
 
แผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานมีแผนและ
เป้าหมายการด าเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และสามารถน าแผนไปปฏิบัติโดยใช้เป็น
กรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการสอบถาม 
การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชุมพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงาน และเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ต่อไป 

 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ ๑ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ ๑  
บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จัดท าขึ้นเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัดชุมพร โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชุมพร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้สนใจ
ได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยน าปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดไปวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด 
การวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่ าง ๆ ที่ มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัด จากการวิเคราะห์ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีค วาม
สมดุล มั่นคง และ ยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของจังหวัด โดย
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน 
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับโลก โดยการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และ
การบูรณาการนโยบาย/ แผนงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะเอ้ือให้เกิดการลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจ
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการก ากับดูแล
อย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ ความรู้ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน โดยมีสาระส าคัญของ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  

“เมืองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 

1)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
2)  เสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารให้มีมีมาตรฐาน มีนวัตกรรมรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
3)  สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าที่ ๒ 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็น
การพัฒนา ดังนี้  
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐาน 
รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง  

• เป้าประสงค์   
1. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมอาหารที่ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
2. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้เกษตรแปรรูป 

• กลยุทธ์ 
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

 
แนวทางการการพัฒนาที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ  

• เป้าประสงค์   
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน 
สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

• กลยุทธ์ 
1. เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันได้ 
2. สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

 
 

แนวทางการการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค์  

• เป้าประสงค์   
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน 
สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

• กลยุทธ์ 
1. เพิ่มขีดความสามารถให้กับเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันได้ 
2. บูรณาการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมจังหวัด 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าปรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   หน้าที่ ๓
  

ส่วนที่ ๒    
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
(๑)  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  เป้าหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป)  
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและ

บริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม และบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์)  

2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย)  

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
-  ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดงานวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มุ่งเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

-  ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยการเพิ่มศักยภาพและสร้างความ
เข้มแข็ง การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริม
สถานประกอบการในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้  รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

-  ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
การสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุนสร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดสากล 

-  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ 
การใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพื้นที่เป้าหมายสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้เกิดการค้าและการลงทุน การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone:SEZ) 

-  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  ส่งเสริมผู้ประกอบการครบ
วงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่  เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ผลิตภาพให้กับ SMEs 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้

อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจาก

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและ
แหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ) 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

3. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในการเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน) 

4. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ) 

 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและการจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทดแทน  เพื่อลดการเกิดขยะและ
ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  พัฒนาพื้นที่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ลดการปลดปล่อยมลพิษและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัยและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการน ามาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและอุตสาหกรรมสีเขียว  
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แผนระดับที่ ๒  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็น

ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ 

แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
แนวทางการพัฒนา 
-  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อน

ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การขยายช่องทาง
การตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
การปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้า และบริการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

-  พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิ
ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  และ
สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง 
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยง ท้ังในแนวตั้งและแนวนอน และสามารถพัฒนาระบบกลไกที่ทาให้เกิด
ความเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
- เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
- อัตราการขยายตัวจานวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ 10 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับที ่1 ใน 36 

3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
    แนวทางการพัฒนา 

- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่ เด่นชัดให้
ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนา ที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้ง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ 
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- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ สาหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสาหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า
สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทาง
การตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเตอร์เน็ต  โดยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าถึง
ช่องทางการตลาด ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน 

 - สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร การค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของ
ประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่  ส่งเสริมให้มีการค้าและการบริการ
ชายแดนเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 
 

แผนย่อยของแผนแม่บท 3.5 เกษตรแปรรูป 
แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปร

รูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ  และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และ
ยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 

- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ ๓ 
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ประเด็น 5 การท่องเที่ยว 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมายที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองมีสัดส่วน ๘๐:๒๐ 
 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถานเมืองเก่า ย่านการค้า วิถี
ชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ 
ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยววิถีพุทธ 
การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

-  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริม
การลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการคมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
ส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 

-  เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้า
และบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละ
ท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสื่อสาร
เรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารเรื่องราวอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย 
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมขยายตัว ร้อยละ 10 
 
ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย  
ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ร้อยละ ๔๕ 
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แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
แนวทางการพัฒนา 
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ 

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การ
ขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และมีองค์ความรู้
ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึงการผลิตสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้าและ
บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

- พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที่นวัตกรรมในประเทศไทย  รวมทั้งสนับสนุนการให้สิทธิ
ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุน 
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  และ
สามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็ง  
ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้เกิด
ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นขยายตัวร้อยละ ๑๐ 

 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่เด่นชัด  ให้

ความส าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน าที่ค านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง  พร้อมทั้ง
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตลาดต่างประเทศ 

- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าส าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า เกษตรอินทรีย์ 
สินค้าส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทาง
การตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต  โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเข้าถึงและ
ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาค และมี
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความ ร่วมมือกับภาคเอกชน 

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของ
ประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพส าหรับสินค้าและบริการของไทย เช่น 
จีน และอินเดีย เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและ
การลงทุนที่มีอยู่ ตลอดจนส่งเสริมการค้าและการบริการชายแดน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับ
เศรษฐกิจโลก 

เป้าหมายของแผนย่อย 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
- การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD อันดับที่ ๑ ใน ๕ 
- สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ 

แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ 
หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 อุตสาหกรรมอาหาร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 7 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
หัวข้อย่อย ๑.๒ การรวมกลุ่มในภูมิภาค 

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ Regional Integration Committee คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
ประเด็นการปฏิรูปที๔่ Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/ Treasury Centers 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ Borderless Trade  ขจัดอุปสรรคทางการค้า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ 
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หัวข้อย่อย ๑.๓ ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑  การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓  การตั้งศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
หัวข้อที่ ๒ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒  การสร้างและใช้ Big Data ภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖  การจัดตั้ง Centre of Excellence ส าหรับภาคเกษตร 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘  การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยง แรงงานสู่ตลาด

อย่างครบวงจร 
หัวข้อย่อย ๒.๒ การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒  การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
หัวข้อที่ ๓ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
หัวข้อย่อย ๓.๓ การปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐานและนวัตกรรม 
หัวข้อย่อย ๓.๔ การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก SMEs 
หัวข้อย่อย ๓.๕ ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นย่อยที่ 3 ทรัพยากรแร่ 
1. เร่งรัดจัดท าพื้นที่ศักยภาพแร่ และเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง 
2. พัฒนาเครื่องมือก ากับดูแลการบริหารจัดการเหมืองแร่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3. สร้างกลไกเพื่อเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 
 

ประเด็นปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็ม รูปแบบ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชน ในการจัดการ

ขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงาน

จัดการมลพิษที่ต้นทาง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อก าหนดด้านการ

ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นย่อยที่  ๑ .๙  ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นปฏิรูปที ่๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ ๒ .๒ ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการน้ าเสียตามหลักวิชาการ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะอย่างโปร่งใส 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับ

สถานประกอบการที่กระท้าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มี ความรุนแรงมากขึ้น 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม 

เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต 
 
ประเด็นปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

บริหารจัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็ม รูปแบบ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๓ ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๔ ขยายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการ

ขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๗ กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้โรงงาน

จัดการมลพิษที่ต้นทาง 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๘ ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยเพิ่มข้อก าหนดด้านการ

ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นย่อยที่  ๑.๙ ลด/เลิกการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๒ ก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการน้ าเสียตามหลักวิชาการ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๓ จัดท าท าเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษและเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณะอย่างโปร่งใส 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๔ ปรับปรุงระบบติดตามและตรวจสอบมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการ 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๕ ก ากับควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้บทลงโทษกับ

สถานประกอบการที่กระท้าผิดกฎหมายและปรับปรุงบทลงโทษให้มี ความรุนแรงมากขึ้น 
ประเด็นย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการควบคุม 

เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการจัดการของเสียจากการผลิต 
ประเด็นปฏิรูป เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 
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(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 13 ที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  

เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
1. ปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าสูง ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการผลิตด้วยการ

สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ 
2. การเข้าถึงช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย อาทิ การขายสินค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ การท่อเที่ยงเชิงเกษตรกรรม 
3. โครงสร้างพื้นฐานของเกษตรแปรรูป ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

การเกษตร โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์  
4. พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  
 
เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เติบโตต่อเนื่อง ยั่งยืน  
1. พัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเอสเอ็มอี มีนวัตกรรมการเงิน

ทางเลือก สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็น 
2. เอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ  
3. เอสเอ็มอีไทยมีบทบาทในภาคส่งออกมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก

ได้ โดยเฉพาะในการผลิตและบริการเป้าหมาย 
4. วิสาหกิจชุชนมีศักยภาพ น าอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุนชนมาสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้  
5. วิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในการ

พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
1. ขยะได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้มากขึ้น แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค พัฒนา

กลไกในการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการรีไซเคิลน้ าทิ้ง โดยเริ่มจัดท าระบบในพื้นที่ที่มีความพร้อม 

อาทิ นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนขนาดใหญ่  
3. ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เปลี่ยนการตลาดซื้อขายไฟฟ้าไปสู่ตลาดเสรีเพื่อส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน  
4. การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นทั้งในระบบขนส่งมวลชนและยานพาหนะ

ส่วนบุคคล  
5. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และมีคาร์บอนในปริมาณต่ าในด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยี และมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อจูงใจผู้บริโภค 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 โดย 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล  ของกระทรวงอุตสาหกรรม  พ .ศ . 2563 - 2565 โดย 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับทบทวน  

- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

- แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  

 ---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นการด าเนินการเพื่อจัดท ากรอบปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดชุมพร ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ประชาชน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
3.1 การประเมินสถานการณ์ปัญหาและความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1) ความเป็นมา 
ชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานใน

กฎหมายตราสามดวงในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานไว้ว่าเมืองชุมพรมี
อายุตราบจนถึงปัจจุบันกว่า ๖๐๐ ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบ
เรียงความเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในต านานเมืองระนอง ความตอนหนึ่งว่า “เมืองชุมพรประหลาดผิด
จากเมืองอ่ืนในแหลมมลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราชเป็นต้น ล้วนมีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่อย่าง
ใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ มีพื้นที่นาไม่พอกับคนประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอด
แหลมมลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้ แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมืองหน้าด่าน” 

ส าหรับชื่อ “เมืองชุมพร” สันนิษฐานว่ามาจากค าว่า “ชุมนุมพล” เนื่องจากเป็นเมืองหน้า
ด่านการเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า  “ชุมนุมพล”แต่
ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดค าสั้นๆ จึงตัดค ากลางออกเหลือเพียง “ชุมพล” และต่อมาเพี้ยนเป็น “ชุมพร” อีก
ประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองสมัยโบราณเมื่อจะเคลื่อนพลต้องท าพิธีบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบ ารุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพร เช่นนี้ตรงกับ
ความหมาย “ชุมนุมพร” หรือ “ประชุมพร” ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกันแต่อีก
ทางหนึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับชื่อท้องที่ทั่วไป เพราะที่ตั้งเมือง
เดิมบนฝั่งท่าน้ าชุมพรมีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองอยู่ในตรา
จังหวัดจนถึงปัจจุบัน 
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2) ท าเลและที่ตั้ง 

จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ ๑๐ องศา ๒๙ ลิปดา
เหนือและเส้นลองติจูดที่ ๙๙ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ ประมาณ 
๔๙ ๘  กิ โล เมตร และ เส้ นทางรถไฟสายใต้  ป ระมาณ  ๔๗ ๖  กิ โล เมตร  มี เนื้ อที่  ๓ .๗ ๕  ล้ าน ไร่  ห รือ 
๖,๐๑๐,๘๔๙ ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับ ๔ ของภาคใต้  

ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพื้นที่เรียวยาวตามแนวเหนือ -ใต้ 
มีความยาวประมาณ ๒๒๒ กิโลเมตร 

 

3) อาณาเขต 
จังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และประเทศเมียนมา 

 

4) ลักษณะภูมิประเทศ 
แบ่งออกเป็นพื้นที่ราบตอนกลาง พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทิศตะวันตก เป็นที่

สูงและภูเขา ทิวเขาที่ส าคัญ คือ ทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เมียนมา  ถัดจากแนวที่สูงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่ม
เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ส าหรับพื้นที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  ๒๒๒ 
กิโลเมตร ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย ความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ย
ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร 

 
3.1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดชุมพรได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ            
เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ 

1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังจาก
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลง 

2) ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ จากทะเลอันดามัน เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง และเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงท าให้
เกิดฝนตกชุกมีปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วง 1 ,553 - 2 ,344 มิลลิเมตร ส าหรับอุณหภูมิในจังหวัดชุมพร เฉลี่ย
โดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 .8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 21 .6 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 97 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยต่ าสุด 49 เปอร์ เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 81 
เปอร์เซ็นต์  
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3.1.3 ข้อมูลการปกครอง  
จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 737 หมู่บ้าน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลเมือง 2 แห่ง  เทศบาลต าบล 25 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 51 แห่ง แบ่งตามอ าเภอได้ ดังนี้  
 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. สภาต าบล 

1. อ าเภอเมืองชุมพร 17 161 1 9 9 - 

2. อ าเภอท่าแซะ 10 116 - 2 10 - 
3. อ าเภอปะทิว 7 75 - 6 4 - 
4. อ าเภอสวี 11 116 - 2 9 - 
5. อ าเภอทุ่งตะโก 4 35 - 2 2 - 
6. อ าเภอหลังสวน 13 141 1 2 9 - 
7. อ าเภอพะโต๊ะ 4 46 - 1 4 - 
8. อ าเภอละแม 4 47 

 
1 4 

 

รวม 70 737 2 25 51 - 
   

ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 จังหวัดชุมพรมีประชากรทั้งสิ้น 511,304 คน  
ชาย  จ านวน 252,854 คน  
หญิง  จ านวน 258,450 คน  
วัยเด็ก (1 - 15 ปี)  จ านวน 96,142 คน (ร้อยละ 18.00)  
วัยแรงงาน (16  -64 ปี)  จ านวน 352,069 คน (ร้อยละ 69.00)  
ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป)  จ านวน 63,093 คน ร้อยละ 13.00  
มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 85.06 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร  

 
 

3.1.4 การคมนาคมขนส่ง  
จังหวัดชุมพรสามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และ

ทางอากาศ ดังนี้ 
 ๑) ทางรถยนต์  การเดินทางโดยรถส่วนตัวจากเส้นทาง หมายเลข ๓๕ เข้าสู่ถนนเพชรเกษม
ถึงจังหวัดชุมพร ระยะทาง ๔๙๘ กิโลเมตร  ส่วนรถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เปิดให้บริการทุก
วัน ปัจจุบันจังหวัดชุมพร  มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจ านวน ๑ แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร บริหารงานโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพร ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร  
 ๒) ทางรถไฟ ระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟจังหวัดชุมพรประมาณ ๔๘๕ 
กิโลเมตร รถไฟทุกขบวนจะต้องผ่านจังหวัดชุมพรและอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชุมพร ยกเว้น ๒ อ าเภอคือ อ าเภอ
ท่าแซะ และอ าเภอพะโต๊ะ มีเส้นทางรถโดยสารประจ าทางเชื่อมต่ออยู่แล้ว จ านวน ๕ เส้นทาง ดังนี้ 
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๑. รถหมวด ๑ สายที่ ๒ รอบเมืองชุมพร (สายนอก) 
๒. รถหมวด ๔ สายที่ ๘๓๓๓ ชุมพร-ท่าแซะ 
๓. รถหมวด ๔ สายที่ ๘๓๕๖ ชุมพร-ปะทิว-ท่าอากาศยานชุมพร 
๔. รถหมวด ๔ สายที่ ๘๓๖๒ ศูนย์ราชการชุมพร-บ้านเขาวง 
๕. รถหมวด ๔ สายที่ ๑๗๘๔ ชุมพร-สะพลี (ว่างผู้ประกอบการ)  

