


 

คำนำ 

  แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย  
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทาง การดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่  
๑) บทสรุปผู้บริหาร ๒) ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ๓) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔) ภาคผนวก ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และนโยบายระดับกระทรวง ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด โดยมีการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จะนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีแผนงาน โครงการต่างๆ ในแต่ละประเด็นการ
พัฒนามุ ่งเน้นการพัฒนานโยบายเพื ่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ั ่งอ่าวไทย  
เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ 

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จะเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางในการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่1 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคใต้ฝ ั ่ งอ ่าวไทย โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎ ีท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนาประเทศ 
และภาคอุตสาหกรรม ทั ้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
ขึ้น ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของกลุ่มจังหวัด การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพการพัฒนาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด และศักยภาพใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ โดยนำปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด
ไปวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal 
Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External 
Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด จากการวิเคราะห์
ดังกล่าว นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน อีกทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด โดยการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และมาตรฐาน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข็มแข็งและแข่งขันได้ นอกจากนี้การส่งเสริมสถานประกอบการที่
เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอาศัยการกำกับดูแลอย่างทั่วถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีสาระสำคัญของ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : (Vision) 

“มุ่งสูอุ่ตสาหกรรมขั้นสูงที่เชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการเพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม 
และระบบบริหารจัดการการผลิตและสถานการณ์” 

แนวทางการพัฒนา 
1) แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด ให้เป็นอุตสาหกรรม

เกษตรที่มีมูลค่าสูง 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี 

          2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนด้วย BCG Model  
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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          3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร ด้วยนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีวิสาหกิจชุมชนให้มี  
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ                 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและเชื่อมช่องทางการตลาด 

4) แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและเชื่อมช่องทางการตลาด ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย 

1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 

  (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป) 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์) 

2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) 

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มพื้นที่
และเมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่) 

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
(สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
- ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ต่อยอดงานวิจัย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มุ ่งเน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื ่อนการเกษตรด้านเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 

- ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยการเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง  
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสถาน
ประกอบการในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเชื ่อมโยง
อุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

- ด้านการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
การสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการลงทุนสร้างโอกาสการค้า การลงทุนในตลาดสากล 

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การ
ใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับ SMEs ในพ้ืนที่เป้าหมายสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ให้เกิดการค้าและการลงทุน การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 

- ด้านพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งเสริมผู้ประกอบการครบวงจร
ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ผลิตภาพให้กับ SMEs  
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) เป้าหมาย 

1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

1.2 ฟื ้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เพื ่อลดผลกระทบ  
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(เพิ ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ รักษาและเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

2.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน) 
2.3 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร

จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในการเกษตรทั้ง
ระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล สงวนรักษา อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น) 

2.4 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ การจัดการขยะและมลพิษอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบทดแทน เพ่ือลดการเกิดขยะ
และลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดการปลดปล่อยมลพิษและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู ้ประกอบการให้มีการนำมาตรฐานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและอุตสาหกรรมสีเขียว  
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2.2 แผนระดับท่ี 2 
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็น 3 การพัฒนาการเกษตร  
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

● เป้าหมายที ่1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
● การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัว  
ร้อยละ 3.0  

๒) แผนย่อย 3.4 เกษตรแปรรูป 
● แนวทางการพัฒนา   

- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื ่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าสูง 

● เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัวร้อยละ 5 

(2) ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา 
อุตสาหกรรม และบริการ 

• เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม  
ร้อยละ 4.8 

2. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 2.4 
2) แผนย่อย 3.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ นวัตกรรมอาหารชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงาน
ชีวภาพ เป็นต้น 

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล 

- มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐานโดยมี
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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- อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 10 
3) แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

โดยมีการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า และมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านข้อมูลที ่สอดคล้องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

- ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมใน
อนาคตดีข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- อันดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต 

อันดับที่ 40 

(3) ประเด็น 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

• เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพื้นที่แผนผังภูมินิเวศ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งโบราณคด ี

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมายเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
- แผนผังภูมินิเวศระดับภาค เพ่ิมข้ึนอีก 1 ภาค 

2) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา 
- จัดทำฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทุกหน่วยงานร่วมกัน ด้านการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ ์
- จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การกำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่
ชนบท พ้นที่เมือง และพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เหมาะสม 

- จัดให้มีหน่วยงาน/องค์กรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ ประสานงาน และ
บูรณาการภาคส่วนในการติดตามการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ำ และระดับประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เมืองมีระบบจัดการสิ ่งแวดล้อม และมลพิษที ่ม ีประสิทธิภาพครอบคลุม  

และได้มาตรฐาน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่7 
 

- จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5 เมือง 
(กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) 

(4) ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 50 
2) แผนย่อย 3.1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
- สร้างและพัฒนาผู ้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตว ิญญาณของการเป็น

ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
และบริการ การขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการ
วิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ รวมถึงคำนึงการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้
ระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินค้า และบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  

- พัฒนาวิสาหกิจเริ ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด สามารถนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเขตพื้นที ่นวัตกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง
สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการดึงดูดแรงงานและบุคลากรคุณภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจ
ใหม่โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน ลดต้นทุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- ส่งเสร ิมการรวมกลุ ่มและสร ้างเคร ือข ่ายของผ ู ้ประกอบการทั ้งในและ
ต่างประเทศให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยง ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และสามารถ
พัฒนาระบบกลไกที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอำนาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้น  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เป้าหมายที ่1 การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี

ดิจิทัลดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น ขยายตัวร้อยละ 10  
- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล 

อันดับที่ 1 ใน 30 
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3) แผนย่อย 3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
• แนวทางการพัฒนา 

- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่
เด่นชัดให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง 
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ  

- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ สำหรับสินค้าที ่มีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการ
ขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเตอร์เน็ต โดยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อเข้าถึงช่องทางการตลาด ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยมีการประสานความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน  

- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในการออกไปลงทุนต่างประเทศทั้งในด้าน
องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือข่ายพันธมิตร การค้าการลงทุน และกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทุนของประเทศเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนที่ มีอยู่ ส่งเสริมให้มี
การค้าและการบริการชายแดนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย

ดีขึ้น 
- เป้าหมายที่ 3 การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศโดย IMD  
อันดับที่ 1 ใน 5 

- สัดส่วนการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวม
ของประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 

4) แผนย่อย 3.4 การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

• แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการสร้างโอกาสให้ภาค

ธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี ่ยวกับองค์ความรู ้สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญา  
การตลาดและนวัตกรรม ให้สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนให้เป็นระบบที่
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน บูรณาการ และต่อเนื่องให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการวางแผนธุรกิจ 
ตลอดจนต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ  

- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน
วิชาการทั้งใน และต่างประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกัน โดยพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ
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ผู้ประกอบการทำธุรกิจแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจอย่างเกื้อหนุน
กันระหว่างผู้ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพต่างกัน  

- สนับสนุนการทำงานร่วมกัน จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสำหรับ
ผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และ
นวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือธุรกิจตั้งต้นใหม่ 

- สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากขึ้น โดย
ส่งเสริมผู้ประกอบการนำสินค้าและบริการมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย มีการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการ
ของภาครัฐ และบริการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย โดยมีแนวทางการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าท่ีขึ้นบัญชีนวัตกรรมอย่างชัดเจน 

- ยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้
จุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย ได้แก่ การกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับของสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน

และความสอดคล้องของนโยบายดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- อันดับนโยบายของภาครัฐที่มีต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการสนับสนุน
และความสอดคล้องของนโยบาย อันดับที่ 12 

(5) ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

• เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
อย่างน้อยร้อยละ 5 

- มูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีแรก 
(ปี 2566 – 2570 ) จำนวน 600,000 ล้านบาท 

2) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
• แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาศูนย์กลางการแปรรูปการเกษตรและการประมงภาคใต้  
- พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
- พัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไก

สำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 

- การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
- การลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
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- เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่มากข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 

- มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 100,000 ล้านบาท 

(6) ประเด็น 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก อยู่ใน
ระดับต่ำกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 

2) แผนย่อย 3.1 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา 

- ส ่งเสริมการบริโภคและการผลิตที ่ย ั ่งย ืน โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรมตามแนวอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกำหนดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนในระดับประเทศ  

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

- ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 55 คะแนน 
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
(1) ด้านเศรษฐกิจ 

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
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 
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 13 การเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี Big Data  
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 16 การเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อย 
หัวข้อย่อย 1.3 ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation 

Ecosystem) 
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การจัดตั้งศูนย์กลางวิจัยและพัฒนา 

(2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

ประเด็นปฏิรูป เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
- ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งกำเนิดให้มี

ประสิทธิภาพ 
- ประเด็นย่อยที ่ 1.4 ขยายบทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 
- ประเด็นย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่

การขออนุมัติก่อสร้าง 
- ประเด็นย่อยที่ 1.7 กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพ ื ่อจ ูงใจให ้โรงงานจ ัดการมลพิษท ี ่ต ้นทาง มลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
๑) เป้าหมายหลัก เพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 

หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน  

เมื่อสิ้นสุด แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
ตัวชี้วัดที ่1.3 พ้ืนที่ท าเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ิมขึ้นเป็น 10 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 13  
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร 

และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อสิ้นสุด 

แผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของ
ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 

ตัวชี ้ว ัดที่ 3.2 จำนวนกลุ ่มเกษตรกรในชั ้นที่  1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของ 
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดีตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ผู้ประกอบการเกษตรเพ่ิมข้ึน (ตามการประเมินของ กษ.) ปีละ 4,000 ราย 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆเพ่ือการใช้ในประเทศและส่งออก 
ตัวชี ้ว ัดที่ 1.1 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที ่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ) จำนวน 

282,240 คัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 
ตัวชี ้ว ัดที่ 1.2 ปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (ยานยนต์ที ่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ) จำนวน

380,250 คัน คิดเป็นร้อยละ 17 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ปริมาณรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า

40,000 คัน ภายในปี2570 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีหรือ

อัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
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เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู่อันดับ 1 
ใน 10 ของโลก 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมไม่น้อยกว่า 
130,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  14 
ราย และเกิดการลงทุนเทคโนโลยีสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 จำนวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเข้า 
มาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมใหม่เพ่ิมข้ึน 5,000 คน ภายในปี 2570 

เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาน

ยนต์เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนไม่น้อยกว่า  

30,000 คน ภายในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพิ่มขึ้น 5,000 หัวจ่าย

ภายในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักทั้งหมดของ

ยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 15 ฉบับต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 มลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ 4 ต่อปี 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพื่อการ

พัฒนาการบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 

(1) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปีหรือ 
(2) สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่2.2 
(1) มูลค่าการส่งออกของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 
(2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของปริมาณการ

ส่งออกสินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี 
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เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 25 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 11 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแข่งขันได้ 
เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเติบโตและ

แข่งขันได ้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 

(1) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคมต่อ
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 

(2) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อจำนวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570 

(3) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจำนวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35 ในปี 2570 

(4) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ขยายตัวไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ …ต่อปี (อยู่ระหว่างรอข้อมูล) 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวไม่ต ่ำกว่าร้อยละ 12 ต่อปีสัดส่วน
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าถึงสินเชื่อต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ … ในปี 2570 (อยู่ระหว่างรอข้อมูล) และสัดส่วนปริมาณสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อปริมาณสินเชื่อรวม เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ … ในปี 2570 (อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า …
ราย ต่อปีและปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ได้รับ ไม่น้อยกว่า … ล้านบาท ต่อปี 
(อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้และหนี้ที่ยังค้างชำระ) ต่อจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้รวม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ… ต่อปีและสัดส่วนปริมาณหนี้เสียต่อปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ … ต่อปี (อยู่ระหว่าง
การพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา) 

เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถ 
ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งออก
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และ
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน เป็นร้อย
ละ 20 ภายในปี 2570 ต่อปี (อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล) 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีฐาน (ปี 2565) 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
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10,000 รายต่อปีภายในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 25 ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ ขยายตัว

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 2.7 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัว

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิผลจากภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงมาตรการ/โครงการของ 
ภาครัฐและบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐไม่น้อยกว่า … รายต่อป ี(รอข้อมูล) 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการร่วมลงทุนระดับโลกและ 
จำนวนสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมบ่มเพาะในระดับโลก มีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

… รายต่อป ี(รอข้อมูล) 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนสตาร์ทอัพ ซีรีย์ซีเพิ่มขึ้นเป็น 20 ราย ภายในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี 

หมุดหมายที ่8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ยกเว้นกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานทำไม่เกินร้อยละ 13 ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 105 พ้ืนที ่ภายในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจำนวนมากขึ้น 

หมุดหมายที1่0 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
เป้าหมายที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสร้างมูลค่า
และรายได้จากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2570 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก วัสดุก่อสร้างเกษตร-

อาหาร) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570 

เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ในปี2570 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติร้อยละ 33 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ร้อยละ 12 ของพ้ืนที่ประเทศภายในปี 2570 
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เป้าหมายที่ 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ
ลดลง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 24 ภายในปี2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
ของประเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ภายในปี 2570 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะต่อหัวในปี2570 ลดลงจากป2ี560 ร้อยละ 10 
 

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
• แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
“ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจของส่วนราชการ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) ขับเคลื ่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื ่อเปลี ่ยนผ่าน

อุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 
3) ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
4) พัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพ่ือยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ 
ภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
- ภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 
- ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมได้รับการ

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมแนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต

และต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม 
- พัฒนาผู ้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มี

สมรรถนะสูง และขีดความสามารถในการประกอบการ 
(2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการเติบโตของ 

อุตสาหกรรมยุคใหม่ 
เป้าหมาย 

- การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
- ลดข้อจำกัด อุปสรรค และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและระบบนิเวศอุตสาหกรรมในการ 

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
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แนวทางการพัฒนา 
- กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
- สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทั ้งในและต่างประเทศเพื ่อยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาโครงสร้างสนับสนุนด้านการทดสอบ และรับรองมาตรฐานเพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายและเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
- ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุนและประกอบการ 

(3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG 
Model 

เป้าหมาย 
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- บริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
- พัฒนากลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมาย 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
(4) แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

- ปฏิรูปองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
- พัฒนาองค์กรให้มีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ว ัฒนธรรมองค์กรให้ทันสมัยเพื ่อรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมและให้การบริการที่มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
• แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
วิสัยทัศน์ 
“บูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1) กำหนด ขับเคลื ่อนนโยบายและแผนปฏิบัต ิราชการกระทรวงเพื ่อยกระดับ
อุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ 

2) ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
3) สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ 
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เรื่องท่ี 1 การผลักดันนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เพื่อผลักดันนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ และมีระบบการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานแผนงาน/โครงการที ่ผู ้บริหารและผู ้เกี ่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับการ
ปฏิบัติงาน และทบทวนแผนขององค์กรต่อไป โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ จำนวน 483.2058 ล้าน
บาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ขับเคลื่อนกลไกในการผลักดันนโยบายของกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ 
2) สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อบูรณาการนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ ภายในกระทรวง 

และสนับสนุนความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
3) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อน าไปสู่การต่อยอด ปรับปรุง 

หรือพัฒนาแนวทางเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ 

เรื่องท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข ่งข ันให ้ก ับผ ู ้ประกอบการ  โดยม ีประมาณการวงเง ินงบประมาณ จำนวน 
10,585.8318 ล้านบาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) สนับสนุนการลงทุนของโรงงานภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพส่วนภูมิภาค 
2) เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาค 
3) บูรณาการการทำงานกับเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4) เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดและแหล่งเงินทุนให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน 
5) ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการลงทุนและพัฒนาการประกอบการ 

เรื่องท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนด้วย BCG Model 
เพื ่อกำกับดูแลสถานประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมายและส่งเสร ิมให้

อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่  
โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ จำนวน 2,631.0596 ล้านบาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิด BCG Model เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

2) พัฒนาระบบกลไกในการก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

3) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4) พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นและชุมชน 

5) เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้าใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

6) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคให้เพ่ิมข้ึน 
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เรื่องท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถบริการผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีประมาณการวงเงินงบประมาณ จำนวน 
901.8638 ล้านบาท และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื ่อรองรับการ
ขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ 

2) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต และรองรับ
การปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ 

4) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

• แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ : ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรด้วยนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) 

➢ เป้าประสงค์ 
เพ่ือยกระดับและสร้างมูลค่าที่สูงขึ้นให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป สู่อุตสาหกรรรมขั้น

สูง (Medical Grade และ Healthy Industry) โดยเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อน
ผ่านกลไกการบูรณาการกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับอุตสาหกรรม
หลักของจังหวัด 

➢ กลยุทธ์ / โครงการ 
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเร่งสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรม

อาหารสู่ผลิตภัณฑ์ข้ันสูง ที่มีความปลอดภัยเพ่ือสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร ด้วยนวัตกรรม 

➢ เป้าประสงค์ 
1. ผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร (กระชาย ขม้ินขาว กระท่อม) สามารถจำหน่ายสร้างรายได้

และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและการส่งออก 

➢ กลยุทธ์ / โครงการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ

มีคุณค่า 
กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

➢ เป้าประสงค์ 
เพื่อให้การประกอบการอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการของเสีย  และของเหลือใช้ 

ที่ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำของเสียและเศษวัสดุไปใช้ในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจรตามหลัก 
Circular Economy 

➢ กลยุทธ์ / โครงการ 
กลยุทธ ์ที่  ๑ พัฒนาระบบการจ ัดการอุตสาหกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหม ุนเว ียน 

เพ่ืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบ (PlatForm) การบริหารจัดการระบบการผลิต การพัฒนาและ

บริหารจัดการสถานณการณ์ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ 
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 257.0)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570) จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ั ่งอ่าวไทย โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา ประเทศและ
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบาย
ระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ประกอบกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที ่ นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา เพ่ือผลักดันให้ภาคการผลิตมีความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน  

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

3.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
๑) ความเป็นมา 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (East Coast Southern Sub region) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทำเลที่ตั้ง
มีความเกี ่ยวข้องกับศูนย์กลางของความเจริญรุ ่งเรืองของอาณาจั กรโบราณในอดีตของคาบสมุทรมลายู  
คือ อาณาจักรตามพรลิงค์ และอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงทางการค้า และการเผย
แผ่ศาสนาจากอินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากมาย ได้แก่ โบราณสถานเขาคา โบราณสถานโมคลาน และวัดพระบรมธาตุ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา แหล่งโบราณคดี เขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี วัดเขียน จังหวัดพัทลุง สุสานสุลต่านสลัยมานชาห์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
เมืองโบราณสถาน สทิงพระ อำเภอสทิงพระ ซากสถูปบนเขาน้อย อำเภอสทิงพระ และวัดพะโค๊ะ อำเภอสทิงพระ 
เป็นต้น ส่งผลให้มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
จังหวัดชุมพร เช่น ประเพณีงานเทิดพระเกียรติ เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด งาน
ประเพณีแห่พระแข่งเรือ งานเปิดโลกทะเลชุมพร งานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถ้วยพระราชทานคลองใน
หลวง (หัววัง – พนังตัก) งานวันผลไม้หลังสวน ล่องแพอำเภอพะโต๊ะ งานส่งเสริมประเพณีข้ึนเบญจา งานขึ้นถ้ำ
รับร่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น ประเพณีชักพระหรือลากพระ กีฬาชนควาย งานวันเงาะโรงเรียน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ แห่ผ้าขึ้นธาตุ ลากพระ จังหวัดพัทลุง เช่น งานประเพณีแข่ง
โพนลากพระ (ชักพระ) การละเล่นซัดต้ม ประเพณีชิงเปรต งานวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานมหกรรมชิงแชมป์
หนังตะลุงและโนรานาฏศิลป์เมืองใต้  จังหวัดสงขลา เช่น ประเพณีลากพระจังหวัดสงขลา ตักบาตรเทโว  
ตักบาตรเดือนสิบ เทศกาลโคมไฟ ไหว้พระจันทร์ เป็นต้น 

 

 

http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/ประเพณีชักพระหรือลากพระ.html
http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/กีฬาชนควาย.html
http://www.hoteldirect.in.th/เทศกาล/สุราษฎร์ธานี/งานวันเงาะโรงเรียน.html
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๒) ลักษณะทางกายภาพ  
๒.๑) อาณาเขต 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีอาณาเขตติดต่อกับกลุ่มจังหวัด ๓ กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดังนี้ 

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่อำเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย  
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตั้งแต่อำเภอกระบุรี  

จังหวัดระนอง ถึงอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และติดกับเขตตะนาว
ศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

ด้านทิศใต้ ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่อำเภอหนองจิก และอำเภอโคก
โพธิ ์ จังหวัดปัตตานี อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  
และบูกิตกายู- ฮีตัม รัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซีย และเมืองปาดังเบซาร์ 
รัฐปะลิศ ประเทศมาเลเซีย ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

   ๒.๒) ลักษณะภูมิประเทศ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยมีพื้นที่รวมมากที่สุดของภาคใต้ คือ ๓๙,๖๖๒,๗๑๓ ตาราง

กิโลเมตร หรือ ๒๔,๗๘๕,๕๓๙ ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๙ ของพื้นที่ภาคใต้ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่
มากที่สุด คือ ๑๒,๘๙๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘.๐๖ ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา 
ชุมพร และพัทลุง ตามลำดับ จำแนกเป็นรายจังหวัดได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ :  พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

  ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง , กรมการปกครอง , กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายทะเล และพ้ืนที่เชิงเขาตอนกลางของ
คาบสมุทร ได้แก่ เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต โดยมีชายฝั ่งทะเล  
ยาวประมาณ ๘๑๗ กิโลเมตร บางส่วนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ได้แก่ ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา 
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ป่าชายเลนทุ่งคา - สวี จังหวัดชุมพร หมู่เกาะอ่างทอง และในบาง คลองร้อย
สาย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพื้นที่เหล่านี้นอกจากจะมีคุณค่าในเชิงนิเวศน์แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดอีกด้วย   

 

จังหวัด 
พ้ืนที่ อันดับระดับภาค 

(ภาคใต้) 
อันดับระดับกลุ่ม

จังหวัด ตารางกิโลเมตร ไร่ 
ชุมพร ๖,๐๑๐,๘๔๙ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๔ 
สุราษฎร์ธาน ี ๑๒,๘๙๑,๐๐๐ ๘,๐๖๐,๐๐๐ ๑ ๑ 
นครศรีธรรมราช ๙,๙๔๒,๕๐๒ ๖,๒๑๔,๐๖๔ ๒ ๒ 
พัทลุง ๓,๔๒๔,๔๗๓ ๒,๑๔๐,๒๙๕ ๑๐ ๕ 
สงขลา ๗,๓๙๓,๘๘๙ ๔,๖๒๑,๑๘๐ ๓ ๓ 
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๒.๓) สภาพภูมิอากาศ 
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย  

และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากคาบสมุทรอินเดีย ภูมิประเทศโดยรวมจึงเป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกยาวนานระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึง มกราคมของทุกปี จำแนกฤดูกาลได้ ๒ ฤดู  ดังนี้ 

• ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดู อุณหภูมิเฉลี่ย 
  ประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส 

• ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมกราคม  โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม  
ถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกปานกลาง     
ส่วนฝนตกหนักจะเกิดในช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 

 ๒.๔) แหล่งน้ำสำคัญ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญ  ดังนี้ 
• ลุ่มน้ำตาปี ครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

กระบี่ พังงา และระนอง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๓,๔๕๔ ตาราง
กิโลเมตร ลุ่มน้ำตาปีมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติในลุ่มน้ำมากเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ  
ในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งในสภาพปัจจุบันและสภาพในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานจนเต็มศักยภาพของพื้นที่ 
และยังมีปริมาตรความจุเก็บกักมากเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำแต่เนื่องจากปริมาตรความจุ
ใช้งานส่วนใหญ่เป็นปริมาตรความจุของเขื่อนรัชชประภา ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำย่อยคลองพระแสงเป็นลำน้ำสาขาของ
แม่น้ำพุมดวงและไหลมาบรรจบกับแม่น้ำตาปีบริเวณอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตอนล่างของแม่
น้ำตาปี จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความจุใช้งานนี้กับพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีที่อยู่เหนือจุดบรรจบขึ้นมาได้ ส่งผลให้
ยังคงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ที่ระบบเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำส่งไปไม่ทั่วถึงแต่สภาพ
ปัญหาไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกชุกในพื้นที่ลุ่มน้ำ 

• ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ มีเนื้อที่ ๙,๘๐๗  
ตารางกิโลเมตร (๖,๑๒๙,๓๗๕ ไร่) แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพื้นดินมีเนื้อที่ประมาณ ๘,๗๖๑ ตาราง
กิโลเมตร และส่วนที่เป็นพื้นน้ำ มีพื้นที่ประมาณ ๑,๐๔๖ ตารางกิโลเมตร มีความกว้างจากทิศตะวันตก ไปทิศ
ตะวันออกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ส่วนความยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่  
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช   

• ลุ่มน้ำปากพนัง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด  
ไหลผ่านอำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอำเภอหัวไทรไหลมารวมกันที่บ้านปากแพรก กลายเป็น 
แม่น้ำปากพนังไหลลงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช นับเป็นแม่น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดมาก โดยเฉพาะ 
ทางการเกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ำปากพนังและสาขาเป็นบริเวณพื้นที่ราบ มีพื้นที่นากว่า ๕๐๐ ,๐๐๐ ไร่  
มีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน และแม่น้ำปาก
พนังเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดกลางกุ้งกุลาดำนครศรีธรรมราช 

• แม่น้ำชุมพร เกิดจากเทือกเขาในตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไป
ทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ แล้วไหลผ่านตำบลวังไผ่บ้านขุนกระทิง ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเล
บริเวณตอนเหนือของอ่าวสวีที่ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองชุมพรมีความยาว ๕๐ กิโลเมตร มีน้ำตลอดทั้งปี 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ไม่มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่ชัดเจน แหล่งน้ำ                 
ตามธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจึงมาจากแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นเพียงลุ่มน้ำแคบ ๆ 
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แม่น้ำและคลองในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจึงเป็นแม่น้ำสายสั้น อัตราการไหลค่อนข้างแรง และมีการ
ตกตะกอนในลำน้ำน้อย แม่น้ำจะไหลลงสู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีลำน้ำสาย            
ที่สำคัญ ได้แก่ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน คลองกลาย คลองจันดี แม่น้ำตาปี คลองสินปุน คลองอิปัน                   
คลองสก  คลองแสง และคลองพุมดวง 

๓) การปกครอง/ประชากร 
 ๓.๑) การปกครอง 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีอาณาเขตการปกครองครอบคลุม ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ๗๗ 

อำเภอ ๕๖๓ ตำบล ๕,๐๖๕ หมู่บ้าน และ ๖๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ : เขตการปกครอง 
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล อบต. 

