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คำนำ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแนวคิดตามนโยบายรัฐบาล  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเพชรบุรี เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (Stake Holders)  
เช่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ประชาชน ฯลฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖4  
ณ ห้องห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ได้นำความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาวิเคราะห์ ประมวลจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุ รี  หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วน นำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนด อันจะนำมาสู่ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเพชรบุรี สืบต่อไป  
 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  
ธันวาคม   ๒๕๖4 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าท่ี 1 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12  
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืนอย่างแท้จริง 
และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยทางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมทั้งภายใน
และภายนอกจังหวัดเพชรบุรี (SWOT Analysis & TOWs Matrix) และจากการวิเคราะห์ดังกล่าว
จึงนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการกำกับดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรม  
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานควบคู่กับการกำกับดูแล
สิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มีขอบเขต ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  
 “พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

 พันธกิจ 
  ๑. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
  ๒. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 
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  ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน   
  ๔. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู ่อุตสาหกรรมที ่ขับเคลื ่อนด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  2. เช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน 

 เป้าประสงค ์
  ๑. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
  ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจจากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถ
เช่ือมโยงกับตลาดระดับภูมิภาคในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
  ๓. สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่ได้รับการยอมรับ 
จากชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง และลดการใช้พลังงาน 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนทั้ง 3 ระดับ และรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี  
ตามบริบทของจังหวัดเพชรบุรีที่กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้อง ต่อไป 
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ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เป้าหมาย  

 - ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีสถียร    
  ภาพและยั่งยืน 

  - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- การเกษตรสร้างมูลค้า 
- อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรี สามารถเพิ ่มขีดการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การใช้
ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลก ในการ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสู่ตลาดสากล สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดและประเทศ 
 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๑) เป้าหมาย  
- ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลด

ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
- ยกระดับกระบวนทัศน ์ เพื ่อกำหนดอนาคตของประเทศด ้าน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาธิบาล 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
- สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่ได้รับ 
การยอมรับจากชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง เป็นการฟ้ืนฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
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  ๒.๒ แผนระดับที่ ๒   
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

● เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
● เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

● การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศสาขา
เกษตรขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 3.8 

 2) อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 1.2  
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรแปรรูป 

● แนวทางการพัฒนา  

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 
ที ่เชื ่อมโยงไปสู ่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื ่อง 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
ที่มีมูลค่าสูงโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้  
ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ
แปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

๓) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุ
ภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตาม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตร
ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  

๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาด 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั ้งให้ความสำคัญกับ 
การสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
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● การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ประเด็นปฏิรูปที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ 

  ๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้
นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความ
มั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 2. เพ ื ่อร ักษาและฟื ้นฟ ูทร ัพยากรธรรมชาต ิและค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม 
ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

๒) เป้าหมายรวม  
1. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
2.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

๓) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๓.1) เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๓.2) เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 (๔) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4.1) เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็น
ลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่ง
น้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

(4.2) เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไก
จัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ 
หรือในพ้ืนที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 
(5) แนวทางการพัฒนา 
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 (5.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั ่งยืนและเป็น ดังนี ้ (1) อนุร ักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรป่า  
(2) อนุร ักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั ่งยืน  
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที ่ด ินและแก้ไขการบุกร ุกที ่ด ินของรัฐ  
(4) ปกป้องทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการกัดเซาะตลิ ่งและชายฝั่ง  
(5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 (5.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 (5.3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
สร้างเมืองที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพื ่อสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ (1) เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต (2) เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคุณภาพน้ำในพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำวิกฤตและลุ ่มน้ำสำคัญอย่างครบวงจร  
(3) แก ้ไขป ัญหาว ิกฤตหมอกคว ันไฟป ่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้   
(4) ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเตบิโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5.4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
(1)ส ่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที ่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (2) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั ่งยืน  
(3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
 (5.5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย  
(1) จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (2) พัฒนามาตรการและกลไกเพื ่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือน
กระจกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสาขาการผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและอาคาร (3) ส่งเสริมภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4) เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ต ่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ (5) สร ้างความร ู ้  ความเข ้าใจ  
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (5.6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (5.7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 (5.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)ของสำนักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบ ั ต ิ การด้ านการพัฒนาอ ุ ตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2562 - 2580) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบั ติ การด้ านการพัฒนาอุ ตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที ่  1  

(พ.ศ. 2562 -2570) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570  

โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ  

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569  
โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

▪ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ ม า ต ร ก า ร พ ั ฒ น า อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ุ ่ น ย น ต ์ แ ล ะ ร ะ บ บ อ ั ต โ น ม ั ติ   
โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2566-2570 
▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 - 2570 

 ---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที ่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัต ิการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด เพชรบุรี   
             ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)    

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม     
      จังหวัดเพชรบุร ีระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570  

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

๑. ความเป็นมา 

เพชรบุรี เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญของไทย
ในกลุ่มหัวเมือง ฝ่ายตะวันตกมีชื่อเรียกปรากฏในหนังสือชาวต่างประเทศ เช่น ชาววิลันดา 
เรียกว่า “พิพรีย์” ชาวฝรั ่งเศสเรียกว่า “พิพพล์” และ “ฟิฟรี” จึงสันนิษฐานกันว่าชื่อ  
“เมืองพริบพรี” คงเป็นชื ่อเดิมของเมืองเพชรบุรีชื ่อ “เพชรบุรี” มีปรากฏเป็นหลักฐาน  
มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มาของชื่อมีที่มาได้ 2 ทาง ทางแรกเป็นการเรียกตามชื่อ
แม่น้ำเพชรบุรี ส่วนอีกทาง หนึ่งเป็นการเรียกตามตํานานที่เล่าสืบกันมาว่าในสมัยโบราณเคยมี
แสงระยิบระยับในเวลากลางคืนที ่เขาแด่น ทําให้คน เข้าใจว่ามีเพชรพลอยบนเขานั้น 
เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมายเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็นบ้านเมืองที่มีผู้คน 
อาศัยอยู่เป็นชุมชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดี 

เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงแม้จะมีอํานาจครอบคลุม
เพชรบุรี แต่เพชรบุรี ก็ยังมีอิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรี
ในช่วงสมัยสุโขทัย คือ พระพนมทะเลศิริ ผู ้เป็น เชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชย
ปราการราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้า อู่ทองจึงได้ เสด็จไป สถาปนา 
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

เพชรบุรีในสมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนต้นเพชรบุรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาในแบบศักดินา
สวามิภักดิ์ มีขุนนาง ควบคุมเป็นชั้นๆ ขึ้นไป แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ อํานาจในส่วนกลางมีมาก ขึ้นเพชรบุรียังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 
กรุงศรีอยุธยา ดังนั้นอํานาจจากส่วนกลางจึงมามีส่วนในการปกครองเพชรบุรี มากกว่าเดิม 

ในสมัยพระมหาธรรมราชาทางเขมรได้ให้พระยาจีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี  
แต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมือง ไว้ได้ ต่อมาพระยาละแวกได้ยกทัพมาเองมีกําลังประมาณ 
7,000 คน เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็นของเขมรจนถึงสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง  
ตีเขมรชนะ เพชรบุรีจึงเป็นอิสระและเนื ่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็นพิเศษ  
จึงได้เสด็จมาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่าและ
สวรรคตที่เมืองหาง เจ้าเมืองเพชรบุรีและชาวเมืองเพชรบุรีได้ร่วมเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้
กับข้าศึกหลายครั ้งนับตั ้งแต่สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิราช  
และสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ โดยเฉพาะในสมัยพระเทพราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งแข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็นกําลังสําคัญในการส่งเสบียงให้แก่กองทัพ 
ฝ่ายราชสํานักอยุธยา อย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีกครั้งเมื่อพม่าโดยมังมหานรธา  
ได้ยกมาตีไทยจนไทยต้องเสีย กรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 นั่นเอง 
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เพชรบุรีในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินจนถึงแผ่นดิน
พระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ไทยยังคงทําสงครามกับพม่ามาโดยตลอด ซึ่งเจ้าเมืองและชาวเมือง
เพชรบุรีก็ยังคงมีส่วนในการทําสงคราม ดังกล่าวจนเมื่อพม่าตกเป็นของอังกฤษบทบาทของ
เมืองเพชรบุร ีท ี ่ม ีต ่อเมืองหลวงและราชสํานัก จึงค่อยๆ เปลี ่ยนไป  พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีตั ้งแต่ครั ้งยังทรงผนวชอยู ่ เมื ่อขึ้น
ครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้างพระราชวัง วัด และพระเจดีย์ใหญ่ ขึ้นบนเขาเตี้ยๆ ใกล้กับตัว
เมืองและพระราชทานนามว่า “พระนคร คีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังอีกแห่งหนึ่งในตัวเมือง เพชรบุรี คือ “พระราม  
ราชนิเวศน์” หรือ “วังบ้านปืน” และด้วยความเชื่อที่ว่าอากาศชายทะเลและน้ำทะเลอาจ 
บรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระราชวัง “พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน” ขึ้นที่ชายหาดชะอําเพ่ือใช้เป็นที่ประทับรักษาพระองค์ 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
จ ังหว ัดเพชรบ ุร ี   ม ี เน ื ้อท ี ่ประมาณ ๖ ,๒๒๕.๑๓๘ ตารางก ิโลเมตร หรือ 
๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร่ ตั ้งอยู ่ทางตอนใต้ของภาคกลาง  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีและอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศใต ้ ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 

 
     ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย 
ทั้งท่ีราบสูง ภูเขา สูงชัน ที่ราบลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้อง  
มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยๆลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็น  
ส ันป ันน ้ำ แบ ่งน ้ำส ่วนหน ึ ่งให ้ไหลลงส ู ่ประเทศพม่าและอ ีกส ่วนหนึ ่งไหลมา 
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ทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี สภาพเช่นนี้ทำให้ 
ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และ
แร่ธาตุ แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจากเป็นแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยง
และชาวกะเหรี่ยงที่อพยพข้ามแดนมาจากพม่าเข้ามาอาศัยเท่านั้น 
     ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่
ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็น  
ในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับช่วงเวลาที ่เหมาะสมกับการท่องเที ่ยวมากที ่ส ุด คือ   
ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดูดังนี้ 

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

3. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
จังหวัดเพชรบุรี มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๓ 

รูปแบบ คือ 
3.๑ การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง  

ซึ่งมาตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จำนวน ๘๔ ส่วนราชการ 
3.๒ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๒๑ ส่วนราชการ 
ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ๘ อำเภอ (๙๓ ตำบล ๖๙๘ หมู่บ้าน)ได้แก่ อำเภอ

เมืองเพชรบุรี  อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด 
อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน 

๓.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี เทศบาล ๑๓ แห่ง (เทศบาลเมือง ๒ แห่ง และเทศบาลตำบล ๑๑ แห่ง) องค์การ
บริหารส่วนตำบล ๗๑ แห่ง 

3.4 ประชากร 
(ท่ีมา : สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 
ตามประกาศส ําน ักทะเบ ียนกลาง กรมการปกครอง จ ังหว ัดเพชรบุรี   

พ.ศ. 2563 มีประชากรจํานวน 482 ,193 คน จําแนกเป็น ชาย 232 ,915 คน  
หญิง จํานวน 249,278 คน และจํานวนครัวเรือน 220,362 หลังคาเรือน 
พื้นที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง) 

อำเภอเมืองเพชรบุรี 42,312 47,885 90,197 34,794 
อําเภอเขาย้อย 11,473 12,048 23,521 10,176 
อําเภอหนองหญ้าปล้อง 8,172 8,128 16,300 6,743 
อําเภอชะอํา 10,891 11,070 21,961 8,503 
อําเภอท่ายาง 23,770 25,034 48,804 19,740 
อําเภอบ้านลาด 23,086 25,184 48,270 15,724 
อําเภอบ้านแหลม 17,776 18,540 36,316 11,465 
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พื้นที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) บ้าน (หลัง) 
อําเภอแก่งกระจาน 17,204 16,041 33,245 15,166 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลท่าแลง 2,979 3,232 6,211 2,158 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านแหลม 5,651 6,080 11,731 4,212 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลบางตะบูน 2,504 2,633 5,137 1,862 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านลาด 1,696 1,981 3,677 1,655 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลหนองจอก 1,284 1,452 2,736 1,001 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลท่ายาง 13,283 14,713 27,996 11,452 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลนายาง 9,108 9,774 18,882 7,030 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลเขาย้อย 7,290 8,049 15,339 8,081 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลหาดเจ้าสําราญ 2,366 2,567 4,933 2,513 
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลหัวสะพาน 2,838 3,120 5,958 1,993 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชะอํา 19,263 20,740 40,003 45,786 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบุรี 9,969 11,007 20,976 10,308 
ยอดรวมทั้งหมด 232,915  249,278 482,193 220,362 

 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 
4. ลักษณะทางสังคม 

1) งานพระนครคีรีเมืองเพชร จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีประมาณช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ เพื่อรําลึกถึงความสําคัญ ของประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตลอดจน
เพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในทุกด้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีกิจกรรมที่ 
น่าสนใจ เช่น การแสดงและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันวัวเทียม
เกวียน เป็นต้น ในช่วงของจัดงานจะมี การประดับไฟบนเขาวัง สวยงามเป็นอย่างมาก 

2) ประเพณีวัวลาน การเล่นวัวลานมีวิวัฒนาการมาจากการใช้วัวนวดข้าว 
เพราะลักษณะลานนวดข้าว เป็นวงกลม วิธีการนวดข้าวนั้น วัวที่อยู่ใ กล้จุด
ศูนย์กลางไม่ต้องใช้กําลังและฝีเท้ามากเพราะอยู่ในช่วงหมุนรอบสั้น แต่วัวตัวที่
อยู่นอกสุดอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมาก ระยะทางที่ต้องหมุนจะยาวกว่าจึง
ต้องเลือกวัวตัวที่มีกําลังและฝีเท้า ดี ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงคิดการเล่นวัวลาน
ขึ้นมา เพื่อความสนุกสนานประกวดว่าวัวของใครจะมีฝีเท้าและกําลังดีกว่ากัน
และยังมีผลต่อการค้าขายวัวใช้งานอีกด้วยเพราะวัวที่ชนะการเล่นวัวลานจะมี
ผู้สนใจซื้อในราคาสูง 

3) วัวเทียมเกวียน เมืองเพชรบุรีได้จัดให้มีการประกวดวัวเทียมเกวียนขึ้น
ทุกๆ ปี ในช่วงของการจัดงาน พระนครคีร ี - เมืองเพชร เพื ่ออนุร ักษ์
การละเล่นพื้นบ้านและสืบทอดประเพณี ชาวบ้านนิยมนําวัวมาประกวดเพราะ
มี ความหมายว่า วัวที่มีความสมบูรณ์จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะความ
เป็นอยู่ของผู้เป็นเจ้าของ ลักษณะการประกวด วัวเทียมเกวียนจะประกวดครั้ง
ละ 1 คู่ กล่าวคือ วัวจํานวน 2 ตัวต่อเกวียน 1 เล่ม หรืออาจจะประกวดทั้ง
สองคู่ก็มี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การเดินของวัว ในระหว่างที่เดินประกวด
จะมีเสาหลักปักไว้เป็นคู่ ๆ วัวเทียมเกวียนจะต้อง เดินให้ครบ 3 รอบ และ
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ห้ามวัวเดินชนเสาหลัก ในระหว่างที่เดินอาจจะมีดนตรีบรรเลงเพื ่อความ
สนุกสนานด้วย 

4) ละครชาตรี เป็นละครรําที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับวัฒนธรรมจากละครของ
อินเดียเข้ามาสู่เมืองเพชรบุรี ตั้งแต่ เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน มีเพียงประวัติว่า 
หม่อมเมืองซึ ่งเป็นหม่อมในรัชกาลที ่ 5 เป็นคนเพชรบุร ีด ้วย เป็นผู ้มี 
ความสามารถในการละเล่นละครชาตรี จึงมักเล่นถวายหน้าพระที่นั่งทุกครั้งที่
เสด็จมาจนได้รับพระราชทานบริเวณ “หน้าพระลาน” เพื่อเป็นที่แสดงละคร
เป็นประจํา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีผู้นําละครนอกมาประสมกับละครชาตรี 
เรียกว่า ละครเข้าเครื่องหรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ เป็นละครที่รวมศิลปะ 
การร้องและการรําเข้าด้วยกัน และได้ แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน 

5) ไทยทรงดํา หรือไทยดํา หรือ ไทยโซ่ง หรือ ลาวโซ่ง เป็นชื่อกลุ่มชน 
เผ่าไทยกลุ ่มหนึ ่งในท้องถิ ่นจังหวัด เพชรบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู ่ในอําเภอ 
เขาย้อย อาชีพหลักของชาวไทยทรงดํา คือ ทํานาทําไร่หาของป่า และจับสัตว์
ป่า นอกจากนี้ยังมีความสามารถเป็นพิเศษในการจับปลาตามห้วย หนองลํา
คลอง ส่วนอาชีพรอง คืออาชีพจักสาน โดยเฉพาะการจักสานหลัก หรือเข่ง 
ภาษาของชาวไทยทรงดํา มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยอื ่นๆ ทั ่วไป แต่มี 
ลักษณะเฉพาะในการออกเสียงและศัพท์เฉพาะบางคําและมีอักษรเขียนของ
ตนเองซึ่งปัจจุบันมีผู้อ่านได้น้อยลง ทรงผม เป็นเอกลักษณ์  อีกอย่างหนึ ่งที่
น่าสนใจโดยเฉพาะทรงผมของผู้หญิงมีถึง 8 แบบ แต่ละแบบจะบ่งบอกถึง
สถานภาพ ของสตรีผู้นั้น 

6) การแข่งเรือยาว ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดเพชรบุรี  
นิยมเล่นกันตามวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริม แม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่กลางเดือน 11  
ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งในวันแข่งเรือยาวจะเป็นวันเดียวกับที่เจ้าภาพนําผ้ากฐิน
ทอด ณ วัดนั้น การแข่งเรือจะมีขึ ้นในเวลาประมาณเที่ยง แข่งขันเป็นคู่ๆ 
เรื่อยไปเรื่อยาวลําใดชนะก็จะได้รางวัล สมัยก่อน รางวัลไม่กําหนดแน่นอน 
ส่วนมากจะเป็นผ้าแถบผ้าแพรสีต่างๆ โดยจะใช้ผูกหัวเรือหรือมอบกับฝีพาย
หญิงที่นั่งพายคู่ อยู่ส่วนหัวเรือ ซึ่งจะมี 4 คู่ 5 คู่ หรือมากกว่านั้น หรืออาจ
เป็นผ้าขาวม้าซึ่งนิยมมอบให้กับฝีพายผู้ชาย ซึ่งอาจมี 8 คู่ 10 คู่ นั ่งอยู่
ส่วนท้ายเรือ 

7) เห่เรือบก เป็นการดัดแปลงจากการเห่เรือน้ำซึ่งเป็นประเพณีดังเดิมของ
ชาวเพชรบุรี การเห่เรือบกเริ่มมา กว่า 20 ปี ต่อมาภายหลังจากสร้างเขื่อน
เพชรปิดกั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่อําเภอท่ายาง เป็นผลให้แม่น้ำเพชรบุรีแห้งขอดลง 
และส่วนตอนกลางแม่น้ำก็ตื ้นเขินไม่เหมาะแก่การเห่เรือน้ำเหมือนในอดีต 
ผู้เคยเล่นเรือน้ำจึงคิดดัดแปลงลักษณะของ การเห่เรือน้ำมาเล่นบนบก โดยเอา
เนื้อร้องและทํานองมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับท่าทาง ของฝีพายขณะเดินเห่ 
ผู้เล่น มีทั้งหญิงและชายซึ่งเป็นทั้งฝีพายและลูกคู่ ส่วนเรือที่จําลองจะประดับ
ประดาสวยงามมาก เนื้อความที่ใช้เห่เรือบกจะ เริ่มด้วย บทไหว้ครู บทเกริ่น 
บทเก้ียวพาราสี บทซมนกชมไม้ มีข้อสังเกตว่าไม่มีบทว่าโต้ตอบกัน ต้นเสียงจะ
เห่บท เพลงไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็จะเห่บทอําลาและอวยพรให้ผู้ชม 
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8) การละเล่นหนังตะลุง ได้รับอิทธิพลจากภาคใต้แถบจังหวัดพัทลุง  
เมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว การแสดง หนังตะลุงของจังหวัดเพชรบุรี 
ยังคงรักษาแบบแผนการแสดงหนังตะลุงเหมือนทุกคณะก่อนแสดงจะมีโหมโรง
จับลิงหัวค่ํา (แสดงเรื่องสั้นก่อนไหว้ครู) ออกรูปฤาษี แล้วจึงแสดงเรื่องใหญ่ 
เรื่องท่ีใช้แสดงส่วนมากเป็นเรื่องรามเกียรติ์ มโนรา เป็นต้น เวลาที่ใช้แสดงเริ่ม
ตั้งแต่เวลา 3 ทุ่ม เดิมการแสดงหนังตะลุงมักนิยมแสดงในงานสมโภช งานที่
ต้องการความสนุกสนาน ครึกครื้นเป็นพิเศษหรือจัดเป็นมหกรรมการแสดง
หนังตะลุง แต่ปัจจุบันมักใช้แสดงในการแก้บนเป็นส่วนใหญ่ 

9) ประเพณีสลากภัต เป ็นประเพณีการถวายข้าวสาร อาหารแห้ง  
แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดเพชรบุรี ในพ้ืนที่ระหว่างอําเภอ
เมืองเพชรบุรี และอําเภอบ้านลาด การถวายสลากภัตมักจะจัดในระหว่าง
เดือน 8 - เดือน 10 ซึ่งเป็นฤดูฝนพระภิกษุสงฆ์จําพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน 
บางครั้งไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ ประชาชนจึงนําของ แห้ง เช่น ข้าวสาร 
น้ำปลา ขนม นม เนย ที่สามารถเก็บไว้ได้นานจัดใส่หาบไปถวายแต่การถวาย
นั้น เป็นไปตามศรัทธา บางคน จัดดีมีของมาก บางคนก็จัดน้อยไม่เสมอกัน  
จึงใช้วิธีให้พระสงฆ์จับสลาก ฉลาก) เมื่อจับฉลากตรงกับหมายเลขใด เจ้าของ
หาบ ฉลากก็หาบไปถวายแด่พระภิกษุร ูปนั ้นปัจจุบ ันว ัดที ่ย ังคงร ักษา
ขนบธรรมเนียมนี้ไว้ได้แก่ วัดโพธิ์กรุ วัดเขาน้อย วัดหนองกา ทอง วัดหนองแก 
วัดบ่อบุญ วัดโพธิ์ลอย วัดโพธิ์เรียง วัดจันทาราม วัดดอนหว้า วัดดอนกอก  
วัดหัวนา วัดวังบัว วัดหนองจอก เป็นต้น 