 ๓) ทางอากาศ มีท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว ห่างจากตัว
เมืองชุมพรประมาณ ๔๐ กิโลเมตร  
 

3.1.5 การท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ได้แก่ อนุสรณ์สถานเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เกาะแก่งต่าง ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
จุดชมวิวเขามัทรี  พระบรมธาตุสวี  ถ้ ารับร่อ (เทพเจริญ)  ถ้ าเขาพลู เขาดินสอและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีวิถี
ชีวิตของท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น เกาะพิทักษ์  บ้านทอนอม บ้านท้องตมใหญ่ (หมู่บ้านม้าน้ าแห่งเดียวในประเทศ) ฯลฯ  

งานประเพณีและงานประจ าปีที่ส าคัญ ซึ่งจัดในช่วงเวลาต่างกันตลอดปี ได้แก่ งานเทศกาล
ล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประเพณีปิดทองเขาเจดีย์พระใหญ่ งานเปิดโลกทะเลชุมพร ประเพณีไทยทรงด า งานขึ้น
ผ้าพระราชทาน ห่มพระปรางค์วัดประเดิม และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประเพณี
ปิดทองแก้สินบน ปีนขึ้นถ้ าเขาพลู ประเพณีวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์งานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี งานวันส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงของเรา และจัดแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยและโล่พระราชทาน ประเพณีส่ง
ตายายทางสายน้ า ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ าหลัง
สวนประเพณีลอยกระทง งานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร เป็นต้น 
 

3.1.6 ด้านการศึกษา 
  จังหวัดชุมพรมีสถานศึกษา จ านวน ๔๗๔ แห่ง แบ่งเป็น เอกชน ๒๔ โรงเรียน รัฐบาล ๔๕๐ 
โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ๒๓๕ แห่ง ระดับมัธยมศึกษา ๒๒ แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๙ แห่ง 
ระดับอุดมศึกษา ๓ แห่ง การศึกษานอกระบบ ๙ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๕๗ แห่ง  ศูนย์ท้องถิ่น ๖ แห่ง ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ๑ แห่ง ตชด. ๗ แห่ง และส านักปริยัติธรรม ๑ แห่ง  (ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร) 
 

3.1.7 ด้านแรงงาน 
  จังหวัดชุมพรมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 411,946 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน
291,516 คน โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า 290,330 คน  ผู้ว่างงาน 1,111 คน  ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานมี
จ านวน 120,430 คน จ าแนกเป็นผู้ท างานที่บ้าน 52,613 คน เรียนหนังสือ 24,035 คน และอ่ืน ๆ 43,782 คน  

สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ การเลือกงานและการ
เรียนไม่ตรงสาขา ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรยังคงพึ่งพาแรงงาน
เป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ เมื่อแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าว  เพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งท่ีเข้ามาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  

ในปี 2563 จังหวัดชุมพรมีคนต่างด้าว จ านวนทั้งสิ้น 41,535 คน จ าแนกเป็นคนงานต่าง
ด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 41,302 คน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 223 คน   

(ที่มา : ส านักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) 
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ตารางกลุ่มแรงงานต่างด้าวปี 2561 - 2563 

กลุ่มคนต่างด้าว 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

นายจ้าง แรงงาน 
ต่างด้าว 

นายจ้าง แรงงาน 
ต่างด้าว 

นายจ้าง แรงงาน 
ต่างด้าว 

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 10,675 37,111 12,671 39,585 12,558 40,933 
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 56 217 66 216 73 237 

รวม 10,731 37,328 12,737 39,801 12,631 41,170 
  ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 

3.1.8 ข้อมูลด้านพลังงานของจังหวัดชุมพร 
      ภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง 3 ประเภท ของจังหวัดชุมพร 
ล าดับ 

ที่ 
บริษัท/บุคคล 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

ประเภท
เชื้อเพลิง 

ก าลังการผลิต
ติดตั้ง (MW) 

ปริมาณขาย 
ตามสัญญา 

(MW)  

1 บจก.กรีน เซฟวิ่ง เอ็นเนอร์ยี่ ไทยแลนด์    
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

Gas engine Biogas 1.5 1.4 

2 บจก.กลุ่มปาล์มธรรมชาติ อ.สวี จ.ชุมพร Steam turbine Biomass 9.4 8 
3 บจก.ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ อ.ละแม   จ.

ชุมพร 
Gas engine Biogas 3 2.7 

4 บจก.ทรัพย์อนันต์ไบโอแมส (โครงการ 1)  
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

Steam turbine Biomass 9.5 8 

5 บจก.วีจี เอ็นเนอร์ยี อ.เมือง จ.ชุมพร Gas engine Biogas 2.8 2.5 
6 บจก.วีจี เอ็นเนอร์ยี อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร Gas engine Biogas 5.6 4.5 
7 บจก.สหกรณ์นิคมท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.

ชุมพร 
Gas engine Biogas 2 1.82 

8 บจก.เอ แอล ปาล์ม อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร Gas engine Biogas 2.126 2 
9 บจก.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม        

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 
Gas engine Biogas 10.889 3 

10 บจก.เก็บเกี่ยวพลังงานธรรมชาติ อ.สวี จ.
ชุมพร 

พลังงานความ
ร้อน 

Biogas 1.413 1.4 

11 บจก.เจริญน้ ามันปาล์ม อ.เมืองชุมพร จ.
ชุมพร 

ก๊าซชีวภาพ Biogas 2.826 2.8 

12 โฮมโปร จ ากัด อ.เมืองชุมพร  จ.ชุมพร พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

แสงอาทิตย์ 1,080 kVA ใช้งานเอง 

13  ตลาดมรกต อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
 

พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

แสงอาทิตย์ 3 3 

14 เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ.ปะทิว จ.ชุมพร พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

แสงอาทิตย์ 25 kVA ใช้งานเอง 

         * บจก.เจริญน้ ามันปาล์ม อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เริ่มขายไฟ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
        ** บจก.เก็บเกี่ยวพลังงานธรรมชาติ เริ่มขายไฟเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. 

ที่มา : ส านักงานพลังงานจังหวัดชุมพร 
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       3.1.9 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑) ทรัพยากรป่าไม้  พบพื้นที่ป่าทั้งหมด จ านวน ๗๙๘,๑๗๓.๕๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๙ 

ของพ้ืนที่จังหวัด จ าแนกเป็น ๓ ชนิดป่า ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และ
ป่าพร ุ

๒) แหล่งน้ า เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดเป็นแหล่งต้นน้ าลุ่มน้ าสาขา 
และลุ่มน้ าย่อย ซึ่งจังหวัดมีลุ่มน้ าสายหลักและลุ่มน้ าสายรอง ดังนี้ 

๒.๑) ลุ่มน้ าสายหลัก มีจ านวน ๔ ลุ่มน้ า ประกอบด้วย 
 2.1.๑) ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา เกิดจากการรวมตัวของลุ่มน้ าย่อย ๒ สาย คือ  
ลุ่มน้ าย่อยคลองท่าแซะ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่าน
ต าบลสลุย ต าบลคุริง ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ มารวมตัวกันกับลุ่มน้ าย่อยคลองรับร่อ ซึ่งเกิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรีบริเวณเขตชายแดนไทย - เมียนมา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอปะทิวผ่านหุบเขาต่าง ๆ ลงมาทาง
ใต้ของอ าเภอท่าแซะ แล้วไหลไปทางตะวันออก ผ่านต าบลท่าข้ามไปรวมกับลุ่มน้ าย่อยคลองท่าแซะลุ่มน้ าย่อย
คลองท่าแซะความยาวประมาณ ๗๗ กิโลเมตร ลุ่มน้ าย่อยคลองรับร่อความยาวประมาณ ๗๒ กิโลเมตร เมื่อลุ่ม
น้ าย่อย ๒ สาย รวมตัวกันที่ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ แล้วไหลผ่านต าบลหาดพันไกร ต าบลบางลึก ต าบล
ท่าตะเภา ต าบลบางหมาก และต าบลท่ายางแล้วไหลลงสู่ทะเลที่ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง ความยาวประมาณ ๓๓ 
กิโลเมตร รวมเป็นความยาวของลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา ๑๘๒ กิโลเมตร  