ชุมพร ๘ ๗๐ ๗๔๔ ๑ ๒๗ ๕๑ 
สุราษฎร์ธาน ี ๑๙ ๑๓๑ ๑,๐๗๕ ๑ ๔๐ ๙๗ 
นครศรีธรรมราช ๒๓ ๑๗๐ ๑,๕๕๓ ๑ ๕๔ ๑๓๐ 
พัทลุง ๑๑ ๖๕ ๖๗๐ ๑ ๔๙ ๒๔ 
สงขลา ๑๖ ๑๒๗ ๑,๐๒๓ ๑ ๔๘ ๙๒ 
รวมท้ังหมด ๗๗ ๕๖๓ ๕,๐๖๕ ๕ ๒๑๘ ๓๙๔ 

ที่มา :  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓.๒) ประชากร 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีประชากรในปี พ.ศ.๒๕๖3 จำนวน ๕.04 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  

๗.75 ของประเทศ และร้อยละ ๕๓.๗5 ของภาคใต้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรมากที่สุด ๑.๕4 ล้าน
คน รองลงมา คือจังหวัดสงขลา ๑.๔1 ล้านคน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑.๐๗ ล้านคน จังหวัดพัทลุง ๐.๕๒ ล้านคน 
และจังหวัดชุมพร จำนวน ๐.๕0 ล้านคน  
 ตารางท่ี 3 : จำนวนประชากรของกลุ่มจังหวัดเปรียบเทียบกับภาคใต้ และประเทศ       

(หน่วย : คน) 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 2563 
ประเทศ ๖3,257,230 ๖4,627,465 ๖4,816,825 ๖4,929,153 65,007,464 
ภาคใต้ ๙,163,๑49 ๙,๓๙๙,๕๗๘ ๙,๔๕๔,๑๙๓ ๙,๔๙๓,๗๕๗ 9,371,992 
กลุ่มภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 4,980,737 4,997,846 ๕,014,394 ๕,024,๐69 5,037,874 
(คิดเป็นร้อยละของประเทศ) ๗.87 ๗.73 ๗.74 ๗.75 7.75 
(คิดเป็นร้อยละของภาคใต้) ๕๔.36 ๕4.05 ๕๓.93 ๕๓.81 53.75 
(ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง) ๐.26 ๐.๓4 ๐.๓3 ๐.๑๙ 0.27 

ชุมพร 499,132 ๕๐0,924 ๕02,237 ๕02,237 504,000 
สุราษฎร์ธาน ี ๑,๐35,820 ๑,๐41,483 ๑,๐46,610 ๑,๐46,610 1,056,253 
นครศรีธรรมราช ๑,๕35,216 ๑,๕37,847 ๑,๕4๐,๔79 ๑,๕40,479 1,544,065 
พัทลุง ๕19,854 ๕๒0,969 ๕๒1,173 ๕๒1,173 521,847 
สงขลา ๑,390,715 ๑,396,623 ๑,๔03,895 ๑,๔03,895 1,411,709 

กลุม่ภาคใต้ฝ่ังอันดามนั ๒,๒28,947 ๒,๒44,739 ๒,259,360 ๒,272,010 2,276,522 
กลุ่มภาคใต้ชายแดน 1,953,465 ๒,๐04,๓28 ๒,๐23,789 ๒,๐40,193 2,057,596 

ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสัดส่วนโครงสร้าง
ประชากรที่มีอายุ ๖0 ปีขึ้นไป ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ มีสัดส่วน ๑๕.๓๓ , ๑๔.๘๒ , ๑๗.๑๓ ตามลำดับ จากการ
ที่อัตราประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีปัญหาการพึ่งพิง  เนื่องจาก
ประชากรวัยเด็กยังลดลง ทำให้อัตราวัยแรงงนลดลง โดยกำลังแรงงานรวม ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน 
๓,๐๑๓,๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๑ ของประชากรของกลุ่มจังหวัด และร้อยละ ๕๗.๓๖ ของกำลังแรงงาน
ภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นกำลังแรงงานที่มากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งกำลังแรงงานรวม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีกำลังแรงงาน จำนวน ๒,๙๓๔,๓๙๙ คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๙  

สำหรับอัตราการว่างงานในปี ๒๕๖๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒ ของ
กำลังแรงงานรวม ซึ่งต่ำกว่าระดับภาคใต้ และประเทศ ที่ร้อยละ ๒.๓๘ และ ๑.๖๙ โดยมีอัตราการ  ว่างงาน
สูงสุด ที่จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ รองลงมาคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง  และ
ชุมพร ๑.๒๔ , ๑.๒๑ , ๑.๒๐ และ 0.๔๔ ตามลำดับ 

ตารางท่ี 4 : สัดส่วนโครงสร้างประชากรตามช่วงอายุของภาคใต้ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด / กลุ่มจงัหวัด 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๐-๑๔ ๑๕-๕๙ ๖๐+ ๐-๑๔ ๑๕-๕๙ ๖๐+ ๐-๑๔ ๑๕-๕๙ ๖๐+ ๐-๑๔ ๑๕-๕๙ ๖๐+ 
ประเทศ ๑๗.๔๙ ๖๖.๖๙ ๑๕.๘๒ ๑๗.๒๑ ๖๗.๕๐ ๑๕.๓๐ ๑๖.๘๖ ๖๗.๒๔ ๑๕.๙๐ ๑๖.๔๙ ๖๕.๖๑ ๑๗.๙๐ 
ภาคใต ้ ๒๑.๑๘ ๖๔.๙๗ ๑๓.๘๕ ๒๐.๙๒ ๖๕.๗๓ ๑๓.๓๕ ๒๐.๖๐ ๖๕.๖๑ ๑๓.๗๙ ๒๐.๒๑ ๖๔.๔๐ ๑๕.๓๙ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๑๙.๑๙ ๖๕.๔๘ ๑๕.๓๓ ๑๘.๙๒ ๖๖.๒๖ ๑๔.๘๒ ๑๘.๕๙ ๖๖.๐๖ ๑๕.๓๕ ๑๘.๒๑ ๖๔.๖๖ ๑๗.๑๓ 

ชุมพร ๑๗.๗๖ ๖๖.๐๘ ๑๖.๑๖ ๑๗.๕๖ ๖๖.๘๒ ๑๕.๖๒ ๑๗.๒๔ ๖๖.๕๗ ๑๖.๒๗ ๑๖.๘๙ ๖๔.๙๐ ๑๘.๒๐ 
สุราษฎร์ธาน ี ๑๙.๘๙ ๖๖.๒๔ ๑๓.๘๗ ๑๙.๖๙ ๖๖.๙๑ ๑๓.๔๐ ๑๙.๔๗ ๖๖.๙๘ ๑๓.๙๖ ๑๘.๙๘ ๖๕.๔๐ ๑๕.๖๒ 
นครศรีธรรมราช ๑๘.๕๔ ๖๕.๓๓ ๑๖.๑๓ ๑๘.๒๕ ๖๖.๑๒ ๑๕.๖๒ ๑๗.๙๖ ๖๕.๙๖ ๑๖.๑๗ ๑๗.๖๓ ๖๔.๔๖ ๑๗.๙๑ 
พัทลุง ๑๗.๙๑ ๖๔.๘๖ ๑๗.๒๓ ๑๗.๗ ๖๕.๕๘ ๑๖.๗๒ ๑๗.๓๕ ๖๕.๓๕ ๑๗.๒๗ ๑๖.๙๘ ๖๓.๘๓ ๑๙.๑๘ 
สงขลา ๒๐.๓๗ ๖๕.๑๑ ๑๔.๕๒ ๒๐.๐๓ ๖๕.๙๗ ๑๔.๐๐ ๑๙.๖๗ ๖๖.๐๒ ๑๔.๕๖ ๑๙.๑๘ ๖๔.๕๕ ๑๖.๒๗ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๒๑.๒๑ ๖๕.๙๗ ๑๒.๘๒ ๒๐.๙๑ ๖๖.๗๒ ๑๒.๓๖ ๒๐.๕๔ ๖๖.๖๒ ๑๒.๘๔ ๒๐.๐๐ ๖๕.๔๗ ๑๔.๕๓ 
กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน ๒๖.๑๑ ๖๒.๕๖ ๑๑.๓๓ ๒๕.๘๖ ๖๓.๓๓ ๑๐.๘๐ ๒๕.๖๑ ๖๓.๓๘ ๑๑.๐๑ ๒๕.๓๗ ๖๒.๕๖ ๑๒.๐๗ 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ

๔) ข้อมูลเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยในปี ๒๕๖๒  

มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจำปี จำนวน ๗๙0,๓๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๓ ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคใต้ กลุ่มจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรองลงมา ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕๔๔,๑๔๕ ล้านบาท และ ๑๓๙,๑๗๓ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ ๓๖.๙๓ และ ๙.๔๔ ตามลำดับ 

ด้านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในปี ๒๕๖๒  มีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ ๔.0๑ ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2๕๖๑ ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๔.0๒ และสูงกว่าระดับภาค 
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่ร้อยละ ๒.๙๗  ๒.๓๗ และ -o.๔๖ 
ตามลำดับ 

โดยจังหวัดที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๘๔ รองลงมา
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ร้อยละ ๘.๔๘ , ๑.๘๗ , ๑.๑๘ ตามลำดับ  
ส่วนจังหวัดสงขลา ร้อยละ -๒.๐๙ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยเฉลี ่ยต่อหัว (GRP Per Capita)  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าระดับภาคและประเทศ โดยในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เฉลี่ยต่อหัว มีค่าเฉลี่ย ๑๔๙,๓๐๒ บาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ที่มีค่าเฉลี่ย ๑๔๑,๖๑๗ บาท 
ซึ่งต่ำกว่าระดับภาค และระดับประเทศ ที่มีค่าเฉลี่ย ๑๕๓,๖๕๙ ๒๔๓,๗๘๗ บาท ตามลำดับ และต่ำกว่ากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามันที่มีค่าเฉลี่ย ๒๒๑,๕๔๐ บาท แต่สูงกว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มีค่าเฉลี่ย 
๗๕,๖๑๐ บาท โดยจังหวัดในกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยที่มีค่าเฉลี ่ยต่อหัวสูงที่สุด คือ จังหวัดชุมพร  
มีค่าเฉลี่ยต่อหัว ๒๓๒,๘๑๗ บาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ ๓ ของภาคใต้ (รองจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่อหัว ๔๒๘๔,๓๕๑ และ ๓๓๓,๗๑๕ บาท ตามลำดับ) รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ย 
๑๘๔,๒๑๔ บาท จังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย ๑๔๙,๗๒๗ บาท จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าเฉลี่ย ๑๑๙ ,๕๘๙ 
บาท และจังหวัดในกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ จังหวัดพัทลุง มีค่าเฉลี่ย ๗๕,๗๒๖ บาทต่อหัว 

ตารางท่ี 5 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๖2 

จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

(ล้านบาท) 
ประชากร  

(๑,๐๐๐ คน) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว 

(บาท) 
ประเทศ ๑๖,898,086 ๖๙,315 ๒43,787 
ภาคใต้ ๑,๔73,623 ๙,๕90 ๑53,659 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๗90,305 5,293 149,302 

ชุมพร 116,164 499 232,817 
สุราษฎร์ธาน ี 210,396 1,142 184,214 
นครศรีธรรมราช 180,727 1,511 119,589 
พัทลุง 37,247 492 75,726 
สงขลา 245,771 1,649 149,027 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 544,145 2,456 221,540 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 139,173 1,841 75,610 

 ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ด้านการเกษตร 
การเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยในปี ๒๕๖๒  

การผลิตภาคกรเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีมูลค่า ๑๙๔,๑๕๘ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๖๑ ที่
มีมูลค่า ๑๖๘,๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๓.๖๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคเกษตรของภาคใต้ 
รองลงมา คือ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มีมูลค่า ๘๓ ,๔๐๐ ล้านบาท 
และ ๓๙,๓๓๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๘.๗๓ และ ๑๓.๕๕ ตามลำดับมูลค่าการเกษตรส่วนใหญ่มา
จากพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และสินค้าประมงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ยางพารา 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเนื้อที่กรีดได้ ๖.๗๐๕ ล้านไร่ ลดลง ๑๗ ,๕๖๓ ไร่ จากปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ 0.๒๖ มี
ผลผลิตจากยางพารา ๑.๖๙๒ ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๗.๕๕ ของผลผลิตของภาคใต้ ซึ่งลดลงจากปี 
๒๕๖0 ที่มีปริมาณผลผลิต ๑.๗๗2 ล้านตัน หรือสัดส่วน ร้อยละ ๕๗.๕๕ ของมูลค่ารวมของภาคใต้ ซึ่งปริมาณ
ผลผลิตดังกล่าว มากเป็นอันดับ ๑ ของภาคใต้ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตมากเป็นอันดับ ๑ ปริมาณ 0.๕๖๗ ล้านต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๘  ของผลผลิตของกลุ่ม
จังหวัด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดชุมพร คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๘ 
๒๒.๙๕ ๑๒.๕๑ และร้อยละ ๖.๕๘ ตามลำดับ 

ผลผลิตยางพารา และผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๓ คือ ๑.๗๗๖ ๑.๗๗๓ และ ๑.๖๙๒ ล้านต้น ตามลำดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่ ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 
คือ ๒๖๖ ๒๖๔ และ ๒๕๒ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 

ตารางท่ี 6 : พื้นที่ ผลผลิต และมูลค่ายางพาราของภาคใต้ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ภาค/จังหวัด 
เนื้อท่ียืนต้น (ไร่) เนื้อท่ีกรีดยางได้ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร (กก.) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ประเทศ 22,626,277 22,530,503 22,355,388 20,023,099 20,455,794 20,579,196 4,813,527 4,839,952 4,963,628 240 237 228 
ใต้ 13,584,115 13,508,158 13,291,917 11,983,353 12,071,712 12,068,507 3,125,294 3,080,967 2,918,184 261 255 242 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย 

7,550,873 7,505,025 7,434,064 6,676,114 6,722,131 6,704,613 1,776,327 1,773,210 1,691,512 266 264 252 

ชุมพร 524,345 516,078 511,836 477,060 467,200 458,148 123,081 121,472 111,330 258 260 243 
สุราษฎร์ธานี 2,393,126 2,373,383 2,336,685 2,169,154 2,163,432 2,124,613 576,995 566,819 529,029 266 262 249 
นครศรีธรรมราช 1,779,284 1,766,025 1,738,133 1,554,361 1,570,319 1,552,741 402,579 408,283 388,185 259 260 250 
พัทลุง 889,323 886,234 883,005 798,083 816,420 833,410 210,694 216,351 211,686 264 265 254 
สงขลา 1,964,795 1,963,305 1,964,405 1,677,456 1,704,760 1,735,701 462,978 460,285 451,282 276 270 260 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ต่อภาคใต้ (%) 

55.59 55.56 55.93 55.71 55.68 55.55 56.84 57.55 57.96 102.02 103.36 104.34 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ต่อประเทศ (%) 

33.37 33.37 33.31 34.72 33.34 32.86 37.75 36.90 36.64 108.47 110.83 111.39 

สัดส่วนภาคใต้ต่อ
ประเทศ (%) 

60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 60.38 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๖๓ 
 ประมวลโดย  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

๒) ปาล์มน้ำมัน 
ในปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีผลผลิตจากการปลูกปาล์มน้ำมัน ๘,๕๓๗ ล้านตัน ลดลง

จากปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีปริมาณผลผลิต ๘,๙๔๗ ล้านตัน โดยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน รวม ๓,๒๘๐ ล้านไร่ และเป็น
พ้ืนที่ให้ผลผลิตรวม ๓,0๖๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗ ของพ้ืนที่ให้ผลผลิตของภาคใต้ ซึ่งมากเป็นลำดับ ๑  
ของภาคใต้ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปริมาณผลผลิตมากเป็นลำดับ 
๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ ของกลุ่มจังหวัด รองลงมา ได้แก่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐, ๒๐.๓๒ , ๒.๔๓ และร้อยละ ๒.๐๒ ตามลำดับ 

ผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่มีแนวโน้มลดลงจากปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ คือ ๓,๐๓๗ ๓,๐๓๕ และ ๒,๗๘๗ 
กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รองลงมาคือ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง และจังหวัดสงขลา ที่มีผลผลิตต่อไร่ ๒ ,๘๔๑ , ๒,๘๓๗ , ๒,๗๓๕ , ๒,๕๘๒ 
และ จำนวน ๒,๓๖๙ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 7 : เนื้อที่ และผลผลิตปาล์มน้ำมันของภาคใต้ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ภาค/จังหวัด 
เนื้อท่ียืนต้น (ไร่) เนื้อท่ีให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร (กก.) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ประเทศ 5,995,393 6,102,852 6,310,858 5,335,814 5,662,997 5,876,941 15,483,534 16,408,440 15,656,636 2,902 2,897 2,664 
ใต้ 5,157,260 5,234,137 5,395,404 4,606,857 4,883,014 5,057,297 13,915,886 14,784,987 14,052,432 3,021 3,028 2,779 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝ่ังอ่าวไทย 

3,114,172 3,168,283 3,279,714 2,801,294 2,947,649 3,063,355 8,506,880 8,947,446 8,536,789 3,037 3,035 2,787 

ชุมพร 1,026,000 1,020,684 1,046,284 971,251 984,598 998,666 3,008,153 2,975,686 2,731,352 3,097 3,022 2,735 
สุราษฎร์ธานี 1,309,982 3,340,063 1,391,493 1,179,458 1,230,541 1,301,176 3,640,097 3,843,277 3,691,436 3,086 3,123 2,837 
นครศรีธรรมราช 620,395 633,412 661,967 530,058 590,984 610,470 1,553,088 1,766,993 1,734,345 2,930 2,990 2,841 
พัทลุง 80,629 95,396 100,331 57,997 70,439 80,272 148,996 187,394 207,262 2,569 2,660 2,582 
สงขลา 77,166 78,728 79,639 62,530 71,087 72,771 156,546 174,096 172,394 2,504 2,449 2,369 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อ
ภาคใต้ (%) 

60.38 60.53 60.79 60.81 60.37 60.57 61.13 60.52 60.75 100.53 100.25 104.29 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อ
ประเทศ (%) 

51.94 51.91 51.97 52.50 52.05 52.12 54.94 54.53 54.53 104.65 104.76 104.61 

สัดส่วนภาคใต้ต่อ
ประเทศ (%) 

86.02 85.77 85.49 86.34 86.23 86.05 89.88 90.11 89.75 104.10 104.50 104.30 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๖๓ 
ประมวลโดย  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

๓) ไม้ผล 
• ทุเรียน 
ในปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย มีผลผลิตจากทุเรียน ๔๒0 ,๑๒๑ ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 

๒๕๖๒ ซึ่งมีปริมาณผลผลิต ๓๘๕,๑๐๘ ตัน มีพ้ืนที่ปลูกทุเรียนรวม ๔๑๐,๒๓๙ ไร่ และเป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตรวม 
๓๐๙,๐๙๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๙ ของพื้นที่ให้ผลผลิตของภาคใต้ ซึ่งผลผลิตรวม  ๔๒๐,๑๒๑ ตัน ในปี 
๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘o.๙'๖ ของผลผลิตรวมของภาคใต้ ซึ่งมากเป็นลำดับ ๑ ของภาคใต้ โดยผลผลิต ส่วน
ใหญ่ของกลุ่มจังหวัดมาจากจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผลผลิตมากเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๑ ของกลุ่มจังหวัด 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และพัทลุง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๒ ๙.๓๘ ๒.๘๐ 
และ ๐.๓๙ ตามลำดับ  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีศักยภาพการผลิตทุเรียนต่อไร่ ในปี ๒๕๖๓ คือ ๑ ,๓๕๙ กิโลกรัมต่อ
ไร่ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ที่มีศักยภาพการผลิต ๑ ,๔๖๕ กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงคิดเป็น ร้อยละ ๗.๒๓ ซึ่งมีผลผลิต
เฉลี่ยสูงกว่าระดับภาคแต่ต่ำกว่าระดับประเทศ จังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชุมพร จำนวน ๑,๖๐๙ กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดพัทลุง ที่มีผลผลิตต่อไร่ จำนวน ๙๖๔ ๙๖๒ ๗๙๕ และจำนวน ๔๗๓ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 

ตารางท่ี 8 :  พื้นที่  ผลผลิต  และมูลค่าทุเรียนของภาคใต้ ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ภาค/จังหวัด Region/ 
Province 

เนื้อท่ียืนต้น (ไร่) 
Planted area (rais) 

เนื้อท่ีให้ผล (ไร่) 
Harvested area (rais) 

ผลผลิต (ตัน) 
Production (tons) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
Yield per rai (kg) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ประเทศ ๙๕๒,๔๔๓ ๑,๐๑๐,๑๑๖ ๑,๐๖๙,๖๖๘ ๖๗๙,๕๖๖ ๗๒๙,๔๖๖ ๗๙๗,๕๕๓ ๗๖๒,๕๖๗ ๑,๐๒๔,๗๙๔ ๑,๑๑๕,๙๙๘ ๑,๑๒๒ ๑,๔๐๕ ๑,๓๙๙ 
ใต้ ๕๓๒,๔๙๑ ๕๕๗,๐๘๑ ๕๘๖,๓๐๗ ๓๕๙,๑๓๕ ๓๘๔,๘๙๕ ๔๓๗,๙๙๓ ๓๑๑,๘๔๑ ๔๘๒,๑๔๐ ๕๑๘,๘๙๖ ๘๖๘ ๑,๒๕๓ ๑,๑๘๕ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๓๗๒,๓๗๒ ๓๙๓,๗๖๒ ๔๑๐,๒๓๙ ๒๓๓,๐๕๑ ๒๖๒,๘๔๒ ๓๐๙,๐๙๓ ๒๒๔,๔๖๓ ๓๘๕,๑๐๘ ๔๒๐,๑๒๑ ๙๖๓ ๑,๔๖๕ ๑,๓๕๙ 

ชุมพร ๒๑๗,๗๒๕ ๒๒๓,๘๘๖ ๒๓๒,๐๑๑ ๑๔๗,๒๐๑ ๑๕๗,๘๓๓ ๑๙๖,๑๕๘ ๑๕๔,๗๗๓ ๒๗๗,๗๒๙ ๓๑๕,๕๕๒ ๑๐๕๑ ๑,๗๖๐ ๑,๖๐๙ 
สุราษฎร์ธานี ๗๐,๕๒๐ ๗๖,๘๗๓ ๗๙,๙๙๔ ๒๘,๑๙๑ ๓๙,๐๓๙ ๔๐,๙๖๗ ๒๕,๓๖๘ ๔๕,๘๒๕ ๓๙,๓๙๖ ๙๐๐ ๑,๑๗๔ ๙๖๒ 
นครศรีธรรมราช ๖๒,๓๙๙ ๖๙,๘๐๕ ๗๓,๒๑๖ ๔๐,๒๕๗ ๔๘,๒๔๒ ๕๓,๖๗๐ ๓๒,๗๑๔ ๔๗,๘๕๕ ๕๑,๗๕๐ ๘๑๓ ๙๙๒ ๙๖๔ 
พัทลุง ๔,๗๗๗ ๔,๙๙๓ ๕,๙๒๗ ๓,๐๗๖ ๓,๓๔๖ ๓,๔๙๓ ๑๐๒๒ ๑,๔๙๐ ๑,๖๕๑ ๓๓๒ ๔๔๕ ๔๗๓ 
สงขลา ๑๖,๙๕๑ ๑๘,๒๐๕ ๑๙,๐๙๑ ๑๔,๓๒๖ ๑๔,๓๘๒ ๑๔,๘๐๕ ๑๐,๕๘๖ ๑๒,๒๐๙ ๑๑,๗๗๒ ๗๓๙ ๘๔๙ ๗๙๕ 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่29 
 

ภาค/จังหวัด Region/ 
Province 

เนื้อท่ียืนต้น (ไร่) 
Planted area (rais) 

เนื้อท่ีให้ผล (ไร่) 
Harvested area (rais) 

ผลผลิต (ตัน) 
Production (tons) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
Yield per rai (kg) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
สัดส่วนกลุ่มจังหวัดภาคใต้       
ฝั่งอ่าวไทยต่อภาคใต้ (%) 

๖๙.๙๓ ๗๐.๖๘ ๖๙.๙๗ ๖๔.๘๙ ๖๘.๒๙ ๗๐.๕๗ ๗๑.๙๘ ๗๙.๘๗ ๘๐.๙๖ ๑๑๐.๙๒ ๑๑๖.๙๗ ๑๑๔.๗๓ 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัดภาคใต้        
ฝั่งอ่าวไทยต่อประเทศ (%) 

๓๙.๑๐ ๓๘.๙๘ ๓๘.๓๕ ๓๔.๒๙ ๓๖.๐๓ ๓๘.๗๖ ๒๙.๔๔ ๓๗.๕๘ ๓๗.๖๕ ๘๕.๘๓ ๑๐๔.๒๙ ๙๗.๑๔ 

สัดส่วนภาคใต้ต่อประเทศ (%) ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๕ ๕๔.๘๑ ๕๒.๘๕ ๕๒.๗๖ ๕๔.๙๒ ๔๐.๘๙ ๔๗.๐๕ ๔๖.๕๐ ๗๗.๓๘ ๘๙.๑๗ ๘๔.๖๗ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๖๓ 
 ประมวลโดย  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

•  เงาะ  
ในปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย มีปริมาณการผลิตเงาะ  ๓๑ ,๘๑๔ ตัน ลดลงจากปี 