10) ประเพณีเวียนศาลา เป็นประเพณีของชาวกระเหรี ่ยงแถบอําเภอ
หนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจานที่ ปฏิบัติมานานในปีหนึ่งๆ จะเวียนศาลา 
2 ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ํา เดือน 5 ของทุกๆ ปี โดยจะนําดอกไม้สด มาร้อย
ด้วยมือ เป็นมาลัยซึ่งมีลักษณะคล้ายการเวียนเทียนของชาวไทยจะประกอบไป
ด้วย ธูปเทียน ดอกไม้และนัดกันมาเวียนศาลาใน เวลากลางคืน จะทํากันที่
ศาลาวัดเก่าครั้งโบราณประจําหมู่บ้าน เป็นความเชื่อว่าเมื่อเวียนศาลาแล้วจะ
มีความสุขความ เจริญ เป็นการบูชาและทําความเคารพดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไป
แล้วที่มาสิงสถิตอยู่ ณ ศาลา (ในหมู่บ้านของชาว กระเหรียงต้องมาศาลาทุกหมู่บ้าน) 

11) ประเพณีข้าวกระเหรี่ยง เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวกระเหรี่ยง อําเภอหนองหญ้าปล้อง และอําเภอ
แก่งกระจาน เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกหลาน ญาติๆ กลับมาอยู่พร้อม
หน้ากันใน ครอบครัว โดยมีการผูกแขนเรียกขวัญ และกินข้าวห่อกระเหรี่ยง
โดยกําหนดพิธีกรรมในวันพระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 9 ของ ทุกปี การกําหนดวัน
ประเพณีข้ึนอยู่แต่ละหมู่บ้านกําหนดกันเอง ช่วงเวลาที่ทําพิธีกรรมมี 2 วัน 

12) ประเพณีการแห่เรือองค์ คือประเพณีการทอดกฐินหรือทอดผ้าป่าทาง
น้ำที่พุทธศาสนิกชนชาวเมืองเพชรได้ ปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งจะจัดในช่วง
เทศกาลกฐิน ประมาณเดือน 11 และเดือน 12 อันเป็นระยะเวลา ที่น้ำหลาก 
และมัก มีการแข่งเรือยาวประเพรีควบคู่กันไปด้วย 
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13) ประเพณีงานปีผมด เป็นประเพณีพ้ืนบ้านของชาวเมืองเพชร เพ่ือเซ่น
ไหว้ผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเรือนและ พระภูมิเจ้าที่ เป็นความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจาก
ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษซึ่งเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดประกอบพิธีแล้วจะทําให้ 
ความเป็นอยู ่ด ีขึ ้น ครอบครัวจะอยู ่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บป่วย มีความจริญ
ก้าวหน้า ทํามาค้าขึ้น แต่ถ้าไม่ทําแล้วจะส่งผลให้ คนในครอบครัวเจ็บป่วย 
หรือทํามาหากินไม่ข้ึน ประเพณีนี้กระทํากันในเดือน 4-7 ยกเว้นเดือน 5 และ
ในระหว่าง เข้าพรรษา ระยะเวลาที่จะกระทําแต่ละครั้งนั้นต้องแล้วแต่เจ้าของ
งานปีผีมดที ่มารับการเซ่นไหว้ คือเจ้าพ่อโหราม และ เจ้าพ่อหงส์ทองจะ
กําหนดให้โดยผ่านคนทรง ว่าครอบครัวนั้นๆ ควรจะจัดงานเมื่อไหร่ เช่น 3 ปี 
,5 ปี ,7 ปี หรือ 9 ปีต่อครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าภาพด้วย และใน  
ชั่วชีวิตเจ้าภาพคนหนึ่ง จะจัดงานปีผีมดเพียง 3 ครั้งเท่านั้น เมื่อครบแล้วไม่ 
ต้องจัดอีกตลอดชีวิต แต่จะให้ผู้สืบสันดานรับช่วงปฏิบัติต่อไป โดยมีความเชื่อ
ว่า ถ้าบุคคลใดรับช่วงงานปีผมดไปแล้ว ละเลยไม่ปฏิบัติจะทําให้เจ็บป่วยอย่าง
หนัก หรือถ้าบุคคลใดยังไม่พร้อมที่จะจัดงานเมื่อถึงกําหนดก็จะต้องไปขอ
ผัดผ่อน ต่อเจ้าโหรา และเจ้าหงส์ทองโดยผ่านคนทรง 

14) การละเล่นเพลงปรบไก่ เป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมา ราว 150 ปี 
โดยเริ่มแรกมีการเล่น ในกรุงเก่า ครั้น เสียกรุงครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อว่างจาก 
การทํานาทําไร่ ก็ยังคงมีการเล่นเพลงปรบไก่ และเพลงต่างๆ กันอยู่ ตามงาน 
เทศกาลประเพณี เพลงปรบไก่นี ้ เป็นเพลงพื้นเมืองของเพชรบุรีที ่นับวัน 
จะหาดูได้ยาก ปัจจุบันยังมีที่บ้านดอนข่อย ตําบลลาดโพธิ์ อําเภอบ้านลาด 
เล่นเป็นประจําทุกปี 

15) ประเพณีสารทลาวเวียง เป็นประเพณีของชาวไทย เชื้อสายลาวเวียง 
ตําบลสระพัง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 
ของทุกปี เพื ่อให้พี ่น ้องลูกหลานที ่ไปทํามาหากินต่างถิ ่นกลับมาทําบุญ  
อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในวันนี้ ชาวลาวเวียงจะแต่งกาย
ด้วยเสื ้อผ้าที ่สวยงาม แบบชาวลาวเวียง โดยเริ ่มพิธีตั ้งแต่เวลาประมาณ 
09.00 น. จะนําสํารับอาหารคาว หวานที่เรียกว่า “พาเวน” โดยจะมีอาหาร
คาว 2-3 อย่าง อาหารหวานจําพวกขนมหม้อแกง ทองหยิบ ทองหยอด และ
ผลไม้ต่างๆและที่ขาดไม่ได้ คือ กระยาสารท โดยนํา อาหารมาถวายเพลที่วัด 
เจ้าของพาเวนจะต้องจุดเทียนไว้ที ่พาเวนของตน เมื ่อพระสงฆ์ ญาติโยม
ทั้งหลายจะนําห่อข้าว น้อย เป็นห่อข้าวที่ทําเป็นคู่ ๆ ข้างในจะมีข้าวปลา
อาหาร นําไปแขวนไว้ตามต้นไม้ โดยมีความเชื่อว่าเป็นการทําบุญ ให้กับผีที่ไม่มีญาติ 

16) ประเพณีใต้ดอกไม้ เป็นประเพณีของชาวไทยเชื ้อสายลาวเวียง 
หมู่บ้านสระพัง อําเภอเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี ได้สูญหายไปเกือบ 30 ปี 
แล้วได้มีการรื้อฟื ้นขึ้นมาอีกครั้ง โดยพระครูวิธาณปุญญาวัฒน จิรปุญโญ  
เจ้าอาวาส วัดสระพัง คุณฉวี ใจภักดี ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลคนแรก 
และคณะกรรมการหมู่บ้านตามตํานานทางพุทธ ศาสนากล่าวไว้ว่าในระหว่าง
ฤดูเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อแสดงธรรมให้พระ
มารดาฟัง เมื่อ เสร็จกิจแล้วได้เสด็จกลับสู่โลกมนุษย์และได้รับการต้อนรับจาก
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พสกนิกรทั่วไป เพ่ือเป็นการระลึกถึงวันนี้ในพุทธกาล ชาวลาวเวียงจึงได้จัดงาน
ประเพณี “ไต้ดอกไม้ “ในเวลากลางคืนมีกําหนด 3 วัน คือ ขึ้น 15 ค่ํา และ
แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ในช่วงออกพรรษา เพ่ือเฉลิมฉลองด้วยการบูชาด้วย ธูป 
เทียน ดอกไม้ เครื่องสักการะต่างๆ และเป็นงานรื่นเริงมี การฟ้อนรําของชาว
ลาวเวียงด้วย เพื่อให้ชาวลาวเวียงได้เห็นคุณค่าความสําคัญของประเพณีและ
สืบทอดต่อไป 

5.โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับ
ภาคใต้และภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ การเดินทางเข้าสู่จังหวัดทําได้หลายทาง ดังนี้ 
1) ทางรถยนต์ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้ 2 เส้นทาง คือ 

(1) เส้นทาง นครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี ในถนนบรมราชินี หรือถนน
คู่ขนานลอยฟ้า จากเชิงสะพาน สมเด็จพระปิ่นเกล้า ผ่านเขตตลิ ่งชัน แยก 
พุทธมณฑลสาย 2 แยกพุทธมณฑลสาย 4 จนไปบรรจบกับถนนเพชรเกษม 
(ทาง หลวงหมายเลข 4) ซึ่งตรงมาจากท่าพระ บางแค หนองแขม อ้อมน้อย 
จนถึงอําเภอนครชัยศรี จากนั้นมุ่งตรงผ่านจังหวัด นครปฐม ราชบุรี เข้าสู่จังหวัด
เพชรบุรี รวมระยะทาง จนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 166 กิโลเมตร 

(2) เส้นทางสมุทรสาคร สมุทรสงคราม - เพชรบุรี ใช้ถนนพระราม 2  
(ทางหลวงหมายเลข 35) ซึ่ง เริ่มต้นจากทางด่วนเฉลิมนคร เชิงสะพานพระราม 
9 ผ่านเขตบางมด ภาษีเจริญ หัวกระบือ เอกชัย จนเข้าเขตจังหวัด สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จนบรรจบกับ ถนนเพชรเกษมที่
บริเวณแยกวังมะนาว เข้าสู ่ จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง จนถึงตัวเมือง
เพชรบุรี ประมาณ 123 กิโลเมตร  
2) ทางรถโดยสารประจําทาง ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชินี มี 2 
เส้นทาง คือ 

(1) สายใหม่ หมายถึง รถที่วิ่งเส้นทางสมุทรสาคร สมุทรสงคราม - เพชรบุรี 
 - สายที่ 72 กรุงเทพฯ - ท่ายาง รถมาตรฐาน 2 (จ) รถโดยสายปรับ

อากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ตั้งแต่ เวลา 05.00 - 21.00 น. ระยะทางตลอด
สาย 152 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินรถ 1 ชั่วโมง 59 นาที 

 - สายที่ 74 กรุงเทพฯ - บ้านแหลม รถมาตรฐาน 2 (จ) รถโดยสาย
ปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.30 น. ระยะทาง
ตลอดสาย 152 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินรถ 2 ชั่วโมง 10 นาท ี

 - สายที่ 971 กรุงเทพฯ - ชะอํา รถมาตรฐาน 2 (ก) รถโดยสายปรับ
อากาศชั้น 2 และรถมาตรฐาน 2 (จ) รถโดยสายปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 
ที ่นั ่ง ตั ้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. ระยะทางตลอดสาย 175 กิโลเมตร  
ใช้เวลาเดินรถ 2 ชั่วโมง 27 นาท ี

 - สายที่ 971 กรุงเทพฯ - แก่งกระจาน รถมาตรฐาน 2 (จ) รถโดย
สายปรับอากาศชั ้น 2 ไม่เกิน 20 ที ่ นั ่ง ตั ้งแต่เวลา 05.00 - 23.00 น. 
ระยะทางตลอดสาย 189 กิโลเมตร 
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 - สายที่ 977 กรุงเทพฯ - เพชรบุรี รถมาตรฐาน 2 (จ) รถโดยสายปรับอากาศ
ชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั ่ง และรถมาตรฐาน 1 รถโดยสายปรับอากาศชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 
05.00 - 19.30 น. ระยะทางตลอดสาย 135 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน รถ 1 ชั่วโมง 52 นาที 

(2) สายเก่า หมายถึง รถที่วิ่งเส้นทางนครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี 
 - สายที่ 73 กรุงเทพฯ - เพชรบุรี รถมาตรฐาน 2 (จ) รถโดยสายปรับ

อากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ตั้งแต่เวลา 05.30 - 21.00 น. ระยะทางตลอด
สาย 156 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินรถ 2 ชั่วโมง 12 นาที 

ในส่วนการเดินทางภายในจังหวัด สามารถใช้รถโดยสารประจําทางจาก
อําเภอ เมืองเพชรบุรีไปยังอําเภอต่างๆ ได้ เส้นทางคมนาคมที่สําคัญในจังหวัดที่
มีสภาพเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่าง ชุมชนต่างๆ ของอําเภอในจังหวัด
เพชรบุรี มีดังนี้ 

- เส้นทางรถโดยสารประจําทางจากอําเภอเมืองเพชรบุรีไปยังอําเภอต่างๆ 

หมายเลข เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
1764 เพชรบุรี - ตำบลหนองขนาน 

ช่วงเพชรบุรี - บางแก้ว 
9 

15 
1765 เพชรบุรี - บางขุนไทร - บ้านบางอินทร ์

ช่วงเพชรบุรี – บ้านแหลม (วัดต้นส้น) 
14 
15 

1766 เพชรบุรี - หาดปึกเตียน 
ช่วงเพชรบุรี - บ้านนาหัวเรือ 

27 
14 

1767 
 

เพชรบุรี - บ้านวังวน 
ช่วงเพชรบุรี - ท่ายาง 

54 
17 

8182 
 
 

เพชรบุรี – วัดปากลัด 
ช่วงเพชรบุรี - บางหอ 
ช่วงเพชรบุรี – วัดเขาตะเครา - วัดเกาะแก้ว 

22 
19 
20 

8187 เพชรบุรี - หมู่บ้านชลประทาน 27 
8192 

 
ท่ายาง - โป่งเกต ุ
ช่วงเพชรบุรี - เขาประปุก 

53 
42 

8211 เพชรบุรี - ปากทะเล 14 
8212 เพชรบุรี - หนองหญ้าปล้อง 35 

ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 

- เส้นทางรถโดยสารประจําทางไปจังหวัดใกล้เคียง 

หมายเลข เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) 
379 สมุทรสงคราม - บางตะบูน 25 

 เพชรบุรี - หัวหิน   66 
421 เพชรบุรี - ปราณบุรี 91 
499 เพชรบุรี - ปากท่อ 36 

ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 
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สําหรับในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีรถรับจ้างโดยสารไม่ประจําทาง  

ที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ให้บริการรอบเทศบาลเมือง
เพชรบุรี โดยให้บริการ ค่าขนส่งเหมาคันและค่าขนส่งรายบุคคล 

เส้นทางการเดินรถภายในจังหวัดเพชรบุรี มีเส้นทางทั้งหมด จํานวน 20 
เส้นทาง มีการเดินรถ จํานวน 8 เส้นทาง ว่างผู ้ประกอบการ จํานวน 12 
เส้นทาง เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการกล้าลงทุน สาเหตุจากปัจจุบันประชาชน 
นิยมเดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู ้ประกอบการประสบปัญหา
ขาดทุนจากการเดินรถ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการในเส้นทางที่เดิน
รถอยู่ อาจขอยกเลิกการเดินรถเพ่ิมข้ึนอีก 

เส้นทางการเดินรถระหว่างจังหวัด มีเส้นทางทั้งหมด จํานวน 11 เส้นทาง 
มีการเดินรถ จํานวน 9 เส้นทาง ว่างผู ้ประกอบการ จํานวน 2 เส้นทาง 
เนื ่องจากไม่มีผู ้ประกอบการกล้าลงทุน สาเหตุจากปัจจุบันประชาชนนิยม 
เดินทางด้วยรถส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน
จากการเดินรถ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการในเส้นทางที่เดินรถอยู่
อาจ ขอยกเลิกการเดินรถเพ่ิมข้ึนอีก เช่นกัน 

จํานวนรถในแต่ละเส้นทางมีจํานวนลดน้อยลง เนื่องจากเมื่อรถคันเก่ามี
อายุการใช้งานนาน ผู้ประกอบการ จะเลิกใช้รถคันดังกล่าวและไม่มีการนํ ารถ 
มาทดแทน และจะขอลดเงื่อนไขจํานวนรถลงให้เหมาะสมกับจํานวน ผู้โดยสาร 
ที่ลดลง  

เปรียบเทียบการแสดงข้อมูลเส ้นทางการคมนาคมจังหวัดเพชรบุรี   
พ.ศ. 2560 - 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
1 จํานวนเส้นทางคมนาคมขนส่งสาธารณะ (ทางบก) 

ภายในจังหวัดเพชรบุรี 
20 เส้นทาง 20 เส้นทาง 20 เส้นทาง 20 เส้นทาง 

2 
 

จํานวนเส้นทางคมนาคมขนส่งสาธารณะ (ทางบก) 
ระหว่างจังหวัดเพชรบุรี 

11 เส้นทาง 11 เส้นทาง 11 เส้นทาง 11 เส้นทาง 

3 
 

จำนวนรถโดยสารประจำเส้นทางคมนาคม ขนส่ง 
สาธารณะ(ทางบก) ภายในจังหวัด 

158 คัน 135 คัน 112 คัน 95 คัน 

4 
 

จำนวนรถโดยสารประจำเส้นทางคมนาคม ขนส่ง 
สาธารณะ(ทางบก) ระหว่างจังหวัด 

205 คัน 195 คัน 181 คัน 159 คัน 

ที่มา : สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 

3) ทางรถไฟ มีขบวนรถขึ้น - ล่องผ่านจังหวัดเพชรบุรีวันละประมาณ 20 ขบวน 
ระยะทาง 167 กิโลเมตรจาก กรุงเทพมหานคร สามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานี
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รถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) และสถานีธนบุรี (บางกอกน้อย) สถานีรถไฟ 
ที่ สําคัญในเขตจังหวัดเพชรบุรี คือ สถานีเขาย้อย สถานีเพชรบุรีและสถานีชะอํา 
4) ทางน้ำ ด้วยเรือเดินทะเลจะทําให้สามารถติดต่อกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 
เช่น พัทยาและจังหวัดชลบุรีได้ คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีบริษัทเอกชนลงทุน
ในกิจการดังกล่าว ซึ่งจะทําให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ขนส่ง
ที่สําคัญอย่างยิ่งในภาคตะวันตก 
ไฟฟ้า สถานการณ์ให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟ้า  
ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) จํานวนผู้ใช้ไฟทั ้งหมด 199,306 ราย 706 หมู่บ้าน 93 ตําบล 8 
อําเภอ มีผู้ใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัด เพชรบุรี รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอหัวหิน จํานวน 1 ตําบล 10 หมู่บ้าน 1,889 ราย (ป่าเด็ง) 

2) ปริมาณหน่วยจําหน่ายเฉลี่ยรวม  94.820  ล้านหน่วย  
3) ระบบจําหน่วยสายส่ง   85.100  วงจร/ก.ม. 
4) ระบบจําหน่ายแรงสูง    2,980.870  วงจร/ก.ม.  
5) ระบบจําหน่ายแรงต่ำ    4,510.550  วงจร/ก.ม.  
มีสถานีจ่ายไฟ 7 สถานี ได้แก่ เพชรบุรี 1 เพชรบุรี 2 ,เขาย้อย 1 ,เขาย้อย 

2 แก่งกระจาน ,ชะอํา 1 และชะอํา 2 
ประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดการประปา
ส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย มีสถานีผลิตน้ำ 2 แห่ง และสถานีจ่ายนํา  
4 แห่ง ดังนี้ 

1) สถานีผลิตน้ำ 
 (1) สถานีผลิตน้ำบ้านลาด อําเภอเมืองเพชรบุรี กําลังผลิต 2,500 

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้น้ำในการผลิตจาก แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งผลิตจ่ายน้ำให้กับ
ผู้ใช้น้ำอําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 (2) สถานีผลิตน้ำนายาง อําเภอชะอํา กําลังผลิต 200 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ใช้น้ำในการผลิตจาก คลอง ชลประทาน ซึ่งผลิตจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำใน
อําเภอชะอําบางส่วน และอําเภอท่ายาง บางส่วน 

2) สถานีจ่ายน้ำ 
 (1) สถานีจ่ายน้ำบ้านแหลม รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านลาดและสูบ

จ่ายน้ำให้กับเทศบาลตําบลบ้านแหลมและ เทศบาลตําบลบางตะบูน 
 (2) สถานีจ่ายน้ำหาดเจ้าสําราญ รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านลาด เพ่ือ

สํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งปัจจุบัน ไม่ได้มีการสูบจ่ายน้ำ โดยเขตเทศบาลหาด
เจ้าสําราญ รับน้ำส่งตรงจากสถานีผลิตน้ำบ้านลาด 

 (3) สถานีจ่ายน้ำโตนดหลวง รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำนายางมาเพ่ือ
สํารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบัน ไม่มีการ สูบจ่ายน้ำ โดยในพื้นที่โตนด
หลวงและใกล้เคียง รับน้ำส่งตรงจากสถานีผลิตน้ำนายางเพื่อจ่ายให้ในพื้นที ่
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 (4) สถานีจ่ายน้ำบางขุนไทร รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำบ้านลาด เพ่ือ
สํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ปัจจุบัน ไม่มีการสูบจ่ายน้ำ โดยในพื้นท่ีตําบลบางขุนไทร 
รับน้ำส่งตรงจากสถานีผลิตน้ำบ้านลาด เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำในพ้ืนที ่

 - มีกําลังการผลิตน้ำเฉลี่ยรวม 2,330,868 ลูกบาศก์เมตร/เดือน  
 - อัตราการจ่ายน้ำเฉลี่ยรวม 1,282,417 ลูกบาศก์เมตร/เดือน  
 - มีผู้ใช้น้ำรวม 54,815 ราย แบ่งเป็น  
  - อําเภอเมืองเพชรบุรี 28,887  ราย  
  - อําเภอบ้านลาด 750  ราย  
  - อําเภอบ้านแหลม 9,630  ราย  
  - อําเภอท่ายาง 868  ราย  
  - อําเภอชะอํา 2,501  ราย  
  - ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ ในเขตตําบลท่าราบและตําบลคลอง

กระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จํานวนผู ้ใช้น้ำมี ทิศทางเพิ ่มขึ ้นทุกปี เฉลี่ย
ประมาณ 2-3 9% กําลังการผลิตก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีประมาณ 3-4 % 
ปริมาณน้ำผลิต มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ 3-4 % ปริมาณน้ำจ่ายมี
แนวโน้มเพิ ่มขึ้นทุกปีประมาณ 3-4 % และปริมาณน้ำจําหน่ายมี แนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกปีประมาณ 3-4 %  

เปรียบเทียบข้อมูลประปาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 – 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
1 จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย) 52,040 53,118 54,243 55,325 
2 กำลังผลิต (ลบ.ม./วัน) 66,000 69,000 71,000 73,000 
3 ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.เดือน) 2,002,996 2,122,475 2,152,412 2,226.004 
4 ปริมาณน้ำจ่าย (ลบ.ม.เดือน) 1,888,619 1,997,931 2,049,116 2,075,322 
5 ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม.เดือน) 1,098,000 1,114,118 1,168,453 1,288,076 

ที่มา : สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค 

อินเตอร์เน็ต จํานวนผู ้ใช้อินเตอร์เน็ตจังหวัดเพชรบุรี ข้อมูลจาก บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2563 พบว่ามีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 
จํานวน 17,262 ราย โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจังหวัดเพชรบุรีเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
จํานวน 704 ราย (ปี พ.ศ. 2562 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต จํานวน 16,558 ราย) 

รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
จํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (ราย) 15,593 16,123 16,558 17,262 

ที่มา : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) 

ไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบุรีมีที่ทําการไปรษณีย์ จํานวน 10 แห่ง และที่ทําการ
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน จํานวน 24 แห่ง เพื่อให้บริการด้านสื่อสารไปรษณีย์ 
บริการการเงิน บริการธุรกิจขนส่ง และธุรกิจค้าปลีก ประกอบด้วย  
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ข้อมูลจํานวนที่ทําการไปรษณีย์รายอําเภอ 

ลำดับที่ อำเภอ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวนทีทำการ 
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 

1 
 

เมืองเพชรบุรี - ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี 
- ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ 

1 

2 บ้านแหลม - ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม 2 
3 
 

ชะอำ - ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ 
- ที่ทำการไปรษณีย์นราธิป 

7 

4 ท่ายาง - ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง 4 
5 เขาย้อย - ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย 2 
6 บ้านลาด - ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด 2 
7 หนองหญ้าปล้อง - ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง 3 
8 แก่งกระจาน - ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน 3 

ที่มา : ที่ทําการไปรษณีย์เพชรบุรี 

หนังสือพิมพ ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี มี 5 ฉบับ สํานักงานตั้งอยู่
ในพ้ืนที่อําเภอเมืองเพชรบุรี และออกเดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่ 

1) หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ  
2) หนังสือพิมพ์มวลชนนิวส์  
3) หนังสือพิมพ์ปฏิรูป  
4) หนังสือพิมพ์ปัญญาชน 
5) หนังสือพิมพ์เพชรบุรีโพสต์  

เคเบิ้ลทีวี  
 1) หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี  ตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองเพชรบุรี  
 2) บริษัท ชาลีเคเบิลทีวี ชะอํา จํากัด /สํานักข่าว PPNEW ตั้งอยู่ที่อําเภอชะอํา  
 3) บริษัท เมืองเพชรเคเบิลทีวี จํากัด ตั้งอยู่ที่อําเภอท่ายาง  
 4) หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี สาขาบ้านลาด ตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านลาด  
 5) หจก.เพชรบุรีเคเบิลทีวี สาขาบ้านแหลม ตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านแหลม 
การชลประทาน จังหวัดเพชรบุรีจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางกลุ่มตะวันตก  
ที่มีพื ้นที่ทั ้งหมด 6,225 ตาราง กิโลเมตร หรือ 3,890,711 ไร่ เป็นพื้นที่
การเกษตร 993,748 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 678,743 ไร่ ร้อยละ 17.46 
ของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีโครงการชลประทานสําคัญๆ ที่ดําเนินการจัดหาน้ำให้กับ
เกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพและการอุปโภคบริโภค ดังนี้ 

- โครงการชลประทานเพชรบุรี จํานวน 124,157 ไร่ รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง 11 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาด เล็กพระราชดําริ 22 แห่ง และอ่างเก็บ
น้ำขนาดเล็กถ่ายโอน 65 แห่ง 

- โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาเพชรบุรี จํานวน 468,286 ไร่ รับน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานและรับน้ำจาก อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง จํานวน 
45,000 ไร่ 
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- โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จํานวน 86,500 ไร่ รับน้ำ
จากเข่ือนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานชลประทานที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีดังนี้  

 1) โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ 77/15 หมู่ที่ 10 
ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

 2) โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาเพชรบุรี ตั ้งอยู่ที ่ หมู่ที ่ 6 ตําบล 
ท่าคอย อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

 3) โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 7 
ตําบลอ่างทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

 4) โครงการก่อสร้าง 1/14 ตั้งอยู่ที่ 175 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองหญ้า
ปล้อง อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  

 5) โครงการปฏิบัติคันคูน้ำที่ 14 ตั้งอยู่ที่ 175 หมู่ที่ 6 ตําบลท่าคอย 
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

 6) สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ตั ้งอยู่ที ่ 76 หมู่ที ่4 ตําบล
หนองปรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  

 7) สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ตําบลดอนขุนห้วย 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 8) หมวดปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 
10 ตําบลท่าแลง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณกักเก็บน้ำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 – 2563 

ที ่ รายการ ลักษณะ 
ปริมาณกักเก็บน้ำ ข้อมูล ปี พ.ศ. 

(ล้าน ลบม.) 
2561 2562 2563 

1 อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 612.900 443.840 520.160 
2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 25.066 13.324 37.344 
3 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 21.587 16.650 23.502 
4 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 7.817 3.622 7.790 
5 อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3.017 1.548 3.084 
6 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1.432 0.845 0.967 
7 อ่างเก็บน้ำพุหวาย อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0.397 0.223 0.406 
8 อ่างเก็บน้ำหุบกระพง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0.138 0.063 0.413 
9 อ่างเก็บน้ำโป่งทะลุ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0.442 0.196 0.697 
10 อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0.170 0.042 0.236 
11 อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3.400 2.173 3.268 
12 อ่างเก็บน้ำกระหร่างสาม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5.334 4.851 5.525 
13 อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 4.039 1.760 3.725 
14 อ่างเก็บน้ำพุน้อย อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 0.135 0.191 0.193 
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ที ่ รายการ ลักษณะ 
ปริมาณกักเก็บน้ำ ข้อมูล ปี พ.ศ. 

(ล้าน ลบม.) 
2561 2562 2563 

15 อ่างเก็บน้ำห้วยยายไพร อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.032 0.061 

16 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองโรง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.068 0.108 

17 ฝายทดน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.026 0.041 

18 อ่างเก็บน้ำบ้านพุสรรค์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.514 0.854 

19 อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.600 0.625 

20 อ่างเก็บน้ำห้วยสามยอด อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.129 0.225 

21 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.351 0.613 

22 ฝายทดน้ำดอนขุนห้วย อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.011 0.023 

23 ฝายทดน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.006 0.013 

24 ฝายทดน้ำบ้านอ่างหิน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.005 0.014 

25 อ่างเก็บน้ำห้วยหนองยาว อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.075 0.182 

26 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไทร อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.031 0.109 

27 อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 2.590 3.626 

28 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.101 0.368 

29 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าช้าง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.015 0.010 

30 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย- 
หุบกระพง 

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.064 1.260 

31 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.026 0.034 

32 อ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.187 0.158 
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ที ่ รายการ ลักษณะ 
ปริมาณกักเก็บน้ำ ข้อมูล ปี พ.ศ. 

(ล้าน ลบม.) 
2561 2562 2563 

33 อ่างเก็บน้ำบ้านลิ้นช้าง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.212 0.126 

34 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองไก่เถ่ือน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.101 0.103 

35 อ่างเก็บน้ำบ้านเขาบันได อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 1.068 1.395 

36 อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.472 0.424 

37 อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
พระราชดำริ 

- 0.191 0.171 

38 อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (ปชด.) - 0.877 1.281 
39 อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก (ปชด.) - 0.139 0.202 

ที่มา : โครงการชลประทานเพชรบุรี 

พลังงาน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่มาก แต่ใน
ระยะหลังยังไม่ม ีการก่อสร้าง เพิ ่มขึ ้นเนื ่องมาจากการปรับราคารับซื้อ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ต่อประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
เนื่องจากการขยายตัวของจํานวนพาหนะมีปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับ
การเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคกลาง ทั้งทะเลและภูเขา ส่งผลให้มีการ
จําหน่ายสูงมากขึ้น และปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงมีปริมาณสูงขึ้นแต่ไม่มาก
นัก เนื่องจากการขยายตัวของจํานวนพาหนะมีปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่ ประกอบ
กับ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภาคกลาง ทั้งทะเลและภูเขา ส่งผลให้มี
การจําหน่ายสูงมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ภาวะโรคระบาดที่กําลังระบาดทั่วโลก 
รวมทั้งในประเทศ ก็อาจส่งผลให้อัตราการใช้น้ำมันเพ่ิมข้ึนไม่มากนัก  

ข้อมูลการเปรียบเทียบพลังงานจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 – 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
1 โรงไฟฟ้าพลังงานลม 0.05 0.05 0.05 0.05 
2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 206.129 206.129 206.129 206.129 
3 อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ 

ยานพาหนะจ่อประชากร (ลิตร/
คน) 

627.21 598.76 639.07 672.25 

4 ปริมาณน้ำม ันเช ื ้อเพล ิงท ี ่ผ ู ้ค้า
น้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า (พันลิตร) 

300,060.00 287,500.00 307,427.00 323,388.00 

ที่มา : พลังงานจังหวัดเพชรบุรี 
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5. ข้อมูลเศรษฐกิจ 

ภาพรวมศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี พบว่าด้านเศรษฐกิจนั ้น จังหวัด
เพชรบุรีมีศักยภาพที่โดดเด่นในด้าน การท่องเที่ยว และด้านการเกษตรกรรม 
ส่วนทางด้านสังคมนั้น แม้จังหวัดเพชรบุรีจะมีทุนทางสังคมสูง เช่น ภูมิปัญญา 
องค์ความรู ้ และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที ่แต่กลับยังคงพบปัญหา 
ด ้านครอบคร ัวแตกแยก และด ้านความม ั ่นคง ส ่วนบ ุคคล ส ํ าหรับ 
ด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมน ั ้น พบป ัญหามลพ ิษจาก
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และ ปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาคเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม เป็นประเด็นสําคัญ 
ภาคการท่องเที่ยว 

จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมือง 
3 วัง ประกอบด้วย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ พระราชนิเวศมฤคทายวัน 
เป็นเมือง 3 ทะเล ทะเลเม็ดทราย ทะเลโคลน ทะเลหมอก และเป็นเมือง 3 รส 
ประกอบด้วย รสหวาน รสเค็ม และรสเปรี้ยว  

(1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ชายหาดชะอํา เป็นสถานที่ท่องเที ่ยวทางธรรมชาติอยู ่ห่างจากตัวเมือง

เพชรบุรี 41 กิโลเมตร แต่เดิมเป็นเพียง ตําบลหนึ่งแต่ภายหลังจากที่หัวหินมี
ชื่อเสียง ที่ดินบริเวณชายทะเลถูกจับจองหมดเจ้านายและขุนนางสมัยนั้นจึงหา 
ที่พักผ่อนแห่งใหม่ สมเด็จฯ กรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ ได้เสด็จมาทรงพบว่าชายหาด
ชะอําเป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้ หัวหิน จึงทําให้ชะอําเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา 

หาดเจ้าสําราญ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ในอดีต
เป็นหาดที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ในสมัยอยุธยาหลาย
พระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถเคย 
เสด็จมาประทับแรมและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 6 ก็ทรงโปรดปรานที่แห่งนี้
มากถึงกับทรงสร้างพระตําหนักเจ้า สําราญขึ้นด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “หาดเจ้าสําราญ” 

หาดปึกเตียน เป็นสถานที่อาจเรียกได้ว่าเป็นเพชรอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
เพชรบุรี ที่มีความสวยงามของชายหาด และไม่มีผู้คนพลุกพล่าน หาดปึกเตียน
ตั ้งอยู ่ในอําเภอท่ายาง ห่างจากหาดเจ ้าส ําราญ ไปทางทิศใต ้ประมาณ  
7 กิโลเมตร เป็นหาดที่ขาวสะอาดและกว้างขวางมาก 

เขาแด่น ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ตําบลห้วยข้อง และตําบลหนองกะปุ อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ที่เป็น ประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ ผาลั่นทม (มีต้นลั่นทม
อายุมากกว่าร้อยปี อยู ่จ ํานวนมาก) และผาลั ่นทมแห่งนี ้ เคยเป็นสถานที่  
หลบภัยของคนไทยสมัยโบราณแต่นานมาแล้ว และยังมีผาเขาแด่น มองทิวทัศน์
ของจังหวัดเพชรบุรีได้ทั่ว สวยงามและ มหัศจรรย์มาก 

เขาย้อย อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 15 กิโลเมตรที่นี่มีหลายถ้ำ  
สิ่งสําคัญที่อยู่ภายในถ้ำ คือ พระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาทจําลอง ติดกับ
เขาย้อยคือบ้านดอนทรายซึ่งมีดอกไม้สวยงามน่าชมมาก 
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ถ้ำเขาหลวง อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นเขาลูกขนาดเล็ก
ยอดสูงเพียง 92 เมตรแต่มีถ้ำขนาด ใหญ่สวยงามและสําคัญที่สุดของจังหวัด
เพชรบุรีภายในถ้ำเป็นเหมือนห้องโถงใหญ่ มีแสงสว่างจากปากซ่องบนเพดานถ้ำ 
รอบห้องโถงของถ้ำนั ้นที ่พระพุทธรูปใหญ่น้อยประดิษฐานอยู ่มากมาย 
นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อยธรรมชาติสวยงาม ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง 

เขื่อนแก่งกระจาน อยู่ในเขตอําเภอแก่งกระจาน ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี
ประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดิน แห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นกั้น
แม่น้ำเพชรบุรีทําให้เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นทะเลสาบ
น้ำจืด ที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศไทย การเดินทาง เส้นทางแรกไปทางอําเภอ 
ท่ายางต่อไปประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ส่วนอีก เส้นทางหนึ่งไปตามทางหลวง
หมายเลข ๕ ประมาณ หลักกิโลเมตรที่ ๑๘๖ มีทางแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 
๓๐ กิโลเมตร 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย ภายในอุทยานฯ มีจุดที่ น่าสนใจหลายแห่ง ทั้งที่เป็นทะเลสาบ
กว้างใหญ่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร และความสงบในท่ามกลางความงดงาม
ของ หินผา บริเวณป่าสนเขาธรรมชาติเป็นจุดชมวิวที ่สร้างความประทับใจ
สําหรับคนที่รักธรรมชาติอย่างยิ่ง 

เขาพะเนินทุ่ง เป็นยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,027 เมตร ภายในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ยอดเขาเป็นทุ่งหญ้าในตอนเช้าตรู่จะมีทะเล
หมอกปกคลุมทั ่วไป ห่างจากเขาพะเนินทุ ่งออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร  
มีน้ำตกทอทิพย์เป็นน้ำตกท่ีมีความสูงถึง 9 ชั้น 1 

ชายทะเลอําเภอบ้านแหลม บางตะบูน บางแก้ว บางขุนไทร เป็นชายทะเล
อําเภอบ้านแหลม สภาพชายฝั่ง เป็นหาดโคลน เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ตําบลบางตะบูนมีการเก็บหอยแมลงภู่และ หอยชนิด
อื่นๆ ที่ตําบลบางขุนไทร ส่วนที่ชายทะเลตําบลบางแก้วมีเศษเปลือกหอยหรือ 
“กระซ้า” จํานวนมาก นําไป ปูนขายเป็นอาหารสัตว์ได้ ชายทะเลอําเภอบ้าน
แหลมเหมาะสําหรับการพักผ่อนหาประสบการณ์ในสิ่งแปลกใหม่ 

แหลมหลวง มีลักษณะเป็นปลายแหลมของหาดทราย ยื่นยาวออกไปในทะเล
ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็น ชายทะเลภาคใต้แห่งเดียวที่สามารถชมได้ทั้งพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเป็นแหลมทรายที่ยาวที่สุดของประเทศ ได้ชื่อว่า
เป็นทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย ตั้งอยู่ในตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม 
ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีไป 15 กิโลเมตร บนเส้นทางเดียวกับหาดเจ้าสําราญ 
โดยแยกซ้ายก่อนถึงหาดเจ้าสําราญเล็กน้อย 

น้ำตกแม่กระดังลา เป็นน้ำตกที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ มีน้ำตลอด
ทั้งปี การเดินทางเข้า เที่ยวชม สะดวก ห่างจากเส้นทางหลัก (เพชรเกษม) 
ประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งใช้เส้นทางเดียวกันกับน้ำพุร้อน หนองหญ้า ปล้อง 
ระยะทางเลยน้ำพุร้อนไป 7 กิโลเมตร ถ้าเดินทางหน้าฝน ต้องใช้รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ เนื่องจากเส้นทางมีน้ำ ไหลผ่านถนนเป็นระยะๆ 
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อุทยานสวรรค ์แก ่งกระจาน เป ็นอ ุทยานทางศาสนา ประกอบด้วย 
ประติมากรรมปูนปั้นพระพุทธรูปปรางค์ ต่างๆ โดยเฉพาะองค์เจ้าแม่กวนอิม
ปางพันมือ ซึ่งแกะสลักจากไม้ ซึ่งเป็นไม้มีกลิ่นหอมจากเมืองจีนและเป็นปรางค์
แกะ จากไม้หอมใหญ่ที่สุดในโลก อีกท้ังมีประวัติการจุติขององค์พระโพธิสัตว์อีก
หลายพระองค์ ซึ่งมีแสดงไว้ในอุทยาน  

(2) แหล่งท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม 
ปรางค์วัดกําแพงแลง อยู่ในเขตอําเภอเมือง เป็นโบราณสถานที่สร้างด้วยศิลา

แลงฉาบปูน ประดับด้วยลาย ปูนปั้นลักษณะทางด้านศิลปกรรมไม่ว่าที่ปรางค์
หรือปราสาท ล้วนแต่แสดงถึงรูปทรงและวัตถุของสถาปัตยกรรมแบบ บาน ใน
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ชื ่อว่า 
“หลวงพ่อเพชร” 

โบสถ์วัดกุฏิบางเค็ม วัดกุฏิตั้งอยู่เกือบถึงอําเภอเขาย้อย ตัวโบสถ์เป็นไม้มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาโบสถ์ไม้ที่ มีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เฉพาะส่วนที่กั้นฝามี
ขนาดยาว 7 ห้อง กว้าง 3 ห้อง และมีมุขลดยื่นออกไปด้านหน้าและ ด้านหลัง
ด้านละ 1 ห้องและทําเป็นพาไลอีก 1 ห้องโดยรอบอาคารหน้าบันจําหลักไม้ 
และฝาแกะสลักไม้ ซึ่งมีทั้งหมด 20 แผง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีฝาแกะสลักไม้ทั้ง
หลังเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ลักษณะเป็นอาคารไม้ที่สร้างในสมัย
อยุธยามีขนาดใหญ่ประมาณ 10 ห้อง มีเสาแปดเหลี่ยมเรียงกัน 4 แถวๆละ 11 
ต้น รวม 44 ต้น ในศาลามีธรรมาสน์ยอด 2 หลัง หลังหนึ่งเป็นฝีมือช่าง ปัจจุบัน
ส่วนอีกหลังหนึ่งมีสภาพชํารุดใช้การไม่ได้แล้วสร้างโดยช่างที่เป็นยอดฝีมือครั้ง
อยุธยาซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงชมว่า งามเหลือพรรณนาเล่ากันว่าศาลานี้เดิมเป็นพระ
ตําหนักของพระเจ้าเสือ แต่ได้พระราชทานให้สมเด็จพระสังฆราช แตงโมนํามา
ปลูกสร้างเป็นศาลาการเปรียญของวัด และสิ่งหนึ่งไม่สามารถหาชมได้ง่ายนักใน
ปัจจุบัน ก็คือ “หอไตร กลางน้ำ” เป็นหอไตรสามเสา ปลูกลงในสระน้ำ  
มีลักษณะเป็นเรือนไทย ฝากระดาน 2 ห้อง หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ไม่มีกัน
สาด ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก 

พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม วัดมหาสมณารามหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
“วัดเขาวัง” มีพระอุโบสถ เป็นอาคารทรงไทยขนาดกลาง หลังคาซ้อนสองชั้นมุง
ด้วยกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้าใบระกาและหางหงส์ เป็น ที่งดงามยิ่ง หน้าบันมี
ภาพลายปูนปั้นเป็นสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฏตรง
ด้านหน้าและ ด้านหลังของพระอุโบสถ ทําเป็นศาลาขวางอยู่ชิดตัวกับตัวโบสถ์ 
ผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูนทําเป็นซ่องโค้งแหลม ลักษณะ อย่างซุ้มประตูและที่แปลก
ตาก็คือ ใบเสมาหินอ่อนสลักลวดลาย เป็นรูปสี ่เหลี ่ยม ซึ ่งเป็นแบบที่นิยม  
ในสมัยรัชกาลที่ 4 

สถาปัตยกรรมพระนครคีรี เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิก
ผสมกับสถาปัตยกรรมแบบจีน 
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(3) แหล่งท่องเที่ยวด้านประติมากรรม 
ปูนปั ้นวัดไผ่ล้อม ปูนปั ้นหน้าบันโบสถ์วัดไผ่ล้อม มีลวดลายให้ชมด้าน

เดียวกันสองหน้าบัน ปั้นเป็นภาพ ปราสาท 7 ชั้น ศาลา เชิงผา ภูเขา ต้นไม้ 
และภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ ฝีมือการปั ้นยอดเยี่ ยมมากภาพปูนปั ้นผนัง  
ด้านนี้เมื ่อต้องแสงจะทําให้เกิดเงาสลับซับซ้อน ดูลุ ่มลึกลดหลั่นเป็นชั้นช่อง 
แสดงถึงความเป็นเลิศในแนวคิดและฝีมือ ช่างอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

