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บทวิเคราะหผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 

 
 

เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ป 2550 มูลคาเพ่ิม  ณ  ราคาประจําป    

มีมูลคาเทากับ 432,494.7 ลานบาท  ลดลงจาก  440,493.9  

ลานบาท  จากปที่ผานมา  เทากับ  7,999.2  ลานบาท  อัตรา

มูลคาเพ่ิม  ณ  ราคาคงที่  หดตัวรอยละ  12.8  จากที่ชะลอลง

รอยละ 11.9 ในปที่ผานมา เนื่องจากการหดตัวของภาคนอกเกษตร  

ที่มีสัดสวนถึงรอยละ  96.0  ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง 
 

การผลิตภาคเกษตร :  หดตัวรอยละ  0.7 จากการขยายตัว       

รอยละ  1.7  ในปท่ีผานมา 
 

ภาคเกษตร มีสัดสวนรอยละ  4.0  การผลิตหดตัวรอยละ  0.7  

จากการขยายตัวรอยละ  1.7  ในปที่ผานมา  เปนผลมาจากสาขา

เกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม  ขยายตัวรอยละ  0.03  

ชะลอลงจากรอยละ  5.2  ในปที่ผานมา  สืบเนื่องจากการหดตัว

ของหมวดพืชผลที่สําคัญ  ไดแก  สับปะรด  ทุเรียน  เงาะ  และ

ขนุน  สวนหมวดปาไมหดตัวอยางตอเนื่อง  ขณะที่หมวดปศุสัตว

มีการขยายตัวจากปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นตามความตองการ

ของตลาด  สวนสาขาการประมงหดตัวรอยละ 4.5 จากการหดตัว

รอยละ  13.7  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากชาวประมงประสบปญหา

ราคาน้ํามันและตนทุนปจจัยการผลิตสูงขึ้น  ขณะที่ปริมาณ    

สัตวนํ้าลดลง 
 

 
 

สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม  มีสัดสวนรอยละ 

3.7 ของการผลิตรวมทั้งจังหวัด  ขยายตัวรอยละ  0.03  ชะลอลง

จากรอยละ  5.2  ในปที่ผานมา 

 

 
 

  • หมวดพืชผล  หดตัวรอยละ  0.1  จากการขยายตัว

รอยละ  7.2  ในปที่ผานมา  เปนผลจากการลดพื้นที่เพาะปลูก  

เน่ืองจากราคาสินคาลดลงและสภาพอากาศแหงแลง  ปริมาณ

ผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง  โดยเฉพาะสับปะรด  ทุเรียน  เงาะ  

และขนุน  สวนพืชที่มีการขยายตัว  ไดแก  ยางพารา  มะมวง  

มังคุด  ลองกอง  และมันสําปะหลัง  เปนตน 
 

อตัราการขยายตวัและโครงสรางการผลิต สาขาเกษตรกรรม     

การปศุสัตว และการปาไม   
หนวย : รอยละ 

2549 2550 2549 2550
เกษตรกรรม ปศุสัตวและการปาไม 5.2 0.03 100.0 100.0

หมวดพืช 7.2 -0.1 86.0 87.5

 -  ยางพารา 3.7 7.0 58.4 58.8

 -  สับปะรด 25.7 -6.8 6.3 10.0

 -  ทุเรยีน -1.1 -7.4 10.7 9.2

 -  มะมวง 19.3 26.1 1.9 3.5

 -  มังคุด 7.6 17.7 0.9 0.8

 -  เงาะ -5.1 -20.7 1.0 0.6

 -  มะมวงหิมพานต -31.0 24.8 0.5 0.5

 -  มันสําปะหลัง 25.1 10.1 1.5 0.4

 -  ลองกอง -2.5 27.0 0.4 0.4

 -  ขนุน 11.9 -33.5 0.8 0.4

 -  อืนๆ 0.9 -22.3 3.7 2.8

หมวดปศุสัตว -6.3 10.7 5.9 6.1

 -  ไกเนือ -2.7 17.4 1.7 2.2

 -  สุกร -8.0 11.2 1.7 1.6

 -  ไขไก -8.6 -9.4 0.4 0.5

 -  โคเนือ -58.5 302.7 0.2 0.5

 -  โคขุน 34.2 -35.4 0.9 0.4

 -  อืนๆ -11.2 2.6 1.0 1.0

หมวดบริการทางการเกษตร 3.9 -19.0 1.1 0.9

-  บรกิารเตรยีมดิน -3.6 -24.9 0.7 0.7

-  บรกิารเก็บเกียว 27.2 -5.3 0.3 0.3

หมวดปาไม -5.5 -11.4 7.1 5.5

 -  ไมยางพารา -5.5 -11.4 7.0 5.4

 -  อืนๆ -1.7 -7.2 0.02 0.01

รายละเอียดกิจกรรม
อัตราขยายตัว โครงสราง
ณ ราคาคงที่ ณ ราคาประจําป

 

  • หมวดปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 10.7 จากการหดตัว

รอยละ 6.3 ในปที่ผานมา เน่ืองจากปริมาณผลผลิตสุกร ไกเน้ือ  

โคเนื้อ  เพ่ิมมากขึ้นตามความตองการของผูบริโภค   

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัด
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ปรมิาณและอตัราการขยายตวัของปศุสัตว 
 

2549 2550 2549 2550

ไกเนื้อ 10,324,172.0 12,117,788.0 -2.7 17.4

สุกร 110,152.0 122,461.0 -8.0 11.2

ไขไก (ฟอง) 90,783,280.0 82,239,360.0 -8.6 -9.4

โคเนื้อ 1,467.0 5,907.0 -58.5 302.7

โคขุน 6,480.0 4,187.0 34.2 -35.4

หมวดปศุสัตว
ปริมาณผลผลิต (ตัว) อัตราการขยายตัว (รอยละ)

 
 

  • หมวดการบริการทางการเกษตร  หดตัวรอยละ  19.0  

จากการขยายตัวรอยละ  3.9  ในปที่ผานมา  โดยการบริการ

เตรียมดิน  และการบริการเก็บเกี่ยว  หดตัวรอยละ  24.9  และ 

5.3  ตามลําดับ  ซ่ึงเปนการลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกและเก็บ

เกี่ยวพืช 

  • หมวดการปาไม หดตัวรอยละ  11.4  จากการหดตัว

รอยละ  5.5  ในปที่ผานมา  ซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของการ

ทําไมยางพารา  เน่ืองจากราคายางสูงทําใหการโคนยางนอยลง 

และไมยางนา ไมสัก มีแนวโนมการโคนนอยลงเชนกัน   
 

สาขาการประมง  หดตัวรอยละ  4.5  ปรับตัวดีข้ึนจากการ 

หดตัวรอยละ  13.7 ในปที่ผานมา เน่ืองจากการประมงน้ําลึกและ

ชายฝง หดตัวรอยละ  35.3  ซ่ึงไดรับผลกระทบจากภาวะราคา

นํ้ามันและราคาปจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่การทําฟารม   

เลี้ยงกุงทะเลปรับตัวดีข้ึนรอยละ  7.1 การประมงอื่นๆ ขยายตัว

รอยละ 94.0 การทําฟารมเลี้ยงปลา  ขยายตัวรอยละ 46.5 การทํา

ฟารมเลี้ยงหอย ขยายตัวรอยละ  147.1 
 

การผลิตภาคนอกเกษตร:  หดตัวรอยละ  13.2  จากที่ชะลอลง

รอยละ  12.3  ในปท่ีผานมา 
 

ภาคนอกเกษตร มีสัดสวนรอยละ  96.0 หดตัวรอยละ 13.2 จากที่

ชะลอลงรอยละ  12.3  ในปที่ผานมา  โดยสาขาอุตสาหกรรมซึ่งเปน

โครงสรางการผลิตหลักของจังหวัด หดตัวรอยละ 23.0 จากที่

ชะลอลงรอยละ  19.4  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศประสบกับปญหาราคานํ้ามันที่สูง  สงผลใหตนทุน

การผลิตสูงขึ้น  โดยสาขาท่ีมีการหดตัว  ไดแกสาขาบริการดาน

อสังหาริมทรัพย  สาขาการใหบริการดานชุมชนฯ  และสาขาลูกจาง

ในครัวเรือน  สวนสาขาท่ีมีการขยายตัว  ไดแก  สาขาเหมืองแรและ

เหมืองหิน  สาขาไฟฟา  ประปา  สาขากอสราง  สาขาการขายสง  

การขายปลีกฯ  สาขาโรงแรมและภัตตาคาร  สาขาการขนสง  สาขา

ตัวกลางทางการเงิน  สาขาบริหารราชการแผนดิน  สาขาการศึกษา  

และสาขาการบริการดานสุขภาพ 

 
 

สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน ขยายตัวรอยละ  2.2  

ชะลอลงจากรอยละ  2.3  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากการขุดเจาะ

นํ้ามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ  มีการปรับปรุงระบบการ

ผลิต สวนหมวดการทําเหมืองแรและเหมืองหินอื่นๆ ชะลอลง 

เน่ืองจากความตองการหินปูนและหินแกรนิตที่ใชในการกอสราง

ลดลง 
 

ตารางอตัราการขยายตวัและโครงสราง สาขาอตุสาหกรรม 
หนวย : รอยละ 

2549 2550 2549 2550

อุตสาหกรรม 19.4 -23.0 100.0 100.0

การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืม 51.4 42.0 1.3 1.2

การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก -18.7 247.5 0.4 0.4

การผลิตเคร่ืองแตงกาย  6.9 0.0 0.7 0.8

การฟอกและการตกแตงหนังสัตว 16.7 -0.6 0.1 0.1

การผลิตไม  ผลิตภัณฑจากไมและไมกอก  -35.7 58.0 1.1 0.4

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ -28.9 330.6 0.3 0.8

การพิมพโฆษณา -16.2 16.7 0.0 0.0

การผลิตถานโคก  ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นนํ้ามันฯ 45.4 106.3 12.8 45.3

การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 20.5 -78.2 26.6 23.4

การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก -0.9 -12.4 11.1 4.8

การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 80.3 -43.9 2.6 1.6

การผลิตโลหะข้ันมูลฐาน 52.4 -30.9 29.0 3.4

การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ -19.0 -6.6 6.3 2.4

การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ -2.9 99.8 1.1 1.6

การผลิตเคร่ืองจักรสํานักงาน  17.1 4,885.0 0.0 0.9

การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชพลังงานไฟฟา 46.6 329.0 1.1 1.8

การผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือทางวิทยุ 35.8 0.0 0.7 0.7

การผลิตยานยนต  รถพวง 13.5 26.8 4.6 10.1

การผลิตอุปกรณการขนสงอื่น ๆ 77.7 -19.6 0.3 0.2

การผลิตเคร่ืองเรือน 9.8 -46.4 0.00 0.00

การนําผลิตภัณฑเกากลบัมาใชใหม  (Recycling) -1.0 0.0 0.00 0.00

OTOP 49.6 -78.7 0.03 0.01

อัตราขยายตัว

รายละเอียดกิจกรรม

โครงสราง

ณ ราคาคงที่ ณ ราคาประขําป
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สาขาอุตสาหกรรม มีสัดสวนรอยละ  57.2  ของการผลิต

รวมทั้งจังหวัด  หดตัวรอยละ  23.0 จากที่ชะลอลงรอยละ  19.4  

ในปที่ผานมา  เปนผลมาจากภาวการณผลิตของหมวดการผลิต  

ที่สําคัญ  ดังนี้ 

  • การผลิตถานโคก  ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นน้ํามัน

ปโตรเลียม  และเชื้อเพลิงปรมาณู  ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของสาขา  

ขยายตัวรอยละ  106.3  ตอเนื่องจากรอยละ  45.4  ในปที่ผาน

มา  เปนผลจากกิจกรรมที่สําคัญ  คือ  การผลิตผลิตภัณฑที่ได

จากการกลั่นน้ํามัน  ที่ เพ่ิมขึ้นตามความตองการของตลาด       

ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 

  • เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี  หดตัวรอยละ  78.2  

จากที่ชะลอลงรอยละ  20.5  ในปที่ผานมา  การหดตัวมาจาก

กิจกรรมที่สําคัญ คือ การผลิตเคมีภัณฑข้ันมูลฐาน การผลิตปุย

และสารประกอบไนโตรเจน  

  • ยานยนต  รถพวงและรถกึ่งรถพวง  ขยายตัวรอยละ  26.8  

ตอเนื่องจากรอยละ  13.5  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากการผลิตตัวถัง     

ยานยนต  รวมทั้งการผลิตรถพวงและกึ่งรถพวง 

  • การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก    

หดตัวรอยละ  12.4  ตอเนื่องจากรอยละ  0.9  ในปที่ผานมา 

เปนผลจากการผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ  และการผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกอื่นๆ  ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น   

 

  ตารางเครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

2548 2549 2550 2548 2549 2550

ปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม (ลานกิโลวตัต) 5,711.1    6,533.8    7,037.4    -1.0 14.4 7.7

ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต (ลานบาท) 34,326.9  36,882.4  36,777.9  -4.2 7.4 -0.3

รายการขอมูล อัตราการขยายตัว (รอยละ)
รายละเอียด

ที่มา :  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 

 

สาขาไฟฟา กาซ และประปา  ขยายตัวรอยละ  1.4  จากที่

ชะลอตัวรอยละ 1.1  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากหมวดไฟฟา  แกส  

ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวรอยละ  1.0  เปนผลจาก

การผลิตแกสและการจําหนายเชื้อเพลิง และการจําหนายพลังงาน

ไฟฟา ในขณะที่การผลิตพลังงานไฟฟา หดตัวลง สวนหมวด  

การประปา ขยายตัวรอยละ 11.7  จากที่ชะลอลงรอยละ  3.1  

ในปที่ผานมา  
 

ตารางอตัราการขยายตวัของสาขาไฟฟา  กาซ  และประปา 

2548 2549 2550
การไฟฟา 7.4 1.0 1.0
การประปา 11.1 3.1 11.7

รวม 7.5 1.1 1.4

อัตราการขยายตัว (รอยละ)
รายการ

 

สาขาการกอสราง  ขยายตัวรอยละ  96.3  จากการหดตัว  

รอยละ  9.7  ในปที่ผานมา  เปนผลจากการกอสรางภาคเอกชน  

ซ่ึ ง เปนกิจกรรมหลักของสาขา   ขยายตัวร อยละ   98 .4  

โดยเฉพาะการกอสรางเพ่ือที่อยูอาศัย  ขยายตัวรอยละ  143.4  

จากการหดตัวรอยละ  7.8  ในปที่ผานมา  และการกอสราง

อาคารพาณิชย  ที่ขยายตัวรอยละ  123.1  สวนการกอสราง

ภาครัฐ  ขยายตัวรอยละ  83.8  จากการหดตัวรอยละ  37.5 ในป

ที่ผานมา  เปนผลจากการกอสรางอื่นๆ  และการกอสรางถนน

เพ่ิมขึ้น 
 

ตารางเครือ่งชีภ้าวะสาขากอสราง 

2548 2549 2550

  - เพ่ือที่อยูอาศยั 49.7 -7.3 170.2

  - เพ่ือการพาณิชย 25.5 0.7 0.7

  - เพ่ือการอุตสาหกรรมและโรงงาน 155.0 152.6 -56.0

 -  เพ่ือประโยชนอ่ืน ๆ 5.3 64.4 155.2

   - สวนกลางและสวนภูมภิาค 90.0 -5.9 227.0

   - องคกรปกครองทองถิ่น 19.0 -4.4 77.8

รายละเอียด
อัตราขยายตัว (รอยละ)

การกอสรางเอกชน (ตรม.)

การเบิกจายงบประมาณกอสรางของรัฐ (ลานบาท)

 
ที่มา :  สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง และสํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

 

สาขากา รขายส ง  ขายป ลีก  การซ อมแซมยานยนต 

จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน  ขยายตัว

รอยละ 4.4  จากที่ชะลอลงรอยละ  0.9  ในปที่ผานมา  เปนผลจาก

กิจกรรมการขายสง  ขยายตัวรอยละ  19.7  จากที่ชะลอลงรอยละ 

3.0  ในปที่ผานมา  และกิจกรรมการคาเพ่ือนายหนา  ขยายตัว 

รอยละ  27.7  จากที่ชะลอลงรอยละ  4.4  ในปที่ผานมา  

โดยเฉพาะการขายสงเครื่องจักร  อุปกรณเครื่องจักร  และเครื่องมือ

เครื่องใช  การขายสงสินคาข้ันกลางที่ไมใชสินคาทางการเกษตร  

และของที่ไมใชแลว  และการขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียม  หรือ

โดยการทําสัญญา  ขยายตัวรอยละ  8.9,  11.8  และ  203.0  

ตามลําดับ  สําหรับหมวดการขายปลีก หดตัวอยางตอเนื่อง   

รอยละ 4.1 จากรอยละ 0.3 ในปที่ผานมา เปนผลจากการขาย

ปลีก ยกเวนยานยนต และจักรยานยนต หดตัวรอยละ 1.8     

การขายยานยนต และจักรยานยนต หดตัวรอยละ 7.9   และ

หมวดการซอมแซม หดตัวรอยละ 9.2  
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ตารางเครือ่งชีภ้าวะสาขาขายสง  ขายปลกี 

