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ตราประจําจังหวัดระยอง : 

เกาะในภาพ  คือ เกาะเสม็ด ซ่ึงอยู

นอกฝงของตําบลเพ อําเภอเมือง

ระยองเปนเกาะที่มีมะพราวมากและ

หาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ําตาล

ทราย 

พลับพลาในภาพ คือ พลับพลาที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหสรางไว เปน

ที่ประทับระหวางเสด็จประพาสเกาะนี้  บนเกาะเสม็ดมีกระโจม

ไฟ สําหรับเปนที่หมายของการเดินเรือชายฝงเกาะนี้  จึงเปน

สัญลักษณสําคัญสวนหนึ่งของจังหวัดจังหวัดระยองใชอักษรยอวา 

" รย " 

 

คําขวัญจังหวัด : 

ผลไมรสล้ํา  อุตสาหกรรมกาวหนา  นํ้าปลารสเด็ด 

เกาะเสม็ดสวยหรู  สุนทรภูกวีเอก 

 

ธงประจาํจังหวัดระยอง : 

สีประจําจังหวัดระยอง  

มี 3 สี  คือ 

1. สีแดง หมายถึง สีนักสูที่

พ ร ะ เ จ า ต า ก ไ ด ก อ บ กู

ประเทศชาติ พักกองทัพที่ใต

ตนสะตือวัดลุม จ.ระยอง 

2. สีเหลือง หมายถึง สีรักชาติ  

3. สีนํ้าเงิน หมายถึง  สีแหงความสดใส  สีแหงความเย็นหมายถึง

สีของน้ําทะเลซ่ึงจังหวัดระยองมีทางติดทะเล  ยาวไกลถึง 100 

กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตนไมและดอกไมประจาํจังหวัดระยอง : 

 

1. ตนประดู   

 

2.  ดอกประดู 

 

3. พันธุไมพระราชทาน  ตนสารภีทะเล 

 

ประวติัความเปนมาของจงัหวัดระยอง  

ระยองเริ่มปรากฏ ช่ือในพงศาวดาร เมื่อ ป พ.ศ.2113 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแหงกรุงศรีอยุธยาโดยมี

ประวัติดั้งเดิมตามขอสันนิษฐานวา  นาจะกอต้ังเมืองขึ้นเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 1500  ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟองฟูแถบดินแดน

สุวรรณภูมินักโบราณคดีไดสันนิษฐานจากหลักฐานที่พบ คือ     

ซากศิลาแลงคูคายที่ ยังหลงเหลืออยูในเขตอําเภอบานคาย       

อันเปนศิลปะการกอสรางแบบขอม  โดยในสมัยโบราณระยองมี

ชนพ้ืนเมือง คือชาวซองซึ่งเปนเผาที่อาศัยอยูกระจาย  โดยทั่วไป
ในภาคตะวันออกโดยในประวัติศาสตรตอนหนึ่ง  ไดกลาวถึงเมือง

ระยอง  ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาระหวางที่กรุงศรีอยุธยาใกล

จะเสียแกพมาเปนครั้งที่ 2  
 ในสมัยพระเจาเอกทัศน ในเดือนยี่ป พ.ศ. 2309    

พ ร ะ ย า ว ชิ ร ป ร า ก า ร  ห รื อ  พ ร ะ ยาตากพร อมไ พ ร พ ล

ประมาณ  500  คน  ไดตีฝาวงลอมทัพพมา มุงสูตะวันออกมา

หยุดพักไพรพลที่เมืองระยอง และไดปราบปรามคณะกรมการเมือง
ที่แข็งขอยึดเมืองระยองไดจากความสามารถครั้งนั้น      เหลาทหาร  

จึงยกยอง ใหเปน "เจาตากสิน" กอนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรีเพ่ือ
ยึดที่ดินในการกอบกูอิสรภาพคืนจากพมาได  ในป  พ.ศ.2113 

 

 

 

 

 

1.  ขอมูลทั่วไปจังหวดัระยอง                       

ขอมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง  เปนขอมูลซ่ึงรวบรวมจากหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

และภาคเอกชนที่เปนแหลงขอมูล   ในชวงระยะเวลาที่จัดทํารายงานฉบับน้ี  (ป พ.ศ.2552)  เพ่ือเปนขอมูล

ประกอบในการเปรียบเทียบ  กับสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 
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ลักษณะภูมิประเทศ  

จั ง ห วั ด ร ะ ยอ ง  ต้ั ง อ ยู ท า ง ทิ ศ

ตะวันออกของประเทศไทย ระหวาง

เสนรุงที่ 12-13 องศาเหนือ และ

เ ส น แ ว ง ที่  1 0 1 -1 0 2  อ ง ศ า

ตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับ

จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และชายฝง

ท ะ เ ล อ า ว ไ ท ย   มี ค ว า ม ย า ว 

100 กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออก  

ตามทางหลวงแผนดินสายบางนา - ตราด (สายใหม)  เปน
ระยะทาง 182  กิโลเมตร มี พ้ืนที่ประมาณ 3,552 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร หรือรอยละ  9.79  ของเนื้อที่ภาค
ตะวันออก สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เปนที่ราบสลับที่ดอนเปนลูกคลื่น 

ประกอบดวยภูเขาเต้ีย ๆ ดานเหนือ และตะวันออกเปนที่ราบ

สลับภูเขาลาดต่ําลงสูอาวไทย   ทางทิศใตเปนดินรวนปนทราย

ระบายน้ําไดดีมีชายฝงทะเลเวาแหวงติดอาวไทยยาวประมาณ 

100 กิโลเมตร มีแมนํ้า 2 สาย คือ 

1. แมนํ้าระยอง ชาวบานโดยทั่วไป เรียก  คลองใหญ 

มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผานพ้ืนที่อําเภอปลวกแดง 

บานคาย ผานตําบลทาประดู และไหลลงสูทะเลที่ตําบลปากน้ํา 

อําเภอเมืองระยอง 

2. แม นํ้าประแสร มีตนกําเนิดมาจากทิวเขาจันทบุรี    
ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ไหลผานตําบลตาง ๆ  ในเขตอําเภอ

แกลง  ลงสูทะเลที่ตําบลปากน้ําประแสร อําเภอแกลง  
 

ขนาดและทีต้ั่ง  

ระยองเปนจังหวัดภาค

ตะวันออก  ต้ังอยู ริมฝ ง

ทะเลตะวันออกออกติด

กั บ ท ะ เ ล จี น ใ ต  ห รื อ    

อ า ว ไ ท ย อ ยู ห า ง จ า ก

กรุงเทพมหานคร ไปทาง

ทิศตะวันออก ตามทาง

หลวงแผนดินสายบางนา-

ตราด(สายใหม)  เปนระยะทาง 182  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด

ประมาณ   3,552  ตารางกิโลเมตร   

 

 

 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ  เขตอําเภอหนองใหญ อําเภอบอ

ทอง และอําเภอศรีราชาของจังหวัดชลบุรี 

ทิศใต  จดทะเลอาวไทย พ้ืนที่ฝงทะเลยาวประมาณ 

100 กิโลเมตร ของอาวไทย 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตอําเภอทาใหม อําเภอนายาย

อามของจังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับเขตอําเภอสัตหีบอําเภอบางละมุง

ของจังหวัดชลบุรี 

 

ลักษณะภูมิอากาศ  

1.  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม- เดือน

ตุลาคม รวมระยะ  6 เดือน โดยในเดือนพฤษภาคม  ลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตจะพัดเขามา ฝนก็จะตกมาก ตอมาในเดือน

