
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  
จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัด
สมุทรปรำกำร  และเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน  ก ำกับ  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดให้เป็นไปอย่ำงสัมฤทธิ์ผล  ซึ่งกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ ครั้งนี้  มีกระบวนกำรจัดสัมมนำ
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระดับ
จังหวัด ปี 2563 ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มติ ครม. 
แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้  สำระส ำคัญของ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ประกอบด้วย  4  ส่วน  คือ 

   ส่วนที่  1  บทสรุปผู้บริหำร 
   ส่วนที่  2  ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 4 ธันวำคม 2560 
   ส่วนที่  3  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัด
สมุทรปรำกำร ปี 2564 
   ส่วนที่  4  ภำคผนวก 

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้                
ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำรครั้งนี้ ส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี ซึ่งแผนปฏิบัติกำรฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส ำคัญให้กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
สมุทรปรำกำรไว้ใช้ประโยชน์ เพ่ือบริหำรและวำงกรอบแนวทำง ในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
                                           จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2564 ของส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำประเทศ
และภำคอุตสำหกรรม ทั้งนโยบำยระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนควำมมั่นคง และนโยบำยระดับกระทรวง แผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำภำคอุตสำหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมำกขึ้น มุ่งไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับกำรวิเครำะห์  ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร (SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ กำร
วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
(External Factors) โอกำสและอุปสรรคในมิติต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกกำรวิเครำะห์
ดังกล่ำว น ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรพัฒนำในแผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัด ของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือส่งเสริมให้สถำน
ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้สำมำรถแข่งขันได้ในภูมิภำค และกำรบูรณำกำร
นโยบำย/แผนงำน กับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดกำรลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสำหกรรม 
นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะอำศัยกำรก ำกับดูแลอย่ำง
ทั่วถึง กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเป็นกลไกในกำร
ขับเคลื่อน อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยส ำคัญ ในกำรพัฒนำที่ขำดไม่ได้ คือ กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรของ
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  

๑.) ก ำกับดูแลกำรประกอบอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมกฎหมำย สำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน  

2.) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
3.) ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

วิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสำมำรถแข่งขันได้ในภูมิภำค 
4.) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และกำรน ำหลัก        

ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  
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ส่วนที่ ๒   ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๑) ยุทธศำสตร์ชำติ : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(๑) เป้ำหมำย : ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ : โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

เทคโนโลยีสมัยใหม่  

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น : อุตสำหกรรมและบริกำร
แห่งอนำคต  

๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้ำหมำยที่ 1 : กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน

สำขำ อุตสำหกรรม และบริกำร 
• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ : อัตรำกำรขยำยตัวของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต 

• แนวทำงกำรพัฒนำ : สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตของ
อุตสำหกรรมและบริกำรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ โดยให้มีกลไกกำร
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่ำและมีมำตรกำรสนับสนุนให้เกิดกำร
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ และจัดให้มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรม 

• เป้ำหมำยของแผนย่อย : ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนดิจิทัล ในด้ำน ควำมพร้อมในอนำคตดีข้ึน 

• กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู้ประกอบกำร โดยกำรส่งเสริม
ให้มีกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้กับภำคอุตสำหกรรม
เพ่ิมข้ึน 

๒.๒.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ 

และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่
โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐำนรำกและสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
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๒) เป้ำหมำยรวมที่ 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๓) ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่ำงยั่งยืน 
(๓.๑) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 9 เศรษฐกิจรำยสำขำเติบโต

อย่ำงเข้มแข็งและเป็นฐำนในกำร สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
(๓.๒) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร 

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) โดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
โดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร พ.ศ. 2562 – 
2579 โดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัล ของกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสำหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสำหกรรม 
▪ แผนพัฒนำจังหวัดสมุทรปรำกำร 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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ส่วนที่ ๓  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
            พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2564 ของส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นทิศทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำประเทศ
และภำคอุตสำหกรรม ทั้งนโยบำยระดับประเทศ ก่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมำกข้ึน มุ่งไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่แท้จริง เพ่ือส่งเสริมให้สถำน
ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้สำมำรถแข่งขันได้ในภูมิภำค และกำรบูรณำกำร
นโยบำย/แผนงำน กับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอ้ือให้เกิดกำรลงทุนและลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสำหกรรม 

๓.๑ กำรประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของแผนปฏิบัติกำร ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  
      จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2564 

3.1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปของจังหวัด  
ตรำประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐำน 
พระพุทธรูปปำงห้ำมสมุทร 
ควำมหมำย  พระเจดีย์ หมำยถึง พระสมุทรเจดีย์ที่สร้ำงอยู่กลำงแม่น้ ำ ภำยในเจดีย์บรรจุ 
พระสำรีริกธำตุ และพระไตรปิฎก 

                     พระอุโบสถ หมำยถึง พระอุโบสถที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปยืนปำงห้ำมสมุทร 
 

   

 

 

  

 

ชื่อพันธุ์ไม้          โพธิ์ทะเล 

                                     

    

 

ภำพที่ 1.2 ต้นไม้ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่ ต้นโพทะเล และดอกไม้ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร 
              ได้แก่ ดอกดำวเรือง 

 

ภำพที่ 1.1 ตรำจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ลักษณะท่ัวไปและถิ่นก ำเนิด 

ชื่อดอกไม้          ดอกดำวเรือง 

ดอกดำวเรือง 

ดอกดำวเรือง 

 

ต้นโพทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนำดกลำงสูง 10–15 เมตร เปลือกสีน้ ำตำล 
อ่อนอมชมพู ขรุขระ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ดอกสี 
เหลืองขนำดใหญ่ ออกตำมง่ำมใบ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภำคม-
มิถุนำยน ผลโตขนำด 4 ซ.ม. มีถ่ินก ำเนิดบริเวณป่ำชำยเลนทำง
ภำคใต้ และภำคตะวันออกเฉียงใต้ 
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ภำพที ่1.3 ค ำขวัญจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ค ำขวัญจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทำงกำยภำพ 

 

   

 

 

 

  

 

 

  ภำพที่ 1.3 ภำพแสดงค ำขวัญประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ภำพที่ 1.4 ภำพแสดงพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร 
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ที่ตั้งและขนำดพื้นที่ จังหวัดสมุทรปรำกำรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยอยู่ตอนปลำยสุด 
ของแม่น้ ำเจ้ำพระยำและเหนืออ่ำวไทย ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 13 - 14 องศำเหนือ และเส้นแวงที่ 100 - 101 
องศำ ตะวันออก มีเนื้อที่ประมำณ 1,004.092 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพฯ ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทำงประมำณ 30 กิโลเมตร ซึ่งถ้ำหำกสังเกตแนวแบ่งเขตของ
จังหวัด สมุทรปรำกำรตั้งแต่อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ อ ำเภอพระประแดง ไปจรดอ ำเภอบำงบ่อ ด้วยจินตนำกำรก็
จะ พบว่ำ จังหวัดสมุทรปรำกำรมีรูปร่ำงคล้ำยส่วนหัวและล ำตัวของ “ฮิปโปโปเตมัส” ที่หั่นหน้ำออกสู่ฝั่งอ่ำว
ไทย เพ่ือคอยปกป้องประเทศชำติจำกกำรรุกรำนของมวลหมู่ปัจจำมิตร ด้วยจิตส ำนึกและสัญชำติญำณรักษ์ถ่ิน
ยิ่งชีพ ของตนเอง โดยพื้นที่ของจังหวัดฯ มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ ใกล้เคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหำนคร   ระยะทำง 55.00 กิโลเมตร 
- ทิศใต้ติดกับอ่ำวไทย (พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล)  ระยะทำง 47.20 กิโลเมตร 

         - ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ระยะทำง 42.60 กิโลเมตร 
                   - ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหำนคร  ระยะทำง 34.20 กิโลเมตร 

 สภำพภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มมี แม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำน ไม่มีภูเขำ มีล ำ
คลอง รวม 63 สำย โดยเป็นคลองชลประทำน 15 สำย คลองธรรมชำติ 48 สำย ใช้ประโยชน์ทำงคมนำคม
และกำร ขนส่งทำงน้ ำ รวมทั้งกำรประมงและกำรเกษตรกรรม จังหวัดฯ ไม่มีพ้ืนที่ป่ำไม้ (ป่ำบก) มีแต่ป่ำขำย
เลน ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  (1) บริเวณริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ บริเวณท้ังสองฝั่งเป็นที่รำบลุ่มเหมำะแก่กำรท ำนำท ำสวน และ 
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่บำงส่วนได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงำน ที่อยู่อำศัย และเขตพำณิชยกรรมตำมสภำพ 
สภำวะเศรษฐกิจด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และขุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ 
  (2) บริเวณตอนใต้ติดชำยทะเล เป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลของน้ ำทะเลท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นที่ 
รำบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม เหมำะแก่กำรท ำป่ำจำกป่ำขำยเลน และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ชำยฝั่ง 
  (3) บริเวณที่รำบตอนเหนือและตะวันออก บริเวณนี้เป็นที่รำบกว้ำงใหญ่ ส ำหรับระบำยน้ ำ
และเก็บกักน้ ำ อ ำนวยประโยชน์ในด้ำนกำรชลประทำน กำรท ำนำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ 
สนำมบินสุวรรณภูมิ และมีธุรกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือ Supply Chain ทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน 
ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรมแปรรูป กิจกรรม Logistics และอสังหำริมทรัพย์ ฯลฯ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปรำกำรได้มีกำรใช้ผังเมืองรวม
สมุทรปรำกำร ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยประกำศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. 2556 ตำมท่ีได้ประกำศให้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557 ตำมกฎกระทรวง ออกตำม
ควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ผังเมืองรวมสมุทรปรำกำร ได้ก ำหนดแผนผัง
ก ำหนด กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภทไว้ 13 ประเภท ซึ่งผังเมืองรวมในปัจจุบันจะไม่ก ำหนด
อำยุ กำรใช้บังคับแต่จะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลผังเมืองรวมทุกห้ำปีและท ำกำรปรับปรุงผังเมืองรวม 

สภำพภูมิอำกำศ จังหวัดสมุทรปรำกำรมีสภำพภูมิอำกำศแบบพ้ืนที่ชำยทะเล ในฤดูร้อนมี 
ควำมชื้นในอำกำศสูง เนื่องจำกอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมำก ฤดูหนำว 
ก็ไม่หนำวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.60 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ ำสุด 28.91 องศำเซลเซียส
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อุณหภูมิเฉลี่ย29.75 องศำเซลเซียสตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558อุณหภูมิเฉลี่ย

 

  ภำพที่ 1.5 แผนภำพแสดงผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภทไว้ 

 จังหวัดสมุทรปรำกำรในปัจจุบันถือเป็นเมืองอุตสำหกรรมหลัก ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้แรงงำน 
ภำคอุตสำหกรรมจ ำนวนมำกมีทักษะฝีมือและต่ ำกว่ำจำกนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ ทั้งประเภทไปเช้ำ -เย็นกลับ 
และมำพักค้ำงคืน ประกอบกับเมื่อ 2554 ได้เกิดมหำอุทกภัยกับกรุงเทพมหำนครและจังหวัดฯ ทั่วประเทศ 
แต่จังหวัดสมุทรปรำกำรไม่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยดังกล่ำว จึงส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวของชุมชนที่อยู่
อำศัยเดิม และเกิดชุมชนที่อยู่อำศัยใหม่ ทั้งในรูปแบบหมู่บ้ำนจัดสรร บ้ำนเช่ำ ห้องเช่ำ คอนโดมิเนียม อำคำร
ชุด บ้ำนเอ้ืออำทร ท ำให้มีประชำชนมำอยู่อำศัยอยู่ ในจังหวัดหนำแน่นเพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมี
โครงกำรเอ้ืออำทรทั้ง 17 โครงกำร มีที่อยู่อำศัย 30,557 แห่ง รวมทั้งเป็นแหล่งสะสม Land bank ของ
บริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ และกลุ่มประชำชนที่มีรำยได้หรือเงินออมสูง ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้น
ของประชำกรและรำคำที่ดินแบบก้ำวกระโดด เมื่อรวมกับกำรขยำยเส้นทำงรถไฟฟ้ำ ช่วงแบริ่ง - กำรเคหะ
สมุทรปรำกำร ส่งผลให้เกิด ปัญหำด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่มีอยู่ไม่สำมำรถรองรับได้อย่ำงเพียงพอ 
เกิดปัญหำกำรจรำจรติดขัด บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ไม่เพียงพอ เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ทุกด้ำน ดังนั้น จึงเป็นปัญหำส ำคัญที่จังหวัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
และสำธำรณูปกำร รองรับกำรขยำยตัวแบบก้ำวกระโดดที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 

ด้ำนกำรปกครอง แบ่งเขตกำรปกครองภำยในจังหวัดออกเป็น 6 อ ำเภอ ซึ่งมี 50 ต ำบล 394 
หมู่บ้ำน โดยมีองค์กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจ ำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วยองค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด 1 
แห่ง เทศบำล จ ำนวน 18 แห่ง (1 เทศบำลนคร 4 เทศบำลเมือง และ 13 เทศบำลต ำบล)  และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล จ ำนวน 29 แห่ง สำมำรถจ ำแนกตำมรำยอ ำเภอได้ดังนี้ (ดังตำรำงที่ 1.1) 
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 (1) อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร ประกอบด้วย  เทศบำล 7 แห่ง : เทศบำลนครสมุทรปรำกำร 
เทศบำลเมืองปำกน้ ำสมุทรปรำกำร เทศบำลต ำบลส ำโรงเหนือ เทศบำลต ำบลบำงปู เทศบำลต ำบลแพรกษำ 
เทศบำลต ำบลด่ำนส ำโรง และเทศบำลต ำบลบำงเมือง  อบต. 5 แห่ง : แพรกษำ บำงด้วน บำงโปรง เทพำรักษ์ 
และแพรกษำใหม ่

