ 3,149 บำท 
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 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2562 ณ เทศบำลต ำบลพลำ อ ำเภอบ้ำนฉำง จังหวัดระยอง มียอดจ ำหน่ำย
ทั้งสิ้น 16,700 บำท    ลดค่ำครองชีพได้ 3,340 บำท 
             
โครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
           - มีร้ำนค้ำสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯจ ำนวน 245 ร้ำน ปัจจุบันติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว จ ำนวน 149 
ครอบคลุมทุกต ำบลในจังหวัดระยอง แยกเป็น ร้ำนค้ำ  141 ร้ำน ร้ำนขำยยำ 8 ร้ำน 
            ธงฟ้ำประชำรัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Application) 
            -จังหวัดระยองได้รับเป้ำหมำยสมัครเบื้องต้น จ ำนวน 620 รำย  ซึ่งปัจจุบันมรี้ำนค้ำสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรฯทั้งหมดจ ำนวน 706 ร้ำนค้ำ โดยแบ่งเป็น ร้ำนค้ำที่สมัครในระบบเก่ำ จ ำนวน 242 ร้ำน และ
ร้ำนค้ำ  ที่สมัคร แบบ One Stop Service จ ำนวน 464 รำ้น 
           โครงกำรยกระดับร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐเพื่อกำรรองรับนโยบำยผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ(อบรม
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ) 
- กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรอบรม 
และเชื่อมโยงกำรยกระดับเครือข่ำยธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวน 5 ครั้ง แบ่งเป็น 4 ภูมิภำค 4 ครั้ง และส่วนกลำง 
1 ครั้ง โดยให้ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ด ำเนินกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ 1 รำย พร้อมทั้งด ำเนินกำร ดังนี้  
     1) คัดเลือกร้ำนธงฟ้ำประชำรัฐโดยเน้นผู้ประกอบรำยใหม่ที่ใช้ Mobile Application “ถุงเงินประชำรัฐ”  
     2) คัดเลือกผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น เพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
        - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรจัดส่งร้ำนค้ำ ธงฟ้ำประชำรัฐ จ ำนวน 9 รำย และผู้ผลิต
สินค้ำชุมชน จ ำนวน 1 รำย เข้ำร่วมอบรมและเชื่อมโยงกำรเพิ่มศักยภำพร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ   สู่ควำมยั่งยืน 
ครั้งที่ 2 ภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 21 – 24 พฤษภำคม 2562  ณ โรงแรมรัตนชล อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
        - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรจัดส่งร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐและผู้ผลิตสินค้ำชุมชน 
จ ำนวน 7 รำย เพ่ือเข้ำร่วมอบรมและเชื่อมโยงกำรเพ่ิมศักยภำพร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐสู่ควำมยั่งยืน     ครั้งที่ 
3 ภำคอีสำน ระหว่ำงวันที่ 12 – 14 มิถุนำยน  2562  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อ ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
         - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรจัดส่งร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐและผู้ผลิตสินค้ำชุมชน 
จ ำนวน 6 รำย เพ่ือเข้ำร่วมอบรมและเชื่อมโยงกำรเพ่ิมศักยภำพร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐสู่ควำมยั่งยืน ครั้งที่ 5 
ส่วนกลำง  ระหว่ำงวันที่ 27 – 29  มิถุนำยน  2562 ณ ศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัด
ปทุมธำนี 
           ร้ำนอำหำรหนูณิชย์พำชิม   
            มีร้ำนเข้ำร่วมโครงกำร 118 ร้ำน เป็นร้ำนหนูณิชย์ติดดำว 1 ร้ำน และร้ำนหนูณิชย์ 117 ร้ำน 
                      (3) งำนดแูลรำคำสินค้ำและบริกำร งำนคุ้มครองผู้บริโภค ก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรปิด
ป้ำยแสดงรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรและงำนติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
1569 /ศูนย์ด ำรงธรรม 

ด ำเนินกำรดูแลรำคำสินค้ำและบริกำรคุ้มครองผู้บริโภค ก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรปิดป้ำยแสดงรำคำ
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร จ ำนวน  3 ครั้ง  
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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 ำมันปำล์มดิบคงเหลือทั้งระบบ ของจังหวัดระยอง เป็นประจ ำทุกเดือน โดยส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับคณะท ำงำนตรวจสอบสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด ออก
ตรวจสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือทั้งระบบ  
 (2) ประชุม/มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร 
            สับปะรด 

- เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2561 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองเข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนไตรภำคี
ด้ำนสับปะรดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561 ประกอบด้วยผู้แทนจำกส่วนรำชกำร ผู้แทนภำคเอกชน และ
ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด วัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินงำนควำมร่วมมือด้ำนแผนกำรผลิต กำรพัฒนำ
มำตรฐำนผลผลิต กำรเชื่อมโยงระบบกำรซื้อขำยผลผลิตทุกระดับ ตั้งแต่กำรบริโภคผลสด ถึงระดับโรงงำนอุตสำ
กรรม และกำรติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตรจังหวัดระยอง 

ผลไม้ 
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร

เพ่ือแก้ไขปัญหำเกษตรกร อันเนื่องมำจำกผลิตผลกำรเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562   เวลำ 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมอุตรกิจพิจำรณ์ ชั้น 3 (มุขหน้ำ) ศำลำกลำงจังหวัด เพ่ือประเมินสถำนกำรณ์ ผลผลิตผลไม้ปี 2562 โดยมีรองผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดระยอง (นำยยุทธพล  องอำจอิทธิชัย) 

- เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองได้เข้ำร่วมประชุมโครงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยและ
วำงแผนกระจำยผลผลิตทำงกำรเกษตรสู่โรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง โดยได้เชิญโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
ระยอง กลุ่มเกษตรกร    ผู้ปลูกผลไม้ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำรือแนวทำงป้องกันผลผลิตไม้ผลล้นตลำดในฤดูกำล
ผลิตปี 2562 และเชื่อมโยงตลำดผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดเป็นจ ำนวนมำกไปยังโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง 

- กำรจัดหำตลำดรับซื้อผลผลิต (ตลำดปลำยทำง) โดยประสำนตลำดที่เป็นแหล่งรวบรวมและกระจำยผลไม้ที่อยู่ใน
ภูมิภำคต่ำงๆ  ของประเทศ  เพ่ือขอควำมร่วมมือด้ำนสถำนที่จ ำหน่ำยผลไม้จังหวัดระยอง จ ำนวน 14 ตลำด ได้แก่ 1) ตลำด
โชคเจริญพร จังหวัดเชียงรำย 2) ตลำดเชียงใหม่ 3) ตลำดเจริญ จังหวัดอุบลรำชธำนี 4) ตลำดอุดรเมืองทอง จังหวัด
อุดรธำนี 5) ตลำดกลำงผักและผลไม้ จังหวัดนครรำชสีมำ 6) ตลำดย่ำโม จังหวัดนครรำชสีมำ 7) ตลำดศรีเมืองทอง จังหวัด
ขอนแก่น 8) ตลำดนครพนม 9) ตลำดมุกดำหำร 10)ตลำดไท จังหวัดปทุมธำนี 11) ตลำดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธำนี 12) 
ตลำดศรีเมือง จังหวัดรำชบุรี 13) ตลำดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก 14) ตลำดนครสวรรค์ นอกจำกนี้ยังขอควำมร่วมมือ
ตลำดผลไม้ปลำยทำงประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรในตลำดมำรับซื้อผลไม้ของจังหวัดระยอง และจังหวัดระยอง มีหนังสือ
ถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั่วประเทศ   เพ่ือขอควำมร่วมมือให้พำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมำรับซื้อผลไม้จังหวัดระยองและ
รณรงค์กำรบริโภคผลไม้จังหวัดระยอง (ยกเว้นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้) 