มิถุนายน ฝนจะลดปริมาณการตกลงอยางชัดเจน ยกเวนทางดาน

อําเภอแกลง และกิ่งอําเภอเขาชะเมา ตอมาในเดือนกรกฎาคม 

ฝนก็จะเริ่มตก และจะตกมากในเดือนสิงหาคม - กันยายน - 

ตุลาคม  ซ่ึงฝนที่ตกมากในชวงนี้  ก็เน่ืองจากไดรับลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตในอาวไทย และพายุดีเปรสชั่น ที่ไดเคลื่อนตัวมา

จากทะเลจีนใตที่ฝงเวียดนาม และพัดมาทางทิศตะวันตกเขาสู

พ้ืนที่จังหวัดในภาคตะวันออก 
 

2.  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ 

รวมระยะเวลา 4 เดือน ฤดูน้ีอุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไมลดต่ํา

มากเหมือนภาคอื่นๆ เพราะเขตนี้อยูปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความหนาวเย็นจึงไมลดลงมาก นอกจากนี้ ก็ยังไดรับไออุนจาก

ทะเล จึงทําใหจังหวัดระยองไมหนาวเย็นมากนัก 
 

3.  ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ จนถึง
ปลายเดือนเมษายน ระยะเวลา 2 เดือน ระยะนี้  มีลมตะวันออก

เฉียงใตและลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบายพัดมารวมกับลม

ตะวันออกเฉียงใต จึงทําใหลมมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น       

ฝงทะเลระยอง  ในระยะเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน        

จึงมีคลื่นลมคอนขางแรงในตอนบายและเย็น  ทําใหอุณหภูมิ     

ไมสูง  อากาศจึงไมรอนมากนัก 
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อุ ณห ภู มิ   เ น่ื อ ง จ า ก ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า กม ร สุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่หนาวเย็นและไดรับไออุนจากทะเล จึงทํา

ใหอุณหภูมิของจังหวัดระยอง คอนขางสม่ําเสมอไมรอนจนเกินไป 

อุณหภูมิจึงเฉลี่ย อยูที่  28.1  องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ  จังหวัดระยอง เปนเขตที่อยูใกลทะเล 

ตอนกลางของจังหวัด เปนภูเขาและปาไม  จึงมีผลกระทบกับลม 

ฟา อากาศเปนอยางมาก คือทําใหมีความชื้นสัมพัทธคอนขางสูง

ตลอดป  คือเฉลี่ย 77% 

ความยาวของวัน จังหวัดระยอง ต้ังอยูบนเสนรุงที่  12 -

13 องศาเหนือ  และเสนแวงที่  101-102 องศาตะวันออก จึงมีผล

ตอความยาวของวัน กลาวคือ 

- ในเดือนมีนาคม และปลายเดือนกันยายน  จะมีชวง

กลางวันและกลางคืนเทากัน  คือกลางวันและกลางคืน 12 ช่ัวโมง 

- ในเดือนมิถุนายน  จะมีชวงกลางวันถึง 12.30 ช่ัวโมง 

- ในเดือนธันวาคม  จะมีชวงกลางวันสั้นที่สุด 

แสงแดด   จังหวัดระยอง อยู ในเขตชายฝ งทะเล        

ซ่ึงเปนเขตที่มีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง  จึงทําใหความเขมของ

แสงแดดต่ํากวาเขตอื่น ๆ  

 

การปกครองและประชากร  

 จังหวัดระยองแบงเขตการปกครองออกเปน 8  อําเภอ   

1 อบจ. , 19 เทศบาล  และ 48 อบต.  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.  แรธาตุ  จากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณี 

พบวา ในจังหวัดระยองมีทรัพยากรแรอยูหลายชนิด โดยเฉพาะแร

ที่มีปริมาณมากที่สุด คือ แรทรายแกว แรหินอุตสาหกรรม ชนิด

หินแกรนิตเพ่ือการกอสราง แรหินประดับชนิดหินแกรนิต แรหิน

ประดับชนิดหินไนส แรหินอุตสาหกรรมชนิดหินไนส เพ่ือการ

กอสรางแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ือการกอสราง แร

อุตสาหกรรม และแรเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สํารวจพบ ไดแก แรดิน

ขาว แรเฟลดสปาร แรคตอรทซ แรทองคํา นอกจากนี้ยังพบวามี

กลุมแรที่หายาก สะสมตัวอยูตามชายฝงและในทะเล ไดแก แร

ดีบุก แรโรมาไซด แรเซอรคอน แรซีโนไทม แรลูโคซีน  แรชิลเม

ไนท แรรูไทล แรโคลัมไบท และแรแทนทาไลท 

 

 

 

จํานวนประชากรจงัหวัดระยอง 
 

จํานวน

บาน ชาย หญงิ รวม

เมือง 119,619 111,231 113,619 224,850

แกลง 49,679 61,161 64,420 125,581

บานคาย 22,670 29,362 30,736 60,098

ปลวกแดง 27,539 19,542 19,444 38,986

บานฉาง 26,619 26,752 26,630 53,382

วังจันทร 9,232 12,422 12,527 24,949

เขาชะเมา 8,317 11,454 11,461 22,915

นิคมพัฒนา 17,699 16,174 16,535 32,709

รวม 281,374 288,098 295,372 583,470

ประชากร
อําเภอ

ที่มา:  ที่ทําการปกครองจังหวัดระยอง   ขอมูล  ณ  31 ธันวาคม 2550 

เขตการปกครองจงัหวัดระยอง 
 

พืน้ที่ ตาํบล หมูบาน ชมุชน เทศบาล อบต.

(ตร.กม.) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง)

เมือง 514.547 15 84 82 5 11

แกลง 788.463 15 146 50 5 12

บานคาย 489.601 7 66 4 1 7

ปลวกแดง 618.341 6 34 4 2 6

บานฉาง 238.372 3 20 23 2 2

วังจันทร 395.252 4 29 5 1 4

เขาชะเมา 269.950 4 29 0 0 4

นคิมพัฒนา 237.474 4 30 13 3 2

รวม 3,552 58 438 181 19 48

อําเภอ

ที่มา:  ที่ทําการปกครองจังหวัดระยอง   ขอมูล  ณ  31  ธันวาคม 2550 



 

                                                                                ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

72 สวนที่ 4 : ขอมูลพืน้ฐานจับหวัดระยอง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ปาไม  จังหวัดระยองมีเน้ือที่ตาม พ.ร.บ. ปาสงวน

แหงชาติและ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตอุทยานแหงชาติจํานวน  821.99  

ตารางกิโลเมตร  จากขอมูลลาสุดพบวาพ้ืนที่ปาไมของจังหวัด

ระยองเหลือประมาณ 209 ตาราง-กิโลเมตร รอยละ 5.88 ของ

พ้ืนที่ จังหวัดมีปาสงวนแหงชาติ 8 แหง มีอุทยานแหงชาติ 2 แหง 

คือ อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด และอุทยาน

แหงชาติเขาชะเมา - เขาวง มีสวนรุกชาติ 2 แหง คือ            

สวนรุกชาติเพ และสวนรุกชาติหนองสนมมีเขตรักษาพันธุสัตวปา 

1 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนย  โดยปาสวนใหญ

ของจังหวัดเปนปาดิบแลง   นอกจากนี้   ยังมีปาชายเลน          

ปาเบญจพรรณและปาละเมาะ 

 

3.  ลักษณะดิน  ลักษณะดินสวนใหญของจังหวัด

ระยอง เปนดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียว และดินทราย        

จึงตองมีการปรับปรุงบํารุงใหอุดมสมบูรณอยูเสมอ 

 