2548 2549 2550 2548 2549 2550

รถยนตน่ังสวนบุคคล (คัน) 4,899.0    3,016.0    3,838.0    89.8 -38.4 27.3

รถจักรยานยนต (คัน) 39,601.0  33,784.0  31,248.0  17.1 -14.7 -7.5

ราคาน้ํามัน

 - ดีเซล (บาท/ลิตร) 20.3        26.7        29.6        38.9 31.6 11.0

 - เบนซิน (บาท/ลิตร) 23.4        25.7        28.7        8.2 10.0 11.9

รายการ อัตราการขยายตัว (รอยละ)
รายละเอียด

 
ที่มา: สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง, www.pttplc.com 

 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวรอยละ  9.9  จากการ 

หดตัวรอยละ  0.7  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากหมวดภัตตาคาร  

รานขายอาหาร  และบาร  ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของสาขา  

ขยายตัวรอยละ 13.0 จากการหดตัวรอยละ 3.0 ในปที่ผานมา  

เปนผลจากการขยายตัวของกิจกรรมรานขายอาหารและ

เครื่องดื่ม  ภัตตาคาร  ศูนยอาหาร  รานขายอาหารในโรงเรียน  

และรานขายอาหารในที่ทํางาน  สวนกิจกรรมการขายอาหารและ

เครื่องดื่มตามแผงลอย  และบาร  ไนตคลับ  คาเฟ  ขยายตัว 

รอยละ  29.9  และ  8.8  ตามลําดับ  ขณะที่หมวดโรงแรม    

คายพัก  และที่พักชั่วคราว  ชะลอลงรอยละ  2.1  จากปจจัยลบ

ในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ  และความไมแนนอนทางการเมือง     
 

ตารางเครือ่งช้ีภาวะโรงแรม คายพัก และทีพั่ก 

2548 2549 2550 2548 2549 2550

โรงแรม

จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาในจังหวัด(คน) 1,589,754.0 1,691,377.0 1,945,257.0 15.2 6.4 15.0

อัตราการเขาพกั (%) 45.3 47.0 59.9 32.2 3.8 27.5

รายละเอียด
รายการขอมูล อัตราขยายตัว (รอยละ)

ที่มา:  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (www.tourism.go.th) 
 

สาขาขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม  ขยายตัว 

รอยละ  44.9  จากการหดตัวรอยละ 24.7 ในปที่ผานมา เปนผล

จากหมวดการขนสงทางบก ขยายตัวรอยละ 60.8 จากการหดตัว

รอยละ  30.6  ในปที่ผานมา  จากกิจกรรมรถบรรทุกเอกชน     

ที่ขยายตัวรอยละ  92.6 จากนโยบายกรมการขนสงในเรื่องการ

ขยายเสนทางการขนสงขามแดน   และหมวดการบริการ          

ที่เกี่ยวของกับการขนสงและการทองเที่ยว  ขยายตัวรอยละ  7.4    

จากกิจกรรมองคกรคลังสินคา  ที่เพ่ิมขึ้นตามความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม   สําหรับหมวดการไปรษณีย และการ

โทรคมนาคม  หดตัวรอยละ  2.3  จากที่ชะลอลงรอยละ 6.4 ในป

ที่ผานมา  เปนผลมาจากโทรคมนาคมที่หดตัวรอยละ 4.2 

เ น่ืองจากโทรศัพท พ้ืนฐานไดรับผลกระทบจากการแขงขัน     

ดานราคาของโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการดานการสื่อสาร   

ผานเครือขายตาง ๆ  

ตารางเครื่องช้ีภาวะสาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและคมนาคม 

2548 2549 2550 2548 2549 2550

1.  การขนสงทางบก

รถไฟ

-  รายไดจากคาบรรทุกสินคา (ลานบาท) 270.5 215.2 166.9 -11.5 -29.6 -38.3

รถบรรทุก

-  จํานวนรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม (คัน) 1,331.0 1,504.0 1,398.0 -23.6 13.7 5.0

-  จํานวนรถบรรทุกที่ตอทะเบียน (คัน) 9,913.0 9,545.0 10,250.0 17.2 12.8 3.4

2.  การบริการที่เกี่ยวของกับการขนสงฯ

คลังสินคา

- รายไดจากการรับฝากสินคา (ลานบาท) 1,524.2 1,469.4 1,628.3 -1.3 -4.8 6.8

รายละเอียด
รายการขอมูล อัตราขยายตัว (รอยละ)

