
 

                                                                              ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

1 สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ป 2550   พิจารณาจากผลิตภัณฑ   

มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)  มูลคาเพ่ิม  
ณ  ราคาประจําป   มีมูลคาเทากับ  432,494.7  ลานบาท  ลดลง

จาก  440,493.9  ลานบาท  ในปที่ผานมา  เทากับ  7,999.2  

ลานบาท มูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงที่  หดตัว รอยละ 12.8 จากที่

ชะลอลงรอยละ  11.9  ในปที่ผานมาเปนผลมาจาก ภาคนอก
เกษตร  หดตัวรอยละ 13.2   จากที่ชะลอลงรอยละ  12.3  ในป 

ที่ผานมา  และภาคเกษตร  หดตัวรอยละ  0.7  จากการขยายตัว

รอยละ  1.7  ในปที่ผานมา  สาขาการผลิตท่ีหดตัว  ไดแก  สาขา
อุตสาหกรรม  สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย  สาขาการ

ใหบริการดานชุมชนฯ  สาขาลูกจางในครัวเรือน  และสาขา

ประมง  สวนสาขาการผลิตท่ีขยายตัว  ไดแก  สาขาเหมืองแรและ
เหมืองหิน  สาขาไฟฟา  ประปา  สาขากอสราง  สาขาการขายสง  

การขายปลีกฯ  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  สาขาการขนสงฯ  

สาขาตัวกลางทางการเงิน  สาขาบริหารราชการแผนดิน  สาขา

การศึกษา  สาขาการบริการดานสุขภาพฯ และสาขาเกษตรกรรม  

การลาสัตว  และการปาไม 
 

อตัราการขยายตวัและโครงสรางการผลิตจงัหวัดระยอง 
หนวย : รอยละ 

2549 2550 2549 2550
ภาคเกษตร 1.7 -0.7 3.1 4.0
สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 5.2 0.03 2.8 3.7
สาขาประมง -13.7 -4.5 0.3 0.3
ภาคนอกเกษตร 12.3 -13.2 96.9 96.0
สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน 2.3 2.2 17.6 18.5
สาขาอุตสาหกรรม 19.4 -23.0 59.7 57.2
สาขาไฟฟา ประปา  และโรงแยกกาซ 1.1 1.4 9.3 8.7
สาขากอสราง -9.7 96.3 0.7 1.7
สาขาการขายสง การขายปลีกฯ 0.9 4.4 1.5 1.6
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร -0.7 9.9 0.5 0.6
สาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม -24.7 44.9 0.7 1.2
สาขาตัวกลางทางการเงิน 8.6 5.8 1.0 1.2
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย ฯ 10.9 -12.5 4.4 3.8
สาขาการบริหารราชการฯ 3.6 9.4 0.5 0.5
สาขาการศึกษา 5.5 8.4 0.4 0.4
สาขาการบริการดานสุขภาพฯ 10.2 7.4 0.3 0.4
สาขาการใหบริการดานชมุชนฯ -0.5 -4.0 0.2 0.2
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 4.8 -34.6 0.02 0.02
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 11.9 -12.8 100.0 100.0

รายการมูลคาเพิ่ม 
อัตราขยายตัว โครงสราง
ณ ราคาคงที่ ณ ราคาประจําป

 
 

 

โครงสรางการผลิตของจังหวัดระยอง  ณ ราคาประจําป

ประกอบดวยภาคเกษตร  สัดสวนรอยละ  4.0  และภาค

นอกเกษตร  สัดสวนรอยละ  96.0  โดยสาขาการผลิตที่

สํ า คัญของจั งหวั ดระยอง  5  ลํ าดับแรก  ได แก  สาขา

อุตสาหกรรม  สัดสวนรอยละ  57.2  สาขาเหมืองแรและ

เหมืองหิน สัดสวนรอยละ 18.5 สาขาไฟฟา กาซ และประปา 

สัดสวนรอยละ 8.7  สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ  

สัดสวนรอยละ  3.8  และสาขาเกษตรกรรม  การลาสัตว  และ

การปาไม  สัดสวนรอยละ  3.7 
  

โครงสรางการผลิตของจงัหวัดระยอง  ณ ราคาประจาํป 
 

 
 

ภาคเกษตร  มีมูลคาเพ่ิม  ณ  ราคาประจําป  เทากับ  17,341.0  

ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจาก  13,668.7  ลานบาท  ในปที่ผานมา  

เทากับ  3,672.3  ลานบาท  ภาคเกษตรมีสัดสวนรอยละ  4.0  

ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  โดยสาขาเกษตรกรรม  การลา

สัตว  และการปาไม  มีมูลคาเพ่ิม  ณ  ราคาประจําป  เทากับ  

16,054.1  ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  3.7  ของผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัด  และสาขาประมง  มีมูลคาเพ่ิม  ณ  ราคา

ประจําป  เทากับ  1,286.9  ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  

0.3  ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 

การผลิตภาคเกษตร  หดตัวรอยละ  0.7  จากการขยายตัว    

รอยละ  1.7  เปนผลมาจากสาขาเกษตรกรรม  การลาสัตว  และ

การปาไม  มีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ  0.03  ชะลอลงจาก

การขยายตัวรอยละ  5.2  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากการขยายตัว

ของหมวดปศุสัตว สวนหมวดพืชผล หมวดบริการทางการเกษตร 

หมวดปาไม หดตัวลง  เปนผลจากการลดพื้นที่ เพาะปลูก

เน่ืองจากมีการปลูกพืชทดแทนบางชนิดที่มีราคาสูงกวา ประกอบ

กับสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยตอการเกษตร  โดยเฉพาะสับปะรด  

