


ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 
(จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการน า
นโยบายของรัฐบาลในภารกิจที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบไปสู่การปฏิบัติให้มีความเชื่อมโยงของ  
สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพที่เป็นภาพรวมด้านอุตสาหกรรม ที่มีความส าคัญและท้าทายในการ
ด าเนินการร่วมกันพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๆ อีกทั้งเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหาร ในการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นเครื่องชี้วัด
ให้กับผู้ประกอบการ  ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ในการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน สามารถตรวจสอบการประเมินผลการด าเนินงาน  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2  

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565  
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2 ปี 2565  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก โครงการแบบย่อ   

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Focus group) กับการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่ งประกอบด้วย  
ส่วนราชการ องค์กรเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ที่ได้มาร่วม
ประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๑ 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีในฐานะประธานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแนวคิดตามนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อสั่ง
การคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 พ.ศ.  2560 – 2564 นโยบายรองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด  
จาตุศรีพิทักษ์) แผนการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบทของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มากระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมของจังหวัด 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีส่วนส าคัญ และจากการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขัน
ได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ให้มีมาตรฐานและ 
เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออก 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  3. ผลักดันอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
  
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๒ 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  

 -  ป ร ะ เ ท ศ ไท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ พั ฒ น า แ ล้ ว  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ติ บ โ ต 
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 - ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

   - การเกษตรสร้างมูลค้า 
   - อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   - พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 การสร้ างมูลค่า เ พ่ิมทางการผลิต  และการน านวัตกรรมมาใช้ 
ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) สู่ระดับสากล สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สู่ตลาดสากล  

 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๑) เป้าหมาย  

-  ฟ้ืน ฟูและสร้ า ง ใหม่ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม 
เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

-  ย ก ร ะ ดั บ ก ร ะ บ ว น ทั ศ น์ เ พ่ื อ ก า ห น ด อ น า ค ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมบนหลักของ 
การมีส่วนร่วม และธรรมาธิบาล 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

   - สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   - พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโต 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๓ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

          สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับ 
การยอมรับจากชุมชนลดปัญหามลภาวะและปัญหาความขัดแย้ง เป็นการ
ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น 

• เป้าหมายที ่2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
1. มูลคา่การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 6 7 
2. จ านวนสถานประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานดา้นการผลิต
ด้วยนวัตกรรม 

ราย ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรแปรรูป 

• แนวทางการพัฒนา  
๑) ส่ ง เสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 
ที่ เชื่ อมโยงไปสู่ กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่ องที่ เกี่ ยวข้ อง  
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงโดยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร  
๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป  
สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
๓ )  ส นั บ ส นุ น ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี  น วั ต ก ร ร ม ส มั ย ใ ห ม่ ม า ใ ช้ 
ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้แก่สินค้า  
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๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมาย 
ทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
1. การเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนกับ
ประเทศในกลุม่ AEC 

ครั้ง ๔ ๔ ๔ 

2. จ านวนสถานประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนเปิดตลาดการค้าสู่ AEC 

ราย ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ 

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่1 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 2.5 
    การสร้างอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริม 
และพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม  ( SMEs) วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  แ ล ะ 
ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถ 
ใ นก า รประกอบกา รที่ ดี มี ค ว ามยั่ ง ยื น และมี ขี ด ค ว ามส ามารถ 
ในการแข่งขันสู่สากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ ให้ความส า คัญ 
กับการ พัฒนากลไกขับ เคลื่ อน เศรษฐกิ จ เ พ่ืออนาคตที่ ส ามารถ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการบริการ  
การขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
    การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการดาเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ การบ่มเพาะ 
โดยผ่านศูนย์บ่มเพาะต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพ
ให้กับ SMEs โดยการพัฒนาองค์ความรู้และการให้ค าปรึกษาแนะน า 
ในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
Digital และ IT การเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้ า  
เพ่ิมช่องทางแก่ลูกค้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการและผลิตภาพ 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยการเกษตรสร้างมูลค่า การยกระดับ
อุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูปตลอดทั้งโซ่อุปทาน การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพ 
ที่สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม น าไปสู่การทดสอบความต้องการ
ทางการตลาด และต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 
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๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

• แนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการดิจิทั ล  ข้อมูล  และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) สถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงในการน าระบบอัตโนมัติและ

หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อม ของผู้ประกอบการ 
ทั้งด้านเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ  

2) บุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการในภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1) การยกระดับความสามารถ และพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ผู้ผลิต 

และผู้ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ การช่วยเหลือ 
ผู้ที่ ได้ รับผลกระทบจากการใช้ เ ทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล  และ
ปัญญาประดิษฐ์  ให้ เรียนรู้ทักษะใหม่และการปรับตัว เข้ากับ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้  
ด้านดิจิทัลในการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้าน Software 
และ Hardware ให้กับผู้ผลิต ผู้ให้บริการในภาคส่วนต่าง ๆ  

2) การสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ ประกอบการ 
ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการ สร้าง
ตลาดของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
โดยการจัดฝึกอบรม และ ให้ค าปรึกษาแนะน าในสถานประกอบการ 
โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการบริการ  

3) การส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ และ
สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ ของอุตสาหกรรม และบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  รวมถึงสนับสนุนให้มี กลไก 
เพ่ือผลักดัน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล และ
ปัญญาประดิษฐ์ทั้งระบบแบบครบวงจรโดยการให้ข้อมูล ของสถาบัน
การเงินในการให้สินเชื่อการลงทุน และการพัฒนาสถานประกอบการ
ในด้านดังกล่าว 
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3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

• แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
1) เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าในภาคอุตสาหกรรมเกษตร 

และเกษตรแปรรูป โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม  

2) การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศให้มีการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และค่ามาตรฐานสากล 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1)  การผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และบริการโดยการ

เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละสาขาของ อุตสาหกรรมและบริการสนับสนุน
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่
มูลค่า โดยมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและ จัดให้มีแผนพัฒนา
แรงงานในทุกระดับแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ประกอบการ
ตลอดจนส่งเสริมการ น าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศ 
ที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม่  

2) พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจชุมชน และ 
ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมใน พ้ืนที่ 
ที่เหมาะสมโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการเฝ้าระวัง
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบนิเวศที่เป็น มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ
เครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ โดยผู้ใช้
ประโยชน์หรื อต่อผู้ ท าความเสี ยหายต่อทรัพยากร ส่ ง เสริม 
การใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจาย 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

• เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเป็นกรอบในการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพ้ืนที่
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

• เป้าหมายที่ 3 ช่องว่างความเหลือ่มล้ าระหว่างพ้ืนที่ลดลง 
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• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) เครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ราย 
 

ราย 
 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

๑๕ 
 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

• แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดท าผังพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

จนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเมืองนิเวศ 
2) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือข่าย 

ที่ประกอบด้วย ภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
3) ส่ ง เสริมให้ เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาผลผลิต 

ตามมาตรฐานสากล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
๑) จ านวนเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการ

สร้างและพัฒนา 
๒) จ านวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ราย 
 

ราย 
 

๕ 
 

๒๕ 
 

๕ 
 

๒๕ 
 

๕ 
 

๒๕ 

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจฐานราก 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจาย และ 
อย่างต่อเนื่อง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ศักยภาพและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน    

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

• แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเป้าหมาย 
ของแผนย่อย 

• การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริม
การพัฒนา 
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• แนวทางการพัฒนา   
1) ส่งเสริมและพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

การกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 
2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหล่งทุนให้กับ

เศรษฐกิจ ชุมชน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

    ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ศึกษาข้อมูลสถานประกอบการ 3 ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และ 
อุตสาหกรรมอาหาร 

- ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการทั้ง 3 ประเภท
อุตสาหกรรม 

- การด าเนินการเข้าส ารวจความต้องการในการพัฒนาของสถาน
ประกอบการ 

- สรุปข้อมูลความต้องการพัฒนาสถานประกอบการ 
- คัดเลือกทีมผู้ เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาจับคู่สถานประกอบการจัดท า

แผนการด าเนินงาน 
- ทีมที่ปรึกษาเข้าด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการตามความ

ต้องการ 
- ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาสถานประกอบการ 
- สรุปผลการพัฒนาสถานประกอบการ 

๓) กิจกรรม 
- การศึกษาข้อมูลสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
- การคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
- การด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ 
- การสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 

สถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการพัฒนา จ านวน 40 ราย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   บริหารจัดการเชิงพื้นที่และขยายผลแบบอย่างความส าเร็จผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การประชาสัมพันธ์ 

2) กิจกรรม สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รับ 
การยอมรับจากชุมชนลดปัญหาและความขัดแย้ง 

3) เป้าหมายกิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

  ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
1. จ านวนสมาชิกเครือข่ายชุมชนที่ร่วมป้องกันและ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๗ ๘ ๙ 

2. จ านวนสถานประกอบการที่ไดร้ับการรบัรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวหรือมาตรฐานธรรมาธิบาล
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ราย ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่  
 (1) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม 

ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ พัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 (2) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้าง 
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้ นวัตกรรม 
ที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ า 

 (3) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน 

 (4) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ 
มีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

 (5) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการ ผลิตและ
บริการใหม่ 

 (๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ 
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า๒) เป้าหมายรวมที่  

2) เป้าหมายรวม ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมี เสถียรภาพ
และยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ ตามศักยภาพ ประชาชน
มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ น  
ด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจ

รายสาขา เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

(4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม ส าหรับอนาคต 
(4.4) แนวทางการพัฒนาที่  3 วางแผนและพัฒนาก าลั งคนรองรับ 

อุตสาหกรรมอนาคต 
(4.5) แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี รองรับ

อุตสาหกรรมอนาคต 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ - 
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ - 
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ - 
๔) ตัวชี้วัด - 
๕) กลยุทธ์ - 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

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

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 

โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจงัหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจงัหวัดสมุทรสงคราม 
▪ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจงัหวัดสมุทรสาคร 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ปี 2565 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 ระบุว่า “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐฯ ส่วนราชการก่อนจะ 
ด าเนินการตามภารกิจใดต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน” มาตรา 16 ระบุว่า “ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท า 
เป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารแผ่นดินโดยระบุในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อ 
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทาง
เดียวกัน อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น รวมถึงพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) จุดแข็ง
และจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ  
ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดภสคกลางตอนล่าง 2 และจากการวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ แนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย  
การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับ ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานควบคู่กับการก ากับ ดูแลสิ่งแวดล้อม 
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๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุง

การจัดกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด และตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ
ก  าหนดจ ังหว ัดที ่เป ็นศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการขอ งกลุ ่มจ ังหว ัด (ฉบ ับที ่ 3 )  ลงว ันที ่ 16 
พฤศจ ิกายน 2560 กลุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนล ่าง 2 ประกอบด้วย จ ังหว ัด
ประจวบคีร ีข ันธ์ จ ังหวัดเพชรบุร ี จ ังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร  
โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ ่มจังหวัด และให้กลุ ่มงาน บริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนกลาง ภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ท าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์แผนงาน/ โครงการ ในระดับกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง 
ที่เกี่ยวข้อง 