ปูนปั้นวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นรูปแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย สังเกตจาก
ลวดลายกนกอ่อนพลิ ้วแตกก้าน แตกช่อ ออกลายประสานกลมกลืนกัน 
ภาพประกอบมักนิยมเป็นรูปครุฑรูปนารายณ์ทรงครุฑและรูปนารายณ์เหยียบ 
บ่าอสูรเป็นส่วนมาก 

ปูนปั้นวัดเขาบันไดอิฐ หน้าบันโบสถ์ด้านทิศตะวันออกมีศิลปะปูนปั้นเต็ม
หน้าบัน ปั้นเป็นรูปครุฑ ประกอบด้วยลายพุ่มปลายสะบัดดังเปลวไฟ ถัดจาก
ลายพุ่มเป็นลายกนกก้านขดช่อหางโตพื้นประดับกระจก 

ปูนปั้นฐานเสมาวัดสระบัว ฐานเสมาชั้นล่างเป็นภาพยักษ์แบกไม้มือดันฐาน
เสมาชั้นบนส่วนด้านข้าง และ ด้านหลังปั้นเป็นคนพวกสิบสองภาษา สําหรับ
ด้านหน้าโบสถ์ปั้นเป็นรูปพวกอมนุษย์ 

ปูนปั้นวัดมหาธาตุวรวิหาร ปูนปั้นที่วิหารหลวงวัดนี้งามเด่นสง่าเป็นที่ตื่นตา
ตื่นใจยิ่งนัก เป็นฝีมือชั้นครูใน สมัยรัตนโกสินทร์ของชาวเพชรบุรี 

ปูนปั้นวัดพลับพลาชัย มีลายปูนปั้นที่ซุ้มประตูทางซ้ายมือเป็นภาพหนุมาน
เข้าห้องนางวารินทร์ ส่วนซุ้มทาง ขวามือเป็นภาพวิรุญจําบังลม 

ปูนปั้นวัดปากคลอง เป็นงานปูนปัน้ทีแ่สดงให้เห็นถงึฝีมือและชั้นเชิงของช่าง
โดยเฉพาะภาพเทพพนมและ ลายดอกไม้และที่น่าทึ่งก็คือ การลงสีในงานปูนปั้น
ซึ่งทําได้งดงามน่าชมยิ่งนัก 

ใบเสมาวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นใบเสมาคู่ทําด้วยหินทรายแดง บนแท่นสูง 
120 ซ.ม. จําหลักลวดลายเต็มทั้ง แผ่น มีซุ้มเสมาแบบกบข้าง ลายที่ฐานเสมา
แกะสลักเป็นรูปดอกไม้เรียงกัน 

(4) แหล่งท่องเที่ยวด้านจิตรกรรม 
จิตรกรรมฝาผนังวัดใหญ่สุวรรณาราม มีลักษณะเป็นภาพเขียนเต็มผนั่ง ซึ่ง

บางส ่วนลบเล ือนเกือบหมด แต่ย ังพอเห็นร ่องรอยของความงดงามได้  
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กล่าวว่า “ช่างที่อยู่ในสมัยที่ภาพเขียนเจริญถึงขีด 
สุดเท่านั้น จึงจะสามารถวาดภาพจิตรกรรมที่งดงามเช่นนี้ได้” 

จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแก้วสุทธาราม 
จิตรกรรมฝาผนังวัดท้ายตลาด ในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเต็มผนัง

ด้านหน้าพระประธานผนังเหนือบาน ประตูจรดเพดาน เขียนเป็นภาพวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

จิตรกรรมสมุดข่อยวัดพระรูป “สมุดข่อยหรือสมุดไทย” เป็นหนังสือที่ใช้
กระดาษแผ่นเดียวยาวติดต่อกันไป ตลอดเล่มด้วยการพันกลับไปกลับมาเป็นเล่ม 
ซึ่งจะมีความหนา กว้าง หรือบางเท่าใดก็ได้แล้ว แต่ความต้องการ สามารถเขียน
ภาพประกอบทั้งที่เป็นลายเส้น และเป็นภาพระบายสีประเภทจิตรกรรมลงไป
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ด้วย (5) แหล่งท่องเที ่ยวแหล่งด้านโบราณคดีประวัต ิศาสตร์พระราชวัง 
พระราชวังบนพระนครคีรี “เขาวัง” เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ขึ้น ตั้งอยู่บนเขาที่มียอดสูงประมาณ 
92 เมตร ริมถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พระนครคีรีมีพระที่
นั่ง และกลุ่มอาคารตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ดังนี้ 

1) ยอดเขาด้านตะวันออก บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม
ส่วนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นวัดที่สร้างใหม่เพื่อเป็นวัดประจํา
พระราชวังพระนครคีรี 

2) เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ จอมเพชร ภายในบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ 

3) ยอดเขาด้านตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวัง ประกอบด้วย พระที่นั่ง
ต่างๆนอกจากนี้ยังมีโรงรถโรงม้า ราชวัลลภาคาร ศาลาลูกขุน ศาลาด่าน ศาลา
เย็นใจ ทีมดาบ และโรงครัว ที่ตั้งพระราชวังนี้มีป้อมต่างๆเรียงรายอยู่ โดยรอบ
ทั้ง 4 ด้าน 

กรมศิลปากรได้บูรณะปรับปรุงอาคารของพระราชวังด้านทิศตะวันตกและ
จัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี” และได้ประกาศให้พื้นที่
ทั้งหมดเป็น “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี” 

พระรามราชนิเวศน์ “วังบ้านปืน” เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัวโปรดให้สร ้างข ึ ้น ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป  
โดยย่อส่วนมาจากพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าวิลเฮล์ม ไกเซอร์ แห่งเยอรมนี 
การก่อสร้าง แล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว และได้
พระราชทานนามว่า “พระที่นั ่งศรเพ็ชรปราสาท” ต่อมาทรง เปลี ่ยนเป็น
พระรามราชนิเวศน ์

พระราชน ิ เวศน ์มฤคทายว ัน เป ็นพระต ําหน ักท ี ่ประท ับร ิมทะเล  
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง โปรดให้รื้อพระตําหนักหาดเจ้า
สําราญมาปลูกข้ึนใหม่ที่อําเภอชะอํา มีลักษณะเป็นอาคารไม้หลังคาทรงปั้นหยา
มุง กระเบื้องสี่เหลี่ยมใต้ถุนสูง ประกอบด้วยพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ ตัวอาคารเป็น
ไม้หันหน้าเรียงขนานไปกับ ชายทะเล มี สะพานเป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง
ตําหนักแต่ละหลังและทางเดินไปสู่ทะเลได้ ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์
แห่ง ความรักและความหวัง”  

(6) แหล่งท่องเที่ยวแหล่งด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์วัด 
วัดเขาบันไดอิฐ อยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสํานักวิปัสสนา

กรรมฐานที่มีชื่อเสียง มาตั้งแต่ สมัยอยุธยา บนเขาบันไดอิฐมีถ้ำเล็กใหญ่หลาย
คูหาอยู่ลึกลงไปใต้เขา ได้แก่ ถ้ำประทุน ถ้ำพระเจ้าเสือ และถ้ำพระ พุทธ
ไสยาสน์ เป็นต้น 

วัดกําแพงแลง วัดนี ้เดิมเป็นเทวสถานในสมัยขอมสร้างตามลัทธิศาสนา
พราหมณ์ เทวสถานที่สร้างขึ้นเดิม มีปรางค์ 5 หลัง ทําด้วยศิลาแลง ปัจจุบัน
เหลือเพียง 4 หลัง ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธแผ่ขยายเข้ามา จึงได้ 
แปลงเทวสถานแห่งนี้เป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนา 
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วัดท่าไชยศิริ เป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาเรียกกันว่า “วัดใต้” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ
เพชรบุรี น้ำตกบริเวณท่าน้ำของ วัดนี้เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นน้ำที่
นําไปใช้ประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ตาม 
โบราณราชประเพณ ี

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรี มีการ
แบ่งเขตพุทธวาสออกจาก สังฆวาสภายในวัดมีพระปรางค์ห้ายอดซึ่งสันนิษฐาน
ว่าคงจะเป็นพระเจดีย์ห้ายอดเช่นเดียวกับที่เมืองนครศรีธรรมราช แล้วมา
ดัดแปลงเป็นพระปรางค์ในสมัยหลัง ที่น่าสนใจคือมีภาพปูนปั้น ซึ่งเป็นฝีมือชา่ง
เมืองเพชรที่หาดูได้ยาก 

วัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นวัดเก่าแก่มีศาลาการเปรียญเป็นศาลาหลังยาว  
เสาแปดเหลี่ยมประตูจําหลักไม้ลาย ก้านขดปิดทอง ในพระอุโบสถมีรูปหล่อของ
สมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซึ่งเป็นผู้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ ประดิษฐานไว้ ที่ หน้า
พระประธาน 

วัดกุฏิ เป็นวัดในสมัยอยุธยา มีพระอุโบสถ สร้างด้วยไม้สักท้ังหลัง 
วัดเขาตะเครา เป็นวัดอยู่ในอําเภอบ้านแหลมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยสูง 29 นิ้ว หน้าตัก กว้าง 21 นิ้ว เรียกกันว่า “หลวงพ่อเขา 
ตะเครา” 

วัดสระบัว เป็นวัดตั้งอยู่เชิงเขาวังด้านตรงข้ามกับวิหารพระพุทธไสยาสน์ 
วัดเกาะแก้วสุทธาราม เป็นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีธรรมาสน์ที่เป็นงาน

ไม้แกะสลักชั้นเยี่ยม ที่ฝีมือ ละเอียดประณีตงดงาม 
วัดในกลาง เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื ่อ ถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาซึ ่งเป็นคน 
บ้านแหลม เจดีย์ อุโบสถแบบมหาอุด กุฏิ ศาลาการเปรียญหอระฆังเป็น ศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนปลาย 

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร หรือ ว ัดเขาวัง ตั ้งอยู ่บนไหล่เขาด้าน 
ทิศตะวันออกในพระอุโบสถมีภาพเขียน ของขรัวอินโข่ง ช่างเขียนที่มีชื่อเสียง
โด่งดังของเพชรบุรีฝากฝีมือไว้สวยงามมาก ตามผนังและเสาของพระอุโบสถ 

วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือ วัดพระนอน สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยามีพระพุทธรูป นอนขนาดใหญ่องค์หนึ่งใน จํานวน 4 องค์ ที่มีอยู่
ในเมืองไทย มีความยาวถึง 43 เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองเป็น พระพุทธรูป
ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง 

วัดเพชรพลี เดิมชื ่อว ัด พริบพลี เป็นว ัดที ่ 9 ที ่สร ้างขึ ้นในเมืองไทย  
มีความสําคัญต่อประวัติยุคแรก ของพุทธศาสนาในไทยจากจารึกลายเสือไทย  
ในกระเบื้องจารและแผ่นหินทรายที่ขุดได้จากวัดพริบพลี 

วัดคงคารามวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) 
ทรงปฏิสังขรณ์แล้วสถาปนาขึ้น เป็นพระอารามหลวง 

วัดเนรัญชราราม ได้รับการตั้งให้สอดคล้องกับชื่อวังมฤคทายวันซึ่งสร้างโดย
รัชกาลที่ 6 ตามเรื่องราวในพุทธ ประวัติเกี่ยวกับแม่น้ำเนรัญชรา และป่าอิสิป
ตนมฤคทายวัน มีพระอุโบสถลักษณะทรงอินเดียซึ่งไม่ค่อยพบเห็น ในประเทศไทย 
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ข้อมูลเปรียบเที่ยบการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 – 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 
1 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว    
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (แห่ง) 19 19 19 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต (แห่ง) 3 3 3 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม  

และแหล่งมรดกโลก (แห่ง) 
5 5 5 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ (แห่ง) 3 3 3 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (แห่ง) 15 15 15 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิง (แห่ง) 8 8 7 
2 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้    
 2.1 นักท่องเที่ยวต่อปี (คน) 9,064.796 8.958.499 4,986,727 
       2.1.1 ชาวไทย 8,518.179 8,410.769 4,877,621 
       2.1.2 ชาวต่างประเทศ 546.617 547,730 109,106 
               2.1.2.1 ชาติ เยอรมัน 43,133 42,935  
               2.1.2.2 ชาติ สหราชอาณาจักร 57,131 53,464  
               2.1.2.3 ชาติ เนเธอร์แลนด์ 49,159 52,896  
               2.1.2.4 ชาติ นอร์เวย์ 24,715 26.074  
               2.1.2.5 ชาติ ฟินแลนด์ 23,467 22,982  
               2.1.2.6 ชาติอ่ืน ๆ 938 907  
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว/ต่อคน/วัน 

ของจังหวัดเพชรบุรี (บาท) 
2,173.36 2,180.60  

 2.3 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่อปี (ล้านบาท) 31,574.46 31,034.39 14,423.82 
      2.3.1 ชาวไทย 26,970.57 26,375.48 13,549.19 
      2.3.2 ชาวต่างชาติ 4,603.89 4,658.91 874.63 
3 นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว    
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (คน)    
      1.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 145,043 126,344 64,480 
      2.ถ้ำเขาหลวง 222,830 237,654 134,875 
      3.โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 324,378 257,661 113,809 
      4. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเแหลม

ผักบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
201,309 214,962 92.869 

      5.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพนัธุ
รัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

28,539 32,634 22,871 

      6.โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง 36,965 29,216 16,237 
      7.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 
99,861 106,424 53,646 
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ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 
      8.โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 19,027 22,061 12,773 
      9.โครงการตามพระราชประสงค์ 

ดอนขุนห้วย 
1,950 2,114 840 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต (คน)    
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

โลก (คน) 
   

      1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี(เขาวัง) 523,161 480,463 218,563 
      2.พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 305,642 288,871 59.510 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ (คน)    
      1.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราว

เขากลิ้ง 
66,129 48,323 26.476 

      2.โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง  
ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบุรม
ราชินีนาถ 

12,963 11,054 9,953 

      3.อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 68,068 77,391 54,622 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (คน)    
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิง (คน)    
4 เครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยว    
 บริษัทนำเที่ยว (แห่ง) 12 17  
 ที่พัก (แห่ง) 186 201 201 
 ร้านอาหาร (แห่ง) 413 413 413 
 ร้านสินค้าที่ระลึก (แห่ง) 39 39 39 
5 วันพักเฉลี่ย 2.29 2.26  

ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 

แรงงาน 
ข้อมูลแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 - 2563 พบว่าจังหวัดเพชรบุรี 

มีประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป มีแนวโน้ม เพิ ่มขึ ้นตามลําดับ โดยในปี พ.ศ. 
2563 มีผู้ทํางาน 282,547 คน ผู้ว่างงาน จํานวน 3,552 คน และมีจํานวน
แรงงาน (ต่างด้าว) ที่จดทะเบียนแล้ว 19,378 คน 

ข้อมูลการเปรียบเทียบแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 – 2563 

รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ข้อมูลแรงงาน       
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
(คน) 

396,286 398,316 399,118 400,782 401,933 402.591 
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รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน (คน) 290,838 282,155 266,153 268,718 281,961 282,547 
ผู้มีงานทำ (คน) 291,219 279,782 271,355 265,647 279,793 278,995 
ผู้ว่างงาน (คน) 2,333 2,372 3,457 3,071 2,168 3,552 
ผู้ที่นอกกำลังแรงงาน (คน) 105,435 116,161 124,030 132,064 119,972 120,043 
จำนวนแรงงาน (ต่างด้าว) 
ที่จดทะเบียนแล้ว (คน) 

9,900 10,454 28,348 23,400 19,272 19,378 

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

อัตราการว่างงาน 
ข้อมูลการอัตราการว่างงาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 - 2563 พบว่า

จังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2563 มีอัตราการว่างงาน คิดเป็นร้ายละ 1.26 มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน ร้อยละ 0.5  

ข้อมูลการเปรียบเทียบว่างงานในจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 – 2563 

รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 0.80 0.84 0.76 1.15 0.76 1.26 

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

การศึกษา 
ข้อมูลภาพรวมสถานศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ในระบบและนอกระบบ จํานวน 

463 แห่ง นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 101 ,271 คน และจํานวนครู/ผู้สอน 
6,444 คน จากข้อมูลพบว่านักเรียน/นักศึกษาในระบบ จํานวน 95 ,664 คน 
และนักเรียน/นักศึกษานอกระบบ จํานวน 5,607 คน 

ความยากจน 
จังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2563 เส้นความยากจนมีแนวโน้มลดลงจากปี

ก่อน จํานวน 2790 บาท/คน/ปี ลดลงจากปีก่อน จํานวน 73 บาท/ คน/ปี 
และสัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.63 

ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติด้านความยากจนและการกระจายรายได้ พ.ศ. 
2560 - 2563 รายการ 

รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2563 
เส้นความยากจน (บาท/คน/ปี) 2733 2863 2790 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) 4.24 6.86 6.23 
จำนวนคนจน (พันคน) 20.2 32.8 31.2 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ปัญหายาเสพติอาชญากรรม 

ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี จากการประเมินสถานการณ์
ของสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี 
ศตส.อําเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน จังหวัดเพชรบุรี พบว่าปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด (โดยเฉพาะยาบ้า) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงขึ้น ในทุก อําเภอ 
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและชุมชนหนาแน่น รวมทั้งพื้นที่รอยต่อใกล้เคียงที่มี
สถานบริการและแหล่งมั่วสุม ต่าง ๆ จํานวนมาก จากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่พบว่า
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่มีจํานวนเพิ่มขึ้น กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย และ
การบําบัดรักษาในระบบต่าง ๆ  ยังมีช่องว่างทําให้เกิดผู้กระทําความผิดซ้ำ พื้นที่ เขตเมือง
ปรากฏแนวโน้มของปัญหาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเขตเทศบาล
เมืองชะอํา อันสืบเนื่องมาจากเป็นชุมชนหนาแน่น และมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิง 

ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ ตามลําดับ 
สําหรับยาบ้าที่มีการแพร่ ระบาดในจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงจัดอยู่ใน จากข้อมูลการ
ดําเนินคดี พ.ศ. 2563 พบว่าจํานวนคดียาเสพติด ประเภทยาบ้า มีแนวโน้มลดลงจาก
ปีก่อน จํานวน 257 คดี จํานวนคดียาเสพติดประเภทยาไอซ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปี  
จากก่อน จํานวน 83 คดี  

ข้อมูลเปรียบเทียบคดียาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 – 2563 

รายการ 

ข้อมูล ป ีพ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

รับ
แจ้ง 
(คดี) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คดี) 

รับ
แจ้ง 
(คดี) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คดี) 

รับ
แจ้ง 
(คดี) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คดี) 

รับ
แจ้ง 
(คดี) 

จับกุม 
(คดี) 

ผู้ต้องหา 
(คดี) 

ยาบ้า 920 920 1055 1010 1010 1145 1037 1037 1151 780 780 878 
กัญชา 92 92 98 107 107 109 110 110 115 66 66 73 
เฮโรอีน - - - - - - - - - 2 2 2 
ยาไอซ์ 90 90 103 190 190 215 257 257 302 340 340 375 

สารระเหย 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 
อื่นๆ 93 93 111 70 70 111 102 102 121 79 79 111 

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี 

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบอาชญากรรมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 – 2563 

รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
            

โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 6 2 2 11 8 8 15 11 11 9 4 4 
โจรกรรมรถยนต์ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 
ฉ้อโกง 104 83 114 95 78 94 45 36 44 53 40 60 
ยักยอกทรัพย ์ 128 12

2 
135 73 66 74 57 50 61 41 39 44 

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 10 10 12 12 10 11 16 16 19 18 18 22 
ปล้นทรัพย์ - - - - - - - - - 2 2 6 
ชิงทรัพย ์ 7 7 7 2 2 2 4 3 5 3 3 4 
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รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
            

วางเพลิง 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

ที่มา : สถานีตํารวจภูธรจังหวดัเพชรบุรี 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ 

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ป่าไม้ จํานวน 2,373,562 ไร่ คิดเป็น 61.01% 
ของพื้นที่ทั้งหมด (3,890,711 ไร่) จังหวัดเพชรบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 
15 ป่า ป่าสงวนแห่งชาติที ่เป็นป่าชายเลน 2 ป่า อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง 
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และวนอุทยาน 2 แห่ง (วนอุทยานชะอํา และวน
อุทยานเขานางพันธุรัต 

จํานวนเนื้อที่ป่าในจังหวัดเพชรบุรี จําแนกประเภทป่าไม้ ลําดับที่ ประเภทป่า 

ลำดับที่ ประเภทป่า เนื้อที่ (ไร่) หมายเหตุ 
1 ป่าสงวนแห่งชาติ 658,686  
2 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,670,610 ทับซ้อนป่าสงวนฯ ทั้งหมด 
3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขากระปุก-เขาเตาหม้อ 4,850 ทับซ้อนป่าสงวนฯ 4,200 ไร่ 
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ 622  
5 วนอุทยานชะอำ 416 ทับซ้อนป่าสงวนฯ ทั้งหมด 
6 วนอุทยานเขานางพันธุรัต 1,562  
7 ป้าไม้ถาวร 36,816  

รวม 2,373,562  

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

แหล่งน้ำ 
สถาบันอุทกศาสตร์แห่งประเทศไทยกําหนดระบบน้ำของแผ่นดินเป็นระบบ

ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ จังหวัด เพชรบุรี ที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นลําดับที่ 19 
ใน 25 ลุ่มน้ำ โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำบาดาลที่มี 
ความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย น้ำผิวดิน จังหวัด
เพชรบุรี มีแม่น้ำลําคลองสายสําคัญ ซึ่งยัง ประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ 

1) แม่น้ำเพชรบุรี เป็นแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีตลอดทั้ง
สายมีต้นกําเนิดของแม่น้ำที ่ เทือกเขา ตะนาวศรีทางทิศตะวันตกอันเป็น
พรมแดนระหว่าง ไทย - พม่า ลําน้ำสาขาต่างๆ ได้ไหลผ่าน 5 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอแก่ง กระจาน อําเภอท่ายาง อําเภอบ้านลาด อําเภอเมืองเพชรบุรี และ
ไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อําเภอบ้านแหลม มีความยาวทั้งสิ้น 217 กิโลเมตร พื้นที่
เกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่บริเวณฟากฝั่งของแม่น้ำนี้ 
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2) แม่น้ำบางกลอย มีต้นกําเนิดบริเวณเทือกเขาในเขตอําเภอหนองหญ้า
ปล้องไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี ที ่ต ําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่ง
กระจาน ความยาวของลําน้ำ ประมาณ 45 เมตร 

