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1. ข้อมลูเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
ประวัติและความเป็นมา 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดม้ีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด 

จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ  เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด   (ฉบับที่ ๓) 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัด และให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ท าหน้าที่ระดับปฏิบัติเป็น
เจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ ในระดับกลุ่มจังหวัดรวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้อง   

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงและหลากหลาย ทั้งด้าน  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งยังเดินทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ พ้ืนที่ในกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะเขตพ้ืนที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ที่มาลงทุนท าธุ รกิจด้านการท่องเที่ยวและ
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมไปถึงโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ขนาด
ใหญ่ทั้งคอนโดมิเนียม และโครงการบ้านจัดสรร ในพ้ืนที่ จึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  มีความโดดเด่นและความน่าสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
     จังหวัดเพชรบุรี “เมือง 3 วัง 3 รส 3 ทะเล” 
   เมือง 3 วัง ประกอบด้วย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศมฤคทายวัน 
   เมือง 3 ทะเล ประกอบด้วย ทะเลหาดทราย ทะเลโคลน และทะเลหมอก 

 เมือง 3 รส ประกอบด้วย รสหวานของน้ าตาลโตนด รสเค็มของเกลือสมุทร และรสเปรี้ยว 
   ของมะนาว 

 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อุทยานเฉลิม 
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนครคีรี)  พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราม 
ราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) หาดชะอ า วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดใหญ่สุวรรณาราม อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการชั่งหัวมัน  
ตามพระราชด าริ สวนสนุกและสวนน้ า Santorini ฟาร์มแกะ Swiss sheep Farm สวนสนุกและฟาร์มอูฐ 
Camel Republic ศูนย์การค้า The Venezia HuaHin ฯลฯ 

  จังหวัดสมุทรสงคราม “เมือง 3 น้ า” 
  สมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือเป็นเมือง 3 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง อ าเภอ 
อัมพวา อ าเภอบางคนที เมือง 3 น้ า คือน้ าเค็ม (เวลาน้ าทะเลหนุนสูง น้ าในแม่น้ าแม่กลองจะกลายเป็นน้ าเค็ม)  
น้ ากร่อย และน้ าจืด (เวลาน้ าทะเลลดระดับลง น้ าในแม่น้ าแม่กลองจะกลับเป็นน้ าจืดเช่นแม่น้ าปกติ) แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น อุทยาน ร.2 ดอนหอยหลอด ตลาดน้ าอัมพวา วัดบางกุ้ง หลวงพ่อ  
บ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารฯลฯ 
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  จังหวัดสมุทรสาคร “ดงโรงงาน” 
  มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 6,191 โรงงาน  
โดยมีโรงงานประเภทต่างๆ เช่นประเภทอาหาร ประเภทสิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาง พลาสติก สิ่งพิมพ์ รวมทั้ง
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วัดหลักสี่ราษฎร์
สโมสร อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตลาดสดมหาชัย หมู่บ้านเบญจรงค์ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก ฯลฯ 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เมืองสามอ่าว” 
  เมืองประจวบคีรีขันธ์ ถูกขนานนามว่า "เมืองสามอ่าว" มาจากอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นั้น 
มีชายหาดติดต่อกัน 3 อ่าว นั่นคือ อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน เขาตะเกียบ เขาเต่า  
สวนสนประดิพัทธ์ น้ าตกป่าละอู เพลินวาน ตลาดน้ าสามพันนาม ถ้ าพระยานคร อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  
วนอุทยานปราณบุรี และปากน้ าปราณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวมะนาว ด่านสิงขร อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หว้ากอ สวนน้ า Navavana Huahin สวนน้ า Black mountain ฯลฯ 

 
  ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่รวมกัน 13,881.754 ตารางกิโลเมตร  
มีอาณาเขตตดิต่อกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 
 ทิศใต ้ ติดกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี  
    พัทลุง สงขลา) 

 ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย กรุงเทพมหานคร และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
    (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ)                              

ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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          สหภาพเมียน
มาร์ 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 359 กิโลเมตร ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร  
42 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงคราม 23 กิโลเมตร จังหวัดเพชรบุรี 82 กิโลเมตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
212 กิโลเมตร และเป็นปากแม่น้ าส าคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย คือแม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ า
เพชรบุรี และแม่น้ าปราณบุรี ด้านทิศตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะเป็น 
ที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยลาดต่ าลงมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ าแบ่งน้ าส่วนหนึ่งไหลลงสู่พม่า 
และอีกส่วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ าของแม่น้ าเพชรบุรี แม่น้ าปราณบุรี และมีแม่น้ าล าคลอง
หลายสายภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จึงเหมาะแก่การท านา ท าสวน ท านาเกลือ 
การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน อิทธิพลของลมที่พัดมาจากทิศใต้และอิทธิพลจาก 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียสโดยแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม   
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม  
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
1. ไฟฟ้า  การให้บริการไฟฟ้ามีผู้ใช้ไฟฟ้า    จ านวน   692,994  ราย 
2. ประปา การให้บริการประปามีผู้ใช้น้ าประปา   จ านวน   244,472  ราย 
3. โทรศัพท์ การใหบ้ริการโทรศัพท์มีบริการ    จ านวน  188,054  เลขหมาย 

 
 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 เริ่มจากสถานีรถไฟหัวล าโพง (กรุงเทพฯ) และสถานีรถไฟธนบุรี 
(บางกอกน้อย) ผ่านนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นขบวนรถไฟท้องถิ่ น
เริ่มจากสถานีวงเวียนใหญ่ - มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และจากสถานีบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม -  
แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ทางน้ า - มีท่าเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์ และท่าเทียบเรือเพ่ือการประมง
ในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการทางคมนาคมขนส่ง
ทางน้ าภายในจังหวัด 
 ทางอากาศ - มีเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น คือ ท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้าย) 
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แหล่งน้ าส าคัญ 

 แม่น้ าท่าจีน เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร มีต้นก าเนิดจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอ 
วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  และไหลผ่านอ าเภอกระทุ่ม
แบน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาครความยาว  
325 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสายน้ าธรรมชาติที่ใช้เพ่ือการเกษตร ครัวเรือนและการคมนาคมขนส่งทางน้ า 
  แม่น้ าแม่กลอง เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีต้นก าเนิดจากจังหวัดกาญจนบุรีไหลผ่าน
จังหวัดราชบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 100 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตร
และการคมนาคมขนส่งทางน้ า 
          แม่น้ าเพชรบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดเพชรบุรีมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตก
ของจังหวัดไหลผ่านอ าเภอแก่งกระจาน อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอเมือง แล้วลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้เพื่อการเกษตร 

แม่น้ าปราณบุรี เป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านอ าเภอ 
หัวหิน อ าเภอปราณบุรี ลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากน้ าปราณบุรีซึ่งเป็นแม่น้ าที่ใช้เพ่ือการเกษตร นอกจากนี้ยังมี
แหล่งกักน้ าขนาดใหญ่ที่ใช้  ในการชลประทาน และเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ าที่ส าคัญสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ คือ 
เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
              ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญ     

    ส าหรับทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ดิน ป่าไม้ ทะเล และชายฝั่งที่มี
ความส าคัญเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก การประมง 
การท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประชากรในพ้ืนที่ โดยในช่วง
เวลาที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม
จังหวัดฯ ที่ส าคัญอันดับแรกคือ ปัญหาชายฝั่งทะเลถูกท าลาย  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
การประกอบอาชีพการเกษตร และการท่องเที่ยวด้วย ด้านปัจจัย
ภายนอกที่ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น คือ วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน 
ที่ก าลังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ 
 
 
 

 

1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 1) ด้านเศรษฐกิจ 
   ภาพรวมเศรษฐกิจ 
  ในภาพรวมพบว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ขึ้นอยู่กับภาคการผลิต  
4 สาขาหลัก ได้แก่ 1.สาขาเกษตร การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และการประมง 2.สาขาอุตสาหกรรม  
3.สาขาการค้าส่งและการค้าปลีก 4.สาขาการการท่องเที่ยวและบริการ 
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross provincial 
cluster product) เท่ากับ 536,917 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 (504,548 ล้านบาท) ร้อยละ 6.42 คิดเป็นล าดับที่ 4 และมีผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดต่อหัว
เท่ากับ 257,040 บาท/คน/ปี ซึ่งเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดในประเทศ 

ตารางมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รายจังหวัด ปีพ.ศ. 2559 

ภาคการเกษตร 20,513 16,484 7,310 2,516 46,824 1,235,584

  เกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง 20,513 16,484 7,310 2,516 46,824 1,235,584

ภาคนอกการเกษตร 345,693 70,488 55,587 18,325 490,094 13,297,882

  การท าเหมอืงแร่และเหมอืงหิน 764 875 2,562 134 4,335 398,582

  การผลิต 239,421 24,934 13,963 4,680 282,997 3,955,738

  ไฟฟา้ กา๊ซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ 8,345 1,710 1,493 424 11,972 372,457

  การจัดหาน  า การจัดการ และการบ าบัดน  าเสีย 2,233 258 184 139 2,814 58,460

  ของเสีย และส่ิงปฏิกลู

  การกอ่สร้าง 7,312 4,133 3,362 1,066 15,873 402,916

  การขายส่งและการขายปลีก 49,190 10,030 5,950 3,127 68,297 2,160,160

  การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

  การขนส่งและสถานท่ีเกบ็สินค้า 5,197 3,093 2,768 1,857 12,916 833,492

  ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 685 7,999 3,279 226 12,189 700,843

  ข้อมลูข่าวสารและการส่ือสาร 2,407 680 374 169 3,631 340,292

  กจิกรรมทางการเงินและการประกนัภัย 8,510 4,620 3,918 1,615 18,663 1,118,062

  กจิกรรมอสังหาริมทรัพย์ 5,778 2,681 2,257 954 11,671 352,981

  กจิกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 684 82 31 4 802 258,489

  กจิกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 2,537 873 1,002 74 4,485 242,969

  การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ 4,352 3,202 6,399 953 14,906 877,227

  และการประกนัสังคมภาคบังคับ

  การศึกษา 1,654 2,588 5,508 1,299 11,049 616,205

  กจิกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 4,568 1,816 1,935 892 9,210 306,021

  ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 555 246 141 129 1,072 81,156

  กจิกรรมบริการด้านอืน่ๆ 1,503 668 461 581 3,213 221,832

ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 366,207 86,972 62,897 20,841 536,917 14,533,466

ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลีย่ต่อคน (บาท) 382,679 187,039       131,803 109,868   257,040 215,455    

ประชากร (1,000 คน) 957        465              477        190          2,089      67,455       

สาขาการผลติ
ผลติภัณฑ์มวลรวมป ีพ.ศ.2559 (ลา้นบาท)

สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบรุี สมุทรสงคราม ภาคกลาง
ตอนลา่ง 2

ภาพรวม
ประเทศไทย

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 
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          ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 
 

 
 

          ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
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ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

 
สัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจรายสาขา ปี 2559 แยกตามจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 
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เมื่อเปรียบเทียบค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมพบว่า จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุด  
คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 312,445 ล้านบาท ตามด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 86,972 ล้านบาท เพชรบุรี 
80,896 ล้านบาท และสมุทรสงคราม 62,897 ล้านบาท โดยจังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคนอกการเกษตรตัวหลัก คือ การอุตสาหกรรม มีมูลค่าสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน  
 

       
 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดในภาพรวม มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อจ านวนประชากรของ
จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าสูงที่สุด และแตกต่างอย่างชัดเจนหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
มูลค่าเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการสะท้อนความไม่สมดุลด้านการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสมาชิก
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2   
  ด้านอุตสาหกรรม 
 โรงงานและแรงงานอุตสาหกรรมจะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี  
พ.ศ. 2560 มีจ านวนโรงงานมากถึง 6,191 แห่ง จ านวนคนงาน 332,371 คน ใช้เงินลงทุนกว่า 29,858
ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดสามอันดับแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ตสาหกรรม
อาหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งแปรรูปสัตว์น้ าและห้องเย็น ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 781 โรงงาน เงิน
ลงทุน 58,246 ล้านบาท คนงาน 81,835 คน อันดับสองได้แก่อุตสาหกรรมผลิตโลหะ มีจ านวนโรงงาน
ทั้งสิ้น 1,090 โรงงาน เงินลงทุน 30,883 ล้านบาท คนงาน 33,016 คน และอุตสาหกรรมพลาสติก มี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 956 โรงงาน เงินลงทุน 30,378 ล้านบาท คนงาน 37,603 คน ตามล าดับ 
 

จ านวนโรงงานและแรงงานภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2  ปี 2558-2560 

จ านวน เงินลงทนุ คนงาน จ านวน เงินลงทนุ คนงาน จ านวน เงินลงทนุ คนงาน

โรงงาน (ลา้นบาท) รวม โรงงาน (ลา้นบาท) รวม โรงงาน (ลา้นบาท) รวม

สมุทรสาคร 6,122  271,376  326,591  6,037  292,626  328,332  6,191  294,858  332,371  
ประจวบคีรีขันธ ์ 620    41,266    20,843    683    50,430    16,730    710    50,540    17,233    
เพชรบรุี 752    47,372    23,354    769    51,847    23,799    772    52,416    24,117    
สมุทรสงคราม 282    7,323      8,467      306    8,945      9,180      315    8,744      9,909      
กลุม่จงัหวัด 7,776 367,337 379,255 7,795 403,847 378,041 7,988 406,557 383,630 

2560

จงัหวัด

25592558

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
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  2561      

 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจ านวนโรงงาน 710 แห่ง จ านวนคนงาน 17,233 คน ใช้เงินลงทุนกว่า 

50,540 ล้านบาท โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดสามอันดับแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน รีดเย็น เคลือบสังกะสีและเหล็กเส้นจ านวน 4 โรงงาน เงินลงทุน  
30,489 ล้านบาท คนงาน 1,833 คน อันดับสองได้แก่อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ท าสับปะรดบรรจุกระป๋อง
และพืชผักบรรจุกระป๋อง มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 115 โรงงาน เงินลงทุน 5,182 ล้านบาท คนงาน 10,942 
คน และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ ตัด พับโลหะและผลิตท่อเหล็กมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 30 โรงงาน เงิน
ลงทุน 4,509 ล้านบาท  คนงาน 755 คน ตามล าดับ 

จังหวัดเพชรบุรี มีจ านวนโรงงาน 772 แห่ง จ านวนคนงาน 24,117 คน ใช้เงินลงทุนกว่า 52,416 ล้าน
บาท โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดสามอันดับแรกของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อุตสาหกรรมการ
ผลิตอ่ืนๆ (ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อบชุบ ผลิตพลังงานทดแทน และโม่หิน) ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 153 โรงงาน เงินลงทุน 16,327 ล้านบาท คนงาน 2,321 คน อันดับสองได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 20 โรงงาน เงินลงทุน 3,510 ล้านบาท คนงาน 813 
คน และอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 12 โรงงาน เงินลงทุน 2,630 ล้านบาท คนงาน 1,628 คน 
ตามล าดับ 
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จังหวัดสมุทรสงคราม มีจ านวนโรงงานเพียง 315 แห่ง จ านวนคนงาน 9,909 คน ใช้เงินลงทุน 8,744 ล้าน
บาท โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดสามอันดับแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหาร ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 107 โรงงาน เงินลงทุน 3 ,975 ล้านบาท คนงาน 5,860 คน อันดับ
สองได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 31 
โรงงาน เงินลงทุน 712 ล้านบาท คนงาน 549 คน และอุตสาหกรรมผลิตโลหะ มีจ านวนโรงงาน 29 โรงงาน 
เงินลงทุน 336 ล้านบาท คนงาน 446 คน ตามล าดับ 
  ด้านการเกษตร 
      กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพื้นท่ีถือครองทั้งสิ้น 8,673,132 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรรวม 
3,256,154 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.55 ของพ้ืนที่ถือครองทั้งหมด โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่
การเกษตรมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาครตามล าดับ 

 
           พื้นท่ีเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2559)  จ านวน (ไร่)    คิดเป็น (%) 
 

 
 

พื้นท่ีเกษตรกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(พ.ศ. 2559)     จ านวน (ไร่)   คิดเป็น (%) 
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    พื้นท่ีเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2560)      จ านวน (ไร่)   คิดเป็น (%) 
 

 
 
 

    พื้นท่ีเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2560)    จ านวน (ไร่)    คิดเป็น (%) 
 

 
 

ตารางท่ีแสดงการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรของกลุ่มจังงหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 
  พ้ืนที่ท าการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเป็นการปลูกไม้ผล ในล าดับรองลงมา คือ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ 

พ้ืนที่นาข้าว และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เล็กน้อยใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชสวน พ้ืนที่ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่เพาะปลูกพืชน้ า อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 

 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคกลาตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน 
 

 
 

12 
 
 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ. 2557 - 2559 
 

 
 จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคเกษตรสูง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี มีมูลค่าการ

ผลิตภาคการเกษตร (การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  สถิติผลผลิต 
ภาคการเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 - 2559 
จังหวัด ประเภทเน้ือที่ 2557 2558 2559

เนื อท่ีป่าไม้          23,049          24,031          22,590
เนื อท่ีถือครองทางการเกษตร         184,186         184,624         184,647
เนื อท่ีนอกการเกษตร         337,982         336,562         337,980
รวม 545,217        545,217        545,217        
เนื อท่ีป่าไม้          19,293          18,094          17,831
เนื อท่ีถือครองทางการเกษตร         210,698         210,505         211,230
เนื อท่ีนอกการเกษตร          30,452          31,843          31,381
รวม 260,442        260,442        260,442        
เนื อท่ีป่าไม้      2,208,322      2,203,794      2,203,742
เนื อท่ีถือครองทางการเกษตร         751,592         754,699         755,188
เนื อท่ีนอกการเกษตร         930,797         932,217         931,781
รวม 3,890,711     3,890,711     3,890,711     
เนื อท่ีป่าไม้      1,470,326      1,489,963      1,500,769
เนื อท่ีถือครองทางการเกษตร      2,108,484      2,108,695      2,107,677
เนื อท่ีนอกการเกษตร         400,951         381,104         371,316
รวม 3,979,762     3,979,762     3,979,762     
เน้ือทีป่า่ไม้    3,720,989    3,735,883     3,744,931
เน้ือทีถื่อครองทางการเกษตร    3,254,960    3,258,523    3,258,743
เน้ือทีน่อกการเกษตร     1,700,183     1,681,726     1,672,458
รวม     8,676,132     8,676,132     8,676,132

กลุม่จังหวัด

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบรุี

ประจวบคีรีขันธ์

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2560 
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ด้วยลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดที่มีความหลากหลายของดิน และติดทะเลทุกจังหวัดท าให้ 
ลักษณะการเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การเกษตรเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ และการประมง โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภูมิภาค (Gross Regional Product : GRP)  
ปี พ.ศ. 2559 พบว่า มูลค่าการผลิตภาคการเกษตร (การเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) คิดเป็นร้อยละ 8.7 
ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี  สมุทรสงคราม และ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคเกษตร (การเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดจากสาขา พ.ศ.2557 - 2559 (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลติภัณฑ์มวล
รวม

เกษตรกรรม 
ปา่ไม้

และประมง

%เกษตรต่อ
ผลติภัณฑ์
มวลรวม

ผลติภัณฑ์มวล
รวม

เกษตรกรรม 
ปา่ไม้

และประมง

%เกษตรต่อ
ผลติภัณฑ์
มวลรวม

ผลติภัณฑ์มวล
รวม

เกษตรกรรม 
ปา่ไม้

และประมง

%เกษตรต่อ
ผลติภัณฑ์
มวลรวม

สมทุรสาคร 337,018       19,702       5.8           344,897       18,459       5.4           366,207       20,513       5.6           
สมทุรสงคราม 18,798         2,446         13.0         19,625        2,294         11.7         20,841         2,516         12.1         
เพชรบุรี 59,289         8,413         14.2         60,216        7,101         11.8         62,897         7,310         11.6         
ประจวบคีรีขันธ์ 75,637         14,413       19.1         79,810        15,075       18.9         86,972         16,484       19.0         
กลุม่จงัหวัด 490,742      44,974      9.2          504,548     42,929      8.5           536,917      46,824      8.7           
ประเทศไทย 13,230,305 1,334,796 10.1        13,746,998 1,235,859 9.0           14,533,466 1,235,584 8.5           

2557 2558 2559

จงัหวัด

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร แสดงสถิติผลผลิตภาคการเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 ผลผลิตภาคการเกษตรที่ส าคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจของ 
กลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าว สับปะรด และมะนาว มีพ้ืนที่การเกษตรรวมกันทั้งสิ้น
ประมาณ 1 ล้านไร่ นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดฯ ยังมีผลผลิตการเพาะปลูกกล้วยไม้เพ่ือการส่งออกอีกด้วย ส าหรับ
สถิติผลผลิตภาคการเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แสดงได้ดังตารางดังนี้ 

ผลผลิตการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

 

เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ
 (ไร่) (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)

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

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

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

ประจวบคีรีขันธ์ 21,350 11,081 8,577 4,192 8,489 4,457

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

2559 2560
ข้าวนาปี

จงัหวัด
2558
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เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ
 (ไร่) (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)

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

สมทุรสงคราม 451 278 156 111 1,236 597

เพชรบุรี 6,809 4,941 7,562 5,333 17,313 12,364

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

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

จงัหวัด

ข้าวนาปรัง
2558 2559 2560

 
 

เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ
 (ไร่) (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)

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

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

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

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

จงัหวัด

มะพร้าว
2558 2559 2560

 
 

เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ
 (ไร่) (ตัน)  (ไร่) (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)

สมทุรสาคร - - - - - -

สมทุรสงคราม - - - - - -

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

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

จงัหวัด

สบัปะรด
2558 2559 2560
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เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ
 (ไร่) (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)

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

สมทุรสงคราม - - - - - -

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

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

จงัหวัด

มะนาว
2558 2559 2560

 

เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ เน้ือทีเ่พาะปลกู ผลผลติ
 (ไร่) (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)  (ไร)่ (ตัน)

สมทุรสาคร 5,265 13,173 5,155 12,496 5,292 13,315

สมทุรสงคราม - - - - - -

เพชรบุรี 35 70 31 60 20 40

ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - -

กลุม่จงัหวัด 5,300 13,243 5,186 12,556 5,312 13,355

จงัหวัด

กลว้ยไม้
2558 2559 2560

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง  
ข้าวนาปีปลูกได้เฉพาะในฤดูฝน มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี 303,180 ไร่ ผลผลิต 210,831 ตัน ส่วนข้าวนา
ปรังมีพ้ืนที่เพาะปลูก 24,162 ไร่ มีผลผลิต 16,621 ตัน 

มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นไม้ผลเพียงชนิดเดียวที่มีการปลูกในพ้ืนที่ทุกจังหวัด มีพ้ืนที่ปลูก
ประมาณ 461,394 ไร่ ให้ผลผลิตทั้งหมด 295,043 ตัน โดยผลผลิตส่วนหนึ่งจะถูกน าส่งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กะทิ น้ ามันมะพร้าว น้ ามะพร้าวพร้อมดื่ม ที่นอนใย
มะพร้าว เป็นต้น แนวโน้มการเพาะปลูกพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการมีปัญหาการระบาดของแมลงด า
หนามและหนอนหัวด าส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ท าให้มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน 
ประกอบด้วยมีการน าเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศท าให้มะพร้าวของไทยมีราคาลดลง 

สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยมีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 260,046 ไร่  
ให้ผลผลิต ทั้งหมด 1,043,876 ตัน ทั้งนี้ผลผลิตร้อยละ 80 ส่งโรงงานแปรรูปเพ่ือการส่งออกส่วนผลผลิตที่
เหลือร้อยละ 20 ใช้บริโภคผลสดภายในประเทศ แนวโน้มการเพาะปลูกที่มากขึ้นในหลายภูมิภาค ส่งผลให้
ราคาสับปะรดปี 2561 ตกต่ าในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากเกษตรกรสามารถผลิตสับปะรดเกิน 
ความต้องการของตลาด และในบางพ้ืนที่ไม่มีโรงงานแปรรูปสับปะรด ท าให้จ าหน่ายได้เ ฉพาะผลสด ดังนั้น
รัฐบาลควรให้การสนับสนุนเกษตรกรในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายในวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น  
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มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ท ารายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัด โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกมะนาว  
51,557 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 93,543 ตัน ส าหรับพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี 

กล้วยไม้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่เพ่ิมระดับความส าคัญทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ          
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 5,312 ไร่ เกือบทั้งหมดอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร     
ให้ผลผลิตสูงถึง 13,355 ตัน คดิเป็นร้อยละ 29.0 ของปริมาณผลผลิตกล้วยไม้ทั้งประเทศ 
  ด้านการประมง 

 การผลิตภาคการเกษตร (ประมง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.38 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนของมูลค่าการประมงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดสูงที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่ าสุด คือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนับว่าผลผลิตประมงของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผลผลิตประมงของประเทศ  และผลผลิตประมง
ของกลุ่มจังหวัดยังเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและห้องเย็นภายในกลุ่มจังหวัด  ซึ่งมี
ตัวเลขและสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง  ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต   

 ด้วยพื้นที่ของกลุ ่มจังหวัดตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนในค่อนมาทางตะวันตก  โดยจังหวัด
สมุทรสาครและ สมุทรสงครามพ้ืนท้องน้ าจะเป็นดินโคลน จังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะพ้ืนที่ท้องน้ าส่วนใหญ่
เป็นดินโคลนปนทราย อีกทั้ง 3 จังหวัดนี้ยังมีแม่น้ าท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุรีไหลลงสู่ทะเล ในขณะที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน  ๆ คือพ้ืนท้องน้ าบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นทรายและ
มีแม่น้ าปราณบุรีไหลลงทะเล แต่เป็นแม่น้ าสายที่ไม่ใหญ่มาก ดังนั้นอิทธิพลของตะกอนที่ถูกพัดพามาจาก
แม่น้ าลงสู่ปากแม่น้ าถือว่ามีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 3 จังหวัด ด้วยลักษณะพื้นท้องน้ าและ
ปริมาณตะกอนบริเวณชายฝั่งที่ถูกพัดมากับแม่น้ าที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ชนิดของสัตว์น้ าและการเลี้ยงสัตว์
น้ าบริเวณชายฝั่ง มีรูปแบบที่แตกต่างกัน  

 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดจากสาขาการเกษตร (การประมง) พ.ศ. 2559 

สมทุรสาคร 366,207                   17,571               4.80                  
สมทุรสงคราม 20,841                     429                   2.06                  
เพชรบุรี 62,897                     672                   1.07                  
ประจวบคีรีขันธ์ 86,972                     4,853                 5.58                  
ภาคกลางตอนลา่ง 2 536,917                  23,524              4.38                  

จงัหวัด
มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวม

ป ี2559
มูลค่าการผลติ
ภาคการประมง

% ภาคการประมง ต่อ
ผลติภัณฑ์มวลรวม

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ .ศ. 2559 

 
สมุทรสาคร ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 42.04 กิโลเมตร และเป็นแหล่ง

ศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าการประมงมีความส าคัญด้านการประมงทะเล โดยมีแหล่งรวบรวมสินค้า
ประมงที่ส าคัญ ได้แก่ สะพานปลาเทศบาล สะพานปลาสมุทรสาคร ตลาดไทย ตลาดกุ้ง การประมงทะเล  
มีเรือประมงพาณิชย์ขึ้นทะเบียน 462 ล า การเพาะเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งพ้ืนที่ 10,015 ไร่ ผลผลิตต่อปี
รวม 10,866 ตัน ฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล พ้ืนที่19,864ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 4,425 ตัน ฟาร์มเลี้ยงปลาน้ า
กร่อยพื้นที่ 934 ไร่ ผลผลิตต่อปี รวม 400 ตัน ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาสลิดและปลาน้ าจืดอ่ืนๆ 
มีพ้ืนที่เลี้ยงรวม 10,733 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 6,110 ตัน 
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ทั้งนี้สมุทรสาครมี โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้องกับการประมงมากที่สุด ได้แก่  
สถานประกอบการห้องเย็น การแปรรูปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ การน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์  
การผลิตอาหารสัตว์น้ า  

สมุทรสงคราม พ้ืนที่ชายทะเลมีความยาวประมาณ 24.23 กิโลเมตร พ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัด
เป็นที่ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล มีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่ว
พ้ืนที่มากกว่า 300 สาย คลองเหล่านี้ช่วยระบายน้ าระหว่างพ้ืนที่ทางบนกับฝั่งทะเล ในแต่ละวันจะมีน้ าขึ้นน้ า
ลงที่อ่าวไทย เกิดน้ าทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ าแม่กลองและตามคูคลองต่าง ๆ ท าให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
กร่อยจ านวนมาก มีเรือประมงพาณิชย์ขึ้นทะเบียน 525 ล า การเพาะเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งพ้ืนที่ 986 ไร่ 
ผลผลิตต่อปีรวม 1,082 ตัน ฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล พ้ืนที่ 17,481 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 23,990 ตัน ฟาร์ม
เลี้ยงปลาน้ ากร่อยพืน้ที่ 4 ไร่ ผลผลิตต่อปี รวม 384 ตัน ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาสลิดและปลาน้ า
จืดอ่ืนๆ มีพ้ืนที่เลี้ยงรวม 7,233 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 2,338 ตัน  ทั้งนี้พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร มีอาชีพที่ส าคัญของจังหวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ การท านาเกลือ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่แสดงถึง
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่ท านาเกลือ ประมาณ 6,000 ไร่ และใน
จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนที่ท านาเกลือประมาณ 16,416 ไร่  

เพชรบุรี ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 89.71 กิโลเมตร มีแม่น้ า 3 สาย ไหลลง
มาสู่อ่าว ไทยบริเวณอ าเภอบ้านแหลม ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี แม่น้ าบางกลอย และแม่น้ าบางตะบูน  

มีเขื่อนกักเก็บน้ า จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนเพชร เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนแม่ประจันต์ ในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่น้ าจะแห้งต้องอาศัยน้ าจากเข่ือนทั้ง 3 แห่งมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

มีเรือประมงพาณิชย์ขึ้นทะเบียน 599 ล า การเพาะเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งพ้ืนที่ 5,209 ไร่ ผลผลิต
ต่อปีรวม 7,105 ตัน ฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล พ้ืนที่ 14,353 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 6,829 ตัน ฟาร์มเลี้ยงปลาน้ า
กร่อยพื้นที่ 413 ไร่ ผลผลิตต่อปี รวม 189 ตัน ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาสลิดและปลาน้ าจืดอ่ืนๆ 
มีพ้ืนที่เลี้ยงรวม 6,464 ไร่ ผลผลิตต่อปี รวม 2,531 ตัน 

ประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเลติดต่อกับอ่าวไทย มีความยาวประมาณ 246.84 กิโลเมตร  
มีแม่น้ าล าคลอง สายที่ส าคัญ 7 สาย แต่เป็นแม่น้ าล าคลองสายสั้นและแคบ เช่น แม่น้ าปราณบุรี  

มีความยาวเพียง 130 กม. แม่น้ ากุยบุรี มีความยาว 25 กม. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าชลประทาน  
โดยเป็นโครงการขนาดเล็ก 102 แห่ง ขนาดกลาง 6 แห่ง ขนาดใหญ่ 1 แห่ง มีเรือประมงพาณิชย์ขึ้นทะเบียน 
608 ล า การเพาะเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งพ้ืนที่ 7,705 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 16,114 ตัน ฟาร์มเลี้ยงหอย
ทะเล พ้ืนที่ 33 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 107 ตัน ฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อยพ้ืนที่ 158 ไร่ ผลผลิตต่อปี รวม 149 
ตัน ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาสลิดและปลาน้ าจืดอื่นๆ มีพ้ืนที่เลี้ยงรวม 4,201 ไร่ ผลผลิตต่อปีรวม 
2,513 ตัน 
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ด้านปศุสัตว์  
ผลผลิตปศุสัตว์ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ โคนม และโคเนื้อ โดยเฉพาะ  

อย่างยิ่ง จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ านมดิบและโคเนื้อที่ส าคัญของประเทศ   
จากข้อมูลสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2560 พบว่ากลุ่มจังหวัดฯ มีสัดส่วนการผลิตน้ านมดิบและ 
โคเนื้อคิดเป็น ร้อยละ 7.2 และ 4.8 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ 

 
จ านวนปศุสัตว์ที่ส าคัญ (โคเนื้อ-โคนม) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แยกรายจังหวัด พ.ศ 2558-
2560 

 2558  2559  2560  2558  2559  2560

สมทุรสาคร 270           275           255           44                45                50                
สมทุรสงคราม 514           496           470           87                90                89                
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          

กลุม่จงัหวัด 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       

สดัสว่นกลุม่จงัหวัด
ต่อประเทศ

4.8            5.0            4.7            5.4               5.1               4.8               

จงัหวัด
จ านวนโคเน้ือ (ตัว) ปริมาณการผลติ (ตัว)

 

 2558  2559  2560  2558  2559  2560

สมทุรสาคร - - - - - -
สมทุรสงคราม - - - - - -
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          

กลุม่จงัหวัด 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     

สดัสว่นกลุม่จงัหวัด
ต่อประเทศ

7.2            7.3            7.2            7.6               6.7               7.2               

จงัหวัด
จ านวนโคนม (ตัว) ปริมาณน้ านมดิบ (ตัน)

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2560 
 
 ด้านท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพสูงในการพัฒนาและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรด้านวิถีชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประทับใจในเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 
ทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนประกอบกับต าแหน่งที่ตั้งที่
อยู่ใกล้เมืองหลวง ท าให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ติดอันดับแรก ๆ ของสถานที่ตากอากาศส าหรับ 
ชาวกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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 สถิติการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2557 -2559 มีแนวโน้มของจ านวนผู้มา
เยี่ยมเยือนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยพบว่า จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีจ านวนนักท่องเที่ยว
ค่อนข้างน้อย เนื่องด้วยมีท าเลที่ตั้งใกล้กับกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเที่ยวแบบวันเดียว 
หรือไปเช้าเย็นกลับ จึงไม่มีการเข้าพักค้างคืน ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้นั้น ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเชิง
สถิติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

 

จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แยกรายจังหวัด พ.ศ 2557-2559 

2557 2558 2559
สมทุรสาคร 1,313,807          1,410,224          1,443,746          
สมทุรสงคราม 1,288,422          1,498,471          1,598,052          
เพชรบุรี 5,700,319          5,923,321          6,156,485          
ประจวบคีรีขันธ์ 4,660,994          4,835,371          4,979,804          
กลุม่จงัหวัด 12,963,542      13,667,387      14,178,087      

จ านวนผู้มาเยีย่มเยอืน (คน)
จงัหวัด

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 

 
ซึ่งสอดคล้องกับสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพ านักในสถานตากอากาศต่าง ๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 2 โดยพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจนั้นจะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาพ านักอยู่ในพ้ืนที่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น ก่อเกิดผลดีต่อภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดฯเพ่ิมมากขึ้น โดยสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวจะใช้เวลาพ านักอยู่ใน
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศไทย เช่น จังหวัดภูเก็ต หรือ ชลบุรี (พัทยา) นานกว่าจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาท่องเที่ยวและเข้าพักมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงโอกาสในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใน 
กลุ่มจังหวัด ฯ เพ่ือยืดระยะเวลาในการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้มากขึ้น 
 
จ านวนวันที่เข้าพักของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  2 แยกรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2559 

657,223                    655,808       1,415           1.65
581,542                    575,384       6,158           1.83

2,610,872                 2,275,324     335,548       2.53
2,937,858                 2,152,976     784,882       3.02

6,787,495                5,659,492   1,128,003   

สมทุรสาคร
สมทุรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ภาคกลางตอนลา่ง 2

จงัหวัด จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ข้าพัก
จ านวนนักทอ่งเทีย่ว (คน)

วันพักเฉลีย่(วัน)
คนไทย ต่างชาติ

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 
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แม้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จะไม่ได้เป็นพ้ืนที่หลักในการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนมากยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่จัดได้
ว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอีกมาก ทั้งในส่วนของความหลากหลายในรูปแบบ
การท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมที่ยังค่อนข้างมี 
ความสมบูรณ์ ประกอบกับแนวคิดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของนักธุรกิจรุ่นใหม่  ส่งผลให้ประเด็นเรื่อง  
“การท่องเที่ยว” ยังคงเป็นประเด็นส าคัญที่จะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โดยการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ของ 
กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวทางทะเล ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
และความน่าสนใจของวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างลงตัว  

 
รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี งบประมาณ 2558-2560 

2558 2559 2560
สมทุรสาคร 2,153                2,238                2,381                
สมทุรสงคราม 1,808                2,046                2,234                
เพชรบุรี 20,302              21,527              22,782              
ประจวบคีรีขันธ์ 27,735              29,158              30,672              
กลุม่จงัหวัด 51,998             54,969             58,070             

จงัหวัด
รายได้จากการทอ่งเทีย่ว (ลา้นบาท)

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560 

 
ด้านการค้าชายแดน 
ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับด่านมูด่อง จังหวัดมะริด นับเป็นจุดเชื่อมต่อความสัมพันธ์

ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา มาเป็นเวลาช้านาน ในอดีตเป็นเพียงค้าขายกันระหว่างชุมชนด่านสิงขรกับชุมชนมูด่อง จนต่อมาได้รับ
การยกฐานะเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าเมื่อปี พ.ศ. 2541 และยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร  
ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีมูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรเฉลี่ยอยู่ที่ 123-197 ล้านบาทต่อปี 
ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากเส้นทางคมนาคมในฝั่งเมียนมาไม่สะดวก  

ปัจจุบันมีการปรับปรุงเส้นทางในฝั่งเมียนมาร์จากด่านสิงขรไปจังหวัดมะริดระยะทาง 180 กิโลเมตร 
ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนด่านสิงขรในปีพ.ศ. 2560 เพ่ิมขึ้นถึง 486 ล้านบาท  ดังตารางที่ 3 -24 โดย
ภาครัฐและเอกชนของเมียนมาเป็นผู้ด าเนินการคาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งคาดการณ์ว่าหากเปิดด่านถาวร
ได้ ผนวกกับเส้นทางคมนาคมแล้วเสร็จทั้งระบบ จะท าให้มูลค่าการน าเข้า-ส่งออกเพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดด และ
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าประมงจากเมืองมะริดมายังฝั่งประเทศไทยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
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ข้อมูลค่าการค้าชายแดนด่านสิงขร ปีพ.ศ. 2556-2560 

ป ีพ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560
มูลค่า (ลา้นบาท) 188     125     123     197     486     
อัตราขยายตัว (%) 33.5-     2.0-      60.5     146.3    

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ 2560 

 
 1.2) ด้านสังคมและความม่ันคง 

  การปกครอง 
              กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
25 อ าเภอ 217 ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาล  
47 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 168 แห่ง ดังนี้ 
                      หน่วย : แห่ง 

จังหวัด อบจ. อ าเภอ ต าบล เทศบาล อบต. 
สมุทรสาคร 1 3 40 12 25 
สมุทรสงคราม 1 3 36 9 26 
เพชรบุรี 1 8 93 15 69 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 8 48 15 48 

แหล่งข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560 
 ประชากร 
  สถิติประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2558-2560 

จังหวัด รายการข้อมูล 2558 2559 2560

ประชากรรวม 545,454 556,719 568,465
ชาย 263,436 268,832 274,645
หญิง 282,018 287,887 293,820
ประชากรรวม 194,376 194,069 193,902
ชาย 93,405 93,179 93,084
หญิง 100,971 100,890 100,818
ประชากรรวม 478,589 480,652 482,375
ชาย 231,747 232,821 233,665
หญิง 246,842 247,831 248,710
ประชากรรวม 534,719 539,534 543,979
ชาย 264,901 267,149 269,102
หญิง 269,818 272,385 274,877
ประชากรรวม 1,753,138 1,770,974 1,788,721
ชาย 853,489 861,981 870,496
หญิง 899,649 908,993 918,225

กลุม่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบรุี

 
ที่มา: กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 
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สัดส่วนประชากรสูงอายุของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 

เพศ

 จงัหวัด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

 สมุทรสาคร 274,645       293,820       568,465       33,429         44,363         77,792         13.7    
สมุทรสงคราม 93,084         100,818       193,902       16,613         23,697         40,310         20.8    
เพชรบรุี 233,665       248,710       482,375       35,463         47,806         83,269         17.3    
ประจวบคีรีขันธ์ 269,102       274,877       543,979       35,830         44,655         80,485         14.8    
กลุม่จงัหวัด 595,851      624,405      1,220,256   87,906        116,158      204,064      16.7   
ประเทศไทย 32,464,906 33,723,597 66,188,503 4,524,021   5,701,301   10,225,322 15.5   

จ านวนประชากรทัง้หมด จ านวนประชากรผู้สงูอาย ุ60 ปขีึ้นไป
ร้อยละ 

 

ที่มา: กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 

 