4.  แหลงน้ําและการชลประทาน  

แหลงน้ําสําคัญ มีดังนี้  คลองดอกกราย  คลองหนอง

ปลาไหล  แมนํ้าระยองหรือคลองใหญ  คลองทับมา  คลองโพล   

แมนํ้าประแสร  คลองละโอก   

การชลประทาน มีโครงการชลประทาน  สามารถเก็บ

กักน้ําได 555.25  ลาน ลบ.ม. และมีพ้ืนที่ชลประทานไดรับ

ประโยชน 244,200 ไร หรือรอยละ 11 ของพ้ืนที่  และเนื่องจาก

พ้ืนที่จังหวัดระยอง  เปนพ้ืนที่รองรับแหลงน้ําธรรมชาติจํานวน

มาก อางเก็บน้ําตางๆไดมีการสูบผานทางทอน้ําดิบไปให       

ชาวจังหวัดชลบุรีไดใชเพ่ือบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค

และบริโภคดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานระยอง 
 

ปริมาณกักเก็บน้ํา พืน้ที่ชลประทาน

ตําบล อําเภอ (ลาน ลบ.ม.) (ไร)

อางเก็บน้ําหนองปลาไหล ละหาร ปลวกแดง             163.75 30,000.00

อางเก็บน้ําดอกกราย แมนํ้าคู ปลวกแดง              71.40 1,200.00

อางเก็บน้ําคลองระโอก ทุงควายกิน แกลง              17.50 7,500.00

ปองกันอุทกภัย จ.ระยอง เชิงเนิน เมือง  -  25,000.00

ปองกันน้ําเค็มลุมน้ําประ - แกลง  -  23,000.00

อางเก็บน้ําคลองใหญ ละหาร ปลวกแดง              54.60 20,000.00

อางเก็บน้ําประแสร ชุมแสง วังจันทร             248.00 137,500.00

รวม - -             555.25 244,200.00

ที่ตัง้
ชือ่โครงการ

ที่มา :โครงการชลประทานระยอง 

แรท่ีสําคัญของจงัหวัดระยอง 
 

 จาํนวน

เหมือง

 จาํนวน

คนงาน

 ปรมิาณแรที่

ผลติได

 จาํนวน

เหมอืง

 จาํนวน

คนงาน

 ปรมิาณแรที่

ผลติได
(แหง) (คน) (เมตรกิตนั) (แหง) (คน) (เมตรกิตนั)

แรทรายแกว 3           45           398,204        6           90           588,200        

แรดินขาว 2           30           20,000          2           30           15,000          

 แรหินปูนเพ่ือ

อุตสาหกรรม

กอสราง

3           57           702,345        3           63           780,910        

 แรหินแกรนติเพ่ือ

อุตสาหกรรม

กอสราง

3           33           782,051        3           48           1,007,107      

11         165          1,902,600     14         231          2,391,217     

ชนดิแร

ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550

ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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โครงสรางทางเศรษฐกจิ 

 

 
 

การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจจงัหวัดระยอง ต้ังแตป 

2524 - 2550 

 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจดี    

จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติพบวา ผลิตภัณฑมวลรวม ของจังหวัดป  2550    

มีมูลคา 604,896 ลานบาท เปนผลจากการผลิตดานอุตสาหกรรม

เปนสวนใหญ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี  อุตสาหกรรมขนสง  

อุตสาหกรรมโลหะและอุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑ     

มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวเทากับ  1,035,536  บาท/ป      

เปนลําดับที่  1  ของประเทศ 

 

  เศรษฐกิจจังหวัดระยองป 2550 ขยายตัวรอยละ 7.7  

ชะลอตัวจากรอยละ  18.7  ในป 2549  โดยสาขาที่มีอัตราการ

ชะลอตัว  ไดแก  สาขาเหมืองแรและยอยหิน  สาขาไฟฟา กาซ

และการประปา สาขากอสราง  และสาขาการขายสง ขายปลีกฯ   

 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ป 2550   

สาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาการผลิตของจังหวัด มีสัดสวนรอยละ  

57 .10  ของมูลค ารวมผลิตภัณฑมวลรวมจั งหวัด (GPP)  

รองลงมาคือสาขาเหมืองแรและยอยหิน  มีสัดสวนรอยละ 31.59  

สาขาไฟฟา กาซ และการประปา  มีสัดสวนรอยละ  6.39  และ

สาขาเกษตรกรรม  มีสัดสวนรอยละ 2.23   

 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัด

ระยอง  สาขาเกษตรกรรม ลดความสําคัญลงอยางตอเนื่อง     

จากมูลคาการผลิตเมื่อป 2524  มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 35.32  

ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด เทากับ 3,249 ลานบาท    

ในป  2530  มีสัดสวนรอยละ 22.57 ในป 2540  มีสัดสวนลดลง

เหลือเพียงรอยละ  4.06  และในป  2550  มีสัดสวนลดลงเหลือ

เพียงรอยละ  2.23  ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

 

 

 

 

2.  ขอมูลดานเศรษฐกิจ                               

บริการ 
32.35% 

เกษตร
35.32% 

นอกเกษตร
32.33% 

บริการ 
18.53% 

เกษตร
22.57% 

นอกเกษตร
58.90% 

บริการ 
14.13% 

บริการ 
9.30% 

นอกเกษตร
81.81% 

นอกเกษตร
87.90% 

เกษตร
4.06% 

เกษตร
2.23% 
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เกษตรกรรม 

  ภาคเกษตรกรรม จังหวัดระยองมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

เชน ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด  เงาะ ทุเรียน มังคุดฯ ซ่ึง

กอใหเกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากไมยางพารา  นํ้ายางพารา 

แปงมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตางๆ นอกจากนี้

ภาคการประมงที่สําคัญ เชน ปลา กุง ปลาหมึก ฯ กอใหเกิด 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตางๆ อีกมากมาย และยังเปนแหลง

ของการประมงที่วัตถุดิบถูกนําไปใชใน อุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียง

ของจังหวัด เชน กะป นํ้าปลา ตลอดจนอุตสาหกรรมแชแข็งและ

อุตสาหกรรมหองเย็นสัตว นํ้าทะเลเพื่อการสงออกจําหนาย

ตางประเทศ ทําใหจังหวัดระยองเกิดการขยายตัวใน

ภาคอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็วและตอเนื่องภายในระยะเวลา

เพียงไมกี่ป นอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกปอนใหโรงงาน 

อุตสาหกรรมแลว จังหวัดระยองยังเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงแหงหนึ่งของประเทศ เน่ืองจากความ อุดมสมบูรณทาง

ธรรมชาติอีกดวย 

 

พืชท่ีสําคัญ จังหวัดระยองมีพ้ืนที่เกษตรกรรม  

1,483,347  ไร  คิดเปนรอยละ  66.22  ของพื้นที่ จังหวัด   

ครัวเรือนเกษตรกรจํานวน  48,910  ครัวเรือน มีพืชเศรษฐกิจที่

สําคัญของจังหวัด  ไดแก 

 

  1.  ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด

ร ะ ย อ ง   แล ะ เ ป น พื ชที่ เ พ า ะ ปลู ก ม ากที่ สุ ด ใ น จั ง ห วั ด              

เมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดอื่นๆ  เน่ืองมาจาก

ยางพาราเปนพืชที่ปลูกงายไม จํา เปนตองดูแลรักษามาก         

อีกทั้งสภาพทางภูมิประเทศของจังหวัดเอื้ออํานวยตอการปลูก 

และความตองการของตลาดยังคงมีอยูในปริมาณสูงพอสมควร   

โดยผลผลิตสวนใหญจะออกสูตลาดในชวงเดือน ตุลาคม - 

มกราคม เน่ืองจากเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดอยาง

เต็มที่ โดยไมตองประสบปญหาและอุปสรรคอันเกิดจากฝนตก 

ผลผลิตจะออกสูตลาดนอยในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 

เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญจะหยุดกรีดยางเพ่ือบํารุงรักษาตน