 
ที่มา: สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง และสถานีรถไฟมาบตาพุด 

 

สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัวรอยละ  5.8  ชะลอลงจาก

รอยละ  8.6  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากกิจกรรมธนาคารพาณิชย  

ธนาคารอาคารสงเคราะห  ชะลอตัวรอยละ  24.9  และ  27.2  

ตามลําดับ  เน่ืองจากประชาชนไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ  

ประกอบกับอัตราเงินฝากและเงินกูลดลง  จึงชะลอการลงทุน  

ธนาคารออมสิน  ขยายตัวรอยละ  12.3  จากที่ชะลอลงรอยละ  

10.9  ในปที่ผานมา  จากนโยบายในการขยายสินเชื่อ  นอกจากนี ้ 
การเชาสินทรัพย  โรงรับจํานํา  และกองทุนหมูบาน  ขยายตัว

รอยละ  89.9,  19.4  และ  11.6  ตามลําดับ  จากดอกเบี้ยรับ

จํานํา  ดอกเบี้ยจากการเชาซ้ือและสัญญาเชาบริการทางการเงิน 

ที่เพ่ิมขึ้น  ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

สหกรณการเกษตร  และสหกรณออมทรัพย  หดตัวรอยละ  41.9,  

17.5  และ  21.5  ตามลําดับ  สวนการประกันชีวิต  หดตัว

ตอเนื่องในอัตรารอยละ 26.8 จากการหดตัวรอยละ 18.1 ในปที่

ผานมา  เปนผลจากธุรกิจประกันชีวิตมีผลการดําเนินงานที่ลดลง 
 

ตารางเครือ่งชีภ้าวะบรกิารทางการเงนิ 

2548 2549 2550 2548 2549 2550

ดอกเบ้ียรับของธนาคารพาณิชย (ลานบาท) 1,843.1 2,974.6 3,392.0 18.0 61.4 14.0

ดอกเบ้ียจายของธนาคารพาณิชย (ลานบาท) 530.3 1,231.3 1,155.0 29.9 132.2 -6.2

ปริมาณเงินฝาก (ลานบาท) 539,868.0 617,657.0 876,272.0 12.1 14.4 41.9

ปริมาณเงินกู (ลานบาท) 343,950.0 446,700.0 813,563.0 14.2 29.9 82.1

จํานวนกรมธรรมประกันชีวติ (ราย) 172,442.0 192,920.0 207,336.0 40.8 11.9 7.5

รายละเอียด
รายการขอมูล อัตราการขยายตัว (รอยละ)

 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
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สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทาง

ธุรกิจ หดตัวรอยละ12.5จากที่ชะลอลงรอยละ 10.9 ในปที่ผานมา 

เปนผลจากหมวดบริการดานธุรกิจอื่นๆ หดตัวรอยละ 47.0     

ในกิจกรรมการบริการสถาปตยกรรม  วิศวกรรม  และการบริการ

โฆษณา  เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทที่ลดนอยลงตาม

ภาวะเศรษฐกิจ  หมวดบริการใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณโดย 

ไมมีผูควบคุมฯ หดตัวรอยละ 0.9 จากที่ชะลอลงรอยละ 3.2 ในป

ที่ผานมา  สวนหมวดบริการดานอสังหาริมทรัพยที่เปนกิจกรรม

สําคัญ มีการขยายตัวรอยละ 10.7 ชะลอลงจากรอยละ 10.8 ในป

ที่ผานมา เปนผลจากกิจกรรมการใหเชาที่อยูอาศัย ชะลอตัว  

รอยละ 10.1   นอกจากนี้  กิจกรรมดานคอมพิวเตอรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ มีการขยายตัวรอยละ 51.8 จากการ  หดตัว

รอยละ 17.1 ในปที่ผานมา 
 

ตารางเครือ่งช้ีภาวะการใหบรกิารหมวดการใหเชา การขาย การซ้ือ 

2548 2549 2550

จํานวนประชากร (คน) 527,583 529,442 583,470 

ขนาดครัวเรือน (คน/ครัวเรือน) 3.4 3.2 3.2 

จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 155,171 165,451 182,334 

อัตราเชาท่ีพักอาศัยตอครัวเรือนตอป (บาท) 54,000 56,400 56,400 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ลานบาท) 498 551 587 