- กำรจัดหำตลำดรับซื้อผลผลิต/จัดจ ำหน่ำย (ตลำดในจังหวัด) โดยประสำนเจ้ำของตลำดในควำมส่งเสริมของ
กรมกำรค้ำภำยใน และตลำดต้องชม เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์สถำนที่จ ำหน่ำยผลไม้ของจังหวัดระยอง ตลำดในควำมส่งเสริม
ของกรมกำรค้ำภำยใน ได้แก่ ตลำดตะพง ตลำดเทศบำลมำบตำพุด   ตลำดสตำร์  ตลำดต้องชม ได้แก่ ตลำด 100เสำ (ตลำด
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สีเขียว) ประสำนขอควำมร่วมมือร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐช่วยกระจำยผลไม้ของจังหวัดระยอง ประสำนตลำดเอกชน เช่น 
ตลำดเขำดิน ตลำดข้ำงสหกรณ์   ครูออมทรัพย์ ตลำดป้ำกัลยำ ประสำนขอควำมร่วมมือโรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดระยอง ให้ช่วยรับซื้อผลไม้ของจังหวัดระยอง ประสำน Modern trade ขอควำมร่วมมือด้ำนสถำนที่จ ำหน่ำยผลไม้
จังหวัดระยอง 

- กำรส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้โดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยประชำสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ท่องเที่ยวสวนผลไม้ ซึ่งมี
สวนผลไม้ของจังหวัดระยองเปิดสวนรับนักท่องเที่ยว จ ำนวน 40 กว่ำสวน ซี่งเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562  ณ โรงแรม
สตำร์คอนเวนชั่น ระยอง ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส ำนักงำนระยอง จัด
ประชุมเจรจำเชื่อมโยงตลำด เพจเกจจับคู่ระหว่ำงสวนผลไม้ และที่พัก รีสอร์ท โรงแรม โปรโมทกิจกรรมเที่ยวชมธีมสวน
ผลไม้ “กินทุเรียนก่อนใคร ต้องไประยอง” เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
เดินทำงท่องเที่ยวในช่วงผลไม้ออกสู่ตลำด 

อีกทั้งยังได้ประสำนผู้ผลิตผลไม้เข้ำร่วมแสดงและจ ำหน่ำย ณ สถำนที่ต่ำงๆ  ตำมโครงกำรกระทรวง  กลุ่มจังหวัด 
และงำนที่ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดต่ำงๆ  ทั่วประเทศจัดและขอควำมร่วมมือให้ผู้ประกอบกำรจังหวัดระยองเข้ำร่วมงำน 
และทำงกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ส ำนักงำนระยอง ร่วมกับ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้จัดงำนแถลงข่ำว “เปิดฤดูกำลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดระยอง ประจ ำปี 2562” ในวันที่ 4 เมษำยน 2562 
ณ สวนสุภัทรำแลนด์ อ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 

- ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ประสำนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของจังหวัดระยอง เข้ำร่วมงำน "The Thailand’s 
Amazing Durian and Fruit Fest 2019” เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรตลำดและเชื่อมโยงสินค้ำผลไม้จำกแหล่งผลิตโดยตรง 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 25 เมษำยน 2562 ณ ลำนหน้ำศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลต์ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมงำน จ ำนวน 1 รำย คือ สวน
นำยลี้ อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง   
 
4.3.3 กำรส่งเสริมพัฒนำตลำดและสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกในท้องถิ่น (Local Economy) 
(1)งำนส่งเสริมตลำดผลิตภณัฑ์ชุมชน/กิจกรรม ได้แก่ ตลำดต้องชม หมู่บ้ำนท ำมำค้ำขำย ร้ำนค้ำส่งต้นแบบ  ศูนย์
จ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรชุมชน (Farm Outlet)  ตลำดสินค้ำอินทรยี์  ตลำดสเีขียว   และหมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์ 
         ตลำดต้องชม 
         1. ตลำดสีเขียว ที่ตั้ง สนำมกีฬำและสวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษำ ต ำบลทำงเกวียน 
อ ำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบลเมืองแกลง ได้รับกำรส่งเสริมเป็นตลำดต้องชม ปี 
2559 จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท ผักปลอดสำรพิษ ผลไม้ตำมฤดูกำล อำหำรปรุงส ำเร็จ ขนมไทย เครื่องดื่ม และสินค้ำ
ชุมชนอ่ืนๆ    มีควำมเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องกำรจ ำหน่ำยสินค้ำปลอดภัย ปลอดสำรพิษ ใช้ภำชนะบรรจุจำกวัสดุธรรมชำติ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกฎกติกำให้งดใช้โฟมและถุงพลำสติก เปิดจ ำหน่ำยทุกวันพุธ เวลำ 13.00 - 20.00 น. 

ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกกรมกำรค้ำภำยใน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงกำรซื้อขำยสินค้ำชุมชน จ ำนวน 1 แห่ง คือตลำดสีเขียว งบประมำณ 50,000 
บำท โดยก ำหนดกำรจัดกิจกรรมฯ ในช่วงเดือน กรกฎำคม – กันยำยน 2562 

2. ตลำด 100 เสำ ที่ตั้ง 53/29 หมู่ 2 ต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อยู่ในควำมดูแล
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเพ ได้รับกำรส่งเสริมเป็นตลำดต้องชม ปี 2560 จ ำหน่ำยอำหำรทะเลแปรรูป อำทิ  
ปลำเค็ม ปลำหมึกตำกแห้ง กุ้งแห้ง กะปิ น้ ำปลำ ผลไม้แปรรูป อำทิ ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน มังคุดกวน 
กล้วยฉำบ ท๊อฟฟ่ีรสต่ำงๆ หรือของที่ระลึก/ของฝำกประเภทหมวก เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ ของตกแต่งจำกเปลือกหอย 
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ฯลฯ  เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวบ้ำนเพ เกำะเสม็ด รวมทั้งชำยหำดของจังหวัดระยอง เปิดจ ำหน่ำยทุก
วัน เวลำ 09.00 - 20.00 น. 

3. ถนนคนเดินชุมชนปำกคลอง ที่ตั้ง ชุมชนปำกคลองเพ หมู่ 2 ต ำบลเพ อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบลบ้ำนเพ ได้รับกำรส่งเสริมเป็นตลำดต้องชม ปี 2561 จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท 
อำหำร อำหำรทะเล อำหำรทะเลแปรรูป โมบำยเปลือกหอย ขนมไทย ผักผลไม้ตำมฤดูกำล เครื่องดื่ม สินค้ำอุปโภค
บริโภค ฯลฯ เปิดจ ำหน่ำยทุกวันศุกร์ – วันเสำร์ เวลำ 17.00 - 22.00 น. 
 