ยางเพราะตนยางเริ่มผลัดใบ 

 

 

 

 

 

ชนดิพืชเศรษฐกิจท่ีปลูก  แยกตามรายอาํเภอ

จังหวัดระยอง  ป 2550/2551 
หนวย:  ไ ร

อาํเภอ ขาวนาป ยางพารา สบัปะรด มันสําปะหลงั ทุเรยีน มะมวง เงาะ มงัคดุ ปาลมน้ํามนั

เมอืง 2,140 101,102 3,161 7,765 10,999 9,092 3,870 8,094 50
แกลง 18,269 226,915 4,093 11,878 52,918 6,136 6,794 5,119 416

บานคาย 14,138 91,463 7,352 8,246 2,805 523 729 3,192 130
บานฉาง 0 2,010 3,130 17,286 0 9,483 0 15 598
ปลวกแดง 64 62,260 78,970 23,973 23 48 4 32 5,411
วงัจันทร 280 112,314 3,180 6,251 10,312 93 265 5,830 5,114
เขาชะเมา 350 109,634 4,105 10,955 8,225 584 1,769 3,215 1,352
นิคมพัฒนา 30 30,003 62,390 10,765 900 2,614 60 171 86

รวม 35,271 735,701 166,381 97,119 86,182 28,573 13,491 25,668 13,157
พ้ืนที่ใหผล (ไร) 35,371 566,763 99,250 78,461 71,798 26,017 12,491 18,788 7,988
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) 497 251 6,911 4,585 1,543 868 1,481 629 2,715
ผลผลิตรวม (ตัน) 17,579.39 142,257.51 635,916.75 359,743.69 110,784.31 22,582.76 18,873.86 11,817.65 21,687.42

ชะนี 8.60 โรงเรียน6.60

หมอนทอง13.10 สี 4.70

10.80 3.15ราคาเฉลี่ยท่ี

เกษตรกรขายไดท่ี

สวน(บาท/กก.)

6.26 50.80 4.07 1.81 10.80

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ แยกตามรายอาํเภอ  

จังหวัดระยอง  ป 2550/2551 
หนวย :  ไ ร 

พืน้ที่ถือครอง พืน้ที่การเกษตร ครอบครัวเกษตรกร

(ไร) (ไร) (ครัวเรือน)

เมือง 341,903 185,339 9,193

แกลง 525,887 383,561 13,679

บานคาย 251,282 221,417 7,577

ปลวกแดง 148,983 91,802 2,437

บานฉาง 386,462 195,952 5,060

วังจันทร 247,194 119,957 3,249

เขาชะเมา 168,718 132,167 3,710

นิคมพัฒนา 169,959 121,916 4,132

รวม 2,240,388 1,452,111 49,037

อําเภอ

ที่มา: สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง  ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
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  2.  มันสําปะหลัง มันสําปะหลังเปนพืชไรที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เน่ืองจากเปนพืชที่นิยมปลูก

แทบทุกภาคของประเทศ และเปนพืชที่ปลูกงายสามารถขึ้นได  

ทุกสภาพอากาศ จังหวัดระยองเปน จังหวัดหนึ่งที่เกษตรกรนิยม

ปลูกกัน โดยอําเภอที่ปลูกมากที่สุด คือ อําเภอแกลง อําเภอ     

วังจันทร และอําเภอเมือง ตามลําดับ โดยเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ

ระยอง 5, เกษตรศาสตร 50, ระยอง 90, ระยอง 60 และระยอง 3 

ตามลําดับ สําหรับการเพาะปลูก เกษตรกรนิยมปลูกในชวงเดือน 

มีนาคม - พฤษภาคมของทุกป และสามารถเก็บเกี่ยวไดเกือบ

ตลอดทั้งป และผลผลิตจะออกมากในชวงเดือน ธันวาคม - 

เมษายน  โดยผลผลิตจะออกสูตลาดมากในชวงเดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ  

 

 3.  สับปะรด จังหวัดระยอง เปนจังหวัดที่มีการปลูก

สับปะรดมากเปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ คือประมาณ 20%  ของผลผลิตทั้งประเทศ       

มีผลผลิตออกสูตลาดปหนึ่งๆ ประมาณ 250,000 ตัน  โดย

ผลผลิตสวนใหญจะสงขายใหโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือแปรสภาพ

เปนสับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด และบางสวนนําไป

จําหนายเปนผลสดตามแผงจําหนายผลไม  ผลผลิตสวนใหญจะ

ออกสูตลาดมากใน 2 ชวง คือ ระหวางเดือน พฤศจิกายน - 

มกราคม และระหวางเดือน เมษายน - กรกฎาคม 

 

  4.  ทุเรียน การทําสวนทุเรียนเปนอาชีพที่เกษตรกรใน

จังหวัดระยองยึดเปนอาชีพมาชานาน เน่ืองจากประสบการณ 

และความรูที่สะสมมาตั้งแต  บรรพบุรุษ  ประกอบกับพ้ืนที่

เพาะปลูกที่เหมาะสม   โดยการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดระยอง กระจายอยูในทองที่ อําเภอแกลง, อําเภอเมือง

ระยอง, อําเภอเขาชะเมา, อําเภอวังจันทร, อําเภอบานคาย และ

อําเภอนิคมพัฒนา ตามลําดับ  ซ่ึงมีเกษตรกรที่เกี่ยวของกับอาชีพ

ทุเรียนประมาณ 20,000 ราย เฉลี่ยพ้ืนที่ปลูกประมาณ 3 - 5   

ไร/ครัวเรือน  ระยะการออกสูตลาดของทุเรียนจะเริ่มต้ังแตปลาย

เดือน เมษายน - มิถุนายน แลวแตชนิดของพันธุทุเรียนพันธุใด 

ทุเรียนพันธุเบาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกอน  คือ พันธุกระดุม  และจะ

ตามดวยพันธุชะนี สวนพันธุหนัก  ไดแก  พันธุกานยาว  

หมอนทอง จะแกสุกปลายเดือนพฤษภาคม เปนตนไป 

 

 

 

  5.  เงาะ เงาะเปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงเปนที่

นิยมปลูกในจังหวัดระยอง ซ่ึงจังหวัดระยองถือเปนจังหวัดที่มี

พ้ืนที่การปลูกเงาะมากเปนอันดับ 6  ของประเทศ  โดยพันธุที่

นิยมปลูก  ไดแก  เงาะพันธุโรงเรียน รองลงมา คือ เงาะพันธสี

ชมพู ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  และ

เก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  

 

  6.  มังคุด มังคุดเปนไมผลยืนตนที่มีอายุยืน  เปนพืช

เมืองรอน สามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด ผลมังคุดมีรูปทรง

และสีสรรสวยงาม รสชาติดีมีราคาสูง  แตก็เปนที่นิยมบริโภคทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดรับฉายาวาเปน "THE QUEEN 

OF FRUIT"  พันธุของมังคุดจะมีพันธุเดียวและไมมีการกลายพันธุ 

โดยนิยมปลูกในชวง เดือนพฤษภาคม-กันยายน และเก็บเกี่ยว

ในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
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ปศุสัตวท่ีสําคัญ  

  เกษตรกรในจังหวัดมีการเลี้ยงสัตว  เพ่ือการคาใน

ภาพรวมเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะไกและเปด เปนผลเนื่องมาจากราคา