3) แมน่้ำปราณบุรี มีต้นกําเนิดอยู่ในตําบลป่าเด็ง อําเภอแก่งกระจาน ออกสู่
ทะเลที่อําเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวประมาณ 160 
กิโลเมตร 

4) แม่น้ำบางตะบูน ส่วนหนึ่งเป็นคลองขุดแยกจากแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งไหล
ย้อนข้ึนไปทางเหนือผ่านอําเภอ บ้านแหลม นอกจากนี้ยังมีคลองจากอําเภออัมพ
วาไหลมาสมทบออกสู่อ่าวไทยที่ปากอ่าวบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม มีความ
ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 

5) ห้วยแม่ประจันต์ มีต้นกําเนิดบริเวณเทือกเขาในจังหวัดราชบุรี ไหลผ่าน
อําเภอหนองหญ้าปล้อง มาบรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณเหนือเขื่อนเพชร
ในตําบลท่าคอย อําเภอท่ายาง มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

6) ห้วยผาก มีต้นกําเนิดบริเวณภูอ่างแก้วและภูน้ำหยดในเขตอําเภอแก่ง
กระจานไหลมาบรรจบ กับแม่น้ำ เพชรบุรี บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจานในเขต
ตําบลกลัดหลวง อําเภอท่ายาง มีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

7) ห้วยแม่ประโดน มีต้นกําเนิดบริเวณเทือกเขาเขตติดต่อระหว่างอําเภอ
หนองหญ้าปล้องกับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีห้วยสาขาสําคัญ ได้แก่ ห้วย
มะเร็ว ห้วยเสือกัดช้าง ห้วยสมุลแว้ง และไหลมาบรรจบแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณ
เขตอําเภอแก่งกระจาน มีความยาว 56 กิโลเมตร 

น้ำบาดาล พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รองรับด้วยชั้นหินแข็งประมาณ 90% ของ
พื้นที่ เนื่องจากบริเวณส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ภูเขา โดยเฉพาะทางด้านตะวันตก
และทางตอนกลางบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำบาดาลที่สําคัญ เพียงบริเวณที่ราบ 
ทางด้านตะวันออกของพ้ืนที่ชั้นน้ำตะกอนหินร่วนที่เป็นแหล่งน้ำบาดาลที่สําคัญ 
คือ ชั้นน้ำที่ราบลุ่มน้ำและตะกอนเศษหิน เชิงเขา ซึ่งแผ่กระจายตัวตามลําน้ำ ที่
ราบสองฝั่งลําน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล สําหรับขั้นน้ำหินแข็งที่เป็นแหล่งน้ำ
บาดาล ที่สําคัญ คือ ชั้นน้ำหินตะกอนกิ่งแปรที่แผ่กระจายตัวทางด้านตะวันออก
ของพื้นที่ ในบริเวณที่ราบแหล่งน้ำบาดาลเหล่านี้ โดยทั่วไปให้น้ำในเกณฑ์ 2-
10 ลบ.ม./ล. และ 10-20 ลบ.ม. สําหรับบริเวณอื่นซึ่งเป็นบริเวณส่วนใหญ่
ของพ้ืนที่ให้น้ำใน เกณฑ์น้อยกว่า 2 ลบ.ม. ในด้านคุณภาพน้ำบาดาล เนื่องจาก
บริเวณพ้ืนที่ภูเขาด้านตะวันตก และทางตอนกลางของพ้ืนที่ จังหวัด เป็นบริเวณ
ที่ไม่มีการพัฒนาน้ำบาดาล ทําให้ไม่มีข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาลในบริเวณดังกล่าว 
ข้อมูลคุณภาพน้ำ บาดาลที่ได้ จึงมีเพียงแค่บริเวณด้านตะวันออกท่ีเป็นพื้นที่ราบ 
คุณภาพน้ำบาดาลโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ปานกลางถึงไม่ดี โดยเฉพาะในเขต
อําเภอเมือง อําเภอบ้านแหลม และอําเภอเขาย้อย อันเนื่องมาจากการแทรก
ซอนของ น้ำทะเลมีค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้เกินกว่า 1 ,500 มก./ล. 
ค่าคลอไรด์ และความกระด้างสูงเกินกว่ามาตรฐาน มากน้ำบาดาลที่ได้เป็น
น้ำเค็ม 
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คุณภาพน้ำผิวดิน ลุ่มน้ำเพชรบุรีมีแม่น้ำสายหลักที่สําคัญเพียงสายเดียวคือ 
แม่น้ำเพชรบุรี กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศกําหนดให้แม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่
ปากแม่น้ำบริเวณบ้านแหลม ตําบลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัด 
เพชรบุรี (กิโลเมตรที่ 0) จนถึงท้ายเขื่อนเพชรบุรี บริเวณบ้านคอละออม ตําบล
ท่าแลง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (กิโลเมตร 61) เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 3 
และตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีจนถึงท้ายเขื่อนแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี (กิโลเมตรที่ 118) เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 2 

แม่น้ำเพชรบุรีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อําเภอท่ายาง มีสภาพใส ไม่มีกลิ่นเหม็น 
พบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยกระจายตัว ตามแนวแม่น้ำเพชรบุรี หนาแน่นเฉพาะ
ในพื้นที่บางส่วนของตําบลท่ายาง บางส่วนของตําบลท่าคอย และบางส่วน  
ของตําบลท่าแลง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำย้อนหลัง 3 ปีพบว่าคุณภาพน้ำอยู่
ในเกณฑ์ดี (ตารางที่ 1) และเป็นไป ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ 

น้ำทะเลทะเล ชายฝั่งบริเวณหาดปึกเตียน น้ำทะเลมีสภาพใส ไม่มีกลิ่นเหม็น 
ปัจจุบันชายหาดปึกเตียน ถูกกัด เซาะอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทําแนวกัน
คลื ่นบริเวณชายหาดส่งผลให้น้ำทะเลบริเวณหาดปึกเตียน มีความลึกใน 
ช่วงเวลาน้ำขึ้น พบการก่อสร้างโรงแรม ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า
เกสเฮ้าส์ ตามแนวชายฝั่งทะเล ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวใช้บริการน้อย ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำย้อนหลัง 3 ปี พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ (ตารางที่ 
2) พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาคือ ฟอสเฟส แอมโมเนีย และเหล็ก (เฉพาะฤดูฝน) 

คลอง คลองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดปึกเตียนมี
จํานวน 1 สาย ได้แก่ 

คลอง D8 พบการก่อสร้างที่อยู่ของชุมชนชาวประมงตามแนวริมฝั่งคลอง
ยาวประมาณ 300 เมตร ก่อนถึงปากคลอง สภาพน้ำในคลองค่อนข้างใส ไม่มี
กลิ่นเหม็น ขายฝั่งทะเลบริเวณปากคลอง เป็นหาดทรายมีสภาพสะอาด 

คลอง D9 สภาพน้ำค่อนข้างใส ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนใหญ่รับน้ำจากพื้นที่
การเกษตรกิจการบ่อเพาะเลี ้ยง สัตว์น้ำ และชุมขน มีการจอดเรือประมง
พื้นบ้านบริเวณปากคลอง ชายฝั่งทะเลบริเวณปากคลองมีการกัดเซาะอย่าง 
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ชายฝั่งมีสภาพเป็นโคลน และตะกอนดิน 

คลองตากบ สภาพน้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น การก่อสร้างที ่อยู ่อาศัยบริเวณ 
ริมคลองไม่หนาแน่นพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่การเกษตร ชายหาดบริเวณปาก
คลองสะอาด น้ำทะเลบริเวณปากคลองมีสภาพใส 

ขยะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอท่ายางได้ปิดสถานที่กําจัดขยะที่ไม่ถูก

หลักวิชาการและส่งขยะให้เอกชน ในพื้นที่อําเภอชะอําน้ำไปกําจัด นอกจากนั้น
ภาคเอกชนโดย บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จํากัด อยู ่ระหว่างก่อสร้าง 
โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าแลง อําเภอท่า
ยาง สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได้ 470 ตัน / วัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 7.9 เม
กะวัตต์ มีขยะเกิดขึ้นประมาณ 81 ตัน/วัน นํากลับมาใช้ประโยชน์ 32 ตัน/วัน 
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ที่เหลือ 49 ตัน/วันกําจัดแบบถูกหลักวิชาการ โดย อปท. ส่งขยะให้เอกชนใน
พื้นที่อําเภอชะอําน้ำไปกําจัด มีขยะตกค้างสะสม ในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเอกชนประมาณ 300,000 ตัน โดยเป็นขยะท่ีรวบรวมไว้เพ่ือเตรียมใช้เป็น
เชื้อเพลิง ของเตาเผาขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลขยะจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 – 2563 

รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
จำนวน/ตัน จำนวน/ตัน จำนวน/ตัน จำนวน/ตัน 

ขยะมูลฝอย     
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 168,546.05 168,546.14 77,488.16 171,338.30 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง 56,834.15 37,792.10 42,639.30 55,253.70 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 64,170.65 63,742.60 89,926.53 64,995.55 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง 164,486.50 127,130.00 165,980.00 301,380.00 

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

มลพิษ 
การประกาศเขตควบคุมมลพิษ 
ด้วยปรากฏว่าการประกอบกิจการต่าง  ๆในท้องที่เขตอําเภอบ้านแหลม อําเภอเมือง

เพชรบุรี อําเภอท่ายาง อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน กับอําเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการ สะพานปลา อุตสาหกรรม 
โรงแรม และสถานที่พักตากอากาศภัตตาคาร ร้านอาหาร และการประกอบกิจการอื่น  ๆ
ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท้องที่ดังกล่าวเป็น
อย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติจ ึงออกประกาศ คณะกรรมการ
สิ ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2539) ลงวันที ่ 8 พฤศจิกายน 2539 
กําหนดให้ท้องที่เขตอําเภอบ้าน แหลม อําเภอท่ายาง อําเภอชะอํา และอําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 30 มีนาคม 2539 

สถานการณ์ภัยพิบัติ 
สถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มในทิศทางที่ลดลง เนื่องจากได้มี

การเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงคลองระบายน้ำให้มีการระบายน้ำ ลงสู่ทะเลให้
มากขึน้ รวมทั้งมีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมตลิ่งแนวแม่น้ำเพชรบุรี รวมทั้งการขุดลอก
คูคลองต่างๆ พื ้นที ่ประสบปัญหาภัยแล้งของจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู ่นอกเขต
ชลประทาน มีแนวโน้มการเกิดปัญหาภัยแล้งเพิ่มขึ้นซึ่ง เกี่ยวข้องกับสภาพดินฟ้า
อากาศในแต่ละปี การเกิดวาตภัยของจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นปัจจัยเสี่ยง 
เกิดจากพายุฤดู ร้อนตามฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่รับการปะทะของ
ลมพายุพัดเข้ามาในอ่าวไทยแต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี แนวโน้ม
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ของการเกิดอัคคีภัยในจังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีความ หนาแน่นของ
ประชากรมีความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน/อาคาร/บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น  
ทําให้มีความเสี่ยงที่จะ เกิดอัคคีภัยมากขึ้น  

ข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์ภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 - 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2560 2561 2562 2563 
1 อุทกภัยและดินถล่ม     
 จำนวนครั้งที่เกิด (ครั้ง) 2 2 2 1 
 พ้ืนที่ประสบภัย (อำเภอ) 6 7 5 1 
 จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย (ครัวเรือน) 20,027 39,868 2,356 45 
 เสียชีวิต (คน) - - - - 
 บาดเจ็บ (คน) - - - - 
 มูลค่าความเสียหาย (บาท) 23,083,417.25 44,481,450 885,928 500,000 
2 ภัยแล้ง     
 จำนวนครั้งที่เกิด (ครั้ง) - - 1 1 
 พ้ืนที่ประสบภัย (อำเภอ) - - 2 5 
 จำนวนครัวเรือนที่ 

ประสบภัย (ครัวเรือน) 
- - 1,557 6,667 

 พ้ืนที่เกิดความเสียหาย (ไร่) - - 50 418 
 มูลค่าความเสียหาย (บาท) - - 500,000 1,690,300 

ที่มา : สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

- ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
1) เกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง เช่น การรวมกลุ ่มที่ไม่รวมกันอย่างแท้จริง  
ขาดความสามารถตามการตลาด (ผลิตได้ แต่ขายไม่เป็น) นวัตกรรมการเกษตร
ยังไม่มีการพัฒนาที่ดีพอ โดยเกษตรกรยึดวิธีการผลิตแบบเดิมไม่มีการพัฒนา
ทางด้านการ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ทําให้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ผลิตทําให้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน 
2) การปรับเปลี ่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้ทําเกษตรสมัยใหม่ทําได้ยาก  
เช ่น แปลงใหญ่ , เกษตรปลอดภัย , เกษตร อินทรีย์ , การลดต้นทุนโดยใช้
สารชีวภาพแทนสารเคมี,การทําการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และการ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดหรือการสร้างเครือข่าย  
ไม่แพร่หลาย 
3) การเตรียมบุคลากรรองรับการยกระดับการท่องเที ่ยวยังไม่เพียงพอ  
ขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่รองรับ การบริการนานาชาติ (ทักษะ
ภาษา บุคลิกภาพ ทักษะการบริการ) และระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
ความพร้อมของ แหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ สถานที่จอดรถ 
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การเปิด-ปิด ของแหล่งท่องเที่ยว (วัด) ความสะอาดของแหล่ง ท่องเที่ยว ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างสมคุณค่าเมืองท่องเที่ยว 
4) ขาดการเตรียมพร้อมเมืองท่องเที่ยวทั้งเชิงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
จัดการด้านกฎระเบียบ และจัดภูมิ ทัศน์ทางการท่องเที ่ยว จัดระเบียบ  
ความสะอาดในสถานที ่ท ่องเที ่ยว ขาดการส ื ่อสาร การประชาสัมพันธ์  
การท่องเที่ยว ขาด แคลนป้ายชี้ทางและป้ายสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยว 
ขาดการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ ทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว ขาดช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ที่สนับสนุน
การท่องเที่ยว และระบบการโลจี สติกส์ทางการท่องเที่ยวที่ขาดความเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีรถโดยสารสาธารณะ 
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านั้น 
5) พื้นที่การเกษตรลดลงเนื ่องจากชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นภาคอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึ้นและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงสภาพดินมี ความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี
ในการผลิต มีการประกอบธุรกิจที ่ไม่เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
6) ผลสัมฤทธิ์ในภาครวมทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
ความตื่นตัวในการเรียนรู้และการ พัฒนาตนเองของประชาชนยังก้าวไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง มีปัญหาทางสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน เพิ่มมากขึ้น มีการแพร่ 
ระบาดของยาเสพติด และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น จัดโซนนิ่งพื้นที่
เสี่ยงยังไม่ครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ไม่ ครอบคลุมและทั่วถึง ในการสร้าง
ความตระหนักในเรื่องความเอ้ืออาทรและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ขาด
การมีส่วน ร่วมของสังคม 
7) การสร้างความตระหนักในด้านสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา 
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาทําให้ คุณค่าที่มียังไม่ถูกพัฒนาอย่างมีทิศทาง และ
การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ยังไม่เป็นระบบ 
8) ขาดข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นในการจัดการของเสียหรือการ
จัดการสิ่งแวดล้อมยังไม่มีการควบคุม การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ทําให้มีการบุก
รุกพ้ืนที่ป่า หรือพ้ืนที่สาธารณะ 
9) ขาดการทําฐานข้อมูล (Big Data) ด้านด้านทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ การบุกรุกพื้นที่ป่า ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือการปล่อยมลพิษสู่สิ ่งแวดล้อม
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ 
10) กลไกการสร้างงานอาชีพในระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ขาดการรวมกลุ่มใน
การประกอบอาชีพทําให้ไม่มีอํานาจใน การต่อรองด้านราคาผลผลิตและปัจจัย
การผลิตขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีทางการค้าขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
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- ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี ขึ้นอยู่กับภาคการผลิตที่สําคัญ 

ได้แก่ เกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการค้าส่งค้าปลีก 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี พ.ศ.2562 (โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธี
คํานวณใหม่เป็นแบบปริมาณลูกโซ่) จังหวัดเพชรบุรี มี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จ ังหว ัด (Gross Provincial Product : GPP) 16 สาขาการผล ิต ณ ราคา
ประจําปี เท่ากับ 74,884 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวของจังหวัด ปี 
พ.ศ.2562 จํานวน 149,773 บาท/คน/ปี 

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558 -2562 

สาขาการผลิต 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเกษตรกรรม 7,524   7,786 7,627 8,643 9,736 
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 7,524   7,786 7,627 8,643 9,736 
ภาคนอกภาคเกษตร 53,321 55,608 62,224 63,726 65,147 
ทางอุตสาหกรรม 17,434 18,345 21,874 20,438 19,204 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,014 2,572 2,723 2,725 2,062 
การผลิตและอุตสาหกรรม 13,797 14,084 16,318 15,248 14,630 
การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับ
อากาศ 

1,442 1,500 2,644 2,284 2,325 

การจัดหาน้ำ การจัดการ และการ
บำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล  

181 188 190 181 186 

บริการ 35,887 37,263 40,349 43,288 45,943 
การก่อสร้าง 3,447 3,343 3,358 3,606 4,138 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์  

5,486 6,101 6,395 6,923 7,458 

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  2,693 2,893 3,113 3,258 3,504 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  2,902 3,168 4,226 4,656 5,209 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  517 484 558 677 926 
กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

3,476 3,887 3,989 4,259 4,232 

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  2,386 2,251 2,726 2,663 2,613 
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สาขาการผลิต 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคนิค  

26 29 31 25 33 

กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน  

815 842 864 942 954 

การบริหารราชการ การป้องกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ  

5,969 6,167 6,412 6,805 7,054 

การศึกษา  5,803 5,603 6,041 6,607 6,889 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์  

1,783 1,895 2,018 2,182 2,183 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ  112 141 172 196 231 
กิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ  470 460 449 490 518 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม  60,845 63,393 69,851 72,369 74,884 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อจำนวนประชากร  123,545 127,696 140,354 145,062 149,773 
จำนวนประชากร ( 1,000 คน)  492 496 498 499 500 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาคการเกษตร 

จังหวัดเพชรบุรีมีพื ้นที่ปลูกข้าวนาปี 278,244 ไร่ เกษตรกร 17,885 
ครัวเรือน (รอบการผลิต 16 มิถุนายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564) และ
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 114,193 ไร่ (รอบการผลิต 1 มีนาคม 2554 - 15 
มิถุนายน 2564) จังหวัดเพชรบุรีมีแผนส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังในพ้ืนที่เขต
ชลประทานตามปริมาณน้ำที ่สามารถสนับสนุนให้ มีการเพาะปลูกได้ พื้นที่ 
100,000 ไร่ และพื ้นที ่นอกเขตชลประทานที่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการ
เพาะปลูก พื้นที่ 9,206 ไร่ รวมทั้งสิ้น 109,206 ไร่โดยเริ่มปลูกข้าวนาปรัง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2564 และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มิถุนายน 
กรกฎาคม 2560 ประมาณการผลผลิตเฉลี่ย 720 - 750 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
สถานการณ์ด้านราคานั ้น เป็นไปตามกลไกการตลาด อยู ่ในช่วง 8,900 - 
9,000 บาทต่อตัน (ท่ีความชื้น 15 เปอรเ์ซ็นต์) และรัฐบาลมีนโยบาย โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ตาลโตนดเป็นไม้ตระกูล เก่าแก่ตระกูลหนึ่งซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวทั้งลูกตาล และ
น้ำตาลจากต้นตาลโตนดนําลงมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลโตนด ซึ่งถือเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรที่มีตลาดรองรับอยู่เสมอ อีกทั้งเกษตรกรบางรายยังเปิดให้มีลักษณะ
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ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในช่วงที่ไม่มีการระบาดของการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งสําหรับเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับตาลโตนดนี้ ทําให้ยังไม่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของ  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่าใดนัก 

จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูก
กล้วยหอม เกษตรกรส่วนมากมีการ รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตและมีตลาดที่แน่นอน
โดยมีการทําสัญญาซื ้อขายกับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดและสหกรณ์ 
การเกษตรท่ายาง เน ้นการผลิตตามมาตรฐานเพื ่อส ่งออกต่างประเทศ  
ส่วนทางด้านสถานการณ์การผลิตนั้น พื้นที่ส่วน ใหญ่สามารถเพาะปลูกกล้วย
หอมได้ตามปกติ เนื่องจากเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตออกสู่
ตลาด อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 64 ที่ผ่านมาเกิดวาต
ภัยในพื้นที่ปลูกกล้วยหอมของอําเภอท่ายาง ประมาณ 658 ไร่ คาดว่าจะมีผล
ทําให้ผลผลิตกล้วยหอมบางส่วนได้รับความเสียหายสถานการณ์ด้านราคา  
ตลาดกล้วย หอมในจังหวัดเพชรบุรีมี 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ตลาดต่างประเทศ สามารถส่งออกได้ตามปกติ โดยมีสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก เกรดส่งออกต่างประเทศในราคาประกันที่ กิโลกรัมละ 
15 บาท และเกรดส่งในประเทศราคาประกันที่ กิโลกรัมละ 12 บาท และสหกรณ์
การเกษตรท่ายางรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาประกันที่ กิโลกรัมละ 11 บาท 