    1) ลักษณะภูมิประเทศ 
 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จ ังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รวมกัน 13,881.754 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติต่อกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
    (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) 
 ทิศใต้ ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
    (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัด 
    ภาคกลางตอนกลาง 
    (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี)   
 ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพเมียนมาร์ 
 ม ีช ายฝั ่งทะ เลยาว  359 ก ิโ ล เมตร  ประกอบด ้วยจ ังหว ัดสม ุทรสาคร  
42 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงคราม 23 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรี 82 กิโลเมตร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 212 กิโลเมตร และเป็นปากแม่น้ าส าคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่
ทะเลอ่าวไทย คือแม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าเพชรบุรี และแม่น้ าปราณบุรี  
ด้านทิศตะวันตกในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะเป็นที่ราบสูง
และภูเขาสูงชัน แล้วค่อยลาดต่ าลงมาทางทิศตะวันออกเกิด เป็นสันปันน้ าแบ่งน้ าส่วน
หนึ ่งไหลลงสู ่พม่า และอีกส่วนหนึ ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ า ของแม่น้ า
เพชรบุรี แม่น้ าปราณบุรี และมีแม่น้ าล าคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาค
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กลา งตอนล ่า ง  2  จ ึง เ หมาะแก ่ก า รท  าน า  ท  า ส วน  ท  าน า เกล ือการประม ง  
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
    2) ลักษณะภูมิอากาศ  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่  
 1) ฤดูร้อนช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
 2) ฤดูฝนช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
 3) ฤดูหนาวช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
 ซึ่งสภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียง ใต้ในฤดูฝน อิทธิพลของลมที่พัดมาจากทิศใต้และอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิ เฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส  
3) แหล่งน้ าส าคัญ 
 แม่น้ าท่าจีน เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีต้นก าเนิดจากแม่น้ า
เจ้าพระยาที ่ อ าเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที ่จ ังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม และไหลผ่านอ าเภอกระทุ่ม แบน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ก่อนที่
จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาครความยาว 325 กิโลเมตร 
ซึ่งเป็นสายน้ าธรรมชาติที่ใช้เพ่ือการเกษตร ครัวเรือนและการคมนาคมขนส่งทางน้ า 
 แม่น้ าแม่กลอง เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีต้นก าเนิดจาก
จังหวัด กาญจนบุรีไหลผ่าน จังหวัดราชบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
ความยาว 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้ เพ่ือการเกษตร และการคมนาคมขนส่งทาง
น้ า 
 แม่น้ าเพชรบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดเพชรบุรีมีต้นก าเนิดจากเทือกเขา
สูงทางด้าน ตะวันตก ของจังหวัดไหลผ่านอ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง อ าเภอ
บ้านลาด อ าเภอเมือง แล้วลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ ่งเป็น
แม่น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตร 
 แม่น้ าปราณบุร ี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์เกิดจาก
เทือกเขาตะนาวศรี ผ่านอ าเภอ หัวหิน อ าเภอปราณบุรี ลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากน้ า
ปราณบุรีซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้เพื่อการเกษตร นอกจากนี้ยังมี แหล่งกักน้ าขนาดใหญ่ที่ใช้ใน
การชลประทาน และเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ าที ่ส าคัญสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ คือ 
เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
   3) โครงสร้างพื้นฐาน 
        (1) ด้านการใช้ไฟฟ้า 
 จากข ้อม ูลสถ ิต ิผู ้ใช ้ไฟฟ้าและการจ  าหน ่ายพล ังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2561 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้ม
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใน ปี 2561 กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 11 ,927 ล้านหน่วย จากจ านวน
ผู้ใช้ไฟฟ้า 753,8413 ราย ส าหรับจังหวัดที่มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
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สมุทรสาคร 254,121 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 227 ,243 ราย เพชรบุรี 204 ,601 
ราย และสมุทรสงคราม 67,876 ราย ตามล าดับ ดังนี้ ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของกลุ่มจั งหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 

จังหวัด รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561 

เพชรบุรี 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 180,423 186,502 193,627 199,306 204,601 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย) 1,308 1,317 1,395 1,464 1,517 

ประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 204,451 211,656 217,641 222,641 227,243 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย) 1,474 1,494 1,625 1,665 1,725 

สมุทรสงคราม 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 61,527 36,139 65,020 66,601 67,876 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย) 351 378 403 415 425 

สมุทรสาคร 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 223,722 231,697 239,255 247,147 254,121 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย) 7,405 7,645 7,931 8,025 8,259 

กลุ่มจังหวัด 
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 670,123 692,994 715,543 735,693 753,841 

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (ล้านหน่วย) 10,539 10,836 11,355 11,570 11,927 

 ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561 
 

        (2) ด้านการใช้น้ าประปา 
 จากข้อมูลสถิติการผลิตและการจ าหน่ายน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ปีงบประมาณ 2557 – 2561 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้ม
ปริมาณการใช้น้ าประปาเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องทุกปี โดยในปี 2561 กลุ ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 2 มีปร ิมาณการใช ้น้ าประปารวมทั ้งสิ ้น 135.6 ล ้านลบม.  
จากจ านวนผู ้ใช ้ น้ าประปา 284 ,576 ราย ส ่วนใหญ่อยู ่ในจ ังหวัดสมุทรสาคร 
133 ,325 ราย ประจวบคีร ีข ันธ ์ 65 ,093 ราย เพชรบุร ี 53 ,181 ราย และ
สมุทรสงคราม 33,040 ราย ตามล าดับ ดังนี้  
ตารางที่ 1.2 แสดงจ านวนผู้ใช้น้ าและปริมาณน้ าที่ใช้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
2 จังหวัด 
 

จังหวัด รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561 

เพชรบุรี 
ผู้ใช้น้ า (ราย) 46,348 48,373 50,261 52,040 53,118 

ประมาณการใช้(ล้านลูกบาศก์เมตร) 12.5 13.2 13.6 13.2 13.4 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้ใช้น้ า (ราย) 51,387 55,178 58,799 62,312 65,093 

ประมาณการใช้(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 

17.6 19.1 21.7 21.9 22.9 
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จังหวัด รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561 

สมุทรสงคราม 
ผู้ใช้น้ า (ราย) 28,360 29,687 31,073 32,181 33,040 

ประมาณการใช้(ล้านลูกบาศก์เมตร) 7.3 8.0 8.6 8.6 8.6 

สมุทรสาคร 
ผู้ใช้น้ า (ราย) 104,221 111,234 119,362 125,941 133,325 

ประมาณการใช้(ล้านลูกบาศก์เมตร) 81.4 84.7 88.6 90.6 90.7 

กลุ่มจังหวัด 
ผู้ใช้น้ า (ราย) 230,316 244,472 259,495 272,474 284,576 

ประมาณการใช้(ล้านลูกบาศก์เมตร) 118.8 125 132.5 134.3 135.6 

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค 2561 

        (3) การคมนาคม 
 ทางบก ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม เส้นทางกรุงเทพฯ 
- นครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อีกเส้นทางหนึ่งคือทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร - 
สมุทรสงคราม - ราชบุรี (แยกวังมะนาว) - เพชรบุรี 
 ทางรถไฟ ใช้ขบวนรถไฟสายใต้ คือ เริ่มจากสถานีรถไฟหัวลาโพง (กรุงเทพฯ) 
และสถาน ีรถไฟ ธนบ ุร ี (บางกอกน ้อย)  ผ ่านนครปฐม ราชบ ุร ี เพชรบ ุร ี และ
ประจวบคีรีขันธ์ อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นขบวนรถไฟท้องถิ่นเริ่ม จากสถานีวงเวียนใหญ่ -
มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และจากสถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม - แม่กลอง  
 ทางน้ า มีท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ และ  
ท่าเทียบเรือเพื่อการประมงในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการทางคมนาคมขนส่งทางน้ าภายในจังหวัด 
 ทางอากาศ มีเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น คือ ท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้าย) 

 (4) ด้านสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง และมี
สถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 16 แห่ง โดยแบ่งเป็นรายจังหวัดดังนี้  
ตารางที ่ 1 .3  แสดงสถานศ ึกษากลุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนล ่า ง  2  จ ังหว ัด 
สถาบันอุดมศึกษา 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 

เพชรบุรี 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
3. มหาว ิทยาล ัยนานาชาต ิแสตมฟอร ์ด 
วิทยาเขตหัวหิน (อ.ชะอ า) 
4. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ 

1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
4. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 
5. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 
6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 
การจัดการวังไกลกังวล 
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จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ 

1.  มหาว ิทยาล ัย เทคโน โลย ีร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตหัวหิน 

1. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
2. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

สมุทรสงคราม 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยา
เขตสมุทรสงคราม 

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
2. วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม 
3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

สมุทรสาคร 
วิททยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 
ที่มา: จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 

 (5) ด้านศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่น ับถ ือศาสนาพุทธ ม ีศาสนสถานจ  านวน 738 แห ่ง 
ประกอบด้วย วัด 687 แห่ง มัสยิด 25 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 26 แห่ง  
 (6) ด้านสาธารณสุข 
มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ / เอกชน ทั ้งสิ ้นจ  านวน 331 แห่ง แยกเป็น
โรงพยาบาล 29 แห่ง สถานีอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 302 แห่ง  
 (7) ข้อมูลการปกครอง 
 เขตการปกครองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เบ่งเขตการปกครองเป็น 4 
จังหวัด 22 อ าเภอ 217 ต าบล 1 ,707 หมู่บ้าน 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 
เทศบาลนคร 6 เทศบาลเมือง 45 เทศบาลต าบล 163 องค์การบริการส่วนต าบล ดังนี้ 
ตารางที่ 1.4 แสดงเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล
นคร 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

เพชรบุรี 8 93 698 1 - 2 13 69 
ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 435 1 - 2 14 44 
สมุทรสงคราม 3 36 284 1 - 1 8 26 
สมุทรสาคร 3 40 290 1 2 1 10 24 
รวม 22 217 1,707 4 2 6 45 163 

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2561  
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   4) ด้านเศรษฐกิจ 
 (1) ภาคการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
และเต ิบโต อย ่างต ่อเนื ่อง ทั ้งนี ้เป ็นผลมาจากพื ้นฐานของทร ัพยากรธรรมชาติ  
และทรัพยากรด้านวิถีช ุมชน ที ่มีความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที ่ ซึ ่งส่วนใหญ่ยังเป็น
น ักท ่อง เที ่ยวชาวไทยที ่ประท ับใจ ในเส ้นทางท ่อ ง เที ่ยวที ่ม ีความหลากหลาย  
ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน
ประกอบกับต าแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ใกล้เมืองหลวง ท าให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ติดอันดับแรก ๆ ของสถานที่ตากอากาศส าหรับ ชาวกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นรายจังหวัดดังนี้ 
ตารางที่ 1.7 แสดงจ านวนรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(พ.ศ.2557-2561) 

จังหวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560-2561 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

เพชรบุรี 19,117.01 20,740.42 25,430.67 29,413.34 31,574.46 7.35 

ประจวบคีรีขันธ์ 25,905.56 28,268.48 31,069.17 39,714.82 42,146.80 6.12 

สมุทรสงคราม 1,531.96 1,910.02 2,109.49 2,736.69 3,018.70 10.30 

สมุทรสาคร 1,967.81 2,177.10 2,305.23 2,478.32 2,630.26 6.13 

กลุ ่มจ ังหวัดภาค

กลางตอนล่าง 2 

48,522.34 53,096.02 60,914.56 74,343.17 79,370.22 6.76 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ :  
จ านวนรายได้ปี 2557 และ 2558 ของจังหวัดเพชรบุรีใช้ข้อมูลของอ าเภอชะอ าเป็นฐานข้อมูล  
จ านวนรายได้ปี 2559 - 2561 ของจังหวัดเพชรบุรีใช้ข้อมูลทั้งจังหวัดเป็นฐานข้อมูล 
จ านวนรายได้ปี 2557 และ 2558  ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้ข้อมูลของอ าเภอหัวหินเป็นฐานข้อมูล  
จ านวนรายได้ปี 2559-2561 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช้ข้อมูลทั้งจังหวัดเป็นฐานข้อมูล 
 (2) การค้าชายแดน 
 ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับด่านมูด่อง จังหวัดมะริด นับเป็นจุดเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์ ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งด้านการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาเป็นเวลาช้านาน ในอดีตเป็นเพียง
ค้าขายกันระหว่างชุมชนด่านสิงขรกับชุมชนมูด่อง จนต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น จุด
ผ่อนปรนทางการค้าเมื่อปี พ.ศ. 2541 และยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 
ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีมูลค่า การน าเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรเฉลี่ยอยู่ที่ 
123-197 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากเส้นทาง คมนาคมในฝั่งเมียน
มาไม่สะดวก 
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 ปัจจุบันมีการปรับปรุงเส้นทางในฝั ่งเมียนมาร์จากด่านสิงขรไปจังหวัดมะริด
ระยะทาง 180 กิโลเมตร ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนด่านสิงขรในปีพ.ศ. 2560 
เพิ่มขึ้นถึง 486 ล้านบาท ดังตารางที่ 3-24 โดย ภาครัฐและเอกชนของเมียนมาเป็น
ผู้ด าเนินการคาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งคาดการณ์ว่าหากเปิดด่านถาวรได้ ผนวก 
กับเส้นทางคมนาคมแล้วเสร็จทั้งระบบ จะท าให้มูลค่าการน าเข้า -ส่งออกเพิ่มขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด และส่งผลให้การ ส่งออกสินค้าประมงจากเมืองมะริดมายังฝั่งประเทศไทย
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
 (3) ภาคอุตสาหกรรม 
 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีจ านวนโรงงาน 7 ,988 แห่ง ใช้เง ินทุน 
406,557 ล้านบาท จ านวนคนงานรวม 383 ,630 คน โดยจ านวนโรงงานจะกระจุก
ตัวที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนใหญ่ถึง 6 ,191 แห่ง ใช้เงินทุน จ านวน 294 ,858 
ล้านบาท มีคนงานรวม 332 ,371 คน สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดสาม
อันดับ แรกของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต่ง
แปรรูปสัตว์น้ าและห้องเย็น อุตสาหกรรมผลิต และอุตสาหกรรมพลาสติก ดังนี้  
ตารางที ่ 1.8 แสดงจ านวนโรงงานและแรงงานภาคอุตสาหกรรมในกลุ ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด 