4.3.4 งำนส่งเสริมสินค้ำ OTOP  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)  สินค้ำเชิงนวัตกรรม  สินค้ำธุรกิจ Biz Club  
สินค้ำฮำลำล 
          กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร 
  ประชำสัมพันธ์และคัดเลือกผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงตลำดสินค้ำชุมชนเชิงนวัตกรรมกับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยน ำผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมศึกษำดูงำน และเจรจำกำรค้ำทำงธุรกิจในสถำนที่
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง) เมื่อวันที่ 4 - 5 
เมษำยน 2562 ณ ตลำดต้องชมตลำด 100 เสำ จังหวัดระยอง ตลำดน้ ำ 4 ภำค จังหวัดชลบุรี และวิสำหกิจ
ชุมชนโจ้โล ้จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม จังหวัดละ 10 รำย รวมทั้งสิ้น 30 รำย 
เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยทั้งในจังหวัดและระหว่ำงจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงสินค้ำต่อไป 
          กิจกรรมแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 

ประชำสัมพันธ์และคัดเลือกผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนเชิงนวัตกรรมกับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “Innovation & Eco-Tourism Fair 2019” จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 
ระหว่ำงวันที่  26 – 30 เมษำยน 2562  ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ระยอง ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่     
15- 19 พฤษภำคม 2562 ณ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซำ ชลบุรี  และครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 29 พฤษภำคม 
– 2 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์กำรค้ำโรบินสัน ฉะเชิงเทรำ โดยมีผู้ประกอบกำรระยองเข้ำรวมงำน          
จ ำนวน 23 รำย และมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น 2,386,685  บำท             
 
4.3.4 งำนตำมแผนงำน / โครงกำรที่ส ำคัญ 
          (1) แผนงำน/โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวง / กรม 
          (1.1) โครงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก ปีงบประมำณ 2562  
   1) กิจกรรมยกระดับสินค้ำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก โดยด ำเนินกำรขอจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทำง
ภูมิศำสตร์ (GI) และเชื่อมโยงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
๑. สับปะรดทองระยอง  
      จังหวัดระยอง ได้ยื่นค ำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ “สับปะรดทองระยอง” ไปยัง กรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ในเดือนกันยำยน 2558  ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงประกำศโฆษณำกำรรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ ประกำศเม่ือวันที่ 28 มีนำคม 2562 ครบก ำหนด 90 วัน เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2562 หำกไม่มี
กำรคัดค้ำนก็ประกำศรับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้ำ GI และเข้ำสู่กำรขอใช้ตรำ GI  โดยมีกำรจัดท ำระบบควบคุม
คุณภำพ และลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภำพ ส่งรำยงำนผลให้กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือพิจำรณำออกใบอนุญำต
ให้ใช้ตรำสัญลักษณ์ GI 
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๒. ทุเรียนระยอง 
      ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดกลุ่มภำคตะวันออก ได้รับอนุมัติโครงกำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ภำค
ตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลำดสินค้ำเกษตรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก ให้ด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) สินค้ำเกษตร จังหวัดละ 1 ค ำขอ โดยจังหวัดระยอง ได้คัดเลือก “ทุเรียนระยอง” ซ่ึง
เป็นผลไม้ท่ีมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และได้รับกำรยอมรับว่ำมีรสชำติดี อร่อย มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว รวมทั้งเป็นที่
ต้องกำรของตลำด ท ำให้ “ทุเรียนระยอง” ถูกน ำไปใช้แอบอ้ำงในกำรจ ำหน่ำยในท้องตลำดอยู่บ่อยครั้ง โดยมี
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จังหวัดระยอง (ทุเรียน
ระยอง) และได้ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคำรที่ 22 มกรำคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ ใช้ชื่อ “ทุเรียนระยอง” พันธุ์หมอนทอง ในกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทำงภูมิศำสตร์ โดย
ก ำหนดขอรับกำรคุ้มครอง ทั้ง 8 อ ำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำค ำขอฯ 
          2.1 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ 
ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ทุเรียนระยอง” ตำมโครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก 
กิจกรรมหลักยกระดับตลำดสินค้ำเกษตรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเตรียม
ควำมพร้อมในกำรข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน 
โดยมีวิทยำกรจำก กรมทรัพย์สินทำงปัญญำมำบรรยำยให้ควำมรู้และกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็น    
โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 ณ ห้องระยอง 2 โรงแรมสตำร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง มี
ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 106 รำย และมีกำรน ำเสนอข้อมูลจำกกำรแบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ทุเรียนระยอง 
 2.2 กิจกรรมเชื่อมโยงตลำดและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ GI  
                 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดภำคตะวันออกจัดจ ำหน่ำย
สินค้ำ GI ทั้งท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์แล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรขอขึ้นทะเบียนฯ ตำม
โครงกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก กิจกรรมหลักยกระดับตลำดสินค้ำเกษตร
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่ เกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้
จ ำหน่ำย สินค้ำ GI ตลอดจนประชำสัมพันธ์สินค้ำ ให้เป็นที่รู้จัก โดยน ำผู้ประกอบกำรจังหวัดระยอง จ ำนวน 6 
รำย เข้ำร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง สับปะรดทองระยอง   น้ ำสับปะรด ไอศกรีมสับปะรด 
ทุเรียนทอด  โดยจัดจ ำหน่ำยระหว่ำงวันที่ 20 - 23 มิถุนำยน 2562 ณ บริเวณลำนโปรโมชั่น ชั้น 1 
ศูนย์กำรค้ำ เจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และบริเวณลำนกิจกรรมชั้น G ศูนย์กำรค้ำเดอะไบรท์ พระรำม 
2 เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,975 บำท      
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “สร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์”  
  ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “สร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์” ตำมโครงกำร
พัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำผลไม้ภำคตะวันออก กิจกรรมยกระดับตลำดสินค้ำเกษตรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 
เพ่ือยกระดับผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสำหกิจชุมชน SMEs จังหวัดภำคตะวันออก ที่มีศักยภำพ ให้มี
ควำมเข้มแข็งสำมำรถแข่งขัน และเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยจัดฝึกอบรมฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ ณ วิทยำลัยเทคนิคระยอง อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป้ำหมำย 45 รำย โดยมีผู้ประกอบกำรที่
สนใจเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ๔๗ รำย 
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          (2) แผนงำน/โครงกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกจังหวัดระยอง 
          โครงกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบรกิำรของจังหวัดให้มีมำตรฐำน 
 1)  โครงกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำร ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำคุณภำพสินคำ้และบริกำร กิจกรรม ยกระดับ SMEs 
ไทยก้ำวไกลสู่อำเซียน 

จัดงำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ “ระยองเทรดแฟร์ 2019” จ ำนวน 3 ครั้ง  ได้แก่ 
       ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 9 - 13 มกรำคม 2562 ณ บริเวณลำนโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ 
พิษณุโลก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม - 3 กุมภำพันธ์ 2562  ณ บริเวณลำนโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำ
เซ็นทรัลพลำซำ อุดรธำนี อ ำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 
 ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 29 พฤษภำคม - 2 มิถุนำยน 2562  ณ บริเวณลำนโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์กำรค้ำ เจ.เจ.
มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
            โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs/ กลุ่ม Biz Club/ OTOP เกษตรกร /วิสำหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบกำรที่พักโรงแรมท่องเที่ยว ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรตลำด เพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน 
สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรค้ำ และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งสิ้น  5,742,784 บำท นอกจำกนี้
ผู้ประกอบกำรบำงรำยได้รับกำรสั่งซื้อต่อเนื่อง ตัวแทนจ ำหน่ำย และสำมำรถขำยแฟรนไชส์ได้ อำทิ ร้ำนน้ ำพริกตรำโด่ง 
ขำยแฟรนไชส์สุกี้  ได้รับกำรสั่งซื้อต่อเนื่องจำกลูกค้ำร้ำนอำหำรและซุปเปอร์มำร์เก็ต 5 รำย และลูกค้ำทั่วไปประมำณ
เดือนละ 60,000 บำท มีกำรสั่งซื้อเพ่ือส่งจ ำหน่ำยไปยัง สปป.ลำว ประมำณเดือนละ 20,000 บำท และมีผู้สนใจติดต่อ
เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยใน เจ.เจ.มอลล์และร้ำนเครื่องส ำอำงจำกเกสรดอกบัว ตัวแทนจ ำหน่ำย 2 รำย และลูกค้ำสั่งซื้อสิ้นค้ำ
ต่อเนื่องยอดสั่งซื้อ ประมำณเดือนละ 50,000 บำท 
                        2) กิจกรรมมหกรรมเทศกำลอำหำรเด่นจังหวัดระยอง 
                    ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับหอกำรค้ำจังหวัดระยอง ททท.ส ำนักงำนระยองและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดงำน “เทศกำลอำหำรอำหำรอร่อย  ระยอง...ฮิ” ครั้งที่ 7 ระหว่ำงวันที่ 1 - 3 มีนำคม 
2562 ณ บริเวณสนำมกีฬำกลำงจังหวัดระยอง โดยคัดเลือกผู้ประกอบกำรอำหำรจังหวัดระยองเข้ำร่วม
จ ำหน่ำยภำยในงำน และจัดท ำคู่มือร้ำนอำหำรอร่อยจังหวัดระยอง จ ำนวน 1,000 เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถแก่ผู้ประกอบกำร สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรค้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด
ระยอง ประชำสัมพันธ์ศักยภำพศูนย์กลำงเมืองอำหำรอร่อยที่มีชื่อเสียง และเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 
โดยมผีู้ประกอบกำรเข้ำร่วมจ ำหน่ำยภำยในงำนฯ จ ำนวน 113 รำยและมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย                     รวม
ทั้งสิ้น 7,033,528  บำท 
 
4.3.5 งำนตำมภำรกิจหลัก 
           (1) งำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
           (1.1) กำรเตรียมควำมพร้อมของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมพัฒนำ 
เศรษฐกิจของจังหวัด/ภูมิภำค เพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
            ส ำนักงำนฯ ได้เตรียมควำมพร้อม ปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประชำชนและผู้มำรับบริกำรสำมำรถเข้ำมำศึกษำข้อมูลเพื่อน ำไป 
ประยุกต์ใช้ในกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินธุรกิจ 
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          (1.2) กำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรและกำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตรของจังหวัด 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบรำคำสินค้ำเกษตรทั้งในด้ำนรำคำปริมำณและสถำนกำรณ์อ่ืนๆ     
ที่อำจมีผลกระทบก่อให้เกิดควำมเสียหำย เดือดร้อนต่อเกษตรกรเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง 
          (1.3) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระดับจังหวัด (Core Business) 
          Core 1: พัฒนำและบริหำรจัดกำรศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด 
มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
          1) ส่งเสริมกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคจังหวัด 
              1.1) ติดตำมรำยงำนควำมเคลื่อนไหวรำคำสินค้ำท่ีส ำคัญของจังหวัดระยอง 
              1.2) ติดตำมคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง 
              1.3) กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรรักษำสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และกำรออก
ตรวจให้ค ำแนะน ำกับผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่จังหวัดระยองให้ปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยให้ถูกต้อง 
              1.4) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรตำมนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำลให้ประชำชนได้รับ 
ทรำบผ่ำนเว็บไซด์ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง 
          2) กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด 
               - รว่มประชุมพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์จังหวัด 
               - พบปะให้ข้อมูลด้ำนกำรตลำดแก่ประชำชนในอ ำเภอต่ำง ๆ ตำมโครงกำรบำบัดทุกข์          
บ ำรุงสุข 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) 
           - ข้อมูลที่มีกำรพัฒนำเผยแพร่ทันสมัยและถูกต้อง 
           - จัดท ำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือให้บริกำรผ่ำน Website ส ำนักงำนฯ ดังนี้ 
          1) ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัด (Fact Sheet) เดือนละ 1 ครั้ง 
          2) ข้อมูลดัชนีรำคำผู้บริโภคประจำเดือน) เดือนละ 1 ครั้ง 
          3) ข้อมูลกำรตลำด ประจ ำปี  ปีละ 1 ครั้ง 
          4) บริกำรข่ำวตลำดประจ ำสัปดำห์ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
          5) ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนได้รับอนุญำตใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) 
          6) สรุปภำวะเศรษฐกิจส ำหรับผู้บริหำร (เชื่อมโยงกับส ำนักดัชนี) เดือนละ 1 ครั้ง 
          7) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรด้ำนกำรพำณิชย์ตำมสถำนกำรณ์  
          8) กำรขออนุญำตกำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดระยอง 
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         (2) งำนกำกับดูแลรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค 
         (2.1) งำนกำกับดูแลรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภค 
          - พ.ร.บ.ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 2542 
          ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองโดยเครือข่ำยอำสำธงฟ้ำ 1569 ตรวจสอบรำคำสินค้ำตำมภำวะรำคำ
และสถำนกำรณ์เป็นประจ ำทุกเดือน 
          - ตรวจสอบติดตำมภำวะรำคำและสถำนกำรณ์สินค้ำอุปโภคบริโภค และรวบรวมข้อมูลรำยงำนเป็น
ประจ ำทุกวันอังคำร 
          - สินค้ำอยู่ในภำวะซื้อขำยปกติ เพียงพอต่อควำมต้องกำร สินค้ำส่วนใหญ่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวด้ำนรำคำ 
ลดลงหรือสูงขึ้นอย่ำงผิดปกติแต่อย่ำงใด 
          - ด้ำนปริมำณสินค้ำมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค สำมำรถซื้อได้ตำมท้องตลำดและไม่พบ
กำรกักตุนสินค้ำแต่อย่ำงใด 
          - ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดสินค้ำเกษตร ได้แก่ ข้ำว มันสำปะหลัง และ
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
          - 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) จัดเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในกำรจดเครื่องหมำยกำรค้ำ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
          - สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
          - สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI 
          - เครื่องหมำยกำรค้ำ  
          - จัดเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประชำชนในกำรจดเครื่องหมำยกำรค้ำ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 
          - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้จัดเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรับรู้สำหรับประชำชน ผู้ประกอบ
กิจกำร โดยได้แจกแผ่นพับรณรงค์ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
          - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบพื้นท่ีที่น่ำสงสัยว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมทรัพย์สินทำงปัญญำทรำบเป็นประจำทุกเดือน 
           - ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยอง ได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
จังหวัดระยอง เป็นประจ ำทุกเดือนพร้อมนี้ได้ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 
          (4) งำนตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
           - จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร และนโยบำยของรัฐบำลให้ประชำชนรับทรำบ 
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4.3.6 งำนสนับสนุนโครงกำรของจังหวัดและหน่วยงำนอ่ืน 
         ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองร่วมเป็นคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรระดับจังหวัด/คณะท ำงำนกับ
ภำคเอกชนในท้องถิ่น/เครือข่ำยภำคประชำชน ดังนี้ 
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดระยองร่วมเป็นคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรระดับจังหวัด/คณะท ำงำนกับภำคเอกชน
ในท้องถิ่น/เครือข่ำยภำคประชำชน ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) 
2. คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนำและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ. จังหวัดระยอง) 
3.คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก จังหวัดระยอง (กรศ. จังหวัดระยอง) 
4. อนุกรรมกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำเมืองและกำรค้ำกำรลงทุน จังหวัดระยอง 
5.อนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และพัฒนำอำชีพรำยสำขำเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง 
6. อนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำสังคม คุณภำพชีวิต ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
7. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดหำสินค้ำและหำตลำดเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ (ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำม
พระรำชด ำริ จังหวัดระยอง) 
8. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรขับเคลื่อนและขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดระยอง 
9. คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระยอง 
10. คณะอนุกรรมกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดระยอง 
11. คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐจังหวัดระยอง 
12. คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำจังหวัดระยอง 
13. คณะกรรมกำรกำรประมงประจ ำจังหวัดระยอง 
14. คณะกรรมกำรตรวจประเมินเพ่ือรับรองตรำสินค้ำกำรท่องเที่ยว (Branding) จังหวัดระยอง 
15. คณะอนุกรรมกำรพัฒนำแรงงำนและประสำนงำนกำรฝึกอำชีพจังหวัด (กพร.ปจ) 
16. คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัดระยอง (คทช.จังหวัด) 
17. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรประจ ำจังหวัดระยอง 
18. คณะกรรมกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำเกษตรกรอันเนื่องมำจำกผลิตผลทำงกำรเกษตรระดับจังหวัด 
19. คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัดระยอง 
20. คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประจ ำจังหวัดระยอง 
21. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรตลำดประชำรัฐ ประจ ำจังหวัดระยอง 
22. คณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำรตลำดประชำรัฐ อ ำเภอเมืองระยอง 
23. ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรหอกำรค้ำจังหวัดระยอง 
24. ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสภำอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง 
25. คณะท ำงำนตรวจสอบสต็อกน้ ำมันปำล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด 
26. คณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำประชำกรแฝง จังหวัดระยอง 
27. คณะท ำงำนส ำรวจประชำกรแฝงภำคกำรบริกำร (จังหวัดระยอง) 
28. กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรพำณิชยกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน 
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ส่วนท่ี 5 
สรุปประเด็นปัญหำและข้อเสนอแนะ 