2.1.2) ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน  ประกอบด้วย 
 ๑. ลุ่มน้ าย่อยคลองบางสนเป็นพื้นที่ต้นน้ าจากเทือกเขาออกเป็นล าคลองสาย
สั้น ๆ รวมตัวกันจากคลองส้มแป้น คลองตะเคียน คลองวังช้าง ในพื้นที่อ าเภอปะทิว 
 ๒. ลุ่มน้ าย่อยคลองชุมพร เกิดจากเทือกเขาในต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี            
จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ แล้วไหลผ่านต าบลวังใหม่ ต าบลบ้านนาต าบลขุนกระทิง 
ต าบลวังไผ่ ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร แล้วไหลลงสู่ทะเลบริเวณตอนเหนือของอ่าวสวีต าบลทุ่งคา อ าเภอ
เมืองชุมพร มีความยาว ๕๐ กิโลเมตร  
 ๓. ลุ่มน้ าย่อยคลองสวีหนุ่ม เกิดจากเทือกเขาในต าบลละอุ่นเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระนอง ไหลไปลงทางเหนือแล้ววกไปทางตะวันออกเข้าเขตอ าเภอสวี ผ่านต าบลเขาทะลุต าบลนาสัก 
ต าบลทุ่งระยะ ต าบลสวี ต าบลนาโพธิ์ ต าบลปากแพรก ต าบลท่าหิน ไปออกทะเลที่ต าบลด่านสวี อ าเภอสวี มี
ความยาวประมาณ ๗๕ กิโลเมตร  
 ๔. ลุ่มน้ าย่อยคลองสวีเฒ่า เกิดจากเขาในต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี ไหลทาง
ตะวันออกผ่านต าบลนาโพธิ์ แล้ววกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านต าบลปากแพรก ออกทะเลในต าบลวิสัยใต้ 
อ าเภอสวี ความยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  
 ๕. ลุ่มน้ าย่อยคลองตะโก เกิดจากเขาในอ าเภอหลังสวน ไหลผ่านต าบลทุ่ง
ตะโก ต าบลทุ่งตะไคร ต าบลปากตะโก ไหลลงทะเลที่บ้านปากตะโก ต าบลปากตะโก อ าเภอทุ่งตะโกมีความยาว
ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
 2.1.๓) ลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน เกิดจากเขาในต าบลปากทรง แล้ววกไปทาง
ตะวันออกผ่านต าบลปากทรง ต าบลพะโต๊ะ ต าบลพระรักษ์ ต าบลปังหวาน อ าเภอพะโต๊ะ ผ่านต าบลวังตะกอ
ต าบลหาดยาย ต าบลหลังสวน ต าบลแหลมทราย ต าบลพ้อแดง ต าบลบางมะพร้าวอ าเภอหลังสวน แล้วไหลลงสู่
ทะเลที่ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน มีความยาวประมาณ  ๑๐๐  กิโลเมตร 
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 2.1.๔) ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ ๒ ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาในต าบล
พะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะ ไหลไปทางตะวันออก ลงทะเลในต าบลละแม อ าเภอละแม ความยาวประมาณ ๓๖ 
กิโลเมตร 
 ๒.๒) ลุ่มน้ าสายรอง ประกอบด้วยล าน้ า ๒ แห่ง ดังนี้ 
  ๑) ล าน้ ารับร่อ เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณเขตชายแดนไทยกับเมียนมาทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอท่าแซะ ผ่านหุบเขาต่าง ๆ ลงมาทางใต้เข้าอ าเภอท่าแซะ ไหลผ่านไปทาง
ตะวันออก ผ่านต าบลรับร่อ ต าบลท่าข้าม ไปรวมกับล าน้ าท่าแซะที่ต าบลนากระตาม เป็นแม่น้ าท่าตะเภา มีความ
ยาวประมาณ ๗๒ กิโลเมตรมีน้ าตลอดทั้งปี 
  ๒) ล าน้ าท่าแซะ เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ไหลผ่านต าบลสลุย ต าบลคุริง ต าบลท่าแซะ ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ มารวมกับล าน้ ารับร่อ                  
เป็นแม่น้ าท่าตะเภาความยาวประมาณ ๗๗ กิโลเมตร  มีน้ าตลอดทั้งปี 
นอกจากนี้ยังมี คู คลอง ล าน้ า กระจายอยู่ทุกอ าเภอ รวมทั้งสิ้น ๖๓ แห่ง 

 
3) การจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดชุมพรมีบริการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน ๔๗ แห่ง ได้แก่ 

เทศบาลเมือง ๒ แห่ง (เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองหลังสวน) เทศบาลต าบล ๒๓ แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒๒ แห่ง  มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน ๑๗ แห่ง  และมีเตาเผาขยะอยู่ ๒ แห่ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก และเทศบาลต าบลพะโต๊ะ  

 
4) คุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศในจังหวัดชุมพรอยู่ในระดับปกติ โดยผลการตรวจวัดค่า

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน อยู่ที่ ๐.๐๔๓ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้คือ ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อหนึ่ง
ลูกบาศก์เมตร 

 
5) คุณภาพเสียง คุณภาพเสียงในจังหวัดชุมพรไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ 

ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ หรือระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ)  
 
6) ของเสียอันตราย คือ ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถาน

ประกอบการพาณิชกรรมต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้ ามัน ร้านล้าง
อัดขยายภาพ ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งของเสียอันตรายเหล่านี้
ส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ผ่านการบ าบัดและก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดก าร
ปนเปื้อนและแพร่กระจายของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนได้ 
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3.1.10 ด้านการเกษตรกรรม 
จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ทั้งหมด ๓.๗๕ ล้านไร่  มีพื้นที่ท าการเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๑ 

ของพื้นที่ทั้งหมดประชาชนร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มูลค่าการผลิตภาคการเกษตรสูงสุดมาจากพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ๕ ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน  ยางพารา  มะพร้าว  และกาแฟ  ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรมีพื้นที่
ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตามากที่สุดในประเทศ ปลูกมะพร้าวมากเป็ นอันดับสองของประเทศ รองจากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดจันทบุรี ปลูกปาล์มน้ ามัน และมังคุดมากเป็นอันดับ 
๓ ของประเทศ 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร ณ ปี พ.ศ. 2563 

พืช พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) พื้นที่เพาะปลูก 
คิดเป็นร้อยละ 

ปาล์มน้ ามัน 1,032,116 998,666 2,866,171 27.52 

ทุเรียน 232,011 196,158 315,552 6.18 
ยางพารา 716,911 505,733 94,951 19.12 
กาแฟ 87,236 81,685 6,861 2.33 
มะพร้าว 98,018 92,828 149,856 2.61 
กล้วยเล็บมือนาง 9,164 7,472 7,377 0.24 
กล้วยหอมทอง 7,971 7,521 18,407 0.21 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

 
3.1.11 ด้านสินค้าเด่น/สินค้า GI จ านวน 3 ชนิด ได้แก่  

กล้วยเล็บมือนาง มีลักษณะ ผลเล็ก ปลายผลเรียว เรียงติดกันคล้ายนิ้วมือของผู้หญิง มีเนื้อสี
เหลืองทอง ผลสุกเนื้อนุ่ม เนื้อแน่นไม่เหลวหรือกระด้าง ไม่มีเมล็ด เปลือกบาง ก้านผลสั้นและแข็ง รสชาติหวานมี
กลิ่นหอม พื้นที่ปลูกต้องปลูกในจังหวัดชุมพร เท่านั้น รายละเอียดตามแผนที่จังหวัดชุมพร 

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร เป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ตาม
ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ลักษณะ มีเปลืองสีเหลือง ยาวเรียวประมาณ 3.3 เมื่อหุงสุข
แล้วจะร่วนเป็นตัว ไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหมอ เมื่อแปรรูปเป็นเส้นจะได้เส้นที่เหนียว ไม่ยุ่ยหรือขาดง่าย การ
เพาะปลูกได้รับน้ าจากทางตะวันตกของเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต เป็นต้นน้ าของแม่น้ าท่าตะเภา แม่
น้ าสวี แม่น้ าหลังสวน พื้นดินเป็นดินเค็มน้ ากร่อย เป็นพื้นที่ใกล้ทะเล ต้องผลิตในพื้นที่จังหวัดชุมพร ส่วนมากปลูก
ในอ าเภอปะทิว 