2558 2559 2560 

จ านวน 

โรงงาน 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

รวม 

จ านวน 

โรงงาน 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

รวม 

จ านวน 

โรงงาน 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

คนงาน 

รวม 

เพชรบุรี 752 47,372 23,354 769 51,847 23,799 772 52,416 24,117 

ประจวบคีรีขันธ์ 620 41,266 20,843 683 50,430 16,730 710 50,540 17,233 

สมุทรสงคราม 282 7,323 8,467 306 8,945 9,180 315 8,744 9,909 

สมุทรสาคร 6,122 271,376 326,591 6,037 292,626 328,332 6,191 294,858 332,371 

กลุ่มจังหวัด 7,776 367,337 379,255 7,795 403,847 378,041 7,988 406,557 383,630 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  
 (4) ภาคเกษตรกรรม (พืช) 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีเนื ้อที่ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร จ านวน 
3 ,259 ,886 ไร ่ เป ็น พื ้นที ่ท  าฟาร์ม จ  านวน 416 ,711 แห่ง นาข้าว จ  านวน 
626,316 ไร่ พื้นไร่ จ านวน 1,627,579 ไร่ สวนผลไม้ยืนต้น จ านวน 44 ,915 ไร่ 
สวนผักไม้ดอก/ไม่ประดับ จ านวน 544 ,365 ไร่ และใช้ทางการเกษตรด้านอื่นๆ 
จ านวน 3,467,690 ไร่โดยแบ่งรายจังหวัดดังนี้  
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ตารางที่ 1.9 แสดงพ้ืนที่เกษตรกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด เนื้อที่ใช้
ประโยชน์

ด้าน
การเกษตร 

(ไร่) 

พ้ืนที่ท า
ฟาร์ม 
(แห่ง) 

นาข้าว 
(ไร่) 

พ้ืชไร่  
(ไร่) 

สวน
ผลไม้ยืน
ต้น (ไร่) 

สวนผัก ไม้
ดอก/ไม้
ประดับ 

การเกษตร
ด้านอ่ินๆ 

เพชรบุรี 754,735 349,540 153,875 100,273 5,851 145,196 754,735 
ประจวบคีรีขันธ์ 2,109,203 47,888 472,441 1,364,646 26,406 197,822 2,109,203 
สมุทรสงคราม 211,063 3,875 - 121,653 3,970 81,565 211,063 
สมุทรสาคร 184,885 15,408 - 41,007 8,688 119,782 184,885 
กลุ่มจังหวัด 3,259,886 416,711 626,316 1,627,579 44,915 544,365 3,259,886 

 ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2562 

 ผลผลิตภาคการเกษตรที่ส าคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ 
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวสับปะรด และมะนาว มีพื้นที่การเกษตรรวมกันทั้งสิ้น
ประมาณ 1 ล้านไร่ 
 ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีทั้งข้าวนาปี
และข้าวนาปรัง โดยข้าวนาปีแต่มีพื้นที่เพาะปลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีซึ ่งมีอัตรา
เติบโตของผลผลิตผกผัน โดยในปี พ.ศ. 2559 ลดลง 7% และในปี พ.ศ. 2560 
เพิ่มขึ้น 1 % ส่วนข้าวนาปัง ข้อมูล พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสงครามมีจ านวนพื้นที่
เพิ่มขึ้นสูง มากจาก 156 ไร่ เป็น 1,236 ไร่ ท าให้มีผลผลิตมากขึ้นสูงสอดคล้องกัน 
จาก 111 ตัน เป็น 597 ตัน 
 มะพร้าว เป ็นพืชเศรษฐกิจเป ็นไม้ผลเพียงชนิดเด ียวที ่ม ีการป ลูกในพื ้นที่ 
ทุกจังหวัด แนวโน้มการ เพาะปลูกพื้นที ่ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งนี ้ยังประสบปัญหา  
การน าเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศท าให้มะพร้าวของไทยมี ราคาลดลง จ านวนไร่คงตัว
อยู่ประมาณ 460,000 ไร่ แต่มีจ านวนผลผลิตลดลง 2-3% ต่อปี 
 สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยมีพื้นที่ปลูกจ านวน 
260,046 ไร่ มี จ านวนพื้นที่เพราะปลูกเพิ่มขึ้น ปีละ 7-8 % ให้ผลผลิตมากขึ้นมีปี  
7-10 % ส่งผลให้ราคาสับปะรดปี 2561 ตกต่ําใน รอบ 11 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 
เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตสับปะรดเกินความต้องการของตลาด  
 มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ท ารายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด โดยมีพื้นที่
เพาะปลูกคงตัวอยู่ ประมาณ 51,000 ไร่ ผลผลิตต่อปีเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 2-4 % 
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ตารางที่  1.10 แสดงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด 

ข้าวนาปี 
2558 2559 2560 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เพชรบุรี 296,278 204,627 289,808 197,733 286,132 200,292 

ประจวบคีรีขันธ์ 21,350 11,081 8,537 4,192 8,489 4,457 

สมุทรสงคราม 3,562 2,511 2,639 1,852 2,595 1,842 

สมุทรสาคร 7,993 5,610 6,048 4,208 5,964 4,240 

กลุ่มจังหวัด 329,183 223,829 307,072 207,985 303,180 210,831 

 

จังหวัด 

ข้าวนาปรัง 
2558 2559 2560 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เพชรบุรี 6,809 4,641 7,562 5,333 17,313 12,364 

ประจวบคีรีขันธ์ 31,013 17,884 2,190 983 1,479 802 

สมุทรสงคราม 451 278 156 111 1,236 597 

สมุทรสาคร 4,537 2,935 3,550 2,232 4,134 2,858 

กลุ่มจังหวัด 42,810 26,038 13,458 8,659 24,162 16,621 

 

จังหวัด 

มะพร้าว 
2558 2559 2560 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เพชรบุรี 6,933 5,993 7,025 4,896 7,173 4,374 

ประจวบคีรีขันธ์ 422,518 277,231 418,074 271,184 418,976 264,054 

สมุทรสงคราม 33,629 27,115 33,733 25,106 33,582 25,451 

สมุทรสาคร 1,704 1,411 1,694 1,370 1,663 1,164 

กลุ่มจังหวัด 464,784 311,750 460,526 302,556 461,394 295,043 
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จังหวัด 

สับปะรด 
2558 2559 2560 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เพชรบุรี 28,720 95,862 32,188 108,085 32,547 110,020 

ประจวบคีรีขันธ์ 195,592 788,239 210,356 841,348 227,499 933,856 

สมุทรสงคราม - - - - - - 

สมุทรสาคร - - - - - - 

กลุ่มจังหวัด 224,312 884,101 242,544 949,433 260,046 1,043,876 

 

จังหวัด 

มะนาว 
2558 2559 2560 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

เพชรบุรี 34,425 69,882 34,716 72,101 34,611 76,047 

ประจวบคีรีขันธ์ 1,942 2,246 1,975 2,273 1,786 2,200 

สมุทรสงคราม - - - - - - 

สมุทรสาคร 15,224 16,153 15,130 15,593 15,160 15,296 

กลุ่มจังหวัด 51,591 88,281 51,821 89,967 51,557 93,543 

 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 
 
 (5) ภาคการประมง 
 การผลิตภาคการเกษตร (ประมง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.38 ของมูลค่า
ผลผลิตมวลรวมของกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนของมูลค่า
การประมงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสูงที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ต่ าสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนับว่าผลผลิตประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผลผลิตประมงของประเทศ และผลผลิตประมงของกลุ่มจังหวัด
ยังเชื่อมโยงไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและห้องเย็นภายในกลุ่มจังหวัด 
ซึ่งมีตัวเลขและสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 ด้วยพื้นที ่ของกลุ ่มจังหวัดตั ้งอยู ่บริเวณอ่าวไทยตอนในค่อนมาทางตะวันตก  
โดยจังหวัด สมุทรสาครและ สมุทรสงครามพื้นท้องน้ าจะเป็นดินโคลน จังหวัดเพชรบุรี 
มีลักษณะพื้นที่ท้องน้ าส่วนใหญ่เป็นดินโคลน ปนทราย อีกทั้ง 3 จังหวัดนี้ยังมีแม่น้ า 
ท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุรีไหลลงสู่ทะเล ในขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะ  
ที ่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ คือพื้นท้องน้ าบริเวณชายฝั ่งซึ ่งเป็นทรายและมีแม่น้ า 
ปราณบุรีไหลลงทะเล แต่เป็น แม่น้ าสายที ่ไม่ใหญ่มาก ดังนั ้นอิทธิพลของตะกอน 
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ที ่ถ ูกพัดพามาจากแม่น้ า ลงสู ่ปากแม่น้ าถ ือว ่าม ีน ้อยมากเมื ่อเปร ียบเทียบกับอีก  
3 จังหวัด ด้วยลักษณะพ้ืนท้องน้ าและปริมาณตะกอนบริเวณชายฝั่งที่ถูกพัดมากับแม่น้ า 
ที ่แตกต ่า งก ัน  ส ่งผล ให ้ชน ิดของส ัตว ์น้ าและการ เลี ้ย งส ัตว ์น้ าบร ิเ วณชายฝั ่ง  
มีรูปแบบที่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 1.11 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการประมงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 
2560 

มูลค่าการผลิตภาคการ
ประมง 

% ภาคการประมงต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

เพชรบุรี 62,897 672 1.07 
ประจวบคีรีขันธ์ 86,972 4,853 5.58 
สมุทรสงคราม 20,841 429 2.06 
สมุทรสาคร 366,207 17,571 4.80 
กลุ่มจังหวัด 536,917 23,524 4.38 

 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 

 (6) ปศุสัตว์ 
 ผลผลิตปศุสัตว์ที ่ส  าคัญของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ โคนม  
และโคเนื้อ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ ่งเป็น
แหล่งผลิตน้ านมดิบและโคเนื ้อที ่ส าคัญของประเทศ จากข้อมูลสถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่ากลุ ่มจังหวัดฯ มีสัดส่วนการผลิตน้ านมดิบและ 
โคเนื้อคิดเป็น ร้อยละ 7.2 และ 4.8 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ  
ตารางที่ 1.12 แสดงจ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญ (โคเนื้อ-โคนม) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด 
จ านวนโคเนื้อ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
เพชรบุรี 115,570 123,093 110,016 27,931 25,906 25,875 
ประจวบคีรีขันธ์ 99,933 104,070 107,671 21,482 21,720 22,095 
สมุทรสงคราม 514 496 470 87 90 89 
สมุทรสาคร 270 275 255 44 45 50 
กลุ่มจังหวัด 216,287 227,934 218,412 49,544 47,761 48,109 
ประเทศ 4,482,799 4,595,463 4,685,953 913,578 937,951 995,281 
สัดส่วน 

กลุ่มจังหวัด 

4.8 5.0 4.7 5.4 5.1 4.8 
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จังหวัด 
จ านวนโคนม (ตัว) ปริมาณน้ านมดิบ (ตัน) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
เพชรบุรี 9,255 10,116 11,742 22,443 17,551 21,032 
ประจวบคีรีขันธ์ 34,448 35,651 34,545 66,861 62,659 64,574 
สมุทรสงคราม - - - - - - 
สมุทรสาคร - - - - - - 
กลุ่มจังหวัด 43,703 45,767 46,287 89,304 80,210 85,606 
ประเทศ 608,094 626,171 645,261 1,179,338 1,193,737 1,191,143 
ส ัด ส ่ว น ก ลุ ่ม

จ ัง ห ว ัด ต ่อ

ประเทศ 

7.2 7.3 7.2 7.6 6.7 7.2 

 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560 

 5) ด้านสังคมและความม่ันคง 
 จ านวนประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จากระบบสถิติทางการกรมการ
ปกครอง พ.ศ. 2561 มีประชากรรวม จ านวน 1 ,804,864 คน ประชากรชาย 
จ านวน 878,683 คน และประชากรหญิง จ านวน 926 ,181 คน โดยแบ่งเป็นราย
จังหวัด ได้ดังนี้  
ตารางที่ 1.13 แสดงสถิติประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด  

จังหวัด รายการข้อมูล 2559 2560 2561 

เพชรบุรี 
ประชากรรวม 480,652 482,375 484,294 
ชาย 232,821 233,665 234,805 
หญิง 247,831 248,710 249,489 

ประจวบคีรีขันธ์ 
ประชากรรวม 539,534 543,979 548,815 
ชาย 267,149 269,102 271,803 
หญิง 272,345 274,877 277,012 

สมุทรสงคราม 
ประชากรรวม 194,069 193,902 193,791 
ชาย 93,179 39,084 92,901 
หญิง 100,890 100,818 100,890 

สมุทรสาคร 
ประชากรรวม 556,719 568,465 577,964 
ชาย 268,832 274,645 279,174 
หญิง 287,887 293,820 298,790 

กลุ่มจังหวัด 
ประชากรรวม 1,770,974 1,788,721 1,804,864 
ชาย 861,981 870,496 878,683 
หญิง 908,953 918,225 926,181 

 ที่มา : กรมการปกครอง พ.ศ. 2561 
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 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ ่มจ ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย  
ดิน ป่าไม้ ทะเล และชายฝั่ง ที่มีความส าคัญเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก  
การประมง การท่องเที ่ยว ที ่สร้างรายได้ให้กับประชากรใน พื้นที ่ โดยในช่วงเวลา  
ที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ส าคัญอันดับแรก
คือ ปัญหา ชายฝั ่งทะเลถูกท าลาย ซึ ่งส ่งผลกระทบโดยตรงต่อชีว ิตความเป็นอยู่  
ของประชาชน การประกอบอาชีพการเกษตร และ การท่องเที ่ยวด้วย ด้านปัจจัย  
ที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) 
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) การรุกล้ าพื ้นที ่ป่าชายเลน (Mangrove Forest 
Encroachment) การพัฒนาแหล่ง ท่องเที ่ยวทางทะเลและชายฝั ่ง (Coastal and 
Marine tourism Development ) และการสร้างสิ ่งก่อสร้างทางทะเล ขนาดใหญ่
บริเวณแนวพื้นที่ชายฝั่ง ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงส่งผลให้สัตว์น้ าวัยอ่อนลดลง  
ท าให้จ านวนทรัพยากร ทางทะเลลดปริมาณลงอย่างมาก 