๑. ด้ำนกำรเกษตรกรรม 
กำรเกษตรกรรม 
(1) ปัญหำด้ำนกำรผลิต 
       (1.1) ประสิทธิภำพกำรผลิตต่ ำ พ้ืนที่เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นขนำดเล็ก และขนำดกลำง ไม่เน้นกำรใช้
เทคโนโลยีกำรผลิต ซึ่งเป็นผลให้เกษตรกรเสียโอกำสในกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพและผลผลิตสูง  
       (1.๒) ขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรเกษตรขำดแรงงำนไทย อำศัยแรงงำนต่ำงด้ำว เนื่องจำกเกษตรกร
ส่วนใหญ่ ละทิ้งไร่นำ มีกำรขำยที่ดินไปจ ำนวนมำก และมีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ไปสู่ภำคอุตสำหกรรมที่มี
ภำวะควำมเสี่ยงในเรื่องรำยได้ท่ีไม่แน่นอน 
       (1.๓) ปัจจัยกำรผลิตมีรำคำสูงขึ้น โดยเฉพำะน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำจ้ำงแรงงำนภำคกำรเกษตร ท ำให้
ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรสูงขึ้น ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป 
       (1.๔) ขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง  ท ำให้กำรผลิตไม่ได้ผลดี กำรผลิตผลไม้ในบำงพ้ืนที่จ ำเป็นต้องซื้อน้ ำ 
ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น 
(2) ปัญหำด้ำนกำรตลำด 