 (2) อ ำเภอบำงบ่อ ประกอบด้วย เทศบำล 4 แห่ง : เทศบำลต ำบลบำงบ่อ เทศบำลต ำบลคลอง
สวน เทศบำลต ำบลคลองด่ำน และเทศบำลต ำบลบำงพลีน้อย อบต. 6 แห่ง : บำงเพรียง บ้ำนระกำศ คลองด่ำน 
บำงบ่อ คลองนิยมยำตรำ คลองสวน และเปร็ง 

 (3) อ ำเภอบำงพลี ประกอบด้วยเทศบำล 1 แห่ง : เทศบำลต ำบลบำงพลี อบต. 6 แห่ง : บำงพลี
ใหญ ่บำงแก้ว บำงโฉลง บำงปลำ รำชำเทวะ และหนองปรือ 

 (4) อ ำเภอพระประแดง ประกอบด้วยเทศบำล 3 แห่ง : เทศบำลเมืองพระประแดง เทศบำล
เมืองลัดหลวง และเทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย อบต. 6 แห่ง : ทรงคนอง บำงกระสอบ บำงยอ บำงน้ ำผึ้ง บำง
กะเจ้ำ และบำงกอบัว 

 (5) อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วยเทศบำล 2 แห่ง : เทศบำลต ำบลพระสมุทรเจดีย์
และเทศบำลต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อบต. 4 แห่ง : บ้ำนคลองสวน ในคลองบำงปลำกด แหลมฟ้ำผ่ำ และนำเกลือ 

 (6) อ ำเภอบำงเสำธง ประกอบด้วยเทศบำล 1 แห่ง : เทศบำลต ำบลบำงเสำธง อบต.         2 
แห่ง : ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจรเข้ใหญ่  
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงจ ำนวนหมู่บ้ำน ต ำบล เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2560 

อ ำเภอ พื้นที่  
(ตร.กม.) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

เทศบำล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

หมำยเหตุฯ 

จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

1,004.09 50 394 18 29 1 เทศบำลนคร 
4 เทศบำลเมือง 

13 เทศบำลต ำบล 
เมือง

สมุทรปรำกำร 
190.55 13 90 7 5 1 เทศบำลนคร 

1 เทศบำลเมือง 
 5 เทศบำลต ำบล 

พระประแดง 73.37 15 67 3 6 3 เทศบำลเมือง 
บำงพลี 243.89 6 83 1 6 1 เทศบำลต ำบล 

พระสมุทรเจดีย์ 120.38 5 42 2 4 2 เทศบำลต ำบล 
บำงบ่อ 245.01 8 74 4 6 4 เทศบำลต ำบล 

บำงเสำธง 130.89 3 38 1 2 1 เทศบำลต ำบล 

แหล่งท่ีมำ: ข้อมูลจำกปกครองจังหวัดสมุทรปรำกำร 

รวบรวมโดย : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดสมุทรปรำกำร 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรเข้ำถึงกำรบริกำร (กำรคมนำคมและกำรขนส่ง)  
  1) กำรคมนำคมทำงบก  
      1.1) ทำงหลวงสำยหลัก  
                     ทำงหลวงสำยหลักซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของแขวงทำงหลวงสมุทรปรำกำรที่ส ำคัญ 
ในพ้ืนที่มีท้ังหมด 17 สำยทำงซึ่งมีระยะทำงรวม 219.62 กิโลเมตร ได้แก่  
   (1) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
   (2) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 34 (ถนนบำงนำ - ตรำด) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%87
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   (3) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) 
   (4) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 354 (ทำงแยกเข้ำสนำมบินสุวรรณภูมิ ด้ำนทิศ 
                                                   ตะวันตก) 
   (5) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3104 (ถนนเพชรหึงษ์)  
   (6) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3113 (ถนนปูเจ้ำสมิงพรำย) 
   (7) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3116 (ถนนบำงปิ้ง-แพรกษำ) 
   (8) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3117 (ถนนปำนวิถี) 
   (9) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3243 (ถนนแหลมฟ้ำผ่ำ)  
   (10) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3344 (ถนนศรีนครินทร์) 
   (11) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) 
   (12) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3268 (ถนนเทพำรักษ์)  
   (13) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3413 (ถนนเลี่ยงเมืองบำงบ่อ) 
   (14) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3701 (ทำงบริกำรพิเศษสำยมอเตอร์เวย์ 
                                      ด้ำนซ้ำย) 
   (15) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3702 (ทำงบริกำรพิเศษสำยมอเตอร์เวย์ 
                                      ด้ำนขวำ) 
   (16) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3901 (ทำงบริกำรถนนกำญจนำภิเษกด้ำนซ้ำย) 
    (17) ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 3902 (ทำงบริกำรถนนกำญจนำภิเษกด้ำนขวำ) 
   ทำงหลวงสำยรอง 
                             ทำงหลวงสำยรอง ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแขวงทำงหลวงชนบท
สมุทรปรำกำร ที่ ส ำคัญในพ้ืนที่มีท้ังหมด 13 สำยทำง ซึ่งมีระยะทำงรวม 95.591 กิโลเมตร 
   (1) แยก ทล.หมำยเลข 314 (กม.ที่ 14.800) - บ้ำนลำดกระบัง (ตอน 
                                    สมุทรปรำกำร) 
   (2) แยก ทล.หมำยเลข 34 (กม.ที่ 18.165) - อ่อนนุช 
   (3) แยก ทล.หมำยเลข 3344 (กม.ที่ 15.568) - บ้ำนบำงพลีใหญ่ 
   (4) แยก ทล.หมำยเลข 34 (กม.ที่ 26.150) - ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 
   (5) แยกทล.หมำยเลข ฉช. 3001 (กม.ที่ 11.485) - บ้ำนคลองนิยมยำตรำ 
   (6) แยก ทล.หมำยเลข 3 (กม.ที่ 60.250) - บ้ำนบำงพลีน้อย 
   (7) แยก ทล.หมำยเลข 3 (กม.ที่52.600) - เคหะบำงพลี 
   (8) แยก ทลช.หมำยเลข สป.5004 (กม.ที่ 3.520) - บ้ำนเทพรำช 
   (9) แยก ทล.หมำยเลข 3256 (กม.ที่ 17.085) -วัดกิ่งแก้ว 
   (10) แยก ทล.หมำยเลข 3344 (กม.ที่ 13.750) - สุขุมวทิ 
   (11) เชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 3243 (กม.ที่ 5.317) - บำงขุนเทียน 
   (12) แยก ทล.หมำยเลข 3 (กม.ที่ 49.035) - เทพำรักษ์ 
    (13) แยก ทล.หมำยเลข 34 (กม.ที่ 29.800) - รร.คลองหลุมลึก 
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เส้นทำงกำรคมนำคมอ่ืนๆ ที่ส ำคัญจังหวัดสมุทรปรำกำรนอกจำกจะมีทำงหลวงสำยหลัก-สำยรองแล้ว ยังมี
ทำงหลวง พิเศษซึ่งอยู่ในควำมรับผิดขอบของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่ ทำงพิเศษสำยมอเตอร์เวย์ 
และทำงด่วนกำญจนำภิเษกที่เชื่อมต่อสำยบำงพลี -สุขสวัสดิ์ ทำงพิเศษบูรพำวิถี ถนนวงแหวนอุตสำหกรรม 
พร้อมทั้งมี สะพำนแขวนข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ จ ำนวน 2 แห่ง คือ สะพำนกำญจนำภิเษก และสะพำนภูมิพล 1 
สะพำนภูมิ พล 2 รวมทั้ง ทำงเชื่อมเส้นทำงด่วนกำญจนำภิเษกลำยบำงพลี -สุขสวัสดิ์ กับถนนวงแหวน
อุตสำหกรรม (ช่วง บำงหัวเสือ) และทำงพิเศษบูรพำวิถี (ช่วงด่ำนบำงแก้ว) และมีโครงข่ำยเชื่อมโ ยงถนนสำย
หลักสำยรองท่ีถ่ำยโอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จ ำนวนทั้งสิ้น 82 สำยทำง ซึ่งเส้นทำงคมนำคมหลัก
ในจังหวัดฯ จะใช้ในกำร ขนส่งสินค้ำของภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตรของจังหวัดฯ และพ้ืนที่ติดต่อ
ใกล้เคียง ท ำให้มีปริมำณ กำรจรำจรหนำแน่นและติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนส่งผลให้เกิดวิกฤตด้ำนกำรจรำจรอย่ำง
หนัก ประกอบกับจังหวัด ฯ ได้มีกำรประกำศใช้ผังเมืองรวมสมุทรปรำกำร ฉบับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก ำหนด
แผนผังโครงกำรคมนำคมและขนส่ง ในพ้ืนที่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557 - 
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 