กาแฟเขาทะลุ เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ได้จากผลกาแฟสด ปลูกบนพื้นที่ระดับความสูง 
200 - 300 เมตร จากระดับน้ าทะเล ในเขตต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร (ต้องอยู่ในเขต ต าบลเขาทะลุ 
ของอ าเภอสวีเท่านั้น) ต าเขาทะลุมีพื้นที่ จ านวนไร่และผลิต เป็นข้อมูลทางการค้าไม่สามารถเผยแพร่ได้ 
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3.1.12 ด้านเศรษฐกิจ 
จังหวัดชุมพร มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดชุมพร (Gross Provincial Product: GPP) ปี 

พ.ศ.2563 มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจ าปี เท่ากับ 116,164 ล้านบาท เป็นล าดับที่ 45 ของประเทศและล าดับที่ 
5 ของภาคใต้ โดยการผลิตภาคเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะการผลิต ทุเรียน ปาล์ม
น้ ามัน และยางพารา มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 232,817 บาท/คน/ปี 
เป็นล าดับที่ 16 ของประเทศและล าดับ 3 ของภาคใต้ 

 
3.1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

3.1.2.1) ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 
จั งห วัดชุมพร มี โรงงานที่ ได้ รับ อนุญ าตให้ ประกอบกิจการ (สะสม ) ตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จ านวนทั้งสิ้น 487 โรงงาน 
จ านวนเงินลงทุน 11,000.21 ล้านบาท จ านวนคนงาน 12,795 คน รายละเอียดสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

 

จ าพวก จ านวนโรงงาน 
(โรง) 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

2 10 41.17 134 
3 477 10,959.04 12,661 

รวม 487 11,000.21 12,795 
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 

โดยอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดชุมพร มีดังนี้   
 

1. อุตสาหกรรมสกัดปาล์มน้ ามัน โดยปัจจุบันมีจ านวน 46 โรงงาน ประกอบด้วย 
- โรงสกัดแบบสกัดแยก (โรง A) จ านวน 16 โรงงาน  

        ก าลังการผลิต น้ ามันปาล์มดิบ จ านวน  790,991 ตัน/ปี 
   - โรงสกัดแบบสกัดรวม (โรง B) จ านวน 30 โรงงาน 
      ปัจจุบัน ด ำเนินกิจกำร จ ำนวน 8 โรงงำน หยุดกิจกำร จ ำนวน 22 โรงงำน 

      ก าลังการผลิต น้ ามันปาล์มดิบ จ านวน  200,706 ตัน/ปี 
   - โรงไฟฟ้า  
    ไบโอแก๊ส จ านวน 7 โรงงาน ก าลังการผลิต 23.4 MWH 
    ไบโอแมส จ านวน 2 โรงงาน ก าลังการผลิต  9.5 MWH 
    โซลาร์เซล จ านวน 1 โรงงาน  ก าลังการผลิต 5 MWH 
 

2. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง จ านวน 53 โรงงาน 
- น้ ายางข้น  จ านวน 3 โรงงาน   ก าลังการผลิต 24,010 ตัน/ปี 
- ยางแผ่นรมควัน จ านวน 13 โรงงาน   ก าลังการผลิต 191,205 ตัน/ปี 
- ยางแท่ง  จ านวน 6 โรงงาน    ก าลังการผลิต 300,800 ตัน/ปี 
- แปรรูปไม้ยางพารา จ านวน 31 โรงงาน ก าลังการผลิต 347,212 ลบ.เมตร/ปี 

 

3.  ผัก - ผลไม้แช่แข็ง จ านวน 22 โรงงาน 
  ก าลังการผลิตผัก - ผลไม้ แช่แข็ง   ก าลังการผลิต 14,112  ตัน/ปี 
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จ านวนเงินทุน คนงาน แรงม้า จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จ าพวกที่ 2 และจ าพวกที่ 3 ของจังหวัดชุมพร 
ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม เงินทุนรวม*

(ล้านบาท) 
คนงานรวม

(คน) 
เครื่องจักรรวม

(แรงม้า) 
จ านวน
โรงงาน 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 150.81 284 4,164 8  

2 อุตสาหกรรมอาหาร 5,915.65 5,273 541,923 133  

3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 50.40 43 1,198 5  

4 สิ่งทอ 42.30 117 3,100 10  

7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 801.52 2,440 47,463 37  

8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ
โลหะอ่ืน ๆ 

3.13 19 355 2  

9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

2.21 16 243 2  

11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 180.10 61 1,631 4  

12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 292.45 167 23,340 18  

13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 599.24 951 28,915 21  

14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 42.10 80 1,414 6  

15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 270.55 478 5,931 33  

17 ผลิตภัณฑ์โลหะ 49.13 87 1,584 11  

18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 3.14 44 627 5  

20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์
รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ
และอุปกรณ์ 

229.90 418 1,418 13  

21 การผลิตอ่ืน ๆ 2,367.57 2,317 178,803 179  

รวม 11,000.21 12,795 841,811 487 
 

หมายเหตุ * เงินทุนรวม หมายถึง สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ได้แก่ อาคารและเครื่องจักร 
ที่มา: ระบบโรงงานอุตสาหกรรมส าหรับเจ้าหน้าที่  ณ วันที่ 31 ก.ค. 64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=1&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=2&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=3&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=4&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=7&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=8&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=9&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=11&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=12&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=13&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=14&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=15&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=17&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=18&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=20&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=86&ctu_sector=21&factype=0&_display=object&comm=Y
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3.1.2.2) ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 จังหวัดชุมพรมีการประกอบการเหมืองแร่  จ านวน 2 ชนิด คือ แร่ทรายแก้ว และแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง) มีประทานบัตรเหมืองแร่ จ านวน 7 แปลง ประกอบด้วย  

- ประทานบัตรเหมืองแร่ทรายแก้ว จ านวน 1 แปลง ส่งจ าหน่ายจังหวัดสมุทรปราการและ
จังหวัดสระบุรี  

- แร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน จ านวน 6 แปลง ส่งจ าหน่ายภายในจังหวัดชุมพรและ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดระนอง  

- โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน  จ านวน 5 โรงงาน 
- โรงแต่งแร่  จ านวน 3 โรงงาน 
- อาชญาบัตรผูกขาดส ารวจแร่ จ านวน 2 แปลง 
 

3.1.2.3) ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และโอท็อป  
จังหวัดชุมพรมีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จ านวน 2,122 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จ านวน  
402 ราย และผู้ประกอบการโอท็อป ที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จ านวน 665 ราย/
1,563 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

ภาคการค้า    จ านวน 807  ราย  
ภาคการบริการ   จ านวน 825  ราย  
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม  จ านวน 255  ราย  
ภาคการเกษตร   จ านวน 157  ราย  
ไม่ระบุภาคธุรกิจ   จ านวน  78   ราย   
 

(แหล่งข้อมูล : ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดชุมพรและใบรับรอง
ยังไม่สิ้นอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) จ านวน 58 ราย ใบรับรอง 129 ฉบับ แบ่งออกได้ 5 ประเภท 
ดังนี ้
ประเภทอาหาร จ านวน 35 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้แปรรูป อาทิเช่น กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ กล้วยน้ าว้าทอดกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ และอาหารแปรรูปอ่ืน ๆ 

 
 

                                    
 
 
ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กาแฟผสม และกาแฟผงปรุงส าเร็จ 

  
 

               
          
 
 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 28 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าเขียนลาย เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
เข็มขัดหนังแท้ และกระเป๋าหนังแท้  
                               
 
 
 
 
ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย เครื่องเบญจรงค์ ไม้กวาดดอกหญ้า และอ่ืน ๆ 

 

                                     
 
 