 

 

แผนภาพท่ี 1 ทรัพยากรธรรมชาตแิละประเด็นส าคญัของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

 (1) กัดเซาะชายฝั่ง 
 พื ้นที ่ของทุกจ ังหว ัดในกลุ ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ต ิดกับทะเล มีเส ้นทาง 
ที่ต่อเนื่องกันในเขตชายฝั่ง ทะเลอ่าวไทย บริเวณตลอดแนวชายฝังมีความอุดมสมบูรณ์
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด และเกิดการประกอบ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
ชายฝั่งตามเขตพื้นที่ต่างๆ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ แหล่งดูนก นาเกลื อ 
ทะเลโคลน ป่าชายเลน และทะเลที ่สวยงาม อย่างไรก็ตามปัญหาการกัดเซาะ  
ชายฝั่งทะเล ท าให้พ้ืนที่ท าการเกษตร ป่าชายเลน ถูกท าลาย กลายสภาพเป็นทะเลมาก
ขึ้นทุกปี 
 จากการส ารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลเกิดขึ้นใน ทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะชายฝั่งทะเล
ของกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที ่มีความ ยาวประมาณ 402.8 กิโลเมตร  
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ซึ ่งแนวชายฝั ่งทะเลของกลุ ่มจังหวัดฯ ที ่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ง ระยะทาง 
168.27 กิโลเมตร และได้มีการด าเนินการแก้ไขแล้วมีระยะทางประมาณ 157.16 
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 93.40 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวตามแนวชายฝั ่งประมาณ 42.08 กิโลเมตร  
มีการด าเนินการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 40.79 กิโลเมตร ยังคงมีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะอีก 4.48 กิโลเมตร 
 จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 24.18 กิโลเมตร  
มีการด าเนินการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 15.66 กิโลเมตร ยังคงมีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะอีก 2.63 กิโลเมตร 
 จังหว ัดเพชรบุร ี ม ีความยาวตามแนวชายฝั ่งประมาณ 89.71 กิโลเมตร  
มีการด าเนินการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 42.59 กิโล เมตร ยังคงมีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะอีก 7.67 กิโลเมตร 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 246.83 กิโลเมตร 
มีการด าเนินการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 58.18 กิโลเมตร ยังคงมีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะอีก 4.75 กิโลเมตร 
ตารางที่ 1.14 การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 

หน่วย : กิโลเมตร 
จังหวัด พื้นที่ยังคงกัดเซาะ พื้นที่ที่ด าเนินการแก้ไขแล้ว 

เพชรบุรี 6.45 42.59 
ประจวบคีรีขันธ์ 4.75 58.18 
สมุทรสงคราม 0.14 15.66 
สมุทรสาคร - 40.79 
กลุ่มจังหวัด 11.12 157.22 

 
พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กิโลเมตร) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
14.5 10.9 11.12 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 3 

 (2) ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน 
 พื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ ่มจังหวัดกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ ซึ ่งเป็น
รากฐานที่ส าคัญต่อภาคเกษตรกรรม และการท่องเที ่ยว เช่น อุทยานแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ทั ้งนี ้พื ้นที่ 
ป่าชายเลยยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั ่งทะเล ซึ ่งส่งผลดี  
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ต่อทั้งการป้องกันกัดเซาะ ชายฝั่ง การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน
ของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ ทั ้งนี ้ พื้นที ่ป่าไม้มีอัตรา เพิ่มขึ ้นเล็กน้อยไม่ถึ ง 1 % 
(0.23 - 0.63 %) ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 และป่าชายเลนมีอัตรา
เพิ่มขึ้น ในปีพ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 0.17 % และปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นถึง 12.74 % 
โดยพ้ืนที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้ 
ตารางที่ 1.15 แสดงพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ป่าชายเลนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 จังหวัด 

จังหวัด พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) พื้นที่ป่าชายเลน (ไร่) 
เพชรบุรี 2,202,439 24,284 
ประจวบคีรีขันธ์ 1,535,888 15,684 
สมุทรสงคราม 16,449 16,824 
สมุทรสาคร 22,440 62,495 
กลุ่มจังหวัด 3,777,217 5,703 

 ที่มา : ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 

 ตารางที่ 1.16 แสดงพ้ืนที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

จังหวัด พ.ศ. 2558 
เนื้อที่ป่า (ไร่) 

พ.ศ. 2559 
เนื้อที่ป่า (ไร่) 

พ.ศ.2560 
เนื้อที่ป่า (ไร่) 

พ.ศ. 2561 
เนื้อที่ป่า (ไร่) 

เพชรบุรี 2,203,794 2,203,742 2,201,931 2,202,439 
ประจวบคีรีขันธ์ 1,489,963 1,500,769 1,512,233 14,535,888 
สมุทรสงคราม 18,094 17,831 17,216 16,449 
สมุทรสาคร 24,031 22,590 22,212 22,440 
กลุ่มจังหวัด 3,735,883 3,744,931 3,753,593 3,777,217 

 ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2561  

จังหวัด ร้อยละเพิ่มขึ้น 
พ.ศ. 2558 - 2559 

ร้อยละเพิ่มขึ้น 
พ.ศ. 2559 - 2560 

ร้อยละเพิ่มขึ้น 
พ.ศ. 2560 - 2561 

เพชรบุรี -0.00 -0.08 0.02 
ประจวบคีรีขันธ์ 0.73 0.76 1.56 
สมุทรสงคราม -1.45 -3.45 -4.46 
สมุทรสาคร -6.00 -1.67 1.03 
กลุ่มจังหวัด 0.24 0.23 0.63 

 ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2561 
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 (3) ทรัพยากรดิน 
 ลักษณะของดินในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดฯ มีความหลากหลายสามารถ 
ท าการเกษตรได ้หลายร ูปแบบ ทั ้งท านา ปล ูกพ ืชไม ้ผล พ ืชไร ่ โดยจากข ้อม ูล  
การใช้ประโยชน์ที ่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที ่ของ  
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และป่าไม้  
 สมุทรสาครและ สมุทรสงคราม สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  
  1)  ด ินที ่ม ีล ักษณะเป ็นด ิน เลน  อยู ่ใ น พื ้นที ่ที ่ต ิด ทะ เล  เนื ้อด ิน เค ็ม 
จัดเป็นดินเหนียว โดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ส าหรับท านาเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง เลี ้ยงปลา
กะพง และปลาน้ ากร่อยต่าง ๆ พ้ืนที่บางส่วนใช้ท าสวนมะพร้าว  
  2) ดินเหนียวซึ่งมีดินร่วนปน อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากทะเลออกไป ทั้งที่น้ า
ทะเลท่วมถึง และท่วมไม่ถึงใช้เป็นที่ท าการเกษตรกรรม ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก 
 เพชรบุรี ลักษณะดินของจังหวัดส่วนใหญ่เป็น 
  1) ดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายในพ้ืนที่บริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด 
  2) ดินเหนียวถึงดินร่วนปนกรวดและเศษหินในบริเวณที่ราบสูงทางด้านตะวันตก 
  3) ดินร่วนเหนียวในบริเวณพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออก 
 ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะการเกิดของดินจ าแนกได้ ดังนี้ 
  1) ดินเหนียว-ดินทรายหรือดินทรายในเปลือกหอยทะเลส่วนบริเวณ 
ริมชายฝั่งทะเลน้ าทะเลพัดทราย ลงมากองไว้ 
  2) ดินร่วนปนทราย อาจจะมีดินเหนียวเป็นจุดบริเวณที่ราบสองฝั่งน้ า หรือ
พ้ืนที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดกึ่งลาดชัน 
  3) ดินทราย หรือหินค่อนข้างเป็นทราย พบในบริเวณพื้นที ่ใกล้ภ ูเขา  
เกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่   ของดินเนื้อหยาบ ได้แก่ หิน ทราย หรือหินแกรนิตท าให้เกิดดิน 
ประเด็นปัญหาที่พบ 
• ปัญหาดินเค็ม มีปริมาณเกลือโซเดียมมากเกินไป 
• ปัญหาดินเปรี้ยวมีธาตุก ามะถันปะปน 
• ปัญหาดินทรายจัด ไม่อุ้มน้ าและแร่ธาตุอาหารต่ า 
• ปัญหาดินตื้น มีเศษหินและกรวด ยากต่อการไถพรวน 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
-   ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
  ข้อมูลจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 
 ประเด็นที่  1 ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยฝั่ งตะวันตกประสบปัญหาการกัดเซาะ 
อย่างรุนแรง วิกฤตและต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีชายฝั่งทะเลยาวต่อเนื่องประมาณ 402.8 กิโลเมตร ปัญหา
การกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลของทั้ง 4 จังหวัดเฉลี่ยปีละประมาณ 5 เมตร สร้างความเสียหาย



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๒๘ 

ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการประมงชายฝั่ง และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของชุมชน และมี ผลกระทบต่อความสวยงาม
ของชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ สร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวและ 
เศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด 
 ประเด็นที่ 2 ปัญหาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย  
ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ (ภูเขา สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แม่น้ าชายหาด ฯลฯ) สถานที่ 
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และ มีความพร้อมด้านบริ การ โดยมีโครงการ
พระราชด าริ มีความเป็นอัตลักษณ์ และกิจกรรมนันทนาการที่ภาคเอกชนได้ ริเริ่ม  
มีความพร้อมในด้านการบริการการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงของระบบ  
การท่องเที่ยวและพ้ืนที่ เศรษฐกิจยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ ระบบการเดินทางระหว่าง  
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึงและมีปัญหาการจราจรในช่วง วันหยุดหรือช่วงเทศกาล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเส้นทางพระราม 2 และจุดที่เชื่อมต่ออ าเภอชะอ าและอ าเภอหัวหิน 
กอปรกับรัฐบาลให้ความส าคัญ โดยมีการก าหนดแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว  
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล ตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) 
พ.ศ.2561-2565 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล ตะวันตก ซึ่งมีแนวโน้ม 
ในการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ 
 ประเด็นที่ 3 ด้านการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นรายได้
หลัก ของกลุ่มจังหวัด และเป็นอาชีพหลักของประชาชนในกลุ่มจังหวัด แม้ว่ามูลค่ารายได้
จากผลิตภัณฑ์ด้ านการเกษตร เป็น รองจากภาคอุตสาหกรรม แต่มูลค่าจาก
ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นการแปรรูปสัตว์น้ าซึ่งก็เป็นผลผลิตอุตสาหกรรมด้าน การเกษตร
เช่นกัน เพ่ือรักษาฐานรายได้จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดจึงควร ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยได้
มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์ ส่งเสริมสินค้า OTOP/SMEs การตลาดและ ตลอดทั้งการลด
ต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นที่ 4 การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มจังหวัด มีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เมียนมา เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้ เป็นระบบ  
กลุ่มจังหวัดฯ ควรด าเนินการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับองค์กร
ที่เกี่ยวกับการ ผลิต การค้า และการท่องเที่ยว ณ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในระยะเริ่มต้นก่อน เช่น การลงทุน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือการขนส่งและการท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้า ง 
สถานประกอบการ เช่น โกดังสินค้า หรือ HUB เพ่ือรองรับการเติบโตของการค้าชายแดน
ในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการค้า การลงทุน 
เพ่ือสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การการค้ามูลค่า การลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจได้ 
ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการท าประชาคมจากผู้แทนทุกภาคส่วนจากทั้ง 4 
จังหวัด ทั้งในส่วนความ ต้องการของประชาชน ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ตลอดจนความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค
กลางและกรุงเทพมหานคร กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
โดยเน้นพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร และการพัฒนา  
ขีดความสามารถในการ ผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดทั้งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และเป็นการ พัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
รวมทั้งส่งเสริมการตลาดเพื่อการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยเน้นหนักการเพ่ิมศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเ พ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจ รวมถึง  
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริการการท่องเที่ยว 
รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและ ช่องทางการตลาดเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยว บริการให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ นานาชาติ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ การปักไม้ไผ่ ชะลอคลื่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม การสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และการเรียง 
หินใหญ่กันคลื่นในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นการสูญเสีย
ดินแดน ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย์สินของประชาชน ราชการ และนักลงทุน ตลอด 
ทั้งก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรการ ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นจะต้องหยุดการกัดเซาะ ให้มีประสิทธิผล รวมทั้ง
การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือรักษา 
“ฐาน” ของการลงทุนและสร้างรายได้ในพื้นที ่
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และ
การค้ากับประเทศเ พ่ือนบ้าน  โดยมุ่ ง เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
ในกลุ่มจังหวัด โดยการสร้างโอกาสในการค้า การลงทุน เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ  
และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ รวมถึงการเสริมสร้างการค้า การลงทุน พ้ืนที่
ชายแดน ด่านสิงขร เพ่ือขีดความสามารถในการค้า การลงทุน ณ ด่านสิงขร และเพ่ือ  
เป็นการรองรับการยกระดับด่านสิงขรให้ เป็นด่านถาวรในอนาคต 