 
  2) กำรคมนำคมทำงน้ ำ 
                จังหวัดสมุทรปรำกำรมีท่ำเทียบเรือขนส่งโดยสำรสำธำรณะ และท่ำขนส่งสินค้ำที่ส ำคัญ  
รวม 32 แห่ง และมีท่ำเทียบเรือขนำดเกินกว่ำ 500 ตันจ ำนวน 53 ท่ำโดยมีท่ำเทียบเรือที่ส ำคัญ ดังนี้ 
      - ท่ำเรือวิบูลย์ศรี ตั้งอยู่ที่ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองบำงประกอก 
      - ท่ำเรือพระประแดง ตั้งอยู่ที่หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพระประแดง 
      - ท่ำเรือคลองด่ำน ตั้งอยู่ที่ต ำบลคลองด่ำน อ ำเภอบำบ่อ 
      - ท่ำห้องเย็น ตั้งอยู่ที่ต ำบลท้ำยบ้ำน อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
      - ท่ำสะพำนปลำ ตั้งอยู่ที่ต ำบลท้ำยบ้ำน อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
      - ท่ำเรือข้ำมฝำกเภทรำ ใช้บรรทุกยำนพำหนะข้ำมฟำกระหว่ำงอ ำเภอพระประแดงฝั่ง
ตะวันตกและตะวันออก 
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      - ท่ำเรืออำยิโนะโมะโต๊ะ อยู่ในเขตอ ำเภอพระประแดง ใช้บรรทุกยำนพำหนะข้ำมฟำกไป
ยัง บริเวณท่ำเรือข้ำมฟำก อ ำเภอบำงเสำธง 

3) กำรคมนำคมทำงอำกำศ 
 จังหวัดสมุทรปรำกำรมี ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International 

Airport) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมทำงอำกำศที่ส ำคัญของประเทศไทย ภูมิภำค และของโลก ตั้งอยู่ที่ถนนบำง
นำ-ตรำด ประมำณกิโลเมตรที่  15 ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี  จั งหวัดสมุทรปรำกำร ห่ำงจำก 
ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร 25 กิโลเมตร เปิดใช้งำนวันที่ 28 กันยำยน 2549 นับเป็นท่ำอำกำศยำนที่มีพ้ืนที่ขนำด
ใหญ่ที่สุดของไทย (เนื้อที่ 20,000 ไร่) มีปริมำณผู้โดยสำรสูงถึง 58 ล้ำนคนต่อปี รองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อ
ชั่วโมง และรองรับกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ  3 ล้ำนตันต่อปี ขณะนี้ก ำลังขยำยเฟส 2 เพ่ือเพ่ิมหลุมจอดอีก 28 
หลุมจอด และเพ่ิมทำงวิ่งจำก 2 รันเวย์เป็น 4 รันเวย์ คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะสำมำรถรองรับ
ผู้โดยสำรได้ 85 ล้ำนคนต่อปี และเป็นส่วนส ำคัญในกำรผลักดันให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่ควำมเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรบินของภูมิภำค โดยท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลำงกำรบินประตูสู่เอเชีย และเป็น
แหล่งก ำเนิดกิจกรรมกำรขนส่งขนำดใหญ่ที่เป็นเขตอุตสำหกรรมหนำแน่น เขตพำณิชยกรรม เขตแหล่งท่องเที่ยว
ในอนำคตคำดว่ำแหล่งก ำเนิดกิจกรรมเหล่ำนี้จะขยำยตัว และก่อให้เกิดปริมำณกำรเดินทำงหลำกหลำยรูปแบบ 

4) กำรคมนำคมระบบรำง 
                โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร คณะรัฐมนตรีในครำวประชุม
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว 
ช่วงหมอชิต - สะพำนใหม่ และช่วงแบริ่ง - สมุทรปรำกำร รวมเป็นระยะทำงประมำณ 25 กิโลเมตร โดยแนว
เส้นทำงโครงกำรระบบขนส่งกรุงเทพมหำนคร ช่วงแบริ่ง - สมุทรปรำกำร มีโครงสร้ำงรถไฟฟ้ำแบบยกระดับ
ตลอดเส้นทำง ระยะทำง 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้ำขนำดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนว
เส้นทำงเริ่มต้นต่อเนื่องจำกแนวเส้นทำงของโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร (BTS) ส่วนต่อขยำย
สำยสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตำมแนวเกำะกลำงของถนน
สุขุมวิท ผ่ำนคลองส ำโรง ผ่ำนแยกเทพำรักษ์แยกปู่เจ้ำสมิงพรำย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงกำรถนนวงแหวน
รอบนอกด้ำนใต้แนวจะเบี่ยงจำกเกำะกลำงไปทำงทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพ่ือข้ำมทำงต่ำงระดับสุขุมวิท 
จำกนั้นจึงเบี่ยงกลับมำอยู่ในแนวเกำะกลำงถนนสุขุมวิท ผ่ำนแยกศำลำกลำง แยกกำรไฟฟ้ำ แยกแพรกษำ แยก
สำยลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงกำรบริเวณหน้ำสถำนีไฟฟ้ำย่อยบำงปิ้ง โดยแนวเส้นทำงจะเบี่ยงออกทำงด้ำนทิศ
ตะวันตก และลดระดับเพ่ือเข้ำศูนย์ซ่อมบ ำรุง 

สถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปรำกำรประกอบด้วยสถำนีทั้งหมด 9 
สถำนี ได้แก่ สถำนีส ำโรง สถำนีปู่เจ้ำสมิงพรำย สถำนีเอรำวัณ สถำนีโรงเรียนนำยเรือ สถำนีสมุทรปรำกำร 
สถำนีศรีนครินทร์ สถำนีแพรกษำ สถำนีสำยลวด และสถำนีเคหะสมุทรปรำกำร โดยบำงสถำนีจะเชื่อมต่อกับ
ระบบขนส่งมวลชนสำยอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้โดยสำรสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก นอกจำกนี้ยังมีบันไดเลื่อน ลิฟต์ 
ห้องน้ ำ ป้ำยประชำสัมพันธ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เพ่ือผู้พิกำรอีกด้วย 
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ปัจจุบันกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำแล้วเสร็จ และเปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 
2561 สำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่ประชำชนที่มำพักอำศัย ประกอบธุรกรรมและ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรจรำจรได้อีกทำงหนึ่ง  