เปนสิ่งจูงใจและการไดรับการสงเสริมเงินกูจากหนวยงานภาครัฐ   

อาทิ   เงินกองทุนหมูบาน  เงินกูชวยเหลืออื่นๆ 

 

ประมงท่ีสําคัญ  

  จังหวัดระยองมีชายฝ งทะเลยาวประมาณ   100   

กิโลเมตรเศษ   การประกอบอาชีพประมงน้ําเค็ม จึงเปนอาชีพที่

สําคัญ  รวมทั้งการทําประมงน้ําจืด และน้ํากรอยก็มีความสําคัญ

ดวยเชนกัน    

   - เน้ือที่ทําการประมงทะเลประมาณ 6,225,000 ไร 

   - เน้ือที่ทําการประมงน้ําจืด (หวย หนอง คลอง บึง)      

              จํานวน  179,705   ไร 

  - มคีรัวเรือนประมง  1,289   ครัวเรือน     

  - เรือประมง  813  ลํา    

  - สมาคมประมง  5  สมาคม   

  - กลุมเกษตรกรทําการประมง  3  กลุม    

  - สหกรณประมง  3  สหกรณ    

  - ทาเรือประมง  53  ทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนเรอืประมงทีไ่ดเสียคาอาชญาบัตรเครือ่งมือทําการ

ประมงจงัหวัดระยอง  ป  2550 
 

ประเภทเรอืเครือ่งมือ รวมเรอื  (ลํา) รวมลูกเรอื (คน)

อวยไดหมึก 437 2,622

อวนลอมซั้ง 200 6,600

อวนลากคู 3 60

อวนลากปลาอินทรีย 8 40

อวนลอมจับปลากะตักกลางวัน 31 310

อวนไดครอบปลากะตัก 50 300

อวนลากแผนตะเฆ 48 480

อวนลากปลา 26 442

อวนลากกุง 10 70
รวม 813 10,924

ที่มา:  สํานักงานประมงจังหวัดระยอง  ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

จํานวนสัตวปกรายอาํเภอ จังหวัดระยอง ป 2550
 

จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว จํานวน ครัว จํานวน ครัว จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว

(ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตัว) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน

เมืองระยอง 170 13 67,690 25 469 40 69,710 7 539,710 77 29,634 3,279 4,052 16 

แกลง 9,358 113 45,910 45 28,376 621 49,818 196 522,638 198 137,094 4,639 1,936 320 

บานคาย 930 17 1,950 128 1,845 163 159,500 18 187,000 20 29,550 2,794 301 94 

ปลวกแดง - - 29,500 7 163 11 80,000 4 864,000 14 24,773 1,295 - - 

บานฉาง 25 3 - - 793 40 22,594 5 45,000 2 17,215 575 22 9 

วังจนัทร 985 17 34,776 24 1,112 27 44,535 6 43,566 4 20,557 848 4,598 14 

เขาชะเมา 1,185 78 45,800 8 1,098 88 8,700 62 50,500 6 39,980 1,558 36 18 

นิคมพฒันา - - 77 3 272 13 25,000 4 271,300 15 8,425 634 9 4 

รวม 12,653 241 225,703 240 34,128 1,003 459,857 302 2,523,714 336 307,228 15,622 10,954 475 

อําเภอ

อื่นๆ*ไกเนื้อ ไกเพื้นเมอืงเปดไข เปดเนื้อ เปดเทศ ไกไข

*หมายเหตุ:  สัตวอื่นๆ ไดแก  นกกระจอกเทศ  นกกระทา  และหาน  

ท่ีมา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง   (http://www.dld.go.th/pvlo_ray) 

จํานวนสัตวรายอาํเภอ จังหวัดระยอง ป 2550
 

จาํนวน

เกษตรกร จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว จาํนวน ครัว

ทัง้หมด (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน (ตวั) เรือน

เมืองระยอง 4,189 7,593 599 756 143 22,981 144 434 18 45 22 0 0

แกลง 4,639 5,211 577 914 101 21,230 111 483 26 53 23 0 0

บานคาย 716 4,246 620 86 18 13,974 46 135 9 58 21 50 2

ปลวกแดง 1,651 1,244 90 390 17 42,592 20 19 2 2 1 0 0

บานฉาง 716 759 62 25 3 2,320 1 0 0 19 2 0 0

วังจันทร 930 203 24 16 6 2,499 13 117 21 0 0 331 7

เขาชะเมา 1,558 235 49 18 10 1,765 89 0 0 0 0 0 0

นิคมพัฒนา 783 951 93 6 3 5,886 12 51 4 0 0 0 0

รวม 15,182 20,442 2,114 2,211 301 113,247 436 1,239 80 177 69 381 9

อาํเภอ

มา อืน่ๆ*โคเนือ้ กระบือ สกุร แพะ

*หมายเหตุ:  สัตวอื่นๆ ไดแก  แกะ  และกวาง 

ท่ีมา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง  (http://www.dld.go.th/pvlo_ray) 
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อุตสาหกรรมที่สําคัญ  

  นับจากป 2524 ที่รัฐบาลไดดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซ่ึงจังหวัดระยอง  

ไดรับการกําหนดบทบาทใหเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนา

พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกและถูกกําหนดแนวทาง     

การพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเจริญแหงใหม เปนศูนยบริการ

มาตรฐานการศึกษา และวิจัยดานเทคโนโลยีและกําหนด        

ใหชายฝ งทะเลภาคตะวันออกเปนประตูทางออกใหกับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในการสงสินคาออกไปจําหนายตางประเทศ 

ไมตองผานกรุงเทพฯซ่ึงรัฐบาลไดดําเนินการจัดเตรียมระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไวอยางสมบูรณและกําหนดพื้นที่ 

บริเวณมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนที่ต้ังของนิคม

อุตสาหกรรม เปนเมืองอุตสาหกรรมใหมของประเทศมี เน้ือที่

ทั้งหมด 10,000 ไร เปนพ้ืนที่สําหรับอุตสาหกรรม 8,000 ไร      

มีทาเรือน้ําลึกขนสงสินคาที่สามารถรับเรือขนาด 20,000 ตัน     

1 ทา และทาขนสงวัสดุเหลวที่สามารถรับเรือขนาด 8,000 ตัน   

2 ทา  เปนที่ต้ังของอุตสาหกรรมที่สําคัญ ๆ คือ โรงแยกกาซ

ธรรมชาติ กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมปุยเคมี 

จังหวัดระยองจึงเปนจังหวัด  ที่มีศักยภาพสูงในสวนของการ

ลงทุนดานอุตสาหกรรมนอกจากนี้จังหวัดระยองยังไดรับการ

กําหนดเขตการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงาน  คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน ใหอยูในเขต 3 ของการสงเสริมการลงทุน    

ซ่ึงไดเปรียบกวาจังหวัดปริมณฑลและอยูใกล กรุงเทพมหานคร  

ในระยะทาง ไมเกิน 200 กิโลเมตร จึงสงผลใหจังหวัดระยองเปน

จังหวัดที่มีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว จากการ

พัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวเปนผลใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นตน

ตอเนื่อง  ไดเกิดนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่ดําเนินการ  โดยการนิคม

อุตสาหกรรม  และนิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินการกับเอกชน  

เขตประกอบการอุตสาหกรรม  ชุมชนอุตสาหกรรม  และสวน

อุตสาหกรรม  ดังน้ี 
 

    นิคมอุตสาหกรรม ที่เปดดําเนินการแลวจํานวน 8 

นิคมอุตสาหกรรม ไดแก 

  1.  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง10,000  

ไร จํานวน  65 โรงงาน 

  2.  นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก อ.เมืองระยอง   

2,485  ไร จํานวน 3  โรงงาน 

 