-   ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  
 จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พ.ศ. 2560 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(Gross provincial cluster product) เท่ากับ 580,586 ล้านบาท เป็นอับดับที่ 5 
ของกลุ ่มจังหวัดฯ (เพิ่มขึ ้น 9.3 %) และมีผลิตภัณฑ์มวลต่อหัวเท่ากับ  276,503 
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บาท/คน/ปี เป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดฯ (เพ่ิมขึ้น 8.8 %) โดยสาขาการผลิตภาค
นอกการเกษตรมีมูลค่า จ านวน 536 ,220 ล้านบาทคิดเป็น 92.36 % ซึ่งโดดเด่น 
ในด้านการผลิต (แปรรูปสัตว์น้ า) ที่มีมูลค่าสูงถึง 314,405 ล้าน บาท คิดเป็น 58.64 
% ของภาคนอกการเกษตร และคิดเป็น 54.15% ของ GPP กลุ่มจังหวัดฯ และมีอัตรา
เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง ส่วนภาคการเกษตรมีมูลค่า จ านวน 44 ,366 ล้านบาท คิดเป็น 
7.64 % อัตราการเติบโตมีความผกผัน โดยระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2562 มีอัตรา
การเติบโตลดลง 1.8% รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

ตาราง 1.17 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560  

การผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี พ.ศ. 2560 (ล้านบาท) 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวม 
ภาคเกษตร 7,110 15,733 2,478 19,045 44,366 
    เกษตรกรรม การป่าไม้ ประมง 7,110 15,733 2,478 19,045 44,366 
ภาคนอกการเกษตร 61,379 76,379 19,404 379,059 536,220 
    การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2,810 834 135 849 4,628 
    การผลิต 16,435 27,104 1,923 265,943 314,405 
    ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 1,596 1,787 445 8,605 12,433 
    การจัดหาน้ าการจัดการและการบ าบัดน้ า
เสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล 

207 297 155 2,274 2,932 

   การก่อสร้าง 3,354 3,444 1,314 6,972 15,084 
     การขายส่งการขายปลีกและการซ่อมยาน
ยนต์ และจักรยานยนต์ 

6,399 10,824 3,643 55,856 76,723 

    การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3,097 3,293 1,558 5,317 13,264 
    ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 4,229 10,612 295 734 15,870 
    ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 434 652 186 2,302 3,574 
    กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 4,038 4,670 1,672 8,914 19,294 
    กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 2,725 2,541 1,042 5,434 11,743 
    ก ิจกรรมทางวิชาชีพว ิทยาศาสตร ์ และ
เทคนิค 

30 271 7 637 945 

    ก ิจ ก ร รมกา รบร ิห า ร และกา รบร ิก า ร
สนับสนุน 

849 1,086 94 2,484 4,512 

    การบริหารราชการการป้องกันประเทศ 
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

6,490 3,369 956 4,637 15,451 

    การศึกษา 6,092 2,708 1,309 1,746 11,856 
    ก ิจ ก ร ร ม ด ้า น ส ุข ภ า พแ ล ะ ง า น ส ัง ค ม
สงเคราะห์ 

1,974 1,787 913 4,601 9,275 

    ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 172 364 154 566 1,256 
     กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 448 737 601 1,188 2,974 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 68,489 92,112 21,881 398,104 580,586 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (บาท) 143,460 198,434 114,990 411,326 276,503 
ประชากร (1,000 คน) 477 464 190 968 2,100 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560  
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ตารางที่ 1.18 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  (ปี 
พ.ศ. 2557 – 2560 ) 

การผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี พ.ศ. 2557 - 2560 (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 อัตราการเติบโต 

ปี 57-58 

อัตราการเติบโต 

ปี 58 - 59 

อัตราการเติบโต 

ปี 59 - 60 

ภาคเกษตร 44,974 42,123 45,167 44,366 -6.34 6.7 -1.8 
    เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  ก า ร ป ่า ไ ม ้ 
ประมง 

44,974 42,123 45,167 44,366 -6.34 6.7 -1.8 

ภาคนอกการเกษตร 445,768 461,770 485,890 536,220 3.59 5.0 10.4 
    การท าเหมืองแร่และเหมือง
หิน 

3,598 3,460 4,362 4,628 -3.83 20.7 6.1 

    การผลิต 263,977 269,711 280,327 314,405 2.17 3.8 12.2 
    ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบ
ปรับอากาศ 

12,272 11,669 11,972 12,433 -4.91 2.5 3.9 

    การจัดหาน้ าการจัดการและ
การบ าบัดน้ าเสีย ของเสีย และ
สิ่งปฏิกูล 

2,646 2,589 2,801 2,932 -2.15 7.6 4.7 

   การก่อสร้าง 13,216 15,197 15,767 15,084 14.99 3.6 -4.3 
     การขายส่งการขายปลีกและ
ก า ร ซ ่อ ม ย า น ย น ต ์ แ ล ะ
จักรยานยนต์ 

56,615 60,818 68,245 76,723 7.42 10.9 12.4 

    การขนส ่งและสถานที ่เก ็บ
สินค้า 

11,641 12,189 12,487 13,264 4.71 2.4 6.2 

    ที ่พ ักแรมและบร ิการด ้าน
อาหาร 

9,954 11,016 11,918 15,870 10.66 7.6 33.2 

    ข ้อ ม ูล ข ่า ว ส า ร แ ล ะ ก า ร
สื่อสาร 

3,505 3,708 3,473 3,574 5.79 -6.7 2.9 

    กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

15,185 16,799 18,711 19,294 10.63 10.2 3.1 

    กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 11,354 12,199 11,672 11,743 7.44 -4.5 0.6 
    ก ิจ ก ร ร ม ท า ง ว ิช า ช ีพ
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

1,025 1,007 892 945 -1.83 -12.8 5.9 

    กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

3,853 4,081 4,305 4,512 5.91 5.2 4.8 

    ก า ร บ ร ิห า ร ร า ช ก า ร ก า ร
ป ้อ ง ก ัน ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ก า ร
ประกันสังคมภาคบังคับ 

13,380 13,684 14,549 15,451 2.27 5.9 6.2 

    การศึกษา 11,770 11,335 11,293 11,856 -3.70 -0.4 5.0 
    กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ 

8,177 8,547 8,990 9,275 4.53 4.9 3.2 

    ศ ิลปะ  ความบ ัน เท ิง  และ
นันทนาการ 

560 698 1,133 1,256 24.58 38.4 10.8 

     กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 3,041 3,063 2,991 2,974 0.75 -2.4 -0.6 
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การผลิต 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี พ.ศ. 2557 - 2560 (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 อัตราการเติบโต 

ปี 57-58 

อัตราการเติบโต 

ปี 58 - 59 

อัตราการเติบโต 

ปี 59 - 60 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 490,742 503,893 531,057 580,586 2.68 5.1 9.3 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย
ต่อคน (บาท) 

237,746 242,613 254,234 276,503 2.05 4.6 8.8 

ประชากร (1,000 คน) 2,064 2,077 2,089 2,100 0.62 0.6 0.5 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560  

3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 2 
จุดแข็ง (Strengths) 
 S1. เป็นศูนย์กลางการผลิตด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ 
 S2. เป็นท าเลที่ได้เปรียบในการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เนื่องจากเป็น
แหล่งวัตถุดิบประมง และเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว และอาหารทะเล 
 S3. เป็นประตูสู่ภาคใต้ และเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีชายฝั่งที่ยาว
เหมาะสมกับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 S4. มีแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการหลากหลายประเภท (ทะเล ภูเขา น้ าตก) 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 S5. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชผลทางการเกษตร การประมง 
และปศุสัตว์ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมทั้งของ
หวานที่มีคุณภาพระดับประเทศเช่น กล้วยหอมทอง ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาว ตาลโตนด 
โคเนื้อ ขนมหวานไทย 
 S6. มีสินค้าเกษตร GI หลายชนิดในกลุ่มจังหวัด เช่น มะพร้าวทับสะแก ทุเรียนป่า
ละอู ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มะพร้าวน้ าหอมบ้านแพ้ว ล าไย
สีทอง เป็นต้น 
 S7. การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดร่มหุบ) การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยสถาบันการศึกษา เกษตรนวัตวิถี 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 W1. ผู้ประกอบการ SMEs บางส่วนยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล 
 W2. ผู้ประกอบการรายย่อยมีจ านวนมากและมีที่ตั้งกระจายทั่วไป ท าให้ยากต่อ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึง 
 W3. ผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้และจิตส านึกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
มีการลักลอบปล่อยของเสีย 
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 W4. วัตถุดิบน าเข้าที่ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไม่ตรงตาม
มาตรฐานและกฎระเบียบ  
 W5. สถานประกอบการมีขนาดเล็ก ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขยายก าลังการผลิต ได้ไม่
เพียงพอกับค าสั่งซื้อ 
 W5. เกษตรกรบางส่วนยังไม่พร้อมเข้าสู่ระบบเกษตรปลอดภัย เนื่องจากปัญหา
ความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติและขาดแรงจูงใจ 
 W6. ยังไม่มีสถาบันวิจัย หรือแลปตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที ่
(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โอกาส( Opportunities) 
 O1. โครงการสร้างถนนจากมะริดมาด่านสิงขรท าให้เกิดการลงทุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม เอ้ือต่อการค้าและการลงทุน 
 O2. ค่านิยมของผู้บริโภคในด้านสุขภาพสูงขึ้นท าให้ความต้องการสินค้าและอาหาร
ปลอดภัยสูงขึ้น 
 O3. ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ิมโอกาสในการส่งออกสินค้า
ไปยังประเทศในกลุ่มเพ่ิมขึ้น และสามารถน าวัตถุดิบเข้ามาส่งยังประเทศไทยได้โดยสะดวก 
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง 
 O4. นโยบายด้านเกษตรปลอดภัยเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้ผลผลิตทางการ
เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมของไทยให้มีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่แพร่หลายในตลาดโลกมากขึ้น 
 O5. มีสินค้าการเกษตร และแปรรูปที่ก าลังขอขึ้นทะเบียน GI เช่น เกลือสมุทรแม่
กลอง น้ าตาลมะพร้าวแม่กลอง ปลาทูแม่กลอง และสปาโคลน เป็นต้น 
 O6. มีความพร้อมเรื่องระบบโลจิสติกส์รถไฟรางคู่ ท่าเรือน้ าลึก เส้นทางคมนาคม
คู่ขนาน ถนนพระราม 2 (ไทยแลนด์ริเวียร่า) เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงการ
เดินทาง การขนส่งสินค้า 
 O7. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และเกษตรปลอดภัย 
 O8. จังหวัดเพชรบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย สมัครเป็นเมือง
สร้างสรรค์ทางด้านอาหารของ UNESCO 
 O9. มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อุปสรรค (Treats) 
 T1. ภาคประชาชนบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม 
 T2. ผังเมืองขาดความชัดเจน ไม่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
 T3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แปรปรวน และรุนแรงมากขึ้น จะมีผลต่อผลผลิตทาง
การเกษตรและมีผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
 T4. มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานในอนาคต จากความต้องการที่
เพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม โดยยังไม่มีแผนการจัดหาพลังงาน เพ่ือรองรับความต้องการ
พลังงานอย่างชัดเจนในอนาคต 
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T5. ขาดนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง 
T6. ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ(๓)  TOWS Matrix 
 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 
(TOWs Matrix) 

Opportunities มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงรุกปรับปรุง (W-O) 
O1. โครงการสร้างถนนจากมะริด
มาด่านสิงขรท าให้เกิดการลงทุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เอ้ือต่อ
การค้าและการลงทุน 
O2. ค่านิยมของผู้บริโภคในด้าน
สุขภาพสูงขึ้นท าให้ความต้องการ
สินค้าและอาหารปลอดภัยสูงขึ้น 
O3. ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ิมโอกาสใน
การส่งออกสินค้าไปยังประเทศใน
กลุ่ ม เ พ่ิ มขึ้ น  และสามารถน า
วัตถุดิบเข้ามาส่งยังประเทศไทยได้
โดยสะดวก ส่งผลให้ต้นทุนในการ
ผลิตลดลง 
O4. นโยบายด้านเกษตรปลอดภัย
เป็นการช่วยสร้างโอกาสให้ผลผลิต
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรมของไทยให้มีมูลค่าเพ่ิม
เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลกมาก
ขึ้น 
O5. มีสินค้าการเกษตร และแปร
รูปที่ก าลังขอขึ้นทะเบียน GI เช่น 
เ กลื อสมุ ท รแม่ ก ลอง  น้ า ต า ล
มะพร้าวแม่กลอง ปลาทูแม่กลอง 
และสปาโคลน เป็นต้น 
O6. มีความพร้อมเรื่องระบบโลจิ
สติกส์รถไฟรางคู่  ท่า เรือน้ าลึก 
เส้นทางคมนาคมคู่ขนาน ถนน
พระราม 2 (ไทยแลนด์ริ เวียร่า) 
เพ่ิมศักยภาพด้าน       โลจิสติกส์