               ภำพที่ 1.7 แสดงสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปรำกำร  
                แหล่งท่ีมำ : กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ (วงแหวนกำญจนำภเิษก) 
โครงสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ มีระยะทำงท้ังสิ้น 23.6 

กิโลเมตร เป็นโครงสร้ำงทำงวิ่งใต้ดิน 12.6 กิโลเมตร และโครงสร้ำงทำงยกระดับ 11 กิโลเมตร และมีสถำนี 
ทั้งสิ้น 17 สถำนี เป็นสถำนีใต้ดิน 10 สถำนี และสถำนียกระดับ 7 สถำนี 

แนวเส้นทำงโครงสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน-รำษฎร์บูรณะ เริ่มจำกจุด เชื่อมต่อ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงบำงใหญ่ - บำงซื่อ ที่บริเวณสถำนีเตำปูน โดยเปลี่ยนเป็นเส้นทำงใต้ดิน แล้ว
เบี่ยงเข้ำสู่ ถนนสำมเสน ผ่ำนรัฐสภำแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนรำชินีบน กรมชลประทำน 
โรงพยำบำลวชิรพยำบำล หอสมุดแห่งชำติ คลองบำงล ำพู เลี้ยวซ้ำยเข้ำถนนพระสุเมรุ ผ่ำนวัดบวรนิเวศรำช
วรวิหำร แยกผ่ำนฟ้ำ เข้ำสู่ถนนมหำไชย ผ่ำนวัดรำชนัดดำรำมวรวิหำร เข้ำสู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำบริเวณสะพำนพระปกเกล้ำ เข้ำสู่ถนนประชำธิปก ผ่ำนสี่แยกบ้ำนแขก ลอดใต้วงเรียนใหญ่ เข้ำสู่ 
ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน ลอดแยกมไหสวรรย์ จำกนั้นเปลี่ยนเส้นทำงยกระดับผ่ำนแยกถนนจอมทองเข้ำสู่ 
ถนนสุขสวัสดิ์ ผ่ำนแยกถนนประชำอุทิศ ข้ำมทำงด่วนเฉลิมมหำนคร เข้ำสู่รำษฎร์บูรณะข้ำมคลอง แจงร้อน 
ผ่ำน สำมแยกพระประแดง และสิ้นสุดเส้นทำงบริเวณครุใน โดยมีแผนก่อสร้ำงโครงกำรและทดสอบระบบในปี 
พ.ศ. 2560 - 2565 ซึ่งคำดว่ำจะเปิดบริกำรในช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.8 แนวเส้นทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ช่วงเตำปูน - รำษฎร์บูรณะ (วงแหวนกำญจนำภิเษก)  
แหล่งท่ีมำ : กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
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โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง 
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง เป็นระบบขนส่งมวลชนประเภท 

รถไฟฟ้ำรำงเดี่ยว (Straddle Monorail) มีลักษณะเป็นโครงสร้ำงยกระดับตลอดแนวเส้นทำง มีระยะทำงทั้งสิ้น 
30.4 กิโลเมตรรวม 23 สถำนี มีจุดประสงค์เพ่ือเชื่อมต่อกำรเดินทำงระหว่ำงสำยสีน้ ำเงินที่สถำนีรัชดำ (สถำนี 
ลำดพร้ำวของสำยสีน้ ำเงิน) กับระบบขนส่งมวลชน 4 สำย คือ สำยสีเทำของกรุงเทพ สำยสีส้มบริเวณทำงแยก 
ล ำสำลี รถไฟเชื่อมต่อท่ำอำกำศยำน (Airport Rail Link) บริเวณทำงแยกต่ำงระดับพระรำม 9 และสำยสีเขียว 
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร ที่สถำนีส ำโรง 

โดยแนวเส้นทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง เริ่มต้นที่จุดเชื่อม 
ต่อกับระบบรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคล (สำยสีน้ ำเงินระยะแรก) ที่แยกรัชดำ-ลำดพร้ำว ไปตำมแนว 
ถนนลำดพร้ำว โดยเชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเทำของกรุงเทพมหำนครที่แยกฉลองรัช และยกระดับ 
ข้ำมทำงด่วนฉลองรัชจนถึงทำงแยกบำงกะปิ จำกนั้นแนวเส้นทำงจะเลี้ยวขวำไปทำงทิศใต้ตำมถนนศรีนครินทร์ 
เชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้มที่ทำงแยกล ำสำลี ต่อจำกนั้นแนวเส้นทำงจะยกระดับข้ำมทำงแยกต่ำง
ระดับพระรำม 9 โดยเชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำเชื่อมต่อท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) และ
ผ่ำนแยกพัฒนำกำร แยกศรีนุช แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอ่ียม จนถึงแยกศรีเทพำ จำกนั้นแนวเส้นทำงจะเลี้ยว
ขวำ อีกครั้งไปทำงทิศตะวันตก ตำมแนวถนนเทพำรักษ์ ผ่ำนจุดเชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียวช่วงแบ
ริ่ง- สมุทรปรำกำร ที่สถำนีส ำโรง และสิ้นสุดแนวเส้นทำงบริเวณถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย รวมระยะทำงทั้งสิ้น
ประมำณ 30.4 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถำนีทั้งหมด 23 แห่ง โรงจอดรถศูนย์ซ่อมบ ำรุง 1 แห่ง อำคำรและ
ลำนจอดแล้วจร 1 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ทำงแยกต่ำงระดับศรีเอ่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.9 แนวเส้นทำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว-ส ำโรง 
แหล่งท่ีมำ : กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
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เศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม 
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปรำกำร มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรจดทะเบียนทั้งสิ้นจ ำนวน 6,324 

แห่ง (รวมในนิคมอุตสำหกรรม) เงินทุน 605 ,039.76 ล้ำนบำท มีคนงำนจ ำนวน 451,233 คน แบ่งเป็น
คนงำนชำยจ ำนวน 261,897 คน และคนงำนหญิง 189,336 คน นับได้ว่ำเป็นจังหวัดที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำกที่สุดในประเทศ 

จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และเป็นคลังสินค้ำที่ส ำคัญ 
นอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ ซึ่งมีควำมสะดวก รวดเร็ว และช่วยในกำร
ลดต้นทนุ กำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม จึงส่งผลให้นักลงทุนเข้ำมำประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวน
มำก และเป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ส ำคัญ ได้แก่ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะและอุปกรณ์ อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/โลหะขั้นพ้ืนฐำน อุตสำหกรรม
อำหำร อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์พลำสติก อุตสำหกรรมสิ่งทอ  อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ และ
อุตสำหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม และนอกนิคมอุตสำหกรรม  