 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ ามันมะพร้าวส าหรับสปา ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า แชมพู ครีมนวด สบู่ก้อน สบู่เหลว 
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ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรได้ด าเนินการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
ปัญหาและความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและ
ประชาชนประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงาน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน พร้อมกับวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของ
จังหวัดชุมพร (SWOT Analysis) ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพร และน าผลการวิเคราะห์ไป
จัดท า TOWS Matrix เพื่อแนวทางที่เกี่ยวข้องและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดชุมพรมีผล
การวิเคราะห์ดังนี้ 

 
1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จังหวัดชุมพรมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร

และมีองค์กรรวบรวมสินค้าเกษตรศูนย์กลาง
การตลาดผลไม้ของภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดิบเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท าให้
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมง่ายขึ้น 

2. ภาคอุตสาหกรรมที่รองรับสินค้าภาคเกษตร
ที่มีศักยภาพ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
กาแฟ ผลไม้แช่แข็ง อย่างเพียงพอ 

3. ภาคอุตสาหกรรมให้ความส าคัญและสนใจ
ในการพัฒนาท าให้ง่ายต่อการน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม งานวิจัย มาต่อยอดใน
ภาคอุตสาหกรรม  

4. ภาคอุตสาหกรรมมีการน ากากวัสดุเหลือใช้
จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ผลิต ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

5. หลายองค์กรสนับสนุนงบประมาณ และ
เงินกู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม 

6. มีผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ ที่มี
ศักยภาพ และเป็นโอกาส ในการสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน  

 

1. ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวและแรงงานทักษะขั้น
สูง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม  

2. ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจึงเป็นอุตสาหกรรม
ขั้นต้นและขั้นกลาง เนื่องจาก ปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญ (ยกเว้นวัตถุดิบหลัก) ไม่อยู่ในพื้นที่  

3. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหา
ขยะ ปัญหาน้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ เป็น
ต้น  

4. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดความเข้าใจต่อ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีปัญหาการ
ร้องเรียน หรือคัดค้านการจัดตั้งโรงงานในบาง
พื้นที่ 
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2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. จังหวัดชุมพร มีนโยบายการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

สามารถพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่
อุตสาหกรรม  

2. ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสในการส่งเสริมพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้รองรับการ
ท่องเที่ยว 

3. นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(Southern Economic Corridor: SEC) มีโอกาส
ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

4. กระแสนิยมในกลุ่มผู้บริโภค เน้นการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาส
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ๆ 
และอุตสาหกรรมต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม 

6. ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นโอกานในการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ 

7. เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วง value chain ของ
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและบรกิารได้ 

 

1. ขาดห้องปฏิบัติการส าหรับการวิจัย 
ทดสอบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิง
นวัตกรรม  

2. การบริหารจัดการแหล่งน้ าส าหรับภาค
การเกษตรยังไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการ
ขาดแคลนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม 

3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สภาวะการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อ
การท่องเที่ยวรวมถึงการบริโภคภาพรวม
ในประเทศและต่างประเทศลดลง  
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๓) TOWS Matrix 
 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) 
1. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้

มาตรฐาน 
2. วิจัย พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเพื่อเพิ่ม

มูลค่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร 

3. ส่งเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
วัสดุธรรมชาติและได้มาตรฐาน 

4. พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ ๆที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์สินค้าที่มี
ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

5. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้รับผิดต่อ
สังคม และประกอบการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
1. ส่งเสริมการน างานวิจัยและเทคโนโลยี

มาใช้ในการผลิต  
2. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาค

เกษตรโดยต่อยอดเชิงนวัตกรรม 
3. น าระบบ IOT / Automation มาใช้

ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการใช้
แรงงานต่างด้าว 

4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) 
1. บูรณาการแหล่งงบประมาณจาก

หน่วยงานอ่ืนเพื่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

2. พัฒนาสินค้า/มาตรฐาน ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

3. เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุน
ด้านการผลิต 

4. ยกระดับการแปรรูปวัตถุดิบทาง
การเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มในเชิงสุขภาพ
และรองรับการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการ 
2. เชื่อมโยงเงินทุนส าหรับปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี 
3. น าผลการวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหา พัฒนา

พื้นที่ หรือสร้างนวัตกรรม  
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
(Southern Economic Corridor: SEC) 
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3.1.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร โดย
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของจังหวัดชุมพร ประกอบด้วยอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์มอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ  
1. สร้างห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการลานเท โรงงาน

แปรรูปปาล์มน้ ามันของชุมชน และโรงงานแปรรูปปาล์มน้ ามันขนาดใหญ่ 
2. สร้างนวัตกรรมที่ใช้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ าการจัดท า RSPO รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมที่ไม่มี
อันตรายกับชุมชน  

3. ส่งเสริมองค์ความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแก่ผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและแสวงหา

โอกาสในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ตอบสนองความต้องการของตลาด  
5. พัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชุมชนเพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น 

พัฒนาระบบ IQF ท าให้การแช่แข็งรวดเร็วในผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนสดพร้อมบริโภคที่คงทน สามารถเก็บได้นาน 

6. วิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเม็ด - เปลือกทุเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
7. ยกระดับการผลิตให้มีระบบมาตรฐานสากล เช่น GMP HACCP Halal เป็นต้น 
8. ยกระดับเครื่องจักรการผลิตให้ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ   
9. เพิ่มมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการประกอบการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน ให้สามารถ

อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  
10. ส่งเสริมการประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่ไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณ

ใกล้เคียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
11. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเรื่องการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
12. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านต่าง ๆ ใน

แนวทางเดียวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
13. สร้าง package และขับเคลื่อนการใช้ตลาด Online หรือช่องทางตลาดที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น เพื่อการซื้อ การขาย ให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น   
14. ชุมชนในพื้นที่ ใกล้ เคียงโรงงาน เหมืองแร่ ต้องการให้มีการก ากับ ควบคุมดูแลการ

ประกอบการที่ปลอดภัย ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม  
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“เมืองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

 
๓.๒.๒ พันธกิจ 

1)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน   

2) เสริมสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารให้มีมาตรฐาน มีนวัตกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลง  

3)  สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูป

เกษตรที่ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 
• เป้าประสงค์   

1. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมอาหารที่ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
2. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้เกษตรแปรรูป 

 
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย    

1. จ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่ีผลิตสินค้าอาหารรองรับการท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนา ไม่น้อยกว่า 10 ราย 

2. จ านวนสินค้าเกษตรแปรรูปที่สามารถยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดไม่
น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป  

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาหารที่มาจากเกษตรแปรรูป สนับสนุน
การท่องเที่ยว  

 
- 

 
- 

 
1.5 

 โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ทุเรียน ด้วย
นวัตกรรมสร้างสรรค์และการจัดการ
ทรัพยากรด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
- 

 
5 

 
5 
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กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
เชื่อมโยงหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยว ให้มีอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่น  

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

 
- 
 

 
- 

 
4 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการเชื่อมโยงหมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมเกษตร
ท้องถ่ิน   

 
- 

 
- 

 
0.1 

 
 
2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ 
• เป้าประสงค์   

- เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน 
- สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย    
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้มีขีดวาม

สามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  
กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมให้รวมกลุ่ม   

• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนาขีดความสามารถ
ให้กับผู้ประกอบการเอส
เอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถแข่งขันได้ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณ อก. 
• โครงการยกระดับและพัฒนา
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

• เป้าประสงค์   
ภาคอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม อยู่ร่วมกับชุมชน

อย่างมีความสุขและยั่งยืน 
• ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย    

- การพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
- สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  

• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการออกแบบ 
พัฒนากระบวนการที่เป็น
มิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดชุมพร 