ทุเรียน  เงาะ  สวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ   ไดแก  

ยางพารา  มะมวง  ลองกอง มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมขึ้น      

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ป 2550



 

                                                                              ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

2 สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 

สวนสาขาประมง  หดตัวรอยละ  4.5  ปรับตัวดีข้ึนจากการหดตัว

รอยละ  13.7  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากชาวประมงประสบปญหา

ราคาน้ํามันและตนทุนปจจัยการผลิตสูงขึ้น  ขณะที่ปริมาณ   

สัตวนํ้าลดลง 

กราฟแสดงอตัราการขยายตวั 

ผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดระยอง  ณ  ราคาคงท่ี 

 
 

ภาคนอกเกษตร   มูลคาเ พ่ิม  ณ  ราคาประจําป  เทากับ  

415,153.7  ลานบาท  ลดลงจาก  426,825.2  ลานบาท  ในป  

ที่ผานมา  เทากับ  11,671.5  ลานบาท  โดยภาคนอกเกษตรเปน

โครงสรางหลักของจังหวัดระยอง  มีสัดสวนถึงรอยละ  96.0  

ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  และสาขาการผลิตหลักของ

จังหวัด  ไดแก  สาขาอุตสาหกรรม  มีมูลคาเพ่ิม  ณ  ราคา

ประจําป  เทากับ  247,486.1  ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  

57.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน  

มีมูลคาเพ่ิม  ณ  ราคาประจําป  เทากับ  80,024.9  ลานบาท  

คิดเปนสัดสวนรอยละ  18.5  ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  

และสาขาไฟฟา กาซ และประปา  มีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป  

เทากับ  37,418.6  ลานบาท  คิดเปนสัดสวนรอยละ  8.7 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 

การผลิตภาคนอกเกษตร  หดตัวรอยละ  13.2  จากที่ชะลอลง

รอยละ  12.3  ในปที่ผานมา  โดยสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเปน

โครงสรางหลักของจังหวัด  หดตัวรอยละ  23.0  จากที่ชะลอลง

รอยละ   19.4  ในปที่ผ านมา   เ น่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศประสบกับปญหาราคาน้ํามันที่สูง  สงผลใหตนทุน

การผลิตสูงขึ้น  โดยสาขาที่มีการหดตัว  ไดแก  สาขาบริการดาน
อสังหาริมทรัพย  สาขาการใหบริการดานชุมชนฯ  และสาขา

ลูกจางในครัวเรือน  สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน ขยายตัว    

รอยละ  2.2  ชะลอลงจากรอยละ  2.3  ในปที่ผานมา  จากการ

ปรับปรุงระบบการผลิต  สาขาไฟฟา  ประปา  ขยายตัวรอยละ  

1.4  จากที่ชะลอลงรอยละ 1.1 ในปที่ผานมาจากความตองการ

ในหมวดไฟฟา  แกส สาขาการขายสง  การขายปลีก  ขยายตัว

รอยละ   4.4  จากที่ชะลอลงรอยละ   0.9  ในปที่ผานมา       

ตามความตองการของตลาด   สาขาตัวกลางทางการเงิน  

ขยายตัวรอยละ  5.8  ชะลอลงจากรอยละ  8.6  ในปที่ผานมา  

จากนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  และผลกระทบ

จากเศรษฐกิจ  สวนสาขากอสรางและสาขาการขนสง  ขยายตัว  

รอยละ  96.3  และ  44.9  จากการหดตัวรอยละ  9.7  และ  

24.7  ในปที่ผานมา  สําหรับการผลิตบริการตางๆ  ของรัฐบาล  

ไดแก  สาขาบริหารราชการแผนดิน  สาขาการศึกษา  และสาขา

บริการดานสุขภาพ  ขยายตัวรอยละ  9.4,  8.4  และ  7.4  

ตามลําดับ  เปนผลจากจํานวนขาราชการและลูกจางที่เพ่ิมขึ้น  

และนโยบายการปรับเงินเดือน  คาครองชีพ    
 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง และดัชนีราคาผูผลิต         

ป 2550  รอยละ  123.1 และ 128.8  ตามลําดับ  เพ่ิมขึ้นรอยละ  

3.2  และ  3.3  ตามลําดับ 

 

มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัด ณ ราคาประจาํป 

หนวย : ลานบาท 

2549 2550 2549 2550

ภาคเกษตร 13,668.7 17,341.0 11,397.3 11,318.7

ภาคนอกเกษตร 426,825.2 415,153.7 350,385.5 304,305.1 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 440,493.9 432,494.7 361,782.9 315,623.8 

ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว(บาท) 763,421.0 740,573.2  

จํานวนประชากร(1,000 คน) 577         584          

รายการ
ราคาประจําป ราคาคงที่

 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP Implicit Deflator)   เพ่ิมขึ้น

รอยละ  12.5  จากดัชนีภาคนอกการเกษตร  เพ่ิมขึ้นรอยละ  

12.0  โดยเฉพาะดัชนีราคาสาขาอุตสาหกรรม  ที่เพ่ิมขึ้นรอยละ  

22.2  สวนภาคเกษตร  เ พ่ิมขึ้นรอยละ  27.7  ตามสาขา

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ที่เพ่ิมขึ้นรอยละ  31.8 
 

ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per Capita) คาเฉลี่ยตอหัว

เทากับ   740,573.2  บาท/ป  ลดลงจากปที่ผานมารอยละ  3.0 
 
 
 