 (2.1) รำคำผลผลิตมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เนื่องมำจำกเกษตรกร จะใช้รำคำผลผลิตของปีนั้น ๆ 
เป็นเครื่องมือในกำรตัดสินใจปลูกในปีต่อไป ถ้ำปีไหน ที่พืชผลมีรำคำดีเกษตรกรก็จะหันมำปลูกพืชชนิดนั้นกันมำก 
จึงท ำให้ในปีต่อ ๆ ไปผลผลิตออก สู่ตลำดมำก รำคำผลผลิตตกต่ ำ  แต่ถ้ำปีไหนที่พืชชนิดนั้นรำคำไม่ดีเกษตรกร
ก็จะชะลอกำรปลูกพืชชนิดนั้น แล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน จึงท ำให้รำคำพืชชนิดดังกล่ำวมีผลผลิตออกสู่
ตลำดน้อยลง แตค่วำมต้องกำรของตลำดยังคงเท่ำเดิมจึงท ำให้ผลผลิตมีรำคำสูงขึ้น และจะหมุนเวียนอย่ำงนี้ไปเรื่อย ๆ  
       (2.2) รำคำผลผลิตตกต่ ำเนื่องจำกในช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลำดมำก แต่ควำมต้องกำรของ
ตลำดยังคงปกติ จึงท ำให้ผลผลิตล้นตลำด เกษตรกรต้องเร่งขำยผลผลิต เนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรส่วน
ใหญเ่ป็นสินค้ำที่เน่ำเสียง่ำย จึงท ำให้สินค้ำมีรำคำตกต่ ำ ซึ่งเป็นไปตำมกลไกของตลำด และในช่วงต้นฤดูกำรก็บ
เกี่ยวรำคำผลผลิตค่อนข้ำงจะสูง ท ำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจ ำหน่ำย ท ำให้ผลผลิตไม่ได้มำตรฐำน
ตำมควำมต้องกำรของตลำด 
       (๒.๓) เกษตรกรขำดอ ำนำจต่อรองในเรื่องรำคำผลผลิตที่ตนผลิตได้เนื่องจำก  มีปริมำณผลผลิตไม่มำก 
และต่ำงคนต่ำงขำย กำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่จึงผ่ำนพ่อค้ำกลำง  ขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำด 
       (๒.๔ ) กำรรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อขำยผลผลิตมีน้อยจึงท ำให้รำคำ ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ำ 
       (๒.๕) ส่วนใหญ่เกษตรกรจะผลิตสินค้ำที่คุณภำพต่ ำไม่ได้มำตรฐำน ท ำให้ส่ง ออกไปจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศได้น้อย 
        (๒.๖) กำรบริหำรงำนของกลุ่มเกษตรกรในด้ำนกำรท ำบัญชี และธุรกิจกำรตลำดขำดประสิทธิภำพ 
(๓) ข้อเสนอแนะ 
       - เกษตรกรขำดอ ำนำจต่อรองในเรื่องรำคำผลผลิต กำรจ ำหน่ำยส่วนใหญ่ยังต้องผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง    
ควรให้มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือบริหำรจัดกำรกำรจ ำหน่ำยผลิตผล และจะมีผลท ำให้มีอ ำนำจกำรต่อรองรำคำได้มำก
ยิ่งขึ้น 
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       - กำรใช้ที่ดินเพ่ือกำรกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพในกำรผลิตสูงสุด ควรก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินให้
เหมำะสมกับสมรรถนะท่ีดินในระดับไร่นำ  
      - เร่งรัด พัฒนำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติทำงกำรเกษตร พัฒนำกำรใช้ทรัพยำกรแหล่งน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร ให้มีส่วนส ำคัญในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตและเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม 
       - ขยำยฐำนกำรผลิต กระจำยกำรผลิตไปสู่สำขำต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและ
ศักยภำพของพ้ืนที่ เพ่ือลดควำมเสี่ยงในด้ำนผลผลิตและรำคำ  
       - ส่งเสริม ให้ควำมรู้ และพัฒนำด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ และช่วยขยำยช่องทำง
กำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น 
       - สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชไร้สำรพิษ ใช้ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลงให้น้อยลง ใช้กระบวนกำร
ผลิตทำงธรรมชำติมำกข้ึน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ 
(๔) ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำผลไม้  
       - ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทั้งกำรขำยผลสดและกำรแปรรูป รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรผลิตผลให้ถึงมือ
ผู้บริโภคได้อย่ำงรวดเร็วด้วย 
       - ขอควำมร่วมมือจำกจังหวัดต่ำง ๆ จัดหำตลำดเพ่ือระบำยผลผลิตโดยจัดท ำโครงกำรกระจำยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต 
       - ขอควำมร่วมมือโรงงำนอุตสำหกรรมและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในจังหวัดช่วยรับซื้อผลผลิต 
       - จัดหำตลำดกลำงในย่ำนชุมชนหรือบริเวณใกล้ถนนสำยหลักของจังหวัดเพ่ือเป็นสถำนที่ขำยผลผลิต 
       - จัดตั้งกลุ่มควบคุมคุณภำพผลผลิตและส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิต 
       - จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรแปรรูปผลผลิตกำรเกษตรและกำรส่งออก
ตลำดต่ำงประเทศ 
       - จัดงำนผลไม้จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและระบำยผลผลิตทำงกำรเกษตรทั้งใน
จังหวัด ต่ำงจังหวัดรวมทั้งกำรขยำยตลำดสู่ต่ำงประเทศ 
๒. ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนจำกภำคประชำชน 
ด้ำนสำธำรณูปโภค 
       - กำรจัดกำรขยะ เช่น ประชำชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ , ไม่มีระบบจัดกำรขยะที่ดีพอและประชำชนขำด
จิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน  
       - ระบบกำรสื่อสำร เช่น กำรสื่อสำรยังไม่ทั่วถึง ทั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ไฟฟ้ำ เช่น ไฟตกบ่อย       
ไม่เพียงพอในบำงพ้ืนที่ ไฟส่องสว่ำงข้ำงทำงไม่เพียงพอ 
       - ถนนและกำรจรำจร เช่น สภำพถนนบำงแห่งยังไม่ปลอดภัย ประชำชนไม่ค่อยปฏิบัติตำมกฎจรำจร    
รถติดในบำงช่วงเวลำ (เวลำเร่งด่วน/เช้ำ-เย็น) , รถโดยสำรขึ้นรำคำเกินควร  
       - สภำพอำกำศ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่ในชุมชน ท ำให้เกิดมลภำวะด้ำนกลิ่นซึ่งส่งกลิ่นเหม็น    
อำจท ำให้สุขภำพของประชำชนเสื่อมโทรม สุขภำพจิตเสีย ควรมีกำรควบคุมอย่ำงเข้มงวด  
       - น้ ำประปำ เช่น ขำดแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและกำรเกษตร  
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ด้ำนสิ่งแวดล้อมและอนำมัย 
       - ปัญหำมลพิษ เช่น ปัญหำด้ำนสุขภำพ เป็นผลกระทบจำกมลพิษท่ีมำจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
       - มลพิษทำงน้ ำ เช่น มีกำรลักลอบทิ้งของเสียลงแหล่งน้ ำ ทั้งของเสียจำกครัวเรือน/ชุมชน และของเสีย
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
       - มลพิษทำงอำกำศที่ส ำคัญ ได้แก่ ปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยซึ่งเป็นสำรก่อมะเร็งและปัญหำจำกกำร เผำ
ไหม้เชื้อเพลิงของโรงงำนและโรงไฟฟ้ำในพ้ืนที่  
       - ขยะและกำกของเสีย ทั้งท่ีเกิดจำกครัวเรือน ชุมชน และกำกของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ที่ขำดกำร
จัดกำรอย่ำงถูกวิธี รวมทั้งมีกำรแอบทิ้งในพื้นที่สำธำรณะ  
       - มลพิษทำงเสียง โดยเฉพำะเสียงที่เกิดจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงสถำน
บริกำรและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้ง สถำนพยำบำลอยู่ไกล  , 
เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอ , ยำไม่เพียงพอ 
ด้ำนสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
       - แรงงำน เช่น ขำดแรงงำน แรงงำนไม่มีฝีมือเฉพำะทำง , ปัญหำประชำกรแฝง แรงงำนต่ำงด้ำวท ำให้เกิด
ปัญหำ เช่น กำรโจรกรรม ยำเสพติด , แรงงำนต่ำงด้ำวไม่มีบทบังคับให้ชัดเจนสร้ำงปัญหำให้กับประชำชน
ภำยในชุมชน,ปัจจุบันแรงงำนต่ำงด้ำวเพ่ิมมำกขึ้นทั้งถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำย  อยำกให้มีมำตรกำรควบคุม
ในเรื่องนี้อย่ำงเข้มงวดที่สุด เกรงว่ำจะเกิดปัญหำด้ำนอื่น ๆ ตำมมำ 
       - กำรศึกษำ เช่น มีปัญหำเรื่องสถำนที่ศึกษำ ผู้ปกครองให้นักเรียนไปเรียนโรงเรียนที่มีมำตรฐำน ท ำให้
นักเรียนล้นไปโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง,องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) พยำยำมสร้ำงโรงเรียนของตนเอง แต่
ก็ยังมีปัญหำอยู่ซึ่งปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นปัญหำเรื่องบุคคลำกรไม่มีคุณภำพ , โรงเรียนไม่เพียงพอต่อจ ำนวนเด็กใน
พ้ืนที ่
       - เยำวชนในชุมชน ปัญหำเยำวชนในสังคมที่ต้องแก้ไข เช่น ออกจำกโรงเรียนก่อนวัย อันควร ปัญหำยำ
เสพติด,ปัญหำเด็กวัยรุ่นแข่งรถมอเตอร์ไซด์ตอนกลำงคืน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคืนวันศุกร์ -เสำร์ อยำกให้
ผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนนี้เข้มงวด ประชำชนคนอ่ืนเดือดร้อน ,ปัญหำวัฒนธรรมที่ถูกกลืนไปกับ
วัฒนธรรมตะวันตก,ปัญหำกำรเที่ยวกลำงคืนในระยองมีมำกข้ึน น ำไปสู่ปัญหำ ยำเสพติด และกำรมีเพศสัมพันธ์ 
และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
       - กำรพัฒนำด้ำนอำชีพ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจขำดกำรพัฒนำด้ำนอำชีพอย่ำงจริงจัง ,ผู้ประกอบกำรขำด
คุณธรรมในกำรประกอบอำชีพ  
       - ยำเสพติด เช่น มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดเป็นจ ำนวนมำกต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก 
       - รำคำผลผลิต เช่น ผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำ , ผลผลิตส่วนใหญ่ขำดกำรดูแลของทำงภำครัฐ 
อำชญำกรรม เช่น ปัญหำอำชญำกรรม มีกำรลักขโมยเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำก ต ำรวจยังดูแลควำมปลอดภัย
ทำงด้ำนชีวิตประจ ำวันและทรัพย์สินของประชำชนไม่ทั่วถึง  
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๓. ปัญหำในชุมชนจำกภำคท่องเที่ยว 
ด้ำนสำธำรณูปโภค  
       - กำรจัดกำรขยะ เช่น ปัญหำขยะ มีจ ำนวนมำกตำมสถำนที่ท่องเที่ยว เพรำะมีคนเก็บขยะน้อย ท ำหน้ำที่ไม่เต็มที่  
       - ถนน เช่น ถนนไม่สมบูรณ์ ในพ้ืนที่ห่ำงไกลควรท ำให้กว้ำงพอและสะดวกในกำรค้นหำสถำนที่ เช่น     
ท ำป้ำยบอกระยะทำงเป็นระยะ ๆ ปัญหำระเบียบกำรจรำจร ควรสร้ำงวินัยให้มีระเบียบให้มำกกว่ำนี้ 
       - ไฟฟ้ำ ปัญหำไฟฟ้ำ เช่น ไฟฟ้ำตกบ่อยและควรดูแลหมู่บ้ำนจัดสรรให้มีหม้อแปลงที่เพียงพอ เพรำะใน
ปัจจุบันไฟฟ้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
       - โทรศัพท์ เช่น ระบบสำธำรณูปโภคไม่เพียงพอ เช่น เกำะเสม็ด ไม่มีสัญญำณโทรศัพท์ ควรดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและอนำมัย  
       - ทัศนียภำพ เช่น กำรจัดกำรระเบียบร้ำนอำหำรตำมชำยหำดควรปรับปรุง ,ผู้ประกอบกำรก่อสร้ำง
อำคำรล้ ำเข้ำไปในทะเลท ำให้วิวทิวทัศน์ไม่สวย  ชำยหำดในจังหวัดระยองมีสีของน้ ำทะเลคล้ ำขึ้น ไม่ขำวใส
ดังเช่นอดีต โดยเฉพำะอ ำเภอแกลง  
       - กำรบุกรุกพ้ืนที่ เช่น มีกำรบุกรุกพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ รวมทั้งที่ดินของรัฐอ่ืน  ๆ 
ด้ำนสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  
       - สถำนประกอบกำร เช่น ผู้ประกอบกำรสร้ำงอำคำรล้ ำเข้ำมำในทะเลท ำให้วิวทิวทัศน์ไม่สวย  สถำนที่
ท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรมีกำรขึ้นรำคำที่พักเกินควำมจ ำเป็น..นักท่องเที่ยวถูก
รบกวนจำกพ่อค้ำแม่ค้ำที่หำบเร่.ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว กำรประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยองมีน้อย  