 
- 

 
- 

 
3 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 

 
- 

 
- 

 
2 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
3R 

 
- 

 
- 

 
4 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         หน้าที่ ๓๔ 

ส่วนที่ 4    
ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูปที่ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารที่มาจากเกษตร
แปรรูป สนับสนุนการท่องเที่ยว 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณ มูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร 
เพื่อรักษาฐานรายได้เดิม และสร้างฐานรายได้ใหม่ และการสร้าง 
นักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเน้นสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ 
ที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง 
ยั่งยืน โดยมุ่งยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
และต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน 
เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
จังหวัดชุมพรมี เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตร
คุณภาพ และเกษตรทันสมัย และเป้าหมายในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าและเป็นประตูสู่การ
ท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ซึ่งจังหวัดชุมพร .... เกษตร 
และสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า
และพัฒนาสู่ตลาด สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพตลอดจนรายได้
ให้กับประชาชน แต่ยังไม่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการน า
ผลิตภัณฑ์มาแปรรูปที่มีคุณภาพและหลากหลาย ดังนั้น การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจะช่วยให้เศรษฐกิจในระยะยาว
ของจังหวัดปรับตัวดีขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทั้งด้านราคาวัตถุดิบ การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มมูลค่า
ให้ แก่ผลิต ภัณ ฑ์  รวมถึ งการมีผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่  ๆ  ที่ มีความ
หลากหลายมากขึ้น ยกระดับความสามารถด้านการตลาด และ
สร้างงานอาชีพให้คนในท้องถ่ิน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรแปรรูปด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุน 
2. สินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมรับประทานเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

1. จ านวนเนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ไม่น้อยกว่า 1 นวัตกรรม  

2. จ านวนสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมรับประทานได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ 

3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 100 คน 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑ การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตร
คุณภาพ และเกษตรทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน า และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย และอัน
ดามัน 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปด้านอาหารพร้อมรับประทาน 

๙. งบประมาณ 1,500,000  
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร   
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรที่ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ทุเรียนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และ
จัดการทรัพยากรด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

ชุมพรเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ และ
สามารถสร้างการยอมรับในระดับสากล สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน 
อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาด้านการผลิตและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากทุเรียนยังคงเป็นไปในลักษณะของการเพิ่ม
มูลค่า (Value Added) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เดิมในห่วงโซ่
มูลค่า (Value Chain) โดยเน้นการผลิตสินค้าจ านวนมาก (Mass 
Product) เพื่อเป็นการยกระดับภาคการผลิตและการแปรรูป
ทุเรียนในจังหวัดชุมพร ให้มีคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ผู้บริโภคยังคงให้ความส าคัญในด้านการผลิตด้วย
เทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัย และการ recycle ดังนั้น เพื่อเป็น
การยกระดับการผลิตทุเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value 
Creation) ให้กับทุ เรียน ควบคู่กับการผลิตอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่สากล การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่ภาคการผลิตในเชิงพาณิชย์ 
การเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่ภาคการค้าดิจิทัล และการพัฒนา
กระบวนการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนเหลือใช้ (waste / by 
products) ที่มีอยู่ ให้ มีประสิทธิภาพมากที่ สุด  ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เพื่อลดของเสียและ
มลพิษตลอดทั้ งกระบวนการของผลิตภัณฑ์  ซึ่ งการด าเนิน
มาตรการดังกล่าวจะน าไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ชุมชน ได้อย่างมั่นคงในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ทุเรียน 
2. เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ 
3. เพื่อเป็นการยกระดับภาคการผลิตและการแปรรูปทุเรียน

ในจังหวัดชุมพร ให้มีคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม 
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
- บุคลากรในภาคการผลิต และอุตสาหกรรมแปรรูป ได้รับการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 
ให้กับทุ เรียน และการจัดการทรัพยากรด้วยระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

- เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่
ตรงตามทิศทางความต้องการของตลาด 

- ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย 

- เกิดกระบวนการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนเหลือใช้ 
(waste / by products) จากทุเรียน  

- สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการพัฒนาสู่ภาคการค้าดิจิทัล หรือพบปะผู้ซื้อ 

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

- เพิ่มรายได้หรือสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้ชุมชน 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน มีมูลค่าเพิ่ม (Value added) จากการ
น านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในสายการผลิต 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตรคุณภาพ 
และเกษตรทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน า และเปน็ประตสูู่การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย และอัน
ดามัน  

๗. ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน  2565 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. ออกแบบ/ปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง 

2. เตรียมความพร้อมด้านระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิต ให้ 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน สามารถเข้าสู่ภาคการ
ผลิตอาหารปลอดภัย 

3. สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยอาหารแปร
รูป และฉลากโภชนาการ 

4. กิจกรรมออกแบบกระบวนการหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ส่วนเหลือใช้ 

5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างคุณค่าเพิ่ ม  (Value 
Creation) ให้กับทุเรียน และการจัดการทรัพยากรด้วยระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

6. สร้างการรับรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการพัฒนาสู่ภาคการค้าดิจิทัล หรือพบปะผู้ซื้อ 

๙. งบประมาณ 5,000,000 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร    



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         หน้าที่ ๓๘ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการสร้างอัตลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดชุมพร
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการ
ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่ “เมือง
รอง” มากขึ้นเพื่อให้เม็ดเงินมาสะพัดที่เมืองรองและกระจายลงสู่
ท้องถิ่น หนุนให้เกิดการกระจายรายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตาม
นโยบายลดความเหลื่อมล้ า  

จังหวัดชุมพร มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีประเพณีส าคัญเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่น่าสนใจหลาย
ประเภท แต่ยังขาดการบูรณาการให้เกิดเป็นสินค้าที่ระลึกที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่น ตรงต่อความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับ
กระแสนิยม (Trend) จึงได้จัดท าโครงการสร้างอัตลักษณ์ ใน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อ
สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่ เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
ชุมพร และตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และสามารถบ่ง
บอกอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดชุมพร รวมทั้งเพื่อเป็นการ
พัฒนายกระดับการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการในจังหวัด 
ด้วยการสนับสนุนรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถนาไปต่อยอดเป็นการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ และเป็น
ส่วนที่ส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพื่อส ารวจศึกษาและค้นหาผลิตภัณฑ์เด่น และความ
ต้องการของสินค้าที่ระลึกของจังหวัดชุมพร  

2. เพื่ อก าหนดแนวคิ ดและออกแบบพัฒ นารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ระลึกของจังหวัด
ชุมพรที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น 
สามารถนาไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         หน้าที่ ๓๙ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดเลือกทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับการพัฒนา 
สามารถนามาใช้ได้จริง จำนวน 9 ผลิตภัณฑ ์(3 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม)  

2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ และเสนอแนะวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกไม่น้อยกว่า 30 คน  

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 
 

1. ผลการส ารวจ ศึกษาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัด  
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่ระลึกและมัตอัตลักษณ์  
3. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก  
4. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด  

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑ การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตร
คุณภาพ และเกษตรทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน า และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย และอัน
ดามัน  

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 

1. การส ารวจและศึกษาผลิตภัณฑ์เด่นในพื้นที่ 
2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์

ให้เป็นของที่ระลึก รวม 9 รูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์  
3. ถ่ายทอดการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่  
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

๙. งบประมาณ 4,000,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         หน้าที่ ๔๐ 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
ได้มาตรฐาน รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเชื่อมโยงหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับ
อุตสาหกรรมเกษตรท้องถิ่น  

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามา
เชื่อมโยงต่อยอดพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 
ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยน าเสนอภาพลักษณ์วิถีชีวิตการเป็นเมือง
เกษตร (ชาวสวน ชาวงประมง) ไปสร้างมุมมองใหม่ ที่เน้นคุณค่า 
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีทางวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย 
โดยน าวิถีเกษตรไปประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสมัยใหม่ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันจะสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชิงพื้นที่ รองรับการ
ท่องเที่ยวชุมชน  

2. เพื่อสร้างโอกาสทางตลาด และสร้างรายได้ให้กับเกษตร
ชุมชน  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

1. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จ านวน 2 ชุมชน 

2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว จ านวน 5 ธุรกิจ  

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10  
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตรคุณภาพ 
และเกษตรทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน า และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน  

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 

 1. ส ารวจศักยภาพและความต้องการของชุมชน สร้างความรู้
ความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชน 

2. เชื่องโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวชุมชน 
3. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  และขยายโอกาสทาง

การตลาด 
4. เชื่อมโยงสินค้าชุมชนและการบริการผ่านตลาดออนไลน์ 
5. พัฒนาให้องค์ความรู้และให้ค าปรึกษาด้านการผลิต การ

