บทสรุปแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564
1. วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1. ด้านเศรษฐกิจโดยรวม ณ เดือนกันยายน 2559
1) ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจ จัง หวัด ระยองปี 2559 คาดว่า ขยายตัว
ร้อ ยละ 0.9 เพิ ่ม ขึ ้น มาจากปัจ จัย บวกจากที ่ห ดตัว ร้อ ยละ -2.4 ในปี 2558 โดยมี การผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านอุปทาน (การผลิต) คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ขยายตัวร้อยละ 4.4 เพิ่มจากปี
ก่อ นร้อ ยละ 2.0 การผลิต ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.3 เพิ่มจากปีก่อสร้อยละ 2.4 สะท้อนจาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม และจานวนโรงงานที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่
คาดว่าจะส่งสัญญาณดีขึ้น อย่างช้าๆ อุตสาหกรรมที่ล งทุนมาก 3 อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม
ขนส่ง และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภาคบริการคาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 4.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตังร้อยละ
0.3 ตามภาวะการค้าส่ง การค้าปลีกและการขนส่ง ด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวและอัตราเข้าพัก
โรงแรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนโยบาย
รัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ ขณะที่ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -9. หด
ตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.0 จากปริมาณการผลิตสับปะรดที่คาดว่าจะหาดตัว จากการที่เกษตรกรรื้อถอนสับปะรด
ที่ปลูกในสวนยางพารา และมีการปรับเปลี่ ยนพื้นที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ส่วนทุเรียนมีปริมาณลดลงเนื่องจากอากาศ
แปรปวน ส่วนผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่กรีดยางพาราเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วแม้ว่าจะประสบปัญหาราคา
ยางตกต่าลงอย่างต่อเนื่อง
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ภายในจังหวัดคาดว่าจะหดตัวร้อยละ -3.0 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หด
ตัวร้อยละ -7.0 การบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวร้อยละ -9.1 จากผลการจัดเก็บภาษีการนาเข้ากลุ่มน้ามันดิบและ
ปริม าณรถยนต์จ ดทะเบียนใหม่ลดลง ขณะที่ภาคการลงทุนขยายตัวร้อยละ 1.7 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 2.7 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 0.04 ชะลอตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.5 ตามผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การอัดฉีดเงิน
ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
2) ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ
0.1 ต่อปี หดตัว จากปีก่อนตามราคาน้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคา
น้ามันดิบในตลาดโลก ประกอบกับแรงกดดันระดับราคาจากทางด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่า เนื่องจากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปสาหรับการจ้างงานคาดว่าตลอดทั้งปี มีจานวน 546,450 คน
3) ปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในปี 2559 ของจังหวัดระยอง
(1) ปัญหาภัยแล้งที่ยาวนาน และราคาสินค้าเกษตรตกต่า มีผลทาให้กาลังซื้อภาคเกษตรลดลง
(2) สัดส่วนหนี้สินของครัวเรือนที่อยู่ ในระดับสูง มีผลทาให้อานาจซื้อของภาคครัวเรือนลด
ต่าลง ประกอบกับสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
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(3) ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
โดยเฉพาะข้าวและยางพารารวมถึงภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุ บันที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้
รายได้ของเกษตรกรทรงตัวอยู่ในระดับต่าทาให้กาลังซื้อทั่วไปในต่างจังหวัดขยายตัวไม่มากนัก
(4) เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนและตลาดการเงินโลกมีความผันผวนมากขึ้น
(5) การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง ทาให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการไม่เพียงพอ
4) ปัจจัยสนับสนุนสาหรับเศรษฐกิจในปี 2559 ของจังหวัดระยอง ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
(1) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
- โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายพัทยา – มาบตาพุด
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อผลักดัน
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แบ่งเบาผู้โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
- โครงการลงทุนในระบบรถไฟรางคู่ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทาง
หนองคาย-นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง-มาบตาพุด ระยะทาง 737 กิโลเมตรเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟที่
ทันสมัยที่เชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจากตอนใต้ของประเทศจีนที่เมืองเวียงจันท์ ประเทศลาว
(2) การเปิดตัวห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง เช่น ห้างเซ็น ทรัลพลาซ่า ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมกิจการของผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดโดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม มากขึ้น
(3) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการเกษตร
พื้น ที่ เ กษตรกรรมของจัง หวั ด มี แ นวโน้ ม ลดลงทุ ก ปี พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของจั งหวั ด ได้ แ ก่
ยางพารา สับปะรด มันสาปะหลัง ข้าว ปาล์มน้ามัน อ้อย ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ และ มังคุด มีการปลูก
น้อยลง พืชที่ปลูกมากได้แก่ยางพาราและสับปะรด ส่วนด้านการประมง มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
เศษ มีเนื้อที่ทาการประมงทะเลประมาณ 1.5 ล้านไร่และเนื้อที่ทาการประมงน้าจืด ประมาณ 63 ,080 ไร่ ปัญหา
ทางด้านการเกษตรที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าเกือบทุกปี รวมทั้งในช่วงฤดูกาล
เก็บเกี่ยวผลผลิต มีผลผลิตจานวนมากออกสู่ตลาดพร้อมๆ กัน ทาให้ผลผลิตล้นตลาด เกษตรกรต้องเร่งขายทาให้
สินค้าเกษตรมีราคาตกต่า ซึ่งทุกส่วนก็ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้อย่างดียิ่งโดยดาเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต ดาเนิน การอย่ างเข้มข้นกับโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริม การผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพมังคุดผิวมัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยั งส่งเสริมให้มีกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด การส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพโดยการกระจายผลผลิต จัดกิจกรรมส่งเสริม
การจาหน่ายผลไม้คุณภาพเพื่อให้เกษตรกรสามารถนาไปจาหน่ายนอกแหล่งผลิต เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/
เทศกาลส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ ทั้งในตลาดกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคอื่นๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
และที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือการเปิดสวนผลไม้ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ Homestay
1) ปริมาณยางพาราในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 ตามที่ต้นยางที่ปลูกตั้งแต่ปี 2553
เริ่มมีผลผลิต คาดว่าราคายางพาราของจังหวัดระยองเฉลี่ยอยู่ที่ 42,125 บาท/ตัน ลดลงจากปีก่อนที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่
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44,885 บาท/ตัน หรือลดลงร้อยละ -6.2 หลังจากที่ผู้ใช้ยางรายใหญ่ เช่น จีน ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ประสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจภายใน
2) ปริมาณสับปะรด ในปี 2559 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -13.8 ตามพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง ราคา