 

  3.  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง อ.เมืองระยอง  540 ไร 

จํานวน  4 โรงงาน 

  4.  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรนซีบอรด อ.ปลวกแดง 

6,588  ไร จํานวน  174 โรงงาน 

  5.  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี อ.ปลวกแดง 3,438 ไร

จํานวน 87 โรงงาน 

  6.  นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ.เมืองระยอง  2,522 ไร 

จํานวน 7 โรงงาน 

  7.  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิรนซีบอรดอ.ปลวกแดง  

  8.  นิคมอุตสาหกรรม อารไอแอล  อ.ปลวกแดง  
 

  เขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่เปดดําเนินการแลว

จํานวน 5 เขต ไดแก 

1. เขตประกอบการอุตสาหกรรม อีสเทิรนอินดัส      

เตรียลพารค อ.ปลวกแดง1,341 ไร จํานวน 39 โรงงาน 

  2.  เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออารพีซี  อ.เมือง

ระยอง  4,335 ไร จํานวน  28 โรงงาน 

  3.  เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด         

อ.ปลวกแดง  881 ไร จํานวน  6 โรงงาน 

  4.  เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ระยองที่ดิน

อุตสาหกรรม จก. อ.บานคาย  3,500  ไร  จํานวน 19 โรงงาน 

  5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จก. อ.บานคาย 2,100 ไร จํานวน 21 โรงงาน 
 

    ชุมชนอุตสาหกรรม จํานวน 5 แหง ไดแก  

  1.  ชุมชนอุตสาหกรรมนครินทร-อินดัสเตรียลปารค  มี

พ้ืนที่  1,497  ไร 

  2.  ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี พรอพเพอรต้ี มี

พ้ืนที่  1,246  ไร  

  3.  ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัททุนเท็กซอินดัสเตรียล

ปารค จํากัด  มีพ้ืนที่  1,497  ไร 

  4.  ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี. มีพ้ืนที่  390 ไร  

  5.  ชุมชนอุตสาหกรรมโรจนะ  มีพ้ืนที่  2,200 ไร 

 

  สวนอุตสาหกรรม จํานวน  2   แหง ไดแก 

  1.  สวนอุตสาหกรรม บริษัท ระยองอินดัสเตรียลปารค 

จํากัด  มีพ้ืนที่  1,500  ไร 

  2.  สวนอุตสาหกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ มีพ้ืนที่    

521  ไร 

 



 

                                                                                ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

78 สวนที่ 4 : ขอมูลพืน้ฐานจับหวัดระยอง 

  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง  จนถึง

เดือนธันวาคม 2550 มีอยูทั้งสิ้น 1,731 โรงงาน เงินลุงทนจํานวน  

815,169  ลานบาท   กอใหเกิดการจางงานจํานวน 144,100  คน 
 

 
 

การพาณิชย 

จังหวัดระยองเปนศูนยกลางระหวางจังหวัดในภาค

ตะวันออก ที่มีแผนการพัฒนาจังหวัดตามโครงการ Eastern 

seaboard นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวเปนจํานวนมาก      

จึงมีบุคคลตาง ๆ เขามาทํางานและทองเที่ยวในจังหวัดเปน

จํานวนมาก ทําใหมีการประกอบธุรกิจการคาอยางกวางขวางทั้ง

การคาปลีกและการคาสงการคาสวนใหญ ยังคงอยูใน ตลาดสด 

เทศบาล ตลาดศูนยการคาระยอง ตลาดเย็นหนาโรงแรมสตาร

พลาซา ตลาดเชา - เย็นหนาวัดลุมมหาชัยชุมพล และตลาดสด

หมอสาโรจน ที่เปนตลาดสดในตอนเชาและจําหนายอาหารใน

ตอนเย็น ซ่ึงอยูใกลแหลงพักของคนทํางาน ในเมืองทําใหสะดวก

ในการซื้อขาย นอกจากนี้ยังมีตลาดชุมชนประจําอําเภอและ

ตําบลรวมทั้งยังมีการจัดตลาดนัดสินคา ตาง ๆ หมุนเวียนตาม

ตลาดใหญในแตละอําเภอ ประมาณสัปดาหละครั้ง โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกแก ประชาชนผูบริโภคทั่วไป

การคาปลีก การประกอบธุรกิจการคาปลีกมีอยูทั่วไปในยาน

ชุมชน โดยพอคาคนกลางจะนํา สินคาอุปโภคบริโภคไปจําหนาย

สินคาโดยทั่วไปจะสั่งซ้ือจากกรุงเทพฯ 

 

 
 

ลักษณะทางสังคม 

เดิมชาวระยองสวนใหญอาศัยตามบริเวณชายฝงทะเลและแมนํ้า

โดยประกอบอาชีพประมงตอมามีการขยายตัวขึ้นใน บริเวณที่ราบ

ชายฝงเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการตั้งบานเรือนตาม

ลักษณะของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตอมาป  2524  จังหวัด

ระยองถูกกําหนดใหเปนที่ต้ังของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝง

ทะเลตะวันออก  เปนศูนยปโตรเคมีที่สําคัญของชาติ จัดต้ังเปน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น

จํานวนมากทั้งในเขต นิคมอุตสาหกรรม และนอกเขตนิคม

อุตสาหกรรม มีแรงงานจากตางจังหวัดหลั่งไหลเขามา ในแตละป

เปนจํานวนมาก  ลักษณะทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากสังคม

เกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมชาวระยองรักความสงบ  และ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดี  ดังนั้น จึงทําใหจังหวัดระยอง

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม  วัฒนธรรม ประเพณี 

ทองถิ่นก็ยังคงอยูโดยชาวพื้นเมืองมีสําเนียงการพูด  และ ภาษา

ถิ่นเฉพาะ มีสํานวนถิ่นที่มักลอเลียนกันจนติดปาก ของ บุคคล

ทั่วไป เชน การลงทายประโยควา “ ฮ  ิ”  และเห็นพอง

ตองกัน  กับคําพูดของบุคคลที่หนึ่งวา “ เอาได “   มีกลอนเขียน

ถึงคนระยองวา“ 

“คนระยองเอาไดใครฤาหมิ่น  เจาตากสินรวมนักสูกูสยาม 
แผนที่โลกมีช่ือไทยไมสูญนาม  อยามองขามบรรพชนคนระยอง” 
 

การศึกษา 

จังหวัดระยองมีสถานศึกษา  288 แหง  การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  281  แหง  และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  10  แหง  

และมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปดภาคสมทบ ระดับ

ปริญญาตรีและระดับปริญญาโทดังนี้ 

1. โรงเรียนระยองพาณิชยการ (สถาบันราชภัฎพระ
นคร)  ระดับปริญญาตรี 

2. โรงเรียนวัดปาประดู (สถาบันราชภัฎราชนครินทร  
ฉะเชิงเทรา)  ระดับปริญญาตรี 

3.  ขอมูลดานสังคม 

การลงทุนภาคอตุสาหกรรมในจงัหวัดระยอง  

แยกตามประเภท/สาขาอตุสาหกรรม 

ป พ.ศ. 2550  (ขอมูล ณวันท่ี 31 ธันวาคม 2550) 
 

โรงงาน สัดสวน เงนิทุน

(แหง) (รอยละ) (บาท)

1 การเกษตร 243 14.04 1,939,997,900.00 1,666

2 อาหาร 114 6.59 3,727,699,883.00 8,002

3 เคร่ืองด่ืม 4 0.23 62,050,000.00 196

4 ส่ิงทอ 18 1.04 14,987,539,802.99 4,919

5 เคร่ืองแตงกาย 2 0.12 11,616,000.00 291

6 เคร่ืองหนัง 5 0.29 838,950,000.00 823

7 ไมและผลิตภัณฑจากไม 117 6.76 3,463,485,000.00 4,263

8 เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 40 2.31 1,710,095,000.00 6,214