 สถานีต ารวจ 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีสถานีต ารวจรวม 41 สถานี แบ่งพ้ืนที่จังหวัดดังต่อไปนี้ 
 จังหวัดสมุทรสาคร 5 แห่ง คือ 1) สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 2) สถานีต ารวจภูธร 
กระทุ่มแบน  3) สถานีต ารวจภูธรบ้านแพ้ว 4) สถานีต ารวจภูธรบางโทรัด 5) สถานีต ารวจภูธรโคกขาม 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 5 แห่ง คือ 1) สถานีต ารวจภูธรสมุทรสงคราม 2) สถานีต ารวจภูธรอัมพวา  
3) สถานีต ารวจภูธรบางคนที 4) สถานีต ารวจภูธรลาดใหญ่ 5) สถานีต ารวจภูธรยี่สาร 
 จังหวัดเพชรบุรี 14 แห่ง คือ 1) สถานีต ารวจภูธรเมืองเพชรบุรี 2) สถานีต ารวจภูธรเขาย้อย  
3) สถานีต ารวจ ภูธรชะอ า 4) สถานีต ารวจภูธรบ้านลาด 5) สถานีต ารวจภูธรบ้านแหลม 6) สถานีต ารวจภูธร 
ท่ายาง 7) สถานีต ารวจ ภูธรหนองหญ้าปล้อง 8) สถานีต ารวจภูธรแก่งกระจาน 9) สถานีต ารวจภูธรหนองจอก 
10) สถานีต ารวจภูธรท่าไม้รวก11) สถานีต ารวจภูธรหาดเจ้าส าราญ 12) สถานีต ารวจภูธรบางตะบูน  
13) สถานีต ารวจภูธรไร่สะท้อน 14) สถานีต ารวจภูธรราชภัฏ (สาขาย่อย) 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 แห่ง คือ 1) สถานีต ารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ 2) สถานี
ต ารวจภูธรหัวหิน 3) สถานีต ารวจภูธรหนองพลับ 4) สถานีต ารวจภูธรปราณบุรี 5) สถานีต ารวจภูธรปากน้ า
ป ร า ณ  
6) สถานีต ารวจภูธรสามร้อยยอด 7) สถานีต ารวจภูธรไกลกังวล 8) สถานีต ารวจภูธรบางสะพานน้ อย  
9) สถานีต ารวจภูธร  บางสะพาน  10) สถานีต ารวจภูธรธงชัย 11) สถานีต ารวจภูธรทับสะแก  
12) สถานีต ารวจภูธรห้วยยาง 13) สถานีต ารวจภูธรสามกระทาย 14) สถานีต ารวจภูธรกุยบุรี  
15) สถานีต ารวจภูธรยางชุม 16) สถานีต ารวจภูธรอ่าวน้อย 17) สถานีต ารวจภูธรคลองวาฬ 
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การศึกษา มีสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสิ้น  787  แห่ง 
 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา 
สมุทรสาคร 1. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 
สมุทรสงคราม 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขต

สมุทรสงคราม  
1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

เพชรบุรี 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 
3. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยา
เขตหัวหิน (อ.ชะอ า)  
4. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ 

1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 
4. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 
5. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 
6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
วังไกลกังวล (อ.ชะอ า)  

ประจวบคีรีขันธ์ 1. มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงครัตน
โกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตหัว
หิน  

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

ตารางแสดงรายชื่อและจ านวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 

ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานจ านวน 738 แห่ง ประกอบด้วย  
วัด 687 แห่ง มัสยิด 25 แห่ง และโบสถ์คริสต์ 26 แห่ง 
 

สาธารณสุข มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ / เอกชน ทั้งสิ้นจ านวน 331 แห่ง  
แยกเป็นโรงพยาบาล 29 แห่ง สถานีอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข 302 แห่ง 

 

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  ไฟฟ้า  

จากข้อมูลสถิติผู้ใช้ไฟฟ้าและการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2556 - 2560 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้มปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 11 ,570 ล้านหน่วย จากจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 735,693 ราย ส าหรับจังหวัดที่มี
จ านวนผู ้ใช ้ไฟฟ้ามากที ่ส ุด  ได ้แก่ จ ังหว ัดสมุทรสาคร 247,145 ราย ประจวบคีร ีข ันธ์ 
222,641 ราย เพชรบุรี 199,306 ราย และสมุทรสงคราม 66,601 ราย ตามล าดับ ดังนี้ 
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จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2556 – 2560 
 

จังหวดั รายละเอียด 2556 2557 2558 2559 2560

จ านวนผู้ใชไ้ฟฟา้ (ราย) 216,269 223,722 231,697 239,255 247,145
พลังงานไฟฟา้ท่ีใช ้
(ล้านหน่วย)

7,277 7,405 7,646 7,932 8,025

จ านวนผู้ใชไ้ฟฟา้ (ราย) 59,589 61,527 63,139 65,020 66,601
พลังงานไฟฟา้ท่ีใช ้
(ล้านหน่วย)

322 351 379 403 415

จ านวนผู้ใชไ้ฟฟา้ (ราย) 173,650 180,423 186,502 193,627 199,306
พลังงานไฟฟา้ท่ีใช ้
(ล้านหน่วย)

1,263 1,309 1,318 1,395 1,465

จ านวนผู้ใชไ้ฟฟา้ (ราย) 196,003 204,451 211,656 217,641 222,641
พลังงานไฟฟา้ท่ีใช ้
(ล้านหน่วย)

1,509 1,474 1,494 1,625 1,665

กลุ่มจังหวดั จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) 645,511 670,123 692,994 715,543 735,693
พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ 
(ล้านหน่วย)

10,372 10,539 10,837 11,356 11,570

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบรุี

ประจวบคีรขีันธ์

 
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560 

 
 
 
ประปา จากข้อมูลสถิติการผลิตและการจ าหน่ายน้ าประปาของการประปาส่ว นภูมิภาค

ปีงบประมาณ 2556 – 2560 พบว่ากลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีแนวโน้มปริมาณการใช้
น้ าประปาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีปริมาณการใช้
น้ าประปารวมทั้งสิ้น 128 ล้านลบม. จากจ านวนผู้ใช้น้ าประปา 272,474 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร 125,941 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 62,312 ราย เพชรบุรี 52,040 ราย และสมุทรสงคราม 
32,181 ราย ตามล าดับ ดังนี้ 
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    ์ร     ี ส า    ร เ  น   หา ี พ 

 ร พยา ร  น

           นมี  ามห า ห ายสามาร   า
 ารเ   ร   ห ายร            านา     พ   ม 
  พ   ร 

•   หา  นเ  ม มี ร มา เ      เ ียมมา เ  น  
•   หา  นเ รีย  มี า    าม   น   น
•   หา  น ราย     ม    มน  า    ร  า   าหาร   า
•   หา  น   น มีเ  ห น    ร  ยา     าร  พร น

 ร พยา ร  า ม 
41.5%    พ  น ี     หม เ  นพ  น ี   า      
พ  น ี   า ายเ น ร มา  0.63%

•พ  น ี   า ายเ น  ายสภาพเ  น  เ  เน     า 
    น ม  เ   ร  สน  าพ  เ  า     ย า ร น ร เ  น
เ  านาน

 ร พยา ร  เ 
    าย    

พ  น ี  าย      เ เ  น ห       เ ี ย •  เ    เ า  าย    เพ  ม   น     
• ร พยา ร รรม า   าย        น  เ      า าย 
  น    าร   

25 
 

จ านวนผู้ใช้น้ าและปริมาณน้ าที่ใช้ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2556 – 2560 
จงัหวัด รายละเอียด 2556 2557 2558 2559 2560

ผู้ใช้น  า (ราย)     97,076   104,221   111,234   119,362   125,941

ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศกเ์มตร)           80           81           85           89           91

ผู้ใช้น  า (ราย)     26,992     28,360     29,687     31,073     32,181

ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศกเ์มตร)             7             7             8             9             9

ผู้ใช้น  า (ราย)     44,931     46,348     48,373     50,261     52,040

ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศกเ์มตร)           12           13           13           14           13

ผู้ใช้น  า (ราย)     48,189     51,387     55,178     58,799     62,312

ปริมาณการใช้ (ล้านลูกบาศกเ์มตร)           12           13           14           16           16

ผู้ใช้น้ า (ราย)  217,188  230,316  244,472  259,495  272,474

ปริมาณการใช้ (ลา้นลกูบาศก์เมตร)         111         114         120         126         128

กลุม่จงัหวัด

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

เพชรบรุี

ประจวบคีรีขันธ์

 
ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค 2560 
 

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ดิน ป่าไม้ ทะเล และชายฝั่งที่
มีความส าคัญเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชีพเพาะปลูก การประมง การท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประชากร
ในพ้ืนที่ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ส าคัญอันดับแรก
คือ ปัญหาชายฝั่งทะเลถูกท าลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การประกอบ
อาชีพการเกษตร และการท่องเที่ยวด้วย ด้านปัจจัยภายนอกที่ทวีความส าคัญเพ่ิมขึ้น คือ วิกฤตการณ์ภาวะโลก
รอ้นที่ก าลังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

 

แผนภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
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 ทรัพยากรดิน 
   ลักษณะของดินในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดฯ มีความหลากหลายสามารถท าการเกษตรได้หลาย
รูปแบบ ทั้งท านา ปลูกพืชไม้ผล พืชไร่โดยจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ 

 
ลักษณะของดินในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

จังหวัด ลักษณะดิน 
สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม 

สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่  
ดินที่มีลักษณะเป็นดินเลน อยู่ในพื้นที่ที่ติดทะเล เนื้อดินเค็มจัด เป็นดินเหนียว โดยทั่วไปจะเป็น
พื้นที่ส าหรับท านาเกลือ เพาะเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลากะพง และปลาน้ ากร่อยต่าง ๆ พื้นที่บางส่วนใช้
ท าสวนมะพร้าว  
ดินเหนียวซึ่งมีดินร่วนปน อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากทะเลออกไป ทั้งที่น้ าทะเลท่วมถึง และท่วมไม่
ถึงใช้เป็นที่ท าการเกษตรกรรม ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก 

เพชรบุร ี ลักษณะดินของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทรายในพื้นที่บริเวณที่ราบ
ตอนกลางของจังหวัด  
ดินเหนียวถึงดินร่วนปนกรวดและเศษหินในบริเวณที่ราบสูงทางด้านตะวันตก 
ดินร่วนเหนียวในบริเวณพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออก 
 

ประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะการเกิดของดินจ าแนกได้ ดังนี้ 
ดินเหนียว-ดินทรายหรือดินทรายในเปลือกหอยทะเลส่วนบริเวณริมชายฝั่งทะเลน้ าทะเลพัดทราย
ลงมากองไว้ 
ดินร่วนปนทราย อาจจะมีดินเหนียวเป็นจุดบริเวณที่ราบสองฝั่งน้ า หรือพื้นที่ที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดกึ่งลาดชัน 
ดินทราย หรือหินค่อนข้างเป็นทราย พบในบริเวณพื้นที่ใกล้ภูเขา เกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่
ของดินเนื้อหยาบ ได้แก่ หิน ทราย หรือหินแกรนิตท าให้เกิดดิน 

 

 
 ทรัพยากรป่าไม้ 

  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 3,962,647.31 ไร่ ป่าชายเลนทั้งหมด 
28,274 ไร่ ประกอบด้วย 
 จ.สมุทรสาคร     พ้ืนที่ป่า         22,589.99  ไร่           พ้ืนที่ป่าชายเลน     16,208 
ไร่  
  จ.สมุทรสงคราม   พ้ืนที่ป่า        17,8630.54 ไร่          พ้ื น ที่ ป่ า ช า ย เ ล น      
2,570 ไร่ 
 จ.เพชรบุรี     พ้ืนที่ป่า      2,203,748.91 ไร่          พ้ื น ที่ ป่ า ช า ย เ ล น      
1,625 ไร่ 
 จ.ประจวบคีรีขันธ์   พ้ืนที่ป่า         1,500,768  ไร่          พ้ื น ที่ ป่ า ช า ย เ ล น      
7,871 ไร่ 
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พ้ืนที่ป่าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557-2559 
จงัหวัด 2557 2558 2559

สมทุรสาคร            23,049            24,031            22,590

สมทุรสงคราม            19,293            18,094            17,831

เพชรบุรี        2,208,322        2,203,794        2,203,742

ประจวบคีรีขันธ์        1,470,326        1,489,963        1,500,769

กลุม่จงัหวัด      3,720,989      3,735,883      3,744,931

ประเทศไทย  102,285,401  102,240,982  102,174,805  
ที่มา: กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559  

กัดเซาะชายฝั่ง 
พ้ืนที่ของทุกจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง2 ติดกับทะเล มีเส้นทางที่ต่อเนื่องกันในเขตชายฝั่งทะเล

อ่าวไทย บริเวณตลอดแนวชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด  และเกิดการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งตามเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ แหล่งดูนก  
นาเกลือ ทะเลโคลน ป่าชายเลน และทะเลที่สวยงาม อย่างไรก็ตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท าให้พ้ืนที่
ท าการเกษตร ป่าชายเลน ถูกท าลาย กลายสภาพเป็นทะเลมากขึ้นทุกปี และยังขาดแนวป้องกันการกัดเซาะ
รุนแรงส าหรับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

จากการส ารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นในทุก
จังหวัดรอบอ่าวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
ที่มีความยาวประมาณ 402.8 กิโลเมตร ซึ่งแนวชายฝั่งทะเลของกลุ่มจังหวัดฯ ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
และได้มีการด าเนินการแก้ไขแล้วมีระยะทางประมาณ 146.4 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความยาว
ตลอดชายฝั่งทะเล 

จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 42.04 กิโลเมตร มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 38.61 กิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยู่ในสภาพสมดุล 3.43 กิโลเมตร 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 24.23 กิโลเมตร มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 15.54 กิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยู่ในสภาพสมดุล 8.69 กิโลเมตร 

จังหวัดเพชรบุรี มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 89.71 กิโลเมตร มีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 41.54 กิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยู่ในสภาพสมดุล 42.57 กิโลเมตร  
ยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะ 5.60 กิโลเมตร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวตามแนวชายฝั่งประมาณ 246.84 กิโลเมตร มีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว 50.72 กิโลเมตร และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอยู่ในสภาพสมดุล 3.43 กิโลเมตร  
ยังคงประสบปัญหาการกัดเซาะ 4.49 กิโลเมตร 
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การจัดการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

รนุแรง ปานกลาง น้อย
สะสม 
มาก

สะสม
น้อย

พ้ืนที่
สมดุล

พ้ืนที่
ก่อสรา้ง
รกุล้ า

พ้ืนที่
หวัหาด

พ้ืนที่
ปาก
แม่น้ า

(กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.) (กม.)

สมุทรสาคร  -  -  -        38.6  -  -        2.6  -  -       0.9
สมุทรสงคราม  -  -  -        15.5  -  -        7.0  -  -       1.7
เพชรบรุี     3.8       0.6     1.2        41.6  -  -      40.6        0.0  -       2.0
ประจวบคีรขีันธ์     0.6       0.2     3.7        50.7       1.2      0.5   132.2        0.8  55.1       1.8
กลุ่มจงัหวดั 4.4    0.8      4.9    146.4    1.2      0.5     182.3  0.8       55.1 6.4      

จงัหวดั

พ้ืนทีท่ีป่ระสบปญัหาการกัดเซาะชายฝ่ัง พ้ืนทีช่ายฝ่ังทีไ่ม่มีการกัดเซาะ

พ้ืนทีย่งัไม่มีการด าเนินการ
แก้ไข พ้ืนทีม่ีการ

ด าเนินการ
แก้ไขแล้ว

พ้ืนทีติ่ดตามตรวจสอบ

 
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 (เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี 2538 - 2560) 

 

แนวโน้มสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งปี พ.ศ 2559 - 2560 พบว่ากลุ่มจังหวัดฯมีแนวโน้มการกัดเซาะลดลง โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 พบการกัดเซาะชายฝั่งระยะทางประมาณ 10.1 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระยะทางประมาณ 5.6 กิโลเมตร และ 4.5 กิโลเมตร 
ตามล าดับ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ไม่พบแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ ดังนี้ 

 

แนวโน้มสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

 
ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 

 

  เนื่องจากการกัดเซาะชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ภาวะโลก
ร้อน (Global Warming) การรุกล้ าพ้ืนที่ป่าชายเลน (Mangrove Forest Encroachment)  การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง (Coastal and Marine tourism Development )  และการสร้างสิ่งก่อสร้าง
ทางทะเลขนาดใหญ่บริเวณแนวพื้นที่ชายฝั่ง  ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงส่งผลให้สัตว์น้ าวัยอ่อนลดลง ท าให้
จ านวนทรัพยากรทางทะเลลดปริมาณลงอย่างมาก รายได้และเศรษฐกิจหดตัวตามล าดับชายฝั่งทะเลบริเวณ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ยาวรวมกัน 359 กิโลเมตร  ตลอดแนวชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด และเกิดการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งตามเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ 
และ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ แหล่งดูนก นาเกลือ ทะเลโคลน ป่าชายเลน และทะเลที่สวยงาม  
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                  อย่างไรก็ตาม  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ท าให้พ้ืนที่ท าการเกษตร ป่าชายเลน ถูกท าลาย  
กลายสภาพเป็นทะเลมากข้ึนทุกปี และยังขาดแนวป้องกันการกัดเซาะรุนแรงส าหรับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และด้วยจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม/
เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์) ตั้งอยู่บนแนวอ่าวไทยรูปตัว ก จึงส่งผลให้เกิดแรงปะทะและแรงของคลื่นในระดับที่
ส่งผลให้เกิดกัดเซาะแนวชายฝั่ง รวมถึงพ้ืนที่ป่าชายเลนที่ลดจ านวนลง ท าให้ขาดอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน และ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณแนวชายหาดท่องเที่ยวส าคัญ ได้แก่ หาดชะอ า หาดหัวหิน หาดเจ้าส าราญ  
ถูกกัดเซาะหน้าหาดเป็นบริเวณกว้าง  ท าให้ทัศนียภาพอันสวยงามตลอดแนวชายฝั่งลดลง กลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 ได้ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2555 -2559  โดยเลือกแนวทางการด าเนินการลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ตามลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามจะใช้รูปแบบการปักไม่ไผ่
ชะลอคลื่น ซึ่งเกิดพ้ืนดินงอกจากการตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่ โดยเฉพาะในต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ส่วนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลือกใช้แนวหินชะลอคลื่นซึ่งมีโครงการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนที่แสดงพื้นที่ถูกกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยในบริเวณพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
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  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย เกิดขึ้นในพ้ืนที่ราบน้ าขึ้นถึงบริเวณป่าชายเลน ส าหรับ
บริเวณหาดทรายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย จากการส ารวจ
พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทยโดยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า  
5.0 เมตรต่อปี (ซึ่งจัดเป็นพื้นที่วิกฤติหรือพ้ืนที่เร่งด่วน) เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายฝั่ง 12 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการกัดเซาะระดับปานกลางอัตราเฉลี่ย 1.0-5.0 เมตรต่อปี (ถือเป็นพ้ืนที่เสี่ยง) ใน 
14 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 305.1 กิโลเมตร หรือประมาณ
ร้อยละ 18.4 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการกัดเซาะขั้น
รุนแรงมากท่ีสุด บางพ้ืนที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 25 เมตรต่อปี 
 
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 
  ประเด็นที่ 1 ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง วิกฤตและ

ต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีชายฝั่งทะเล
ยาวต่อเนื่องประมาณ 359 กิโลเมตร ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของทั้ง 4 จังหวัดเฉลี่ยปีละประมาณ  
5 เมตร สร้างความเสียหายทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการประมงชายฝั่ง และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของชุมชน และมีผลกระทบต่อความสวยงามของชายฝั่งทะเล  
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ สร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด 

 
ประเด็นที่ 2 ปัญหาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ (ภูเขา สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
แม่น้ า ชายหาด ฯลฯ) สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และมีความพร้อมด้านบริการ โดยมีโครงการ
พระราชด าริ มีความเป็นอัตลักษณ์ มีสินค้า OTOP และกิจกรรมนันทนาการที่ภาคเอกชนได้ริเริ่ม เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าและอาหารโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร และมีความพร้อมในด้านการบริการการท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงของระบบการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ ระบบการ
เดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึงและมีปัญหาการจราจรในช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาล โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ช่ ว งที่ เ ชื่ อมต่ ออ า เภอชะอ าและอ า เภอหั วหิ น  ดั งนั้ น  การก่ อสร้ า ง เส้ นทาง เชื่ อม โย ง  
แหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นประเด็นส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญ โดยมีการ
ก าหนดแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ 
Thailand Riviera) พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์  
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นอกจากนั้น เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้เป็นระบบเชื่อมโยงสู่การเปิดตัวของ AEC 
กลุ่มจังหวัดควรด าเนินการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับองค์กรที่เกี่ยวกับการผลิต 
การค้า และการท่องเที่ยว ณ จุดผ่านแดนไทย-เมียนมาร์ 5 จุดที่ส าคัญ (จังหวัดระนอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย) ในระยะเริ่มต้นก่อน แล้วจึงขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ  
โดยด าเนินการให้เป็นรูปธรรมในลักษณะของการท า MOU  

 
ประเด็นที ่3 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการประมง เนื่องจากการท าการประมงที่ผ่านมาเกิน