2) ตลาดในประเทศ บางตลาดถูกปิด ร้านสะดวกซ้ือจํากัดปริมาณการรับซื้อ 
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทําให้ปริมาณการบริโภคลดลง ราคากล้วยหอม
ลดลงโดยมีราคารับซื้อจากเกษตรลูกละ 1.7 - 1.8 บาท สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมามีฝนตก
ต่อเนื่องทําให้มะนาวออกดอกน้อย และเริ่มออกดอกมากในเดือนมกราคม 2564 
ส่งผลทําให้ปริมาณผลผลิตมะนาวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 
กรกฎาคม 2560 ซึ่งถ้าสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ คาดว่าจะมีแนวโน้ม 
ทําให้ราคามะนาวตกต่ำได้ ราคาเป็นไปตามกลไกการตลาด ในช่วงฤดูแล้ง
ผลผลิตมะนาว จะออกน้อย ทําให้มะนาวมีราคาสูง แต่ในปัจจุบันราคาขายเฉลีย
ลูกละ 3.50 บาท ซึ่งตํากว่าช่วงฤดูแล้งในปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 
ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหารชะลอตัว ทําให้ปริมาณการใช้มะนาวลดลง 
ทําให้ อัตราการระบายสินค้าของเกษตรกรลดลง โดยเฉพาะการระบายไปยัง
ตลาดที่อยู่ภายนอกจังหวัด ส่งผลให้ราคาสินค้า ตกต่ำลง แนวโน้มของมูลค่ารวม
คาดว่าจะยังคงลดลงตามความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

ข้อมูลการเปรียบเทียบภาคการเกษตร พ.ศ. 2561 - 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 
1 ข้าวเปลือก    
 1.1 ข้าวเจ้า (ข้าวนาปี)    
 จำนวนเกษตรกร (ราย) 19,471.00 19,918.00 17,885.00 
  พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 284,615.00 296,157.00 278,244.75 
 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 277,679.00 289,869.00 278,117.75 
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ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 
  ผลผลิต (ตัน) 216,471.00 229,192.00 207,211.70 
  ผลผลิต (กก./ไร่) 779.57 790.67 745.05 
  ราคา/กก. (บาท) 7.07 7.54 8.13 
  มูลค่ารวม (ล้านบาท) 1,530.45 1,728.11 1,684.63 
 1.2 ข้าวเจ้า (ข้าวนาปรัง)    
  จำนวนเกษตรกร (ราย) 7,968.00 18,070.00 10,290.00 
  พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 84,905.00 163,710.00 114,193.77 
  เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 84,469.00 163,390.00 114,193.77 
  ผลผลิต (ตัน) 67,715.00 130,384.00 81,555.36 
  ผลผลิต (กก./ไร่) 801.66 797.99 714.18 
  ราคา/กก. (บาท) 7.80 7.53 7.00 
  มูลค่ารวม (ล้านบาท) 528.18 981.79 570.89 
2 ตาลโตนด    
 พ้ืนที่เพาะปลูก (ต้น)**จัดเก็บข้อมูลเป็นต้น 391,381.00 391,436.00 391,453.00 
 พ้ืนที่เก็บเก่ียว (ต้น) **จัดเก็บข้อมูลเป็นต้น 252,142.00 252,270.00 264,249.00 
 ผลผลิต (ตัน) 16,272.00 16,285.00 15,692.00 
 ผลผลิต (กก./ต้น) 64.54 64.55 59.38 
 ราคา/กก. (บาท) 46.34 47.57 52.50 
 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 754.04 774.68 823.83 
3 กล้วยหอมทอง    
 จำนวนเกษตรกร (ราย) 1,612.00 1,760.00 1,788.00 
 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 7,378.00 6,640.00 8,006.88 
 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 4,405.00 5,214.00 6,192.75 
 ผลผลิต (ตัน) 12,242.00 12,952.00 18,402.01 
 ผลผลิต (กก./ไร่) 2,779.11 2,484.08 2,920.49 
 ราคา/กก. (บาท) 9.31 9.36 12.33 
 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 113.97 121.23 226.90 
4 มะนาว    
 จำนวนเกษตรกร (ราย) 7,201.00 7,237.00 7,418.00 
 พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 40,734.00 39,595.00 39,764.13 
 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ไร่) 28,555.00 34,478.00 33,877.13 
 ผลผลิต (ตัน) 68,141.00 68,707.00 68,551.07 
 ผลผลิต (กก./ไร่) 2,386.31 1,992.78 2,023.52 
 ราคา/กก. (บาท) 44.81 39.94 24.45 
 มูลค่ารวม (ล้านบาท) 3,053.40 2,744.16 1,676.07 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าท่ี 44 

ภาคอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ

เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลาง การ พัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ในภูมิภาค
ตะวันตก เนื่องจากมีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ แรงงาน และ
ทําเลที ่ต ั ้ง ซ ึ ่งอยู ่ใกล้กร ุงเทพฯ โดยเฉพาะอําเภอเขาย้อย ซึ ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมสําคัญๆ มาก และอยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตร 

จังหวัดเพชรบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 694 แห่ง จําแนกตามจําพวก
โรงงาน - ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวน 0 โรงงาน - 
โรงงานจําพวกที่ 1 (นอกเขตฯ) 

จํานวน 182 โรงงาน - โรงงานจําพวกที่ 2 (นอกเขตฯ) 
จํานวน 87 โรงงาน - โรงงานจําพวกที่ 3 (นอกเขตฯ) 
จํานวน 425 โรงงาน เง ินลงทุนรวมทั ้งส ิ ้น 30,522.268 ล ้านบาท  

มีคนงาน 19,392 คน เป็นชาย 10,259 คน หญิง 9,133 คน 

ข้อมูลเปรียบเทียบภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2559 - 2563 

ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 โรงสีข้าว      
 1.1 ขนาดเล็ก (แห่ง) 1 1 1 1 1 
 ความสามารถในการสีข้าว (ตัน/ปี) 396 396 396 396 396 
 1.2 ขนาดกลาง (แห่ง) 6 6 6 6 6 
 ความสามารถในการสีข้าว(ตัน/ปี) 6,437 6,437 6,437 6,437 6,437 
 1.2 ขนาดใหญ่ (แห่ง) 11 11 11 11 11 
 ความสามารถในการสีข้าว (ตัน/ปี) 77,853 77,853 77,853 77,853 77,853 
2 ประเภทอุตสาหกรรม      
 1. การเกษตร      
 จำนวน (แห่ง) 36.00 34.00 34.00 31.00 23.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 339.42 336.97 354.35 351.00 348.30 
 2. อาหาร      
 จำนวน (แห่ง) 67.00 66.00 66.00 68.00 45.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 1,643.26 1,600.46 1,617.76 1,637.01 1,575.82 
 3. เครื่องดื่ม      
 จำนวน (แห่ง) 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 2.00 19.00 19.00 19.00 17.00 
 4. สิ่งทอ      
 จำนวน (แห่ง) 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 2,630.59 2,630.59 2,630.59 2,686.09 2,686.09 
 5. เครื่องแต่งกาย      
 จำนวน (แห่ง) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
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ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 
 6. เครื่องหนัง      
 จำนวน (แห่ง) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
 7. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้      
 จำนวน (แห่ง) 35.00 34.00 34.00 34.00 20.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 1,557.18 1,556.88 1,545.92 1,545.92 1,560.66 
 8. เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน      
 จำนวน (แห่ง) 9.00 8.00 8.00 8.00 6.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 444.53 403.53 403.53 403.53 402.11 
 9. กระดาษและผลิตภัณฑ์จาก 

กระดาษ 
     

 จำนวน (แห่ง) 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 545.85 545.85 430.85 432.80 432.80 
 10. สิ่งพิมพ์      
 จำนวน (แห่ง) 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 234.70 234.70 234.70 234.70 234.70 
 11. เคมี      
 จำนวน (แห่ง) 16.00 16.00 15.00 15.00 14.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 218.79 218.79 218.24 242.54 291.24 
 12. ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์      
 จำนวน (แห่ง) 9.00 9.00 9.00 10.00 11.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 1,233.53 1,233.53 1,233.53 1,298.53 1,310.53 
 13. ยาง      
 จำนวน (แห่ง) 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 20.50 20.50 29.30 29.30 29.30 
 14. พลาสติก      
 จำนวน (แห่ง) 26.00 27.00 29.00 30.00 30.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 1,504.78 1,854.78 1,933.95 2,019.72 2,128.72 
 15. อโลหะ      
 จำนวน (แห่ง) 52.00 51.00 51.00 53.00 37.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 2,285.03 2,283.28 2,283.20 2,361.70 2,418.18 
 16. โลหะ      
 จำนวน (แห่ง) 20.00 20.00 20.00 21.00 22.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 3,510.34 3,510.34 3,510.34 4,060.34 4,092.34 
 17. ผลิตภัณฑ์โลหะ      
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ที ่ รายการ 
ข้อมูล ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
 จำนวน (แห่ง) 40.00 40.00 41.00 43.00 39.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 980.06 978.06 1,003.06 1,219.70 1,373.83 
 18. เครื่องจักรกล      
 จำนวน (แห่ง) 24.00 23.00 23.00 23.00 9.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 1,027.68 1,027.24 1,056.24 1,056.24 1,039.50 
 19. ไฟฟ้า      
 จำนวน (แห่ง) 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 515.00 515.00 515.00 543.00 543.00 
 20. ขนส่ง      
 จำนวน (แห่ง) 69.00 70.00 69.00 71.00 45.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 1,455.97 1,472.47 1,488.62 1,561.62 1,487.78 
 21. อ่ืนๆ      
 จำนวน (แห่ง) 151.00 153.00 162.00 161.00 167.00 
 จำนวนทุนต่อปี (ล้านบาท) 16,184.61 16,327.36 16,378.36 16,465.05 16,728.28 
 รวมจำนวนโรงงาน  

(ข้อ 1-21) แห่ง 
589.00 587.00 597.00 609.00 506.00 

 รวมทุนต่อปี (ข้อ 1-21)  
ล้านบาท 

36,424.82 36,860.33 36,977.54 38,258.79 38,791.18 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

-  ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product 
Champion) ของจังหวัด 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว สู่เมืองสร้างสรรค์

ระดับสากล อย่างยั่งยืน” 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการเกษตร สู่ความม่ังคั่งยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุน ทางสังคม ประชาชน
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. การพัฒนาแบบมีส ่วนร่วมสู ่เม ืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ 

วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพ
ของพ้ืนที ่
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 แผนพัฒนาจ ังหว ัดเพชรบุร ี  (พ.ศ. 2566 – 2570) ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของจังหวัด สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด
เพชรบุรี ได้ดังนี ้

1) ด้านการเกษตร สำหรับในภาคอุตสาหกรรมต่อยอดการพัฒนาเป็นเกษตรแปรรูป 
หรือ ดำเนินการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ประมง โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำวัตถุดิบที่สำคัญของจังหวัดนำไปแปร
รูปครบวงจร เป็นอาหารสำเร็จรูป จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองน่ากินเพื่อให้มีความสมบูรณ์
และมั่นคงในด้านอาหาร อันจะนำมาซึ่งการเป็นเมืองน่าอยู่ สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยังสนับสนุน เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
ที่จะสามารถมำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวทางการพัฒนา  
โดยการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมมีธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม BCG ส่งเสริม
ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่  
ให้คำนึงถึงผังเมืองของจังหวัด และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะให้ความคิดเห็นใน
การพิจารณาอุตสาหกรรม 

-  การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1. จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที ่ท่องเที่ยวชายฝั ่งทะเลตะวันตก และเป็นประตู 

สู ่ภาคใต้ มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย รองรับความต้องการของนักท่องเที ่ยว  
(การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม) มีโรงแรมที่พักที ่สะดวกสบาย ทันสมัย 
หลากหลายระดับ  

S2. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่มีความหลากหลายสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้ทุกระดับ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาครัฐ และเอกชน
ที่เข้มแข็งในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเป็นสมาคม/ชมรม ด้านการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัดและภูมิภาค เพ่ือดําเนินการ และประสานงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  

S3. มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศาสนสถาน โบราณสถาน และแหล่ง
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจํานวนมากโดยเฉพาะเขตเมือง มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหารการกินที่โดดเด่น เป็นแหล่งสร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน 

S4. มีแหล่งทรัพยากร/วัตถุดิบมีความอุดมสมบูรณ์ (อาหาร ของพื้นเมือง) และ
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรครบทุกด้านเช่น พืช , สัตว์, ประมง มีความสามารถในการนํา
สินค้าเกษตรไปแปรรูป (ความหลากหลายทางชีวภาพ)  

S5. มีโครงการพระราชดําริที ่เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของจังหวัดและมีโครงการพระราชดําริโครงการ ตามพระราชประสงค์ที่
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรมากที่สุดในประเทศ มีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง 
เช่น สหกรณ์เขาย้อย, สหกรณ์บ้านลาด, สหกรณ์ท่ายาง, สหกรณ์โคนมชะอํา 

S6. มีทรัพยากรที ่พร้อมในการรองรับทางการค้า การลงทุนที่หลากหลายทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตรธุรกิจ และเศรษฐกิจของจังหวัด เติบโตจากภาคเกษตร, 
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การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม (700 โรง) เหมืองแร่ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป็นแหล่งผลิตเกลือ ที่มากท่ีสุด มีสินค้าเด่น เช่น น้ำตาลโตนด ชมพู่เพชร รายได้เฉลี่ยของ
ประชากรเป็นลําดับ 3 ของภาคตะวันออก 

S7. มีสถาบันการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัย 
ที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยนานาชาติในพ้ืนที่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1. การเตรียมบุคลากรรองรับการยกระดับการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ ขาดแคลน

บุคลากรทางการ ท่องเที่ยวที่รองรับการบริการระดับนานาชาติ (ทักษะภาษา บุคลิกภาพ  
การบริการ) และระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการ
รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ สถานที่จอดรถ การเปิด-ปิด ของแหล่งท่องเที่ยว (วัด) ความสะอาด
ของแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบ  

W2. การเตร ียมความพร้อมเมืองท่องเที ่ยวย ังขาดการจ ัดการภูม ิท ัศน ์ทาง 
การท่องเที่ยว การจัดระเบียบ ความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยว การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์  

W3. ระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวยังไม่ได้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ การเดินทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีรถโดยสารสาธารณะเพ่ือไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

W4. เกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง นวัตกรรมการเกษตรยังไม่มีการพัฒนา เกษตรกร
ยึดวิธีการแบบเดิมไม่มีการพัฒนาทางด้านการผลิต ทําให้ไม่สามารถแข่งขันด้านการผลิต 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้ทําเกษตรสมัยใหม่ทําได้ยาก 
เช ่น แปลงใหญ่ , เกษตรปลอดภัย, เกษตรอินทร ีย์ , การลดต้นทุนโดยใช ้สารช ีวภาพ 
แทนสารเคมี,การทําการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตรของจังหวัดหรือการสร้างเครือข่ายไม่แพร่หลาย 

W5. การสร้างความตะหนักในด้านสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา  
ทํานุบํารุง พระพุทธศาสนาทําให้คุณค่าที่มียังไม่ถูกพัฒนาอย่างมีทิศทาง และการใช้ประโยชน์
การอนุรักษ์ยังไม่เป็นระบบ 

W6. ขาดฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติ การบุกรุกพื้นที่ป่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือการปล่อยมลพิษสู่สิ ่งแวดล้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ 

W7. กลไกการสร้างงานอาชีพในระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ขาดการรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพทําให้ไม่ม ีอ ํานาจในการต่อรองด้านราคาผลผลิต และปัจจัยการผลิต  
ขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีทางการค้าขายผ่านระบบ Online 

W8. แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ ยังไม่เพียงพอ ไม่มีศักยภาพ (ภาษา) 
ผลิตภาพแรงงานยังต่ำทัศนคติในการทํางานของเยาวชน วัยแรงงาน รักความสะดวกสบาย  
ไม่สู้งาน 
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(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภัยคุกคาม (Threats) 
T1. โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำอาจเกิดขึ้นมาใหม่จากแรงงานต่างด้าว และเป็นเมืองทางผา่น 

รอยต่อชายแดนทําให้มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและปลอดภัย ในเรื่องการค้ามนุษย์ 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด อาชญากรรมก่อให้เกิดปัญหาทางการสาธารณสุข เพ่ิมมากข้ึน 

T2. การคมนาคมจากเมืองหลัก (กทม.) ถึงจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเทศกาล วันหยุด
สุดสัปดาห์เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้มีปัญหาทางด้านอุบัติเหต 

T3. การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงมีแนวโน้มสูงขึ้น 
(หัวหิน) สภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและใช้จ่ายน้อยลง
ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมีกําลังซื้อจากยุโรปลดลง 

T4. สถานการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัย และภัยแล้ง สภาวะโลกร้อนสภาพเศรษฐกิจ
โลกที่ตกต่ำ ส่งผลต่อการส่งออกและยอดการนําเข้าสินค้าเกษตรของจังหวัดจากประเทศคู่ค้า 

T5. การกีดกันทางการค้าจากกลุ ่มประเทศคู ่ค ้า เช ่น IUU ที ่กล่าวหาไทย 
ใช้แรงงานต่างด้าว หรือเครื่องมือประมงทางทะเลผิดกฎหมาย 

T6. ต้นทุนปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันทางการเกษตร  
มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น 

T7. นักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึก ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในแหล่ง
ท่องเที ่ยวการขยายตัวของจํานวนแรงงานต่างชาติส่ งผลกระทบต่อความสวยงาม  
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

T8. นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนแข่งขันกับผู้ประกอบการในพื้นที่มีคู ่แข่ง
เพ่ิมขึ้นจากการเปิดตลาด AEC ทําให้กระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดที่ยังไม่เข้มแข็ง 

โอกาส (Opportunities) 
O1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคม ขนส ่ง ภายในจ ังหว ัดและกล ุ ่มจ ังหวัด 

การเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีสะดวกไม่ไกลจาก กทม. (ระยะทาง รัศมีไม่เกิน 200 กม.) 
เส้นทางการคมนาคมมีแนวโน้มที่จะขยายและปรับปรุง อาทิ ถนนยกระดับพระราม 2 รถไฟรางคู่ 
เป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การบริการของจังหวัด 

O2. มีแหล่งวัตถุดิบทางด้านการเกษตร และประมง ที่มีคุณภาพดี เป็นแหล่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) มะนาว, ชมพู่ , สัปปะรดฉีกตา, น้ำตาลโตนด ,ขนมหม้อแกง และข้าว 
กข 43 (โครงการเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมสินค้าจากเพชรบุรี , โครงการผักปลอดภัย) 

O3. นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบ
ประชารัฐ และส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนําร่องในการดําเนินการเรื ่อง
เศรษฐกิจฐานรากซึ ่งเน้นด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร 
นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นโยบายเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเกษตร
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าเพ่ิมจากการเกษตรของจังหวัด 

O4. เป็นแหล่งพักพิงของนกอพยพ และเป็นแหล่งอาหารของวาฬ ทําให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่สําคัญของประเทศ สามารถสร้างการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในระดับนานาชาติได้ 
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O5. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อและ
เทคโนโลยีทีทันสมัยในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้  
แก่เยาวชน ประชาชน ให้ทั่วถึงกว้างขวางมากขึ้น 

O6. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนในด้านสวัสดิการชุมชน อาสาสมัครในงานต่างๆ 
มีแหล่งงบประมาณนอกระบบ เช่นกองทุนต่างๆ ที่สามารถนํามาเป็นฐานในการพัฒนา
ความเข้มแข้งของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

O8. การเข้าสู่อาเซียนเป็นช่องทางในการเผยแพร่     
อัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นประตูสู ่ภาคใต้และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นแหล่ง

สักการะและการท่องเที่ยวทางศาสนาเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
(๓)  TOWS Matrix 

ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน Strengths Weaknesses 

 S1. จ ั งหว ัดเพชรบ ุร ี เป ็นพ ื ้นที่
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก และ
เป ็ นประต ู ส ู ่ ภ าค ใต ้  ม ี แหล่ ง
ท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย รองรับ
ความต้องการของนักท่องเที ่ยว 
(การท่องเที ่ยวเช ิงนิเวศน์ป่าเขา 
โ ค ร ง ก า ร อ ั น เ น ื ่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ว ัฒนธรรม)  ม ี โ รงแรมท ี ่ พ ั กที่
สะดวกสบาย ทันสมัย หลากหลาย
ระดับ  

W1. การเตรียมบุคลากรรองรับการ
ยกระดับการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
ข า ด แ ค ล น บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร 
ท่องเที่ยวที่รองรับการบริการระดับ
นานาชาติ (ทักษะภาษา บุคลิกภาพ 
การบริการ) และระบบการจัดการ
แหล่งท่องเที ่ยว ความพร้อมของ
แหล ่ งท ่อง เท ี ่ ยว ในการรองรับ
นักท่องเที่ยว อาทิ สถานที่จอดรถ 
การเปิด-ปิด ของแหล่งท่องเที ่ยว 
( ว ั ด )  ค ว ามสะอาดของแห ล่ ง
ท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นระบบ 

 S2. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ในพื้นที่มีความหลากหลายสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับ มี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ภาครัฐ    และเอกชนที่
เข้มแข็งในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มของ
ผู ้ประกอบการเป็นสมาคม/ชมรม 
ด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัดและ
ภ ูม ิภาค เพ ื ่อด ํา เน ินการ และ
ประสานงานด้านการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่ 

W2. การเตรียมความพร้อมเม ือง
ท่องเที่ยวยังขาดการจัดการภูมิทัศน์
ทางการท่องเที ่ยว การจัดระเบียบ
ความสะอาดในสถานที ่ท ่องเที ่ยว 
การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์  
W3. ระบบ โลจ ิ สต ิ กส ์ ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยวยังไม่ได้เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ การเด ินทางเข ้าถ ึงแหล่ง
ท ่ อ ง เท ี ่ ย ว ย ั ง ไม ่ ม ี ร ถ โ ดยส า ร
สาธารณะเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ 
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ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน Strengths Weaknesses 

 S3.  ม ี ต ้นท ุนทางว ัฒนธรรมที่
ห ล า ก ห ล า ย  ศ า ส น ส ถ า น 
โ บ ร า ณ ส ถ า น  แ ล ะ แ ห ล่ ง
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจํานวน
ม า ก โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ข ต เ ม ื อ ง  มี
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมอาหารการกินที่โดด
เด่น เป็นแหล่งสร้างงาน อาชีพแก่
ประชาชน 
S4. มีแหล่งทรัพยากร/วัตถุด ิบมี
ความอุดมสมบูรณ์ (อาหาร ของ
พื้นเมือง) และเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรครบทุกด้านเช่น พืช, สัตว์, 
ประมง มีความสามารถในการนํา
ส ินค ้าเกษตรไปแปรร ูป (ความ
หลากหลายทางชีวภาพ)  