๒๕๖๒ ซึ่งมีปริมาณการผลิต ๕๑,๔๔๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๖ โดยมีพ้ืนที่ปลูกเงาะ รวม ๔๗,๔๓๒ ไร่และ
เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตรวม ๔๕,๙๑๓  ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๖ ของพื้นที่ให้ผลผลิตของภาคใต้ โดยพื้นที่ปลูก
เงาะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๑ มีพื้นที่ปลูกเงาะ ๕๑,๗๙๒ ไร่ ลดลงเหลือ ๔๘,๓๗๘ไร่ ในปี
๒๕๖๒ และ ๔๗,๔๓๒ ไร่ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งผลผลิตรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๘ ของผลผลิตรวมของภาคใต้นั้น
จัดเป็นลำดับ ๑ ของภาคใต้ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปริมาณ
ผลผลิตมากเป็นอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๒ ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาได้แก่ จังหวั ดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุงจังหวัดชุมพร และจังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๓ , ๖.๒๐ , ๕.๗ และร้อยละ ๓.๐๔ 
ตามลำดับ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย มีศักยภาพการผลิตเงาะต่อไร่ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ คือ ๙๗๐ , 
๑,๐๙๘ และ ๖๙๓ กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลผลิตเฉลี่ยสู งกว่าระดับภาค แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
จังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองลงมา คือ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ที่มีผลผลิตต่อไร่จำนวน ๗๙๕ , ๖๔๖ , ๕๙๙ , ๕๖๓ 
และ ๔๑๓ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 

ตารางท่ี 9 : พื้นที่ ผลผลิต และมูลค่าเงาะของภาคใต้ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ภาค/จังหวัด Region/ 
Province 

เนื้อท่ียืนต้น (ไร่) 
Planted area (rais) 

เนื้อท่ีให้ผล (ไร่) 
Harvested area (rais) 

ผลผลิต (ตัน) 
Production (tons) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
Yield per rai (kg) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ประเทศ ๒๓๙,๓๒๙ ๒๓๒,๕๐๑ ๒๓๐,๗๖๒ ๒๒๓,๖๑๘ ๒๑๓,๖๐๙ ๒๑๑,๓๗๗ ๒๕๙,๗๗๐ ๒๗๙,๙๘๐ ๒๗๐,๐๕๓ ๑,๑๖๒ ๑,๓๑๑ ๑,๒๗๘ 
ใต้ ๘๗,๙๓๔ ๗๘,๖๖๐ ๗๔,๖๖๘ ๘๕,๙๕๑ ๗๖,๔๙๒ ๗๒,๔๕๘ ๖๙,๗๘๖ ๗๑,๖๐๙ ๔๓,๑๑๙ ๘๑๒ ๙๓๖ ๕๙๕ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๕๑,๗๙๒ ๔๘,๓๗๘ ๔๗,๔๓๒ ๕๐,๕๙๐ ๔๖,๘๕๔ ๔๕,๙๑๓ ๔๙,๐๗๐ ๕๑,๔๔๗ ๓๑,๘๑๔ ๙๗๐ ๑,๐๙๘ ๖๙๓ 

ชุมพร ๒,๕๙๐ ๒,๕๙๐ ๒,๔๙๘ ๒,๔๘๐ ๒,๕๘๙ ๒,๔๙๗ ๘๕๖ ๒,๑๖๔ ๑,๖๑๔ ๓๔๕ ๘๓๖ ๖๔๖ 
สุราษฎร์ธานี ๒๗,๗๙๐ ๒๖,๖๗๗ ๒๖,๔๐๒ ๒๗,๓๑๗ ๒๖,๑๑๖ ๒๕,๘๔๘ ๓๗,๑๔๐ ๓๗,๘๑๙ ๒๐,๕๕๙ ๑๓๖๐ ๑,๔๔๘ ๗๙๕ 
นครศรีธรรมราช ๑๓,๑๙๗ ๑๒,๘๖๘ ๑๒,๗๐๖ ๑๒,๖๗๕ ๑๒,๑๑๐ ๑๑,๙๓๕ ๗,๕๙๖ ๗,๕๘๖ ๖,๗๐๑ ๕๙๙ ๖๒๖ ๕๖๑ 
พัทลุง ๕,๐๖๑ ๓,๔๖๒ ๓,๓๐๙ ๕,๐๓๒ ๓,๔๓๖ ๓,๒๙๔ ๑๘๐๐ ๑,๙๑๗ ๑,๙๗๔ ๓๕๘ ๕๕๘ ๕๙๙ 
สงขลา ๓,๑๕๔ ๒,๗๘๑ ๒,๕๑๗ ๓,๐๘๖ ๒,๖๐๓ ๒,๓๓๙ ๑๖๗๘ ๑,๙๖๑ ๙๖๖ ๕๔๔ ๗๕๓ ๔๑๓ 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทยต่อภาคใต้ (%) 

๕๘.๙๐ ๖๑.๕๐ ๖๓.๕๒  ๕๘.๘๖ ๖๑.๒๕ ๖๓.๓๖ ๗๐.๓๑ ๗๑.๘๔ ๗๓.๗๘ ๑๑๙.๔๖ ๑๑๗.๒๙ ๑๑๖.๔๔ 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทยต่อประเทศ (%) 

๒๑.๖๔ ๒๐.๘๑ ๒๐.๕๕ ๒๒.๖๒ ๒๑.๙๓ ๒๑.๗๒ ๑๘.๘๙ ๑๘.๓๘ ๑๑.๗๘ ๘๓.๕ ๘๓.๗๗ ๕๔.๒๔ 

สัดส่วนภาคใต้ต่อประเทศ (%) ๓๖.๗๔ ๓๓.๘๓ ๓๒.๓๖ ๓๘.๔๔ ๓๕.๘๑ ๓๔.๒๘ ๒๖.๘๖ ๒๕.๕๘ ๑๕.๙๗ ๖๙.๘๙ ๗๑.๔๒ ๔๖.๕๘ 

ที่มา  :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่30 
 

๔) ข้าว 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีปริมาณการผลิตข้าว ในปี ๒๕๖๓ ปริมาณ ๓๐๐.๑๒๑ ตัน เพิ่มขึ้น

จากปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีปริมาณผลผลิต ๒๕๕,๑๑๘ ตัน หรือร้อยละ ๑๔.๙๙ โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าว รวม ๖๒๑,๒๓๐ไร่ 
และเป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตรวม ๖๐๒.๗๘๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๑ ของพ้ืนที่ ให้ผลผลิตของภาคใต้ ซึ่งผลผลิต
รวม  ๖๐๕,๒๒๔ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๗อ.๘๙ ของผลผลิตรวมของภาคใต้ จัดเป็นลำดับ ๑ ของภาคใต้ โดย
ผลผลิตส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีปริมาณผลผลิตมาก เป็นอันดับ ๑ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๗๘ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สุราษฎร์ธานี และชุมพร คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๒ , 
๒๒.๓๘ , ๑.๙๕ และ ๐.๔๗ ตามลำดับ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีศักยภาพการผลิตข้าวต่อไร่จากปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ คือ ๔๙๖ ๔๕๘ 
และ ๔๙๖ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ จังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา   
มีผลผลิต ๕๕๕ ไร่ต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช ที่มีผลผลิต ๔๘๙ ๔๕๒ ๔๐๖ และ ๓๖๕ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 

ตารางท่ี ๑0 :  พื้นที่  ผลผลิต  และมูลค่าข้าวของภาคใต้ในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

ภาค/กลุ่มจังหวัด 
พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) พื้นท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ประเทศ ๕๙,๙๘๐,๗๓๑ ๖๑,๑๙๗,๑๓๔ ๖๑,๗๐๒,๐๐๐ ๕๕,๖๒๗,๑๙๘ ๕๔,๑๐๘,๒๗๖ ๕๖,๘๓๑,๖๖๕ ๒๕,๑๗๗,๘๕๖ ๒๔,๐๖๔,๑๗๐ ๒๕,๓๑๔,๔๓๗ ๔๕๓ ๔๔๕ ๔๔๕ 
ภาคใต้ ๗๘๐,๕๑๓ ๗๗๑,๙๘๘ ๘๐๓,๒๐๐ ๗๗๘,๕๘๐ ๗๒๙,๖๗๓ ๗๘๗,๑๒๕ ๓๗๓,๕๙๘ ๓๒๖,๕๙๕ ๓๗๖,๘๔๒ ๔๘๐ ๔๔๘ ๔๗๙ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 

๖๐๑,๗๔๖ ๕๙๘,๙๔๙ ๖๒๑,๒๓๐ ๖๐๐,๑๐๘ ๕๕๖,๙๖๓ ๖๐๕,๒๒๔ ๒๙๗,๗๖๑ ๒๕๕,๑๑๘ ๓๐๐,๑๒๑ ๔๙๖ ๔๕๘ ๔๙๖ 

ชุมพร ๓,๐๗๕ ๓,๔๓๙ ๓,๔๘๐ ๒,๙๐๘ ๓,๔๓๐ ๓,๔๗๑ ๑,๑๙๐ ๑,๓๘๔ ๑,๔๑๐ ๔๐๙ ๔๐๓ ๔๐๖ 
สุราษฎร์ธานี ๘,๒๖๒ ๑๕,๘๗๓ ๑๖,๐๘๐ ๘,๐๙๓ ๑๕,๘๕๒ ๑๖,๐๕๘ ๓,๐๑๖ ๕,๐๙๐ ๕,๘๖๕ ๓๗๓ ๓๒๑ ๓๖๕ 
นครศรีธรรมราช ๒๕๒,๐๗๕ ๒๕๖,๙๔๐ ๒๕๗,๘๓๐ ๒๕๐,๘๔๖ ๒๕๕,๔๐๗ ๒๕๖,๓๙๒ ๑๒๐,๑๔๑ ๑๒๔,๑๗๙ ๑๒๕,๓๗๖ ๔๗๙ ๔๘๖ ๔๘๙ 
พัทลุง ๑๓๖,๓๙๒ ๑๔๘,๐๑๓ ๑๔๘,๔๘๐ ๑๓๖,๓๙๒ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๔๘๐ ๖๐,๗๓๓ ๖๖,๖๕๐ ๖๗,๑๖๒ ๔๔๕ ๔๕๐ ๔๕๒ 
สงขลา ๒๐๑,๙๔๒ ๑๗๔,๖๘๔ ๑๙๕,๓๖๐ ๒๐๑,๘๖๙ ๑๓๔,๒๗๔ ๑๘๐,๘๒๓ ๑๑๒,๖๘๑ ๕๗,๘๑๕ ๑๐๐,๓๐๘ ๕๕๘ ๔๓๑ ๕๕๕ 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทยต่อภาคใต้ (%) 

๗๗.๑๐ ๗๗.๕๙ ๗๗.๓๔ ๗๗.๐๘ ๗๖.๓๓ ๗๖.๘๙ ๗๙.๗๐ ๗๘.๑๑ ๗๙.๖๔ ๑๐๓.๔๐ ๑๐๒.๓๔ ๑๐๓.๕๘ 

สัดส่วนกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อ
ประเทศ (%) 

๑.๐๐ ๐.๙๘ ๑.๐๑ ๑.๐๘ ๑.๐๓ ๑.๐๖ ๑.๑๘ ๑.๐๖ ๑.๑๙ ๑๐๙.๖๒ ๑๐๒.๙๙ ๑๑๑.๓๓ 

สัดส่วนภาคใต้ต่อ
ประเทศ (%) 

๑.๓๐ ๑.๒๖ ๑.๓๐ ๑.๔๐ ๑.๓๕ ๑.๓๙ ๑.๔๘ ๑.๓๖ ๑.๔๙ ๑๐๖.๐๒ ๑๐๐.๖๔ ๑๐๗.๔๘ 

ที่มา  :   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

ด้านการประมง 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีมูลค่าสัตว์น้ำที่ จับขึ้นท่าเทียบเรือประมงขององค์กรสะพานปลามี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น นับแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ โดยในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๒,๕๓๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ 
มูลค่า ๑,๕๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๘  

จังหวัดที่มีมูลค่าสัตว์น้ำสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา ที่มีมูลค่า ๑ ,๖๙๙ ล้านบาท 
รองลงมาคือ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ที่มีมูลค่าจำนวน ๕๒๗ , ๒๖๗ และ ๔๑ ล้าน
บาทตามลำดับ 
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ตารางท่ี ๑1 : ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ปริมาณ (เมตริกตัน) 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ประเทศ ๒๗๖,๓๒๘ ๒๕๑,๐๘๒ ๒๙๔,๕๗๖ ๒๗๖,๖๕๘ ๒๖๑,๒๗๖ 
ภาคใต้ ๒๐๓,๘๒๔ ๑๗๙,๗๒๗ ๒๑๙,๕๓๒ ๒๐๘,๙๑๙ ๒๐๐,๘๕๓ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๔๓,๕๑๙ ๔๘,๒๐๕ ๕๘,๒๐๔ ๕๐,๗๖๙ ๕๗,๗๕๙ 
     ชุมพร ๑๔,๒๒๐ ๑๘,๙๒๓ ๒๗,๓๕๒ ๒๒,๖๖๒ ๒๒,๘๘๙ 
     สุราษฎร์ธาน ี ๓,๕๒๕ ๓,๑๒๑ ๒,๔๗๒ ๒,๑๙๕ ๒,๐๖๐ 
     นครศรีธรรมราช ๒,๑๘๓ ๔,๑๖๔ ๕,๓๘๗ ๖,๐๒๓ ๖,๐๗๒ 
     พัทลุง - - - - - 
     สงขลา ๒๓,๕๙๑ ๒๑,๙๙๗ ๒๒,๙๙๓ ๑๙,๘๘๙ ๒๖,๗๓๘ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๖๙,๒๒๓ ๕๐,๕๔๓ ๕๐,๓๙๔ ๕๐,๐๔๕ ๕๖,๙๗๘ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ๙๑,๐๘๒ ๘๐,๙๗๙ ๑๑๐,๙๓๔ ๑๐๘,๑๐๕ ๘๖,๑๑๖ 

     ที่มา : ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในภาคใต้  
 ประมวลโดย  สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

    ตารางท่ี ๑2  : มูลค่าสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ประเทศ ๑๕,๔๘๗ ๑๔,๙๗๙ ๑๑,๗๑๓ ๑๑,๐๙๙ ๑๑,๘๕๒ 
ภาคใต้ ๑๒,๘๖๙ ๑๒,๔๒๘ ๙,๐๗๖ ๙,๑๓๐ ๑๐,๐๘๘ 
กลุ่มจังหวัดฝ่ังอ่าวไทย ๙๗๘ ๑,๒๓๔ ๑๔๐๕ ๑,๕๓๖ ๒,๕๓๔ 
     ชุมพร ๒๑๘ ๓๒๘ ๔๙๒ ๖๗๓ ๕๒๗ 
     สุราษฎร์ธาน ี ๖๔ ๕๙ ๔๖ ๔๙ ๔๑ 
     นครศรีธรรมราช ๑๐๔ ๒๓๐ ๒๘๘ ๒๘๒ ๒๖๗ 
     พัทลุง - - - - - 
     สงขลา ๕๙๒ ๖๑๗ ๕๗๙ ๕๓๒ ๑,๖๙๙ 
กลุ่มจังหวัดฝ่ังอันดามัน ๓,๓๙๑ ๒,๕๙๙ ๒,๖๖๑ ๒,๖๖๒ ๓,๓๘๕ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ๘,๕๐๐ ๘,๕๙๕ ๕,๐๑๐ ๔,๙๓๒ ๔,๑๖๙ 

     ที่มา : ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในภาคใต้  
 ประมวลโดย  สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก สัตว์น้ำที่สำคัญของ
กลุ่มจังหวัด คือ กุ้งทะเล โดยปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งจำนวน ๔๑.๐๐๒ ไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๔ ของภาคใต้มีผลผลิตรวม ๑๐๑.๗๔๑ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๕ ของผลผลิตรวมของ
ภาคใต้ซึ่งมากเป็นลำดับ ๑ ของภาคใต้ โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปริมาณมากเป็น
ลำดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๘ ของกลุ่มจังหวัด รองลงมา ได้แก่  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดพัทลุง ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 13 : กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง : เนื้อที่เพาะเลี้ยงผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
เนื้อที่ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ประเทศ ๒๒๑,๓๘๕  ๒๒๔,๔๘๖  ๒๓๕,๔๒๘  ๓๔๓,๔๘๑  ๓๗๐,๒๐๑  ๓๗๓,๗๓๙  
ภาคใต้ ๘๒,๓๗๕  ๘๔,๔๖๔  ๘๓,๔๓๙  ๑๕๘,๖๕๕  ๑๗๕,๙๐๐  ๑๗๗,๔๐๗  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๔๗,๔๕๒  ๔๙,๗๓๑  ๔๑,๐๐๒  ๘๕,๐๑๘  ๑๐๐,๐๓๑  ๑๐๑,๗๔๑  

ชุมพร ๖,๗๒๓  ๖,๘๕๘  ๗,๒๗๓  ๑๓,๐๕๓  ๑๓,๘๑๖  ๑๔,๕๓๐  
สุราษฎร์ธาน ี ๑๗,๗๑๐  ๑๗,๙๗๗  ๑๖,๖๘๘  ๓๙,๔๗๕  ๔๑,๔๔๒  ๔๐,๓๗๑  
นครศรีธรรมราช ๑๓,๑๐๕  ๑๔,๔๑๔  ๗,๑๖๖  ๑๓,๙๓๒  ๒๔,๗๓๕  ๒๘,๕๓๕  
พัทลุง ๕๘๒  ๗๒๕  ๖๘๖  ๑,๑๗๖  ๑,๕๒๔  ๑,๕๔๑  
สงขลา ๙,๓๓๒  ๙,๗๕๗  ๙,๑๘๙  ๑๗,๓๘๒  ๑๘,๕๑๔  ๑๖,๗๖๔  

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๓๓,๒๑๔  ๓๒,๙๐๓  ๔๐,๖๑๕  ๗๐,๔๒๓  ๗๒,๑๖๒  ๗๒,๓๕๑  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๑,๗๐๙  ๑,๘๓๐  ๑,๘๒๒  ๓,๒๑๔  ๓,๗๐๗  ๓,๓๑๕  

 ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านปศุสัตว์ 

ปริมาณการผลิตโคเนื้อของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ข้อมูลปี ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑๖,๙๕๑ ตัว  
คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒ ของการเลี้ยงโคท้ังประเทศ และคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๙๗ ของปริมาณโคเนื้อในภาคใต้ ซึ่ง
มีการผลิตมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๕ ,๒๖๖ ตัว รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา พัทลุง  
สุราษฎร์ธานี และชุมพร จำนวน ๓๐,๒๐๓ , ๑๘,๕๐๓ , ๑๓,๗๘๘ และ ๙,๑๙๑ ตัว ตามลำดับ 
ตารางท่ี 14 :  ปริมาณการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
ปริมาณการผลิต (ตัว) 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
รวมท้ังประเทศ ๑,๒๒๒,๖๔๖ ๑,๑๙๒,๕๓๘ ๑,๒๖๘,๕๓๐ 
ภาคใต้ ๑๗๕,๘๕๙ ๑๗๖,๖๙๘ ๑๘๒,๘๓๕ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๑๑๗,๕๓๑ ๑๑๓,๑๘๑ ๑๑๖,๙๕๑ 

ชุมพร ๘,๑๐๐ ๘,๓๗๐ ๙,๑๙๑ 
สุราษฎร์ธาน ี ๑๓,๒๗๘ ๑๓,๒๘๒ ๑๓,๗๘๘ 
นครศรีธรรมราช ๕๐,๖๔๒ ๔๖,๖๒๐ ๔๕,๒๖๖ 
พัทลุง ๑๙,๔๘๙ ๑๘,๙๓๕ ๑๘,๕๐๓ 
สงขลา ๒๖,๐๒๒ ๒๕,๙๗๔ ๓๐,๒๐๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๒๔,๖๓๓ ๒๕,๗๐๕ ๒๘,๐๖๕ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓๓,๖๙๕ ๓๗,๘๑๒ ๓๗,๘๒๐ 

 ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
5) ลักษณะทางสังคม 

 5.๑) การศึกษา 
ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ในปี ๒๕๖๒  

ที่ ๙.๕๔ ปี ซึ่งสูงกว่าระดับภาค คือ ๙.๒๖ แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ คือ ๙.๖๕ ปี โดยจังหวัดที่ประชากรมีปี
การศึกษาเฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดสงขลา ๑๐.๐๕ ปี รองลงมาคือ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี   
และชุมพร คือ ๙.๗๕ , ๙.๕๗ , ๙.๓๖ และ ๘.๙๗ ปี ตามลำดับ 
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ผลการสอบ O-NET  ชั้น ป.๖ (ค่าเฉลี่ย ๕ วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์) ในปี ๒๕๖๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีค่าเฉลี่ย ๓๙.๙๕ คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ และภาค ที่ ๓๗.๙๙ และ ๓๕.๘๐ คะแนน ตามลำดับ 

สำหรับผลการสอบ O-NET ชั ้น ม.๓ (ค่าเฉลี ่ย ๕ วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ในปี ๒๕60 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีค่าเฉลี่ย ๓๕.๑๔ คะแนน ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และภาค ที่ ๓๓.๗๕ และ ๓๓.๓๙ คะแนน ตามลำดับ 

ตารางท่ี 15 : จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ป ี
         หน่วย : ป ี

จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
 ประเทศ  ๑๐.๐๖ ๙.๔๐ ๙.๖๒ ๙.๕๗ ๙.๖๕ 
 ภาคใต้   ๑๐.๒๐ ๙.๓๐ ๙.๔๑ ๙.๓๕ ๙.๒๖ 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  ๑๐.๐๒ ๙.๓๖ ๙.๕๒ ๙.๔๑ ๙.๕๔ 

 ชุมพร  ๘.๗๒ ๙.๐๐ ๙.๒ ๙.๑๒ ๘.๙๗ 
 สุราษฎร์ธานี  ๑๑.๓๕ ๙.๐๐ ๘.๙ ๙.๐๙ ๙.๓๖ 
 นครศรีธรรมราช  ๙.๔๓ ๙.๕๐ ๙.๕ ๙.๓๔ ๙.๕๗ 
 พัทลุง  ๙.๒๐ ๙.๕๐ ๙.๘ ๙.๔๘ ๙.๗๕ 
 สงขลา  ๑๑.๓๙ ๙.๘๐ ๑๐.๒ ๑๐.๐๑ ๑๐.๐๕ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๙.๗๘ ๙.๑๓ ๙.๒๓ ๙.๓๕ ๙.๔๒ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๙.๑๖ ๘.๘๓ ๘.๙๐ ๘.๗๘ ๘.๘๐ 
   ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  ตารางท่ี 16 : ผลการสอบ O-NET  ชั้น ป.๖   
                 (ค่าเฉลี่ย ๕ วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 

         หน่วย : คะแนน 

จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

 ประเทศ  ๓๗.๙๑ ๔๒.๖๗ ๓๙.๗๙ ๔๓.๑๔ ๓๗.๙๙ 

 ภาคใต้   ๔๓.๙๓ ๔๒.๔๐ ๓๘.๐๙ ๔๐.๗๕ ๓๕.๘๐ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  ๓๘.๔๘ ๔๕.๖๓ ๔๒.๒๒ ๔๕.๘๕ ๓๙.๙๕ 

 ชุมพร  ๓๙.๑๐ ๔๖.๔๓ ๔๓.๐๖ ๔๖.๔๕ ๔๐.๑๕ 

 สุราษฎร์ธานี  ๓๘.๒๗ ๔๕.๗๕ ๔๑.๘๖ ๔๕.๒๕ ๓๙.๔๘ 

 นครศรีธรรมราช  ๓๘.๓๒ ๔๔.๓๙ ๔๐.๕๒ ๔๔.๒๑ ๓๘.๗๔ 

 พัทลุง  ๓๘.๒๑ ๔๖.๙๓ ๔๓.๔๖ ๔๗.๔๘ ๔๑.๔๓ 

 สงขลา  ๓๙.๒๐ ๔๔.๖๕ ๔๐.๘๔ ๔๔.๕๖ ๓๙.๐๕ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๓๘.๓๕ ๔๔.๒๑ ๔๐.๕๘ ๔๓.๖๓ ๓๘.๒๐ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓๕.๔๘ ๓๔.๗๘ ๓๑.๔๗ ๓๒.๗๗ ๒๙.๒๖ 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ตารางท่ี 17 : ผลการสอบ O-NET  ชั้น ม.๓  
                 (ค่าเฉลี่ย ๕ วิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 

         หน่วย : คะแนน 

จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 ประเทศ  ๓๕.๔๗ ๓๕.๑๘ ๓๗.๙๑ ๓๗.๗๒ ๓๓.๗๕ 

 ภาคใต้   ๓๔.๙๘ ๓๕.๑๕ ๓๗.๓๖ ๓๗.๒๐ ๓๓.๓๙ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  ๓๕.๖๗ ๓๖.๐๙ ๓๘.๖๒ ๓๘.๖๘ ๓๕.๑๔ 

 ชุมพร  ๓๖.๐๑ ๓๖.๕๖ ๓๙.๑๐ ๓๙.๖๘ ๓๕.๗๕ 

 สุราษฎร์ธานี  ๓๕.๑๗ ๓๕.๗๕ ๓๘.๒๗ ๓๘.๗๒ ๓๔.๔๑ 

 นครศรีธรรมราช  ๓๕.๓๗ ๓๕.๘๙ ๓๘.๓๒ ๓๘.๖๒ ๓๔.๖๔ 

 พัทลุง  ๓๕.๔๖ ๓๕.๖๒ ๓๘.๒๑ ๓๘.๗๐ ๓๕.๐๔ 

 สงขลา  ๓๖.๓๑ ๓๖.๖๑ ๓๙.๒๐ ๓๘.๘๐ ๓๕.๘๖ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๓๕.๖๙ ๓๕.๗๑ ๓๘.๑๓ ๓๘.๖๘ ๓๔.๓๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๓๒.๒๒ ๓๒.๔๕ ๓๓.๗๓ ๓๑.๗๗ ๒๘.๖๒ 

ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (หมายเหตุ : ปี ๒๕๖๐ สทช.ไม่ได้ทดสอบวิชาสังคม ในระดับ ม.๓) 