๔. ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนจำกภำคพำณิชยกรรม 
ด้ำนสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
       - แรงงำนขำดแรงงำนฝีมือระดับพ้ืนฐำนเช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ขำดช่ำงฝีมือ ขำดแรงงำนที่เป็นคนไทย เพรำะ
ในจังหวัดระยอง มีแต่แรงงำนระดับสูงที่ใช้เทคโนโลยี ในภำคอุตสำหกรรมจึงท ำให้บริษัทต่ำงๆ  มีต ำแหน่งว่ำง
แต่ขำดคนท ำงำนตรงกับสำขำ  แรงงำนต่ำงด้ำวมีข้อจ ำกัดในกำรว่ำจ้ำงมำก (กำรขึ้นทะเบียน)  
       - กำรศึกษำ/กำรส่งเสริมควำมรู้ เช่น อยำกได้โรงเรียนที่สอนด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับพำณิชย์โดยเฉพำะเพ่ือ
ฝึกฝนทักษะบุคลำกร  ให้ทำงภำครัฐให้ควำมรู้กับทุกภำคส่วนในกำรรองรับ AFTA  เพ่ิมประสิทธิภำพแรงงำน
และเพ่ิมคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ิมและส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม (ควำมรู้ควำมเข้ำใจ)  เพ่ิมโรงเรียนให้นักเรียน
เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบำล - มัธยมศึกษำปีที่ 6  ให้มีกำรรวมกลุ่ม SME เดียวกันเพ่ือควำมเข้มแข็ง ให้ค ำแนะน ำ
กำรศึกษำท ำให้เด็กมีควำมรู้ตรงกับอำชีพที่เหมำะสม (ไม่ตกงำน)   
๕. ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนจำกภำคอุตสำหกรรม 
                       ภำคอุตสำหกรรม เช่น ถึงแม้ว่ำภำคอุตสำหกรรมจะท ำให้เกิดปัญหำต่อชุมชนที่อยู่ รอบข้ำง
แต่ทำงภำคอุตสำหกรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยำยำมลดมลพิษในทุกๆ ด้ำนให้น้อยลงตลอดมำ  เมื่อมีกำรรั่วไหล
ของเคมีทำงภำคอุตสำหกรรมต้องกำรที่จะแจ้งกระจำยข่ำวให้กับชุมชนได้รับทรำบ  ภำคอุตสำหกรรมมีควำม
เจริญมำกข้ึนท ำให้ปริมำณคนในชุมชนเพ่ิมมำกขึ้นและปัญหำที่ตำมมำ เช่น ปริมำณกำรจ้ำงงำนและตกงำนมำก
ขึ้น  ปริมำณขยะมำกข้ึน  ควำมไม่เพียงพอของที่อยู่อำศัย  อุบัติเหตุเพิ่มมำกขึ้น  มีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องมลภำวะ
ทำงเสียง กลิ่นและสิ่งแวดล้อม  ปัญหำเรื่องกำรจรำจร , ภำคอุตสำหกรรมควรจัดกำรอย่ำงจริงจังเกี่ยวกับ
มลภำวะทำงอำกำศให้เด่นชัด 
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๖.กำรประเมินศักยภำพของจังหวัดระยอง (SWOT Analysis)  
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดระยอง (จุดแข็ง–จุดอ่อน) 
 
จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 

1. เป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมกำรค้ำ กำรลงทุน         
กำรส่งออก และมีระบบโครงข่ำยข้ันพ้ืนฐำนไว้อย่ำง
สมบูรณ์ 
2. มีศักยภำพและควำมพร้อมทำงกำรท่องเที่ยวสูง  
3. จังหวัดที่มีสภำพเศรษฐกิจที่ดี ผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง
ที่สุดของประเทศ  
4. แหล่งผลิตผลไม้หลำกหลำยประเภท (ด้ำนเกษตรกรรม) 
ที่สำมำรถผลิตเพ่ือกำรบริโภคภำยในและส่งออกได้  
5. ต ำแหน่งที่ตั้งเป็นประตูของภำคตะวันออกสู่พ้ืนที่ต่ำง ๆ 
และสำมำรถเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของภำค
ตะวันออก 
6..มีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมพร้อม มีควำมสำมำรถ 
ควำมเข้มแข็งในกำรร่วมพัฒนำ 
7. ภำคเอกชนมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนรำชกำรภำครัฐ 
 
  

1. ปัญหำมลภำวะสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรที่
เหมำะสม โดยเฉพำะจำกภำคอุตสำหกรรม  
2. ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ชีวิตควำมเป็นอยู่
ของประชำชน (ระหว่ำงภำคต่ำงๆ เช่น 
ภำคอุตสำหกรรมและภำคเกษตรกรรม) ค่ำครองชีพสูง
และกำรกระจำยรำยได้ค่อนข้ำงต่ ำ  
3. ขำดควำมตระหนักบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำค
ต่ำง ๆ  
4. ภำครัฐขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี               
เพ่ือแก้ไขปัญหำและลดผลกระทบที่เกิดข้ึนในสังคม 
5. ภำครัฐไม่ส่งเสริมสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรได้อย่ำงพอเพียง และไม่มีกำร
พัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง 
6. ภำคส่วนที่มีศักยภำพยังไม่สำมำรถเชื่อมโยง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ขำดกำร
พัฒนำในภำพรวมของจังหวัด  
7. ขำดกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรตลำดสินค้ำเกษตร
แบบครบวงจร  
8..ขำดกลไกที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกำร           
รำยย่อย โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรภำคเกษตรกรรม
และ ภำคกำรท่องเที่ยว ท ำให้ผู้ประกอบกำรไม่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำว 
9. ขำดแรงงำนที่มีทักษะและควำมช ำนำญตลอดจน               
กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ส่งผลกระทบต่อปัญหำสังคม
และเศรษฐกิจ   