รายละเอียด
รายการขอมูล

การใหเชาที่อยูอาศัย

การใหเชาอาคารที่ไมใชที่อยูของเอกชน

 
ที่มา: สํานักงานสถิติจงัหวัดระยอง 
 

สาขาบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้ง

การประกันสังคมภาคบังคับ  ขยายตัวรอยละ 9.4 จากที่ชะลอตัว

รอยละ 3.6 ในปที่ผานมา โดยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซ่ึง

เปนกิจกรรมหลักของสาขาขยายตัวรอยละ 18.2  การบริหาร

ราชการสวนกลาง ขยายตัวรอยละ 6.1  การบริหารราชการสวน

ภูมิภาค  ชะลอลงรอยละ0.4  เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากร

ขาราชการ  สวนหนวยงานอื่นๆ ขยายตัวรอยละ 9.2 จากการ 

หดตัวรอยละ 4.9 ในปที่ผานมา จากการบริหารราชการทหาร 

ตํารวจ ขาราชการอัยการและศาล และการประกันสังคมภาคบังคับ 
 

 

สาขาการศึกษา  ขยายตัวรอยละ 8.4  จากที่ชะลอลงรอยละ  

5.5  ในปที่ผานมา  เน่ืองจากหมวดการศึกษาภาครัฐ  ซ่ึงเปน

กิจกรรมหลักของสาขา ขยายตัวรอยละ  6.0  จากที่ชะลอลงรอยละ  

2.3  ในปที่ผานมา   โดยเฉพาะหมวดประถมศึกษา และหมวด

มัธยมศึกษา ที่มีการขยายตัวรอยละ 6.8 และ 5.4 ตามลําดับ 

สวนหมวดการศึกษาเอกชน ขยายตัวรอยละ 17.5 ชะลอลงจาก

รอยละ 19.2 ในปที่ผานมา 
 

ตารางเครือ่งชีภ้าวะดานการศึกษา 

รายละเอียด

(ภาครัฐและเอกชน) 2548 2549 2550

 จํานวนนักเรยีน 85,537 120,306 119,589 

 จํานวนครู 3,131 4,614 4,582 

 จํานวนสถานศึกษา 160 256 269 

รายการขอมูล

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 และ 2 
 

สาขาการบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห  

ขยายตัวรอยละ 7.4 ชะลอลงจากรอยละ 10.2 ในปที่ผานมา โดย

บริการดานสุขภาพภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 3.2 ชะลอลงจาก

รอยละ 25.8 จากกิจกรรมโรงพยาบาลทั่วไปเอกชน ที่มีการ

ขยายตัวรอยละ 8.5 ชะลอลงจากรอยละ 24.4 ในปที่ผานมา  

เปนผลจากประชาชนใหความนิยมใชบริการจากโรงพยาบาล

ทั่วไปของรัฐ เพ่ือใชสิทธิประกันสังคม   สวนหมวดการบริการ

ดานสุขภาพภาครัฐบาล ขยายตัวรอยละ 11.3 จากการหดตัว 

รอยละ 1.1 ในปที่ผานมา   
 

ตารางเครือ่งชีภ้าวะสาขาบรกิารสุขภาพฯ 
รายละเอียด

(ภาครัฐและเอกชน) 2548 2549 2550

จํานวนสถานพยาบาล (แหง) 11 11 12

จํานวนเตียง (เตียง) 1,169 1,169 1,240

จํานวนแพทย (ราย) 161 165 171

จํานวนทันตแพทย (ราย) 26 35 21

จํานวนพยาบาล (ราย) 1,015 1,039 729

จํานวนผูปวย (ราย) 1,247,025 1,503,941 1,192,426

รายการขอมูล

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
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8สวนที่ 2 : บทวิเคราะหผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั

สาขาบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น หดตัว 

รอยละ 4.0 ตอเนื่องจากรอยละ 0,5 ในปที่ผานมา  โดยหมวด

กิจกรรมนันทนาการ  วัฒนธรรมและการกีฬา หดตัวรอยละ 17.4 

จากการขยายตัวรอยละ 16.0 ในปที่ผานมา เปนผลจากสลากกิน

แบงรัฐบาล หดตัวรอยละ 50.2จากการขยายตัวรอยละ 26.9 ในป

ที่ผานมา  เนื่องจากการยกเลิกการขายเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว  