ศักยภาพในการผลิตของธรรมชาติ และมีการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัย/หลบภัย และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ า 
ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ ามีปริมาณลดลง ชาวประมงไทยในปัจจุบันต้องเดินทางไปจับปลาในมหาสมุทรอินเดีย  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนั้นยังส่งผลต่อชาวประมงชายฝั่งที่จับสัตว์น้ าได้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม  
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการประมงเป็นทรัพยากรประเภทสามารถฟ้ืนฟูได้ และวิธีที่ได้ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างปะการังเทียมเพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่าน
มายังไม่เพียงพอ จึงมีแผนงานการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีผลการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์
จากโครงการก่อสร้างปะการังเทียมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มจังหวัดจะมีการเพ่ิมการสร้างแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าจืด ซึ่งจะเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศในระยะยาว รวมถึงรูปแบบการอนุรักษ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ  
ที่เหมาะสมตามลักษณะพ้ืนที่และความต้องการของชาวประมงด้วย 

 

 ประเด็นที่ 4 ด้านการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2      
มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นรายได้หลักของกลุ่มจังหวัด และเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัด (มูลค่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เป็นรองจากภาคอุตสาหกรรม  
แต่ภาคอุตสาหกรรมหนาแน่นเพียงจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น) การเปิดตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จะต้องเข้าสู่การแข่งขันกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากภูมิภาคอ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือรักษาฐานรายได้จากผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด
จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์ ส่งเสริมการตลาด
และความร่วมมือทางการค้า ตลอดทั้งการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  

ปัญหา/ความต้องการ ประเด็น หมายเหตุ 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (MWQI) สิ่งแวดล้อม อับดับที่ 5  
จาก 6 กลุ่มจังหวัด 

พ้ืนที่ในเขตโครงการชลประทาน ส่วนที่ได้รับน้ าจากระบบส่งน้ า 
และสามารถน าน้ าไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้ 

สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 17  
ของกลุ่มจังหวัด 

ปริมาณน้ าต้นทุนกับความต้องการใช้น้ าในช่วงฤดูแล้งของพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 17  
ของกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 11  
ของกลุ่มจังหวัด 

พ้ืนที่ป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม อับดับที่ 4 จาก  
7 กลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจต่อพ้ืนที่จังหวัด  สิ่งแวดล้อม อันดับที่ 14  
ของกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจาก
บริการภาครัฐ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

เศรษฐกิจ อันดับที่ 16  
ของกลุ่มจังหวัด 

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน สังคม อันดับที่ 14  
ของกลุ่มจังหวัด 

จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP เกษตร อันดับที่ 12  
ของกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

เกษตร อันดับที่ 15  
ของกลุ่มจังหวัด 

(ท่ีมา : http://benchmark.moi.go.th) 
 

 1.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการท าประชาคมจากผู้แทนทุกภาคส่วนจากทั้ง 4 จังหวัด ทั้งในส่วนของ

ความต้องการ ศักยภาพ ตลอดทั้งความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ ได้เห็นพ้องกันให้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็น 
ตามล าดับความเร่งด่วน ดังนี้ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร โดยเน้นบริหาร
จัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้าน
การเกษตร และการพัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชอันเป็นปัญหาส าคัญของกลุ่มจังหวัด ตลอด
ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร รวมถึงพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การผลิตที่เชื่อมโยงการค้าและการลงทุน ซึ่งการสร้างต้นทุนดังกล่าวจะท าให้เกิด “ฐาน” ที่จะก่อให้เกิดทั้งข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการลงทุน และเป็น “ฐาน” เพ่ือการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  
 

http://benchmark.moi.go.th/
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพื่อการ
ท่องเที่ยว การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ โดยเน้นหนักการเพ่ิมศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพและช่องทางการตลาดเพ่ือเป็นฐานในการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดฯ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีที่เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม การสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และการเรียงหินใหญ่กันคลื่นใน
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นการสูญเสียดินแดน ทรัพยา กรธรรมชาติ  
และทรัพย์สินของประชาชน ราชการ และนักลงทุน ตลอดทั้งก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ซึ่งส่งผลกระทบทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นจะต้องหยุดการกัดเซาะให้มี
ประสิทธิผล รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือรักษา 
“ฐาน” ของการลงทุนและสร้างรายได้ในพื้นที่  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด โดยการสร้างโอกาสใน
การค้าการลงทุน เช่น การสนับสนุนช่องทางการการตลาด การพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการ และการ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการคิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์อัน
เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างฐานที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรหรือ
ผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการลงทุนต่อไป 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สามารถบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด จึงได้ด าเนินโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการการแก้ปัญหาและความ
ต้องการการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ช่องทางการตลาด ตลอดจน
การด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างโครงการที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ า (ปะการังเทียม)  สอดคล้องกับประเด ็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของกลุ่มจ ังหวัด โดยเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง และ
สนับสนุนให้ชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่างๆ  ให้ครอบคลุม
ปริมาณพ้ืนที่แหล่งน้ าที่ได้รับการการจัดการและฟ้ืนฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ  
และขยายโอกาสการท าการประมง โดยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประมงชายฝั่งและประมงน้ าจืด  
ทั้งในระดับพ้ืนบ้าน และเชิงอุตสาหกรรม ภายใต้กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาตรฐานและให้มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถือเป็นการยกระดับราคาสินค้าประมงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  
เป็นการสนับสนุนให้อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของกลุ่มจังหวัดเป็นอาชีพที่สามารถแข่งขันได้ทางการค้า 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผล ิตทรัพยากรส ัตวน้ ามุ่งตอบสนองประเด็นย ุทธศาสตรของกลุ่มจังหว ัดโดยตรง
อย่างชัดเจนและเนื่องจากชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากทรัพยากรสัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
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สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เครื่องมือจับสัตว์น้ าถูกพัฒนาศักยภาพให้สามารถท าการประมง  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเกิดการใช้เครื่องมือผิดกฎหมายท าลายสัตว์น้ าขนาดเล็กและท าลายกลไก  
ของระบบนิเวศที่จะผลิตสัตว์น้ าโดยธรรมชาติ เกิดการท าลายสัตว์น้ าหลายชนิดที่เคยเป็นสั ตว์น้ าเศรษฐกิจ  
ที่นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศนิยมบริโภค จากเหตุและผลดังกล่าวข้างต้นโครงการนี้จึงถูกจัดท าขึ้น
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ผลการด าเน ินงานที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 - 2561) 
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผลผลิต/เปาหมาย สภาพปจจุบัน 

1 . วางแท่งคอนกร ีต พร้อม 
ทุ่นลอยเพื่อให้เปนแหล่ง อาศัยสัตว
ทะเล (ปะการังเทียม) 
- สมุทรสาคร 
- สมุทรสงคราม 
- เพชรบุรี 
- ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 

112,141,950  
80,155,850  

110,364,250  
117,441,150  

 
 
 
 
 

26,710 แท่ง 
15,989 แท่ง 
23,721 แท่ง 
17,115 แท่ง 

 
 
 
 
 
- ใชการไดดี 80 % 
- ใชการไดดี 80 % 
- ใชการไดดี 90 % 
- ใชการไดดี 90 - 100 % 

2. ปล่อยพันธสุัตวน้ า ลงสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ

- พันธปูุมา 
- พันธปุูทะเล 
- พันธปุลากะพง 
- พันธกุุงกามกราม 

7,025,500 บาท 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
450,000   ตัว 
12,500     กิโลกรมั 
14,000     ตัว 
4,920,000  ตัว 

 
 
-เกษตรกรทีผ่่านการอบรม สามารถ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ าไดตามหลัก
วิชาการ 

- ผลผลิตสัตวน้ าเพิ่มขึ้น 
30 % 

3. จัดท าธนาคารกุ้งกามกราม 230,000 บาท 2 แห่ง - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
- จ านวนกงุกามกรามเพิ่มขึ้น 
- เกษตรกรพึงพอใจมาก 

4. ส่งเสริมอาชีพเพาะเลีย้งสัตว์ น้ าแก่
เกษตรกร (ปูทะเล) 

770,000 บาท 50 ราย เกษตรกรพึงพอใจมาก 

 
2. โครงการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว ส านักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้ด าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือเกษตรกรในการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว โดยชีววิธีมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การใช้สารชีวภัณ ฑ์  
การตัดทางใบมะพร้าวมาเผาท าลาย ตลอดจนการปล่อยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส เพ่ือป้องกันก าจัด  
แมลงด าหนาม การปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมม่า และแตนเบียนหนอนบราคอน ในการป้องกันก าจัดหนอน
หัวด ามะพร้าว แต่การด าเนินการดังกล่าว พบว่ามีปัจจัยอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ได้แก่ สภาพความ
แห้งแล้งที่ท าให้การระบาดรุนแรงขึ้น สภาพของต้นมะพร้าวที่มีล าต้นสูงมาก ยากต่อการจัดการ คุณภาพและ
ราคา ของสารชีวภัณฑ์ และข้อจ ากัดในการใช้ ตลอดจนการขาดแคลน แตนเบียน ในการจัดการ ซึ่งท าได้ไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการป้อกันก าจัดศัตรูมะพร้าวโดย
ชีววิธี และยังรอการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าการช่วยเหลือตนเอง แต่จากการได้รับงบประมาณ  
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2559 มีแนวโน้มพบว่า การระบาดดังกล่าวลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง 
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จากการให้ความร่วมมือของเกษตรกรที่มีความสนใจและตั้งใจจริง แต่ก็เป็นเกษตรกรเพียงส่วนน้อยเท่านั้นจาก
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเพ่ือไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกต่อไป จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในการก าจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานและชีววิธี อย่างต่อเนื่องแก่เกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าวอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าวได้ด้วนตนเอง จึงจะจัดการ
ก าจัดศัตรูมะพร้าวให้หมดไปจากพ้ืนที่ และควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
รวมถึงการหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ในการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 
  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559) 
  ปี 2557  งบฯ 5,300,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกษตร                    240 คน 
  - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปองกัน ก าจัดโรคและแมลงศัตรูมะพราวใหเกษตรกร  300 คน 
  - จัดท าแปลงวนเกษตรในสวนมะพร้าว แปลงละ 5 ไร่                       
100 แปลง 
  ปี 2558 งบฯ 5,123,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกษตร                    240 คน 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
  ระหว่างเจาหนาที่และเกษตรกร                                             115 คน 
- จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือหาวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูมะพราว 450 คน 
- จัดท าแปลงทดลองเทคโนโลยีปองกันก าจัดศัตรูมะพราว                  200 ไร่ 
- น าเกษตรกรไปศึกษาดูงาน                                                    200 คน 
- ผลิตสารชีวภัณฑและแตนเบียนของศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน            9 ศูนย์ 
- ประชาสัมพันธดวยปายคัทเอาท์ โปสเตอร์ แผนพับ ชุดนิทรรศการ      4 จังหวัด 
ปี 2559  งบ 3,933,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 2 ครั้ง ๆ ละ 230 ราย 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้น า เพื่อพัฒนางานป้องกัน

ก าจัดศัตรูมะพร้าว จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 130 ราย     
- จัดเวทีชุมชนส าหรับเกษตรกร 3 ครั้งๆ ละ 60 คน 
- จัดท าแปลงทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว จ านวน 200 ไร่ 
- ศึกษาดูงาน และร่วมงานวันสาธิต "เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว" 2 ครั้ง  

ครัง้ละ 1 วัน 80 ราย 
- จัดงานวันสาธิต "เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน 
- การผลิตสารชีวภัณฑ์และแตนเบียนของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
ผลพบว่าปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559 เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการและเตรียมความพร้อม

ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการระบาดของศัตรูมะพร้าวร่วมกันให้ทันท่วงที จึงท าให้ผลผลิต
มะพร้าวเพ่ิมขึ้น และพ้ืนที่การระบาด  ของศัตรูมะพร้าวที่ลดลง เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
เพ่ิมยิ่งข้ึน 

ปี 2560  -ไม่มี- 
ปี 2561  -ไม่มี- 
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3. โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้า จ าหน่าย และเชื่อมโยงการกระจายสินคาระดับภูมิภาค  

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ โดยโครงการนี้เป็นผลผลิตจากการวิเคราะห์ SWOT ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
ที่ระบุเป็นจุดแข็งคือการเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ การเกษตรปลอดภัยและแปรรูปสินค้าประมง  
มีวัตถุดิบทางการเกษตร อาหารทะเลที่หลากหลาย มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ที่ส าคัญ จุดแข็งหรือศักยภาพดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดโครงการ เพ่ือขยายโอกาสและสร างรายไดใหแก่
เกษตรกรและผูประกอบการ นอกจากนี้ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการนี้จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนต่อจุดเน้น
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) คือ การเป็นฐานการผลิตอาหารสู่ครัวโลกโดยตรง และยังส่งผลต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือช่วยให้ประกอบการแปรรูป
สินค้าประมง เกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานในการจ าหน่ายทั้งภายในและ
ภายนอก โดยเฉพาะด้านการส่งออก สามารถยกระดับสินค้าไปสู่สากล เพ่ิมรายได้ และมีช่องทางการขยาย
การตลาดไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ในการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายและ 
/SMEs รู้จักพัฒนาและปรับกลยุทธ์ ด้านการตลาด และหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ผลด าเนินงานที่ผ่านมา (พ.ศ.2554 - พ.ศ.2561) 
  ปี พ.ศ.2554 (งบประมาณ 4,000,000 บาท) 
  - ผูประกอบการเขารวมโครงการ 20 คน 
  - จัดงานแสดง/จ าหนายสินคา 2 ครั้ง 
  - จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินคาระดับประเทศ งาน Big, ThaiFex, Made in Thailand  
งานอาหาร/ของใชตกแต่ง 1 ครั้ง 
  - จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินคาในต่างประเทศ 1 ครั้ง 
  - ศึกษา วิจัย ในการจัดตั้งศูนยแสดงและจ าหน่ายสินคา ส่งออก (Outlet) ของกลุ่มจังหวัด 2 ครั้ง 
  - ประชาสัมพันธผ่านสื่อต่างๆ ระยะเวลาประมาณ 7 วันก่อนเริ่มงาน 

ปี พ.ศ.2555  - ไม่มี – 
  ปี พ.ศ.2556 (งบประมาณ 7,000,000 บาท)  
  - จัดงานแสดง/จ าหน่ายสินคาที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.ขอนแก่น ๒ ครั้ง 
  - จัดงานแสดง/จ าหน่ายสินคาที ่จ.อุบลราชธานี ๑ ครั้ง โดยรวมกับภาคเอกชน ๓๘ ราย 
  - น าผูประกอบการศึกษาดูงานที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร และตลาดกลางการเกษตรท่ายาง  
จ.เพชรบุรี 40 คน 
  - สัมมนาแลกเปลี่ยน แบ่งปนประสบการณ์ 120 คน 
  - จัดมหกรรมสินคาเกษตร/อาหารแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกร องคกรเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
SME ที่ จ.หนองคาย กทม. และ จ.เชียงใหม่ รวม 3 ครั้ง 

ปี พ.ศ.2557  - ไม่มี - 

  ปี พ.ศ.2558 (งบประมาณ 5,900,200 บาท) 
  - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณการด าเนินธุรกิจ และเจรจาการคา ประกอบดวย               
ผูประกอบการและเจาหนาที่ 120 คน 
  - จัดงานมหกรรมสินคาเกษตร อาหารเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑจากเกษตรกร องคกรเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน SME ภายในประเทศ 3 ครั้ง 
  - จัดงานแสดง/จ าหนายสินคา 1 ครั้ง 
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  - จัดงานแสดง/จ าหนายสินคาในประเทศรวมกับภาคเอกชน 2 ครั้ง 
  - ศึกษาดูงานศูนยกระจายสินคา 1 ครั้ง 

ปี พ.ศ.2559 (งบประมาณ 10,052,350 บาท) 
       - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินธุรกิจและเจรจาธุรกิจการค้าของกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนล่าง 2 เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และเตรียมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละจังหวัด 

       - จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร/อาหารเกษตรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกร/องค์กร
เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย/SMEs จ านวน 4 ครั้ง หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ 
ประกอบด้วย การจ าหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี เคเบิ้ลทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์  

       - ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ภายในประเทศ จ านวน  4 ครั้ง หมุนเวียนไปตามภูมิภาค ในประเทศ และประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อต่างๆ  

       - จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ณ 
สถานที่จัดงานของภาครัฐ/เอกชน ในภูมิภาคอ่ืนๆ จ านวน 1 ครั้ง  

       - จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP จ านวน 2 ครั้ง  
       - ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ   

ปี พ.ศ.2560 (งบประมาณ 3,191,100) 
- ฝึกอบรมความรู้ด้านการตลาดในประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV) จ านวน 1 ครั้ง 
- จัดงาน Mini Trade Fair and Business Matching จ านวน 3 ครั้ง 
- จัดงานส่งเสริมย่านการค้าชุมชนท้องถิ่น 
- จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าชุมชนจากย่านการค้า “ท่าน้ าข้ามภพ/ตลาดน้ าบางน้อย 

และตลาดน้ าท่าคา/ดอนไก่ดี ถนนคนเดิน และตลาดเก่าปราณบุรี” 
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาด 1 ครั้ง 
- กิจกรรมศึกษาดูงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า ในต่างจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง 
- จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในต่างจังหวัด จ านวน 1 ครั้ง  

   ปี พ.ศ.2561  - ไม่มี - 
  ผลที่ไดรับ คือ 1) รายไดผูเขารวมโครงการจากการจ าหน่ายสินคา 2) เกษตรกร และผู
ประกอบการที่เขาร่วมโครงการมีความรูความเขาใจ เงื่อนไข ปจจัย รูปแบบ วิธีการกระจายสินคา วิธีการเจรจา
ธุรกิจ การคา เครือข่ายผูผลิตและผูประกอบการ 3) คู่คาธุรกิจ จะมีการสั่งสินคา (Order) ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ เพ่ิมช่องทางการตลาด 4)    การน าประสบการณไปพัฒนาสินคา เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑการคาใหสูงขึ้น 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก  สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการป้องกันและแกปัญหาที่ผ่านมา
คือการป้องกันและแกปัญหา เน้นการป้องกัน วิธีการป้องกัน จะตองสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปัญหา
และสภาพพ้ืนที่ของแต่ละชายฝงในการนี้ ปัญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลรุนแรง อัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1-5 
เมตรต่อปี ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่วิกฤติ กล่าวไดว่าการกัดเซาะชายฝง เป็นทั้งอุปสรรค และภัยคุกคามต่อการพัฒนา
และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝง ทั้งนี้ไดมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังเปนประเด็นทาทายที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดอีกดวย 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องดังตาราง  
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จงัหว ัด ว ิธ ีการปองกัน/แกป ัญหา ปี พ.ศ. ระยะทาง(ก.ม.) 

สม ุทรสาคร 

- ตอกเสาเข็ม 
- ปกไมไผชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- สรางทางเดิน คศล. 
- ปกไมไผ่ 
- ปกไมไผ่ชะลอคลื่น 
- ทางเดินเทา 
- ปกไมไผ่ชะลอคลื่น 
- ทางเดินเทา 
- ไม่มี 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

2553 
2554 
2555 
2555 
2556 
2558 
2558 
2559 
2559 
2560 
2561 

4 กม. 
4 กม. 
4 กม. 

400 เมตร 
5 กม. 

3.3 กม. 
330 เมตร 
 4  กม. 
4  ม. 

- 
2,000 เมตร 

สมุทรสงคราม 

- ตอกเสาเข็ม 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

2553 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560  
2561 

1.5 กม. 
500 เมตร 

4 กม. 
4 กม. 
5 กม. 
4 กม. 

2.756 กม. 
3.250 กม. 

- 
- 

เพชรบุรี 

- สรางเขือ่นกันทรายและคลื่น 
- ถมทรายเสริมชายหาด 
- สรางเขื่อนหินพรอมขุดลอกคลอง 
- สรางเขือ่นกันคลื่น 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

2553 
2554 
2555 
2558 
2560 
2561 

1.8 กม. 
1.12 กม. 
460 เมตร 
240 เมตร 

- 
- 

ประจวบค ีรีขนัธ์ 

- เรยีงหนิใหญ่ 
- เรยีงหนิใหญ่ 
- เรยีงหนิใหญ่ 
- เรยีงหนิใหญ่ 
- เรยีงหนิใหญ่ 
- สรางเขือ่นปองกันพรอม ทางเดิน 
- เรยีงหนิใหญ่ 
- เรยีงหนิใหญ่ 
- เรียงหินใหญ่ 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

0.7 กม. 
800 เมตร 
500 เมตร 
850 เมตร 
1.1 กม. 