S1S2/O1O4O5 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ลงทุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
ให้ เป็นศูนย์กลางการผลิตด้ าน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  โดยการ
ยกระดับ อุตสาหกรรมแปรรู ป
อาหาร การเกษตรและประมง 
เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบประมง 
และเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ สับปะรด 
มะพร้าว และอาหารทะเล 
 S3S4S5/O4O5O7O8 ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว และ
เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย ใ ห้ เ ป็ น ก า ร
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ตลาดน้ า
อัมพวา ตลาดร่มหุบ) การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพโดยสถาบันการศึ กษา 
เกษตรนวัตวิถี และเมืองสร้างสรรค์
ทางด้านอาหาร และนันทนาการ
หลากหลายประเภท (ทะเล ภูเขา 
น้ าตก)  และมีสิ่ งอ านวยความ
สะดวกรองรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
S5S6/O4O7 พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวจากแหล่งผลิตและแปร
รูปทั้งพืชผลทางการเกษตร การ
ประมง และปศุสัตว์ ให้มีศักยภาพ
ในการผลิ ตสิ นค้ า เ กษตร ข อ ง
ประเทศ รวมทั้ งของหวานที่ มี
คุณภาพระดับประเทศเช่น กล้วย

W1W4W5/O1O3O6 ส่ ง เ ส ริ ม
ผู้ ประกอบการ SMEs ด้านการ
บริหารจัดการที่ ดี  ความรู้ ด้ าน
วั ต ถุ ดิ บ น า เ ข้ า ที่ ป้ อ น ใ ห้ แ ก่
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้
ได้ตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ  
พัฒนาองค์กรสู่ ระดับสากลเพ่ือ
รองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ิมโอกาสใน
การส่งออกสินค้าไปยังประเทศใน
กลุ่ ม เ พ่ิ มขึ้ น  และสามารถน า
วัตถุดิบเข้ามาส่งยังประเทศไทยได้
โดยสะดวก ส่งผลให้ต้นทุนในการ
ผลิตลดลง 
W2W3W5/O4O7 ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยมี
โดยให้ความรู้และจิตส านึกในเรื่อง
การรักษาสิ่ งแวดล้อม และด้าน
เกษตรปลอดภัย เนื่องจากปัญหา
ความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติ
และขาดแรงจูงใจโดยใช้นโยบาย
ด้านเกษตรปลอดภัยเป็นการช่วย
สร้างโอกาสให้ผลผลิตทางการ
เกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
ของ ไทย ให้ มี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม เ ป็ นที่
แพร่หลายในตลาดโลกมากขึ้น 
W4W6O4O7O9ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
และจัดท างบประมาณในการจัดตั้ง
ส ถ า บั น วิ จั ย  ห รื อ แ ล ป ต ร ว จ
วิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ เ พ่ือ
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การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 
(TOWs Matrix) 

Opportunities มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงรุกปรับปรุง (W-O) 
เชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่ง
สินค้า 
O7 .  มี น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการท่องเที่ยว และเกษตร
ปลอดภัย 
O8. จังหวัดเพชรบุรี ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย สมัคร
เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร
ของ UNESCO 
O9.  มีการจัดตั้ งศูนย์ วิ จั ยและ
พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

หอมทอง ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาว 
ตาลโตนด โคเนื้อ ขนมหวานไทย 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
ให้ได้รับรองมาตรฐานทั้งห่วงโซ่
อุปทาน 

รองรับการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และเกษตรปลอดภัย 
รวมถึงค่านิยมของผู้บริโภคในด้าน
สุขภาพสูงขึ้นท าให้ความต้องการ
สินค้าและอาหารปลอดภัยสูงขึ้น 

 
การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 

(TOWs Matrix) 
Threats มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง (W-T) 

T1. ภาคประชาชนบางส่ วนมี
ทัศนคติเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรม
ในด้านสิ่งแวดล้อม 
T2. ผังเมืองขาดความชัดเจน ไม่
เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
T3. ภั ย พิ บั ติ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ ที่
แปรปรวน และรุนแรงมากขึ้น จะมี
ผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและมี
ผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
ในอุตสาหกรรม 
T4. มีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตขาด
แคลนพลังงานในอนาคต จากความ
ต้ อ ง ก า ร ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม โดยยั ง ไม่ มี
แผนการจัดหาพลังงาน เพ่ือรองรับ
ความต้องการพลังงานอย่างชัดเจน
ในอนาคต 

S3/T4 เ ต รี ยมคว ามพร้ อมกั บ
วิกฤตขาดแคลนพลังงานในอนาคต 
จากความต้องการที่ เ พ่ิมขึ้นของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้โอกาสที่
เป็นประตูสู่ภาคใต้ และเชื่อมโยง
เส้นทางกับประเทศเพ่ือนบ้าน มี
ชายฝั่งที่ยาวเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การหาแหล่งพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทน 
S1/T5T6 พัฒนาและสร้างทักษะ
และแรงงานที่มีฝีมือ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมประมงเพ่ือให้ เป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ผ ลิ ต ด้ า น
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ 
 
 

W2W5/T2 จัดระบบและรวบรวม
ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึง 
 ผู้ประกอบการมีขนาดเล็ก ในการ
จัดสรรพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการ
ลงทุนและผังเมือง  
W1W15/T5 จัดท าโครงการและ
ให้ความรู้กับเกษตรกรและสถาน
ประกอบการด้านจิตส านึกในเรื่อง
ก า ร รั ก ษ า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ผลกระทบต่อธรรมชาติ เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักและเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่แปรปรวน และรุนแรง
มากขึ้น จะมีผลต่อผลผลิ ตทาง
การเกษตรและมีผลกระทบต่อ
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
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การก าหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 
(TOWs Matrix) 

Threats มาตรการเชิงป้องกัน (S-T) มาตรการเชิงหลีกเลี่ยง (W-T) 
T5. ขาดนโยบายภาครัฐในการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง 
T6. ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ 

 
 

 
(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต้องการความรู้ 
และการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
โรน่า-19 การสร้างเสริมและปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติด
เชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่
การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการ
จัดการที่ดีและถูกต้อง 
 2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพ่ือการพัฒนาสถานประกอบการ
ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให้
ความรู้และจิตส านึกในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและด้านเกษตรปลอดภัย เนื่องจาก
ปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติ และขาดแรงจูงใจโดยใช้นโยบายด้านเกษตร
ปลอดภัยเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้ผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมของ
ไทยให้มีมูลค่าเพ่ิมเป็นที่แพร่หลายในตลาดโลกมากขึ้น 
 3) การเตรียมความพร้อมกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานในอนาคต ที่เกิดจากความ
ต้องการการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้โอกาสที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ 
และเชื่อมโยงเส้นทางกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีชายฝั่งที่ยาวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการหา
แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 
 4) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และเกษตรปลอดภัยให้เป็นการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม (ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดร่มหุบ) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพโดยสถาบันการศึกษา เกษตรนวัตวิถี เมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร และ
นันทนาการหลากหลายประเภท (ทะเล ภูเขา น้ าตก) ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  
 5) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากแหล่งผลิตและแปรรูปทั้งพืชผลทางการเกษตร 
การประมง และปศุสัตว์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ รวมทั้งของ
หวานที่มีคุณภาพระดับประเทศเช่น กล้วยหอมทอง ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะนาว ตาลโตนด 
โคเนื้อ ขนมหวานไทย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าให้ได้รับรองมาตรฐานทั้งห่วงโซ่
อุปทาน 
 6) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูป
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อาหาร การเกษตรและประมง เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบประมง และเกษตรที่ส าคัญ 
ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว และอาหารทะเล 
 7) การจัดระบบและรวบรวมผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึง ผู้ประกอบการมีขนาด
เล็ก ในการจัดสรรพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการลงทุนและผังเมือง การพัฒนาและสร้างทักษะ
และแรงงานที่มีฝีมือ และส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ 
 8) การแก้ไขปัญหาแรงงานที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ
ไทยต้องพัฒนาเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น ส าหรับการผลิตสินค้าคุณภาพและการ
รองรับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นการเเก้ปัญหาขาดเเคลนเเรงงานฝีมือ ทั้งในการผลิตแรงงานใหม่
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่ท างานอยู่แล้วโดยการ
ยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น มี Multi-Skills มีสมรรถนะสูงปรับตัวรองรับเทคโนโลยีได้ 

 
๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ปี 2565 
  ๓.๒.๑  วิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ที่มีมาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ให้มีมาตรฐานและเป็น

ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออก 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3. ผลักดันอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร เชื่อมโยงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

• เป้าประสงค์   
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร(GPP) เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารเกิดการรวมกลุ่ม 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. ร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร(GPP) ที่เพ่ิมข้ึน

ต่อปี 
2. เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่มีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม 
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• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตรและอาหาร 
ให้ได้รับรองมาตรฐาน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร 

 
 

2.5 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต 
• โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกี่ยวกับ
สมุนไพรครบวงจร 

 
 

2.0 
 
 

1.0 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้
กิจกรรมพัฒนารวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูป 

 
 

3.0 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับ
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่น 

 
 

1.0 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 เสริมและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• เป้าประสงค์   
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารได้รับองค์ความรู้

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. ร้อยละ 5 สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนต่อปี 
2. จ านวนเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ เผยแพร่ให้แก่บุคลากร 

ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 2 เรื่องต่อปี 

• กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง 
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมแปรรูปทางการ
เกษตรกรรมและอาหาร ด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าให้
มากขึ้น และก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
• โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้าง
นวัตกรรมใหม่ 
• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ ใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
• โครงการยกระดับฝีมือแรงงาน ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

 
2.4 

 
 

2.0 
 

1.0 
 

2.0 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวง  กรม 
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
เพ่ือทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 
• โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยี
สะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 

 
 

0.5 
 

0.5 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้แก่
บุคคลากรใน อุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
• โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปทางการเกษตรกรรมและอาหารด้านนวัตกรรม 

 
2.0 
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3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้
มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์   
1. โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้มที่เหมาะสมและอยู่

ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

• ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
1. ร้อยละ 10 ของจ านวนสถานประกอบการที่พัฒนาเข้าสู่ ECO INDUsTRY เพ่ิมขึ้นต่อปี 

• กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2565 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
โรงงานอุตสาหกรรมมี
ระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
มีความสุขและยั่งยืน 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
• โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยี
สะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ภายใต้ กิจกรรมให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสี
เขียว 
• โครงการจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานสินค้าการเกษตรและ
อาหาร 
• โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กับอุตสาหกรรม
ประมงและเกษตรท้องถิ่น 

 
2.0 

 

 
1.0 

 
2.0 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกระทรวง  
กรม 
• โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล 
• โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
โดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 4R 
• โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของ
เสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถาน
ประกอบการ 
 
 

 
 
 
 

0.5 
 

0.5 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

       โครงการที่ใช้ความส าคัญกับการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตนในชุมชน  
โดยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใตแต่ละท้องถิ่น สามารถจ าหน่ายใน
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนาและกลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขันโดยใช้ผลิตผลทางการเกษตรเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ มีการใช้กระบวนการผลิตอย่างง่ายและอุปกรณ์ที่หาได้ใน
ท้องถิ่น โดยที่จุดแข็งของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพ
บุรุษท าให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย หรือไม่สามารถผลิตในจ านวนมากโดยที่ยังคงคุณภาพ
หรือความสม่ าเสมอของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ ประกอบกับรูปลักษณ์และอายุการเก็บรักษาที่
สั้นจึงท าให้ขาดคุณสมบัติในการขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้การใช้กระบวนการผลิตอย่างง่ายท าให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยชุมชนซึ่งมี
วัตถุดิบที่คล้ายกัน ซึ่ งน าไปสู่การแข่งขันทาด้านราคาและความอยู่ รอดของ
ผู้ประกอบการในระบบตลาดเสรี 
       การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการต่อยอดภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
เป็นจุดขายหากมีการปรับกระบวนการผลิตโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าหรือเสริมใน
ส่วนที่ยังขาด จะท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีฐานรากมาจากผลิตผลทางการเกษตร ก้าวไกลด้วย
คุณภาพสู่ตลาดสากล รวมถึงช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาค
เกษตรสามารถด ารงชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป การยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากผลิตผลทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการทั้งระบบ 
เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากแต่ละขั้นตอนของการผลิตหรือการพัฒนาจะ
เป็นเหตุเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันไปในลักษระของห่วงโซ่คุณค่า 
     จึงได้จัดท า โครงการเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันและรองรับ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารขึ้น เพ่ือเสริมสร้างให้
ผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเชื่อมั่ นใน
ผลิตภัณฑ์และเกิดโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1.  เ พ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  ให้มีคุณภาพและได้รับรองตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาดให้เหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ 
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3. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ 
มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการท าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคท้ังใน
และต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
ผลิตผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 50 ราย มีคุณภาพและได้รับรองตามมาตรฐานสากล 
ผลลัพธ์ 
วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมี
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับตลาดได้และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 
 