๖) โครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๑) ระบบไฟฟ้า  
โครงข่ายระบบไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รับผิดชอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยใช้ระบบสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลท์ ๔ วงจร มีโครงข่ายเชื่อมโยงจากภาคกลางสู่จังหวัด
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เช ื ่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลท์ ๒ วงจรเชื ่อมโยงจังหวัด
นครศรีธรรมราช และพัทลุง ต่อเนื่องไปยังภาคใต้ตอนล่าง ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักดังกล่าวเชื่อมโยงแหล่งไฟฟ้า
สำคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 
โรงงานผลิตไฟฟ้า 

- โรงไฟฟ้าบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด กำลังการผลิต/ปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบ ๘๑๘.๑ MW 
เชื้อเพลิงหลัก/สำรอง ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเตา น้ำมันดีเซล 

- โรงไฟฟ้าเขื ่อนรัชชประภา กำลังการผลิต/ปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบ ๒๔๐ MW เชื ้อเพลิง 
หลัก/สำรอง พลังงานน้ำ 

- โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิต/ปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบ ๒๔๔ MW เช ื ้อเพลิง 
หลัก/สำรอง น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา 

- โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขนาดกำลังการ
ผลิตประมาณ ๗๓๐ MW ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประมาณวันละ ๑๓๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต มีกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า ประมาณ  ๕๐ ล้านบาทต่อปี 

- โรงไฟฟ้าจะนะ ระยะที่ ๒ กำลังการผลิต ๘๐๐ MW ใช้เชื้อเพลิงประมาณ ๑๕๐ ล้านลูกบาศก์ฟุต  
เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๕๕ ปัจจุบันดำเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว  มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ 
๖๐ ล้านบาทต่อปี 

ในด้านการให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าเขต ๑ (ภาคใต้)                  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ปี ๒๕๖3 มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๑,๘77,331 ราย     
และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวน ๙,๕79,๔๕8,0๘๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า    
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จังหวัดสงขลา มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง 
ตามลำดับ ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์
ธานี ชุมพร และพัทลุง ตามลำดับ  
ตารางท่ี 18 : ผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕61 – ๒๕๖3 

ภาค/ จังหวัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จำนวนผูใ้ช้ไฟฟ้า  
(ราย) 

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่าย
และใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

จำนวนผูใ้ช้ไฟฟ้า  
(ราย) 

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่าย
และใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

จำนวนผูใ้ช้ไฟฟ้า 
(ราย) 

พลังงานไฟฟ้าที่จำหน่าย
และใช้ (กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 

ประเทศ ๑๙,๕๒๕,๔๗๕ ๑๓๑,๙๓๔,๖๒๖,๔๒๒ ๑๙,๙๔๒,๗๖๗ ๑๓๕,๓๐๘,๗๘๑,๖๙๔ ๒๐,๔๗๒,๓๙๐ ๑๓๑,๘๔๘,๘๙๑,๓๙๔ 
ภาคใต ้ ๓,๑๕๓,๕๕๒ ๑๖,๘๕๓,๒๕๕,๕๑๕ ๓,๒๐๘,๖๘๓ ๑๗,๒๓๓,๘๗๗,๑๔๕ ๓,๒๘๑,๔๒๓ ๑๖,๒๖๕,๗๕๐,๐๐๘ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๑,๘๐๕,๖๑๕ ๙,๕๖๐,๔๕๑,๔๘๐ ๑,๘๓๖,๓๙๓ ๙,๗๓๑,๔๙๕,๗๒๘ ๑,๘๗๗,๓๓๑ ๙,๕๗๙,๔๕๘,๐๘๐ 

ชุมพร ๒๐๐,๔๒๘ ๘๓๓,๖๑๗,๑๖๗ ๒๐๔,๓๔๖ ๘๗๗,๗๖๔,๓๕๗ ๒๑๐,๐๗๗ ๘๘๒,๔๐๔,๕๓๗ 
สุราษฎร์ธาน ี ๔๒๒,๔๑๙ ๒,๙๕๖,๑๙๗,๗๔๘ ๔๒๘,๘๔๔ ๓,๐๔๙,๒๒๓,๓๗๘ ๔๓๘,๙๘๙ ๒,๘๘๘,๐๕๘,๕๒๕ 
นครศรธีรรมราช ๕๐๑,๖๖๐ ๑,๗๒๗,๔๓๒,๓๕๘ ๕๑๐,๕๗๑ ๑,๗๗๙,๖๑๔,๒๔๘ ๕๒๔,๔๑๓ ๑,๘๑๘,๗๗๑,๔๒๖ 
พัทลุง ๑๘๒,๕๕๗ ๔๘๙,๘๖๐,๘๙๗ ๑๘๖,๐๙๑ ๔๙๗,๘๐๐,๒๗๖ ๑๘๗,๔๔๒ ๕๐๘,๘๙๓,๒๓๓ 
สงขลา ๔๙๘,๕๕๑ ๓,๕๕๓,๓๔๓,๓๑๐ ๕๐๖,๕๔๑ ๓,๕๒๗,๐๙๓,๔๖๙ ๕๑๖,๔๑๐ ๓,๔๘๑,๓๓๐,๓๕๙ 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

  ๖.๒)  ระบบประปา 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีระบบประปาที่ให้บริการทั้งจากการประปาส่วนภูมิภาคการ

ประปาส่วนท้องถิ่น และการประปาหมู่บ้าน 
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย จำนวนผู ้ใช้น้ำมีแนวโน้มสูงขึ ้น คือ 

๔๒๔,๕๒๖ ๔๓๗,๕๑๕ ๔๕,๓๒๐ ราย ตามลำดับ โดยในปี ๒๕๖๓ มีข้อมูลเฉลี่ยการใช้น้ำประปา ๒๑.0๓ 
ลูกบาศก์เมตรต่อรายต่อเดือน สูงสุดที่จังหวัดสงขลา คือ ๒๒.๗0 ลูกบาศก์เมตรต่อรายต่อเดือน รองลงมาคือ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง คือ ๒๐.๙๐ ๒๐.๗๑ ๑๘.๓๙ และ ๑๗.๔๒ ลูกบาศก์
เมตรต่อรายต่อเดือน ตามลำดับ 

ตารางท่ี ๑9 : สถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค  
  ปี ๒๕61 – ๒๕๖3 

ภาค/ จังหวัด 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 

ผู้ใช้น้ำ 
(ราย) 

เฉลี่ยการใช้น้ำ           
(ลบ.ม. /ราย/ 

เดือน) 

ผู้ใช้น้ำ 
(ราย) 

เฉลี่ยการใช้น้ำ           
(ลบ.ม. /ราย/ 

เดือน) 

ผู้ใช้น้ำ 
(ราย) 

เฉลี่ยการใช้น้ำ           
(ลบ.ม. /ราย/ 

เดือน) 
ประเทศ ๔,444,246 ๒๓.60 4,610,924 23.90 4,765,993 23.40 
ภาคใต้ 682,000 ๒๒.25 703,032 22.22 706,448 21.22 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 424,526 ๒1.65 437,515 21.62 452,320 21.03 

ชุมพร ๕4,131 20.80 55,730 21.00 57,587 20.71 
สุราษฎร์ธาน ี ๑27,214 21.70 131,219 21.87 135,663 20.90 
นครศรีธรรมราช 60,295 18.60 62,254 18.50 64,515 18.39 
พัทลุง 21,180 17.69 21,739 17.74 22,265 17.42 
สงขลา 161,706 23.54 166,573 23.31 172,290 22.70 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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๖.๓) การคมนาคมและขนส่ง   
ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์และสามารถเดินทางเชื่อมโยงกันใน

แนวเหนือ - ใต้ และระหว่างชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้สะดวก 
• ทางบก ระบบโครงข่ายถนนในพื้นที ่ สามารถเชื ่อมโยงและเดินทางได้สะดวก                     

โดยปัจจุบันการเชื่อมโยงมีถนน ๔ ช่องจราจร เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในพื้นที่และภาคอื่น ๆ ของประเทศ                 
ตามแนวเหนือ - ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวกมีเส้นทางสำคัญ ได้แก่ 
เส้นทางหมายเลข ๔, ๔๑, ๔๒, ๔๔  (ถนนสายกระบี่ - ขนอม) ขนาด ๔ ช่องจราจร (กันเขตทาง ๒๐๐ เมตร 
สำหรับวางระบบท่อส่งน้ำมัน ท่อก๊าซธรรมชาติ และทางรถไฟในอนาคต)  

• ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟมีการเชื่อมโยงจากกรุงเทพมหานครผ่านพื้นที่ จังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา และมีสถานีขนส่งสินค้า
ทางรถไฟ ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

• ทางน้ำ มีท่าเรือกระจายอยู่ในเกือบทุกจังหวัด เป็นท่าเทียบเรือสินค้าชายฝั่ง          
ทั ้งของรัฐและเอกชน เช่น ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ท่าเรือปากอ่าวบ้านดอน ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือชุมพร  
และนครศรีธรรมราช 

• ทางอากาศ กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยมีท่าอากาศยานตั ้งอยู ่ตามชุมชน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ สงขลา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยาน
นานาชาติเกาะสมุย โดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย  
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช นับเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ 
มีการให้บริการคลังสินค้า (Cargo) และการบินแบบเช่าเหมาลำอีกด้วย 

 

๖.4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากการสำรวจมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในครัวเร ือน ปี ๒๕๖๓   

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย มีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๖ คอมพิวเตอร์ คิ ดเป็น  
ร้อยละ ๘๕.๗๙ และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๕ ของจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  

สำหรับประชาชนที่ มีอายุ ๖ ปีขึ้นไป มีการใช้โทรศัพท์มือถือ ๔ ,๕๙๗.๐ พันคน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๔.๖๐ การใช้อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ ๗6.๗๕ และมีการใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๖ ของ
ประชาชนที่มีอายุ ๖ ปี ขึ้นไป 
ตารางท่ี 20 : จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ. 2563 

หน่วย : พัน 

ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
ครัวเรือน
ทั้งสิ้น 

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
มี ไม่มี มี ไม่มี เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ 

ภาคใต้ 2,853.5 83.8 2,769.8 407.1 2,446.5 2,484.6 369.0 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 1,665.1 42.3 1,622.8 236.6 1,428.5 1,422.8 242.3 

ชุมพร 170.3 4.2 166.1 22.7 147.6 141.8 28.4 
สุราษฎร์ธาน ี 344.8 6.6 338.3 50.7 294.1 304.8 40.1 
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ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
ครัวเรือน
ทั้งสิ้น 

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทรศัพท์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
มี ไม่มี มี ไม่มี เชื่อมต่อ ไม่เชื่อมต่อ 

นครศรีธรรมราช 495.6 9.4 486.2 64.3 431.3 416.0 79.5 
พัทลุง 173.2 4.2 168.9 19.2 154.0 134.3 38.9 
สงขลา 481.3 17.9 463.3 79.7 401.6 425.9 55.4 

ร้อยละของภาคใต้                58.4 50.4 58.6 58.1 58.4 57.3 65.7 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ตารางที ่21 : จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ปี พ.ศ. 2563 
หน่วย : พัน 

ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
ครัวเรือน
ทั้งสิ้น 

จำนวนอุปกรณ์/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จำนวน

เคร่ืองโทรศัพท์
พ้ืนฐาน 

จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แบบต้ังโต๊ะ 
PC/Desktop 

แบบพกพา 
Notebook/Laptop 

แบบพกพา
ขนาดกลาง 

Tablet 
ภาคใต้ 2,853.54 103.81 182.12 333.72 134.19 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 1,665.06 46.66 114.69 199.04 66.77 
ชุมพร 170.25 4.20 11.59 15.70 3.30 
สุราษฎร์ธาน ี 344.84 6.56 13.33 37.89 15.46 
นครศรีธรรมราช 495.56 9.35 57.52 65.16 33.64 
พัทลุง 173.15 4.21 8.75 13.95 1.92 
สงขลา 481.26 22.34 23.50 66.34 12.45 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ตารางที่ 22 : จำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้โทรศัพท์มือถือ/อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ 
ปี พ.ศ. 2563 

หน่วย : พัน 
ภาค กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
การใช้โทรศัพท์มือถือ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร ์

รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้ รวม ใช ้ ไม่ใช ้
ภาคใต ้ 8,662.2 8,157.7 504.4 8,662.2 6,776.6 1,885.6 8,662.2 2,036.2 6,626.0 
กลุ่มจังหวัดภาคใต ้                 
ฝ่ังอ่าวไทย 

4,859.3 4,597.0 262.3 4,859.3 3,729.7 1,129.6 4,859.3 1,096.3 3,763.1 

ชุมพร 466.5 445.5 21.0 466.5 357.9 108.6 466.5 86.9 379.6 

สุราษฎร์ธาน ี 994.9 933.6 61.3 994.9 795.4 199.5 994.9 193.2 801.7 

นครศรีธรรมราช 1,460.0 1,360.5 99.5 1,460.0 1,035.2 424.8 1,460.0 266.0 1,194.0 

พัทลุง 484.5 452.2 32.2 484.5 343.6 140.8 484.5 110.3 374.2 

สงขลา 1,453.5 1,405.3 48.2 1,453.5 1,197.6 255.9 1,453.5 440.0 1,013.5 

ร้อยละของภาคใต้                56.10 56.35 52.00 56.10 55.04 59.91 56.10 53.84 56.79 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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๖.5) เนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการสำรวจเนื้อที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินรายจังหวัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเนื้อที่รวมมากที่สุดของภาคใต้ คือประมาณ ๑๒.๑๙ 
ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ ของพ้ืนที่ภาคใต้ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๕2- ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่มากที่สุด คือ ๓.๖๗๔ ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร และ
พัทลุง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๒,๘๙๗ ๒.๒๖๘ ๒.๒๑๖ และ ๑.๑๓ด ล้านไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ จากเนื้อที่
ทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด ๑๒.๑๘๖ ล้านไร่ โดยในส่วนของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรนั้น พบว่าส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เพาะปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น ส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง กล้วย) ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่นา และสวนผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 
ตารางท่ี 23 : เนื้อที่และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี พ.ศ. 2562 

ภาค/จังหวัด เนื้อที่ท้ังหมด 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่) 

นาข้าว พืชไร่ 
สวนไม้ผลไม้

ยืนต้น 

สวนผัก ไม้
ดอก/ไม้
ประดับ 

เนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทาง
การเกษตรอื่น 

ประเทศ 149,252,451 68,722,388 30,736,029 36,936,484 1,402,143 11,455,407 
ภาคใต้ 21,748,728 1,029,177 29,878 19,605,683 128,275 975,100 
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

12,186,397 693,584 22,375 10,751,007 98,815 632,498 

ชุมพร 2,216,373 9,509 6,026 2,057,306 24,437 114,628 
สุราษฎร์ธาน ี 3,673,704 11,617 5,745 3,499,327 21,058 141,702 
นครศรีธรรมราช 2,896,653 303,579 3,126 2,359,310 27,008 206,756 
พัทลุง 1,131,319 148,162 5,133 917,133 11,192 54,832 
สงขลา 2,268,348 220,717 2,345 1,917,931 15,120 114,580 

ที่มา  :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๖๒ 

๖.6) พื้นที่ชลประทาน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่มีผลการ

ดำเนินงานต้นแต่ต้นจนถึงสิ ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นพื ้นที ่ รวม ๑ ,๖๙๓,๖๕๓ ไร่ และสามารถเก็บกักน้ำได้
๖,๐๑๘,๗๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนโครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการแก้มลิง  
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนพ้ืนที่รวม ๙,๖๒0 ไร่ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๒,๔๔๐ ครัวเรือน 
ตารางท่ี 24 : โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2563 

จังหวัด 

โครงการชลประทาน 
ขนาดใหญ่ 

โครงการชลประทาน 
ขนาดกลาง 

รวม 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

(ไร่) 

ปริมาตรน้ำ
เก็บกัก  

(ล้าน ลบ.ม) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

(ไร่) 

ปริมาตรน้ำเก็บ
กัก (ล้าน 
ลบ.ม) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

(ไร่) 

ปริมาตรน้ำเก็บ
กัก (ล้าน 
ลบ.ม) 

ชุมพร - - 2,750 - 2,750 - 
สุราษฎร์ธาน ี - 5,639,000 118,654 4,500 118,654 5,643,500 
นครศรีธรรมราช 554,418 - 103,604 212,200 658,022 212,200 
พัทลุง 101,438 - 272,348 70,500 373,786 70,500 
สงขลา 374,375 - 166,066 92,561 540,441 92,561 
รวม 1,030,231 5,639,000 663,422 379,761 1,693,653 6,018,761 

ที่มา : กรมชลประทาน 
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ตารางท่ี 25 : โครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 

พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน ์
ชุมพร 2,620 570 
สุราษฎร์ธาน ี 1,400 90 
นครศรีธรรมราช 300 190 
พัทลุง - - 
สงขลา 5,300 1,590 
รวม 9,620 2,440 

ที่มา : กรมชลประทาน 

7)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.๑) ทรัพยากรป่าไม้ 
 พื ้นที ่ป ่าไม ้รวมของกลุ ่มจ ังหว ัดภาคใต้ฝ ั ่งอ ่าวไทยมีแนวโน้มเพิ ่มข ึ ้น โดยเพิ ่มขึ้น  

จาก ๕,๒๐๑,๘๓๑.๒๓ ไร่ ในปี ๒๕๖๑ เป็น ๕,๒๒๘,๘๒๑.๒๕ ไร่ ในปี ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๕๒ โดยพ้ืนที่
ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕.๑๐ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้ งประเทศ หรือสัดส่วน 
ร้อยละ ๔๖.๕๗ ของพ้ืนที่ป่าไม้ภาคใต้   

สำหรับสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐ ของพื้นที่รวมของกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวต่ำกว่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศท่ีกำหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๔๐.๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

ตารางท่ี 26 : เนื้อที่ป่าไม้จากการแปลภาพดาวเทียม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
           หน่วย : ไร ่

ประเทศ/ ภาค /จังหวัด 
เนื้อที่ (ไร่) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ประเทศ ๑๐๒,๑๗๔,๘๐๕.๐๙  ๑๐๒,๐๙๖,๓๕๐.๕๓  ๑๐๒,๔๘๘,๓๐๒.๒๐  ๑๐๒,๔๘๔,๐๗๒.๗๐  
ภาคใต้ ๑๑,๐๗๖,๘๓๒.๙๒  ๑๑,๐๕๘,๓๔๓.๔๕  ๑๑,๒๐๗,๒๒๘.๗๐  ๑๑,๒๒๗,๗๖๐.๔๖  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๕,๑๖๐,๘๖๙.๐๘  ๕,๑๖๕,๒๕๘.๗๖  ๕,๒๐๑,๘๓๑.๒๓  ๕,๒๒๘,๘๒๑.๒๕  

ชุมพร ๘๐๕,๕๘๗.๒๙  ๗๙๘,๑๗๓.๕๓  ๘๐๓,๕๖๙.๒๑  ๘๐๔,๙๖๑.๑๑  
สุราษฎร์ธาน ี ๒,๓๓๘,๑๒๐.๑๓  ๒,๓๔๒,๔๕๐.๐๑  ๒,๓๕๓,๔๑๒.๗๑  ๒,๓๕๒,๓๕๗.๓๘  
นครศรีธรรมราช ๑,๑๐๕,๓๙๖.๒๐  ๑,๑๑๐,๔๔๗.๓๓  ๑,๑๒๒,๘๐๑.๓๙  ๑,๑๓๗,๓๖๖.๘๑  
พัทลุง ๓๘๓,๒๘๘.๑๘  ๓๘๕,๐๙๓.๔๑  ๓๘๘,๗๑๒.๑๖  ๓๙๒,๗๑๙.๘๑  
สงขลา ๕๒๘,๔๗๗.๒๘  ๕๒๙,๐๙๔.๔๘  ๕๓๓,๓๓๕.๗๖  ๕๔๑,๔๑๖.๑๔  

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

๗.๒) เนื้อที่ป่าชายเลน 
เนื้อที่ป่าชายเลนรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 

๑๘๓,๓๗๗.๙๙ ไร่  ในปี ๒๕๕๗ เป็น ๒๓๒,๙๘๗.๒๕ ไร่ ในปี ๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๑.๒๙ โดยเนื้อที่ป่าย
เลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๔๑ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ และสัดส่วน
ร้อยละ ๑๖.๓๒ ของเนื้อที่ป่าชายเลนภาคใต้   
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ตารางท่ี 27 : เนื้อที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒ 
หน่วย : ไร ่

ประเทศ/ ภาค /จังหวัด 
เนื้อที่ (ไร่) 

๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๗ ๒๕๖๒ 

ประเทศ ๑,๔๕๘,๑๗๔.๕๔ ๑,๕๒๕,๐๖๐.๕๖ ๑,๕๓๔,๕๘๔.๗๔ ๑,๗๓๗,๐๑๙.๗๔ 

ภาคใต้ ๑,๒๕๕,๙๔๘.๐๔ ๑,๒๘๗,๘๒๖.๘๘ ๑,๓๐๑,๗๘๖.๕๖ ๑,๔๒๗,๔๘๘.๕๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๑๔๗,๕๘๐.๒๙ ๑๖๐,๗๕๕.๘๔ ๑๘๓,๓๗๗.๙๙ ๒๓๒,๙๘๗.๒๕ 

ชุมพร ๔๐,๕๓๕.๓๙ ๓๒,๒๔๐.๑๑ ๓๗,๐๐๑.๓๕ ๔๖,๒๖๔.๑๕ 
สุราษฎร์ธาน ี ๓๒,๕๑๐.๒๘ ๔๖,๕๗๔.๒๐ ๔๗,๘๒๙.๗๑ ๖๐,๘๑๔.๖๙ 

นครศรีธรรมราช ๖๖,๐๙๘.๕๑ ๗๓,๕๔๙.๖๐ ๘๐,๙๒๒.๔๖ ๑๐๙,๓๗๔.๗๗ 

พัทลุง ๒,๐๔๑.๐๓ ๓๙๙.๙๘ ๔๔๕.๗๒ ๑,๙๐๘.๙๓ 

สงขลา ๖,๓๙๕.๐๘ ๗,๙๙๑.๙๕ ๑๗,๑๗๘.๗๕ ๑๔,๖๒๔.๗๑ 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗.3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสูงมาก เป็น

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งกำเนิดอาหารสูง เนื่องจากกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึง
จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ความยาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ ๘๐๐.๘๖ กิโลเมตร และมีสภาพเป็นอ่าวที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะอ่าวบ้านดอน   

สำหรับเนื้อที่ป่าชายเลนรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจาก 
๑๘๓,๓๗๗.๙๙ ไร่ ในปี ๒๕๕๗ เป็น ๒๓๒,๙๘๗.๒๕ ไร่ ในปี ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๑.๒๙ โดยเนื้อที่ป่าชาย
เลนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๔๑ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ และสัดส่วน
รอ้ยละ ๑๖.๓๒ ของเนื้อที่ป่าชายเลนภาคใต้   

7.๔) ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย มีความยาวชายฝั่ง ๘๐๐.๘๔ กิโลเมตร จากการสำรวจการ

เปลี่ยนแปลงชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี ๒๕๖๑ พบว่า พื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งมีความยาวประมาณ ๑๖๑.๗๙ กิโลเมตร แบ่งออกเป็น ได้รับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแล้ว 
๑๓๙.๐๐ กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ชายฝั่งที่ไม่มีการกัดเซาะ ระยะทาง ๖๓๙.๐๗  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นพื้นที่
ชายฝั่งสมดุล พ้ืนที่หาดหิน/หน้าผา พ้ืนที่ชายฝั่งที่มีการสะสมของตะกอน พ้ืนที่ก่อสร้างรุกล้ำแนวชายฝั่ง และพ้ืนที่
ปากแม่น้ำ/ปากคลอง  
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ตารางท่ี 28 : สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี ๒๕๖๑ 
หน่วย : กิโลเมตร 

จังหวัด  

พื้นที่ประสบปญัหากดัเซาะชายฝ่ัง พื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะกัดเซาะชายฝ่ัง 

รวม ยังไม่ดำเนินการแก้ไข ดำเนิน 
การ 

แก้ไขแล้ว 

พื้นที่
สมดุล 

พื้นที่ 
หาดหิน/
หน้าผา 

สะสม
ตะกอน 

พื้นที่
ก่อสร้าง
รุกล้ำ 

พื้นที่ปาก
แม่น้ำ/ปาก

คลอง 
รุนแรง 

ปาน
กลาง 

น้อย 

ชุมพร - - ๐.๑ ๑๔.๕๓ ๑๕๕.๓๑ ๗๐.๔๓ ๐.๓๖ ๔.๗๘ ๒.๘๓ ๒๔๘.๓๓ 

สุราษฎร์ธาน ี - ๐.๓ ๐.๕๑ ๑๑.๓๙ ๑๒๗.๖๖ ๘.๓๔ ๐.๘๔ ๑.๗๑ ๖.๔๒ ๑๕๗.๑๗ 

นครศรีธรรมราช ๐.๗๙ ๑.๑๗ ๕.๔๘ ๖๗.๙๕ ๑๒๒.๐๙ ๓๓.๓๗ ๐.๕๔ - ๕.๔๒ ๒๓๖.๘๑ 

สงขลา ๒.๔๙ ๕.๐๕ ๖.๙ ๔๕.๑๓ ๙๐.๒๗ ๑.๕๒ ๕.๔๕ - ๑.๗๓ ๑๕๘.๕๓ 

รวม 
๓.๒๘ ๖.๕๒ ๑๒.๙๙ ๑๓๙.๐๐ ๔๙๕.๓๓ ๑๑๓.๖๖ ๗.๑๙ ๖.๔๙ ๑๖.๔ ๘๐๐.๘๔ 

๑๖๑.๗๙ ๖๓๙.๐๗ ๘๐๐.๘๔ 

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

8) ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ 
1) อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น  
มีโครงสร้างเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๑๗๓,๗๒๕ ล้านบาท เป็นอันดับหนึ่ง
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคอุตสาหกรรมของภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๑๙ โดยมีมูลค่าสูงที่สุด ในจังหวัด
สงขลา มีมูลค่า ๗๘,๒๔๓ ล้านบาท รองลงมาได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และพัทลุง มีมูลค่า 
๔๗,๘๓๓  ,  ๓๓,๔๖๔  , ๙,๙๓๔ และ ๔,๒๕๑ ล้านบาท ตามลำดับ  