540 เมตร 
860 เมตร 

1,000 เมตร 
1,000 เมตร 
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2. ประเด็นการพัฒนา 
2.1 บทวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
 SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดเด่น 
จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  SWOT เป็นตัวย่อที่มี
ความหมาย ดังนี้ 
                             S:   Strengths         จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
                             W:  Weaknesses      จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
                             O:  Opportunitiess  โอกาสที่จะด าเนินการได ้
                             T : Threats              อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคาม 

หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ 
(situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่ วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ  
และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในด้านการ  
ท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และประมง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
และด้านอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix ผลในภาพรวมได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

S จุดแข็ง W จุดออ่น 
S1-พื้นท่ีตั้งใกล้กรุงเทพฯท าให้สะดวกต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียว รวมถึงการขนส่งและกระจายสินค้า 

W1-ในภาคบริการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือภาคการเกษตรขาดแคลน
แรงงานไร้ฝีมือต้องพึ่งพิงแรงงานเพ่ือนบ้าน 

S2- แหล่งท่องเท่ียวท้ังทางบกและทางทะเลส่งผลให้เกิด
รายได้จากการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากขึ้น  

W2-ขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการน าเทคโนโลยีท่ีค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม(Clean..Technology,..Zero..Discharge, Green Industry) มา
ใช้ในภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรม 

S3-มีพรมแดนติดกับสหภาพเมียนม่าร์ เป็นการส่งเสริม
การค้าชายแดน 

W3-กฎระเบียบ มาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังขาดความเข้มข้น 

S4-ระบบคมนาคมสะดวกท้ังทางบก ทางน้ าระบบรางและ
ทางอากาศ สามารถใช้ถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางหลักการ
สัญจรมุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศ  

W4-ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนน้อย ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

S5-มีความพร้อมด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรท้ังทางทะเล
ป่าไม้ป่าชายเลน และเป็นแหล่งอาหารท่ีสมบูรณ์ของ
ประเทศ 

W5-ระบบการผลิตแรงงานไทยขาดคุณภาพ ทักษะ ไม่สอดคล้องต่อการสร้าง
เสริมเศรษฐกิจ 
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S จุดแข็ง W จุดออ่น 
S6-สภาพพื้นท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร W6-ระบบเส้นทางคมนาคมบางส่วน (ถนนสายรอง) ยังไม่เชื่อมโยงเท่าท่ีควร

และขาดการปรับปรุง 
S7-ความส าเร็จในการอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ีเกิดจากวิถีชาวบ้าน
และชุมชน 

W7-การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค/บริโภคการท่องเท่ียว การเกษตร 
อุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ 

S8-มีทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์  
W8-สภาพภูมิประเทศพื้นท่ีชายแดน-สหภาพเมียนม่าร์เป็นป่าเขาส่งผลให้เกิด
การลักลอบสินค้าผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ 

S9-เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
การเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล 

W9-ขาดมาตรการในการก าจัดศัตรูพืชได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

S10-มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีพร้อมรองรับปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคัญ 

W10-ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

S11-  มีแหล่งท่องเท่ียวระดับ World Class Destination 
ในพื้นท่ีอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน และ
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

W-11ขาดเทคโนโลยีและวิธีการปรับปรุงการขยายพันธุ์พืชท่ีทันสมัย  (เช่น 
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น) 
W-12 ขาดการวางแผนมาตรการ ช่องทาง และตลาดรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 

 W-13 การขาดการตลาดแบบครบวงจร ขาดนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้า  
O โอกาส T อุปสรรค 

O1-โครงการรถไฟรางคู่ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ทางด้านการคมนาคม  

T1-นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC).ส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่างเสรีรวมท้ังการลดช่องว่างการกีดกันทางการค้า
รวมท้ังประชาคมอาเซียน,การเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

O2-การผลักดันของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด่าน
สิงขรให้เป็นเขตเศรษฐกิจถาวรท่ีเป็นรูปธรรม 

T2-การผันผวนของระบบเศรษฐกิจของโลกส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 

O3-นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เอื้อต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้าการลงทุน 

T3-นโยบายและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน
ระหวา่งประเทศยังไม่ชัดเจนท าให้นักลงทุนไม่กล้าตัดสินใจ 

O4-รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเท่ียววิถีไทย T4-ปัญหาด้านการลักลอบน าเข้าสินค้าผิดกฎหมายปัญหาแรงงาน การค้า
มนุษย์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงของประเทศ 

O5-เกิดขยายฐานการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม T5-นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อยและสถานการณ์การเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ 

O6- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลดีต่อภาคการผลิต T6-ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง 
O7- ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพเป็น
ท่ียอมรับในตลาด 

T7-การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและแมลงศัตรูพืช (อุบัติการณ์ของโรคใหม่) 
T8–การกีดกันทางการค้า.ส่งผลต่อการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ 
 

Q8-การสร้ างท่าเรือ เชื่อมระหว่างอ่ าวไทยตะวันตก -
ตะวันออก  

T9-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก(Climate change) และภาวะโลกร้อน 
(Global warming) ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

 T10- ขาดความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนเงินตราท่ีไม่เอื้อต่อการค้า/การ
ลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

T11- การปล่อยน้ าเสียจากพื้นท่ีต้นน้ ามาบริเวณพื้นท่ีรับน้ าจากจังหวัด
ข้างเคียงท าให้เกิดน้ าเสียส่งผลต่อปริมาณทรัพยากรและสภาพแวดล้อมใน
พื้นท่ีเสื่อมโทรม 

T12- ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 
  
 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคกลาตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน 
 

 
 

41 
 
2.2 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีต้นทุนทางทรัพยากรการเกษตรและสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งผลให้
เกิดศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือการส่งออก รวมถึงการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ส าคัญ รวมทั้งโครงการพระราชด าริอันเป็นแหล่งเรี ยนรู้ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ และเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง โดยมีพ้ืนที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจและการค้า
ชายแดนกับกลุ่มประเทศอาเซียน บริเวณด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และมุ่งเน้นฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาสะสมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ฯลฯ  
 

2.2.1 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด จากการรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนของภาคีการพัฒนา และเป็นไปตามศักยภาพและปัญหาของกลุ่มจังหวัด  
โดยค านึงถึงความสอดคล้องและความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม 
 

“เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า” 

 
 2.2.2 พันธกิจ 

 (1) สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
 (2) เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร อาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(3) พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(4) สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
(5) ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง 
(6) การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

 
2.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

(1) ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อย่างครอบคลุม และ
เป็นระบบ (4%) 

(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน (5%) 
(3) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพิ่มขึ้น (10%) 
(4) ร้อยละของการกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งที่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ (2%) 
(5) ร้อยละของสินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (5%) 
(6) ร้อยละท่ีเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร (5%) 
(7) ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ และด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ (2%) 
(8) ร้อยละของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (75%) 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคกลาตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน 
 

 
 

42 
2.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า 
และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม ( innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy) อย่างยั่งยืน 

 
 

ประเด็นการพัฒนา
ที ่2 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ เพื่อการท่องเที่ยว  
การค้า และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 

1) วัตถุประสงค์ (1) โครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อย่าง
ครอบคลุม เป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
(2) รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพ่ิมขึ้น 

2) เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละโครงข่ายระยะทางที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณ
การท่องเที่ยวและการสัญจรไปมาได้ (ร้อยละ 20)  
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 50) 
(3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน SMEs และภาคบริการ 
(ธุรกิจท่องเที่ยว) ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 25) 
(4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ (ร้อยละ 5) 

3) แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการผลิตที่
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด 

 
 
 

ประเด็นการพัฒนา
ที ่1 

เสริมสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 

1) วัตถุประสงค์ (1) สินค้าเกษตร อาหารมีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
(2) เพ่ิมมูลค่าและผลผลิตสินค้าเกษตร 
(3) ทรัพยากรสัตว์น้ าที่เพ่ิมข้ึน 

2) เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร (ร้อยละ 25) 
(2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 25) 
(3) ร้อยละของทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 15) 
(4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร (ร้อยละ 25) 

3) แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางการเกษตรให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy) อย่างย่ังยืน 

1) วัตถุประสงค์ สินค้าอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐาน 

2) เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูได้รับการรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ 25) 
(2) ร้อยละมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าอุตสาหกรรม เกษตร ประมงแปรรูป (ร้อยละ 25) 
(3) ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม สีเขียว (ร้อยละ 25) 

3) แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที ่4.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของ 
อุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาที ่4.2 สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาส 
ในการค้า การตลาดและการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) วัตถุประสงค์ 

(1) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
(2) พ้ืนที่ป่าไม้ ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(3) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
(4) ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลดลง 

2) เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ร้อยละ 75)  
(2) ร้อยละของพ้ืนที่การกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่งลดลงจากระดับวิกฤติลดลง (ร้อยละ 10) 
(3) พ้ืนที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
(4) ร้อยละของเกษตรนอกเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าแล้งลดลง (ร้อยละ 10) 
(5) ร้อยละของขยะมูลฝอยของชุมชนได้รับการบริหารจัดการ (ร้อยละ 25) 

3) แนวทางการ
พัฒนากลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 3.2 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 3.3 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) รายละเอียดตามแบบ กจ.1-1 
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แบบ กจ.1 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(จังหวัดสมุทรสาคร สมทุรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
(ฉบับทบทวน) 

 

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า  

ประเด็น 
การพัฒนาที่ ๒ 

                

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ศักยภาพสินคา้ 
และบริการ เพื่อ 
การท่องเที่ยวการค้า 
และพื้นที่ทาง
เศรษฐกิจ 

1) พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการ
ผลิตทีเ่ชื่อมโยง
การค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละโครงข่าย
ระยะทางที่ได้รับ 
การปรับปรุงตาม
มาตรฐานสามารถ 
รับรองปริมาณการ
ท่องเที่ยวและการ
สัญจรไปมาได ้

4 4 4 4 4 4 

 

ประเด็นการพัฒนา 
  

แผนงาน 
  

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

  

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑  
พ.ศ. 
๒๕๖

๒ 

พ.ศ.
๒๕๖

๓ 

พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕  

ประเด็น 
การพัฒนาที่ ๑ 

 
              

เสรมิสร้างและ
พัฒนาต้นทุนทาง
ทรัพยากรภาค
การเกษตร 
  
  

1)  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารและการ
ฟืน้ฟูทรัพยากร
ทางการเกษตร 
ให้คงความอุดม
สมบูรณ ์

 ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของผลิตภณัฑ ์
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาค
การเกษตร  

5 5 5 5 5 5 

ร้อยละของ
ทรัพยากรสตัว์น้ า
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 3 3 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของมูลค่าสินค้า
เกษตร 

5 5 5 5 5 5 

2) พัฒนาระบบ
การผลิตและการ
จัดการสินค้าด้าน
การเกษตร 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของสินค้าเกษตร
และอาหารที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน  

5 5 5 5 5 5 
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2 

ประเด็นการ
พัฒนา 

  

แผนงาน 
  

ตัวช้ีวัดของ
แผนงาน 

  

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

 2) พัฒนาศกัยภาพ
สินค้าและบรกิาร
ด้านการท่องเทีย่ว
ของกลุม่จังหวัด 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

10 10 10 10 10 10 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  
SMEs และภาคบริการ 
(ธุรกิจท่องเที่ยว)  
ที่ได้มาตรฐาน  

5 5 5 5 5 5 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
มูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์กลุม่จังหวัด  

1 1 1 1 1 1 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 3 

 
       

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการดา้น
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

75 75 75 75 75 75 

ร้อยละของเกษตร
นอกเขตชลประทานที่
ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาน้ าแล้งลดลง  

2 2 2 2 2 2 

ยกระดับการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของขยะมลูฝอย
ของชุมชนไดร้ับการ
บริหารจัดการ  

5 5 5 5 5 5 

ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง 

ร้อยละของพื้นที่การ
กัดเซาะตลิ่งและ
ชายฝั่งลดลงจากระดับ
วิกฤติลดลง 

2 2 2 2 2 2 

พื้นที่ป่าไม้และ 
ป่าชายเลนเพิม่ขึ้น  

2 2 2 2 2 2 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

  

แผนงาน 
  

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
  

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
พ.ศ.

๒๕๖๓ 
พ.ศ. 

๒๕๖๔ 
พ.ศ. 

๒๕๖๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๖๕ 

ประเด็น 
การพัฒนาที่ 4 

                

การเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรม 
(innovation) และ
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
(creative 
economy) อย่าง
ยั่งยืน 

1) เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การผลิตและการ
แข่งขันของ 
อุตสาหกรรมด้วย
นวัตกรรม 

ร้อยละของ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

5 5 5 5 5 5 

ร้อยละมูลคา่ที่เพิ่มข้ึน
ของสินค้าอุตสาหกรรม 
เกษตร ประมง แปรรูป  

5 5 5 5 5 5 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 
  

หน่วย
ด าเนนิการ 

  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสรมิสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการผลิตและ
การจัดการสินค้าด้านการเกษตร                   
โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าปศุสตัว์ให้ได้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

ส านักงาน
ปศุสัตว์ 
ในกลุ่ม
จังหวัด 
ภาคกลาง
ตอนล่าง 2 
 
(จ.เพชรบุรี
เจ้าภาพหลัก) 

    3,338,160      
  

    ๑.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่เตรียมความพร้อมสู่
ปศุสัตว์อินทรีย์ 

          
  

    ๑.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

          
  

    1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค              
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 

  

หน่วย
ด าเนนิการ 

  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสรมิสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
แผนงานที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและการฟื้นฟูทรัพยากรทางการ
เกษตรให้คงความอุดมสมบูรณ์         

 โครงการที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวดั 
ภาคกลางตอนล่าง 2  

1 
  
  
  

1 
  
  
  

ส านักงาน
ประมง
จังหวัด 
ในกลุ่ม
จังหวัดภาค
กลาง
ตอนล่าง 2 
 
(จ.เพชรบุรี
เจ้าภาพหลัก) 

    25,376,000     
  

    ๒.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนประมงท้องถิ่น  
(4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 

    354,400      
  

    ๒.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดท าแพซ้ัง
เชือกส าหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ า  
(4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 

    
3,758,40

0 
    

  
    ๒.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 เพิ่มผลผลิต
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ  (ปล่อยสัตว์
น้ าในพื้นท่ี 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 

    
19,714,0

00  
    

  
    ๒.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดท าแนวเขต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล (หอย
ทะเล) (4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 

  471,000   
 

    ๒.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการ
พื้นท่ีท าการประมงหอยสองฝา (พบ.)   171,000    
    2.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 ส่งเสริมการ
เลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก (ปข.)   

907,200 
 

  
 

โครงการที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพการ
ผลติทรพัยากรสัตวน์้ า 

1 1 ส านักงาน
ประมง
จังหวัด
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 
และ
ส านักงาน
ประมง
จังหวัด
สมุทรสาคร 

  45,000,000    

    3.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดสร้าง
ปะการังเทียมเพ่ือการประมง จ านวน 1 
แห่ง (ในพื้นท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ์)  

     
 

    3.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดสร้าง
ปะการังเทียมเพ่ือการประมง  
จ านวน 1 แห่ง (ในพื้นท่ี จ.สมุทรสาคร) 

     
 

    3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างเครือข่าย
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 2 กลุ่ม 
สมาชิก 100 คน (จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

     
 

   3.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 ปล่อยสัตว์น้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ 18,745,000ตัว 
(จ.ประจวบคีรีขันธ์) 
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (บาท) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 

  

หน่วย
ด าเนนิการ 

  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ประเดน็การพฒันาที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสนิค้าและบรกิาร เพื่อการท่องเที่ยวการค้าและพืน้ที่ทางเศรษฐกิจ 
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตท่ีเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

        
 

โครงการที่ 4 พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดัภาคกลาง 
ตอนล่าง 2   

   1 1 แขวงทาง
หลวง
ชนบท
เพชรบุรี ,
สมุทร 
สาคร
,สมุทร 
สงคราม  
และแขวง
ทางหลวง
สมุทร 
สาคร  

  140,785,000   
 

     4 .๑ กิจกรรมหลัก ท่ี 1 ปรับปรุ ง
ถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวง
ชนบท พบ1010-บ้านบ่อฝ้าย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี ระยะทาง  3.540 กม.  

  35,000,000    

 
     4.๒ กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีตสายแยก 
ทล. 35 - บ้านยี่สาร ต.แพรกหนามแดง   
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ตอนท่ี 2) 
ระยะทาง 2 กม.  

  14,000,000     

 
     4.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 ปรับปรุง
เส้นทางยกระดับผิวจราจรจาก 2 ช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร (พร้อมช่องทาง
จักรยาน) สาย สค.  4008 แยก   
ทล.3423  –  นิคมบ้านไร่ (ช่วงท่ี 1)   
ต.พันท้ายนรสิงห์  อ.สมุทรสาคร   
จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 1.375 กม.  

  33,000,000   

 
     4.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  ปรับปรุง
เ ส้ นทางยกระดับผิ ว จ ราจรจ าก  2 
ช่องทาง เป็น 4 ช่องจราจร (พร้อม
ช่องทางจักรยาน) สาย สค. 4008 แยก 
ทล. 3423 – นิคมบ้านไร่ (ช่วงท่ี 2)  
ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
ระยะทาง 1.270 กิโลเมตร  

  35,000,000   

 
     4.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและ
เกาะบางถนน ทางหลวงหมาย เลข 
3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสาคร 
ร ะ ห ว่ า ง  ก ม .  1 0 + 3 3 8  – ก ม . 
18+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 
(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 30,000 ตร.ม.  

  23,785,000   
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หมายเหต ุ **  หมายถึง โครงการที่เสนอของบประมาณ สว่นที่ 2 

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนนิการ (บาท) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 

  
หน่วย

ด าเนนิการ  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพสินค้าและ
บริการด้านการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดฯ          
**   โครงการเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล
ตะวนัตก     (งบประมาณส่วนที่ 2)  
 

1 1 ส านักงาน
การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
เพชรบุรี 
 
(เจ้าภาพหลัก) 

  125,116,500   
 

  1. กจิกรรมหลักที ่1 ปรับปรุงถนนเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลเส้นทางทุ่ง 
มะเม่า – บ้านบ่อนอก ต.บอ่นอก กว้าง 5 
เมตร ความยาว 3,750 เมตร   
 

  40,000,000    

 
 2  กิจกรรมหลกัที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วถิีชีวิต 
และสันทนาการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูน
ออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 

  30,000,000    

 
 3. กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาภูมิทัศน์เพือ่
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลน 
ภายใต้โครงการปา่ในเมือง  
 

  37,660,500   

 
 4. กิจกรรมหลักที่ 4 อบรมอาสาสมัครด้าน
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
  

  1,276,๐๐๐   
 

 5. กิจกรรมหลักที่ 5 ปรับปรุงป้ายแนะน า
แหล่งท่องเที่ยว และอุปกรณ์ความปลอดภัย 
สาย สส.2021 ทล. 35 – ชะอ า อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม  
 

  10,000,000    

 
 6. กิจกรรมหลักที่ 6 ปั่นจกัรยานเพือ่สง่เสริม
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
 

  3,780,000    
 

 7. กิจกรรมหลักที่ 7 พัฒนาแผนที่ท่องเท่ียว
และป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชมุชน  
 

  2,400,000    
 

โครงการที่ 5. พัฒนาศกัยภาพการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดัภาคกลาง 
ตอนล่าง 2  

1 1 ส านักงาน
การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด    
ในกลุ่ม
จังหวัด 
 
 (จ.ประจวบ 
คีรีขันธ์
เจ้าภาพหลัก) 

  8,656,000   
 

    5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีเมือง
ชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ  

  2,350,000    
 

     5.2 กิจรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และบ้านพักโฮมสเตย์ของกลุ่มจังหวัดฯ   

  3,356,000    
 

    5.3 กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 (Road Show) 

  
2,950,000  
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    7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 พัฒนาเส้นทาง
การท่องเท่ียวใหม่ๆ เชื่อมโยงในพ้ืนท่ี
โครงการพระราชด าริ จ านวนไม่น้อยกว่า  
5 เส้นทาง ในระยะทางการท่องเท่ียว  
50 กิโลเมตร/เส้นทาง 

   

     

 
    7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีโครงการ
พระราชด าริ จ านวน 10 ครั้ง 

     
 

   7.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวเชื่อมโยงโครงการ
พระราชด าริ 

     
 

   7.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 สรุปประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

     
 

ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนนิการ (บาท) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 

  
หน่วย

ด าเนนิการ  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

โครงการที่ 6 พัฒนาการท่องเที่ยว 
เพชรสมุทรครีีใหป้ลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบ้าและสุนัขแมวจรจัด    

 1 1 ส านักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด 
ในกลุ่ม
จังหวัด 
  
(จ.เพชรบุรี 
เจ้าภาพหลัก) 

  8,084,000   
 

         6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 รณรงค์
ท่องเท่ียวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและ
สร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
และเครือข่ายอาสาบริหารจัดการสุนัขแมว
จรจัด (ฝึกอบรมอาสาฯ  อ าเภอละ ๑ ครั้ง) 

     