 

ผู้ประกอบการขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้ใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 50 สถานประกอบการ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้า
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗. ระยะเวลา เดือนเมษายน 64 –  เดือนกันยายน 64 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  
2. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการ 
3. อบรมความรู้พื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ 
4. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ  เพ่ือเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐาน 
5. ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มผู้ผลิตที่มีการพัฒนาและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน 
6. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เตรียมความพร้อม เพ่ือขอการรับรอง 
7. ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 

๙. งบประมาณ 2,500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail :  osm_phet@hotmail.com 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้ การสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  โดยการสนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ  โดยการพัฒนาวิสาหกิจที่
ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้มีความยั่งยืน และพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อ แต่เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดค่อนข้างจ ากัด สาเหตุจากผลิตภัณฑ์มีความล้าสมัยไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพได้มาตรฐานมากขึ้น ผู้ผลิตยังมีศักยภาพในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกต้อง การผลิตที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน 
หรือยังขาดการบริหารจัดการการผลิตที่ดี และยังไม่สามารถน าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้ 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ จึงได้จัดท า โครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถด าเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างความแตกต่างที่ยังคงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น และตรง
กับความต้องการของลูกค้าในตลาดอาเซียน 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1. เพ่ือศึกษาหาเสน่ห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่สามารถน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ 
2. เพ่ือส่งเสริมการน าองค์ความรู้ งานวิจัย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของสังคมไทยมา
ประยุกต์ใช้ เป็นวิธีคิดในการพัฒนาการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการสินค้า 
3. เพ่ือยกระดับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม สามารถ
พัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ของภูมิภาค 
4. เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างถึงคุณค่าของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่สืบสานจากเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต 
    ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
พร้อมน าไปจัดจ าหน่ายได้จริง จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ 
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    ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้สามารถต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 25 ผลิตภณัฑ์ มีต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พร้อมน าไปจัดจ าหน่ายได้จริง 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาหาข้อมูลเสน่ห์มรดกวัฒนธรรมและวิถีไทยที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตปัจจุบัน และวิถี
ไทยในเขตพ้ืนที่ด าเนินการที่สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้กับประกอบการ
ที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้และเกิดการสร้างแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยการ
มองตลาดเป็นตัวน าการพัฒนา  
3. ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการผลิต 
4. จัดท าข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. ผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้อง ที่น าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตยังคงเอกลักษณ์
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ 

๙. งบประมาณ 2,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail :  osm_phet@hotmail.com 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรมพัฒนารวมกลุ่มและเชื่อมโยง
เครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมหลักสาขาหนึ่งของประเทศ และเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในการน าผลผลิตของภาคเกษตรมาสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันพบว่าไทยยังมีการส่งออกวัตถุดิบเป็นจ านวน
มาก และยังไม่ได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเท่าที่ควร ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ช่องทางและโอกาสของประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิต ทั้งด้าน
กระบวนการผลิต การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลการเกษตรได้อีกมาก 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นการเติบโตในเชิงปริมาณ
ที่มีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายประการ รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ดี การผลิต
สินค้าส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้นและเป็นการรับจ้างผลิต โดยอาศัยความได้เปรียบ
ด้านต้นทุน วัตถุดิบ และแรงงาน โดยที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง นอกจากนี้เมื่อพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ยาง มันส าปะหลัง และอ้อย เป็นต้น พบว่ามีระดับความสามารถใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตการเกษตรนั้นน้อยมาก และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงอาหารและพลังงานโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยส่งเสริมสถาบันการศึกษา/หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาน าองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป นี้ขึ้น เพ่ือที่จะส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการแปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดคลัส
เตอร์อาหารและเกษตรแปรรูปที่เข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันทาง
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร
และเกษตรแปรรูป สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และคลัส
เตอร์ยังเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคกับเศรษฐกิจ
ระดับมหภาค การพัฒนาการเสริมสร้างเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของ
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ โดยการน ารูปแบบและกระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ เข้า
มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ได้แก่ 
กระบวนการสร้างแรงจูงใจการรวมกลุ่ม การพัฒนาองค์ความรู้ การเสริมสร้างกิจกรรม
เครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย การค้นหาและพัฒนาผู้ประสานงานเครือข่าย 
(Cluster Development Agent : CDA) การเชื่อมโยงผู้ประกอบการตามห่วงโซ่
อุปทาน ตลอดจนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) 
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จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารและเกษตรแปรรูป ให้เกิด
ความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นให้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับประเทศใน ภาพรวมต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรแปรรูป 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการปรับผลิตภาพ (Productivity) 
โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น การลดต้นทุน การเพ่ิม
ผลผลิต 
4. เพ่ือ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรมเพ่ือเกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางการตลาด 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
   มีแผนพัฒนาเครือข่าย SMEs (Cluster Roadmap) 1 แผน 
ผลลัพธ์ 
   SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจและมีโอกาสทางการตลาด 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสทางการตลาด อย่างน้อย 15 ราย 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 

๗. ระยะเวลา เดือนเมษายน 64 –  เดือนกันยายน 64 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนพัฒนาเครือข่าย Cluster Roadmap 
2. กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การลดต้นทุนภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกในโรงงาน เพื่อติดตามแผนงาน 
6. กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดเชิงรุกหรือการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด 

๙. งบประมาณ 3,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
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๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่น 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

     วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการ
ท่องเที่ยวทั่วๆ ไป กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับ
การดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจของ
นักท่องเที่ยวในการท าคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ปรากฎ
ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้าง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความหลากหลายและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน
เหล่านั้นด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์ประกอบส าคัญที่ควรพิจารณาอยู่ 3 ประการ 
คือ การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชนการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศ หากปัจจัยข้างต้นได้รับผลกระทบกระเทือน
จากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความเสื่อมโทรมหรือถูกท าลาย
จนด้อยคุณค่าไปก็มีอยู่สูง   
      โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่น 
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการ
ดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์
ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวใน
การท าคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

๑. เพ่ือศึกษาหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๒. เ พ่ือส่งเสริมการน าองค์ความรู้  และภูมิปัญญาของสังคมไทยมาเผยแพร่สู่ 
การท่องเที่ยว 
๓. เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
  มีแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตร  
ในท้องถิ่น 1 แนวทาง 
ผลลัพธ์ 
  ผู้ประกอบการแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมงและ
เกษตร มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

     มีแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตร 
ในท้องถิ่น 1 แนวทาง 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๔๘ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

๗. ระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

๑. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลลัพธ์ และ 
การติดตามประเมินผล 
๒. จัดท ารายละเอียดระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตั้ งแต่ เริ่มจนสิ้นสุด 
การด าเนินงาน 
๓. ศึกษาหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
๔. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 
๕. ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 

๙. งบประมาณ 2,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail : osm_phet@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๔๙ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

     พ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและมี
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่ประสบปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่ าทุกปี ท าให้เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประสบปัญหา
การขาดทุน ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเน้นการพัฒนาวัตถุดิบและ
ขบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่เพ่ือ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
     ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือส่งเสริม
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ทรัพยากรเกษตร
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน านวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) วิสาหกิจ
ชุมชน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. การสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
   ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมใหม ่
ผลลัพธ์ 
   ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดได้ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 15 ราย ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้า
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 

1. จัดสัมมนาชี้แจงโครงการแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๐ 

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่  
      1) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
      2) การด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ อย่างน้อยจ านวน 80 
ผลิตภัณฑ์ 
            - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
            - จัดท าข้อมูลโภชนา 
            - ออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมใหม่ เช่น การสัมมนาแสดงความคิดเห็น 
การเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ  เป็นต้น 
4. การทดสอบตลาด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในประเทศตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ในช่วงนั้น 
5. ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

๙. งบประมาณ 2,000,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail : osm_phet@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๑ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

    Industry 4.0 ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ที่เป็นเสมือนการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งใหม่
ล่าสุด ที่มีจุดเด่น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักร และระบบการผลิต 
ในลักษณะ industrial automation เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค แต่ยังรักษาประสิทธิภาพ การผลิตที่สูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาประยุกต์ใช้ในการผลิต เช่น 3D Printing, Augmented reality, Big data and 
analytics, Autonomous Robots, Simulation, Horizontal and vertical system 
integration, Smart Factor, Cybersecurity, The Cloud เป็นต้น ดังนั้น Industry 
4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่ 4 จึงเป็นการน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้
ร่วมในกระบวนการผลิต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Demand และ Supply ของ
โลกในอนาคต จะเห็นได้ว่าการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ส่งผล
ให้ธุรกิจต้องปรับตัวและก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ( Industry 4.0) โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอินเตอร์เน็ทมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ และระบบการ
ผลิต ท าให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งหลายประเทศต่างตื่นตัวและปรับเข้าสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 กันแล้วรวมถึงประเทศไทยก็ต้องปรับตัวเ พ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก 
        ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ทดแทนแรงงานคนเข้าสู่ industry 4.0 ขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาธุรกิจและการผลิตของสถานประกอบการไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงแนวทางการปรับตัวและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ในการเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 
3. เพ่ือให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตของสถานประกอบการไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
    ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0  
ผลลัพธ์ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา ปรับปรุง การประกอบกิจการของตนเองให้เป็น
อุตสาหกรรม 4.0 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0  
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๒ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

1. จัดสัมมนาชี้แจงโครงการแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ อุตสาหกรรม 4.0 
3. ศึกษาดูงาน Smart Factory ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจแบบ
อุตสาหกรรม 4.0 
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผล 

๙. งบประมาณ 500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail : osm_phet@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๓ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการนผลิตที่
สะอาด 4R 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

        ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากและ
มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  ท าให้เกิดปัญหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทอันตรายและประเภทไม่อันตราย เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปริมาณขยะ 
จากโรงงานอุตสาหกรรมมี เป็นจ านวนมากตามมาด้วย ส่งผลกระทบต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม 
      ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก   
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  โดยการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  
และการน าของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ การท าซ้ าหรือลด 
การใช้ และการซ่อมแซมตามหลัก 4R จะเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการน าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
๒. เพ่ือสร้างแนวคิดในการน านวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า  
ในด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
    ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต 
ที่สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
ผลลัพธ์ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา ปรับปรุง น าเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 4R  
มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กลับสถานประกอบการ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด 4R มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 

๑. การอบรมสัมมนาให้ความรู้หลัก 4 R ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
๒. การจัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
๓. ให้การศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
๔. การแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

๙. งบประมาณ 500,000 บาท 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๔ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail : osm_phet@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๕ 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว 
ภายใต้ กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยี
สีเขียว ( Clean and Green Technology ) 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

       ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของโลกมีแนวโน้มถูกท าลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมา
จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมภาคการ
ผลิต ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากร พลังงานและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานใน
การผลิต อีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรโลกที่มีการบริโภค ทรัพยากรและการ
ใช้ เทคโนโลยี  เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการด ารงชี วิ ตมากยิ่ ง ขึ้ น  ท า ให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดมลพิษจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขึ้น 
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญต่อการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะโลกร้อน ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก ส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงวิกฤตด้าน
พลังงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
       กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท า โครงการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ภายใต้ 
กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ( 
Clean and Green Technology )  เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการน าวิธีการ กระบวนการเทคโนโลยีการผลิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งสามารถน าของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้
ใหม่ (Reduce Reuse Recycle and Repair) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ สู่ตลาดการค้าโลก และน าไปสู่
การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

   ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
      ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาด
และเทคโนโลยีสีเขียว ( Clean and Green Technology )   
ผลลัพธ์ 
     ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดและ
เทคโนโลยีสีเขียว ( Clean and Green Technology )   
 

  

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๖ 

  

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 

๑. การอบรมสัมมนาให้ความรู้หลัก 4 R ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
๒. การจัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
๓. ให้การศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
๔. การแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

๙. งบประมาณ 500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail : osm_phet@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๕๗ 

 

๑. ชื่อโครงการ 
 

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจากอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องในการผลิตของสถานประกอบการ 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 
 
 

     ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถาน
ประกอบการต่างๆ มีมากข้ึนและสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือขยะ ย่อมมีจ านวนมาก
ขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมของจ านวนขยะในแต่ละวัน
จะมีขยะเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนนับร้อยล้านตัน แต่เราสามารถก าจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่
สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะเหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาลจะมี
พ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เ พ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้าง
ปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด เกิดเป็นปัญหาขยะล้น
เมือง ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากไปกับการ
จัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่น่าเป็นที่พอใจเนื่องจากรัฐบาล
ยังมีการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร  
     ประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า ขยะ 
หลายๆคนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้น หากน ามาคัดแยกอย่าง
ถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้า
กระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงิน
งบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลดจ านวนลงได้มาก  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไปได้ 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เ พ่ือสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกให้ผู้ประกอบการ SMEs และ
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้ความส าคัญต่อการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในการผลิต 
๒. เพ่ือให้ประชาชนและสถานประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของ
เสียจากอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในการผลิต 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของโครงการ 
 