จำกข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกันกับปีที่แล้ว จะเห็นว่ำจ ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมลดลง จำก 7,766 แห่ง เหลือ 6,342 แห่ง คิดเป็นลดลง 18.34 % เนื่องจำก ในปี 2562 เมื่อ 
พ.ร.บ โรงงำนฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 27 ตุลำคม 2562 ส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมที่
มีแรงม้ำน้อยกว่ำ 50 แรงม้ำ 50 คน จะไม่ถือเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม และท ำให้จ ำนวนโรงงำนที่มีแรงม้ำน้อย
กว่ำ 50 แรงม้ำ 50 คน จะมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน เพรำะได้รับกำรส่งเสริมให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงเสรี โดยไม่ต้อง
ขออนุญำตประกอบกิจกำรก่อน และโรงงำนที่เข้ำข่ำยตำม พ.ร.บ.โรงงำนฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) ไม่ต้องขอ
อนุญำตต่ออำยุใบประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) ซึ่งจำกเดิมที่ก ำหนดให้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรทุก 
5 ปี จะท ำให้ผู้ประกอบกำรมีควำมเชื่อมั่นในกำรลงทุนเพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกไม่ต้องกังวลกับกระบวนกำร ต่อ
อำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร ประกอบกับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เส้นทำงคมนำคมที่เชื่อมโยงภูมิภำค
ต่ำง ๆ ทั้งทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ สะดวกต่อกำรคมนำคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปรำกำรยังเป็นที่น่ำสนใจ
ของนักลงทุนอยู่ ส่วนข้อจ ำกัดด้ำนกำรกำรลงทุน จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพ้ืนที่สีม่วงเพียงส่วนน้อยที่จะสำมำรถ
รองรับอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ได้ และติดข้อจ ำกัดเรื่องผังเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุน และกำรขยำยกำร
ลงทุน รวมถึงสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ท ำให้กำรลงทุนและกำรขยำยกำร
ลงทุน มีมูลค่ำไม่สูงมำก และที่ดินรำคำสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท ำให้กำรลงทุนภำคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น 
ประกอบกับภำครัฐให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรำ และชลบุรี และให้สิทธิพิเศษในกำรลงทุนในพ้ืนที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่ง
ดึงดูดนักลงทุนได้มำกกว่ำ จึงส่งผลท ำให้กำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมในจังหวัดเติบโตในอัตรำที่ต่ ำ 

นิคมอุตสำหกรรม กำรแบ่งพ้ืนที่ในนิคมอุตสำหกรรม สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) เขตอุตสำหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) คือ เขตพ้ืนที่ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ

กำรประกอบอุตสำหกรรม กำรบริกำรหรือกิจกำรอ่ืนที่เป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบ
อุตสำหกรรมหรือ กำรบริกำร  

2) เขตประกอบกำรเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพ้ืนที่ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรประกอบ
อุตสำหกรรมพำณิชยกรรม หรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรม 
เพ่ือประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจ กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ สวัสดิภำพของประชำชน กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
หรือควำมจ ำเป็นอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยของที่น ำเข้ำไปในเขตดังกล่ำวจะได้รับสิทธิประโยชน์  
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ทำงภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นตำมที่กฎหมำยบัญญัติซึ่งจังหวัดสมุทรปรำกำรมีนิคมอุตสำหกรรม 
ที่อยู่ในพื้นท่ี จ ำนวน 4 แห่งประกอบด้วย 

 1) นิคมอุตสำหกรรม บำงปู (Bangpoo Industrial Estate) 
     ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 34-37 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ และ ต.

แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร ระยะทำงจำกสถำนที่ต่ำง ๆ โดยอยู่ห่ำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 25 
กิโลเมตร กรุงเทพมหำนคร 37 กิโลเมตร ท่ำเรือกรุงเทพ 24 กิโลเมตร ท่ำเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร และ
มีพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 5,472 - 2-68 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสำหกรรมทั่วไปจ ำนวน 3,659 - 0-96 ไร่ 
เขตประกอบกำรเสรีจ ำนวน 377-3-56 ไร่  เขตที่พักอำศัย/พำณิชย์จ ำนวน 149-1-60 ไร่ และพ้ืนที่
สำธำรณูปโภคและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจ ำนวน 1,286-0-56 ไร่ 

 2) นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี (Bangplee Industrial Estate) 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ตั้งอยู่เลขที่ 136/2 หมู่ 17 ถนนเทพำรักษ์ ต ำบลบำงเสำธง  

อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 ระยะทำงจำกสถำนที่ต่ำง ๆ โดยห่ำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 
20 กิโลเมตร สนำมบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร ท่ำเรือแหลมฉบัง 60 กิโลเมตร ท่ำเรือมำบตำพุด 150 
กิโลเมตร นิคมอุตสำหกรรมบำงปู 25 กิโลเมตร นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง 23 กิโลเมตร สถำนที่ตำก
อำกำศบำงปู 24 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปรำกำร 30 กิโลเมตร กรุงเทพฯ 60 กิโลเมตร และมีพ้ืนที่โครงกำร
ทั้งหมด 1,004 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสำหกรรมทั่วไป 781.5 ไร่  เขตส ำนักงำน 14 ไร่ พ้ืนที่สำธำรณูปโภคและ
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 194 ไร่ 

 3) นิคมอุตสำหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
                          นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เป็นนิคมร่วมด ำเนินงำนกับกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่ในเขตต ำบลคลองสวน เปร็ง บ้ำนระกำศ และบำงพลี
น้อย อ ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร ห่ำงจำกสนำมบินแห่งชำติสุวรรณภูมิประมำณ 20 กิโลเมตร ถูกแบ่ง
พัฒนำออกเป็น 3 เฟส มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 4,000 ไร่ เป็นพื้นที่ขำย 3,020 ไร่  

    นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) มีควำมได้เปรียบในเชิงพ้ืนที่ กำรเดินทำงจำกนิคมฯ 
สู่ศูนย์กลำงในกำรคมนำคมขนส่งหลักของประเทศ เช่น สถำนีแยกและบรรจุสินค้ำกล่องลำดกระบัง เขตปลอด
ภำษีศุลกำกร สนำมบินสุวรรณภูมิ ท่ำเรือคลองเตย และท่ำเรือแหลมฉบัง สำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว ท ำให้นิคมอุตสำหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) เหมำะส ำหรับเป็นที่ตั้งของโรงงำนอุตสำหกรรมหลำกหลำย
ประเภท  

    อุตสำหกรรมที่ถูกส่งเสริมในนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย   (สุวรรณภูมิ) ประกอบด้วย 
อุตสำหกรรม    โลจิสติกส์ กำรค้ำอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูล อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน 
อุตสำหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมยำและเครื่องมือแพทย์ และศูนย์ฝึกฝนและวิจัยพัฒนำ โดย
เป็นที่ตั้งของผู้ประกอบกำรชั้นน ำจำกหลำกหลำยธุรกิจ อำทิเช่น Hino Motors Manufacturing (Thailand) 
Ltd., บริษัท NGK Ceramics (Thailand) Co., Ltd., บริษัท Thai Yazaki Electric Wire Co., Ltd., บริษัท 
Topre (Thailand) Co., Ltd. 