 
     6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 ออกหน่วยสัตว
แพทย์เคลื่อนท่ีควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ
บริหารจัดการสุนัขแมวจรจัดเชิงรุกสู่ชุมชน 

     
 

     6.๓ กิจกรรมหลักท่ี 3 ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้และประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

     
 

     6.๔ กิจกรรมหลักท่ี 4 สรุปผล 
การด าเนินงานและติดตามประเมินผล       
โครงการที่ 7 พัฒนาการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงโครงการพระราชด าริ   

1 1 ส านักงาน
การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
เพชรบุรี 

  6,900,000    
    7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดท าแผนงาน
และแผนปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีโครงการพระราชด าริ   
(โดยจ้างเชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียว) 

     

 
    7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการโครงการพระราชด าริเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการท่องเท่ียว 
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โครงการที่ 8  พัฒนา นวตักรรมการ
ท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี  

1 1 ส านักงาน
การ
ท่องเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
เพชรบุรี 

  65,668,000    
    8.1 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูนย์ “เพชรสมุทรคีรี”    16,720,000    
    8.2 กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาระบบการ
ฝึกอบรม “ผู้บริหารแหล่งท่องเท่ียว และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว” 

  13,720,000   
 

    8.3 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาระบบ
จัดการแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบ  “เพชร
สมุทรคีรี” เพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวระดับ
ท้องถิ่น 4 จังหวัด (22 อ าเภอ) 

  13,792,000   

 
    8.4 กิจกรรมหลัก 4 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ ติดตาม ปัญหา/ความต้องการ 
และ ความพึงพอใจ ของ นักท่องเท่ียว 

  5,848,000   
 

    8.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนา ระบบ
การตลาดแบบดิจิตอล เพื่อกระตุ้นการ
ท่องเท่ียว “เพชรสมุทรคีรี” เพื่อพัฒนา 
“กิจกรรม” และ “สื่อดิจิตอล” เพื่อ
เผยแพร่ “เพชรสมุทรคีรี” 

  15,588,000   

 
ประเดน็การพฒันาที่ 3   อนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่  2  ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

                
  

โครงการที่ 9 เพิ่มพนูแหล่งอาหารทะเล
และอนุรกัษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

1 3 ส านักงาน
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ทางทะเล
และชายฝั่ง
ท่ี 4  

  2,722,000   
 

      9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  สนับสนุน
ชุมชนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งโดยการจัดหาพันธุ์
สัตว์น้ า กล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพันธุ์
สัตว์น้ าสู่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  จ านวน 20 ชุมชน ๆ ละ 50 
คน 

  1,960,000   

 
      9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  ให้ความรู้
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย
การอบรมกลุ่มชุมชนชายฝั่ง  เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เป็นต้น อย่างถูกต้องและในเรื่องทรัพยากร
ป่าชายเลนรวมถึงการก าจัดขยะทะเล
จ านวน 20 ครั้ง ๆ ละ 70 คน 

  7,62,000   

 
      9.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  ติดตาม
ประเมินผลโครงการ โดยการสรุปรายงาน
เป็นรูปเล่ม 

  -   
 

บญัชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนนิการ (บาท) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 

  
หน่วย

ด าเนนิการ  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 
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บัญชีรายการชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ (11) 

แผนงาน/โครงการ 
  

แหล่ง 
งปม. 

  

ผล 
ผลติ 

  

หน่วย
ด าเนนิการ 

  
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4    เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์(creative economy) อย่างยัง่ยืน 

แผนงานที่ 1.  เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ด้วยนวัตกรรม 

                

 โครงการที่ 10 พัฒนาศกัยภาพอตุสาหกรรม
การผลติในกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 
ด้วยนวตักรรมเชิงสร้างสรรค์  

 1  
  

 1 
  

ส านักงาน
อุตสาห 
กรรม
จังหวัด 
และ

ส านักงาน
พาณิชย์
จังหวัด 
ในกลุ่ม
จังหวัด 

 
 (จ.เพชรบุรี
เจ้าภาพหลัก) 

    7,178,940     
  

     10.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ใช้แก่
ผูป้ระกอบการ SME จ านวน 20 ราย  
( 20 ผลิตภัณฑ์ ) 

    4,000,000     

  
 10.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 จัดงานแสดง 

และจ าหน่ายสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์และของ
ดีเพชรสมุทรคีรี จ านวน 2 ครั้งๆละ 5 วัน 
จ านวน 60 จุดจ าหน่าย /ครั้ง 

  3,178,940   

 
แผนงานที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาส 
ในการค้า การตลาดและการลงทุน 

        
 

โครงการที่ 11 พัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ สินค้าเกษตร 
OTOP/SMEs เพชรสมุทรครีี สู่การสร้าง
นวตักรรมไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

1 1 ส านักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

  9,284,420   

 
     11.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ ด้านการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร และการ
บริการ  จ านวน 60 คน/๖๐ ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา  ๕  วัน (อบรม 2 วัน ดูงาน 3 วัน) 

  925,400   

 
     11.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนายกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  4,172,560   

 
    11.3 กิจกรรมหลักที่ 3 อบรมเพิ่มทักษะ
การใช้ Social Media fanpage,facebook, 
line@, google Adwords) ธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ 60 คน/๖๐ ผลิตภัณฑ์ (3 วัน) 

  1,470,660   

 
    11.4 กิจกรรมหลักที่ 4 จัดแสดงผลงาน
และประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิต/
ผูป้ระกอบการดีเด่น  และการจัดแสดงผลงาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP /SMEs สินค้าเกษตร และ
การบริการเพื่อการท่องเท่ียว จ านวน ๕ วัน 2 
ครั้ง ในกลุ่มจังหวัดฯ 

  2,715,800   
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บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11) 

แผนงาน/โครงการ 
(๗) 

แหล่ง 
งปม. 
(๘) 

ผล 
ผลติ 
(๙) 

หน่วย
ด าเนนิการ 

(๑๐) 
พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
พ.ศ. 

๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

พ.ศ. 
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบรณูาการ 1          5,000,000       

รวมทั้งสิ้น           453,109,020       
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แบบ กจ.1-1 

 (Project Brief รายโครงการ) 
 

การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณ 
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 

(เรียงตามประเด็นการพัฒนา) 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑    เสรมิสร้างและพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
แผนงาน พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 

หัวข้อ รายละเอียด  
๑.ชื่อโครงการ 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย   
๒.ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๒ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดความรู้และ
ทักษะด้านการผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  แต่ยังไม่มีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร ปศุสัตว์อินทรีย์ 
สภาพปัญหา กลุม่เกษตรกรขาดองค์ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการแปรรูป/ผลิตสินค้าปศุสัตว์  
แนวทางการแก้ไข  จากสภาพปัญหา สาเหตุ ข้อจ ากัดและนโยบายดังกล่าวข้างต้นจึงก าหนดแนวทางการ
พัฒนา โดย  
๑.) ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานอินทรีย์ พัฒนาโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต แปรรูปเป็นอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
๒) ส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรให้มีการผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน GAP, อินทรีย์ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์ สู่ตลาดสากลโดยน านวัตกรรมด้านการผลิต พัฒนาการแปรรูป การตัดแต่ง ที่จะสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์ให้เพียงพอตามท่ีตลาดต้องการ โดยส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้
เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย เพ่ือท าการเลี้ยงสัตว์ ท าการผลิต
อาหารสัตว์ขายภายในกลุ่ม การฆ่า การแปรรูปจ าหน่าย หรือการผลิตสินค้าอ่ืนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การ
ผลิต สนับสนุนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจทั้งเชิงรุกและเชิ งรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต 
การตลาด ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยง การผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ผลิตตามความถนัด โดยใช้
การตลาดน าการผลิต เพ่ือน าไปสู่การลดต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ เพ่ิมศักยภาพการผลิต และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน เกษตรกรมีความเข้มแข็ง การ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีสถานภาพในการท าการตลาดและสร้างสินค้าของตนเอง รวมถึงพัฒนาให้
ผู้ประกอบการด าเนินการผลิตเนื้อสัตว์ นม ไข่ ให้มีคุณภาพปลอดภัย และปลอดมลพิษในทุกขั้นตอน
การผลิต ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในการร่วมกันให้ความรู้  ควบคุมดูแล ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภค และเยาวชนตื่นตัว สร้างความเชื่อมั่น
ความปลอดภัยอาหารผ่านกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ การบริโภคสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย สร้าง
กระแสการรับรู้คุณสมบัติการบริโภคท่ีดีของสินค้าปศุสัตว์เกรดคุณภาพ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
 d 
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หัวข้อ รายละเอียด 

3.วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ (โคเนื้อ,แพะ,ไก่ไข่) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒   
    ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแปรรูปเนื้อสัตว์ (โคเนื้อ,แพะ) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

๔.ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

- ร้อยละของสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๒ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
- ร้อยละท่ีลดลงของต้นทุนการผลิตสินค้า (ไข่ไก่) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ (ไข่ไก่,โคเนื้อ,แพะ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๕.ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ผลผลิต : 
๑)  เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ให้ได้
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) 
๒)  เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลง และเพียงพอต่อการบริโภคทั้งภายในและการ
ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
ผลลัพธ์ : 
๑) ผลผลิตด้านปศุสัตว์มีคุณภาพและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 
๒) เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาด้านการการผลิตการจัดการและคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ลดต้นทุน ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน   

๖.ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ข้อที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๒.๑ การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคกลาง ประเด็นที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานโลก เป็นศูนย์กลางการ
ผลิตอาหารของประเทศ 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนา
ต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร              

7.ระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒   ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
6.กิจกรรมที่
ส าคัญของ
โครงการ 

๑.ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่เตรียมความพร้อมสู่ปศุสัตว์อินทรีย์  
๒.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
๓.ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค 

5.งบประมาณ งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน ๓,๓๓๘,๑๖๐ บาท 
4.ผู้รับผิดชอบ 1. นายประชุม  เกตุพยัคฆ์    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

    สถานที่ติดต่อ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-5496 
๒. นายสุนันท์   สมพงษ์อินทร์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-1699 
 ๓. นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
     สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-2170 
 ๔. นายเสน่ห์  หินศรี  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
      สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3๒๖๐-๒๓๖๒ 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑    เสรมิสร้างและพัฒนาทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

หัวข้อ รายละเอียด  
๑. ชื่อ
โครงการ 

2. เสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

2. 
ความส า
คัญของ
โครงการ 
หลักการ
และ
เหตุผล 

สภาพปัญหา/ความต้องการ : ทรัพยากรสัตว์น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ได้จับสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์และบริโภคอย่างมากในแต่
ละวัน เพ่ือตอบสนองความต้องการ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ปัจจุบันมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น การจับสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์ก็เพ่ิมมาก
ขึ้นจนเป็นสาเหตุที่ท าให้การท าการประมงเกินศักยภาพการผลิต อีกสาเหตุที่ส าคัญคือการลักลอบท า
การประมงด้วยวิธีผิดกฎหมาย และเป็นการน าสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าท าให้เกิดการสูญเสีย
ของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างมาก แม้ทางราชการได้ออกกฎระเบียบ มาตรการต่างๆมาควบคุมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ ามาเป็นเวลานาน ทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศก็ยังอยู่ในสภาพเสื่อม
โทรมและยังทวีความรุนแรงการด าเนินงานที่ผ่านมาภาครัฐโดยกรมประมงได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้น 
เพ่ือที่จะดูแลจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้คงอยู่ในระดับรักษาความสมดุลและมี
เพ่ิมมากข้ึนโดยด าเนินการทั้งการวิจัย การปล่อยเสริมพันธุ์สัตว์น้ า การจัดสร้างที่อยู่อาศัย การออก
มาตรการควบคุมการท าการประมงให้อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมาย ตลอดทั้งการ เฝ้าระวังตรวจ
ปราบปรามผู้ลักลอบท าการการประมงที่ผิดกฎหมาย แต่ผลผลิตสัตว์น้ าก็ยังคงอยู่ในระดับลดน้อยถอย
ลงเรื่อยมา  

สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ การขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่แท้จริงจากชุมชน
ประมงท้องถิ่น เนื่องจากความเชื่อความเข้าใจของชาวประมงยังคิดว่าการจัดการทรัพยากรประมงใน
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ฝ่ายเดียว ชาวประมงมีหน้าที่เพียงการไปจับสัตว์
น้ ามาใช้ประโยชน์จะมีกลุ่มชาวประมงชุมชนส่วนน้อยที่มีจิตส านึกมีการรวมกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงอย่างเข้มแข็ง     แต่ในท้ายที่สุดก็สู้แรงเสียดทานจากกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มทุน 
ที่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้า เฉพาะกลุ่มไม่ได้    ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ขึ้น
ทะเบียนกับส านักงานประมงจังหวัด จ านวน 144 ชุมชน สมาชิกรวม 5,174 คน 

3.  
วัตถุประ
สงค์ของ
โครงการ 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
2. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และฟ้ืนฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ าที่มีคุณภาพใกล้ชายฝั่งทะเล และพัฒนาศักยภาพให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในท้องถิ่น 
3. เพ่ือเพ่ิมปริมาณและชนิดสัตว์น้ าตามแนวชายฝั่งทะเลและแหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
4. เพ่ือป้องกันการบุกรุกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านอกเขตพ้ืนที่ประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด 
5. เพ่ือสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวประมงในช่วงเวลาที่ไม่สามารถออกท าการประมงได้ 
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 หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. จ านวนที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการออกตรวจเฝ้า
ระวังการท าการประมงผิดกฎหมาย (20 ครั้ง)                                    
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้บริเวณที่จัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์น้ า (ซั้งเชือก) (ร้อยละ 5)                                      
3. ปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้จากบริเวณท่ีมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า(ร้อยละ 10) 
4.  จ านวนเกษตรกรที่บุกรุก เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ใน พ้ืนที่ อนุญ าตตามประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดลดลง (10 ราย)                                      
5. จ านวนครัวเรือนประมงที่น าต้นแบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกไปพัฒนาเป็น
อาชีพเสริม (2 ครัวเรือน) 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
6.  กิจกรรมหลัก  
6.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมงท้องถิ่น (4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 
6.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 2) จัดท าแพซั้งเชือกส าหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ า (4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 
6.3 กิจกรรมหลักท่ี 1 3) เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ (ปล่อยสัตว์น้ าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ) 
6.4 กิจกรรมหลักท่ี 1 4) จัดท าแนวเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล (หอยทะเล) (4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ) 
6.5 กิจกรรมหลักท่ี 1 5) บริหารจัดการพื้นที่ท าการประมงหอยสองฝา (พบ.) 
6.6 กิจกรรมหลักท่ี 1 6) ส่งเสริมการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก (ปข.) 
7. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน  25,376,000  บาท 
10.  ผลผลิต (output) ๑) สมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จ านวน ๔00คน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

จัดการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
2)  จัดท าแพซั้งเชือกส าหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ า จ านวน 12 แห่ง 
3) ผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน จ านวน 5,265,000 ตัว 
4)จัดท าแนวเขตส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล (หอยทะเล) 4 แห่ง (49 จุด) 
๕) จัดท าแนวเขตบริหารจัดการพื้นที่ท าการประมงหอยสองฝา ๕ แปลง (๓๓ จุด) 
๖) พ้ืนที่ต้นแบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก จ านวน 4 แห่ง 

๑1. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

๑) บริเวณชายฝั่งทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ า 
๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระหว่างหน่วยภาครัฐ เอกชน  
ชุมชนประมงท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้นและชาวประมงมีรายได้จากการจับสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
4) ชุมชนประมงท้องถิ่น มีมาตรการในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง 
5) ปัญหาการบุกรุกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านอกเขตพ้ืนที่ประกาศคณะกรรมการประมงประจ า
จังหวัดลดลง 
6) ชาวประมงมีรายได้จากอาชีพเสริมในช่วงเวลาที่ไม่สามารถออกท าการประมงได้ 

หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑    เสรมิสร้างและพัฒนาทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางการเกษตรให้คงความอุดมสมบูรณ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 3.  เสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ า 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การบริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรสัตว์น้ า
เป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะ
มนุษย์ได้จับสัตว์น้ า ขึ้นมาใช้ประโยชน์และบริโภคอย่างมากในแต่ละวัน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ เนื่องจากเป็นส่วน หนึ่งของปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิต ปัจจุบันมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน การจับสัตว์น้ ามาใช้ประโยชน์ก็เพ่ิมมากขึ้น
จนเป็นสาเหตุที่ท้าให้การท้าการประมงเกินศักยภาพการผลิต อีกสาเหตุที่ส าคัญคือการ
ลักลอบท าการประมงด้วยวิธีผิดกฎหมาย และเป็นการน าสัตว์น้ ามาใช้ ประโยชน์อย่างไม่
คุ้มค่าท าให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างมาก แม้ทางราชการได้ออก  กฎ 
ระเบียบ มาตรการต่างๆ มาควบคุมในการบริหารจัดการทรัพยากร สัตว์น้ ามาเป็น
เวลานาน ทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศก็ยังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและยังทวีความรุนแรง 
การด าเนินงานที่ผ่าน มาภาครัฐโดยกรมประมงได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเพ่ือที่จะดูแล
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ า ธรรมชาติเพ่ือให้คงอยู่ในระดับรักษาความสมดุลและ
มีเพ่ิมมากขึ้นโดยด าเนินการทั้งการวิจัย การ ปล่อยเสริมพันธุ์สัตว์น้ า การจัดสร้างที่อยู่
อาศัย การออกมาตรการ การควบคุมการท้าการประมงให้ อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมาย 
ตลอดทั้งการเฝ้าระวังตรวจปราบปรามผู้ลักลอบท้าการการประมงที่  ผิดกฎหมาย แต่
ผลผลิตสัตว์น้ าก็ยังคงอยู่ในระดับลดน้อยถอยลงเรื่อยมา 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อเพ่ิมแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ า 
2. เพื่อเพ่ิมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
3. เพื่อเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ า 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

- ปริมาณแหล่งอาศัยสัตว์น้ า 1 แห่ง 
- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอนุรักษ์  2 กลุ่ม 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ ร้อยละ 10 
- อัตราการรอดของปริมาณสัตว์น้ าที่ปล่อยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย
  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
1)กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบริเวณชายฝั่งทะเลอ าเภอ 
    บางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2) กิจกรรมจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านดอนส าราญ 
    หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3) กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ บริเวณอ าเภอหัวหิน ,อ าเภอ 
    ปราณบุรี , อ าเภอสามร้อยยอด , อ าเภอกุยบุรี , อ าเภอเมือง , อ าเภอทับสะแก, 
    อ าเภอบางสะพาน , อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ.สมุทรสาคร 
- กิจกรรมจัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมงบริเวณชายฝั่งทะเลต าบลโคกขาม 
  อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
6.  กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมหลักท่ี 1 1. จัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมง 1 แห่ง (10 กอง) ในเขตพ้ืนที่ 4 ตร.กม. 