 

ผลผลิต  
      ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการจัดการขยะและ
ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต   
ผลลัพธ์ 
     ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 

๕. ตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการจัดการขยะและของ
เสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในการผลิต 
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๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้
ได้มาตรฐาน 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 

๑. จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยระบุรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด ความส าเร็จของกิจกรรม 
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ  
๓. ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ 
๔. การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียจาก
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในการผลิต 

๙. งบประมาณ 500,000 บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ถนนราชวิถี ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ : 032-400985  E-mail : osm_phet@hotmail.com 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกี่ยวกับสมุนไพรครบวงจร 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวทั่วๆ ไป 
กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษา
และคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มี
คุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวใน
การท าคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ กิจกรรมท่องเที่ยวเชงนิเวศด้านสมุนไพรเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพ การบ าบัดฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้สดชื่นผ่องใส โดยใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านในชนบทที่ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหมอพ้ืนบ้านในการเยี่ยมชมสวนสมุนไพรในสถานที่จริง ศึกษาข้อมูล
และรับฟังสรรพคุณรวมถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมอพ้ืนบ้าน 
สมาชิกกลุ่ม ชมรมและสมาคมสมุนไพร 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวกับสมุนไพรในการน ามาต่อยอด
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๒. เพ่ือส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของสังคมไทยเกี่ยวกับสมุนไพรมา
เผยแพร่สู่การท่องเที่ยว 
๓. เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับหมอพ้ืนบ้านสมาชิกกลุ่ม ชมรมและ
สมาคมสมุนไพรในท้องถิ่น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

๑. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวกับสมุนไพรที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๒. เกิดการส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของสังคมไทยเกี่ยวกับ
สมุนไพรมาเผยแพร่สู่การท่องเที่ยว 
๓. มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับหมอพ้ืนบ้านสมาชิกกลุ่ม ชมรมและ
สมาคมสมุนไพรในท้องถิ่น 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
โครงการ 

๑. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกี่ยวกับสมุนไพรที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ แห่ง 
๒. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับสมุนไพร ได้รับการพัฒนาต่อยอดจ านวน ๑๒ 
ผลิตภัณฑ์/แห่ง   
๓. มีคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร 
ของแต่ละพ้ืนที่ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

๗. ระยะเวลา ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 

 

 

๑. ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับสมุนไพร หมอ
พ้ืนบ้าน สมาชิกกลุ่ม ชมรมและสมาคมสมุนไพร รวมถึงผู้ประกอบการ ชุมชน ใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และรับสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
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๒. การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร ในพ้ืนที่ที่คัดเลือกได้แก่
หมอพ้ืนบ้าน สมาชิกกลุ่ม ชมรมและสมาคมสมุนไพร รวมถึงผู้ประกอบการ ชุมชน 
นักวิชาการหน่วยงานภาครัฐโดยใช้วิธีสามเส้า 
๓. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ สินค้าหรือบริการทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร เพ่ือวิเคราะห์เอกสาร (Document 
analysis) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
๔. ด าเนินการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการ
ทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร ณ พื้นท่ีที่ท าการคัดเลือก 
๕. ติดตามผลการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือ
บริการทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร ณ พ้ืนที่ที่ท าการคัดเลือก 
๖. คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการที่
เกี่ยวกับสมุนไพร ลงพื้นทีเ่พ่ือประเมินและตรวจสอบผลการจัดท าโครงการ และให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
๗. จัดท าคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร 
ของแต่ละพ้ืนที่ 
๘. ท าการประชาสัมพันธ์ และจัดท าเอกสารพร้อมสื่อในการประชาสัมพันธ์แนะน า
การท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สินค้าหรือบริการทีเ่กี่ยวกับสมุนไพร ของแต่ละ
พ้ืนที่ 
๙. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

๙. งบประมาณ ๔,๖๕๔,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

258 ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที2่ ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
76000 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ชี วิต วิถี ใหม่  (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้อง
ปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ 
ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีกนาน ท าให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถี
ชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้าน เพ่ือไปท างาน ไปโรงเรียน เรา
ต้องหันมาท าทุกอย่างที่บ้าน หากมีความจ าเป็นต้องออกจากบ้านไป   ช้อปปิ้ง 
หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์ เราต้องใส่หน้ากากเพ่ือป้องกันโรค ต้องเว้นระยะห่าง
ส าหรับบุคคล ล้างมือบ่อยๆนาน ๒๐ วินาที เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์ ฯ  รวมถึง
การปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึง
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและ
บริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจ าต้องปฏิบัติ
กันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้
กลายเป็น New Normal ในสังคมของเราท่านไปนั่นเอง  

การ Deglobalization เพ่ือพ่ึงพาการผลิตในประเทศมากข้ึน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมฐานการผลิตต่างๆ ของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมไปถึงการขนส่ง
ต่างๆด้วย อีกท้ังการน าเข้าจากอุตสาหกรรมหลายแห่งในต่างประเทศท่ีเป็นฐาน
การผลิต จึงหยุดชะงักตามไปด้วยเช่นกัน มนุษย์จ าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มี
ชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ  โดย
สร้างเสริมปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่
ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การ
สรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการ
จัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจาก
ความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การ
รักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่
เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนท าให้เกิดความ
คุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการบริหารจัดการในยุคชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) 
๒. เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ ปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมและรูปแบบวิถีชีวิตใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
๓. เพ่ือให้ผู้ประกอบการปรับหาวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการ
ติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

๑. ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้รับการอบรมความรู้การ
บริหารจัดการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
๒. ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ สามารถ ปรับเปลี่ยนชุด
พฤติกรรมและรูปแบบวิถีชีวิตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
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๓. มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติด
เชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙  

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
โครงการ 

๑. ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้รับการอบรมความรู้การ
บริหารจัดการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน 
๒. มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติด
เชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

๑. รับสมัครคัดเลือกสถานประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ 
๒. การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น
ผู้ประกอบการ ชุมชน นักวิชาการหน่วยงานภาครัฐโดยใช้วิธีสามเส้า 
๓. ศึกษาเอกสารและข้อมูลการแพร่ระบาด และผลกระทบจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
๔. ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการบริหารจัดการในยุค
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
๕. ประเมินและตรวจสอบผลการจัดท าโครงการ และให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 
๖. จัดท าคู่มือมาตรฐานวิถีการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙  
๗. ท าการประชาสัมพันธ์ และจัดท าเอกสารพร้อมสื่อในการประชาสัมพันธ์แนะน า
การด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า-๑๙ 
๘. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

๙. งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

258 ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที2่ ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
76000 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กับอุตสาหกรรมประมงและเกษตร
ท้องถิ่น 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
การท่องเที่ยวทั่วๆ ไป กล่าวคือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นในด้านการ
ท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว การเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว  การพัฒนา
จิตส านึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการท าคุณประโยชน์ให้แก่
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวตั้งอยู่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ปรากฎในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และสร้างความพึง
พอใจเกี่ยวกับความหลากหลายและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน
เหล่านั้นด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์ประกอบส าคัญที่ควรพิจารณาอยู่ ๓ 
ประการ คือ การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชนการ
สร้างจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศ หากปัจจัย
ข้างต้นได้รับผลกระทบกระเทือนจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตาม โอกาส
ที่จะเกิดความเสื่อมโทรมหรือถูกท าลายจนด้อยคุณค่าไปก็มีอยู่สูง  โครงการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่น เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นในด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการ
ดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ ยว การเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว การพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจ
ของนักท่องเที่ยวในการท าคุณประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๒. เพ่ือส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของสังคมไทยมาเผยแพร่สู่การ
ท่องเที่ยว 

๓. เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรใน
ท้องถิ่น 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

๑. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่นที่ได้รับ
การต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๒. เกิดการส่งเสริมการน าองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของสังคมไทยมาเผยแพร่สู่
การท่องเที่ยว 
๓. มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรใน
ท้องถิ่น 
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๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
โครงการ 

๑. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่นที่ได้รับ
การต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง 
๒. สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดจ านวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์/แห่ง   
๓. มีคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงนิเวศกับอุตสาหกรรมประมงและ
เกษตรในท้องถิ่น 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

๑. จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ขั้นตอนการด า เนินงาน ผลลัพธ์ และ
การติดตามประเมินผล 
๒. จัดท ารายละเอียดระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 
๓. ศึกษาหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สามารถน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
๔. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 
๕. ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 
๖. ด าเนินการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 
๗. ติดตามผลการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น 
๘. คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมประมงและเกษตรในท้องถิ่น ลงพื้นที่เพ่ือประเมินและตรวจสอบผล
การจัดท าโครงการ และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
๙. จัดท าคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ประมงและเกษตรในท้องถิ่น ของแต่ละพ้ืนที่ 
๑๐. ท าการประชาสัมพันธ์ และจัดท าเอกสารพร้อมสื่อในการประชาสัมพันธ์
แนะน าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมงและเกษตรใน
ท้องถิ่น ของแต่ละพ้ืนที่ 
๑๑. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 

๙. งบประมาณ ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
258 ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที2่ ต าบลธงชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๖๕ 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน ที่มีทักษะ ในการรองรับการผลิต
สินค้าคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ น ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการประกอบธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและภาคบริการ ส าหรับประเทศไทยแรงงานยังเป็นปัจจัยส าคัญของ
องค์กรในการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโต และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝีมือได้
สร้างความกังวลให้กับภาคเอกชนค่อนข้างมากการขาดแคลนแรงงานไว้ว่า 
“กรณีการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่มี
การใช้แรงงานเข้มข้น เช่น แปรรูปอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมี
การน าเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มี MOU ระหว่างกันมาทดแทน
บางส่วนที่ต้องลดต้นทุนได้ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศเพ่ือนบ้าน  

แรงงานที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศไทยต้อง
พัฒนาเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น ส าหรับการผลิตสินค้าคุณภาพและ
การรองรับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นการเเก้ปัญหาขาดเเคลนเเรงงานฝีมือจะประสบ
ความส าเร็จต้องเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
การผลิตแรงงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนา
แรงงานที่ท างานอยู่แล้วโดยการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงข้ึน มี Multi-Skills 
มีสมรรถนะสูงปรับตัวรองรับเทคโนโลยีได้  

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากข้ึน ส าหรับการผลิตสินค้าคุณภาพ
และการรองรับเทคโนโลยีที่สูง 
๒. เพ่ือเเก้ปัญหาขาดเเคลนเเรงงานฝีมือและผลิตแรงงานใหม่ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
๓. เพ่ือพัฒนาแรงงานโดยการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้นมี Multi-Skills มี
สมรรถนะสูง  

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

๑. แรงงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้รับการพัฒนาฝีมือเป็น
แรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น ในการผลิตสินค้าคุณภาพและการรองรับ
เทคโนโลยีที่สูง 
๒. มีเเรงงานที่มฝีีมือเพียงพอ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
๓. แรงงานได้รับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้นมี Multi-Skills มีสมรรถนะ
สูง 

๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
โครงการ 

๑. แรงงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้รับการพัฒนาฝีมือเป็น
แรงงานที่มีทักษะฝีมือจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน 

๒. แรงงานได้รับการอบรมและยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้นมี Multi-Skills มี
สมรรถนะสูงจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน 
๓. แรงงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ
เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือได้เข้าท างานในสถานประกอบการจ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ คน 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 หน้าท่ี ๖๖ 

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

๑. ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๗. ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

๑. ส ารวจปัญหาและความต้องการฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒  
๒. จัดท ารายละเอียดระยะเวลาและแผนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 
๓. จัดหาผู้เชี่ยวชาญและวิทยาการที่สองคล้องกับความต้องการพัฒนา และรับ
สมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
๔. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน
แต่ละด้าน 
๕. การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่เป็น
มืออาชีพและมีประสบการณ์ในแต่ละด้าน 
๖. การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ช านาญการในงานฝีมือแต่ละด้าน 
๗. การจัดท าสื่อการสอน/คู่มือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
๘. การทดสอบและวัดผลจากการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
๙. การจัดงานเพ่ือแสดงผลงาน และผลส าเร็จของการพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่
ละด้าน 
๑๐. การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

๙. งบประมาณ ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2563 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 

ปี  2563 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ปี 2565 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
และอาหารปลอดภยั 
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
ชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลป
วัฒนาธรรมอันทรงคุณค่า 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

  

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวระดับนานาชาติ 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการค้า การลง 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
2. ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมแปร
รูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 

 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2565 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 

ปี  2563 – 2565 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ปี 2565 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร
และอาหารปลอดภยั 
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
ชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลป
วัฒนาธรรมอันทรงคุณค่า 
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 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               

และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ได้มาตรฐาน 
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียว
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวระดับนานาชาติ 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการค้า การลง 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
2. ส่งเสริมและเพิ่มขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมแปร
รูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
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 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
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