สับปะรดจังหวัดระยอง คาดว่าสับ ปะรดจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10,840 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ราคาอยู่ที่
10,381 บาท/ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน
3) ผลไม้อื่นๆ ได้ดาเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น ทาให้ในปีหน้าจะไม่มีปัญหา
ประกอบกับการได้รับความนิยมอย่างมากในการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและรับประทานผลไม้ในปีหน้าคาดว่า
จะมีเพิ่มเติมอีกหลายสวนทาให้แต่ละสวนมีความต้องการผลไม้เพิ่มขึ้นดึงให้ราคาผลไม้มีราคาสูงเช่นกัน
การวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านความสามารถในการปลูก พบว่าจังหวัดมีพืชที่สามารถปลูกได้
ผลผลิตดีจานวนมาก แต่ยังปลูกจานวนน้อย ควรมุ่งเน้นด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ
3. ด้านอุตสาหกรรม
คาดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวั ดระยองจะเติบโตขึ้นอีกมาก เนื่องจากนโยบายรัฐบาล
สนับสนุนการลงทุนของต่างชาติหรือผู้ประกอบการในประเทศต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
(EASTERN SEABOARD) เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development : EEC) ปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ทุ ก ชนิ ด มี เ ม็ ด เงิ น เงิ น ลงทุ น เอกชนในภาคอุ ต สาหกรรมมู ล ค่ า 1.9 ล้ า นล้ า นบาท ร้ อ ยละ 36 ของประเทศ
การบริหารโครงการในอดีตรัฐบาลได้ออกกฎหมายจัดตั้งสานักงานบริหารพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ
อีสเทิร์นซีบอร์ด รัฐบาลมองเห็นศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเมืองใหม่ในภาค
ตะวันออกรองรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดาเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ดีที่สุ ดและทั นสมัยที่สุ ดในภูมิภาคอาเซียน มีการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ 30,000 ไร่
(พัฒนา 5 อุตสาหกรรมเดิม เพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่) แต่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่ ง
อนาคต ให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนระดับสูงเป็นพิเศษ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกในการประกอบการพร้อมมูล
และผลักดันให้เกิดการลงทุนเป็นพื้นที่ ให้เกิดความเข้มแข็ง กระจายไปในพื้นที่ที่เป็นฐานการผลิตเดิมของแต่ละ
อุตสาหกรรมให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ในส่วนของจังหวัดระยองกาหนดให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมพลังงาน
พื้นที่มาบตาพุดเป็น 1 ใน 5 ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในทวีปเอเชีย และศูนย์กลางด้านโรงกลั่นน้ามันและพลังงานใน
ประเทศไทยพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis)
ประโยชน์ที่จังหวัดระยองและจังหวัดเป้าหมายจะได้รับ เบื้องต้นเชื่อว่าจะมีการลงทุ นกว่า 1.5
ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน 500,000 ล้านบาท การลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 ล้านบาท การก่อสร้างเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย 400,000 ล้านบาท
การท่องเที่ยวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล้านบาท
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4. ด้านการท่องเที่ยว
ที่ผ่านมาได้ดาเนินการพัฒนาควบคู่กับการแก้ไขปัญหาต่างๆ การคืนธรรมชาติชายหาดระยอง
สร้างความสุขให้ประชาชนจากการที่จังหวัดระยองมีหาดจานวน 25 หาด (อาเภอเมือง 19 หาด (บนเกาะเสม็ด 9 หาด
อาเภอแกลง 3 หาด อาเภอบ้านฉาง 3 หาด) ได้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการชายหาดทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งร้านค้าและ
การบริการ การจัดระเบียบร่มและเตียงผ้าใบและการบริการอื่นๆ ปรับแต่งภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาดบริเวณ
ชายหาดและความสะอาดบริเวณร้านค้าหรือสถานประกอบการ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ งปี
ตลอดทุ ก เดื อ นนี้ จั ง หวั ด ระยองได้ มุ่ ง เน้ น การเชื่ อ มต่ อ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วกั บ ภาคอื่ น ๆ เช่ น ภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคเกษตร ภาควัฒนธรรม เนื่องจาก
1) เป็นแหล่งศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรม มีการพัฒนา Industrial Tourism โดยมีการ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการเปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การดูงาน
ท่าเรือขนถ่ายสินค้า และโดยเฉพาะในด้าน Green Industry การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม
2) เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียง แหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง
ของประเทศ ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดระยอง ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ เป็นต้น
3) มีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีสาเนียงภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง และมีอาหารท้องถิ่นที่
มีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น หมูชะมวง แกงส้มผักกระชับ มีศิลปะการแสดงท้องถิ่นของระยองที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การ
แสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน การแสดงลาตัด การแสดงหนังตะลุงคน
จานวนนักท่องเที่ยวในปี 2559 คาดว่าจะมีจานวนทั้งสิ้น 7,804,453 คน โดยได้รับแรงสนับสนุน
จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการจัดกิจกรรม ประกอบกับอัตราค่า
น้ามันที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถยนต์มาจังหวัดระยองมากขึ้น ทาให้อัตราเข้าพักโรงแรมมีถึง
ร้อยละ 69.2
ในขณะที่จังหวัดไดดาเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง เช่น
1. การจัดทาแบรนด์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Rayong Branding) คือ Surprise Rayong
สื่อถึงความสดใส สดชื่น สร้างสรรค์ มีกาลังใจ ซึ่งจะนาไปใช้ในกิจกรรมทั้งหลายของระยองต่อไป จะทาให้ภาพการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองมีความชัดเจน และเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
2. การพัฒนาเป็น ไมซ์ซิตี้ (MICE City) ได้ร่ว มกับสานักงานส่ งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) จัดทาแผนไมซ์ซิตี้ ขณะนี้ได้จั ดส่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้กับ สสปน.แล้ว หากเข้าสู่ MICE CITY
เต็มรูปแบบ จะทาให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่ได้รับความสาเร็จอย่างสูง เช่น ทุ่งโปรงทอง ส่ วนแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่อไปที่ควรจะได้รับการพัฒนา เช่น สะพานรักษ์แสม ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และบริเวณโดยรอบยังขาดสิ่ง
อานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า ป้ายบอกทาง หัวแหลมปากคลองแกลง และเจ้าพ่อโต๊ะกง เป็นต้น
ถึงแม้การท่องเที่ยวจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
พบว่าจังหวัดระยองยังไม่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวมากนัก แต่สาหรับนักท่องเที่ยวไทยยังมีการเติบโต
ได้อีกมาก ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก บุคลากรเพื่อรองรับ
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดระยองมีเนื้อที่ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติและ พ.ร.ฎ. กาหนดเขต
อุทยานแห่งชาติจานวน 821.99 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดระยองเหลือประมาณ 313 ตารางกิโลเมตร
หรือ 195,498 ไร่ ร้อยละ 8.81 ของพื้นที่จังหวัด ในส่วนที่เป็นภูเขาสูงชันมีปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้
เพื่อยึดถือครอบครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและ/หรือทาเกษตรกรรมก็ยังคงมีอยู่บ้าง ส่วน อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า