(ส านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
กิจกรรมหลักที่ 2 

 
2. สร้างเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 2 กลุ่ม สมาชิก 100 คน (ส านักงาน
ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

กิจกรรมหลักที่ 3 3. ปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 18,745,000 ตัว  
(ส านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

กิจกรรมหลักที่ 4 4. จัดสร้างปะการังเทียมเพ่ือการประมง 1 แห่ง (ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 
7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ 
  

งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน ๔๕,000,000 บาท 

10.  ผลผลิต (output) 1) มีพ้ืนที่ที่ได้รับการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  จ านวน  ๒ แห่ง 
2) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ จ านวน 18,745,000 ตัว 
3) มีกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นประมงได้รับการส่งเสริม จ านวน  2 กลุ่ม 
4) มีการออกตรวจตราเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 ครั้ง 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1) บริเวณชายฝั่งทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของทรัพยากรสัตว์น้ าและไม่
ถูกท าลายจากเครื่องมือท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
2) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ท้องถิ่น 
3) มีทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มข้ึนและชาวประมงมีรายได้จากการจับสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่น้ าจืดของกลุ่ม
จังหวัด 
5) มีมาตรการในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

 
      หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและ
บริการ เพือ่การท่องเทีย่วการค้าและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 
แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 4. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

เป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เนื่องจาก
เส้นทางเป็นถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เดินทาง
สัญจรไม่สะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและระยะเวลาในการ
เดินทาง จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องการสัญจรไปมายากล าบาก จึงควรควรปรับปรุงเส้นทางให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยและย่นระยะเวลาในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของการเดินทางเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

(1) ท าให้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 
(2) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(3) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง          
(4) เพ่ือลดปัญหาปริมาณการจราจรสะสมบนถนนเพชรเกษมช่วงวันหยุด และใช้เป็นเส้นทาง
สายรองเพ่ือใช้ในการสัญจร 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

ร้อยละโครงข่ายระยะทางที่ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานสามารถรองรับปริมาณการ
ท่องเที่ยวและการสัญจรไปมาได้ 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ 
6.  กิจกรรมหลัก 1) ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงชนบท พบ 1010 - บ้านบ่อฝ้าย อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง  3.540 กิโลเมตร งบฯ 35,000,000 บาท (แขวงทาง
หลวงชนบทเพชรบุรี) 
2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีตสายแยก ทล. 35 - บ้านยี่สาร ต าบลแพรกหนาม
แดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตอนที่ 2) ระยะทาง 2 กม. งบฯ 14,000,000  
บาท  (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม) 
3)  ปรับปรุ ง เส้นทางยกระดับผิ วจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น  4 ช่องจราจร                    
(พร้อมช่องทางจักรยาน) สาย สค.4008 แยก ทล.3423 – นิคมบ้านไร่ (ช่วงที่ 1) ต าบล
พันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร 
งบประมาณ  33,000,000 บาท (แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร)  
4) ปรับปรุงเส้นทางยกระดับผิวจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องจราจร (พร้อมช่ องทาง
จักรยาน) สาย สค. 4008 แยก ทล. 3423 – นิคมบ้านไร่ (ช่วงที่ 2) ต าบลพันท้ายนรสิงห์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.270 กิโลเมตร งบฯ 35,000,000 บาท  
(แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร) 
5) ปรับปรุงและซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะบางถนน ทางหลวงหมายเลข 
3091 ตอนอ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม. 10+338 – กม. 18+000 ด้านซ้ายทาง
และขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 30 ,000 ตารางเมตร งบฯ 23,785,000 บาท 
(แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) 
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 หัวข้อ  รายละเอียด (ต่อ) 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร, แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม, 
แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี และแขวงทางหลวงสมุทรสาคร 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
9. งบประมาณ งบกลุ่มจังหวัด  วงเงินรวม  140,785,000 บาท 
10. ผลผลิต (Output) รายการ หน่วยนับ ปี 2563  

- มีเส้นทางสัญจรเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
ที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
จ.สมุทรสาคร 
จ.สมุทรสงคราม 
จ.เพชรบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

กิโลเมตร  
 

8.185 
2.645 
2.000 
3.540 

- 
 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1) นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว
และ 
ปลอดภัย 
2) ราษฎรบริเวณใกล้เคียงสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 
3) ปริมาณนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน     

 

หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า
และบริการ เพือ่การทอ่งเที่ยวการค้าและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 5. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

 1. กลุ่มจังหวัดภาพกลางตอนล่าง เป็นกลุ่มจังหวัดซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง โดยมี 
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเล ชายหาดและป่าเขา ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนและยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับประเทศจนถึงในระดับโลก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ร่วมกันการน ากลไกประชารัฐเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ 
ในการสร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้แก่ภาครัฐภาคเอกชน ประชาคม และประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  แต่ขณะนี้ยัง 
พบปัญหาที่เกิดด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดคือขาดการขับเคลื่อนการ 
ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่ท าให้เกิดเป็นรูปธรรม และการเชื่องโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่มจังหวัดต่างๆ  
2. พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัด 
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความผสมผสาน 
กัน ทั้งเชิงธรรมชาติ  
เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ โดยนักท่องเที่ยวมักเดินทางมาเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะ
เชื่อมโยงกัน 
ในกลุ่มจังหวัด อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ยังพบปัญหาด้านการท่องเที่ยว 
 คือนักท่องเที่ยว 
ไม่ทราบถึงข้อมูลประวัติความเป็นมาใน ขาดความรู้ในการเดินทางเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
บางแห่ง ท าให้ขาด 
การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด ต่างๆ  
แนวทางการแก้ไข  
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ภาคกลางตอนล่าง ๒   
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ)  

3.  วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดนของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (วงเงิน 2,350,000 บาท) 
1) เพ่ือส่งเสริม และสรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศในเขตพ้ืนทีเ่มืองชายแดน 
2) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที ่2 ให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3) เพ่ือส่งเสริมการสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่เมืองชายแดนให้เกิดเป็น
รูปธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวทางกลไกประชารัฐ 
4) เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัด และชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (วงเงิน 3,356,000 บาท) 
1) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการองรับนักท่องเที่ยวในชุมชน และการจัดการบริหารแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอื่นที่มีการบริหารจัดการโดย
ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
2) เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจะต้องประสานความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตชุมชนต่อการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
๓) เพ่ือกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน และเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่มี
ความนิยมสัมผัสกับธรรมชาติการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและโดยพักในชุมชนแบบโฮมสเตย์ของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(Road Show) (วงเงิน 2,950,000 บาท) 
1) เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว และจ านวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพ่ิมมากข้ึน และเป็นการเพิ่มมีรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากข้ึน 
2) เพ่ือเป็นการกระตุ้นปริมาณในการจ าหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
3) เพ่ือสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และบริการ 
ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
(ร้อยละ 80)  
2. ร้อยละทีเ่พ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
   (ร้อยละ 80) 

5.  พ้ืนที่เป้าหมาย
  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ)  

6.  กิจกรรมหลัก   
กิจกรรมหลักที่ 1 

   
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เมืองชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
2 (วงเงิน 2,350,000 บาท) 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 
   

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง ๒(จังหวัด ละ 2 รุ่น รวม 4 จังหวัดจ านวน 8 รุ่น)  
(วงเงิน 3,356,000 บาท) 

กิจกรรมหลักที่ 3 
 

จัดโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๒  
(Road Show) เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  
2จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ เขตภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการแข่งขัน 
ด้านการท่องเที่ยวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN Economic Community-AEC)  
(วงเงิน 2,950,000 บาท) 

7.  หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
(จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าภาพหลัก) 

8.  ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ  งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน  8,656,000  บาท 
10.  ผลผลิต 
(output) 

๑. รองรับจ านวนนักท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าให้แหล่งท่องเที่ยว 
๒. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว         
๓. สามารถประชาสัมพันธ์การสง่เสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง ๒ 
๔. นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยว 
๕. ได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑1. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

๑. มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน        
2. รายได้จากการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

       หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า

และบริการ เพือ่การทอ่งเที่ยวการค้าและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ 6. พัฒนาการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรีให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

และสุนัขแมวจรจัด 
๒.ความส าคัญของ
โครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่อันตราย
ร้ายแรง เมื่อคนและสัตว์แสดงอาการแล้ว จะต้องตายทุกราย ไม่มีทางรักษา กรมปศุสัตว์ 
กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน
ด าเนินการควบคุมโรคซึ่งนับว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีคนและสัตว์
เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี 
       สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน มี
แนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ  ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค.-๓๐พ.ย. ๒๕๖๑ พบโรคจ านวน ๑,๔๐๙ 
ตัวอย่าง ปัจจุบันยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องข้อจ ากัดในการด าเนินการ  ข้อจ ากัดด้าน
กฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และกระแสต่อต้านจากสังคม ท าให้ไม่สามารถท าลายสุนัขแมวที่สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ทันที โรคจึงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากสุนัขจรจัดฝูงหนึ่งไปยังฝูงถัดไป และมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  จะเห็นว่าสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหา
หลักมาจากสัตว์ในพ้ืนที่ไม่ได้รับการฉีด บางตัวไม่สามารถจับไม่ได้ จึงไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 
และท าหมัน เมื่อมีจ านวนมากขึ้นมักแก้ปัญหาโดยการน าสุนัขไปปล่อยในที่สาธารณะ ที่รก
ร้าง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ชายหาด โครงการพระราชด าริ วัด และบ่อขยะ 
กลายเป็นสัตว์จรจัด เมื่อโรคพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่ที่มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก 
ท าให้ประสบปัญหาด้านงบประมาณในการควบคุมโรคมีไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพ
สิ่งแวดล้อมแหล่งที่อยู่ของสุนัขจรจัดสัมผัสโรคเป็นที่รกร้าง มีป่าหนาม ซึ่งสุนัขใช้หลบซ่อน
ตัว ต้องใช้เวลา ใช้วัสดุเวชภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ใช้วิธีการยิงลูกดอกยาสลบ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ใน
การจับสุนัขจรจัดมากักขังฉีดวัคซีน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 เข็ม ด าเนินการผ่าตัดท าหมัน 
และกักดูอาการในกรงที่แข็งแรงไม่น้อยกว่า ๖ เดือนจึงจะปล่อยได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันไม่
สามารถใช้ยาคุมก าเนิดในสุนัขและแมวได้ เนื่องจากเกิดปัญหาจากผลข้างเคียง จากการใช้
ยาผิดวิธี  ท าให้สัตว์ป่วยตายจากอาการมดลูกอักเสบ ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหามิฉะนั้นจะท าให้ประชาชน และสัตว์
เลี้ยงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตทั้งจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือจากสุนัขแมวรุมกัด หรือเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากสุนัขไล่กวดรถล้มหรือรถชน ท าให้ประชาชนไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ด าเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว สื่อต่างๆ ได้เผยแพร่ข่าวนี้ออกไป จะเกิดความ
เสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑) เพ่ือลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
๒) เพ่ือลดจ านวนประชากรสุนัขแมวจรจัด  
๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และอาสาบริหารจัดการสุนัขแมวจรจัด
ในชุมชน 

๔.ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

1. การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงร้อยละ ๒๐ 
๒. ร้อยละ 13 ของจ านวนสุนัขและแมวจรจัดได้รับการผ่าตัดท าหมัน  
๓. ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายอาสาฯมีความรู้ความสามารถการเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
สุนัขแมวจรจัด 

๕.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ : สามารถควบคุมโรคไม่ให้เกิดซ้ าในพ้ืนที่เดิม ประชาชนรับรู้ข่าวสารพิษภัยของ
โรคพิษสุนัขบ้า สามารถดูแลตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย มีจิตส านึกในการเลี้ยงสัตว์
อย่างถูกวิธี ไม่เป็นปัญหาของสังคม พัฒนาเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

๖.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง สร้างเสถียรภาพในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง
ภายในประเทศ 
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่ ๒ : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้าและพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ 

๗.ความพร้อมของ
โครงการ 

ด าเนินการได้ทันที ่

๘.ระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๒   ถึง  กันยายน ๒๕๖๓ 
๙.กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรีให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขแมวจรจัด   

๑๐.งบประมาณ งบกลุ่มจังหวัด 8,084,000 บาท 
11. หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าภาพหลัก) 

๑2.ผู้รับผิดชอบ 1. นายประชุม  เกตุพยัคฆ์    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    สถานที่ติดต่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-5496 
๒. นายสุนันท์ สมพงษ์อินทร์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
    สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-1699 
 ๓. นายพิพัฒน์  เผื่อนทิม ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
     สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3471-2170 
 ๔. นายเสน่ห์  หินศรี  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
      สถานที่ติดต่อ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หมายเลขโทรศัพท์  
      0-3๒๖๐-๒๓๖๒ 

หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า 
และบริการ เพือ่การทอ่งเที่ยว การค้า และพืน้ที่ทางเศรษฐกิจ 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 7.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชด าริ   

 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

จังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 เล็งเห็นความส าคัญของโครงการพระราชด าริที่ทรงมี
พระราชด าริ      ให้จัดตั้งโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
ทุรกันดาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์มากมายมหาศาลให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
รวมทั้งยังเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา วิจัยและดูงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
โดยทั่วไป ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีโครงการพระราชด าริเป็นจ านวนมาก แต่บาง
แห่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าที่ควร และโครงการพระราชด าริหลายแห่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในอนาคต ดังนั้น หากได้รับการบริหารจัดการ มีการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ก็สามารถพัฒนาสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้แก่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ 
แนวทางการพัฒนา/ป้องกัน/การแก้ไข พัฒนาศักยภาพชองโครงการพระราชด าริ เร่งซ่อมสร้าง 
เตรียมความพร้อมของโครงการพระราชด าริในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน การพัฒนาพ้ืนที่ จัดนิทรรศการการเรียนรู้ที่ทันสมัย การ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใกล้เคียง จัดท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โครงการ
พระราชด าริ 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) มีความเร่งด่วนมาก เพราะเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เป็นศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จะเป็นการเพ่ิมโอกาสด้านการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้  

3.  วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โครงการพัฒนาด าริ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชด าริ 

4.  ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย 

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการพระราชด าริ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนล่าง 2 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5.พ้ืนที่เป้าหมาย ในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
6.  กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมหลักที่ 1 1. จัดท าแผนงานและแผนปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ 

โดยผู้เชียวชาญด้านการท่องเที่ยว 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
กิจกรรมหลักที่ 2 2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการพระราชด าริเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาบุคลากรในโครงการพระราชด าริ
ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดท าระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลความพึง
พอใจ และจัดบรรจุกิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยว เป็นต้น 

กิจกรรมหลักที่ 3 3. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เชื่อมโยงในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริ จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 เส้นทาง ในระยะทางการท่องเที่ยว 50 กิโลเมตร/เส้นทาง 

กิจกรรมหลักที่ 4 4.จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพระราชด าริ จ านวน 10 ครั้ง 
กิจกรรมหลักที่ 5 5.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชด าริ 
กิจกรรมหลักที่ 6 6.สรุปประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
7.  หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 

8.  ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ 
  

งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 6,900,000 บาท 

10.  ผลผลิต 
(output) 

รายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน    

๑1. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

 
หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า 
และบริการ เพือ่การทอ่งเที่ยว การค้าและพืน้ที่ทางเศรษฐกิจ 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 8.   พัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี     
2. ความส าคัญของ
โครงการ  
หลักการและเหตุผล 

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ แต่ยังขาด
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุน ได้แก่             
   - การจัดท า “ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพชรสมุทรคีรี” เพ่ือจัดท า ระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ของ “เพชรสมุทรคีรี” และ ระบบบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอัจฉริยะ Tourism Intelligence System (TIS) ส าหรับ 
“ผู้บริหาร” เพ่ือให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว กับ “ผู้บริหาร” และ “ผู้เกีย่วข้อง” 
กับ การพัฒนาการท่องเที่ยว ของ “เพชรสมุทรคีรี” และ เป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว 
     - การจัดท า “ระบบการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ การท่องเที่ยว ของ “เพชร
สมุทรคีรี” เพ่ือรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่น านวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ ผู้ประกอบการท้องถิ่นจึงต้องได้รับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ และ 
ลงทะเบียนฐานข้อมูลผู้ประกอบการกับทาง กลุ่มจังหวัด รวมถึงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ไปยัง บุคลากรทางการท่องเที่ยว ของ แต่ละจังหวัด ให้มีทัศนคติ
ทางการท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่เน้นการขายความประทับใจทางการท่องเที่ยว รองรับ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
      -  การจัดท า “ระบบจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ของ กลุ่มการท่องเที่ยว
เพชรสมุทรคีรี” เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 ให้นักท่องเที่ยว สามารถ
ท่องเที่ยวแบบได้ความรู้ และ ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ของ “เพชร
สมุทรคีรี” แบบ Interactive ภายใต้ ระบบมัคคุเทศก์ไฮเทค ที่เสมือนมีมัคคุเทศก์น า
เที่ยวส่วนตัว ให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านมือถือ และ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ าจาก
การสะสมของรางวัลต่างๆ  
       - การจัดท า “ระบบติดตาม ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว” เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง บริการ ของ กลุ่มการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี และเพ่ือ วิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรม ของ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ใน “เพชรสมุทรคีรี” เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ก าหนดทิศทาง และ การจัดท ากลยุทธ์การท่องเที่ยว ใน 
อนาคต 
       - การจัดท า “ระบบการตลาดแบบดิจิตอล เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว เพชร
สมุทรคีรี” เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ไปยังนักท่องเที่ยว 
แบบรายบุคคล โดย จังหวัดสามารถส่งข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยว ได้แบบรายบุคคล 
หรอื 1:1 ทั้งท่ีอยู่ในพ้ืนที่ และ ไม่อยู่ในพ้ืนที่ ของ จังหวัดใน “เพชรสมุทรคีรี”ผ่าน
เทคโนโลยี Internet of Things, GPS Zoning และ Broadcast บนแอปพลิเคชั่นมือ
ถือ รวมถึงการผลิต สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว ของ “เพชรสมุทร
คีร”ี ในรูปแบบสื่อดิจิตอล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- เพ่ือพัฒนานวัตกรรมสนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยว “เพชรสมุทรคีรี”สู่เวทีโลก 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว  
- เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ 

4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ 

๕.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต :  รายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน      
ผลลัพธ์ :  ปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน    

6.งบประมาณ งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน  65,668,000 บาท 
7.ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 
8.กิจกรรมที่ส าคัญของ
โครงการ 

5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ “เพชรสมุทรคีรี” วงเงิน 
16,720,000 บาท 
5.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการฝึกอบรม “ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว” วงเงิน 13,720,000 บาท 
5.3 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ  “เพชรสมุทรคีรี” เพ่ือ
กระตุ้นการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น 4 จังหวัด (22 อ าเภอ) วงเงิน 13,792,000 บาท 
5.4 กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ปัญหา/ความต้องการ และ ความพึง
พอใจ ของ นักท่องเที่ยว วงเงิน 5,848,000 บาท  
5.5 กิจกรรมพัฒนา ระบบการตลาดแบบดิจิตอล เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว “เพชร
สมุทรคีรี” เพ่ือพัฒนา “กิจกรรม” และ “สื่อดิจิตอล” เพ่ือเผยแพร่ “เพชรสมุทรคีรี” 
วงเงิน 15,588,000 บาท 

9.ผู้รับผิดชอบ หน่วยด าเนินการ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี    
ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรีไพศาล พงศ์ศิริไพศาล ต าแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเพชรบุรี 
 

หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 9. เพิ่มพูนแหล่งอาหารทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2. ความ 
ส าคัญของโครงการ/ 
หลักการและเหตุผล 

1. ปัญหาการท าประมง ปัญหาการท าประมงเกินศักยภาพของแหล่งผลิตธรรมชาติ  
2. ซึ่งท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดลงและอาจส่งผลกระทบไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์น้ าบาง

ชนิดได้ โดยอ้างอิงจากตารางข้างต้น 
2. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น ปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสี คือภาวะที่น า
ทะเลเปลี่ยนสีไปจากเดิม  โดยมีสาเหตุจากแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส ไนโตรเจนในน้ าทะเลมี
ปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในทะเลเพ่ิม
จ านวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของสัตว์น้ าบางชนิดได้ อาทิ เป็น
อุปสรรคกีดขวางทางอพยพ ของสัตว์ทะเล สัตว์น้ าตาย ซึ่งปลาบางชนิดตายเนื่องจาก
ออกซิเจนในน้ าลดลงมากเป็นเวลานาน ประกอบกับปริมาณ แอมโมเนีย สูงกว่าปกติถึง 10 
เท่า  
3. ปัญหาป่าชายเลนมีสภาพเสื่อมโทรม จากการส ารวจพบว่าป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ในการควบคุมดูแลของส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และ 4  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่
ท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าวัยอ่อนมีปริมาณลดลง และผลกระทบโดยตรงกับการลดลงของ
ปริมาณสัตว์น้ า  
4. ปัญหาชุมชนชายฝั่งขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างถูกต้อง ชุมชนชายฝั่งขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลถึงพฤติกรรมการท าประมงอย่างผิดวิธี และเป็นสาเหตุท าให้
ปริมาณทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดลง  
5. ความต้องการของชุมชน จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่รวมทั้งการประชุมเพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของชุมชนชายฝั่งทั้งหมด 35 กลุ่ ม 967 คน พบว่ามีความต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าในแหล่งธรรมชาติ  
เพ่ือความสมบูรณ์และยั่งยืน  
6. ความเร่งด่วน   ด่วนมาก เนื่องจากสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
ปัจจุบันของกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีปริมาณ
ลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพ่ือให้เกิดการทดแทนและมีทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประ 
สงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งอ่าวไทยตัว ก ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
2) เพ่ือให้ชุมชนชายฝั่งมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1) ร้อยละของปริมาณสัตว์น้ าที่ชุมชนชายฝั่งจับได้มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของรายได้จากการท าประมงมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ิมขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5.  พ้ืนที่เป้าหมาย   พ้ืนทีช่ายฝั่งทะเลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
6.  กิจกรรมหลัก เพ่ิมพูนแหล่งอาหารทะเลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    กิจกรรมหลักท่ี 1 

  
 

1  สนับสนุนชุมชนด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดย
การจัดหาพันธุ์สัตว์น้ า กล้าไม้ป่าชายเลน เพ่ือเพ่ิมพันธุ์สัตว์น้ าสู่แหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน 20 ชุมชน ๆ ละ 50 คน 

   กิจกรรมหลักท่ี 2  2  ให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการอบรมกลุ่มชุมชน
ชายฝั่ง  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น อย่างถูกต้อง
และในเรื่องทรัพยากรป่าชายเลนรวมถึงการก าจัดขยะทะเล จ านวน 20 ครั้ง 
ครั้งละ 70 คน 