  
           ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัด
ระยอง (จุดแข็ง–จุดอ่อน) โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ จังหวัดระยองถือได้ว่ำเป็นจังหวัด ที่มีศักยภำพและควำมโดด
เด่นหลำยประกำร เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆของประเทศ โดย “จุดแข็ง” (Strengths) ที่โดดเด่น ได้แก่ 
กำรที่จังหวัดระยองถือได้ว่ำเป็นพ้ืนที่เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Location) เนื่องจำกเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมที่
หลำกหลำยและกิจกรรมเหล่ำนั้นมีควำมโดดเด่นในด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนเกษตรกรรม และด้ำนกำรท่องเที่ยว.
ขณะที่จังหวัดระยองมีท ำเลที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์เหมำะสมเอ้ือต่อภำคกำรท่องเที่ยวภำคกำรลงทุนและภำคกำร
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ส่งออก ซึ่งในอนำคต อำจจะพัฒนำพ้ืนที่จังหวัดระยองให้กลำยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำและกำรลงทุนของภำค
ตะวันออก เนื่องจำกอยู่ใกล้ท่ำเรือน้ ำลึกแหลมฉบังและท่ำเทียบเรือมำบตำพุด และมีนิคมอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ
หลำยแห่ง โดยเฉพำะอยู่ในเขต Eastern Seaboard และเป็นที่ตั้งของอุตสำหกรรมต้นน้ ำที่ส ำคัญของประเทศ
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมกลำงน้ ำและอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ ขณะที่พ้ืนที่ของจังหวัดระยองจะมี
เครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงภำคส่วนต่ำง ๆ ของภำคตะวันออก อำทิ ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงรำง และ
ทำงท่อ เป็นต้น ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรค้ำ และกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศ และยังพบอีกว่ำระยองถือเป็นจังหวัดที่มีรำยได้ของประชำกรต่อหัวสูง 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดระยอง (โอกำส–อุปสรรค)  

โอกำส (Opportunities) ภัยคุกคำม (Threats) 

1. นโยบำยรัฐบำลสนับสนุนกำรลงทุนของต่ำงชำติหรือ
ผู้ประกอบกำรในประเทศ  
2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถ
น ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรภำคส่วนต่ำง ๆ ได้  
3. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น  
มำจำกผลกำรประกอบกำรอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม
และภำคกำรท่องเที่ยว  
4. ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำร
ผลิตส ำหรับภำคเกษตรกรรมและภำคอุตสำหกรรม  
5. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศมีมำกข้ึน เช่น AEC ที่จะ
ท ำให้มีแรงงำนเข้ำมำท ำงำนในพื้นที่มำกข้ึน เพ่ือที่จะช่วย
ลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนแต่ต้องเตรียมกฎหมำย
รองรับแรงงำนเหล่ำนั้น เตรียมสำธำรณูปโภคและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกให้เพียงพอด้วย  
6. โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก (EASTERN 
SEABOARD) เอ้ือต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมหรือมี
หน่วยงำนที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรม (ขนำดใหญ่) อย่ำง
เป็นรูปธรรมมำกกว่ำภำคอ่ืน ๆ  
7. นโยบำยของภำครัฐมีผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่ในกลุ่ม
จังหวัดชำยฝั่งภำคตะวันออก  
8. กำรสนับสนุนนโยบำยทำงด้ำนโลจิสติกส์ที่จะใช้
เครือข่ำยกำรคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ต่ำง ๆ ท ำให้
กำรขนส่งสินค้ำ บริกำร และกำรท่องเที่ยวมีควำมสะดวก 
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

1. ประเทศไทยขำดเสถียรภำพทำงกำรเมือง ท ำให้นัก
ลงทุนขำดควำมเชื่อม่ัน  
2. ระเบียบกฎหมำยขำดควำมยืดหยุ่นไม่เอ้ืออ ำนวยให้
เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเสรี  
3. มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำ ส่งผล
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงด้ำนธุรกิจ
กำรค้ำ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม  
4. ทัศนคติของของประชำชนต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง              
มีควำมยืดหยุ่นน้อยท ำให้ประชำชนปรับตัวต่อกระแส
กำรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และกระแสค่ำนิยมของต่ำงชำติ
มีอิทธิพลต่อกำรด ำรงชีวิตและประชำชนค่อนข้ำงสูง 
5. ศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้ำน 
(โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สูงขึ้น
จึงลดบทบำทควำมน่ำสนใจของจังหวัดระยอง (ด้ำน
กำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรม) และประเทศไทยลง 
6. ปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำนในอนำคต  
7. โครงสร้ำงประชำกรที่มีวัยสูงอำยุเพ่ิมข้ึน ขณะที่
ประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำนลดลง 
8. มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำ 
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           สรุปกรอบแนวคิดของแผนพัฒนำจังหวัดระยอง พ.ศ.2561–2564 ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำใน 5 
ด้ำนหลัก คือ กำรท่องเที่ยว ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม ภำคพำณิชย- กรรม และภำคประชำชน โดย
แต่ละภำคจะมีเป้ำหมำยส ำหรับกำรพัฒนำโดยเน้น “กำรปรับสมดุลและเน้นเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำภำคส่วน
ต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน” โดยภำคกำรท่องเที่ยวจะเน้นกำรสร้ำงและพัฒนำห่วงโซ่คุณค่ำของกำรท่องเที่ยว (Tourism 
Value Chain) โดยสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดระยองรวมทั้งสร้ำง พัฒนำ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ขณะที่ภำคเกษตรกรรมจะเน้นกำรสร้ำงซัพพลำยเชนของระบบผลิตภัณฑ์ทำง
กำรเกษตรตั้งแต่ต้นน้ ำ-กลำงน้ ำ-ปลำยน้ ำ หลังจำกนั้นจะมีกำรใส่แนวคิดห่วงโซ่คุณค่ำในแต่ละกระบวนกำรของ
ซัพพลำยเชน โดยเน้นกำรเป็นแหล่งสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรและสร้ำงซัพพลำยเชน รวมทั้ง
สร้ำงและขยำยโอกำสทำงกำรตลำดได้ ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมจะมีกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรเป็น
อุตสำหกรรมสะอำด (Green Industry) และเน้นกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบทำงสังคมของภำคอุตสำหกรรม 
(Corporate Social Responsibility-CSR) โดยพัฒนำให้เป็นแหล่งอุตสำหกรรมสะอำดที่ได้มำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน   
           ส่วนภำคพำณิชยกรรมนั้นจะเน้นกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรในจังหวัดระยองเพ่ือ
สร้ำงซัพพลำยเชนของภำคพำณิชยกรรมซึ่งจะช่วยในกำรสร้ำงและยกระดับคุณค่ำเพ่ิมให้  กับกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของภำคพำณิชยกรรม ที่เน้นธรรมำธิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกลุ่มภำคีหลักที่
ส ำคัญสุดท้ำยคือภำคประชำชนนั้นภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัดระยอง พ.ศ.2561–2564 จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
เพ่ือให้ประชำชนตระหนักในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ รักษ์ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
รวมทั้งมีคุณธรรมและใช้ชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรมน ำควำมรู้ สู่กำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 

 

 

 

 

 