9 กระดาษและผลิตภัณฑจากกระดาษ 18 1.04 7,261,290,000.00 1,339

10 ส่ิงพิมพ 14 0.81 576,540,000.00 884

11 เคมี 131 7.57 253,433,385,885.23 15,545

12 ปโตรแคมีและผลิตภัณฑ 15 0.87 59,125,900,000.00 2,078

13 ยาง 67 3.87 10,515,524,416.75 9,223

14 พลาสติก 104 6.01 24,184,865,652.28 11,063

15 อโลหะ 83 4.79 18,247,806,520.00 3,421

16 โลหะ 29 1.68 72,300,181,000.00 5,168

17 ผลิตภัณฑโลหะ 192 11.09 33,547,554,104.40 13,527

18 เคร่ืองจักรกล 94 5.43 14,980,809,458.43 7,623

19 ไฟฟา 51 2.95 14,815,214,566.43 9,939

20 ขนสง 155 8.95 182,617,630,764.13 28,119

21 อื่น ๆ 235 13.58 96,821,224,673.48 9,797

1,731 100.00 815,169,360,627.12 144,100รวม

คนงาน
หมวดอตุสาหกรรม

ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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3. โรงเรียนพัฒนเวช  (สถาบันราชภัฎสวนดุสิต)  

ระดับปริญญาตรี 

4. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  (อ.แกลง)  ระดับปริญญา

ตรีและระดับปริญญาโท 

5. วิทยาลัยเทคนิคระยอง  (มหาวิทยาลัยบูรพา)  

ระดับปริญญาตรี 

6. โรงแรมสตารระยอง  (มหาวิทยาลัยบูรพา)  ระดับ
ปริญญาโท 

7. สํ า นั ก ง า น นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ม า บ ต า พุ ด  

(มหาวิทยาลัยบูรพา)  ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ 

8. โรงเรียนนิคมวิทยา 1 (สถาบันราชภัฎรําไพพรรณี)  

ระดับปริญญาตรี 

9. โรงเรียนเทศโนโลยี ทีพีไอ  (สถาบันราชภัฎรําไพ

พรรณี)  ระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยขอนแกน  ระดับ

ปริญญาโทภาคพิเศษ 

10. โรงเรียนบานคาย  (มหาวิทยาลัยรามคําแหง)  

ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ 

 

การสาธารณสุข  

ดานสาธารณสุขของจังหวัดระยอง แบงออกเปน 2 

สวน คือ การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ และปองกัน

โรคมีสถานพยาบาลระดับจังหวัด 1 แหง  ขนาด  372  เตียง 

ระดับอําเภอมีโรงพยาบาลชุมชน  5 แหง  โรงพยาบาลเอกชน 9 

แหง สถานีอนามัยครบทุกตําบล จํานวน 92 แหง  นอกจากนี้ยังมี

คลินิกแพทย 59  แหง คลินิกทันตกรรม 24 แหง  สถานผดุงครรภ 

37 แหง  และรานขายยาแผนปจจุบัน  36  แหง 
 

ดานวัฒนธรรม 

ชาว จังหวัดระยองส วนใหญ นับถือศาสนาพุทธ 

รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสตโดยมีศาสนสถาน

กระจายกันไปตามอําเภอตางๆ   และอําเภอเขาชะเมา  สําหรับ

ศาสนาพุทธนั้น มีวัด จํานวน 233 วัด  โดยแยกเปนวัดมหานิกาย  

218  วัด  และวัดธรรมยุต 15 วัด พระภิกษุของมหานิกายมี  

3,130  รูป  ของธรรมยุตมี  19  รูป 

 

การประกอบอาชีพ      

ชาวจังหวัดระยองสวนใหญประกอบอาชีพการทํา

การเกษตรและการประมงรองลงมา คือ พนักงานบริการและ

พนักงานในรานคาและตลาด นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพสาขา 

การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

เทศกาล และงานประเพณี 

งานเทศกาลผลไม และของดีเมืองระยอง เปนงาน

เทศกาลประจําปจัดในชวงฤดูผลไม ประมาณเดือนพฤษภาคม

ของทุกป  สถานที่จัดงานจะสลับหมุนเวียนกันระหวางอําเภอ

เมืองระยอง กับอําเภอแกลง ในงานจัดใหมีขบวนแหรถประดับ

ดวยผลไม การประกวดผลไม ประกวดธิดาชาวสวนผลไม       

การจําหนายผลไม  และผลิตภัณฑจากอาหารทะเล ตลอดจน  

การแสดงนิทรรศการดานการเกษตร 

 

 
 

ทางบก 

ระบบถนนระบบการคมนาคมทางบกที่สําคัญที่สุดของ

จังหวัดและในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักเพราะเปนตัวเชื่อม        

การติดตอทั้งทางเรือและทางรถไฟ  มีการตัดถนนเชื่อมระหวาง

จังหวัดเขาสูอําเภอตําบล และหมูบาน  ซ่ึงทําใหการสัญจรและ

การขนสงสินคามีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงถนนสายสําคัญ

ในจังหวัดระยอง ไดแก 

(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เช่ือม

จังหวัดชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราดเปนเสนทางขนสง

สินคาและวัตถุดิบจากภาคตางๆ ที่จะมายังจังหวัดระยอง  ซ่ึง

ปจจุบันนี้สภาพการจราจรแออัดมากและกรมทางหลวงขยาย   

ผิวจราจรถนนเปน  4  ชองทาง 

(2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 36(บางละมุง - 

ระยอง)เริ่มตนจากทางแยกสายสุขุมวิทที่อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี ถึงจังหวัดระยอง เปนระยะทาง 54 กิโลเมตร     

เปนถนนที่ ช วยแบ ง เบาภาระการจราจรบนถนนสุ ขุมวิท 

กําลังขยายผิวการจราจรถนนเปน 4 ชองทาง 

(3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข344 (บานบึง - แกลง) 

เริ่มตนจากอําเภอบานบึงผานอําเภอวังจันทรถึงอําเภอแกลง เปน 

ระยะทาง 88  กิโลเมตรเปนถนนสายหลักสายหนึ่งทาง

ตะวันออก  ของจังหวัดที่ใชขนสงผลผลิตทางการเกษตร        

เปนเสนทางเชื่อมจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดจันทบุรี  และตราด โดย
ไมผานตัวเมืองระยอง ขยายผิวการจราจรเปน 4 ชองทาง 

(4) ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 3138 (บานคาย 

- บานบึง) เริ่มตนจากระยอง ถึง อําเภอบานคาย เปนระยะทาง 

11 กิโลเมตร ขยายเปน 4 ชองทาง และจากอําเภอบานคายถึง

อําเภอบานบึงเปนระยะทาง 66 กิโลเมตร 

 

4.  ขอมูลดานการคมนาคมและการขนสง 
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การบริการขนสงทางรถไฟ 

จังหวัดระยองมีเสนทางรถไฟจากกรุงเทพ ฯ ผาน

จังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังถึงนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนเสนทางที่ใชขนสงวัตถุดิบผลิตภัณฑ

และสินคาของโรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  แตปจจุบันรถไฟที่ใชโดยสารอยูมี

ความเร็วเฉลี่ยเพียง 54 กม./ชม. เน่ืองจากมีขอจํากัดหลาย

ประการ เชน ทางรถไฟเกือบ  ทั้งหมดยังตัดกับถนนที่ระดับ

เดียวกัน ทางรถไฟยังเปนรางเดียว  และสองขางรถไฟยังไมมีรั้ว

กั้นเพ่ือปองกันคน สัตว และรถยนตมิใหผานทําใหการเดินทาง
รถไฟไมเปนที่นิยมเทาที่ควร 

 