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปการเกษตรขั้นต้นในรูปของวัตถุดิบ โดยอุตสาหกรรม  
ไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์กระจายตัวอยู่ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน และภาคใต้อ่าวไทย และอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันมีแหล่งผลิตอยู่ที่สุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
ตารางท่ี 29 : ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี (จำแนกรายจังหวัด) 

                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ประเทศ ๔,๕๒๖,๘๑๙ ๔,๕๙๒,๓๓๘ ๔,๗๙๒,๔๐๓ ๕,๐๓๓,๘๑๗ ๕,๒๘๒,๔๙๐ ๕,๒๕๘,๙๗๓ 
ภาคใต้ ๒๑๓,๔๔๖ ๒๒๒,๔๗๖ ๒๒๓,๓๐๗ ๒๒๙,๔๓๓ ๒๑๒,๗๐๓ ๒๑๙,๓๖๙ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ๑๖๙,๙๐๘ ๑๗๗,๗๖๒ ๑๗๔,๘๕๑ ๑๗๙,๒๙๓ ๑๖๗,๙๒๓ ๑๗๓,๗๒๕ 

ชุมพร ๙,๖๘๕ ๑๐,๓๓๔ ๙,๗๖๒ ๙,๖๑๙ ๙,๐๔๘ ๙,๙๓๔ 
สุราษฎร์ธาน ี ๓๒,๔๘๑ ๓๕,๑๔๗ ๓๗,๐๐๘ ๔๑,๒๗๕ ๓๓,๙๖๘ ๓๓,๔๖๔ 
นครศรีธรรมราช ๓๗,๖๙๒ ๓๘,๖๘๗ ๓๗,๐๕๘ ๓๗,๗๙๕ ๓๙,๓๓๒ ๔๗,๘๓๓ 
พัทลุง ๓,๙๑๗ ๓,๗๗๙ ๔,๐๙๐ ๔,๗๑๐ ๔,๔๑๙ ๔,๒๕๑ 
สงขลา ๘๖,๑๓๔ ๘๙,๘๑๔ ๘๖,๙๓๒ ๘๕,๘๙๕ ๘๑,๑๕๕ ๗๘,๒๔๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน ๒๙,๗๓๕ ๓๐,๖๖๗ ๓๒,๓๙๐ ๓๖,๐๙๘ ๓๑,๕๐๔ ๓๓,๑๐๘ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ๑๓,๘๐๓ ๑๔,๐๔๘ ๑๖,๐๖๗ ๑๔,๐๔๑ ๑๓,๒๗๖ ๑๒,๕๓๗ 

          ที่มา: สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.ประมวลโดย: สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
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ณ สิ ้นปี ๒๕๖๓  สถิต ิสะสมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที ่จดทะเบียนกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มี จำนวน ๖,๕๘๗ โรงงาน เงินทุนจดทะเบียน ๒๓๙,๑๓๐ ล้านบาท  มีแรงงานรวมทั้งสิ้น 
๑๕๓,๔๒๒ คน  

ตารางที่ 30 : สถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 

จังหวัด จำนวนโรงงาน 
เงินทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
จำนวนคนงาน (คน) 

ชุมพร 906 18,455.04 14,820 
สุราษฎร์ธาน ี 1,216 66,006.16 37,519 
นครศรีธรรมราช 1,682 59,760.71 23,491 
พัทลุง 770 6,953.91 5,660 
สงขลา 2,013 87,954.45 71,932 
รวม 6,587 239,130 153,422 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ตารางที่ 31 : สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) ปี พ.ศ. 2561 

จังหวัด จำนวนโรงงาน 
เงินทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
จำนวนคนงาน (คน) 

ชุมพร 51 1,341 1,498 
สุราษฎร์ธานี 106 5,401 3,693 
นครศรีธรรมราช 70 1,657 1,557 
พัทลุง 13 102 81 
สงขลา 75 6,644 4,485 
รวม 315 15,145 11,314 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
3.1.2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
สภาพปัญหาตามลำดับความสำคัญ 

 ๑) ผู้ประกอบการไม่มีความชำนาญด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การตลาดออนไลน์ การก้าวสู่การค้ายุคใหม่ 

๒) ขาดระบบมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
๓) วิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้ด้านมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ 
๔) ผู้ประกอบการชุมชน ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ 
๕) มีกฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อภาคการเกษตร 
๖) SME /START UP ขาดความรู้/ความเข้าใจในระบบการเงินและบัญชี เช่นการคำนวณต้นทุนธุรกิจ    

ที่แท้จริง  
๗) ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๘) ขาดการรวบรวม และศูนย์กลาง การแสดง/สินค้าท่ีมีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
๙) ยังขาดการเปิดโอกาสในการเข้าร่วมงานแสดง/จำหน่ายสินค้าระดับประเทศ 

๑๐) สถานประกอบขนาดเล็กไม่พร้อมกับการรองรับหลังสถานการณ์ Covid 
ความต้องการ 

๑) การสนับสนุนเงินทุนผ่านมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
๒) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต /แปรรูป ในภาคอุตสาหกรรม 
๓) พัฒนาศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น Otop สินค้าสมุนไพร 
๔) ปลดล๊อกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของทางราชการ เพ่ือช่วยส่งเสริมการใช้ยางพารา ไม้ยางพาราในพื้นท่ี 
๕) การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา หรือการใช้ยางพาราในการ

ผลิต ผลิตภัณฑ์ 
๖) สนับสนุนการเข้าร่วมงาน ThaiFex ในนามกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
๗) ยกระดับสถานประกอบการขนาดเล็ก ให้มีมาตรฐานและรองรับวิถีปกติใหม่ 
๘) การจัดงาน Expo อ่าวไทยประจำปี 
๙) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุคใหม่ 
๑๐) ควรมีประเด็นการพัฒนา ด้านพลังงานทดแทนจาก ผลผลิตทางการเกษตร 
๑๑) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เช่น โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
๑๒)  การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพชั้นสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  อาหาร เครื่องสำอาง  

จากผลผลิตทางการเกษตร 
๑๓) การพัฒนาสถานประกอบการตาม BCG Model 
๑๔) การจัดสร้างศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมบริการ 
๑๕) พัฒนาเส้นทางคมนาคมเดิม และการสร้างเส้นทางใหม่ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

การค้า การลงทุน และ การค้าระหว่างประเทศ 
๑๖) การขับเคลื่อนการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมที่นครศรีธรรมราช 
๑๗) ควรเชื่อมโยงการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กับจังหวัดอ่ีน ๆ ในกลุ่มจังหวัด 
๑๘) การพัฒนาตลาด ช่องทางการตลาดสำหรับสินค้านวัตกรรม 
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3.1.2.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด  
โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยยังคงพ่ึงพาภาคเกษตรกรรม โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทยมีสัดส่วนโครงสร้างภาค
การเกษตรสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอื่นๆ ในปี ๒๕๖๒ มีสัดส่วนภาคการเกษตรร้อยละ ๒๔.๕๗ 
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๕๔ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่ าว
ไทย มีมูลค่า ๑๙๔,๑๕๘ ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา (อันดับ ๑ 
ของภาคใต้ ผลิตมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช) ปาล์มน้ำมัน  (อันดับ ๑ ของ
ประเทศ ผลิตมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร) ไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด (อันดับ  ๑ ของภาคใต้)  
ที่เหลือเป็นประมง ส่วนภาคที่มีความสำคัญรองลงมา คือ ภาคบริการและอื่นๆ และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๔๕ ๒๑.๙๘ ตามลำดับ 
ตารางท่ี 32 : สัดส่วนโครงสร้างการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย                            

 ร้อยละ           
โครงสร้างการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย 5 ปี 

ภาคเกษตรกรรม 22.19 23.65 23.69 22.54 24.57 23.33 
ภาคอุตสาหกรรม 27.24 24.76 24.31 22.79 21.98 24.22 

- เหมืองแร่ 8.22 6.48 4.48 4.75 4.85 5.75 
- อุตสาหกรรม 16.13 15.12 16.51 14.53 13.44 15.15 

ภาคบริการและอื่นๆ 50.57 51.59 51.99 54.67 53.45 52.46 
- การค้า 11.37 12.44 12.98 12.84 12.92 12.51 
- พักแรมและบริการด้านอาหาร 5.97 6.44 7.15 8.02 7.89 7.09 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 33 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ราคาประจำปี 
หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภาคการเกษตร ๑๖๔,๘๗๖ ๑๔๔,๘๒๕ ๑๖๘,๓๗๓ ๑๗๔,๕๒๗ ๑๖๗,๕๑๗ 
    เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ๑๖๔,๘๗๖ ๑๔๔,๘๒๕ ๑๖๘,๓๗๓ ๑๗๔,๕๒๗ ๑๖๗,๕๑๗ 
ภาคนอกการเกษตร ๔๗๓,๕๗๖ ๕๐๗,๗๖๒ ๕๓๙,๗๔๑ ๕๖๐,๙๘๘ ๕๗๕,๘๖๖ 
    การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ๕๐,๔๙๐ ๕๓,๖๒๕ ๔๕,๗๕๕ ๓๒,๘๗๖ ๓๕,๓๔๒ 
    การผลิต ๙๙,๔๔๕ ๑๐๕,๒๕๔ ๑๐๖,๗๘๔ ๑๒๑,๖๘๔ ๑๐๖,๕๖๑ 
    ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ ๑๘,๓๙๓ ๑๗,๑๘๑ ๒๐,๕๖๓ ๒๒,๖๖๖ ๒๔,๐๘๑ 
    การจัดหาน้ำ การจดัการ และการบำบัดน้ำเสีย  
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

๑,๕๘๐ ๑,๗๐๓ ๑,๗๔๙ ๒,๐๖๗ ๑,๙๓๘ 

    การก่อสร้าง ๕๐,๔๙๐ ๕๓,๖๒๕ ๔๕,๗๕๕ ๓๒,๘๗๖ ๓๕,๓๔๒ 
    การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
และจักรยานยนต ์

๗๐,๙๒๔ ๗๔,๑๗๒ ๘๘,๑๙๐ ๙๕,๗๕๙ ๙๖,๕๔๑ 

    การขนส่งและสถานท่ีเกบ็สินคา้ ๑๙,๘๑๒ ๒๒,๓๓๐ ๒๔,๔๑๔ ๒๔,๖๙๗ ๒๖,๑๗๒ 
    ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ๓๑,๔๑๑ ๓๘,๙๖๓ ๔๕,๔๘๓ ๕๒,๕๒๐ ๕๙,๘๐๘ 
    ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ๔,๖๔๘ ๕,๓๖๘ ๕,๔๒๘ ๖,๔๗๒ ๖,๙๕๐ 
    กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย ๓๔,๔๖๖ ๓๕,๔๐๘ ๓๘,๕๒๓ ๓๙,๗๘๘ ๔๑,๖๔๓ 
    กิจกรรมอสังหารมิทรัพย ์ ๒๐,๐๑๒ ๒๑,๔๖๐ ๒๓,๒๕๙ ๒๓,๙๕๑ ๒๕,๔๒๖ 
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สาขาการผลิต ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
    กิจกรรมทวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนคิ ๘๖๒ ๑,๓๓๘ ๑,๔๑๐ ๑,๕๗๒ ๑,๔๓๕ 
    กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ๔,๑๕๒ ๔,๓๒๗ ๔,๒๗๑ ๔,๗๔๙ ๕,๑๖๙ 
    การบริหารราชการ การป้องกนั  ประเทศ และ
การประกันสังคมภาคบังคับ 

๓๒,๓๔๖ ๓๔,๑๙๗ ๓๗,๒๒๕ ๓๗,๖๕๙ ๔๑,๑๐๒ 

    การศึกษา ๔๑,๖๘๙ ๔๖,๗๒๗ ๔๘,๐๐๑ ๔๕,๖๐๔ ๕๑,๘๐๖ 
    กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสงัคม สงเคราะห์ ๑๖,๕๔๔ ๑๗,๒๘๒ ๑๘,๕๓๔ ๑๙,๓๐๕ ๒๑,๐๙๐ 
    ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ๗๑๒ ๗๙๒ ๙๘๙ ๑,๑๗๘ ๑,๓๑๕ 
    กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ ๓,๖๖๖ ๔,๑๔๙ ๔,๑๐๗ ๔,๑๘๘ ๔,๖๗๐ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ๖๓๘,๔๕๓ ๖๕๒,๕๘๗ ๗๐๘,๑๑๔ ๗๓๕,๕๑๖ ๗๔๓,๓๘๓ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดต่อหัว (บาท) ๑๒๕,๒๐๓ ๑๒๖,๖๔๗ ๑๓๕,๙๙๙ ๑๔๐,๖๐๔ ๑๔๑,๑๕๔ 
ประชากร (๑,๐๐๐ คน) ๕,๐๙๙ ๕,๑๕๓ ๕,๒๐๗ ๕,๒๓๑ ๕,๒๖๖ 

ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

3.1.๓.  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั ้นต้น  

มีโครงสร้างเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๑๗๓,๗๒๕ ล้านบาท เป็นอันดับหนึ่ง
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคอุตสาหกรรมของภาคใต้  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๙.๑๙  โดยมีมูลค่าสูงที่สุดในจังหวัด
สงขลา มีมูลค่า ๗๘,๒๔๓ ล้านบาท รองลงมาได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร และพัทลุง มีมูลค่า 
๔๗,๘๓๓  ,  ๓๓,๔๖๔  , ๙,๙๓๔ และ ๔,๒๕๑ ล้านบาท ตามลำดับ  

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปการเกษตรขั ้นต้นในรูปของวัตถุดิบ โดยอุตสาหกรรม            
ไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์กระจายตัวอยู่ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน และภาคใต้อ่ าวไทย และอุตสาหกรรม            
ปาล์มน้ำมันมีแหล่งผลิตอยู่ที่สุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
 

ตารางท่ี 34 : ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจำปี (จำแนกรายจังหวัด) 
  หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐r ๒๕๖๑r ๒๕๖๒(p) 

ประเทศ ๔,๕๒๖,๘๑๙ ๔,๕๙๒,๓๓๘ ๔,๗๙๒,๔๐๓ ๕,๐๓๓,๘๑๗ ๕,๒๘๒,๔๙๐ ๕,๒๕๘,๙๗๓ 
ภาคใต้ ๒๑๓,๔๔๖ ๒๒๒,๔๗๖ ๒๒๓,๓๐๗ ๒๒๙,๔๓๓ ๒๑๒,๗๐๓ ๒๑๙,๓๖๙ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย 

๑๖๙,๙๐๘ ๑๗๗,๗๖๒ ๑๗๔,๘๕๑ ๑๗๙,๒๙๓ ๑๖๗,๙๒๓ ๑๗๓,๗๒๕ 

ชุมพร ๙,๖๘๕ ๑๐,๓๓๔ ๙,๗๖๒ ๙,๖๑๙ ๙,๐๔๘ ๙,๙๓๔ 
สุราษฎร์ธาน ี ๓๒,๔๘๑ ๓๕,๑๔๗ ๓๗,๐๐๘ ๔๑,๒๗๕ ๓๓,๙๖๘ ๓๓,๔๖๔ 
นครศรีธรรมราช ๓๗,๖๙๒ ๓๘,๖๘๗ ๓๗,๐๕๘ ๓๗,๗๙๕ ๓๙,๓๓๒ ๔๗,๘๓๓ 
พัทลุง ๓,๙๑๗ ๓,๗๗๙ ๔,๐๙๐ ๔,๗๑๐ ๔,๔๑๙ ๔,๒๕๑ 
สงขลา ๘๖,๑๓๔ ๘๙,๘๑๔ ๘๖,๙๓๒ ๘๕,๘๙๕ ๘๑,๑๕๕ ๗๘,๒๔๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อันดามัน 

๒๙,๗๓๕ ๓๐,๖๖๗ ๓๒,๓๙๐ ๓๖,๐๙๘ ๓๑,๕๐๔ ๓๓,๑๐๘ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

๑๓,๘๐๓ ๑๔,๐๔๘ ๑๖,๐๖๗ ๑๔,๐๔๑ ๑๓,๒๗๖ ๑๒,๕๓๗ 

 ที่มา: สำนักบัญชีประชาชาติ สศช.ประมวลโดย: สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
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ณ สิ้นปี ๒๕๖๓ สถิติสะสมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  มี
จำนวน ๖,๕๘๗ โรงงาน เงินทุนจดทะเบียน ๒๓๙,๑๓๐ ล้านบาท มีแรงงานรวมทั้งสิ้น ๑๕๓,๔๒๒ คน  

ตารางท่ี 35 : สถิติสะสมจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ณ สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จังหวัด 
จำนวน
โรงงาน 

เงินทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

จำนวน
คนงาน (คน) 

นครศรีธรรมราช ๑,๖๘๒ ๕๙,๗๖๐.๗๑ ๒๓,๔๙๑ 
สุราษฎร์ธานี ๑,๒๑๖ ๖๖,๐๐๖.๑๖ ๓๗,๕๑๙ 
พัทลุง ๗๗๐ ๖,๙๕๓.๙๑ ๕,๖๖๐ 
ชุมพร ๙๐๖ ๑๘,๔๕๕.๐๔ ๑๔,๘๒๐ 
สงขลา ๒,๐๑๓ ๘๗,๙๕๔.๔๕ ๗๑,๙๓๒ 
รวม ๖,๕๘๗ ๒๓๙,๑๓๐ ๑๕๓,๔๒๒ 

 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอตุสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 36 : สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการใหม่ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จังหวัด 
จำนวน
โรงงาน 

เงินทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

จำนวน
คนงาน (คน) 

นครศรีธรรมราช ๗๐ ๑,๖๕๗ ๑,๕๕๗ 
สุราษฎร์ธานี ๑๐๖ ๕,๔๐๑ ๓,๖๙๓ 
พัทลุง ๑๓ ๑๐๒ ๘๑ 
ชุมพร ๕๑ ๑,๓๔๑ ๑,๔๙๘ 
สงขลา ๗๕ ๖,๖๔๔ ๔,๔๘๕ 
รวม ๓๑๕ ๑๕,๑๔๕ ๑๑,๓๑๔ 

    ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
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การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการนำเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้ใน

การวิเคราะห์ป ัจจัย ด้านบวกจากภายใน คือ จุดแข็ง (Strength) และปัจจัยด้านบวกที ่ เป ็นโอกาส 
(Opportunity) จากภายนอก ที่ส่งเสริมให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านลบทั้งท่ีเป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) จากภายนอกท่ีคุกคาม 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (External Factors Analysis) 
โอกาส (Opportunity) 

O1: ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง อาหารเพื่อสุขภาพ 

O2: ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นให้ปาล์มยางพาราและไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย 
ที่จะส่งเสริมและพัฒนา เป็นโอกาสในการจัดทำโครงการและหาแหล่งงบประมาณมารองรับการพัฒนาในเชิง
นวัตกรรม 

O3: รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการของเสีย เศษวัสดุ และขยะในระบบเศรษฐกิจหมุน เวียน 
และกรอบการดำเนินงานที่มุ่งเน้น BCG เป็นโอกาสให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ 
บนหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียว 

O4: มีสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงและสถาบันการศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอยู่ในพื้นท่ีทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะการมีอุทยานวิทยาศาสตร์รองรับ
พัฒนาในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการประกอบธุรกิจระดับสูงได้ 

O5: สถานการณ์โรคและสังคมสูงวัยที่ทำให้ความต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องอำนวยความ
สะดวกในการดำรงค์ชีวิตจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจการใช้เทคโนโลยี AI ในการผลิตและอุตสาหกรรม
บริการมากขึ้น 

O6: มีแหล่งงบประมาณที่เป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
เป้าหมายหลักของประเทศเป็นการเฉพาะเป็นโอกาสให้สามารถจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มา
เชื่อมโยงกับการผลิตมากข้ึน 

O7: มีรากฐานอารยธรรมกว่า 2,000 ปี และเป็นวัฒนธรรมร่วมในอาเซียนที่นำมาสร้างตำนานเรื่อง
เล่าผ่านผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่ติดระดับโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนรองรับนโยบายการท่องเที่ยว
ยั่งยืนแนวใหม่ของประเทศ 

O8: กระแสการอุปโภคบริภาคของทั ้งโลกเน้นด้านสุขภาพมากขึ ้นเป็นโอกาสให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพโดยใช้พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มมาสร้างนวัตกรรมและสร้างคุณค่า 

O9: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในขณะที่แนวโน้มและบริบทของโลกเน้น
เทคโนโลยีดิจิทัลทุกระดับเป็นโอกาสให้เกิดความต้องการมีการใช้ AI มากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆและ
ภาคบริการในพื้นที่มากข้ึน 

O10: การเข้าร่วมเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลง RCEP ของไทย ซึ่งครอบคลุมตลาดประชากร 
2,200 ล้านคน หรือ 30% ของประชากรโลก มี GDP รวมกันกว่า 10.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 326 
ล้านล้านบาท หรือประมาณ 28% ของมูลค่าการค้าโลก จะเป็นโอกาสให้สินค้าของไทยที่มีนวัตกรรม มีคุณค่า
และคุณภาพได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาด RCEP ได้มากขึ้นจากการลดภาษีการค้าเป็นศูนย์ โดยเป็นสินค้าในกลุ่ม
เกษตร ประมง อาหาร อุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก กระดาษ เคมีภัณฑ์ ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง 
เป็นต้น 
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อุปสรรค (Threat) 
T1: สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี ่ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการระบบการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
T2: ภาคประชาชนยังไม่ยอมรับการตั้งโรงงานเนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกินปัญหาของเสียที่ส่งผลกระทบ 

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
การประเมินสมรรถนะองค์กร (Internal Factors Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 

S1: มีปริมาณพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำ สมุนไพร ข้าว ที่เพียงพอต่อ
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขั้นสูงทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางการผลิตรองรับความต้องการทั้งใน
ระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก 

S2: เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหารสูง ทั้งปศุสัตว์ ประมง ที่สามารถยกระดับไปสู่ฐานการผลิต
อาหารที่มีมูลค่า มีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยเดิมและเพิ่มการวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าที่
เพ่ิมข้ึน  

S3: มีพื้นที่ที่ยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งที่สะเดา จะนะ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง นิคมอุตสาหกรรม
สงขลา ที่เป็นพื้นที่รองรับการผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงภายใต้สิทธิพิเศษและการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี
รองรับได ้

S4: มีปริมาณแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
S5: มีงานวิจัยรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูงและมีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่พร้ อม

ต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ไปสู่
อุตสาหกรรมข้ันสูง เช่นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ 

S6: มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบป้อนสู่การผลิตในระดับโรงงานและส่งต่อสู่ท่าเรือน้ำลึกขนาด
ใหญ่เพ่ือการส่งออกไปยังต่างประเทศและนอกภูมิภาค 

S7: มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค 2 แห่ง ที่จะเป็นหน่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน
รองรับอุตสาหกรรมขั้นสูงได้ 
จุดอ่อน (Weakness)  

W1: วัตถุดิบหลักทั้งพืชเศรษฐกิจหลักและการประมงยังมีคุณภาพค่อนข้างต่ำมีสารปนเปื้อนที่อาจมี
ผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกข้ันสูง รวมทั้งยังเป็นการปลูกในลักษณะรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ 

W2: ผลิตภัณฑ์ส่านใหญ่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้น มีมูลค่าไม่สูงมากมีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ 
W3: การเชื่อมโยงผลผลิตทั้งระบบผ่านโครงข่ายคมนาคมตลอดห่วงโซ่ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย 
W4: การผลิตยังมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นระบบทำให้ยังมีประเด็นการยอมรับของชุมชน

ระดับเมือง  
W5: แรงงานยังมีทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีน้อยน้อย คุณภาพแรงงานรองรับ

การผลิตอุตสาหกรรมระดับพื้นฐาน ยังขาดแคลนช่างเทคนิคที่มีความรู้ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องใน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา 

W6: การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการพัฒนานวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ในขั้น       
Lab Scale  

W7: ฐานข้อมูลระบบการผลิตทั้งห่วงโซ่ (Supply Chain) ยังไม่เป็นระบบไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่
การวางแผนการผลิต การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันการณ์ 
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ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจงัหวัด 

จุดแข็ง (Strength)  กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  
S1: มีปริมาณพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ ่มจ ังหวัด  

ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำ สมุนไพร ข้าว ที่เพียงพอต่อการผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมขั้นสูงทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตรองรับความต้องการทั้งในระดับประเทศและเพื่อการ
ส่งออก 

S2: เป็นพื้นที่ท่ีมีความมั่นคงทางอาหารสูง ทั้งปศุสัตว์ 
ประมง ที่สามารถยกระดับไปสู่ฐานการผลิตอาหารที่มีมูลค่า 
มีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยเดิมและเพ่ิม
การวิจัยต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่าที่เพ่ิมข้ึน  

S3: มีพื้นที่ที่ยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งที่สะเดา  
จะนะ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ที่
เป็นพื้นที่รองรับการผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงภายใต้สิทธิพิเศษ
และการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับได้ 

S4: มีปริมาณแรงงานทั ้งในระบบและนอกระบบ
เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

S5: มีงานวิจัยรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูง
และมีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่พร้อมต่อยอดงานวิจัย
เพื ่อยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ
ประเทศที ่ ใช ้ว ัตถ ุด ิบในพื ้นท ี ่ ไปส ู ่อ ุตสาหกรรมขั ้นสูง  
เช ่นอ ุตสาหกรรมทางการแพทย ์ อ ุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ 

S6: มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีเส้นทาง
คมนาคมที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบป้อนสู่การผลิตใน
ระดับโรงงานและส่งต่อสู ่ท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่เพื ่อการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศและนอกภูมิภาค 

S7: มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค 2 แห่ง  
ที ่จะเป็นหน่วยพัฒนาและยกระดับฝีม ือแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมข้ันสูงได้ 
 
 
 
 
 

ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงที่เป็น
ฐานอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ 
(อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง 

แนวทางท่ี 1 
S1 + S2 + S3 
O1 + O2 + O4 + O6 + O8 + O10 

 

แนวทางท่ี 2 
S4  
O7 + O4  
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โอกาส (Opportunity)  

 

 

 

 

 

O1: ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่
มีมูลค่าสูง อาหารเพื่อสุขภาพ 