W4. เกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง 
นวัตกรรมการเกษตรยังไม่ม ีการ
พัฒนา เกษตรกรยึดวิธีการแบบเดิม
ไม่มีการพัฒนาทางด้านการผลิต ทํา
ให้ไม่สามารถแข่งขันด้านการผลิตที่
ม ี ค ุ ณ ภ า พ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  ก า ร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้
ทําเกษตรสมัยใหม่ทําได้ยาก เช่น 
แปลงใหญ่, เกษตรปลอดภัย, เกษตร
อ ินทร ีย์ , การลดต ้นท ุน โดยใช้
สารช ีวภาพแทนสารเคมี ,การทํา
การเกษตรแบบผสมผสานและ
เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎ ี ใ ห ม ่  แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ ์ส ินค้าเกษตรของ
จังหวัดหรือการสร้างเครือข่ายไม่
แพร่หลาย 

 S5. ม ี โครงการพระราชด ํ า ร ิ ที่
เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
จังหวัดและมีโครงการพระราชดําริ
โครงการ ตามพระราชประสงค์ที่
เ ป ็ นแหล ่ งศ ึ กษา เ ร ี ยนร ู ้ ด ้ า น
การเกษตรมากที่สุดในประเทศ มี
สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง เช่น 
สหกรณ์เขาย้อย, สหกรณ์บ้านลาด, 
สหกรณ์ท่ายาง, สหกรณ์โคนมชะอํา 
S6. มีทร ัพยากรท ี ่พร ้อมในการ
รองร ับทางการค ้า การลงท ุนที่
หลากหลายทั ้งภาคอุตสาหกรรม 
และการเกษตรธุรกิจ และเศรษฐกิจ
ของจังหวัด เติบโตจากภาคเกษตร, 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม (700  

W5. การสร้างความตะหนักในด้าน
สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ 
พัฒนา ทํานุบํารุง พระพุทธศาสนา
ทําให้คุณค่าที่มียังไม่ถูกพัฒนาอย่าง
มีทิศทาง และการใช้ประโยชน์การ
อนุรักษ์ยังไม่เป็นระบบ 
W6. ขาดฐานข ้อม ูลด ้านร ัพยากร
ธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม เช่น 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ การบุกรุก
พื้นที่ป่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบุก
รุกและทําลายรัพยากรธรรมชาติ หรือ
การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จ ัดการส ิ ่งแวดล้อมในเช ิงอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ 
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ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน Strengths Weaknesses 
 โรง) เหมืองแร่ มีสินค้าเกษตรที ่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแหล่งผลิต
เกลือ ที่มากที่สุด มีสินค้าเด่น เช่น 
น้ำตาลโตนด ชมพู ่เพชร รายได้
เฉลี ่ยของประชากรเป็นลําดับ 3 
ของภาคตะวันออก 
S7. มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อน ุ บ า ล จ น ถ ึ ง อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า  มี
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ท ี ่ ม ี ช ื ่ อ เ ส ี ย ง 
มหาวิทยาลัยนานาชาติในพ้ืนที่ 

W7. กลไกการสร ้างงานอาช ีพใน
ระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ขาดการ
รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพทําให้
ไม่มีอํานาจในการต่อรองด้านราคา
ผลผลิต และปัจจัยการผลิต ขาด
ความรู ้ในด้านเทคโนโลยีทางการ
ค้าขายผ่านระบบ Online 
W8. แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาค
การบร ิการ ย ังไม ่ เพ ียงพอ ไม ่มี
ศักยภาพ (ภาษา) ผลิตภาพแรงงาน
ยังต ่ำทัศนคติในการทํางานของ
เยาวชน ว ั ยแรงงาน  ร ั กความ
สะดวกสบาย ไม่สู้งาน 
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Opportunities SO WO 

O1 .  โครงการพ ัฒนาระบบ
คมนาคม ขนส่ง ภายในจังหวัด
และกลุ ่มจังหวัดการเดินทาง
เข ้าถ ึงพื ้นที ่จ ังหว ัดเพชรบุรี
ส ะ ด ว ก ไ ม ่ ไ ก ล จ า ก  ก ท ม . 
(ระยะทาง ร ัศมีไม ่เก ิน 200 
กม.) เส ้นทางการคมนาคมมี
แนวโน้มที่จะขยายและปรับปรุง 
อาทิ ถนนยกระดับพระราม 2 
รถไฟรางคู ่ เป็นโอกาสในการ
ส่งเสริมการท่องเที ่ยว การค้า 
การบริการของจังหวัด 
O2. มีแหล่งวัตถุด ิบทางด้าน
การเกษตร และประมง ท ี ่มี
คุณภาพดี เป็นแหล่งบ่งชี ้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) มะนาว, ชมพู่ , 
สัปปะรดฉีกตา, น้ำตาลโตนด ,
ขนมหม้อแกง และข้าว กข 43 
(โครงการเกษตรอุตสาหกรรม 
ส่งเสริมสินค้าจากเพชรบุรี , 
โครงการผักปลอดภัย) 
O3.  น โยบายร ั ฐบาลม ี การ
ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตร
แปลงใหญ่ในรูปแบบประชารัฐ 
และส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรี
เป ็นจ ั งหว ัดน ํ าร ่ อ ง ในการ
ดําเนินการเรื่องเศรษฐกิจฐาน 

SO1. ยกระด ับการท ่องเท ี ่ ยวสู่

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การทอง

เที่ยวเพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยว

นิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิง

ศาสนาวัฒนธรรมเชื ่อมโยงทั ่วทั้ง

จังหวัดกลุ่มจังหวัด และนานาชาติ 

SO2. การพัฒนาสิ ่งอํานวยความ

สะดวกทางการท ่อง เท ี ่ ยวและ

บริการการท่องเที ่ยวรองรับกลุ่ม

นักท่องเที ่ยวระดับพรีเมี ่ยม และ

น ั กท ่ อ ง เท ี ่ ย ว เ ฉพาะกล ุ ่ มทั้ ง

ครอบครัว ผู้สงอายุ เพื่อสุขภาพ 

SO3. เสริมสร้างความพร้อมของ

จังหวัดให้ม ีศ ักยภาพในการเป็น

เมืองแห่งการเรียนรู ้จากโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริอย่าง

ครบวงจร 

SO4. พ ั ฒ น า ก า ร ค ม น า ค ม 

โครงสร ้ างพ ื ้นฐานของจ ั งหวัด

เช ื ่ อม โยงการ เต ิ บ โตของการ

คมนาคมและ โลจ ิ ส ต ิ กส ์ ต าม

นโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทาง

น้ำทางอากาศ 

WO1.  พ ัฒนาข ีดความสามารถ

ทางการท ่องเท ี ่ยวของบ ุคลากร 

ชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตทางการ

ท ่องเท ี ่ยวในระด ับค ุณภาพและ

นานาชาติ 

WO2. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์

และการส ื ่ อสารการตลาดการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของ

เทคโนโลย ีและระบบการตลาด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบ

วงจร 

WO3. จ ัดระเบียบเมือง ปรับภูมิ

ทัศน์เมือง แหล่งท่องเที ่ยวสําคัญ

ของจังหวัดให้มีความสวยงามเป็น

ระเบียบเรียบร้อย รองรับการเป็น

เม ืองบร ิการ เม ืองท ่องเท ี ่ ยวที่

สวยงาม 

WO4. เพิ ่มคุณค่าของผลผลิตทาง

การเกษตรและขีดความสามารถทาง

การ เกษตรของ เกษตรกร กลุ่ ม

เกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่ม

และการเรียนรู ้การจัดการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แ ล ะน โ ย บ า ย ก า ร ส ร ้ า ง ส ร รค์

นวัตกรรมของรัฐบาล 
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Opportunities SO WO 

รากซึ่งเน้นด้านการเกษตรและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร 
นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นโยบาย
เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาภาค
เกษตรสู ่การเกษตรท่องเที ่ยวมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นโอกาสใน
การสร้างคุณค่าเพ่ิมจากการเกษตร
ของจังหวัด 
O4. เป็นแหล่งพักพิงของนก
อพยพ และเป็นแหล่งอาหาร
ของว าฬ  ท ํ า ให ้ เ ก ิ ด แหล่ ง
ท่องเที ่ยวและเรียนรู ้ที ่ส ําคัญ
ของประเทศ สามารถสร ้าง
การตลาดการท ่องเท ี ่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ในระดับนานาชาติได้ 
O5.  น โยบายของร ั ฐบาลที่
สน ับสนุนการศึกษาและการ
เ ร ี ยนร ู ้ ตลอดช ี ว ิ ตส ื ่ อและ
เทคโนโลย ีท ีท ันสม ัยในการ
พัฒนาด้านการศึกษาเป็นโอกาส
ในการส่งเสริมการเร ียนรู ้แก่
เยาวชน ประชาชน ให้ทั ่วถึง
กว้างขวางมากขึ้น 
O6. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน
ใ น ด ้ า น ส ว ั ส ด ิ ก า ร ช ุ ม ช น 
อาสาสมัครในงานต่างๆ มีแหล่ง
งบประมาณนอกระบบ เช่น
กองทุนต่างๆ ที ่สามารถนํามา
เป็นฐานในการพัฒนาความเข้ม
แข ้ งของช ุมชนให ้ สามารถ
พ่ึงตนเองได ้

SO5. ยกระดับการค้าการลงทุนของ

จังหวัดรองรับการเติบโตของการ

ท ่องเท ี ่ ยว  การเป ิดประชาคม

อาเซียน และการขยายตัวของเมือง

หลวงและปริมณฑล 

SO6. เพิ ่มค ุณค ่าและมูลค ่าของ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์

จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทาง

การตลาดจากการท่องเที่ยว การค้า

ขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยง

กับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 

 

WO5. การพัฒนาการศึกษาและการ

เร ียนร ู ้ของเยาวชน พร ้อมสร ้ าง

ทัศนคติใหม่ในการสร้างทักษะชีวิตที่

สามารถพึ่งตนเองทางความรู้และการ

ใช้ชีวิตด้วยการประสานผ่านนโยบาย

การปฏิรูปประเทศ การจัดระเบียบ

สังคม และการพัฒนาการศึกษา 

WO6. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์

และการส ื ่ อสารการตลาดการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของ

เทคโนโลย ีและระบบการตลาด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบ

วงจร 

WO7. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

สร ้างงานอาช ีพแก ่ประชาชน ที่

เช ื ่อมโยงก ับการเต ิบโตของการ

ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนของ

กลุ่มจังหวัดจังหวัด 

WO8. การพัฒนาการจัดการปัญหา

ความเสื ่อมโทรมของสิ ่งแวดล้อม

และการเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

รับมือปัญหาภัยแล้ง และภัยทาง

ธรรมชาติ 

WO9. การเพิ ่มประสิทธิภาพการ

บริหารและการบริการของรัฐรองรับ

การเต ิบโตของจ ังหว ัดและการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ประเทศ 
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Opportunities SO WO 

O8. การเข ้ าส ู ่ อา เซ ียน เป็น
ช่องทางในการเผยแพร่     
อัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นประตู
สู่ภาคใต้และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ 

และเป็นแหล่งสักการะและการ
ท่องเที่ยวทางศาสนาเชื่อมโยง

กับจังหวัดใกล้เคียง 

  

Threats ST WT 

T1. โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำอาจ
เกิดขึ้นมาใหม่จากแรงงานต่าง
ด ้าว และเป ็นเม ืองทางผ ่าน 
รอยต่อชายแดนทําให้มีความ
เส ี ่ ย งต ่ อคว ามม ั ่ น ค ง และ
ปลอดภัย ในเรื่องการค้ามนุษย์ 
แรงงานต ่างด ้าว ยาเสพติด 
อาชญากรรมก่อให้เกิดปัญหา
ทางการสาธารณสุข เพิ ่มมาก
ขึ้น 
T2. การคมนาคมจากเมืองหลัก 
(กทม. ) ถ ึ งจ ั งหว ัดเพชรบ ุรี
ในช ่วงเทศกาล ว ันหย ุดสุด
สัปดาห์เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด ส่งผลให้มีปัญหาทางด้าน
อุบัติเหต 
T3. การแข่งขันและแย่งชิงใน
ตลาดการท ่ อง เท ี ่ ย วพ ื ้ นที่
ใกล้เคียงมีแนวโน้มสูงขึ ้น (หัว
หิน) สภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
สําคัญที ่ทําให้นักท่องเที ่ยวมา
เที ่ยวและใช้จ่ายน้อยลงส่งผล
ต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมีกําลังซื้อ
จากยุโรปลดลง 

ST1. พัฒนากระบวนการจัดการ 

แ ล ะ ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์  จ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการ

มีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลักเป็น

สําคัญ ตลอดทั ้งต้นน้ำ กลางน้ำ

ปลายน้ำ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ST2. เสริมสร้างหลักประกันทาง

สังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยกลไก

ทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ทางภายนอก และการคุกคามจาก

ภายนอก 

ST4. ส ่ ง เ สร ิ มการ เ ร ี ยนร ู ้ และ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร

เพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคง

ทางอาหารที่ยั่งยืน 

ST5. พ ัฒนาต ัวส ินค ้ า เพ ื ่ อ เ พ่ิม

ศ ักยภาพทางการแข ่งข ัน ด ้าน

การตลาดผ่านการเรียนรู้ผ่าน 

WT1 โครงการระยะยาว 3-5 ปีด้าน
การบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ำถาวร และการใช้ทรัพยากร
น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการบูร
ณาการร ่ วมก ันท ั ้ งภาคร ั ฐและ
ภาคเอกชนด้านการปฎิรูปการจัดการ
พ ื ้นท ี ่  การเช ื ่อมโยงข ้อม ูลด ้ าน
อุตสาหกรรมและชุมชน 
WT2.ส่งเสริมการผลตอาหารให้มี

ความอ ุดมสมบ ูรณ์พร ้อมรองรับ

นักท่องเที่ยว ใหสามารถสร้างตลาด

การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพ่ือ

เสร ิมสร ้างข ีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการของพื้นที่ให้เข้มแข็ง

พร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารการ

กินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ 
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Threats ST WT 

T4.  ส ถ านกา รณ ์ ภ ั ยพ ิ บ ั ติ  
อุทกภัย และภัยแล้ง สภาวะโลก
ร้อนสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ 
ส่งผลต่อการส่งออกและยอด
การนําเข ้าส ินค้าเกษตรของ
จังหวัดจากประเทศคู่ค้า 
T5. การกีดกันทางการค้าจาก
กลุ่มประเทศคู ่ค้า เช่น IUU ที่
กล่าวหาไทยใช้แรงงานต่างด้าว 
หรือเครื่องมือประมงทางทะเล
ผิดกฎหมาย 
T6.  ต ้นท ุนป ัจจ ัยการผล ิตมี
แนวโน้มราคาเพิ ่มส ูงขึ ้นการ
แข่งขันทางการเกษตรมีการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น 
T7. นักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึก 
ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรในแหล่งท่องเที ่ยว
การขยายตัวของจํานวนแรงงาน
ต่างชาติส่งผลกระทบต่อความ
สวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ 
T8. นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่
เ ข ้ า ม า ล ง ท ุ น แ ข ่ ง ข ั น กั บ
ผู้ประกอบการในพื้นที่มีคู ่แข่ง
เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาด AEC 
ทําให้กระทบต่อผู้ประกอบการ
รายย ่อยของจ ังหว ัดท ี ่ย ังไม่
เข้มแข็ง 

 

โครงการพระราชดําริเพื ่อเพิ่มภูมิ

ต้านทานปัจจัยการผลิตและการ

เพ ิ ่ มศ ักยภาพการแข ่ งข ันทาง

การเกษตร 

ST6. ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงและการ

เร ียนรู ้จากหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่าน

โ ค ร ง ก า ร อ ั น เ น ื ่ อ ง ม า จ า ก

พระราชดําริเพ่ือการรับมือกับวิกฤต

ทางธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่

กระทบต่อจังหวัด 

ST7. การบูรณาการความร่วมมือ

ของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการ

ปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาวะ

ของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับ

หมู่บ้านชุมชน และการประสานงาน

อย่างใกล้ชิด ของการประสานแบบ

เชิงรุก ตามนโยบายการขับเคลื่อน

ของจังหวัดในทุกระดับ 

ST8. ส่งเสริมการสรางและขยาย

ระบบสวัสดิการชุมชน สวัสดิการ

สังคม เพ่ือร่วมสร้างสังคมเมือง

เพชรบุรีน่าอยู่สุขภาวะดี 
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(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรี คาดหวังต่อนโยบายของภาครัฐ 
ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่อง สาธารณประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ที่จะมาช่วยสนับสนุนการดำเนิน
กิจการ ในเรื่องการพัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโต
ของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ให้สามารถ
ยกระดับการค้าการลงทุนของจังหวัดรองรับการเติบโตของการท่องเที ่ยว การเปิด
ประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าของผลิตภ ัณฑ์ทางการเกษตร ผล ิตภ ัณฑ์จากภูม ิป ัญญา เช ื ่อมโยงโอกาส  
ทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิด
ประชาคมอาเซียน   

อีกทั ้ง การส ่งเสร ิมการผลิตอาหารให้ม ีความอุดมสมบูรณ์พร ้อมรองรับ
นักท่องเที ่ยว ให้สามารถสร้างตลาดการท่องเที ่ยวที ่มีแนวโน้มสูงขึ ้น เพื ่อเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพื้นที่ ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหาร
การกินอุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการเกษตรเพื ่อการพึ ่ งตน เองและความมั ่นคงทางอาหารท ี ่ย ั ่งย ืน จะทำให้
ผู้ประกอบการฯ สามารถพัฒนาตัวสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้านการตลาด
ผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานปัจจัยการผลิตและการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันทางการเกษตร 

และท้ายที่สุด การเพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถ 
ทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้  
การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของรัฐบาล ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการฯ ให้สามารถ
ต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัต ิการด้ านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัด เพชรบ ุรี   
      ระยะ 5 ปี  (2566 – 2570)  

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเป็น
มิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
๒. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน
การพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
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๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

● เป้าประสงค์   
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9 
2. จำนวนสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน  
การผลิตด้วยนวัตกรรม 10 ราย 

● กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้านดิจิทัล IT และ
เทคโนโลยีแบบใหม่
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิต และการ
บริการ 

โครงการที่ สอจ. 
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน
ดิจิทัล IT และเทคโนโลยีแบบใหม่ใน
ภาคภาคอุตสาหกรรมการผลิต และ
บริการ 

 
 

๑.๕ 

 
 

๑.๕ 

 
 

๑.๕ 

 
 

๑.5 

 
 

๑.5 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กระทรวง  กรม 
• โครงการจัดหาที่ปรึกษาการผลิต 
การบริการเพ่ือวิเคราะห์การ
ดำเนินงานและให้คำแนะนำในการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยแก่
ผู้ประกอบการด้านการบริการ และ
เกษตรแปรรูป 

 
 
 

๑.๕ 

 
 
 

๑.๕ 

 
 
 

๑.๕ 

 
 
 

๑.5 

 
 
 

๑.5 

 โครงการอ่ืน ๆ 
• โครงการสร้าง Smart SMEs เพ่ือ
ต่อยอดสินค้าเกษตรและเกษตรแปร
รูป 
• โครงการสร้าง Smart Service 
เพ่ือต่อยอดงานบริการธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

 
๑.๒ 
 
๑.๒ 

 
๑.๒ 
 
๑.๒ 
 

 
๑.๒ 
 
๑.๒ 
 

 
๑.2 
 
๑.2 

 
๑.2 
 
๑.2 
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กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๒ 
เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ผลิตและ 
ผู้ประกอบการ
เกษตรแปรรูปและ
ของฝาก 
 

โครงการที่ สอจ. 
ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการยกระดับอัตลักษณ์การ
แปรรูปสินค้าเกษตรโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการขนมไทย
เมืองเพชร รองรับการยกระดับเข้าสู่
การขอรับรองมาตรฐานสากล 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 
 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กระทรวง  กรม 
• โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
แปรรูปเกลือทะเลให้มีมูลค่าเพ่ิมด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
• โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
แปรรูปอาหารทะเลให้มีมูลค่าเพ่ิม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
 
 

๑.๓ 
 
 

๑.๔ 

 
 
 

๑.๓ 
 
 

๑.๔ 

 
 
 

๑.๓ 
 
 

๑.๔ 

 
 
 

๑.3 
 
 

๑.4 

 
 
 

๑.3 
 
 

๑.4 

 โครงการอ่ืน ๆ 
• โครงการโครงการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์สำหรับ
ผู้ประกอบการเกลือสมุทร 

 
๒.๐ 

 
๒.๐ 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.0 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านท่ี 2 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจระดับภมิูภาค 

● เป้าประสงค์   
เพ่ือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจจากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเพชรบุรีให้สามารถ
เชื่อมโยงกับตลาดระดับภูมิภาคในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนกับประเทศในกลุ่ม AEC จำนวน 3 ครั้ง 
2. สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเปิดตลาดการค้าสู่ AEC จำนวน 150 ราย 

● กลยุทธ์ / โครงการ  
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    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
๑.สนับสนุนการ
ประสานงาน
ระหว่าง
ผู้ประกอบการใน
จังหวัดกับ
ผู้ประกอบการฝั่ง
ชายทะเลตะวันออก 
 

โครงการที่ สอจ. 
ของบประมาณจังหวัด 
•  โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการผลิตและถนอมอาหาร
ระหว่างภูมิภาค 

 
 
๑.๔ 

 
 

๑.๔ 

 
 

๑.๔ 

 
 

๑.4 

 
 

๑.4 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กระทรวง  กรม 
•  โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงวัตถุดิบและ
ผลผลิตระหว่างภูมิภาค 

 
 
 
๑.๒ 

 
 
 

๑.๒ 

 
 
 

๑.๒ 

 
 
 

๑.2 

 
 
 

๑.2 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สนับสนุนการ
ประสานงาน
ระหว่าง
ผู้ประกอบการใน
จังหวัดกับ
ผู้ประกอบการใน
ประเทศเมียนม่าร์ 

โครงการที่ สอจ. 
ของบประมาณจังหวัด 
•  สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงวัตถุดิบและ
ผลผลิตระหว่างจังหวัดกับประเทศ
เมียนม่าร์ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 
 

๑.๓ 

 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
สิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน 

● เป้าประสงค์   
สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน
ลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง และลดการใช้พลังงาน 

● ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    

 ๑. สมาชิกเครือข่ายชุมชนที่ร่วมป้องกันและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙ 

๒. สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือมาตรฐานธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น จำนวน ๑๐ ราย 