รถไฟความเร็วสูง 

  ในชวงป 2535 รัฐบาลไดวางรากฐานการศึกษาแผน

แมบทรถไฟที่มีความเร็วสูงขึ้นสําหรับประเทศไทย  โดยการศึกษา 

แผนแมบทแลวเสร็จในป 2537 มีขอสรุปวาประเทศไทยควรเริ่ม

กอสรางรถไฟความเร็วสูงสายชายฝงทะเลตะวันออก (กรุงเทพฯ - 

สนามบินหนองงูเหา - ระยอง) เปนสายแรก เพราะมีความ

เหมาะสมดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดลอม ตอมา

วันที่ 30สิงหาคม2537 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหโครงการ

ดําเนินการตอไปได โดยใหการรถไฟแหงประเทศไทย  เปน

หนวยงานรับผิดชอบ  ดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทาง
ดังกลาวมีระยะทาง 190 กม. โดยจะมีความเร็วอยางนอย 160 

กม./ชม. ใชพลังงานไฟฟาขนาด 25,000 โวลตจากสายไฟซึ่ง 

พาดอยูเหนือรางรถไฟ ตูรถไฟติดเครื่องปรับอากาศทุกตู มีเกาอี้

ปรับเอนได พ้ืนรถไฟปูพรม สําหรับรางรถไฟเปนรางมาตรฐาน

ขนาดกวาง 1.435 เมตร เปนรางคูตลอดสายทาง  โดยจะแยก

ตางระดับกับถนนที่จุดตัดทุกจุด  จึงไมมีทางตัดในระดับเดียวกัน 

โดยไดมีการชะลอโครงการไวกอน  เน่ืองจากภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจ 

  

สนามบิน 

จังหวัดระยองมีสนามบินอูตะเภาเปนสนามบินพาณิชย 

ต้ังอยูที่ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง  อยูหางจาก  

ตัวเมืองจังหวัดระยอง  30  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพฯ  

ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร (ทางรถยนต) และ 135 

กิโลเมตร (ทางอากาศ) โดยจะพัฒนาเปนศูนยกลางการขนสง

ทางอากาศนานาชาติ และโครงการศูนยกลางการผลิต และขนสง

ทางอากาศยานนานาชาติ   การใชประโยชนในปจจุบัน 

  1. เปนสนามบินสํารอง (ALTERNATE) ของทาอากาศ

ยานดอนเมือง 

  2. เปนศูนยการขนถายสินคาทางอากาศ-ทะเล    

(AIR-SEA) 

  3. เปนที่ข้ึน-ลงทางเทคนิค(TECHNICAL LANDING) 

  4. ใชเปนที่ฝกนักบินของนักบินพาณิชย 

  5. สงเสริมการขยายตัวของเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา 

  6. ใชเปนที่แสดงกิจกรรมการบิน (AIR SHOW)  ทั้ง

ดานพลเรือน & ทหาร 

  7. ใชเปนศูนยซอมอากาศยานแหงที่ 2 ของบริษัทการ

บินไทยจํากัด(มหาชน)(AIRCRAFT HEAVY MAINTERANCE) 

  8. ใชเปนศูนยกลางการผลิตและขนสงทางอากาศ

นานาชาติ (GLOBAL, TRANSPARK:GTP) 

 

การขนสงทางเรือ 

จังหวัดระยองมีทาเรือน้ําลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พุดเพ่ือรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและการขนสงที่เกิดขึ้น 

ตามแผนพัฒนาพ้ืนที่ บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก    ในปจจุบัน

จัดเปนทาเรือที่สําคัญที่สุดที่เปดบริการใหแกผูประกอบการทั้งใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ      

โดยทาเทียบเรือ  ประกอบดวย 

  1) ทาเทียบเรือทั่วไป (Agri - Mineral Whaff)        

มีจํานวน 1 ทา ใชสําหรับขนถายสินคากองสินคาเกษตรและแรมี

ความยาวหนาทา 330 เมตร สามารถรับเรือสินคาทั่วไป ขนาด 

20,000 DWT(Dead Weight Ton)เขาจอดเทียบไดครั้งละ 2 ลํา 

  2) ทาเทียบเรือสินคาเหลว (Liquid Cargo Berth)    

มีจํานวน 2 ทา เปน Platform คอนกรีตเสริมเหล็กมีอุปกรณ   

การขนถายสินคาเหลว จากเรือสูบริเวณถังเก็บ ซ่ึงเปนคลัง สินคา

เหลว (Tank farm) ทาเรือนี้สามารถรองรับเรือขนาด 50,000 

DWT ได 1 ลํา/ทา 

  3) บริเวณคลังเก็บสินคาเหลว (Tank Farm Area)    

มีเน้ือที่ขนาด 72 ไร อยูหางจากชายฝงทะเลประมาณ 2,060 

เมตร ใชเปนที่ต้ังของถังเก็บบรรจุผลิตภัณฑสินคาเหลวทุกชนิด 

ซ่ึงจากบริเวณคลังเก็บสินคาเหลวนี้จะมีการสงจายสินคาโดยทาง

ทอ (pipe line transfer) ไปยังบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมตอไป 

 

 

 

 

 



 

                                                                                ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

81 สวนที่ 4 : ขอมูลพืน้ฐานจับหวัดระยอง 

สารเคมีทางทอ 

  1) การขนสงจากบริเวณคลังเก็บสินคาเหลว (Tank 

Farm) ไปยังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากบริเวณ        

ทาเทียบ  เรือมีคลังเก็บสินคาเหลว (Tank Farm) ซ่ึงจะสามารถ

สงสินคาเหลวที่รับไวจากเรือตอไปยังโรงงาน โดยทางทอที่วางไว 

เชน จากบริเวณ (Tank Farm) ไปยัง บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) 

  2. การขนสงกาซเอทิลีน (Ehtylene) ทางทอของ

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงต้ังอยูในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดจะผลิตกาซเอทิลีน (Ehtylene) และสง

ตอไปยังบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน)  

ซ่ึงต้ังอยูที่ตําบลเชิงเนิน  อําเภอเมืองระยองโดยผานทางทอขนสง

ฝงใตดินขนาดเสนผาศูนยกลาง 8” โดยจะมีสวนของทอสงจะโผล

เหนือดินบริเวณสถานีควบคุมแรงดัน  โดยทอจะวางตามแนวทาง

หลวงจังหวัดหมายเลข 319 และทางหลวงหมายเลข  36  รวม

เปนระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การประปา 

การประปาสวนภูมิภาค  3  แหง  คือ  การประปา

ระยอง การประปาปากน้ําประแสร และการประปาบานฉาง  

นอกจากนี้ยังมีการประปาเทศบาล 2 แหง คือ เทศบาลตําบล

เมืองแกลง อําเภอแกลงและการประปาเทศบาลตําบลปลวกแดง 

 

การไฟฟา  

 การไฟฟาจังหวัดระยอง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบจาย

กระแสไฟฟาในพ้ืนที่อําเภอเมือง   อําเภอบานคาย   อําเภอ  

ปลวกแดง   อําเภอนิคมพัฒนา  พ้ืนที่อําเภอแกลงและอําเภอ   

วังจันทร  อยูในความรับผิดชอบจายกระแสไฟฟาของการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอแกลง  สําหรับพ้ืนที่อําเภอบานฉาง อยูใน

ความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานฉาง 

 

 

 

 

5.  ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 