– หมู่เกาะเสม็ดและสวนรุกขชาติเพ เนื่องจากเป็นแหล่ งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยองมีการบุกรุกพื้นที่
สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะพื้นที่บนเกาะเสม็ด และชายทะเลอย่างมาก
2) สถานการณ์คุณภาพอากาศ ปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ พบสารเบนซีน
มีการเกินค่าเฝ้าระวังสาหรับสารเบนซีนในเวลา ๒๔ ชั่วโมง (กาหนดไว้ไม่ เกิน ๗.๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
จานวน ๒ ครั้ง สาหรับสารอิน ทรีย์ระเหยง่ายชนิดอื่นไม่พบว่ามีการเกินค่าเฝ้าระวังฯ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไปในเวลา ๑ ปี พบ
- สารเบนซีน เกินค่ามาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ปี
เกือบทุกจุดตรวจวัด ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง มีเพียงบางจุดตรวจวัดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
- สาร ๑, ๓ – บิวทาไดอีน เกินค่ามาตรฐานฯ ที่บริเวณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับพื้นที่
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงค่ อนข้างชัดเจน ยกเว้นสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมอาร์
ไอ แอล โดยบางสถานีที่เคยพบเกินค่ามาตรฐานฯ ในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มว่าจะอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
- สาร ๑, ๒ – ไดคลอโรอีเทน เกินค่ามาตรฐานฯ ที่สถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ กับพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม และมีจานวนสถานีที่เกินมาตรฐานฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงยกเว้นสถานี
ตรวจวัดที่อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผลการตรวจวัด VOCs ที่พบค่าสูงเกินค่าเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ซึ่งจังหวัดระยอง
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การหาสาเหตุ แ ละควบคุ ม การระบายสารดั ง กล่ า วจาก
แหล่งกาเนิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและท่าเรือกลุ่ มที่เกี่ยวข้องกับสารเบนซีน สาร 1,3–
บิวทาไดอีน และสาร 1,2–ไดคลอโรอีเทน ต้องป้องกัน ควบคุม ลดการรั่วซึม และลดการระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย
จากแหล่งกาเนิด ทั้งนี้ สถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในหลายสถานีที่ยังคงเป็นปัญหา อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากแหล่งกาเนิดมลพิษบางประเภทที่ยังไม่มีมาตรฐานหรือมาตรการในการควบคุม การระบายสารอินทรีย์ระเหยง่าย
เช่น ถังกักเก็บสารเคมีและน้ามันเชื้อเพลิง ท่าเรือที่มี การเก็บรักษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและ
สารเคมี และโรงกลั่นน้ามัน
3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า การจัดการน้าของจังหวัดระยองแบ่งตามสภาพทางลุ่มน้า
ออกเป็นลุ่มน้าหลักได้ 2 พื้นที่ลุ่มน้า ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้าคลองใหญ่ (แม่น้าระยอง) ขนาดพื้นที่รับน้าประมาณ 1,800
ตร.กม. ประกอบด้วย อ่างเก็บน้าดอกกราย อ่างเก็บน้าหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้าคลองใหญ่ พื้นที่ลุ่มน้าประแสร์
ขนาดพื้นที่รับน้าประมาณ 1,500 ตร.กม. ประกอบด้วย อ่างเก็บน้าประแสร์และอ่างเก็บน้าคลองระโอก
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จากผลการประเมินความต้องการใช้น้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ จังหวัดระยอง มีความต้องการใช้
น้าทั้งสิ้นปีละ 1,315.23 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 1,338.80 และ 1,423.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน
ระยะ 5 และ 10 ปี ตามลาดับ
จากข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดระยองมีจานวน 399 หมู่บ้านและข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของ
จังหวัดระยอง พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาภัยแล้งอยู่ในระดับต่า มีบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ๆ ห่างไกลแหล่งน้าที่เป็น
พืน้ ที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางถึงระดับสูง
กรณีของของน้าท่วม เนื่องจากมีแม่น้าระยองและลาคลองเป็นทางรวมน้าจากแหล่งต่างๆ ใน
พื้นที่เพื่อไหลลงสู่ทะเล ดังนั้นเมื่อเกิดสาวะฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ประกอบกับการเกิดสภาวะน้าป่าไหลหลาก ทา
ให้เกิดภาวะน้าไหลล้นตลิ่งและท่วมในพื้นที่บริเวณตลิ่งและที่ลุ่ม นอกจากนี้การใช้ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ เช่น การ
ถมที่ การบุกรุกป่าต้นน้าเพื่อทาสวนยางและการสร้างอาคารรุกล้าลาน้าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปัญหาอุทกภัย
รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคลองทับมา
4) การจัดการขยะ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1,000 ตันต่อวัน การดาเนินการที่สาคัญคือ
การดาเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองควบคู่กับการพัฒนาโครงการ
สู่เทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการบริหารจั ดการขยะครบ
วงจร จังหวัดระยองโดยแปลงขยะเป็นพลังงาน การพัฒนาระบบกาจัดขยะไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงาน
(Waste to Energy) โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการคัดแยกขยะเพื่อนาไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) โดยให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุนในการจัดหาพร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ในระบบการแปลงขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน จะทาให้
สถานการณ์ขยะของจังหวัดระยองดีขึ้น
6. ด้านความมั่นคง
จังหวัดระยองเป็น จังหวัดชายทะเล ภัยคุกความมั่นคงส่วนใหญ่เป็น “ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
“Non-Traditional Threat” เป็นภัยคุกคามในทุกๆ มิติ ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามเฉพาะมิติด้านทางการทหาร ปัจจุบันและ
อนาคต ภัยคุกคามสาคัญที่มีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดย
เร่งด่วน ได้แก่
1) ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดระยองอยู่ในระดับไม่รุนแรงไม่พบการผลิต
ในพื้นที่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ของอาเภอ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสามารถ
ควบคุม ได้ โ ดยไม่ส่ งผลกระทบต่ อการดารงชีวิ ตโดยปกติสุ ข ของประชาชน แต่ เนื่ องจากปัญ หายาเสพติ ดมี การ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจาเป็นต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ปัญหายาเสพติดขยายตัวมากขึ้นประกอบ
กับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันเริ่มปรากฏปัญหาเพิ่มมากขึ้น ยังคงมีบางพื้นที่ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษและ
ต้องเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและแหล่งมั่วสุม พื้นที่แพร่ระบาดได้แก่ อาเภอเมือง
ระยอง อาเภอแกลง อาเภอนิคมพัฒนา อาเภอปลวกแดง และมาบตาพุด เครือข่ายกลุ่มการค้า ได้แก่ เครือข่ายกลุ่ม
ผู้ต้องหาพ้นโทษ หรือได้รับการพักการลงโทษแล้วมาจับกลุ่มรวมกันค้ายาเสพติด
2) ประชากรแฝง จากการสารวจจานวนประชากรแฝงโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจานวน 455,138 คน ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
พบว่าผู้ประกันตนที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนราษฎร์มีจานวนถึง 253,414 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.7 ของประชากรแฝงทั้ง
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจานวน 106,101 คน ซึ่งสูงกว่าประมาณ 1 เท่าของจานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ คาดว่าประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 796,510 คนเป็นอย่างน้อย
ในปี 2560 โดยมีสัดส่วนประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีแผนการรองรับสัดส่วนความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งได้มีการการรณรงค์ให้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่จังหวัดระยอง ซึ่งดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

2. การพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับจังหวัดและการประเมินผลกระทบต่อศักยภาพและทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดระยอง (SWOT Analysis)
2.1 จัดทาตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด/(PPIR : Provincial Performance Index/Ranking)
เป็นการจัดทาตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาของประเทศและตัว ชี้วัดการพัฒนาของแต่ละจังหวัดในเชิงสถิติแล้วนามาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการเพื่อนามาปรับยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ จานวน 24 ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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รูปที 7 ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดระยอง
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2.2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับจังหวัด (Provincial Performance

Index/Ranking – PPIR)
1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง
ภาพรวมสู งกว่าค่ากลางของประเทศมากที่ผ่ านมาความยากจนของชาวจังหวัดระยองลด
น้อยลงไปมาก แต่สิ่งที่จังหวัดจะต้องปรับปรุงคือในเรื่องของการกระจายรายได้ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม และให้ความสาคัญกับการศึกษาเนื่องจากอยู่ระหว่างค่ากลาง และการรักษาพยาบาล เรื่องจากจังหวัด
ระยองมีประชากรแฝงเป็นจานวนมาก ประชาชนมีฐานะดีแต่ยังไม่มั่นคง อีกทั้งภายในสังคมยังมีปัญหาด้านการดูแล
เยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมสู งกว่ าค่ากลางมาก แต่แ นวโน้ มภาพรวมลดลงกว่า ปีที่ผ่ านมา จั งหวัดระยองมี
เศรษฐกิจ มีขนาด 874,547 ล้ านบาท ใหญ่เป็นที่ 1ของประเทศและเติบโตเร็ว กว่าทั้งภายในกลุ่ มจังหวัดและ
ระดับประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งโตกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 2 เท่า ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมยังเล็กมากและเริ่มหดตัวลง
3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
ภาพรวมต่ากว่าค่ากลางของประเทศเกือบทุกตัว โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ซึ่งลดลงจานวนมาก
จังหวัดระยองมีโรงงานสีเขียวเป็น 1ใน 3 ของจานวนโรงงานทั้งหมด และการจัดการด้านมลภาวะยังไม่ดีเท่าที่ควร
4) มิติประสิทธิภาพภาครัฐ
ภาพรวมสูงกว่าค่ากลางของประเทศ และไม่ต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก
เมื่อวิเคราะห์จากการพัฒนาในภาพรวมทั้ง 4 มิติ จังหวัดระยองมีศักยภาพทุกมิติเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีจุดเด่นที่มิติเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบทั่วถึง แต่มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ตัวชี้วัด
ต่ากว่าค่ากลางเกือบทุกตัว โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ลดลงมาก นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ รายได้เฉลี่ย
ครัวเรือน GPP อัตราการว่างงาน การเข้าถึงไฟฟ้าและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด ดังนั้นประเด็นที่จังหวัด
ควรให้ความสาคัญ คือ
1. อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะการบริ ห ารจั ดการขยะและการแก้ไขมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม และรณรงค์การใช้พลั งงานอย่าง
ประหยัด
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. พัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการตลาด พร้อม
ทั้งขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด
4. ด้านความมั่นคงฯ ต้องเร่งแก้ไขการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงบุคลากร
ด้านการปกครองฯยังมีหลายประเด่นที่ต้องเร่งแก้ไข ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ต้องเร่งแก้ไขระบบขนส่ง มลภาวะทาง
น้าและประปา
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2.3 ประเมิ น ผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพและทิ ศ ทางการพั ฒ นาของจั ง หวั ด ระยอง (SWOT
Analysis)
จุดเข็งและจุดอ่อน
จุดแข็ง Strengths (S)
1. เป็นฐานเศรษฐกิจสาคัญจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
หัวของประชากรอยู่ลาดับที่ 1 ของประเทศ สามารถสร้าง
ศั กยภาพโดยรวมของประเทศและขีด ความสามารถการ
แข่งขันที่ดีของจังหวัดและของประเทศ
2. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทั้งต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า
3. มีศักยภาพและความพร้อมทางการท่องเที่ยวสูงและมี
ความหลากหลายในระดับนานาชาติ ทัง้ การท่องเที่ยวทาง
บก ทางทะเล ศาสนาประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกิจกรรมต่างๆ
4. เป็ น แหล่ ง เกษตรกรรมที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ มี ก ารปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ หลากหลายประเภทและเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหาร
ทะเลทั้งสดและแปรรูปทั้งเพื่อการบริโภคภายในและส่งออก
ได้
5. เป็นประตูสาคัญสู่พนื้ ที่ตา่ ง ๆ และเป็นศูนย์กลางด้านการ
คมนาคมขนส่งของภาคตะวันออก
6. ลักษณะภูมิประเทศมีความปลอดภัยสูงจากภัยธรรมชาติ
7. ภาคเอกชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารงานราชการภาครัฐ

จุดอ่อน Weaknesses (W)
1. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก่อให้เกิดด้านสิ่งแวดล้อม
และการจั ด การที่ เ หมาะสม โดยเฉพาะมลพิ ษ จาก
อุตสาหกรรม ขยะ กากของเสีย น้าเสีย สุขภาพ เป็นต้น
2. ความเหลื่อมล้าทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างภาค
ต่ า งๆ เช่ น ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ค่ า
ครองชีพสูงและการกระจายรายได้ค่อนข้างต่า
3. การบริหารจัดการเรื่องการตลาดสินค้าเกษตรแบบครบ
วงจรยังไม่มีประสิทธิภาพ
4..ขาดกลไกที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการราย
ย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมและภาค
การท่ อ งเที่ ย ว ท าให้ ไ ม่ มี ความสามารถในการแข่ ง ขัน ใน
ระยะยาว
5. การท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการบุ ก รุ ก ที่
สาธารณะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6. การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นจานวนมาก(ประชากรแฝง)
ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมาก เช่น ปัญหา
ยาเสพติ ด ปั ญ หาจราจร ความต้ อ งการบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งการขยายตัวของ
สั ง คมเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก ารโครงสร้ า ง
พื้นฐานไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ไม่เพียงพอ

โอกาสและภัยคุกคาม
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายรัฐ บาลสนั บ สนุ น การลงทุ น ของต่ า งชาติ หรื อ
ผู้ประกอบการในประเทศ
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถนามา
ช่วยในการบริหารจัดการภาคส่วนต่างๆ เช่น การขยายการ
ให้บริการอินเตอร์เนต เป็นต้น
3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิตสาหรับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับย่อ)