 4) นิคมอุตสำหกรรมบำงปู (เหนือ) 
                       ป ีที ่ก ่อตั ้ง  2556 ตั้ งอยู่ที่  ถนนบำงพล ี-ต ำหร ุ ต ำบล  แพรกษำ อ ำ เภอ เม ือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื ้อที ่รวม 742 ไร่ 1 งำน 20.70 ตำรำงวำ กำรจัดสรรที่ดิน
แบ่งเป็นพื้นที ่สำธำรณูปโภคโครงกำรจ ำนวน 50 แปลง และพื้นที ่เพื่อขำยจ ำนวน 69 แปลง ควำม
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คืบหน้ำในกำรพัฒนำโครงกำร   ด้ำนงำนพัฒนำที ่ด ินแล้ว เสร็จร ้อยละ 70 และงำนก่อสร้ำงของ
สำธำรณูปโภคส่วนกลำง แล้วเสร็จร้อยละ 80 ระยะเวลำในกำรพัฒนำโครงกำร  ปี พ.ศ. 2560 – 
2562 ระยะทำงจำกสถำนที่ต่ำง ๆ  โดยอยู่ติดกับสนำมกอล์ฟบำงปู ห่ำงจำกสถำนตำกอำกำศบำงปู 6.20 
กิโลเมตร สนำมบินสุวรรณภูมิ 25 กิโลเมตร กรุงเทพมหำนคร 37 กิโลเมตร ท่ำเรือกรุงเทพ 24 
กิโลเมตร ท่ำเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.10 แสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.11 แผนภำพแสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภำพที่ 1.12 แสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) 
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ภำพที่ 1.13 แสดงพื้นที่ภำยในนิคมอุตสำหกรรมบำงปู (เหนือ) 

ภำคเกษตรกรรม จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพ้ืนที่ท ำเกษตรกรรมลดลง เนื่องจำกกำรพัฒนำเมือง กำรขยำยตัวของ
ภำค อุตสำหกรรม และควำมเจริญด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประกอบกับรำคำที่ดินมีรำคำสูงท ำให้เกษตรกรที่เคย
เป็นเจ้ำของที่ดิน เมื่อประสบปัญหำในกำรท ำกำรเกษตรก็เริ่มทยอยขำยที่ดินให้กับนำยทุน จำกข้อมูลของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จ ำนวน 211,421 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 33.71 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์นอก กำรเกษตรจ ำนวน 402,511 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.53 และพ้ืนที่
ป่ำไม้/ชำยเลน จ ำนวน 13,626 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.39 จำกตำรำงข้อมูลพบว่ำเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำง
กำรเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2560 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.13 ดังตำรำง 

 
          ตำรำงที่ 1.2 แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2555 - 2560 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  
รวบรวมโดย : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดสมุทรปรำกำร 
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ประชำกรและโครงสร้ำงประชำกร  
จ ำนวนประชำกร จังหวัดสมุทรปรำกำรมีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎรมำกเป็นอันดับ 14 

ของประเทศ และอันดับ 2 ของ ภำคกลำง รองจำกกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นจังหวัดฯ รองรับกำร
ขยำยตัวจำกกรุงเทพฯ และสนำมบินนำนำชำติ สุวรรณภูมิ ทั้งในด้ำนกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำร
บริกำรและกำรกระจำยตัวของประชำกร จึงท ำให้ จังหวัดฯ มีประชำกรที่ย้ำยถิ่นจำกที่อ่ืนมำอำศัยอยู่ในพ้ืนที่
เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งมีทั้งประชำกรที่เคลื่อนย้ำยเข้ำมำโดยแจ้งย้ำย ที่อยู่อย่ำงถูกต้อง และไม่แจ้งย้ำยที่อยู่เข้ำมำ
อำศัยท ำให้จ ำนวนประชำกรที่มีอยู่จริงสูงกว่ำจ ำนวนประชำกรตำมทะเบียน รำษฎรเกือบเท่ำตัว (บทวิเครำะห์
อยู่ในหัวข้อที่ 1.7 ลักษณะทำงสังคม) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่อยู่ในวัยท ำงำนจะมีรำยชื่ออยู่ใน  ทะเบียนรำษฎร
ต่ ำกว่ำกลุ่มอ่ืน โดยข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2561 จังหวัดฯ มีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎรทั้งสิ้น 
1,315,378 คน แยกเป็นชำย 629,431 คน หญิง 685,947 คน ซึ่งจะพบว่ำประชำกรส่วนใหญ่อำศัยอยู่
ในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร มำกที่สุด รองลงมำคืออ ำเภอบำงพลี และอ ำเภอพระประแดง ตำมล ำดับ 
โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อ เปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรต่อพ้ืนที่จังหวัดฯ โดยเฉลี่ย
ประมำณ 1,310.02 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 

              ตำรำงท่ี 1.3 แสดงจ ำนวนประชำกรแยกตำมอ ำเภอ ณ มีนำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ณ เดือนมีนำคม 2561 

1) ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร จังหวัดสมุทรปรำกำรมีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร
ทั้งสิ้น 1,315,378 คน แยกเป็นชำย 629,431 คน หญิง 685,947 คน ซึ่งจะพบว่ำ
มีประชำกรตำมทะเบียนรำษฎรในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำรมำกที่สุด รองลงมำคือ  
อ ำเภอบำงพลี และอ ำเภอพระประแดง ตำมล ำดับ และประชำกรส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่
หนำแน่นในพ้ืนที่อ ำเภอเมือง สมุทรปรำกำร รองลงมำคือ อ ำเภอพระประแดง และอ ำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ดังตำรำงที่ 1.3 
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ตำรำงท่ี 1.4 แสดงจ ำนวนประชำกรแยกตำมอ ำเภอ ณ เดือนมีนำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ณ เดือนมีนำคม 2561 

2) ประชำกรแฝง อย่ำงไรก็ตำม จังหวัดสมุทรปรำกำรยังมีกลุ่มประชำกรแฝงที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนรำษฎร และเดินทำงเข้ำ มำท ำงำนไปเช้ำ – เย็นกลับ ซึ่งท ำให้ประชำกรที่อำศัยอยู่จริงมำกกว่ำ
ประชำกรที่ปรำกฏตำมทะเบียนรำษฎร จำกกำร ส ำรวจข้อมูลสัดส่วนประชำกรแฝงของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
โดยส ำนักวิจัยเศรษฐกิจและกำรประเมินผลของบริษัทเอก เซลเลนท์บิสเนส จ ำกัด พบว่ำ จังหวัดฯ มีสัดส่วน
ประชำกรที่มีชื่อในทะเบียนรำษฎร คิดเป็นร้อยละ 51.1 ประชำกรที่ไม่ม ีชื่อในทะเบียนรำษฎร คิดเป็นร้อยละ 
47.5 และประชำกรที่เดินทำงเช้ำไปเย็นกลับ ประมำณร้อยละ 1.4 ของจ ำนวน ประชำกรที่เข้ำมำอำศัยอยู่
จริง ดังนั้น เมื่อวิเครำะห์คำดกำรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำรน่ำจะมีประชำกรที่เข้ำมำอยู่อำศัยจริง และเข้ำมำ
ท ำงำนทั้งสิ้นประมำณ 2,574,125 คน ซึ่งประกอบด้วยประชำกรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร จ ำนวน 
1,315,378 คน ประชำกรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร จ ำนวน 1,222,709 คน และประชำกรที่เดินทำง
แบบไปเช้ำ - เย็น กลับ จ ำนวน 36,038 คน ซึ่งเป็นภำระรับผิดชอบของภำครัฐที่จะให้บริกำร และดูแลใน
เรื่องของสุขอนำมัย กำรศึกษำ และ สำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำนให้เพียงพอและท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภำพที่ 1.14 แสดงสัดส่วนประชำกรที่เข้ำมำอยู่อำศัยจริงและเข้ำมำท ำงำนของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
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3.1.2   กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ  