O2: ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจังหวัดมุ ่งเน้นให้
ปาล์มยางพาราและไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนา เป็นโอกาสในการจัดทำโครงการและหา
แหล่งงบประมาณมารองรับการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

O3: รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการของเสีย เศษ
วัสดุและขยะในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและกรอบการ
ดำเน ินงานที ่ม ุ ่ ง เน ้น BCG เป ็นโอกาสให ้ม ีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพบนหลักการของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียว 

O4: มีสถาบันการศึกษาที ่มีบทบาทภารกิจในการ
พัฒนาท้องถิ ่นโดยตรงและสถาบันการศึกษาที ่ม ีความ
เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอยู่ในพ้ืนที่ทั้งภูมิภาค 
โดยเฉพาะการมีอุทยานวิทยาศาสตร์รองรับพัฒนาในเชิง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการประกอบธุรกิจระดับสูงได้ 

O5: สถานการณ์โรคและสังคมสูงวัยที ่ทำให้ความ
ต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องอำนวยความสะดวกใน
การดำรงค์ชีวิตจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจการใช้
เทคโนโลยี AI ในการผลิตและอุตสาหกรรมบริการมากขึ้น 

O6: มีแหล่งงบประมาณที่เป็นกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ
ประเทศเป ็นการเฉพาะเป ็นโอกาสให ้สามารถจ ัดทำ
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มาเชื่อมโยงกับการ
ผลติมากขึ้น 

O7: มีรากฐานอารยธรรมกว่า 2000 ปี และเป็น
วัฒนธรรมร่วมในอาเซียนที่นำมาสร้างตำนานเรื่องเล่าผ่าน
ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่ติดระดับโลก เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าชุมชนรองรับนโยบายการท่องเที่ยวยั่งยืนแนวใหม่ของ
ประเทศ 
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O8: กระแสการอุปโภคบริภาคของทั ้งโลกเน้นด้าน
สุขภาพมากขึ ้นเป็นโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพโดยใช้พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มมาสร้างนวัตกรรม
และสร้างคุณค่า 

O9: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในขณะที่แนวโน้มและบริบทของโลกเน้นเทคโนโลยี
ดิจิทัลทุกระดับเป็นโอกาสให้เกิดความต้องการมีการใช้ AI 
มากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆและภาคบริการในพ้ืนที่
มากขึ้น 

O10: การเข้าร่วมเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลง 
RCEP ของไทย ซึ่งครอบคลุมตลาดประชากร 2,200 ล้าน
คน หรือ 30% ของประชากรโลก มี GDP รวมกันกว่า 10.4 
ล ้านเหร ียญสหรัฐ ประมาณ 326 ล ้านล ้านบาท หรือ
ประมาณ 28% ของมูลค่าการค้าโลก จะเป็นโอกาสให้สินค้า
ของไทยที่มีนวัตกรรม มีคุณค่าและคุณภาพได้มาตรฐานเข้าสู่
ตลาด RCEP ได้มากขึ้นจากการลดภาษีการค้าเป็นศูนย์ โดย
เป็นสินค้าในกลุ ่มเกษตร ประมง อาหาร อุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก กระดาษ เคมีภัณฑ์ ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 
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ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจงัหวัด 

จุดอ่อน (Weakness)  กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
W1: วัตถุดิบหลักทั ้งพืชเศรษฐกิจหลักและการ

ประมงยังมีคุณภาพค่อนข้างต่ำมีสารปนเปื่อนที่อาจมีผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกขั้นสูงรวมทั้งยังเป็นการปลูก
ในลักษณะรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ 

W2: ผลิตภัณฑ์ส่านใหญ่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นมี
มูลค่าไม่สูงมากมีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ 

W3: การเชื ่อมโยงผลผลิตทั ้งระบบผ่านโครงข่าย
คมนาคมตลอดห่วงโซ่ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย 

W4: การผลิตยังมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นระบบทำให้ยังมีประเด็นการยอมรับของชุมชนระดับ
เมือง 

W5: แรงงานยังมีทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมที่
ใช้เทคโนโลยีน้อยน้อย คุณภาพแรงงานรองรับการผลิต
อุตสาหกรรมระดับพื้นฐาน ยังขาดแคลนช่างเทคนิคที่มี
ความรู้ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องในอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันและยางพารา 

W6: การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการพัฒนานวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ในขั้น Lab Scale  

W7: ฐานข้อมูลระบบการผลิตทั้งห่วงโซ่ (Supply 
Chain) ยังไม่เป็นระบบไม่สามารถเชื ่อมโยงไปสู่การวาง
แผนการผลิต การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันการณ์ 

 พัฒนาระบบการจัดการของเสียและเศษวัสดุ
เหล ือใช ้ ในการผล ิตด ้วยระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 
 
W4 
T2 

ภัยคุกคาม (Threat)  

T1: สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้
เกิดปัญหาในการบริหารจัดการระบบการผลิตที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการ 

T2: ภาคประชาชนยังไม่ยอมรับการตั้งโรงงานเนื่องจาก
เกรงว่าจะก่อให้เกินปัญหาของเสียที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
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ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจงัหวัด 

จุดอ่อน (Weakness)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (OW)  

W1: วัตถุดิบหลักทั ้งพืชเศรษฐกิจหลักและการ
ประมงยังมีคุณภาพค่อนข้างต่ำมีสารปนเปื้อนที่อาจมีผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกขั้นสูง รวมทั้งยังเป็นการ
ปลูกในลักษณะรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ 

W2: ผลิตภัณฑ์ส่านใหญ่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้น มี
มูลค่าไม่สูงมากมีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ 

W3: การเชื่อมโยงผลผลิตทั้งระบบผ่านโครงข่าย
คมนาคมตลอดห่วงโซ่ยังดำเนินการได้ค่อนข้างน้อย 

W4: การผลิตยังมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นระบบทำให้ยังมีประเด็นการยอมรับของชุมชนระดับ
เมือง 

W5: แรงงานยังมีทักษะการทำงานในอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีน้อยน้อย คุณภาพแรงงานรองรับการผลิต
อุตสาหกรรมระดับพื ้นฐาน ยังขาดแคลนช่างเทคนิคที ่มี
ความรู้ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องในอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันและยางพารา 

W6: การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการพัฒนานวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรมยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ในขั้น Lab Scale  

W7: ฐานข้อมูลระบบการผลิตทั้งห่วงโซ่ (Supply 
Chain) ยังไม่เป็นระบบไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู ่การวาง
แผนการผลิต การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันการณ์ 

 สนับสนนุการใช้เทคโนโลยปีัญญาประดิษฐ์ (AI) ใน
ระบบการผลิตและสร้างแพลตฟอร์มการบริหาร
จัดการการผลิตทั้งระบบ 

แนวทางท่ี 1 

O5 + O8 + O9 + O4 

W2 + W6 + W1 + W5 

แนวทางท่ี 2 

O1 + O2 + O4 + O6 + O8 + O9 

W3 + W7  

 

โอกาส (Opportunity)  

O1: ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่มีมูลค่าสูง อาหารเพื่อสุขภาพ 

O2: ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจังหวัดมุ ่งเน้นให้
ปาล์มยางพาราและไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนา เป็นโอกาสในการจัดทำโครงการและหา
แหล่งงบประมาณมารองรับการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

O3: รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการของเสีย เศษ
วัสดุและขยะในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและกรอบการ
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ดำเนินงานที ่ม ุ ่งเน้น BCG เป็นโอกาสให้ม ีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพบนหลักการของ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียว 

O4: มีสถาบันการศึกษาที ่มีบทบาทภารกิจในการ
พัฒนาท้องถิ ่นโดยตรงและสถาบันการศึกษาที ่มีความ
เชี ่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอยู ่ในพื ้นที ่ทั้ง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการมีอุทยานวิทยาศาสตร์รองรับพัฒนา
ในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการประกอบธุรกิจ
ระดับสูงได ้

O5: สถานการณ์โรคและสังคมสูงวัยที ่ทำให้ความ
ต้องการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเครื่องอำนวยความสะดวก
ในการดำรงค์ชีวิตจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจการใช้
เทคโนโลยี AI ในการผลิตและอุตสาหกรรมบริการมากขึ้น 

O6: มีแหล่งงบประมาณที่เป็นกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ของประเทศเป็นการเฉพาะเป็นโอกาสให้สามารถจัดทำ
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มาเชื่อมโยงกับการ
ผลิตมากขึ้น 

O7: มีรากฐานอารยธรรมกว่า 2000 ปี และเป็น
วัฒนธรรมร่วมในอาเซียนที่นำมาสร้างตำนานเรื่องเล่าผ่าน
ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่ติดระดับโลก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าชุมชนรองรับนโยบายการท่องเที่ยวยั่งยืนแนวใหม่
ของประเทศ 

O8: กระแสการอุปโภคบริภาคของทั้งโลกเน้นด้าน
สุขภาพมากขึ ้นเป็นโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพโดยใช้พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มมาสร้างนวัตกรรม
และสร้างคุณค่า 

O9: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในขณะที่แนวโน้มและบริบทของโลกเน้นเทคโนโลยี
ดิจิทัลทุกระดับเป็นโอกาสให้เกิดความต้องการมีการใช้ AI 
มากขึ้นในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆและภาคบริการในพื้นที่
มากขึ้น 
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ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจงัหวัด 

จุดแข็ง (Strength)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน(ST) 
S1: มีปริมาณพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ ่มจังหวัด ทั้ง

ยางพารา ปาล์มน้ำ สมุนไพร ข้าว ที่เพียงพอต่อการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมขั้นสูงทางการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางการผลิต
รองรับความต้องการทั้งในระดับประเทศและเพ่ือการส่งออก 

S2: เป็นพื้นที่ที ่มีความมั่นคงทางอาหารสูง ทั้งปศุสัตว์ 
ประมง ที่สามารถยกระดับไปสู่ฐานการผลิตอาหารที่มีมูลค่า มี
ความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยเดิมและเพิ่มการ
วิจัยต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่าที่เพ่ิมข้ึน  

S3: มีพื้นที่ที่ยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งที่สะเดา จะ
นะ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ที่เป็น
พื้นที่รองรับการผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงภายใต้สิทธิพิเศษและ
การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับได้ 

S4: มีปริมาณแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพียงพอ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

S5: มีงานวิจัยรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูง
และมีสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่พร้อมต่อยอดงานวิจัย
เพื ่อยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ
ประเทศที ่ใช้ว ัตถุดิบในพื ้นที ่ไปสู ่อุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เพ่ือสุขภาพ 

S6: มีความได ้เปร ียบทางภูม ิศาสตร ์และมีเส ้นทาง
คมนาคมท่ีเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้
อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบป้อนสู่การผลิตในระดับ
โรงงานและส่งต่อสู่ท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่เพ่ือการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศและนอกภูมิภาค 

S7: มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค 2 แห่ง ที่จะ
เป็นหน่วยพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
ขั้นสูงได ้

  ใช้การสร้างแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการ
ผลิตในเชิงสถานการณ์ 
S4 
T1 

ภัยคุกคาม (Threat)  

T1: สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเปลี ่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้เกิด
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบการผลิตที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ 

T2: ภาคประชาชนยังไม่ยอมรับการตั้งโรงงานเนื่องจากเกรง
ว่าจะก่อให้เกินปัญหาของเสียที ่ส ่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
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๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

3.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
“มุ่งสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงที่เชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจ 

นวัตกรรมและระบบบริหารจัดการการผลิตและสถานการณ์” 
3.2.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ให้มีผลิตภาพและได้มาตรฐานไปสู่อุตสาหกรรม                    
ขั้นสูง 

๒. สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ 
๓. สร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ระลึก บนพื้นฐานของอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรม 

ศรีวิชัย 

3.2.3 แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์โครงการ 
1) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัด ให้เป็น

อุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง 

เป้าประสงค์ 
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเข้าสู ่ระบบมาตรฐาน Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. สถานประกอบการอุตสาหกรรม
ได้รับการยกระดับศักยภาพ 

ราย ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จำนวน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๓. ร้อยละมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๔. บุคลากรในสถานประกอบการได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะ 

ราย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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กลยุทธ์ที่ /โครงการ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ปาล์มน้ำมัน 
ให้มีมูลค่าสูงด้วย
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม  

โครงการยกระดับมาตรฐาน
ปาล์มน้ำมันและพัฒนา
อุตสาหกรรม Oleochemical 
แบบครบวงจร ภายหลัง
ผลกระทบ covid ๑๙ 

๙.๘๕๕๓ - - - - 

โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยกับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 

- .๔๐ .๔๐ .๔๐ .๔๐ 
 

โครงการศักยภาพ
อุตสาหกรรมยางพาราสู่
อุตสาหกรรม ๔.๐ 

- ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ ๒.๐ 

โครงการยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพาราของภาคใต้สู่
อุตสาหกรรม ๔.๐ 

- - - - 8 

โครงการประยุกตค์ลื่น
ไมโครเวฟและพลาสมาเพ่ือ
ส่งเสรมิปาล์มคุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน
ปาล์มคุณภาพพรี่เมี่ยม 

- ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ ๓.๐ 

โครงการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการเกษตร 
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคใต้ (Southern Economic 
Corridor: SEC) 
เพ่ือพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ 

- - - 3.9 - 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่58 
 

2) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 สนับสนุนการประกอบการอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนด้วย BCG Model 
เป้าประสงค์   

1. พัฒนาสถานประกอบการ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
การผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
มีความรู้ด้าน BCG Model 

ราย - 50 50 50 50 

๒. จำนวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมได้รับ ส่งเสริมพัฒนาด้วย 
BCG Model 

สถาน 
ประกอบการ 

- 10 10 10 - 

กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมด้วยระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันผู้ประกอบการ 
SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG 

- 4.7 - - - 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตาม
แนวคิด BCG MODEL 

- ๔.๕ ๔.๕ ๔.๕ ๔.๕ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพาราตาม
แนวคิด BCG MODEL 

- ๔.๕ ๔.๕ ๔.๕ ๔.๕ 

โครงการบริหารจัดการ 
กระบวนการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยใช้ BCG Model ด้าน 
เศรษฐกิจชีวภาพ 
ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ 

- - - - 0.4 

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้ 
แล้วด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ 
สะอาด 3R 

- - - 1 - 
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กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ 
เปลือกทุเรียนที่เหลือใช้จาก 
กระบวนการแปรรูปเป็น 
พลาสติกชีวภาพ 

- 1.3 - - - 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ 
ผู้ประกอบการ SMEs ตาม 
กรอบแนวคิด BCG Model 

- - 1.6 - - 

3) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3  พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร ด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์   
๑. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนให้รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๒. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารในพื้นที่

เป้าหมาย ด้านการผลิตสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้กระบวนการอาหารปลอดภัย (Food safety) และ
การตลาดยุค Digital Marketing  

๓. เชื่อมโยงภาคการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูป ที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่
ภาคการค้า ทั้ง Off line และ Online ผ่านกิจกรรม Business Matching 

4. ผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร (กระชาย ขม้ินขาว กระท่อม) สามารถจำหน่าย สร้างรายได้และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและการส่งออก 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
1. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ สามารถสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - - ๑๐ - - 

2. จำนวนผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร 
ที่ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

4. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ราย ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
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กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1 
การเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการเอส
เอ็มอีวิสาหกิจชุมชน
ให้มีมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม
สร้างสรรค ์(Value Creation 
and Innovation) เพ่ือเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 

  6.2   

โครงการยกระดับสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้วย
นวัตกรรมสร้างสรรค์  
(Value Creation and 
Innovation) เพ่ือรองรับการ
บริโภควิถีใหม่ (New Normal) 

๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและ
สมุนไพรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ กล้วยจังหวัด
ชุมพรให้มีความปลอดภัย 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอ
รับรอง มาตรฐาน 

- - 5.55 - - 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของ ผู้ประกอบการกาแฟชุมพร
ให้มีมูลค่าเพ่ิม 

- - - 5 - 

โครงการเพิ่มศักยภาพตลาด
ออนไลน์แก่ เกษตรกร/ผู้ผลิต ผู้
รวบรวมและจัด จำหน่าย ให้กับ
ผู้ประกอบการเกษตรแปร รูป
จังหวัดชุมพร 

- - - - 2.3 

โครงการค่าใช้จ่ายการ
ดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(มผช.) 

๐.๑๗ ๐.๑๗ ๐.๑๗ ๐.๑๗ ๐.๑๗ 

โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ 
ชุมชน (One Province One 

๐.๒๓ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๐.๒๓ ๐.๒๓ 
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กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
Agro-Industrai Community 
: OPOAI-C) 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ยกระดับศักยภาพ
และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 

โครงการยกระดับขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ 
SMEs ด้วยเทคโนโลยี Digital 

- ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมในส่วน
ภูมิภาค 

.๓๓๙ .๓๓๙ .๓๓๙ .๓๓๙ .๓๓๙ 

โครงการกองทุนพัฒนาเอส
เอ็มอีตามแนวประชารัฐ 
สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

.๒๙๔ .๒๙๔ .๒๙๔ .๒๙๔ .๒๙๔ 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและเชื่อม
ช่องทางการตลาด 

• โครงการจัดงานอ่าวไทย
อุตสาหกรรมแฟร์ (Southern 
Thai Gulf Fair) 

- 12 12 12 12 

• โครงการงานแสดงสินค้าอ่าว
ไทยแฟร์เน็กซ์ (อ่าวไทย Fairs 
Next) พัฒนาขีดความสามารถ 
เพ่ือการแข่งขันท่ีสูงขึ้น 

- - 9.17 9.17 9.17 

 
4) แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์  
 เพื่อให้การประกอบการอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการของเสีย  และของเหลือใช้ที่ไม่เป็น
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำของเสียและเศษวัสดุไปใช้ในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจรตามหลัก 
Circular Economy 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของสถาน
ประกอบการโรงงานที่ผ่านการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวที่ใบรับรองยังไม่
หมดอายุ 

ร้อยละ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๒. จำนวนสถานประกอบการโรงงานที่
ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

โรงงาน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๓. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อ
การประกอบการของโรงงาน 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๔. ยกระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ 

 
กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566  2567 2568 2569 2570 
การส่งเสริมและเชื่อม
ช่องทางการตลาด ด้วย
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ 

 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด (Cleaner 
Technology)  
ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

- ๔.๕ ๔.๕ ๔.๕ ๔.๕ 

 โครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ๑.๑ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ 

 โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
และวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

.๐๗๙ .๐๗๙ .๐๗๙ .๐๗๙ .๐๗๙ 

 โครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

.๐๓๕ .๐๓๕ .๐๓๕ .๐๓๕ .๐๓๕ 

 โครงการสร้าง Platform การ
บริหารจัดการข้อมูลใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับ
ภัยพิบัติต่างๆ 

- .๕๐ .๕๐ .๕๐ .๕๐ 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

๑. ชื่อโครงการสำคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานปาล์มน้ำมันและพัฒนาอุตสาหกรรม 
Oleochemical แบบครบวงจร ภายหลังผลกระทบ covid ๑๙ 

๒. ชื่อแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 

๓. แนวทางการพัฒนา การขับเคลื่อน oil palm city และการสนับสนุนการขับเคลื่อนการขอรับ
มาตรฐานการผลิต หรือมาตรฐานการแปรรูปของผลผลิตและผลิตภัณฑ์
หลักของกลุ่มจังหวัด เช่น มาตรฐานปาล์มน้ำมัน (RSPO) 

๔. หลักการและเหตุผล “ไทยแลนด์ ๔.๐” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ 
“มั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน ปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก ้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในศตวรรษที่  ๒๑ได้ “ประเทศไทย ๔.๐” ต ้องการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Innovation Drive Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม” ประกอบกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาค การผลิตและบริการมุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู ่ระบบ
มาตรฐานต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน 
เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อีกทั้งทิศทางการ
พัฒนาภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน
แห่งใหม่ของประเทศ โดยกำหนดแผนงานปาล์มน้ำมันในการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรการพัฒนาเข้าสู่กระบวนการ
ของมาตรฐาน RSPO (Roundtable For Sustainable Palm Oil) เป็น
มาตรฐาน ที่สนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรกรผู้
ปลูก ปาล์มน้ำมันโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โดย
มุ ่งเน้นเป้าหมายในการดำเนินการภายใต้  ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งยึดหลักการปฏิบัติติ ๘ ข้อของ
มาตรฐาน RSPO เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ปาล์มน้ำมันมีคุณภาพดีตรง
ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ทำให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพ
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ชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
อย่างยั่งยืน และการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศ
ไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม Oleochemicals 
เช่น fatty acid methyl esters, Fatty alcohols, glycerol’s รวมถึง 
monoacy lg lyce ro l ’ s  (MAG) ,  d iacy lg lyce ro l s  (DAG) , 
triacylglycerols (TAG), sugar esters และผลิตภัณฑ์ oleochemical 
อื่นๆ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน 
และมีมูลค่าสูงกว่าน้ำมันปาล์มดิบ หรือน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์สำหรับ
บริโภค และสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียดินฟอกสี และกรดไขมัน
ปาล์ม (PFAD) หรือผลพลอยได้อื่นๆ มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตได้
เช่นปัจจุบันพลังงานทดแทนไบโอดีเซลมีแนวโน้มความต้องการของตลาด
ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ำมันดีเซล สามารถใช้ทดแทน
กันได้  อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม
บริสุทธิ์ขั้นตอนการกำจัดกรดและกลิ่น (Deodorization) มีผลพลอยได้
คือ กรดไขมันปาล์ม หรือ Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) ลักษณะ
กึ่งของแข็งสีขาว โดยทั่วไปมักจะขายเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตย์ที่
มีราคาถูก มีปริมาณกรดไขมันอิสระประมาณ ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
สามารถนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลได้และเป็นวัตถุดิบที่
มีคุณภาพในการผลิตไบโอดีเซลเกิดปริมาณกลีเซอรีนน้อย ไม่เกิดน้ำเสีย
ในขั้นตอนการกำจัดสบู่ วัตถุดิบ PFAD  มีราคาถูก ต้นทุนการผลิตไบโอ
ดีเซลต่ำกว่าน้ำมันใช้แล้ว และมีราคาประมาณ ๑๖-๑๘ บาทต่อลิตร  
(ธีรศักดิ์, ๒๕๕๓) ปัจจุบันประเทศไทย รวมถึงอีกหลายประเทศประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) 
ทำให้เกษตรกรปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมปาล์ม และนักลงทุนไม่สามารถ
ผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ตามปรกติ ยอดขายลดลง ปริมาณวัตถุดิบทาง
การเกษตรเกิดการเน่าเสีย เพราะการคมนาคมขนส่งชะงักจากการปิด
จังหวัดและประเทศ จำกัดการเดินทาง ไม่สามารถจัดจำหน่ายหรือผลิต
เป็นสินค้าได้ ห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานไม่ต่อเนื่อง เกษตรกร สมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์ปาล์มน้ำมัน และผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันเดือดร้อน เกิดภาวะ
ขาดทุน เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่เกิดการหมุนเว ียนใช้จ่ายเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ชุมชนไม่มีรายได้ แบกรับค่าใช้จ่าย ผลผลิตปาล์มเน่าเสีย 
แรงงานตกงาน ประชาชนยากจน การดำเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่  Oleochemical แบบครบวงจร
ภายหลังผลกระทบ Covid-๑๙ จะช่วยแก้ปัญหาที่ตรงจุด สามารถเข้าถึง
ความต้องการของเกษตรกรปาล์มน้ำมัน และผู ้ประกอบการ  ช่วย
ยกระดับมาตรฐานการปลูก การผลิต และพัฒนาต่อยอดมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย 
อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหวา่ง
ประเทศ ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ ่งตนเองได้อย่ างยั ่งยืน 
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สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น 
และกระตุ ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั ้งในระด ับจ ังหว ัดและ
ระดับประเทศอย่างยั่งยืนหลังผลกระทบ COVID-๑๙  

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเข้า
ส ู ่ระบบมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
และยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในเขต
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา พัทลุง 
และสงขลา 

๒. เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Oleochemical และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การบูรณาการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มสู ่อุตสาหกรรม 
Oleochemical ให้ความรู ้ความเข้าใจกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์ม 
ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน ประชาชน นักวิชาการภาครัฐ นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ 
พังงา พัทลุง และสงขลา 

๖.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

1. กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายย่อย และโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ และเตรียมความพร้อมในการขอรับ
รองระบบมาตรฐาน RSPO รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ราย แต่ละรายมี
พื้นที่เพาะปลูกปาล์มไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่
น ้อยกว ่า ๑,๗๕๐ ไร่  ในเขตพื ้นท ี ่จ ั งหว ัดส ุราษฎร ์ธานี  ช ุมพร 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา พัทลุง และสงขลา 

2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Oleochemical เช่น fatty acid methyl esters, 
Fatty alcohols, glycerol’s, monoacylglycerols, diacylglycerols, 
triacylglycerols, sugar esters หรือผลิตภัณฑ์ Oleochemical อื่น ๆ 
อย่างน้อย ๕ ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Oleochemical ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ 
พังงา พัทลุง และสงขลา 

๗. พื้นที่เป้าหมาย  สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา พัทลุง และสงขลา 
๘. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
๘.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 

  
 
 
 
 
 
 

เตรียมความพร้อม และยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และโรงงานสกัด
ปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐาน RSPO เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์ม
สู่อุตสาหกรรม Oleochemicals ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา พัทลุง และสงขลา โดยคัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกร หรือโรงงานสกัดท่ีมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ฯ ให้ความรู้ 
จัดอบรม และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และภาคอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันตลอดสายโซ่การผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย หรือ
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งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

       หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

พ้ืนที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ไร่ ตามข้อกำหนดของ 
RSPO  
๕,๐๕๓,๕๐๐บาท  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๘.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ ในเชิง
พาณิชย์ เช่น fatty acid methyl esters, Fatty alcohols, 
glycerol’s, monoacylglycerols, diacylglycerols, 
triacylglycerols, sugar esters และผลิตภัณฑ์ Oleochemical อ่ืน ๆ 
อย่างน้อย ๕ ผลิตภัณฑ์ โดยจัดทำความร่วมมือ (MOU) กับชุมนุม
สหกรณ ์หรือภาคอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการ ของเกษตรกร และอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
๔,๑๖๕,๐๐๐บาท 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๘.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๓ 