ภัยคุกคาม (Threats)
1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทาให้นักลงทุน
ขาดความเชื่อมั่น
2. ระเบียบกฎหมายขาดความยืดหยุ่นไม่เอื้ออานวยให้เกิด
การแข่งขันอย่างเสรี
3. ทัศนคติของของประชาชนต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มี
ความยื ดหยุ่น น้อยท าให้ป ระชาชนปรับตั วต่ อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้และกระแสค่านิยมของต่างชาติมีอิทธิพล
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โอกาส (Opportunities)
4. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น AEC
จะทาให้จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิตและ
จาหน่ายสินค้าที่สาคัญ
5. รัฐบาลกาหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ Super
Cluster ทาให้รัฐบาลสนับสนุนด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ เครือข่ายการคมนาคมเชือ่ มโยงพื้นที่ตา่ ง ๆ เช่น การ
ขยายโครงการถนน รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ทาให้การ
ขนส่งสินค้า การบริการ และการท่องเที่ยวมีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
7. มีท่าเรือน้าลึก และสนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ที่
สามารถขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้ทั่วโลก แต่ต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและพัฒนาให้ดีขึ้น

ภัยคุกคาม (Threats)
ต่อการดารงชีวิตและประชาชนค่อนข้างสูง
5. ศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้าน (โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สูงขึ้นอาจ ลดบทบาท
ความน่าสนใจของจังหวัดระยอง (ด้านการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม) และประเทศไทยลง
6. โครงสร้ า งประชากรที่ มี วั ย สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะที่
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง

3. ที่มาแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 - 2564 เป็นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับจังหวัด ในและนอกประเทศ โดยเฉพาะภาวะความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจากนโยบายเร่งรัดของรัฐบาล และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อ
จังหวัดทั้งเชิงบวกและลบ กรอบแนวคิดสาคัญในการแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 คือ “จังหวัด
ระยองเป็นเมืองที่มีการคิดและนานวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
– เป็นเมืองที่มีสมดุลการพัฒนา – ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย แนวคิดดังกล่าว เป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนระยอง

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง เป็นแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้ บรรลุภารกิจของ
จังหวัดโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทาง และคานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้ง
โอกาสและข้อจากัดของการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
 เป็นเมืองที่มีการคิดและนานวัตกรรมมาใช้ภายใต้บริบทการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
กาหนดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยมุ้งเน้นการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้น ที่ บ นพื้น ฐานการมีส่ ว นร่ ว มและได้รั บการยอมรับจากชุมชน มีโ ครงสร้างพนฐานด้านการขนส่ ง ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถสนับสนุนการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดาเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขตที่อยู่อาศัย
โดยจั ง หวั ด ระยองถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น “เมื อ งนานาชาติ ม าตรฐานโลก น่ า อยู่ ที่ สุ ด ในอาเซี ย น เมื อ งธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมที่ ทั น สมั ย เน้ น การวิ จั ย ด้ า นอาหาร ไบโออี โ คโนมี และปิ โ ตรเคมี เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะประกอบไปด้วย Super Cluster/Cluster ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต พร้อมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 10 ประเภทคือ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ
ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ท่องเที่ยวไฮเอนด์และเชิงสุขภาพ เกษตรเทคโนโลยี ชีวภาพ และแปรรูป
อาหาร กับ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ หุ่นยนต์เพื่อการผลิต การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ-เคมีชีวภาพ ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลงทุนหลัก
ของประเทศโดยจะขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุนเชื่อมการลงทุนสู่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและ
ทวาย และเชื่อมโยงทางน้าไปถึงชายฝั่งทะเล นโยบายดังกล่าว รัฐบาลจะเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
ให้ จั ง หวัด ระยองอย่ า งมหาศาล แต่ ก ระนั้ น ก็ ต ามก็ อ าจเกิ ด ปั ญ หาตามมาอีก มาก โดยเฉพาะปั ญ หาทางด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น จึ ง ถื อ เป็ น โอกาสส าคั ญ ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด ระยองจะร่ ว มกั น พั ฒ นา
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต บุคลากร การสรรสร้างผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือค้น
คิดนวัตกรรมแล้วนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
 เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เป็นการเสริมสร้างการ
พัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย
สุขภาพดี คือการมีสุขที่ดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปัญญาและสังคม
สวั ส ดิ ก ารที่ ดี คื อ ประชาชนได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจากภาครั ฐ ตามสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ตลอดจนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
สิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ปลอดมลพิษ มีสุขภาพที่ดี มีโครงสร้างของเมืองที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมทั้งการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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 มีพัฒนาอย่างสมดุล (balanced of development)
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออานวยและระบบ
การแข่งขันที่เป็นธรรมมุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ พัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส์ภ ายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ เป็น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
- ปรั บ เปลี่ ย นการพั ฒ นาและการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมจากภาพของอุ ต สาหกรรมที่
ก่อให้เกิดมลภาวะ ไปเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ โดยนาแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco–Industrial
Town) มาใช้อย่างจริงจัง
- เพิ่มน้าหนักให้กับการพัฒนาด้านสังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อม การเกษตร การท่องเที่ยว และ
พาณิช ยกรรม ซึ่งเป็ น พื้น ฐานเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อให้ เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการ
เจริญเติบโต
- เพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจการค้า (พาณิชยกรรม) อย่างกว้างขวาง ทั้งการค้าปลี กและ
การค้าส่งเพื่อให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้
 น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Phylosophy) มา
ประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนาให้กระจายไปทุกภาคส่วน โดย
- ภาครัฐ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวง วางกฎระเบี ย บต่า งๆ เพื่อ เสริม สร้า งภู มิคุ้ มกั นในสั งคมให้ เ กิด ความสมดุล และกระแสการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ภาคธุรกิจเอกชน ให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลงทุนขยายกิจการอย่างคอยเป็นค่อยไป แบ่งผลกาไรคืนสู่สังคมและดูแลพนักงานอย่างมีคุณธรรม
- ภาคเกษตร เน้นการนาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายของครัวเรือน
- ภาคประชาชน เน้น การมีส่วนร่ว ม การพึ่งตนเอง พัฒนาวัฒ นธรรมและคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นภูมิคุ้มกันชุมชนเข้มแข็ง

4. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
4.1 วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง (Vision) :

เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง
City innovative advances, Balanced development,
Based on the sufficiency economy
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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4.2 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและสมดุล
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลิตสิ นค้าและการบริการ ตลอดจนพัฒ นาบุคลากรเพื่อ
รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
4.3 เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ระยองมี ก ารขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างสมดุล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความความมั่นคงทาง
สังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
4. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมีความพร้อมทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับรองรับการแข่งขันในระดับสากล
5.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สังคมสงบสุข เศรษฐกิจก้าวหน้า และประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอก การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ
และเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ และให้ความสาคัญตามลาดับการพัฒนา จานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และควบคุ ม การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม
และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อ
การท่องเที่ยว
ด้านเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ ที่สาคัญและเป็นอาชีพ ดั้งเดิมของชาวจังหวัด
ระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด
ได้แก่ ยางพารา สับปะรด มันสาปะหลัง ข้าว ปาล์มน้ามัน อ้อย ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ และมังคุด เป็นต้น
ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงทุกปี
ด้านการประมง จังหวัดระยองมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร การประกอบ
อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพที่สาคัญ นอกจากการทาประมงประเภทอาหารสดแล้ว ยังมีการนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่อง เช่น อาหารทะเลแห้ง เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีการทาประมงน้าจืดด้วย เนื่องจากมีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ 5 อ่าง
ปัจจุบันอาชีพประมงชายฝั่งหรือประมงเรือเล็กได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากสัตว์ทะเลเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง หอย
หมึ ก ปู ปลา มี น้ อ ยลงและมี ก ารแย่ ง ชิ ง พื้ น ที่ ป ระมง ประกอบกั บ พื้ น ที่ ป ระมงเดิ ม มี ก ารเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ต้องออกหากินไกลขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น
ด้านปศุสัตว์ จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตว์ควบคู่กับการทาไร่ ทาสวนผลไม้ เช่น โค กระบือ
เป็ด ไก่ แพะ เป็นต้น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคณ
ุ ภาพ และมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนาเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ :
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง และปศุสัตว์
ให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจาหน่ายสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
3) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม/สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
5) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นเพื่อให้การผลิตภาคเกษตร
ประมง และปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6) ส่ งเสริ มให้ มี การเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว และภาคอุต สาหกรรม เพื่อน าไปสู่ เกษตร
อุตสาหกรรม และเกษตรท่องเที่ยว
7) ฟื้นฟูทรัพยากรพื้นฐานด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับย่อ)
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีขึ้นทุกปี แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ
ในบางช่วง เช่น ปัจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ปัญหาภายในจังหวัดเอง เช่น ปัญหามลพิษจาก
ภาคอุตสาหกรรม แต่ถึงแม้จะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบ แต่จานวนนักท่ องเที่ยวก็ยังคงเติบโตอยู่ที่ประมาณ 10%
ต่อปี ภาคการท่องเที่ยวยังสามารถพัฒนาได้อีกมากจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะจากการเป็นเมืองเกษตรกรรม
และเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว และสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่
ให้กับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับแหล่ง/สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้คง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ :
1) ฟื้นฟูแหล่ งท่ องเที่ยวเก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเฉพาะแหล่ งท่องเที่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
2) พัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และหลากหลาย
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
4) สร้างจิตสานึก/กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
5) ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์
และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
6) เสริมสร้างการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยว
7) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิ เ วศน์ สนั บ สนุ น การด าเนิ น การที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการสร้ า งนวั ต กรรมอย่ า ง
สร้างสรรค์
การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองประสบความสาเร็จเชิงเศรษฐกิจในขณะเดียวกันได้เกิด
ปัญหามลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิด
กระแสต่อต้านและคัดค้านการพัฒนาพื้นที่ทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ แม้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มมาตรการสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น
การพัฒนาพื้นที่จะประสบความสาเร็จได้ต้องคานึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial town)
เป็นรูปแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประสบความสาเร็จในหลายๆ ประเทศโดยกลมกลืนของอุตสาหกรรม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบพื้นที่อุตสาหกรรม มีความเจริญเติบโตร่วมกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ทั้งปัจจุบันและ
อนาคต
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน รองรับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้อย่างสมดุล
กลยุทธ์ :
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมให้ มีก ระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
- CSR) ที่ถูกต้อง นาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อความพร้อมในการรองรั บ
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster)
3. เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการป้ อ งกั น ก ากั บ ดู แ ล และเตื อ นภั ย จากการ
กระบวนการผลิต อุบัติเหตุ อุบัติภัย มลพิษ ของเสีย รวมทั้งการขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
4. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs)
5. ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของจังหวัดระยอง การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ในอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสาคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการเสื่อมโทรมและการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลืองและไม่ถูกวิธี ดังนั้น การดาเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูท รัพยากรต่างๆ จึงเป็นเรื่องสาคัญเป็น
อย่างยิ่ง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีการนามาใช้อย่าง
คุ้มค่า และทุกภาคส่วนดาเนินกิจกรรมโยคานึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการเพิ่มพื้นที่ทั้งป่าบก ป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เกิด
ความสมดุลต่อระบบนิเวศน์
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้า รวมถึงการจัดการคุณภาพน้าตามธรรมชาติให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
4. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งกาเนิด รวมทั้งมีระบบการ
จัดการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5. เสริมสร้างจิตสานึก ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภาคเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคส่วน
6. ตั้งรับ ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ทรัพยากรต่างๆ จากทุกภาคส่วน
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิต และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนของจังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนการประกอบอาชีพจาก
การทาเกษตรกรรม มาเป็นรับจ้างทางานในโรงงานอุตสาหกรรม มีการอพยพโยกย้ายของคนในท้องถิ่นอื่นเข้ามาใน
ชุมชนมาก ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในพื้น ที่ ทาให้ความต้องการบริการของรัฐ ทั้งทางด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุ ขและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น เกินกว่าความสามารถที่จะ
ตอบสนองได้ทันกับความต้องการ เกิดปัญหาตามมาอีกมายมาย เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด สาธารณูปโภค เป็นต้น
จากสภาพสั งคมที่เปลี่ ย นไปกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การสร้างเสริมสังคมให้ มีคุณธรรมนา
ความรู้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความรู้ มีคุณธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน
อย่างสมดุลมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา
การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่ กาหนด ภายใต้การ
น้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยจากการคุกคามต่างๆ ทั้งภายนอกภายใน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
5. พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
6. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่
7. เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่สากล
จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
จากเหตุการณ์และนโยบายสาคัญ เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
หลักๆ คือ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพัทยา-มาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู่ทางมาตรฐานช่วง
หนองคาย – มาบตาพุด โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ พัทยา ระยอง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ระยอง พัทยา โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา
ตลอดจนนโยบายจังหวัดระยองการเป็น MICE CITY (การจัดประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัด
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นิทรรศการ (Meeting Incentive Convention and Exhibition) จึงเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายที่จะต้องเร่งรัด
ดาเนินการทั้งชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรองรับการดาเนินการดังกล่าว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากล
กลยุทธ์
1 .ส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพสิ นค้าและบริการของจังหวัดให้ มีนวัตกรรมและความทันสมัย
สู่ระดับสากล
2. ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ
4. พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา และความต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ของผู้ประกอบการ

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับย่อ)

20

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับย่อ)

21

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
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กรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)

จัดทาโดย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดระยอง
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-694010 ภายในกระทรวงมหาดไทย 34213
โทรสาร 038-694160
E-mail : rayongoffice@gmail.com
Website : www.rayong.go.th
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