บริการ การตลาด เชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
6. อบรมทักษะฝีมือ การผลิต ตามความต้องการของชุมชน 

๙. งบประมาณ 100,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
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แนวทางการการพัฒนาที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถให้กับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันได้ผลักดันให้มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมในสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ 
ๆ จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนโดยการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ การพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 
การยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานสากล  รวมถึง การลด
ต้นทุนในทุก ๆ ด้าน และการจัดทากลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด 
เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการกระทาตามแนวทาง
ข้ างต้น  จะก่อให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงกิจกรรมในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอย่างทั่วถึง  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน ใน 7 
ด้าน ได้แก ่ 

1) การบริหารจัดการโลจิสติกส์  
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
3) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน  
4) การลดต้นทุนพลังงาน  
5) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล  
6) กลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด  
7) การบริหารจัดการด้านการเงิน  

2 . เพื่ อ พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า งก า ร แ ข่ ง ขั น ใน
ภาคอุตสาหกรรมด้วยการประยุกต์ เทคโนโลยี  นวัตกรรม 
สนั บ สนุ นการท างาน ในสถานประกอบการ  เพื่ อพัฒ น า
กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการสถานประกอบการ  
3 . สร้ า งต้ น แบ บ ที่ ดี เพื่ อ ใช้ เป็ น ต้ น แบ บ ความคิ ด ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ และสนับสนุนการดาเนินการด้วยข้อมูล  
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๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต : ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้รับการ
ยกระดับและพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันตามแผนงาน
ที่เลือกและมีการนาไปประยุกต์ใช้จริง  
ผลลัพธ์: มีแนวทาง หรือหลักเกณฑ์การพัฒนาและยกระดับ ขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันให้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่
สนับสนุนการใช้วัตถุดิบ พัฒนายกระดับการผลิตจนถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

จ านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 4 สถานประกอบการ 4 แผนงาน  

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร  
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑ การพัฒนาการเกษตรสู่การเกษตร
คุณภาพ และเกษตรทันสมัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน า และเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย และอัน
ดามัน  

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
๘. กิจกรรมที่ส าคัญ ยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน 
๙. งบประมาณ 1,000,000 บาท  
๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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แนวทางการการพัฒนาที่ 3  สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการออกแบบพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร 

2.ความส าคัญชองโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

 

จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 3 
โดยได้คัดเลือกพื้นที่ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่ง
เกณฑ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย มิติและ
คุณลักษณะการพัฒนา 5 มิติ  (มิติกายภาพ มิติ เศรษฐกิจ มิติ
สิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ) 20 ด้าน ส านักงาน
อุตสาหกรรมจั งหวัดชุมพร  จึ งได้จัดท าโครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการการตรวจประเมิน
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามระบบการประเมินระดับ
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเพื่อเป็นหน่วยงานหลักใน
การชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศที่
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ การผลักดันการ
ท างานของคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ (Eco 
Network) และรายงานผลการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมของจังหวัด รวมถึงร่วมผลักดัน
การบูรณาการท างานขับเคลื่อนความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของภาคส่วนต่าง ๆ   

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

 

1) เพื่อชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศกับโรงงานอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกัน
ผลักดันการบูรณาการท างานขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ของพื้นที่ต าบลนากระตาม อ าเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมพร้อมขอรับการตรวจประเมินความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3) เพื่อส่งเสริมการท างานอย่างมีส่วนร่วมของคณะท างาน
เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ต าบลนากระตาม อ าเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการ
ร่วมมือกันส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 3  

4) เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ เข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการระดับสากลหรือระดับประเทศ เช่น อุตสาหกรรมสี
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เขียว การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR-DIW) ระบบการจัดการอ่ืนที่เทียบเท่า  

5) เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารและการรายงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในภาพรวมของจั งห วั ดและช่ วย สนั บ สนุ น การพัฒ น าเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต 
      1. พื้นที่ เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 
จังหวัดชุมพร มีข้อมูลตามตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
ชุมพร 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด เพื่อรองรับการตรวจประเมิน 
      2. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่ เป้ าหมายรับทราบแนวทางการด าเนินการและร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 
20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์  
      1. พื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
      2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมมือกันท างานอย่าง
เป็นรูปธรรม เกิดพื้ นที่ ต้นแบบความร่วมมือในการมุ่ งสู่ เมือง
อุตสาหกรรมน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม 
      3. ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายในการเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจังหวัดชุมพร รับรู้และมีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารในการ
ด าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และน าข้อคิดเห็นที่ได้
ไปปรับปรุงวางแผนต่อไป 

5. ตัวชี้วัด ความส าเร็จของโครงการ 

 

1. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

2. ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในพื้นที่เป้าหมายร่วมสัมมนา เพื่อติดตามผลการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3. มีข้อมูลตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ 
ตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด รองรับการตรวจประเมินความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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จังหวัดชุมพร จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
4.1 หาแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่เป้าหมาย 
4.2 เพื่ อรับทราบผลการด าเนินงานการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
6. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อชี้แจงข้อมูลตัวชี้วัดความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ และภาคส่วนต่าง ๆ และร่วมบูรณาการท างานขับเคลื่อน
ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมให้โรงงาน เหมือง
แร่เข้าสู่ระบบบริหารจัดการระดับสากลหรือระดับประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมสีเขียว การส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบการจัดการอ่ืนที่เทียบเท่า โดย
จัดสัมมนา 7 ครั้ง ๆ ละ 50 คน  

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 5 ครั้ง ๆ ละ 50 คน 

3. การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อรองรับการการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 
ด้าน 41 ตัวชี้วัด 

4. ประชุมคณะกรรมท างานขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่จังหวัดชุมพร 

9. งบประมาณ 3,000,000 บาท   

10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการออกแบบพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. น าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R มาสร้างเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 2. เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เกิดความคุ้มค่า

ในด้านเศรษฐกิจ 
รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 

 3. เพิ่มมูลค่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว น ากลับไปใช้ใหม่ 
3. ลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลจากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้หลัก 3R Reduce Reuse Recycle 30 ราย  

2. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแนะน าในการด าเนินกิจกรรม 
3R จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 โรงงาน 

3. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว 10 ผลิตภัณฑ์ 

6. ความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีความสมดุลและยั่งยืน 

7. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

8. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม/สัมมนาให้ความรู้ และรับสมัครสถาน
ประกอบการที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ 

2. จัดศึกษาดูงานในประเทศให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิด
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

3. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ในการให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R Reduce Reuse 

Recycle 
4. ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตภัณฑ์ การตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R Reduce 

Reuse Recycle 
6. เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นความส าคัญของการ

ลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลจากระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
9. งบประมาณ 4,000,000 บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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4.2  ความเชื่อมโยง 
 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 
(ฉบับทบทวนส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 
(ฉบับทบทวนส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพรระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561- 2565) 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิส
ัยท

ัศน
์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0   

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการ
ผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 

2565 

ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ 

ชุมพรเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานการ
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ

เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล 

เมืองอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและ
เมืองท่องเที่ยวเมืองรอง รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นที่
 1

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการนโยบาย
และแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป 
การตลาด และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ

หลัก (ปาล์มน้ ามัน ยาพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) 

การพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรคุณภาพ
และเกษตรทันสมัย 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ได้

มาตรฐาน 
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การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

การส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ 
การตลาดในสินค้า และการบริหารอย่างครบวงจร 

และเชื่อโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชั้นน า และประตูการท่องเที่ยว

ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 

พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ 
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การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติที่มีความหลากหลายของรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
และโลจิสติกส์  

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้
บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโลจิ
สติกส์ พลังงานระบบเครือข่ายการสื่อสาร

สารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นไปตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความ

มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
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การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียวและสังคม
คุณภาพ 

 

 

 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดย

กระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 

 



 
 

ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดชุมพร 

เลขที่ 201 หมู่ 1 ต ำบลนำชะอัง อ ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

โทรศัพท์ 0 7797 9230 โทรสำร 0 7750 4820  

อีเมล์ moi_chumphon@industry.go.th  
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