 
 
 

 
 งบประมาณ 
  ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบูรณาการดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม              
สู่อุตสาหกรรม Oleochemical โดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ          
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ประชาชน นักวิชาการภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ปาล์มน้ำมัน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา พัทลุง และสงขลา ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ ราย 
๖๓๖,๘๐๐ บาท  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

๙. หน่วยงานดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

๑๐. ระยะเวลา ๑ ปี  
๑๑. งบประมาณ ๙,๘๕๕,๓๐๐ บาท  
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๑๒.ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
1. จำนวนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย และโรงงานสกัด ปาล์ม
น้ำมันได้รับการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองระบบมาตรฐาน 
RSPO รวมกันจำนวน ๓๕๐ ราย แต่ละรายมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม ไม่
น้อยกว่า ๕ ไร่ หรือพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ไร่ ใน
เขตพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา 
พัทลุง และสงขลา โดยคัดเลือกจากสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสวนปาล์มใน
จังหวัดดังกล่าว และให้หน่วยงานบริหารท้องถิ่น (อบต.) มีส่วนร่วม ใน
การประสานงานคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
เพราะกลุ่มเกษตรกร หรือโรงงานสกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ยื่นขอรับรองมาตรฐานการผลิต RSPO มีค่าใช้จ่าย ๔๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกและพ้ืนที่ดำเนินการ 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Oleochemical เช่น fatty acid methyl 
esters, Fatty alcohols, glycerol’s, monoacylglycerols, 
diacylglycerols, triacylglycerols, sugar esters หร ื อ ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ์  
Oleochemical อื ่น ๆ อย่างน้อย ๕ ผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการ 
ของเกษตรกร อุตสาหกรรมไขมันน้ำมัน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค 
พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ 

3. จำนวนผู ้ร ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์  Oleochemical  
ไม่น ้อยกว่า ๒๐๐ คน เป็นกลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์ม ประชาชน 
นักวิชาการภาครัฐ ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ใน
เขตพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา 
พัทลุง และสงขลา 

๑๓.ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome) 

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเตรียมความพร้อมมาตรฐาน RSPO ๓๕๐
รายหรือพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ไร่ ยอดขายที่สูงขึ้น
และมีราคาสูงกว่าปาล์มน้ำมันอย่างน้อย ๑บาทต่อกิโลกรัม (ราคา ณ 
ปัจจุบัน) ประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเดือนเฉลี่ย ๑๐,๐๐๐บาท ต่อ
เกษตรกร ๑รายที่ผลิตปาล์มสด ๑๐ตันต่อเดือน หนึ่งปีมียอดขายรายได้
เพิ่มขึ้นต่อเกษตรกร ๑ราย เท่ากับ ๑๒๐,๐๐๐บาท และถ้าเกษตรกรที่
เข ้าร ่วมในโครงการ  มี ๓๕๐รายจะมีรายได้เพิ ่มขึ ้นต่อปีเท ่ากับ 
๔๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐บาทต ่อปี  และในโครงการจะได ้ผล ิตภ ัณฑ์ใหม่  
Oleochemicals ที่มีมูลค่า เพิ่มมากกว่าขายปาล์มน้ำมันบริสุทธิ์ อย่าง
น้อย ๑ผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ประมาณการ
รายได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาทต่อปี รวมมูลค่ารายได้ต่อปี
หลังจากสำเร็จโครงการประมาณ ๔๔๒,๐๐๐,๐๐๐บาทต่อปี ทำให้
เศรษฐกิจดีขึ้นเกิดการหมุนเวียนและใช้จ่ายเงินในระบบ เกิดการจ้างงาน 
และจ่ายภาษีกลับสู่ประเทศชาติ ประชาชนเกิดการใช้สอย อยู่ดีกินดี 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่68 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติกับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สมาชิก 
ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ซึ่งเครือข่ายนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการขยายผลสู ่เชิง
พาณิชย์และงานวิจัยโดยส่วนมากไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบ
กิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นว่าหากได้จัดให้มี
การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กับ 
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
ในเขตพ้ืนที่จะทำให้ผู้ประกอบการโรงงานมีการนำผลงานการวิจัยในบางเรื่อง
ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ และการวิจัยในเรื่องใหม่ของเครือข่ายฯ เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงาน จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตรง
ตามต ้องการของตลาด สร ้างความได ้ เปร ียบในการแข ่งข ันให ้แก่
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
เชื่อมโยงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ในเขตพื ้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทราบและ
พิจารณานำผลงานการวิจัยไปต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ 

2. เพื ่อให้ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน ในเขตพื้นที ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสนอความต้องการให้
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) วิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา
และปาล์มน้ำมันและแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เสนอผลงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน 
2. ผู้ประกอบการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันมีการนำ
ผลงานการวิจัยไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

๕. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 

มีงานวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน 
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๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด ้านที่  4 การพัฒนาร ูปแบบการบร ิหารจ ัดการ
สถานการณ์ภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ในเชิงบูรณาการทั้งระบบ 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ เผยแพร่ผลงานวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) และรับฟังความคิดเห็นของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๙. งบประมาณ 400,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
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๑. ชื่อโครงการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด 
BCG 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในทุกมิต ิ ทั ้งมิต ิด ้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการ
บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ด้าน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนด
เป้าหมายให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที ่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ของประชาชน และ
ทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื ่อการพัฒนา อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั ่งยืน  อีกทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ได้กำหนดแนวการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น (๐๖) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ย ุคใหม ่จำเป ็นต ้องสร ้ างและพ ัฒนาผ ู ้ประกอบการไทยให ้ เป็น 
“ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อ
การกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
จะช่วยให้ประเทศ อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบาย BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม ที ่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ๓มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำ
วัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที ่ส ุด เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  
และเพื่อให้ผู้รับบริการมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น (ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพ่ิม
ยอดขายหรือรายได้) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะ
หน ่วยงานท ี ่ม ีภารก ิจในการพ ัฒนาภาคอ ุตสาหกรรม ตลอดจน
ผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล 
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ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาและการส่งเสริม SME ใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย จึงมีความประสงค์ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG  เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ SMEs พัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ
แนวคิด BCG 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

พัฒนาสถานประกอบการ  ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้
มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG 

๔.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๑๐ (ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้) 

๕. เป้าหมาย ผู้ประกอบการ SME  ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล   
๖. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จังหวัดชุมพร 
๗. กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่  ๑ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้าน Bio Economy หรือ Circular Economy หรือ Green 
Economy จำนวน ๑๐ man-dayงบประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ
สำนักงานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมพร  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ก ิจกรรมท ี ่   ๒ส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ ช ี ้แจงแนวทางการพ ัฒนา 
ตามกรอบแนวคิด BCG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน ๑๒๕  
ราย งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับ
สำนักงานอุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมพร  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๘. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม
นครศร ีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๙. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๗ 
๑๐. งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๑. ผลผลิต (Output) ๑.  สถานประกอบการ SMEs จำนวน ๒๕  แห่ง ได้รับการพัฒนาตาม

แนวคิด BCG โมเดล 
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๒.  ผู้ประกอบการจำนวน ๑๒๕ ราย ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาตาม
หลัก BCG โมเดล 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนลดของเสียเพ่ิมรายได้หรือเกิดการลงทุน เฉลี่ย
รายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เป็นการคิดมูลค่าของการลดต้นทุนและลดของ
เสียจากกระบวนการผลิต หรือมีรายได้เพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน) x ๒๕ กิจการ = ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๑. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการ
ปล ่อย  ก ๊าซเร ือนกระจก โดยใช ้  BCG Model ด ้านเศรษฐก ิจช ีวภาพ 
ภาคอุตสาหกรรม ต้นแบบ 

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบัน ปัญหาด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย จะต้องมีกลไกที่จะ ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย เพื่อศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีโลก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้นำ 
BCG Model ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน 
ได้แก่ เศรษฐกิจ ชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ ่ม โดยเน้นการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื ่อมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำ วัสดุต่าง ๆ กลับมา
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนา
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งนี้ การ
นำ BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ มาเป็นกลไกในการ บริหารจัดการ
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ตาม แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีกิจกรรม สร้างการรับรู้ และการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต ของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวคิดสังคม
คาร์บอนต่ำ โดยมุ่งเน้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีความพร้อมในการนำ
ร่องโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบโรงงานฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  และ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on climate Change: UNFCCC) พิธี สารเกียวโต (Kyoto Protocol) และ
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต เพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อสร้างต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยการคัดเลือกโรงงาน
ต้นแบบที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณต่ำ ตามแนวคิดสังคมคาร์บอน
ต่ำ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน
ต่อไปได ้
3. เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการนำแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ มา
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
4. เพ่ือขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

๔.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
2. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ โดยประเทศ
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ไทยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
ต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558) 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ 
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ 
BCG Model ด ้านเศรษฐก ิจช ีวภาพแผนปฏ ิบ ัต ิการด ้ านการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 58 
ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ 
2. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ราย ได้รับการดำเนินแผนงานด้าน
การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ 

6. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570 
7. กิจกรรมที่สำคัญของ 
โครงการ 

1. แต่งตั ้งคณะทำงานโครงการการบริหารจัดการกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารเพื ่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ BCG 
Model ด ้านเศรษฐก ิจช ีวภาพภาคอุตสาหกรรมต ้นแบบ  และประชุม
คณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. สำรวจข้อมูลเปร ียบเทียบการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 40 ราย รวมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
4. คณะทำงานจัดประชุมคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 โรงงาน 
5. การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตาม
แนวคิดสังคม 
คาร์บอนต่ำ 
6. คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้ BCG Model ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ 
ภาคอุตสาหกรรมต้นแบบ กิจกรรม สร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ 

8. งบประมาณ 400,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยี
การผลิตที่สะอาด 3R 

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ
ที่ 3 โดยได้คัดเลือกให้ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็น
พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมาย 
“เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม” และมีการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน ให้มีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พร้อมยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในพื้นที่
ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไม่มีระบบการคัดแยกขยะ รถ
เก็บขยะ สถานที่ทิ้งหรือสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง ดังนั้น การพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
3R ด้วยการนำของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ และสร้างแนวคิดในการนำนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความ
คุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 3R มา
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. เพ่ือสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เกิดความ
คุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม 
3. เพ่ิมมูลค่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับไปใช้ใหม่ 
3. ลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลจากระบวนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้หลัก 3R Reduce Reuse Recycle 30 ราย 
2. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแนะนำในการดำเนิน
กิจกรรม 3R จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว 10 โรงงาน 
3. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 ผลิตภัณฑ์ 

6. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2570 
7. กิจกรรมที่สำคัญของ 
โครงการ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรม/สัมมนาให้ความรู้ และรับสมัครสถาน
ประกอบการที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ 
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2. จัดศึกษาดูงานในประเทศให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้
เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่ไม่ใช้แล้วให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพ่ิมข้ึน 
3. ที ่ปรึกษาลงพื ้นที ่ในการให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที ่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R 
Reduce Reuse Recycle 
4. ศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนผลิตภัณฑ์ การตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3R Reduce 
Reuse Recycle 
6. เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของ
การลดปริมาณวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลจากระบวนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าให้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 

8. งบประมาณ 1,000,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เปลือกทุเรียนที่เหลือใช้จากกระบวนการแปรรูป
เป็นจานพลาสติกชีวภาพ 

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งปลูกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ และเป็น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดจันทบุรี เปลือกทุเรียนที่ต้องนำไปกำจัด 
หรือใช้เป็นปุ๋ย ประมาณ 584.60 กิโลกรัม ต่อทุเรียน 1 ตัน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เปลือกทุเรียน ตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
หรือ BCG Model สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดธุรกิจให้ผู ้ประกอบการ
เกษตรแปรรูป โดยน าเปลือกทุเรียนไปแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ ลดปัญหา
ของเสีย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. แก้ไขปัญหาสิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากการแปรรูปทุเรียน 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู ้ด ้านการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้เปลือกทุเรียนด้วย 
Circular Economy 
3. เพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป 
4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนมีมูลค่าเพ่ิม 
2. ลดปัญหาของเสียจากการแปรรูปสินค้าเกษตร 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ผลิตภัณฑ์จานพลาสติกจากเปลือกทุเรียน จำนวน 5 แบบ 
2. ผู้ประกอบการแปรรูปทุเรียนได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมูลค่าเพิ่ม ตาม
โมเดล Circular Economy ไม่น้อยกว่า 30 คน3. โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการได้ร ับการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว  10 
ผลิตภัณฑ์ 

6. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
7. กิจกรรมที่สำคัญของ 
โครงการ 

1. สำรวจวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปทุเรียนในจังหวัดชุมพร 
2. ออกแบบกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มเปลือกทุเรียนตามโมเดล Circular 
Economy 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบ 
4. ถ ่ายทอดองค์ความร ู ้ด ้านการสร ้างม ูลค่าเพ ิ ่มตามโมเดล  Circular 
Economy 
5. ติดตามประเมินผล 

8. งบประมาณ 1,267,850 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบ
แนวคิด BCG 

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

รัฐบาลได้มีนโยบาย BCG Model ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างจุดแข็งของประเทศ
ไทยให้แข็งแกร่ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
สร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง สร้างภูมิคุ ้มกัน ฟื้นตัวเร็วโดยพัฒนา
เศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้น
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมา ใช้ประโยชน์ให้มากที ่สุด 
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั ่นคง
และยั่งยืนไปพร้อมกัน และเพื่อให้ผู ้รับบริการมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น (ลด
ต้นทุน/ลดของเสีย/เพ่ิมยอดขายหรือรายได้) 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมตลอดจนผู ้ประกอบการเพื ่อให้สามารถขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการพัฒนา
และการส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จึงมีความประสงค์ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG เพ่ือเปิดโอกาสให้ SMEs 
พัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ ์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

พัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ ์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด BCG 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 70 ของผู้รับการพัฒนา มีผลิตภาพเฉลี่ยหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (เช่น การลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือ
รายได ้เป็นต้น) 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามกรอบแนวคิด BCG 
และมีบัญชีที่เป็นระบบและตรวจสอบได้จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจการ 

6. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568 
7. กิจกรรมที่สำคัญของ 
โครงการ 

1 .ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 
2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาตามกรอบแนวคิด BCG 
ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนา
ภายใต้กรอบ BCG แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
3. เชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน 
4. บริหารโครงการและติดตามประเมินผล 

8. งบประมาณ 1,572,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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๑. ชื่อโครงการ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
(Value Creation and Innovation) เพ่ือเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยเฉพาะในภาคการเกษตร  แปรรูป ให้
ความสำคัญการทำการเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
การสร้างและส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพ่ิม
พื้นที่การผลิตและ การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับชุมชน รวมไปถึง
การส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Products)   
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ที่กำหนดให้พัทลุงเป็นเมืองเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
กระจายรายได้ สร้างงาน อาชีพแก่เกษตร และชุมชน 

 ในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งแต่ระดับการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป ธุรกิจบริการ
อาหาร การท่องเที่ยว โดยพบว่าในระดับผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตร ประสบ
ปัญหาผลผลิต เน่าเสีย ขาดระบบการบริหารจัดการเพื่อเก็บรักษาหรือการแปร
รูปขั้นต้น และขาดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการ ของ
ผู้ซื้อ ขาดเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหารมูลค่าเพิ่มสูง ขาดเทคนิค
การยืดอายุ/เก็บรักษาอาหารให้คงความสดใหม่ เพื่อให้สามารถส่งไปจำหน่าย
นอกพื้นที่ได้ นอกจากนี้ พฤติกรรมการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ยุค New 
normal ต่างให้ความสำคัญและใส่ใจ ดูแลสุขอนามัยมากขึ้นเพื่อให้ตนเอง
ปลอดเชื้อมากที่สุด โดยประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกจับจ่ายจะเป็นการดูแล
สุขภาพมากขึ ้น (Health and Wellness)เช่น อาหารที ่มีสรรพคุณทางยา 
(Medical food) อาหารเพื ่อสุขภาพ (Health food)อาหารอินทรีย์ (Organics 
Food) อาหารปลอดภัยและอาหารทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (Healthier Choice: ลด
หวาน มัน เค็ม) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงและช่วยป้องกันการ
เกิดโรคภัยต่างๆ ในขณะที ่กลุ ่มนักท่องเที ่ยว จะให้ความสำคัญกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสินค้า/บริการ ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ปัญหาหลักของวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการบริการธุรกิจอาหารและการ
ท่องเที่ยว ยังไม่สามารถเข้าสู่การผลิตและให้บริการด้านอาหารสุขภาพ คือ 
ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถกล่าวอ้างในเชิงสุขภาพได้ 
และขาดการสร้างเรื่องราวเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์
ท้องถิ่นให้เป็นที่จดจำ ส่งผลต่อขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน สูญเสีย
โอกาสทางการตลาด ส่งผลกระทบต่อรายได้ชุมชน และความเป็นอยู่ ของ
ประชาชน  

 ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภ ัย ด ้วยนวัตกรรมสร ้างสรรค ์ (Value Creation and 
Innovation) เพื่อเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการ



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่80 
 

ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-๑๙ และเป็นการเร่ง
ดำเนินการด้านการส่งเสริมให้พัทลุงเป็นเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล 
การเกษตรของจังหวัด  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ สร้าง
งาน อาชีพแก่เกษตรกร และชุมชน โดยการดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ต้านโรค โดย
ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผนวกกับภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ควบคู่
ก ับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย (Food Safety) การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้(Knowledge Sharing)และการเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่
ภาคการค้า(Business Matching) นำไปสู่การสร้างอาชีพ เพิ่มและรักษาการ
จ้างงานในพ้ืนที่ สร้างรายได้ให้ชุมชน อย่างยั่งยืนในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหาร
แปรรูป ให้เข้าสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ (new normal) 
ให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการอาหาร ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย  
2. เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการอาหารในพื้นที่เป้าหมาย ด้านการผลิตสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้
กระบวนการอาหารปลอดภัย (Food safety)และการตลาดยุค Digital 
Marketing  
3. เชื่อมโยงภาคการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหาร
แปรรูป ที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่ภาคการค้า ทั้ง Off line และ Online ผ่าน
กิจกรรม Business Matching 

๔.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 1. เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการอาหารในพื้นที่
เป้าหมาย มีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดยุควิถีใหม่  สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ หรืออย่าง
น้อย 
2. บุคลากรในภาคการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารแปร
รูป มีความรู ้ความเข้าใจในด้านการผลิตสินค้าอาหารเพื ่อสุขภาพ และ
การตลาดยุค Digital Marketing ร้อยละ๘๐ 

๕. เป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP 
๖. พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จังหวัดชุมพร 
๗. กิจกรรมหลัก กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมยกระดับองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะ

ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคการผลิตผัก ผลไม้ สมุนไพร ข้าว 
และพืชอื่นๆ เกษตรอินทรีย์และการแปรรูปการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ภาคการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย สู่สากล. จำนวน  
๑๕๐  ราย งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐บาท 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมนครศรีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
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สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
กิจกรรมที่  ๒ การให้คำแนะนำสถานประกอบการด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมด้านระบบคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และอาหารแปรรูป จำนวน  ๕๐  ราย
งบประมาณ  ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมนครศร ีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 
กิจกรรมที ่  ๓การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ที ่ผ่านการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (Food safety) เพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมนครศร ีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 
กิจกรรมที่  ๔กิจกรรมการทดสอบตลาด และการเชื่อมโยงธุรกิจ (Market 
testing and Business Matching)  งบประมาณ  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงาน
อุตสาหกรรมนครศร ีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

๘. หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม
นครศรีธรรมราช  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๙. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๘ 
๑๐. งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๑๑. ผลผลิต (Output) 1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์(New products) และบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อาหารแปรรูป ที่ถูกนำมาพัฒนาต่อ
ยอดภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย(Food safety) และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในยุควิถีใหม่ จำนวน ๕๐ ต้นแบบ ต้นแบบละ ๕๐ 
ชิ้น รวม ๑,๕๐๐ ชิ้น 
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2. เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารในพ้ืนที่
เป้าหมาย ได้รับการยกระดับองค์ความรู้ ด้านการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย และการตลาดยุค Digital 
Marketing จำนวน ๑๕๐ ราย 
3. เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  ที่ผ่านการ
พัฒนาเข้าสู ่ภาคการค้าทั ้ง Off line และ Online ผ่านกิจกรรม Business 
Matching จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอาหารแปรรูป ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

๒. เพิ่มโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปและบริการ 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Value 
Creation and Innovation) เพ่ือรองรับการบริโภควิถีใหม่ (New Normal) 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่ง
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะในภาคการเกษตรแปรรูป ได้ให้ความสำคัญการทำการ
เกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการผลิต การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การสร้างและส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในระดับชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Products) 

ในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรยังคง
เป็นไปในลักษณะของการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เดิมในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) โดยเน้นการผลิตสินค้าจำนวนมาก (Mass 
Product) จนทำให้เกิดปัญหาการแข่งขันและการขายตัดราคานอกจากนี้ ยังขาด
แนวทางการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตทาง
การเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ ขาดเทคนิคการยืดอายุสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
แปรรูป การเก็บรักษาและคงความสดใหม่ ขาดการเพิ่มมูลค่า ให้กับส่วนเหลือทิ้ง 
(Waste / By product) และพบว่าผู้ผลิตรายย่อย ผู้ประกอบการใหม่ ขาดการ
เชื่อมโยงแหล่งเทคโนโลยีหรือเข้าไม่ถึงแหล่งเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้ามูลค่า
สูง และขาดแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในยุค
ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น 
ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัล (Functional Food) อาหารเพื่อความผ่อนคลาย 
(Emotion Healthy Food) อาหารออร์แกนิกส์ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพ อาหารทางเลือกเพ่ือสุขภาพ (Healthier choice) เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่เกิด
วิกฤตโควิด-19 และเป็นการเร่งดำเนินการด้านการส่งเสริมและยกระดับการ
ผลิต การแปรรูปเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุควิถีใหม่ (new 
normal) ที่มีแนวโน้มมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ และมี
ความสะดวกในการบริโภค มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถคงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไว้ได้ยาวนาน จึงควรต้องดำเนินโครงการยกระดับสินค้า เกษตรด้วย
นวัตกรรมสร้างสรรค์ (Value Creation and Innovation) เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
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อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และนักลงทุน 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณค่าเพิ่ม (Value 
Creation) ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ
สามารถจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด นำไปสู่
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตร ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมทาน (Ready to eat)/ อาหารพร้อมปรุง 
(ready to cook) ที ่สอดคล้องกับวิถ ีใหม่ (new normal) ให้ก ับเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

 2. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ใน
พื ้นที ่ เป ้าหมาย ด ้านการผลิตส ินค้าเกษตรแปรร ูปเพื ่อส ุขภาพ ภายใต้
กระบวนการอาหารปลอดภัย (Food safety)  

 3. เพื่อทดสอบตลาดและเชื่อมโยงภาคการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผ่านการ
พัฒนาเข้าสู่ภาคการค้าทั้ง Off line และ Online 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. มีต้นแบบผลิตภัณฑ์ (New products) และบรรจุภัณฑ์ อาหารแปรรูป
พร้อมทาน (Ready to eat) / อาหารพร้อมปรุง (ready to cook) จากการนำ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยมาพัฒนาต่อยอดภายใต้กระบวนการผลิต
อาหารปลอดภัย (Food safety) และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุค
วิถีใหม่ จำนวน 10 ต้นแบบ ต้นแบบละ 50 ชิ้น รวม 500 ชิ้น 

2. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับ
การยกระดับองค์ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และ
อาหารแปรรูปเพ่ือสุขภาพ ภายใต้กระบวน การอาหารปลอดภัย (Food safety) 
และการตลาดยุค Digital Marketing จำนวน 100 ราย 

3. เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย ผ่านการพัฒนาออกสู่ภาคการค้าทั้ง Off line และ Online จำนวน 1 
ครั้ง 

4. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการอาหาร  ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000,000 บาท ในปี 2565 
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูป ที่
ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติ คุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

5. การจ้างงานของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ที่
เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีสมาชิกกลุ่มละ ประมาณ 10 คน หากกลุ่มได้เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว จะทำให้เกิดการจ้างงานและรักษาการจ้างงานของกลุ่ม 
รวมทั้งสร้างรายได้ให้สมาชิกในกลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป 
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๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 
 

1. เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพ้ืนที่เป้าหมาย 
มีสินค้าเกษตรแปรรูป ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับวิถีใหม่ (new normal)  

2. สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรด้วย
นวัตกรรมและยกระดับการรวมกลุ ่มอุตสาหกรรม (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
สมุนไพร) 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. ประชาสัมพันธ์ พัฒนาองค์ความรู ้และทักษะให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูป พร้อมทั้ง
วินิจฉัยและรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับองค์
ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการใน
ภาคการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูป เช่น 
พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และพืชอ่ืนๆ ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ภาคการ
ผลิตอาหารปลอดภัย การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ใน
สายการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดทำมาตรฐานและ
ความปลอดภัยอาหาร การรับรองเกษตรอินทรีย์สากล ระบบการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing System / Digital Marketing) การบริหารจัดการธุรกิจ
แนวใหม่ (New Business Model) เป็นต้น ณ พื้นที่ของกลุ่ม หรือจะใช้ระบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับองค์ความรู้และทักษะให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ เป้าหมาย จำนวน 10  กลุ่มๆละ 10 คน เป้าหมายรวมจำนวน 
100 คน งบประมาณ 150,000 บาท 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ความปลอดภัยเพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

2.1 การให้คำแนะนำสถานประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมด้านระบบคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และอาหารแปรรูป ให้คำแนะนำสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการเชิงลึก ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
เตรียมความพร้อมด้านระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ปรับปรุง/
พัฒนารูปแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปพร้อมทาน (Ready to eat) / อาหารพร้อมปรุง (ready to cook) ที่
สอดคล้องกับวิถีใหม่ (new normal)ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม จำนวน 10 
กิจการ โดยดำเนินการ ดังนี้    
 - สำรวจความพร้อมผู ้ประกอบการกลุ ่มเป้าหมาย และจัดทำแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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- ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมทาน (Ready to eat) / อาหารพร้อมปรุง 
(ready to cook) ที่สอดคล้องกับวิถีใหม่ (new normal) ภายใต้กระบวนการ
ผลิตอาหารปลอดภัย และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจการละ 7 วันทำการ 
โดยทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 3 วันทำการ และลงให้คำปรึกษา 
ณ สถานประกอบการ 4 วันทำการ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการทุก
ครั้ง111111 