 3.  ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม 
7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 
8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
9.  งบประมาณ 
  

งบกลุ่มจังหวัด 2,722,000 บาท 

10.  ผลผลิต (output) 1. จ านวนของสัตว์น้ าได้แก่ ปลากะพง ปูแสม หอยตลับ และแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้ าวัยอ่อนเพ่ิมข้ึน 
2. เยาวชนมีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
ผลกระทบของขยะทะเลเพ่ิมข้ึน 

๑1. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. สัตว์น้ าในแหล่งน้ ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น เพียงพอต่อการบริโภค ช่วยพัฒนารายได้ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. นักเรียนหรือคนในพ้ืนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เพิม่ศักยภาพอตุสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation) และ
แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (creative economy) อย่างย่ังยืน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาด และการลงทุน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 10. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

2 ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

สภาพปัญหา : 1) สภาพปัญหา / ความต้องการ : กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทร สงคราม และประจวบคีรีขันธ์) 
มีประชากรรวม 1,763,271 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559)  มีขนาด
ของเศรษฐกิจสูงกว่าค่ากลาง ( 446,301.20 ล้านบาท) โดยส่วนใหญ่มาจาก
ขนาดของเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรมซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศมาก 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี พ.ศ. 2557 (โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธี
ค านวณใหม่เป็นแบบปริมาณลูกโซ่) จังหวัดเพชรบุรี มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) 16 สาขาการผลิต ณ ราคา
ประจ าปี เท่ากับ 59,932 ล้านบาท มีมูลค้า GPP เป็นล าดับที่ 41 ของ
ประเทศ เป็นล าดับที่ 5 ของภาคตะวันตก โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวของ
จังหวัดปี พ.ศ.2557 จ านวน 125,827 บาท/คน/ปี ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
เป็นล าดับที่  26 ของประเทศ และเป็นล าดับที่  3 ของภาคตะวันตก 
ประกอบด้วย 6 จั งหวัด (ราชบุรี  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม) 
       การด าเนินการทางธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ องค์กรที่สามารถสู้กับ
คู่แข่งได้จะต้องมีการด าเนินการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตให้มีศักยภาพ
อย่างครบวงจร คือการพัฒนาสินค้าเดิม เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องมีการด าเนินการด้านการ
ผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของนานาประเทศ
ด้วย เพราะฉะนั้นมาตรฐาน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากลูกค้าทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศให้ความส าคัญ ซึ่งผู้ผลิตสินค้าจะต้องท าการผลิตสินค้าหรือมีการ
จัดการในสถานประกอบการจะต้องให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) เร่งด่วนมาก อุตสาหกรรม การ
ผลิตอ่ืน ๆประกอบด้วยการผลิต พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้น
ที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑๕๑ โรงงาน เงิน
ลงทุน ๖,๘๔๔.๒๗ ล้านบาท จ านวนคนงาน ๑,๕๗๗ คน อุตสาหกรรม ผลิต
ยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
การผลิตเกี่ยวกับการผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ
และอุปกรณ์ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๖๙ โรงงาน  อุตสาหกรรม อาหาร
ประกอบด้วยการผลิต อาหาร การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจุบันมีจ านวน
โรงงานทั้งสิ้น ๖๗ โรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 2 
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต ซึ่งก าลังประสบปัญหาการแข่งขันด้าน
คุณภาพ มาตรฐาน ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการ ต้องได้รับ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบและกลยุทธ์การผลิตสินค้าให้ทันสมัยและแข่งขันได้ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามนโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-
Curve/New S-Curve) และส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1) เพ่ือให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )  เพ่ิมคุณค่า
และมูลค่าทางธุรกิจในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยการใช้
นวัตกรรม 
2) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ( SMEs )  ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
3) เพ่ือให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs ) 
มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน อย่างน้อย สถานประกอบการละ 
1 มาตรฐาน เช่น GMP , HACCP และ ISO9001 เป็นต้น 
4) สร้างโอกาสด้านการตลาดและการค้า ให้แก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม ( SMEs) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต สามารถน าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่
ตนเองผลิตมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค ์
2) สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต มีความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐาน 
3) ยอดจ าหน่ายรวมจากการจัดงานแสดงและจ าหน่าย ทั้ง 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 
6ล้านบาท 
4) ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP /เครือข่าย Biz Club/วิสาหกิจชุมชน และ
ธุรกิจ  วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการฯ มีความพึงพอใจในการ
ส่งเสริมจากของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.  กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ด้วย
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
    กิจกรรมหลักท่ี 1 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เชิงสร้างสรรค์ ใช้แก่ผู้ประกอบการ SME จ านวน 20 ราย ( 20 ผลิตภัณฑ์ ) 
 กิจกรรมหลักท่ี 2 

 
2 จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์และของดีเพชรสมุทรคีรี 
จ านวน 2 ครั้งๆละ 5 วัน จ านวน 60 จุดจ าหน่าย /ครั้ง 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส านักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 

8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ  งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 7,178,94๐   บาท 
10.  ผลผลิต (output) 1) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไดรับการพัฒนาดานนวัตกรรม จนเกิด

เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 20 ราย ( 20 ผลิตภัณฑ์ ) 
2) สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs ) จ านวน 
20 ราย มีความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน อย่างน้อยสถาน
ประกอบการละ 1 มาตรฐาน 
3) การแสดงและจ าหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และของดี
เพชรสมุทรคีรี จ านวน 60 จุดจ าหน่าย รวม 2 ครั้ง  

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

จ านวนผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่เขารวมโครงการ สามารถผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า
ทางธุรกิจ อันจะส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าในเชิงธุรกิจ และตรง
กับความต้องการของตลาด ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และมีการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจเพ่ือ
ขยายชองทางการตลาด 

 
หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 เพิม่ศักยภาพอตุสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (innovation)  
และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างย่ังยืน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสในการค้า การตลาด และการลงทุน 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ 11. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร OTOP/SMEs  

เพชรสมุทรคีรี สู่การสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

    ปัญหาข้อจ ากัด สภาพปัญหา/ความต้องการ ผู้ประกอบการผลิตสินค้า OTOP 
และ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 
Quadrant D  จ านวนกว่า 3,8๔๓ ราย ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจาการขาดความรู้ ขาดการแนะน าที่ถูกต้อง 
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ ขาดความมุ่งมั่น 
     กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ Quadrant D  ขาดการพัฒนาต่อยอด ไม่มี
ความต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ ขาดมาตรฐานรับรอง  จึงไม่สามารถที่จะ
พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้ปรับตัวเข้ากับยุคปัจจุบันได้ 
ความเร่งด่วน เพ่ือให้การปรับตัวของผู้ประกอบการ ทันยุคไทยแลนด์ 4.0              
จึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและบริการอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากจะท าให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเสียโอกาส ขาดรายได้อย่างสม่ าเสมอ 
นโยบายของรัฐบาล ดังกล่าว จึงควรมีการพัฒนามาตรฐานในการผลิตสินค้าและงาน
บริการ เพื่อให้เข้าสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้ และสร้างความสุขให้ประชาชน อย่างยั่งยืน
โดยน าเอานวัตกรรม เทคโนโลยีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา ตลอดจน
การหาช่องทาง ทางการตลาด     โดยจ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ ด้านการใช้ 
Application และ Social Media ให้เป็นสื่อกลางในการตลาดได้อย่างเหมาะสม 
ตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น  ซึ่งท าให้ลด
กระบวนการและขั้นตอนลงไปได้มาก จะช่วยให้ประหยัดทั้งทรัพยากร และเวลา 
พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้ตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถน าเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์  เพื่อหาช่องทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและยั่งยืน  มีรายได้
จากการบริการและการท่องเที่ยว ส่งเสริมการผลิตการแปรรูปผลผลิต มะพร้าว 
สับปะรด หรือวัตถุดิบอื่นๆ ในท้องถิ่นๆ ให้มีคุณภาพดีข้ึน และมีมาตรฐานรองรับ 
แนวทางการพัฒนาและแก้ไข จากนโยบาย/ปัญหา ข้อจ ากัดและศักยภาพ ดังกล่าว
ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาโดย การพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณภาพ
และมาตรฐาน ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร OTOP/SMEs เพ่ือการค้าการ
ลงทุนและการส่งออกท่ีมีศักยภาพและทันสมัย แข่งขันกับตลาดภายนอกได้  

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๑) เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร OTOP /SMEs  โดยใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า และการบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมได้มากข้ึน 
๒) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
๓) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการมากข้ึน 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
4.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
  

๑) การแปรูปผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs และการบริการเพ่ือการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
๒) รายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้า OTOP/SMEs ร้อยละ 1๐ 
๓) ผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs และการบริการเพ่ือการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 25 

5.  กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร OTOP/SMEs เพชร
สมุทรคีรี สู่การสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    กิจกรรมหลักท่ี 1 1. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ ด้านการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร และการบริการ  จ านวน 60 คน/๖๐ ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา  ๕  วัน (อบรม 2 วัน ดูงาน 3 วัน) 

 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

2. พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

3.อบรมเพ่ิมทักษะการใช้ Social Media ( Fanpage,facebook, line@, 
google Adwords) ธุรกรรมการเงินออนไลน์ 60 คน/ ๖๐ ผลิตภัณฑ์ จ านวน 
3 วัน 

 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

4.จัดแสดงผลงานและประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิต/ผู้ประกอบการดีเด่น  และ
การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ OTOP /SMEs สินค้าเกษตร และการบริการ
เพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน ๕ วัน 2 ครั้ง ในกลุ่มจังหวัดฯ 

7.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ   งบกลุ่มจังหวัด วงเงิน 9,284,420   บาท   
10. ผลผลิต (output) ๑) เพ่ิมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร OTOP /SMEs ที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือส่งเสริม

ภาคการท่องเที่ยวที่มีนวัตกรรมและทันยุคไทยแลนด์ 4.0  
๒) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย การตลาดมากข้ึน 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑) ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถในการผลิต การแปรรูป และการ
บริการที่มีนวัตกรรม  สร้างรายได้ด้วยตนเองและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
๒) มีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม OTOP /SMEs 
ของฝากของที่ระลึก สร้างโอกาสในการค้า การตลาด และการลงทุน 
3)เชื่อมโยงสินค้าและบริการ เพ่ิมช่องทางการตลาด ตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคจากเมืองหลักสู่เมืองรองและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

         หมายเหตุ เรียงโครงการตามล าดับประเด็นการพัฒนา 
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(โครงการแบบย่อ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส่วนที่ 2) 
ประเด็นการพัฒนาการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้า 
                                          และบริการ เพือ่การท่องเที่ยวการค้าและ 
                                          พื้นที่ทางเศรษฐกิจ 
แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตที่เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
แผนงาน พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ **  เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก 
2. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการ
และเหตุผล 

สรุปสาระส าคัญ สภาพปัญหา/ความต้องการ 
(2.1) ปัญหาถนนไม่เชื่อมโยงอย่างครบวงจร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้รับจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ก่อสร้างถนนรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเส้นทางบ้านหาดเสด็จ-
บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ 3 –    หมู ่13 ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4,500 เมตร แล้วเสร็จ แต่ข้อเท็จจริงถนนสายดังกล่าวยังไม่
เชื่อมบรรจบถนนเพรชรเกษมและต าบลบ่อนอก ท าการเดินทางของนักท่องเที่ยวไม่
สามารถเข้าถึงจุดท่องเที่ยงชายฝั่งตะวันตกได้ ครบถ้วน โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลที่มีความ
งดงาม ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์ จากข้อจ ากัดดังกล่าว ควรพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเล เส้นทางบ้านทุ่งมะเม่า ต าบลอ่าวน้อย – บ้านบ่อนอก อ าเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(2.2) ปัญหาขาดข้อมูลและสิ่งดึงดูดความสนใจตามเส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันตก 
เส้นทางไทยแลนด์ริเวียร์ร่า หรือเส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือ มีจุดเริ่มต้นเดียวกัน คือ ต.
คลองโคลน อ.คลองโคลน จ.สมุทรสงคราม โดยสามารถเดินทางจากถนนพระราม 2 เข้าสู่
เส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันตก แต่ทางเข้าเส้นทางดังกล่าวไม่มีป้ายและแผนที่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการท่องเที่ยว บริการให้กับนักท่องเที่ยว ประกอบกับระหว่างเส้นทางมีความต้องการ
เพ่ิมสีสันและความโดดเด่นให้กับเส้นทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงป้าย
บอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันตกตลอดเส้นทาง 
รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมท ากิจกรรมใน
เส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้และรายได้จากการ
ท่องเที่ยว  
(3) แนวทางการพัฒนา จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 7 กิจกรรมตามโครงการฯ  การด าเนินการดังกล่าวจะท าให้เชื่อมต่อเส้นทาง
โครงข่ายการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และสร้างสรรค์จุดเด่น จุดสนใจ ใน
พ้ืนที่ตลอดเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก และอ านวยความสะดวก ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในท้ายที่สุดส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นอย่างดี 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
 (4) ความเร่งด่วน ด่วนมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปไม่สามารถ

เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ใช้เป็นเส้นทางสายรองเพ่ือระบายการจราจรจาก
ถนนเพชรเกษมในช่วงเทศกาล ประกอบกับเส้นทางนี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติตลอดเส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันตก และเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวให้กับกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงสายทางหลักที่ได้มาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก พ้ืนที่ และชุมชนใกล้เคียง ในพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

4.  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย  

ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

5.  กิจกรรมหลัก   
    กิจกรรมหลักท่ี 1  1. ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เส้นทางทุ่งมะเม่า – บ้านบ่อนอก 

ต.บ่อนอก กว้าง 5 เมตร ความยาว 3,750 เมตร  (งบประมาณ 40,000,000 บาท)  
 กิจกรรมหลักท่ี 2 

 
 2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสันทนาการ 
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (30,000,000 บาท) 

  กิจกรรมหลักท่ี 3 
  

 3. พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ภายใต้โครงการป่าใน
เมือง (37,660,500บาท) 

  กิจกรรมหลักท่ี 4 
 

 4. อบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
(1,276,๐๐๐บาท) 

 กิจกรรมหลักท่ี 5  5. ปรับปรุงป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว และอุปกรณ์ความปลอดภัย สาย สส.2021 ทล. 
35 – ชะอ า อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (10,000,000 บาท) 

 กิจกรรมหลักท่ี 6 6. ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
(3,780,000 บาท) 

 กิจกรรมหลักท่ี 7 7. พัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวและป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
(2,400,000 บาท) 

7.  หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

1. ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 
2. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
5. ส านักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) 
6. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 

8.  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

9.  งบประมาณ  งบกลุ่มจังหวัด (งบประมาณส่วนที่ 2)  ในวงเงิน  125,116,500 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด (ต่อ) 
10.  ผลผลิต 
(output) 

1. มีเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเลียบฝั่งทะเลตะวันตก 
2. มีป้ายบอกทางและแผนที่ตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก และ

ในพ้ืนที่ 
    กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
3. สถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่สร้างความโดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริเวณ

ชายฝั่งทะเล 
    ตะวันตก 
4. มีอาสาสมัครที่มีความพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล 
5. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกและในพ้ืนที่

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
๑1. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (Outcome) 

๑. ปริมาณนักท่องเทีย่วทั้งคนไทยและคนต่างชาติ และรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  

๒. ดึงดูดนักท่องเที่ยวและแวะ พัก เที่ยวชมในพ้ืนที่เป็นกระจายรายได้ด้านการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน  
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ภาคผนวก ก 
รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวดั 

และกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 
--------------------- 

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑) น าข้อมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวดั
ในกลุ่มจังหวดัไปประกอบการจดัท าแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

๒) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู ในจังหวัด 
ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร 
สวนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู้แทน 
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

๓)  การประชุมของ ก.บ.ก. เพ่ือจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)................กอบชัย บุญอรณะ................ 

       (นายกอบชัย บุญอรณะ) 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

               หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคกลาตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน 
 

 
 

 
82 

ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน) 
5 

2 
 

 
 

หัวข้อ แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
(พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมาย
การพัฒนา 

เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร และอาหาร
ปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวช้ันน าเชิง
ธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า  

เพื่อใหค้รอบคลุม 
อัตลักษณ์ของกลุม่
จังหวัดฯ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ
ตาม
เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  
การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 

  

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคการเกษตร (ร้อยละ 5) 
(2) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล (ร้อยละ 5) 

(1) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลติภณัฑ์ 
มวลรวมกลุ่มจังหวดัภาคการเกษตร (ร้อยละ 
25) 
(2) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 25) 
(3) ร้อยละของทรัพยากรสตัว์น้ าเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 15) 
(4) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร 
(ร้อยละ 25) 

เพิ่มตัวช้ีวัดให้
ครอบคลมุ 
ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศกัยภาพสินค้า
และบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า  และพื้นที่
ทางเศรษฐกิจ 

  

(1) ร้อยละโครงข่ายระยะทางที่ไดร้ับการปรับปรุง
ตามมาตรฐาน (ร้อยละ 20)  
 (2) ร้อยละของอัตราการขยายตัวรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 3) 
(3) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 20) 
(4) ร้อยละของจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีความรู้ความสามารถหลังผ่านการ
อบรม (ร้อยละ 80) 
(5) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
ชุมชน SMEs และภาคบริการ (ธุรกิจท่องเที่ยว) 
(ร้อยละ 20) 

1) ร้อยละโครงข่ายระยะทางที่ไดร้ับการ
ปรับปรุงตามมาตรฐานสามารถรองรับ
ปริมาณการท่องเที่ยวและการสัญจรไปมาได้ 
(ร้อยละ 20)  
(2) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 50) 
(3) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน SMEs  
และภาคบริการ(ธุรกิจท่องเที่ยว) ท่ีได้
มาตรฐาน (ร้อยละ 25) 
(4) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์กลุม่จังหวัดฯ    
(ร้อยละ 5) 

เพิ่มตัวช้ีวัดให ้
คลอบคลมุประเด็น 
การพัฒนา 
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หัวข้อ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 (พ.ศ. 2561–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

(1) ลดอัตราการสูญเสียของพันธุ์สตัว์ทะเลและ
ชายฝั่งประจ าถิ่น  
(วาฬบรูด้า โลมา และเตา่) (ร้อยละ 10) 
(2) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปญัหาทรัพยากรธรรมชาต ิ(ร้อย
ละ 80) 
(3) ระดับความรุนแรงของการกัดเซาะเซาะ
ชายฝั่งทะเลทีล่ดลงจากระดับวิกฤติ  
(ร้อยละ40) 

(1) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหา    
ทรัพยากรธรรมชาติ (ร้อยละ 75)  
(2) ร้อยละของพื้นที่การกัดเซาะตลิ่ง 
และชายฝั่งลดลงจากระดับวิกฤตลิดลง  
(ร้อยละ 10) 
(3) พ้ืนท่ีป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ 10) 
(4) ร้อยละของเกษตรนอกเขตชลประทาน 
ที่ได้รับผลกระทบจากปญัหาน้ าแลง้ลดลง  
(ร้อยละ 10) 
(5) ร้อยละของขยะมลูฝอยของชุมชนได้รับการ
บริหารจัดการ (ร้อยละ 25) 

เพิ่มตัวช้ีวัดให ้
คลอบคลมุประเด็น
การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  
การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
(innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(creative economy) อย่างยั่งยืน 

  

(1) ร้อยละของสถานประกอบการที่มีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าใหไ้ด้มาตรฐาน 
(ร้อยละ 25) 
(2) ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมอบรมพฒันาศักยภาพ
เครือข่ายอุตสาหกรรมสู่ตลาด AEC (ร้อยละ 20) 

(1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐาน 
(ร้อยละ 25) 
(2) ร้อยละมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินค้า-
อุตสาหกรรม เกษตร ประมงแปรรปู  
(ร้อยละ 25) 
(3) ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วม-
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (ร้อยละ 25) 

เพิ่มตัวช้ีวัดให้
ครอบคลมุถึง
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปของกลุ่ม
จังหวัดฯ 

ประเด็น
การพัฒนา 

(1) การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร 
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพ
สินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว การค้า  และ
พื้นที่ทางเศรษฐกิจ 
(3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(4) การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
(innovation) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(creative economy) อย่างยั่งยืน 

(1) เสรมิสร้างและพัฒนาต้นทุนทาง
ทรัพยากรภาคการเกษตร 
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพ
สินค้าและบริการ เพื่อการท่องเทีย่ว การค้า 
และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ 
(3) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(4) เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วย 
นวัตกรรม (innovation) และแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)  
อย่างยั่งยืน 

เพิ่มการพัฒนาต้นทุน
ทางทรัพยากรภาค
การเกษตร เพื่อให้
การด าเนินการตาม
ประเด็นการพัฒนา
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  