ต้ังแตงวดวันที่ 30  ธันวาคม  2549   หมวดกิจกรรมการบริการ

อื่นๆ  หดตัวรอยละ 9.0 ตอเนื่องจากรอยละ 5.9 ในป   ที่ผานมา 

จากกิจกรรมรานแตงผม (บริการตัดผมและเสริมสวย)  และ

สถานอบ อบ นวด  สําหรับหมวดกิจกรรมการกําจัดสิ่งปฏิกูลและ

ขยะ ซ่ึงเปนกิจกรรมหลักของสาขา  ขยายตัวรอยละ 7.4 จากการ

หดตัวรอยละ 5.8 ในปที่ผานมา โดยเฉพาะการกําจัดสิ่งปฏิกูล

และขยะภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 10.5 จากการหดตัวรอยละ 

4.7 ในปที่ผานมา 
 

ตารางขอมูลสลากกินแบงรฐับาลในจงัหวัดระยอง 

2548 2549 2550

สลากกินแบงรัฐบาล

จํานวนสลากกินแบงรัฐบาลและสลากพิเศษ 9,712,800 9,712,800 9,712,800

ราคาที่คลังจังหวัดขาย 37.2 37.2 36.8

ราคาขายปลีกเฉลี่ยตอฉบับ 42 45 45

การจําหนายสลากเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว 555,465,770 626,847,350 0

รายละเอียด
รายการขอมูล

 
 

สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล   หดตัวรอยละ 34.6  จาก

การขยายตัว รอยละ 4.8 ในปที่ผานมา  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ

ลดลง ทําใหภาคครัวเรือนลดการจางลูกจางในครัวเรือน 
 

ตารางเครือ่งชีภ้าวะสาขาลูกจางในครวัเรอืน 

2548 2549 2550 2548 2549 2550

 จํานวนลูกจาง (คน) 23,019 24,132 15,789.0 0.6 4.8 -34.6

 คาตอบแทนเฉลี่ย/คน/เดือน 5,462.0 4,130.0 5,269.0 12.7 -24.4 27.6

รายการ
ปริมาณผลผลิต อัตราการขยายตัว (รอยละ)

 
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง 

 

ดัชนีราคา 
 

ดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด (GPP Implicit Deflator) เพ่ิมขึ้น

รอยละ 12.5 ลดลงจากรอยละ 15.1   ในปที่ผานมา โดยดัชนี

ภาคนอกการเกษตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 12.0 ลดลงจากรอยละ 15.4 

ในปที่ผานมา โดยเฉพาะดัชนีราคาสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน   

ชะลอลงรอยละ 1.1  สวนภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.7 

ตอเนื่องจากรอยละ 6.7 ในปที่ผานมา ตามสาขาเกษตรกรรม 

การลาสัตว และการปาไมที่เพ่ิมขึ้นรอยละ  31.8 

 

 
 

ตารางดัชนรีาคาผลิตภัณฑจังหวัดระยอง 

(GPP Implicit Deflator) 
หนวย : รอยละ 

2549 2550 2549 2550
ภาคเกษตร 119.9 153.2 6.7 27.7
สาขาเกษตรกรรม การลาสตัว และการปาไม 126.8 167.13 8.8 31.8
สาขาประมง 83.3 75.1 -11.9 -9.8 
ภาคนอกเกษตร 121.8 136.4 15.4 12.0
สาขาเหมืองแรและเหมืองหิน 124.4 125.8 14.1 1.1
สาขาอตุสาหกรรม 119.1 145.5 20.3 22.2
สาขาไฟฟา ประปา  และโรงแยกกาซ 141.9 127.9 6.6 -9.9 
สาขากอสราง 113.6 126.1 5.0 11.0
สาขาการขายสง การขายปลีกฯ 159.3 163.9 3.7 2.9
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 112.5 116.5 5.0 3.6
สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 96.1 110.9 14.6 15.4
สาขาตัวกลางทางการเงิน 119.3 123.1 7.8 3.2
สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย ฯ 112.4 109.0 4.1 -3.1 
สาขาการบริหารราชการฯ 125.8 129.5 7.8 3.0
สาขาการศึกษา 122.2 127.2 8.3 4.0
สาขาการบริการดานสุขภาพฯ 134.1 141.6 10.7 5.6
สาขาการใหบริการดานชุมชนฯ 96.9 105.2 2.0 8.5
สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 94.2 120.2 -24.38 27.56
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 121.8 137.0 15.1 12.5

รายการมูลคาเพิ่ม 
ดัชนรีาคา อัตราการขยายตัว

 
 