2.2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) เพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

- ตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)/มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูป ตาม
ข้อกำหนด (ในห้องปฏิบัติการ) 

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการระบุฉลากอาหารและเครื่องดื่ม ตาม
มาตรฐานสากล 

- จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ (New products) และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย และอาหารแปรรูป ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 
10 ต้นแบบ ต้นแบบละ 50 ชิ้น รวม 500 ชิ้น 

ทดสอบตลาดและเชื่อมโยงภาคการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย และอาหารแปรรูป ที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่ภาคการค้าทั้ง Offline และ
Online11 

๙. งบประมาณ 1,300,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่87 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพร ให้มีความ 
ปลอดภัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับรองมาตรฐาน  

๒. ความสำคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

กล้วยเป็นสินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพร มีปริมาณผลผลิตต่อปีสูง และ
สามารถสร้างชื่อเสียงด้านการผลิตให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดชุมพร 
แต่กลุ่มธุรกิจยังไม่สามารถต่อยอด ยกระดับการแปรรูปไปสู่มาตรฐานและการ
ผลิตที่มีนวัตกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรให้มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ 
2. เพื่อเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรให้สามารถผลิต
ปลอดภัยเตรียมพร้อมขอรับรองมาตรฐาน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ไป
ปรับปรุงธุรกิจ 
2. ผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้ที่ได้
จากกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาพร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน 

5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
โครงการ 

รอ้ยละ 80 ของผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรมีความรู้ความเข้าใจ
ธุรกิจการผลิต 
ร้อยละ 60 ของผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปจังหวัดชุมพรที่เข้าร่วมกิจกรรมให้
คำปรึกษา 
แนะนำและเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานมีความพร้อมในการ
ขอมาตรฐาน 

6. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2568 
7. กิจกรรมที่สำคัญของ 
โครงการ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกล้วยแปรรูปชุมพรใน
การจัดการธุรกิจ 
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้วยแปรรูปให้มีความปลอดภัย 
3. ตรวจ วิเคราะห์ และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

8. งบประมาณ 555,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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๑.  ชื่อโครงการ โครงการจัดงานอ่าวไทยอุตสาหกรรมแฟร์ (Southern Thai Gulf Fair) 
๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ภาคเกษตรถือเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ              
ของกลุ ่มจ ังหว ัดภาคใต้ฝ ั ่งอ ่าวไทย โดยสัดส ่วน GDP ของภาค
การเกษตร บริการ และอุตสาหกรรมเท่ากับ ๒๘%   ๒๒%  และ ๑๘% 
ตามลำดับ  โดยที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา จะเน้น
การพัฒนาในช่วงต้นน้ำ และกลางน้ำ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต  
การจัดการคุณภาพในโรงงาน  การจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรม  
เป ็นต ้น ย ังขาดการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมในช ่วงปลายน ้ำ ของ
ภาคอุตสาหกรรม     เช่น การตลาด  การแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  
การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ  หรือระหว่างผู้ประกอบการ
กับ ลูกค้า และการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และการยอมรับต่อ
ภาคอุตสาหกรรมของเยาวชน ประชาชนทั่วไป  

จากเหตุผล ข้างต้น  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น
ในการหาช่องทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปลายน้ำ โดยการเสนอโครงการจัดงานอ่าวไทยอุตสาหกรรมแฟร์ เพ่ือ
สร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง ต่อ
ความต้องการของตลาด โดยอาศัยการร่วมมือจากหน่วยงาน ที่
เก ี ่ยวข้องเข้ามามีส ่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการด้วย  
โดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมของจังหวัด ใน
กลุ่มจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ อีก
ด้วยทั ้งนี ้อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกี ่ยวเนื ่อง  เป็น
อุตสาหกรรมหลักในพื้นที ่ การจัดกิจกรรมจะทำให้เกิดผลกระทบ
ทางบวกทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรในพ้ืนที ่

การจัดโครงการอ่าวไทยอุตสาหกรรมแฟร์ จึงเป็นโครงการที่จะ
เกิดประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ              
ในธ ุ รก ิ จ เก ี ่ ยว เน ื ่ อง  กล ุ ่ ม เยาวชน แรงงาน ท ี ่ จะ เข ้ ามาสู่
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต  รวมทั้งต่อเกษตรกรในพื้นที่โดยอ้อมอีก
ด้วยสนับสนุน ภาคการเกษตร ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของ
พื้นที่ ก็นับว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของ กลุ่มจังหวัด แต่
ปัจจุบัน ยังมีโครงการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาที่เกี ่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรม อยู่ในแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการไม่มากนัก 
และทีมีอยู่ก็เน้น การพัฒนาต้นน้ำ กลางน้ำ ยังขาดโครงการปลายน้ำ 
ได ้ แก ่ด ้ านการตลาดต ่ าง  ๆ   ด ั งน ั ้ น เพ ื ่ อ ให ้ การสน ั บสนุน
ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม  ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอย่าง
ครบวงจร จึงควรต้องมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ปลายน้ำ ในพ้ืนที่ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

1. เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภูมิภาคให้สามารถสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
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๒. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการส่งออก              
ของผู้ประกอบการในภูมิภาค 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์การพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรม ที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการในภูมิภาคที่มีศักยภาพ 
๔. เพ่ือพัฒนาเยาวชน และแรงงานในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาทักษะ                
ทางอุตสาหกรรม เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต  
๕. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค สร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในจังหวัด
และภูมิภาค 

๔.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
  

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 
2. มีการจับคู่ธุรกิจตลอดการจัดงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิจการ 
3. เกิดรายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้า
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน OTOP ฯลฯ ตลอดการจัดการ ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ล้านบาท 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน ได้รับข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและสร้าง
เครือข่ายธุรกิจไม่น้อยกว่า ๒๐ เครือข่าย 

๔.  พื้นที่เป้าหมาย  พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ พ้ืนที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงาและกระบี่ 

๕.  กิจกรรมหลัก  
๕.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 

 
งบประมาณ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การแสดงผลิตภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม /การประกวดแข่งขันทักษะ
แรงงาน/การเสวนาองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรม 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สภาอุตสาหกรรม 

๖.  หน่วยงานดำเนินงาน ๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. สภาอุตสาหกรรม 

๗.  ระยะเวลา ๑ ปี  
๘.  งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.  ผลผลิต (output) 1. งานแสดงและจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องจักร สินค้าอุตสาหกรรม              

และสินค้าอ่ืน ที่เป็นแบรนด์คุณภาพส่งออกจากผู้ประกอบการ               
รายใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกท่ัวประเทศ๑งาน 
2. ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย ได้รับองค์ความรู้                  
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 
3. ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย ได้รับข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง
ธุรกิจ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคและ 
อุตสาหกรรมสำคัญท่ัวประเทศ 
2. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม จาก
กิจกรรมการอบรม เสวนา และจากการจัดนิทรรศการ  
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3. เยาวชน และแรงงานในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
อุตสาหกรรม   
4. ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในจังหวัดและภูมิภาค 
5. ประชาชนได้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพราคาถูก 
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๑.  ชื่อโครงการ โครงการงานแสดงสินค้าอ่าวไทยแฟร์เน็กซ์ (อ่าวไทย Fairs Next) พัฒนา
ขีดความสามารถ เพ่ือการแข่งขันท่ีสูงขึ้น 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ต้องการต้องการขับเคลื่อน
ประเทศในด้านการสร้าง่ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
"ต่อยอดอดีต" โดยมองกลับไปที่รากเหง้าเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ นำมาประยุกต์ผสมผสาน กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ "ปรับปัจจุบัน" เพ่ือ
ปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ "สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต" ด้วยการพัฒนา กลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ที่ได้ร่วมกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายสินค้าต่อยอดทางการตลาด ขยาย
โอกาส ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ขณะที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทยถือเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีอัตลักษณ์ และจุดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนมีผลผลิตทางการเกษตรและ
เกษตรแปรรูป สินค้า/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจำนวนมากและความหลากหลาย 
ตลอดจนสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกันการต่อยอดทาง
การตลาดและการสื่อสารทางการตลาดจำเป็นต้องทำต่อเนื่อง สร้างสรรค์ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไปให้ทันกระแสการค้าที ่มีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงเป็นการพัฒนาต่อยอดทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มจังหวัด 
การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพื ่อตอบสนองความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที ่รองรับ
อนาคตเพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไป ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อการกระจายการพัฒนาการกระจายรายได้ เพื่อให้
เกิดการพัฒนา ที่ทั ่วถึงและเท่าเทียม และเพื่อเปิดพื้นที ่เศรษฐกิจใหม่ให้
เจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายความเจริญและการเพิ่ม  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
การขยายและพัฒนาช่องทางการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
พัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนระหว่างภูมิภาค 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาต่อยอดศักยภาพการขยายช่องทางการตลาดผู้ประกอบการ  
๒. เพ่ือส่งเสริม/เชื่อมช่องทางการตลาด การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
๓. เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการการตลาดสินค้าและบริการ 
๔. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในภาคเกษตร เกษตรแปรรูป 
และผู้ผลิตสินค้า/ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่น รวมถึง ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

๔.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่าย ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท 
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๕.  พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
นครศรีธรรมราช ชุมพร และสงขลา) 

๖.  กิจกรรมหลัก จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอ่าวไทย Expo Next 
๖.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอ่าวไทย Fairs Next จำนวน ๑ ครั้ง รูปแบบ
พาวิลเลี่ยนและคูหา ครั้งละ ๕๐ คูหา (จังหวัดละ ๑๐ คูหา) 
๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสงขลา 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

๖.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

  

Business Matching ต่างภูมิภาค จำนวน ๒ ครั้ง จับคู่และสรรหาพันธมิตร
ทางการค้า โดยมีสินค้า/บริการนวัตกรรมใหม่ๆ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔๕ 
ราย (จังหวัดละ ๙ ราย/ครั้ง) 
๕,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสงขลา 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

๖.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 

การบริหารการโครงการ ดำเนินการบริหารจัดการจัดประชุมกลุ่มจังหวัด
ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 
๖๕๐,๐๐๐ บาท 
นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดสงขลา 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

๗.  หน่วยงานดำเนินงาน หน่วยงานดำเนินงานหลัก 
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
- สำนักงานเกษตรจังหวัด 
- หอการค้าจังหวัด 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย ๕ จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 

๘.  ระยะเวลา ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ 
๙.  งบประมาณ ๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ผลผลิต (output) ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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๑. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตที ่สะอาด (Cleaner Technology) ใน
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายถึง มูลค่าการผลิตสินค้า
และบริการขั้นสุดท้ายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าเพ่ิม (Value 
Added) จากกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นในขอบเขต
พ้ืนทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะวัดตามปี
ปฏิทิน มีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

มูลค่าเพิ่ม = มูลค่าการผลิต – ค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิต 
การที่จะทำให้มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงขึ้นจะต้องเพิ่มมูลค่าการผลิตโดยการลดความสูญเสีย
ของวัตถุดิบที ่ใช้ในการผลิตและต้องลดค่าใช้จ่ายขั ้นกลางในการผลิตซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าสารเคมี ค่าไฟฟ้า และน้ำ ค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จากผลการศึกษาโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พบว่า อุตสาหกรรมยางพารายังมีการสูญเสียมาก เนื ่องจากลักษณะของ
กระบวน การผลิตในแต่ละขั ้นตอนได้ส่งผลให้มีของเสียเกิดขึ ้นมาก และ
ก ่อให ้ เก ิ ดผลกระทบต ่อส ิ ่ งแวดล ้อม ค ุณค ่าการใช ้ประโยชน ์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง และทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องเพ่ิมต้นทุนใน
การผลิตอีกด ้วย โดยเคร ื ่องม ือหนึ ่งท ี ่จะนำมาประยุกต ์ใช ้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และป้องกันมลพิษของอุตสาหกรรมยางพารา คือ 
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Technology : CT) จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมยางพาราจะต้องมีความรู้และนำไปปฏิบัติ
ได้ เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานดีขึ้น เพ่ือสร้างผลประกอบที่ดี
มีกำไรจากดำเนินงานและเพื่อป้องกันผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ ่งแวดล้อม สร้างความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือลดความสูญเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิตประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่า
เชื้อเพลิง ค่าน้ำและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราลดความสูญเสียของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต 
2. โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราได้ร ับการการส่งเสริมและ
พัฒนาการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity)  

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

เพิ่มผลิตภาพการผลิต(Productivity) ให้แก่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพาราที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โรง  

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๗๐ 
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๘. กิจกรรมที่สำคัญ 1. รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพาราเพื ่อใช้ เป็นแหล่งข้อมูลในการดำเนินงานด้าน Cleaner 
Technology และประกอบการพิจารณาคัดเลือก Cleaner Technology 
Option นำไปปฏิบัติ  

2. สำรวจข้อมูลปัจจัยหลักที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิต(Key Factor) 
แยกตามประเภทโรงงาน   

3. ติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดของโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อหาวิธีการ/  เทคโนโลยีที่เหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม
ยางพาราพร้อมทั ้งจ ัดทำรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 

4. ให้ความรู้ ออกแบบ คำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดได้พร้อมร่วมดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงาน
และให้คำแนะนำปรึกษาแก่โรงงาน ตลอดการลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 
และจัดทำรายงานสรุปผลการนำวิธีการ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปฏิบัติ โดยใช้
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายที ่ไม่ต้องลงทุน และใช้มาตรการที ่ต้องลงทุน 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการโดยต้องลด
ความสูญเสียของวัตถุดิบและลดค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิตได้แก่การใช้ค่า
สารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำและ อ่ืน ๆ   

5. นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา สำรวจ และลงมือปฏิบัติมาจัดทำแนวทาง
ปฏิบ ัต ิท ี ่ด ี  (Good Practices) โดยมีสาระครอบคลุมปัจจ ัยหลักท ี ่บ ่ งชี้
ประส ิทธ ิภาพการผล ิต (Key Factor) และ/หร ือ เกณฑ์ เปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency Benchmark) และวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันมลพิษ (CT option) เพื่อเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติ 

๙. งบประมาณ 5,000,000 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    หน้าที ่95 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town : EIT) ตามที่
ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงตามมติ
คณะรัฐมนตร ี เม ื ่อว ันที ่  31 มีนาคม 2556 และ 8 มีนาคม 2559 
ประกอบการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ายั่งยืนที่ได้มอบหมาย
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อบรรลุตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 15 จังหวัด 18 พื้นที่ และในปีพ.ศ. 2562  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนที่ 
(จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สุมทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี 
นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรีพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น  
สุราษฎร์ธานี และสงขลา) โดยมีเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้เกิดแนวทางการบูรณาการเพื่อจัดทำโมเดล
ธุรกิจ (Business Model) ระหว่างภาคส่วนที่ เกี ่ยวข้องตามอัตลักษณ์ของ 
แต่ละพ้ืนที่ 

ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับพ้ืนที่เป้าหมายและสถานประกอบการ
ในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี ้ว ัด ต้องมีการ
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนาตามร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-
2570) ในการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้เกิดการมีส่วน
ร่วม การส่งเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน อีกทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย
การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาปรับใช้เพื่อลดปริมาณน้ำ
ใช้และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต ทำให้สถานประกอบการสามารถลดต้นทุน
ในระยะยาวทั้งจากกระบวนการผลิตที่สะอาดขึ้น ลดการใช้สารเคมีและเกิด
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ลดปัญหาการร้องเรียนลดผลกระทบต่อ
ชุมชน รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ลด
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบด้วยตามเกณฑ์การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว และจะเป็นกลไกที่มีศักยภาพในการยกระดับ
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื ่อเตรียมความพร้อมพื ้นที ่เป้าหมาย รองรับมิให้ก่อผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในอนาคตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสนับสนุน
การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม
คุณลักษณะ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี ้ว ัด แก่ผู ้ประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศ  
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ประชาชนในพื้นที่ มี
ความรู ้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและรับร ู ้แนวทางการพัฒนาเม ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ร่วมกัน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต (Output) 
1. หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับชุมชนนิเวศ ในระดับท่ี 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) จำนวน 80 ราย 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน จำนวน 8 
กลุ่มๆ ละ 2 ผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
1. พ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 1 พื้นที่  
2. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 
 

1. พื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน 
จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าสะท้อน ตำบลเขาหัวควาย 
และตำบลบางมะเดื่อ ผ่านเกณฑ์รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
ระดับท่ี 4 การพ่ึงพาอาศัย (Symbiosis) 
2. สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. การส่งเสริมพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ  

2. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนเพื่อการพึ ่งพา
อาศัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   

๙. งบประมาณ 1,100,000 บาท (งบประมาณจังหวัด) 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
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๑. ชื่อโครงการ  โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยในปัจจุบ ันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศจึงต้อง
มีการปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการลดปัญหาด้าน
มลพิษส ิ ่งแวดล้อม ในบร ิเวณสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เค ียง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มน้ำสายสำคัญ ภาคอุตสาหกรรมจะถูกมองว่าเป็น
ตัวการของการเกิดน้ำเสียเป็นลำดับแรก และก่อให้เกิดปัญหาการประกอบการ
ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุเป็นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศและมี
หน้าที ่ในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้
กำหนดให้อุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทน กระทรวงอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
ดำเนินการในเชิงรุกด้วยการกำหนดและวางมาตรการในการตรวจสอบสถาน
ประกอบการที่ตั ้งอยู่ริมแม่น้ำสายหลักที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการ
ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยกำหนดที่จะนำระบบธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการดำเนินการกับสถานประกอบการ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่การเริ่มต้นดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและ
การแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การดูแลสถานประกอบการและเฝ้าระวัง
อุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อ
ชุมชนและทรัพยากรน้ำ ประกอบกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ จิ ต
อาสารักษ์แม่น้ำในลุ่มน้ำตาปี ด้วยการประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ และลำน้ำสาธารณะในจุดที่
เป็นวิกฤติ เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ป้องกัน
มิให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำอันเป็นเหตุทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสีย 
เพื่อให้น้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ และลำน้ำสาธารณะในจุดมีปัญหา
ได ้ร ับการพัฒนาให้ม ีค ุณภาพน้ำที ่ด ีข ึ ้น ท ี ่อ ันจะส ่งผลในการเพิ ่มขีด
ความสามารถการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการได้เป็น
อย่างดี เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำสายสำคัญ 
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถาน
ประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จ เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ
รายอื่นเพ่ือขยายผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
5. เพ่ือให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
เผยแพร่ผลของการดำเนินการให้ผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชนรับทราบ 
6.ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการอุตสาหกรรม สามารถรับรู้ข้อมูล
ข ่าวสารของสถานประกอบการ และมีส ่วนร ่วมในการเสนอความเห็น 
ข้อเสนอแนะตามหลักธรรมาภิบาล 
7. สถานประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนมีความเข้าใจและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
8. สร้างชุมชนให้เป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
9. เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ และสร้างเครือข่ายจิตอาสา การมีส่วนร่วมใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของ
ประเทศ และแก้ไขปัญหาน้ำจุดที่เสื่อมโทรมและเน่าเสียให้กลับมามีคุณภาพน้ำ
ที่ดีข้ึน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

1. สถานประกอบการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำสายสำคัญ 
2. เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
3. เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมีการเชื่อมโยงและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้งมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม 
4. ผู้ประกอบการโรงงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลุ่มน้ำตาปี 
5. ผู้ประกอบการโรงงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแกนนำในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาลุ่มน้ำตาปีให้มีคุณภาพน้ำที่ดีข้ึน 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 
 

1. สถานประกอบการในพื้นที่แม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำแบบองค์รวม 
2. สถานประกอบการนำระบบธรรมาภิบาลสิ ่งแวดล้อมมาใช ้ในสถาน
ประกอบการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายใหม่ 
จำนวน 4 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๗๐ 
๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

1. ดำเนินงานจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. จัดชี้แจงทำความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับ
ชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง / 25 ราย 
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3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประชาชน และสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม ดำเนินการรณรงค์ และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมา 
ภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ จำนวน 2 ครั้ง / 20 ราย 
4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการ ที่ดำเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาลสิ ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร ็จ เป็นพี ่เลี ้ยง (Big 
brother) ให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนเพ่ือขยายผลการดำเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง / 25 ราย 

5. จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ ลุ่มน้ำตาปี 
๙. งบประมาณ 79,500 บาท 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที ่ด ีและยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื ่อการส่งออก เพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริม  การมี
จิตสำนึกของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ ่งแวดล้อมและชุมชน เพื ่อการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจควบคู่ ไปกับการใช้
ทร ัพยากรอย่างมีประส ิทธิภาพโดยใช้กระบวนการผลิตที ่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้ภาคประชาชนรู้จักหน้าที่ของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการจัดการ และการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง ทั้งนี้ 
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข ลดปัญหาข้อร้องเรียนซ้ำซากระหว่างชุมชนและสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยสร้างกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบ
ด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ ่งแวดล้อมทั ่วประเทศ ซึ ่งปัจจุบันมีสมาชิก
เครือข่ายกว่า 10,000 ราย โดยการดำเนินการเหล่านี้จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคประชาชน สถานประกอบการ และส่วนราชการที่เกี ่ยวข้อง 
ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษและนำไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์ 
เพื่อการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้
ชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเครือข่าย 
และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ ่งมีส่ วนผลักดันในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตและสร้างความยั่งยืนอย่างถาวร ดังนั้น 
เพื่อให้การลดผลกระทบในทางลบจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบนหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งจะเป็นการสานต่อ
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ผ่านมา 
เพื ่อพัฒนาศักยภาพของเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานและสมาช ิกเคร ือข ่าย
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อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสร้างกลไก
การบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเป็นระบบรองรับผลกระทบจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื ่อพัฒนาความรู ้และศักยภาพของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานและสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้วยตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านจิตอาสา และด้าน
การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกลุ่มสมาชิกเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการ 
ในรูปแบบเครือข่ายเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถลดข้อร้องเรียนซ้ำซากได้ 
4. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการและกลไกดำเนินงานของกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ ่งแวดล้อม และ
เชื่อมโยงการบูรณาการเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพให้สามารถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้วยตนเอง 
2. กลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านจิตอาสา และด้านการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการ ในรูปแบบเครือข่ายเฝ้าระวัง
การเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
สามารถลดข้อร้องเรียนซ้ำซากได้ 
4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและกลไกดำเนินงานของกลุ ่มสมาชิก
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ ่งแวดล้อม และ
เชื่อมโยงการบูรณาการเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕. ตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จของ
โครงการ 

1. เพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการ เช่น การบริหารความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยจากโรงงาน การรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างผู้สร้างและผู้รับ ด้าน
ด ิ จ ิ ท ั ล ใ กล ้ ต ั ว  ด ้ า น เ ค ร ื อ ข ่ า ย อ ุ ต ส าห กร ร มร ั ก ษ ์ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
เพื่อประเทศไทย 4.0 ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้น
ใหม่ หรือจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมและทำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
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2. มีฐานข้อมูลกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละ
จังหวัดให้เป็นปัจจุบันจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก ่

- ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคประชาชน 
- ฐานข ้อม ูลเคร ือข ่ายอ ุตสาหกรรมร ักษ ์ส ิ ่ งแวดล ้อมภาคเอกชน/

ผู้ประกอบการ 
-  ฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมภาครัฐ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-พ.ศ.๒๕๗๐ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 1. สำรวจพื ้นที ่เป้าหมายและเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมเพิ ่มองค์ความรู ้ทางวิชาการ/ กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

๙. งบประมาณ 35,200 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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4.2 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 

แผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) 
ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) 
ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ระยะ 5 ปี 
ปี  2566 – 2570 

แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรม 

ยุคใหม่ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

การบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมให้เติบโต

อย่างยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเที่ยว 
การเกษตร อุตสาหกรรม
ชีวภาพ สู่ผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพ และ

มูลค่าสูงอย่างยั่งยืน 

มุ่งสู่อุตสาหกรรมข้ันสูงที่
เชื่อมโยงงานวิจัยและ
เทคโนโลยีในเชิงบูรณา

การเพ่ือสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรม 
และระบบบริหารจัดการ
การผลิตและสถานการณ์ 

ประเด็นการ
พัฒนา  

ด้านที่ 1 

ยกระดับขีด
ความสามารถของ 
ผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม 

ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การผลักดันนโยบาย
และแผนให้ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การพัฒนาการเกษตร 
(ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ 

สมุนไพร และไม้
เศรษฐกิจ) 

ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรของ

จังหวัด ให้เป็น
อุตสาหกรรมเกษตรที่มี

มูลค่าสูง 

ประเด็นการ
พัฒนา  

ด้านที่ 2 

การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการ 

เติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ 

การพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจ 

อุตสาหกรรมในส่วน
ภูมิภาค 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

สนับสนุนการ
ประกอบการ

อุตสาหกรรมให้ยั่งยืน
ด้วย BCG Model 

ประเด็นการ
พัฒนา  

ด้านที่ 3 

การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

อย่างยั่งยืนด้วย BCG 
Model 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

อย่างยั่งยืนด้วย BCG 
Model 

การพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การค้า  
การลงทุน และการค้า

ระหว่างประเทศ 

พัฒนาผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร และ
สมุนไพร ด้วยนวัตกรรม 

ประเด็นการ
พัฒนา  

ด้านที่ 4 

การพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรดิจิทัล 

เพ่ือให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพ่ือให้ 

บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การขนส่ง  

โลจิสติกส์ เครือข่าย  
การสื่อสาร และพลังงาน 

ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการ
พัฒนา  

ด้านที่ 5 

- - สังคมและสิ่งแวดล้อม - 

 