 ๓. สถานประกอบการสามารถลดการใช้พลังงานลงจากเดิม ๕% 

● กลยุทธ์ / โครงการ 
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    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
๑. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่ 
สะอาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการที่ สอจ. 
ของบประมาณจังหวัด 
•  โครงการอบรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในการ
เพ่ิมผลิตภาพและประหยัดพลังงาน
ปลอดมลภาวะให้แก่สถาน
ประกอบการไปประยุกต์ใช้ 

 
 

๑.๔ 

 
 

๑.๔ 

 
 

๑.๔ 

 
 

๑.๐ 

 
 

๑.๐ 

โครงการที่ สอจ. 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กระทรวง  กรม 
•  โครงการลดการใช้พลังานและ
คาร์บอนฟรุ๊ตพริ้นท์ ขององค์กร 

 
 
 

๒.๒ 

 
 
 

๒.๒ 

 
 
 

๒.๒ 

 
 
 

๒.๐ 

 
 
 

๒.๐ 

 โครงการอ่ืน ๆ 
•  โครงการประสานงานกับธนาคาร
พาณิชย์เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อ
สำหรับโรงงานในท้องถิ่นที่ต้องการ
ยกระดับการลดการใช้พลังงาน 

 
๒.๐ 

 
๒.๐ 

 
๑.๕ 

 
๑.๕ 

 
๑.๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
การเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ 

โครงการที่ สอจ. 
ของบประมาณจังหวัด 
•  โครงการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรอบโรงงานในชุมชน 
•  โครงการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ในการลดการใช้
พลังงานและคาร์บอนฟรุ๊ตพริ้นท์ 
ขององค์กร 

 
 

๑.๓ 
 
 

1.3 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการจากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่
เกี ่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้
เติบโตและแข่งขันได้ การสนับสนุนปัจจัยเอื ้อต่อการ
ประกอบการธ ุ รก ิจอ ุตสาหกรรม และการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กร  โดยการสนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ ซึ ่งเป็นเศรษฐกิจรากฐานของ
ประเทศ โดยการพัฒนาว ิสาหกิจที ่ดำเน ินการผลิต
ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้มีความยั่งยืน และพัฒนาสินค้าให้
เป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อ แต่ เนื่องจาก
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ตลาดค่อนข้างจำกัด สาเหตุจากผลิตภัณฑ์มีความล้าสมัย
ไม ่ม ีการปร ับเปลี่ ยนร ูปแบบ หร ือไม ่ม ีการพ ัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตยังมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอ 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการผลิตที่
ถูกต้อง การผลิตที ่รวดเร็วและได้มาตรฐาน ขาดการ
บริหารจัดการที่ดี และยังไม่สามารถนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่
มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ต้องการของตลาดได ้
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็น
ถ ึงความสำค ัญจ ึงได ้จ ัดทำ โครงการพ ัฒนาสถาน
ประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู ่ระดับ SMEs เป็น
โครงการที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้ประกอบการทราบถึงโครงการ
พัฒนาสถานประกอบการจากระดับชุมชนไปสู ่ระดับ 
SMEs เพื่อนำความรู้มาพัฒนาสถานประกอบการและต่อ
ยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจากระดับชุมชนไปสู่
ระดับ SMEs  

๒. เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู ้ประกอบการใน
ระดับชุมชนสู่ SMEs 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า 
๘๐% 
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๒. สามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับชุมชน
ไปสู่ระดับ SMEs จำนวน ๒๐ ราย 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. มีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๐
ราย 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสถานประกอบการ 
จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) จัดประชุมชี ้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล 

๒) จัดทำรายละเอียดระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการดำเนินงาน 

๓) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื้อและความเป็นไปได้ของ
ความสามารถพัฒนาสถานประกอบการ จากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

๔) ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดการพัฒนา
สถานประกอบการ จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

๕) ประเมินผลการนำระบบการพัฒนาสถานประกอบการ 
จากระดับชุมชนไปสู่ระดับ SMEs 

๖) สรุปผลการดำเนินโครงการ 
๙. งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและ
เกษตรท้องถิ่น 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศมีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากการท่องเที่ยวทั่วๆ ไป กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้น
ในด้านการท่องเที ่ยวควบคู ่ก ับการดูแลรักษาและคงไว้ซ ึ ่งคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่
นักทอ่งเที่ยว การพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการ
ทำคุณประโยชน์ให้แก่สิ ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ  และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นดา้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ปรากฎในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจเกี่ยวกับความ
หลากหลายและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนเหล่านั้นด้วยการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ 
การสร ้างจ ิตสำนึกเก ี ่ยวกับการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยว และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนการสร้างจิตสำนึกเกี ่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและระบบนิเวศ หากปัจจัยข้างต้นได้รับผลกระทบกระเทือน
จากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความเสื่อมโทรม
หรือถูกทำลายจนด้อยคุณค่าไปก็มีอยู่สูง  

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
จึงได้จัดทำ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรม
ประมงและเกษตรท้องถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่
นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตสำนึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการ
ทำคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อศึกษาหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถนำมาต่อยอดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒. เพื ่อส่งเสริมการนำองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาของสังคมไทยมา
เผยแพร่สู่การท่องเที่ยว 

๓. เพื ่อเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและ
เกษตรในท้องถิ่น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 
๒. ได้ต้นแบบแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 
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๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมง
และเกษตรในท้องถิ่น 

๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ 
และการติดตามประเมินผล 

๒) จัดทำรายละเอียดระยะเวลาและแผนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มจน
สิ้นสุดการดำเนินงาน 

๓) ศึกษาหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถนำมาต่อยอดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศน์ที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 

๕) ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 

๙. งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปลอดภัย 
กิจกรรม การลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
Green Productivity 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมอาหาร นับเป็นอุตสาหกรรมที ่มีความสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศ
ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม
อาชีพทางด้านเกษตรกรรมของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร ปัจจุบันเกิดการแข่งขันในการส่งออกผลิตภัณฑ์
จากอุตสาหกรรมอาหารไปยังตลาดโลก อีกทั ้งการค้าโลกในปัจจุบัน
นับวันยิ ่งมีการเปิดการค้าเสรีมากเพิ ่มมากขึ ้น ทั ้งนี ้ประเทศที่ผลิต
อุตสาหกรรมอาหารส ่งออกจำนวนมากประสิทธ ิภาพในการผลิต
โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต จึงเป็นดัชนีวัดถึงความสามารถในการแข่ งขัน
ของโรงงานในตลาดเสรีระหว่างกลุ่มผู้ผลิต 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปลอดภัย กิจกรรม การลด
ต้นทุนการผลิตที ่ย ั ่งย ืนและเป็นม ิตรต่อส ิ ่งแวดล้อมด้วย Green 
Productivity เพื่อผลักดันให้สถานประกอบการแปรรูปอาหารในจังหวัด
เพชรบุรีเข้าสู่คุณภาพสุขอนามัยในการผลิตระดับสากล  
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของจังหวัด
เพชรบุรีในทิศทางท่ีสอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก 

๒. เพื่อลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายใน
กระบวนการผลิต รวมทั ้งเพื ่อให้ใช ้ว ัตถุด ิบในการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. เพื่อให้สถานประกอบการมีการจัดการภายในรวมถึงการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๓. ผู้.ใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 
๔. สถานประกอบการมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงและมีการพัฒนาในการใช้

ระบบการจัดการทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความยั่งยืน 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๓. สถานประกอบการลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน น้ำ และ สามารถ
ลดปริมาณของเสียต่างๆ ภายในโรงงาน 

๔. บุคลากรที่เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ 
๖.ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
/ กลุ่มจังหวัด 

เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๖) รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการ 
๗) สถานประกอบการจัดตั้งทีมดำเนินการ 
๘) อบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ วัน ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Productivity 
๙) สำรวจสถานประกอบการและเก็บข้อมูลที่ปรึกษาร่วมกับทีม

ดำเนินการ 
๑๐) ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมที่ปรึกษากับทีมดำเนินการ 
๑๑) จัดทำแนวทางการเพ่ิมศักยภาพของสถานประกอบการ Green 

Productivity 
๑๒) วิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของสถานประกอบการ 
๑๓) สถานประกอบการดำเนินการปรับปรุงและปฏิบัติตามแนวทางที่

เสนอ 
๑๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

๙. งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าท่ี 67 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการวางระบบโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร (ERP on cloud) 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจสำหรับ
อุตสาหกรรม (Enterprise resource planning : ERP) คือ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารงาน
ขององค์กรโดยรวม โดยมีการเชื ่อมโยงข้อมูลให้อยู ่ใน
ส่วนกลาง ลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล ไม่เกิดความขัดแย้งของ
ข้อมูล รวมทั้งลดกระบวนการทำงาน ทำให้มีการใช้แรงงาน
และเวลาทำงานที่น้อยลง ซึ่งส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนด้วย 
ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลชองระบบอุตสาหกรรมนั้นประกอบ
ไปด ้ ว ย  ร ะบบบ ัญช ี  ( Accounting), ร ะบบบร ิ ห า ร
ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ล ู ก ค ้ า  ( Customer Relationship 
Management :CRM), ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce), ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource :HR), ระบบการผลิต (Manufacturing) , ระบบ
บร ิหารโครงการ (Project Management), การจ ัดซื้อ 
(Purchase Management System), กา รข าย  ( Sales) 
และคลังสินค้า (Warehouse System) 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญจึงได้จัดทำ โครงการวางระบบโปรแกรมการ
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในด้านการ
แข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้
ลูกค้ามองเห็นสินค้าและบริการเหนือคู่แข่ง ต้องเป็นผู้นำ
ด้านต้นทุน (Cost Leadership) และที่สำคัญอีกประการคือ
ต้องมีการตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response)  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้ ด้านโปรแกรมการ
จัดการทรัพยากรภายในองคก์ร (ERP on cloud)  

๒. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้สถานประกอบการนำระบบ
การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud)  

มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
๓. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบใน

ด้านการแข่งขัน  
๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๕ 
สถานประกอบการ 

๒. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการนำระบบ
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การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

๒. ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการนำระบบ
การจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

เพิ ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) จัดประชุมชี ้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล 

๒) จัดทำรายละเอียดระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการดำเนินงาน 

๓) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื้อและความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจในการระบบการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 
(ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

๔) ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดการระบบการ
จัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP on cloud) มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 

๕) ประเมินผลการนำระบบการจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร (ERP on cloud) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 

๖) สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

๙. งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง
การแข่งขันในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
ก่อให้เกิดช่องว่างทางการค้าอย่างมากมาย กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
ย่อมและผู ้ผล ิตชุมชนจำนวนมากไม่สามารถปรับตัวให ้ท ันต่อ
สถานการณ์ตลาดโลกที ่เปลี ่ยนแปลงไป เมื ่อพิจารณาแล้ว การ
แก้ป ัญหาที ่สำค ัญคือ การสร ้างกลยุทธ ์ความเข ้มแข ็ง ให ้แก่
ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันด้านธุรกิจ
การค้าต่อไป เพื ่อให้ผู ้ประกอบการ/ผู ้ผลิต สามารถแข่งขันด้าน
การตลาดได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนายกระดับขีด
ความสามารถกลุ่มผู้ประกอบการ / กลุ่มผู้ผลิต ให้มีความเจริญเติบโต 
ได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการ เพราะกลุ่ม
ผู้ประกอบการ / กลุ่มผู้ผลิต ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมและกลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนบางราย ยังไม่สามารถยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่และมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งท่ีมีโอกาสและมีตลาด
ใหญ่มารองรับ อีกท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านมา
พบปัญหาการร ับรองและร ักษาคุณภาพของตัวผล ิตภ ัณฑ ์ อัน
เนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการรักษาคุณภาพและ
ขาดมาตรฐานรองรับ โดยมีการเน้นเพียงผลิตด้านปริมาณผลิตภัณฑ์
เป็นอันดับแรก ส่งผลให้การพัฒนาการตลาดและช่องทางการจำหน่าย
ขาดความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง สินค้าชุมชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในด้านการให้การรับรองมาตรฐานและมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอด
ทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุร ี  ได ้เล ็งเห ็นถึง
ความสำคัญ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล เพ่ือ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
ชุมชน (มผช.)ข้ึนเพื่อเสริมสร้างให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู ้บริโภคเชื ่อมั ่นในผลิตภัณฑ์และเกิด
โอกาสในการขยายช่องทางการตลาดในอนาคต  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) 

๒. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นที่รู ้กจักอย่างแพร่หลายและเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

๓. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที ่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำ



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าท่ี 70 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
๒๐ สถานประกอบการ 

๒. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
สถานประกอบการ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู ้ประกอบการขนาดย่อม / ผู ้ผลิตชุมชน มีความพึงพอใจใน
โครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

๒. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
สถานประกอบการ 

๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด 

เพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
๒) คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ 
๓) อบรมความรู้พื ้นฐานที่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(มผช.) ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
๔) ที่ปรึกษาลงพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.)  เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕) ศึกษาดูงาน เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์กลุ ่มผู ้ผลิตที ่มีการ

พัฒนาและผ่านการรับรองมาตรฐาน 
๖)  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เตรียมความพร้อม เพ่ือขอการรับรอง 
๗) ยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

๙. งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
กิจกรรม การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 

๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล       ปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต
ของไทย คือการขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั ่งยืน 
กล่าวคือ สินค้าและบริการส่วนใหญ่ยังขาดการผลิตที่มี
นวัตกรรมของตนเอง ขาดความแตกต่างของสินค้าที่มีอัต
ลักษณ์ ทำให้ไม่สามรถสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้สินค้า
ดังกล่าวจำหน่ายได้ในราคาต่ำ จำกัดในตลาดวงแคบ และ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่งเป็นเพราะผู้ประกอบ SMEs ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และความสำคัญของการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรม การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม (SMEs) จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 
และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในด้านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้และให้บริการปรึกษาแนะนำ 
ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ 
ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้
สูงขึ้น ให้ทัดเทียมกับนานาชาติและเติบโตได้อย่างยั่งยืนสู่
เศรษฐกิจสากล 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพ ื ่อสร ้างความตระหนัก และปล ูกจ ิตสำน ึกให้
ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
ให้ความสำคัญของการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ 

๒. เพื ่อส ่งเสร ิมและพัฒนาผู ้ประกอบการด ้านการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ๒๕ สถานประกอบการ 

๒. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
โครงการ มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อย
กว่า ๒๕ สถานประกอบการ 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้าท่ี 72 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความ
พึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

๒. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ได้รับ
ความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ ในเชิง Creative เน้นต่อยอดได้  

๓. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) จัดทำแผนการดำเน ินงาน โดยระบุรายละเอียด 
ว ัตถ ุประสงค ์ ขอบเขตการดำเน ินงาน ต ัวช ี ้วัด 
ความสำเร็จของกิจกรรม 

๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือรับสมัครและคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  

๓) ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ให้กับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

๔) การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ โดยเน้นหลักสูตร ในเชิง Creative 
เพ่ือต่อยอดได้ 

๕) การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ด้านการออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

๖) ดำ เน ิ น ก า ร ให ้ ค ำป ร ึ กษ าแนะนำ เ ช ิ ง ล ึ ก แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

๗) จัดทำผลิตภ ัณฑ์ต ้นแบบ เพื ่อค ัดผ ู ้ประกอบการ
คัดเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ 

๘) ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตามที่ผู้ประกอบการคัดเลือกแบบ 
๙. งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมแปรรูปทางการ
เกษตรกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกสินค้า
เกษตรทั่วโลก อย่างไรก็ดีวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นต้นน้ำมี
จำนวนมาก แต่ปริมาณผลผลิตและราคาไม่มีความแน่นอน 
ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าต้องประสบปัญหา อุปสรรค
ด้านวัตถุดิบและผู ้ประกอบการยังมีจุดอ่อนในด้านการขาด
ความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งขาด
การศึกษา สำรวจหาข้อมูล และการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนำไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีเอกลักษณ์ 
รูปแบบโดดเด่น มีนวัตกรรม และที่สำคัญต้องเป็นที่ต้องการ
ของผู้ซื้อหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ความสำค ัญ จ ึงได ้จ ัดทำ โครงการส ่ง เสร ิมนว ัตกรรม
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการใช้
ว ิทยาศาสตร์  ว ิศวกรรมศาสตร ์  เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
นวัตกรรมวัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการผสมผสานประยุกต์ใช้งานวิจัย 
เก ิดนว ัตกรรมผลิตภ ัณฑ์อ ุปโภคและบริโภคสร ้างสรรค์
มูลค่าเพิ ่ม นับเป็นปัจจัยขับเคลื ่อนใหม่ในการสร้างความ
แตกต่างของสินค้า และยกระดับสู ่อุตสาหกรรมยุคใหม่เป็น
แนวทางในการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 
แสวงหาความค ิดสร ้างสรรค ์ ท ักษะและองค ์ความร ู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และ
สร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น 
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ก้าวทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคที่มีความ
ต้องการสินค้าและบริการที ่มีความสร้างสรรค์มากขึ ้น และ
สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. เพื ่อส ่งเสร ิมให ้เก ิดการนำองค์ความร ู ้  ว ิทยาศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เป็น
วิธีคิดในการพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ 

๒. เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำความต้องการของตลาด
มาช่วยในการออกแบบและผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
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๓. ขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป 

๔. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑) ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า ๑๐ สถานประกอบการ 

๒) ผู ้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร ่วม
โครงการ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ผลิตภัณฑ์ 

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีความพึง
พอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

๒. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วม
โครงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๓. ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

เพิ ่มข ีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด ้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) จ ัดประช ุมช ี ้แจงว ัตถ ุประสงค ์ ภารก ิจ ข ั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ และการติดตามประเมินผล 

๒) จัดทำรายละเอียดระยะเวลาและแผนการดำเนินงานตั้งแต่
เริ่มจนสิ้นสุดการดำเนินงาน 

๓) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัจจัยเอื ้อและความเป็นไปได้ของ
ธ ุรก ิจในการดำเน ินงานนว ัตกรรมอ ุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ที่มีการร่วมลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๔) ให ้คำปร ึกษาแนะนำเช ิงล ึกและถ ่ายทอดนว ัตกรรม
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การสร้างสรรค์ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต  การวางแผนธุรกิจ และ
การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

๕) เริ ่มทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๑ ชุด และจัดทำภาพ
จำลองผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนแล้ว 

๖) จัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สมบูรณ์ 
๗) ทำการทดลองตลาด (Market Test ) และนำข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุงพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไป 
๙. งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการขับเคลื่อนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การท่องเที ่ยวเป็นช่องทางที ่สำคัญในการขับเคลื ่อน
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล ชุมชนได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั ้งนี ้ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆรองรับนโยบายของ
รัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ และรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่น เพ่ือ
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการสร้างจิตสำนึกให้ก ับผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เยาวชน ในการอยู่ร่วมกัน 
ระหว ่าอ ุตสาหกรรมแบบสร้างสรรค์และดูแลสิ่ งแวดล ้อม 
ประสานกับการท่องเที่ยว ที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นมาเป็นจุดเด่นใน
การบริหารจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนบนพื ้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบในชุมชน เช่น การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากชุมชน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน การพัฒนาปรับปรุงดูแลสถานที่และความปลอดภัยในการ
ท่องเที ่ยวชุมชน การพัฒนาปรับปรุงดูแลสถานที ่และความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ และมีกิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

สำน ักงานอุตสาหกรรมจ ังหว ัดเพชรบ ุร ี  เล ็งเห็น
ความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจเข้าถึงและ
พัฒนาส่งเสริมให้ช ุมชนท้องถิ ่นสามารถบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาและสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ตลอดจนปลายทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนให้ เกิดการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได ้ร ับความร ู ้  และได ้สร ้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน  

๒. พัฒนาศักยภาพชุมชนแหล่งท่องเที ่ยวในการพัฒนา และ
บริหารจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที ่ยวและสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

๓. ยกระดับมาตรฐานบุคลากรในการให้บริการในจังหวัดเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ 
 

๑) มีผู ้นำชุมชน ผู ้ประกอบการด้านการท่องเที ่ยวในท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย 

๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปฏิบัติได ้

๕. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของโครงการ 
 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่า 
๘๐% 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ปฏิบัติได้ 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

เพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

๗. ระยะเวลา 2566 - 2570  

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 

๑) การเตรียมความพร้อมในการอบรม 
๒) ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ

อบรม 
๓)  อบรมหัวข้อต่างๆดังนี้ 
▪ กระบวนการในการพัฒนา การท่องเที่ยวชุมชน 
▪ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน Zero Line 
▪ รูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
▪ เครื่องมือในการศึกษาชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

๔) การศึกษาดูงานอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม  
๕) การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ

ท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นท่ี ในการทำงานร่วมกัน เพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

๙. งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนี่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 

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

 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของ อก. 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของ สปอ. 
แผนพัฒนาจังหวัด 

ปี  2566 – 2570 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุร ีระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน ์
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่

อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน 

บูรณาการและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต

อย่างยั่งยืน 

เพชรบุรีเมืองต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชา น่าอยู ่น่ากิน 

น่าเท่ียว สู่เมืองสร้างสรรค์
ระดับสากล อย่างยั่งยืน 

พัฒนาอุตสาหกรรมให้มี
มาตรฐานสากล ขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดย

เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 1 

การยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

การผลักดันนโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบ
วงจร จากฐานการค้า  
การลงทุนการบริการ  

การท่องเท่ียว และการเกษตร 
สู่ความมั่งค่ังยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรีสู่อุตสาหกรรม 

ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี 
และนวัตกรรม 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 2 

ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ
นิเวศอุตสาหกรรม 

(Ecosystem)  
เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม

ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 

การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในส่วนภูมภิาค 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย  
ด้วยต้นทุนทางสังคม 

ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรีกับเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 

ส่งเสริมการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม ตามโมเดล

เศรษฐกิจ BCG 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนดว้ย 

BCG Model 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล 

และยั่งยืน 

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคมสิ่งแวดล้อม 

และลดการใช้พลังงาน 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 

พัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
เพื่อยกระดับการให้บริการ

อย่างมีประสิทธภิาพ 

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
เพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่
เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล 

ด้วยทุนทางศิลปะ 
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว  

บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น และศักยภาพ 

ของพื้นที่ 
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