3.1.2.1  ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและศักยภำพของประชำชนในท้องถิ่น 
สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรม 

   ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปรำกำร มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรจดทะเบียนทั้งสิ้นจ ำนวน 6,324 
แห่ง (รวมในนิคมอุตสำหกรรม) เงินทุน 605 ,039.76 ล้ำนบำท มีคนงำนจ ำนวน 451,233 คน แบ่งเป็น
คนงำนชำยจ ำนวน 261,897 คน และคนงำนหญิง 189,336 คน นับได้ว่ำเป็นจังหวัดที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำกที่สุดในประเทศ 

 จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และเป็นคลังสินค้ำที่ส ำคัญ 
นอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ ซึ่งมีควำมสะดวก รวดเร็ว และช่วยในกำร
ลดต้นทุน กำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม จึงส่งผลให้นักลงทุนเข้ำมำประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวน
มำก และเป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง (Supply Chain) มีอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ส ำคัญ ได้แก่ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะและอุปกรณ์ อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ/โลหะขั้นพ้ืนฐำน อุตสำหกรรม
อำหำร อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์พลำสติก อุตสำหกรรมสิ่งทอ  อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ และ
อุตสำหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกลฯลฯ โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม และนอกนิคมอุตสำหกรรม  
    จำกข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกันกับปีที่แล้ว จะเห็นว่ำจ ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมลดลง จำก 7,766 แห่ง เหลือ 6,342 แห่ง คิดเป็นลดลง 18.34 % เนื่องจำก ในปี 2562 เมื่อ 
พ.ร.บ โรงงำนฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 27 ตุลำคม 2562 ส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมที่
มีแรงม้ำน้อยกว่ำ 50 แรงม้ำ 50 คน จะไม่ถือเป็นโรงงำนอุตสำหกรรม และท ำให้จ ำนวนโรงงำนที่มีแรงม้ำน้อย
กว่ำ 50 แรงม้ำ 50 คน จะมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน เพรำะได้รับกำรส่งเสริมให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงเสรี โดยไม่ต้อง
ขออนุญำตประกอบกิจกำรก่อน และโรงงำนที่เข้ำข่ำยตำม พ.ร.บ.โรงงำนฉบับใหม่ (พ.ศ.2562) ไม่ต้องขอ
อนุญำตต่ออำยุใบประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) ซึ่งจำกเดิมที่ก ำหนดให้ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรทุก 
5 ปี จะท ำให้ผู้ประกอบกำรมีควำมเชื่อมั่นในกำรลงทุนเพ่ิมมำกขึ้น  เนื่องจำกไม่ต้องกังวลกับกระบวนกำร     
ต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร ประกอบกับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เส้นทำงคมนำคมที่เชื่อมโยง
ภูมิภำคต่ำง ๆ ทั้งทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ สะดวกต่อ กำรคมนำคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปรำกำรยัง
เป็นที่น่ำสนใจของนักลงทุนอยู่ ส่วนข้อจ ำกัดด้ำนกำรกำรลงทุน จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพ้ืนที่สีม่วงเพียงส่วน
น้อยที่จะสำมำรถรองรับอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ได้ และติดข้อจ ำกัดเรื่องผังเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุน 
และกำรขยำยกำรลงทุน รวมถึงสถำนประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ท ำให้กำร
ลงทุนและกำรขยำยกำรลงทุน มีมูลค่ำไม่สูงมำก และที่ดินรำคำสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท ำให้กำรลงทุน
ภำคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น ประกอบกับภำครัฐให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำร เขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรำ และชลบุรี และให้สิทธิพิเศษในกำร
ลงทุนในพื้นที่ค่อนข้ำงสูง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนได้มำกกว่ำ 
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   จำกกำรพัฒนำเป็นเมืองที่รองรับกำรเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ มีสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว
ผ่ำนจำกหมอชิต–สมุทรปรำกำร สิ้นสุดสถำนีเคหะสมุทรปรำกำร และบำงสถำนีเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
สำยอ่ืนๆ โดยได้เปิดท ำกำรแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2561 ท ำให้ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงแก่
ประชำชน ที่มำพักอำศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรจรำจรได้อีก
ทำงหนึ่ง อันจะส่งผลให้จังหวัดสมุทรปรำกำรมีแนวโน้มสู่กำรเป็นเมืองที่อยู่อำศัยรองรับกำรเติบโตของ
กรุงเทพฯ ได้มำกขึ้น 
   ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนอุตสำหกรรมของจังหวัดสมุทรปรำกำร ในปี พ.ศ. 2563 พบว่ำ 
จังหวัดสมุทรปรำกำรมีสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จ ำนวน 6,823 แห่ง มำกที่สุดในอ ำเภอบำงพลี และ
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำรโดยมีเงินทุนจดทะเบียน 633,360.110 ล้ำนบำท โดยสถำนประกอบกำรในอ ำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำรมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 217,425.305 ล้ำนบำท หำกวิเครำะห์จ ำนวนคนงำน พบว่ำ มี
จ ำนวนคนงำนในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมรวม 456,772 คน โดยคนงำนส่วนใหญ่เป็นผู้ชำย จ ำนวน 
263,164 คนและผู้หญิง 193,608 คน ซึ่งคนงำนส่วนใหญ่อยู่ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมในพ้ืนที่
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร มำกที่สุดกว่ำ 148,042 คน และอยู่ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมน้อยที่สุด
พ้ืนที่อ ำเภอบำงบ่อ 15,080 คน ดังตำรำงที่ 1.5 
ตำรำงท่ี 1.5 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม จ ำนวนเงินทุน และจ ำนวนคนงำน จ ำแนกรำยอ ำเภอ พ.ศ. 2563 
                (รวมโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรม) 

อ ำเภอ 
สถำนประกอบกำร 

อุตสำหกรรม 
เงินทุน (ล้ำนบำท) 

คนงำน (คน) 

รวม ชำย หญิง 
รวมยอด 6,823 633,360.110 456,772 263,164 193,608 

เมืองสมุทรปรำกำร 2,037 217,425.305 148,042 83,088 64,954 
บำงบ่อ 363 46,383.559 15,080 9,463 5,617 
บำงพลี 1,930 129,821.320 166,469 64,919 51,550 
พระประแดง 926 56,250.470 71,663 42,259 29,404 
พระสมุทรเจดีย์ 649 31,341.739 33,447 19,869 13,578 
บำงเสำธง 918 122,137.713 72,071 43,566 28,505 

แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 

เศรษฐกิจภำคเกษตรกรรม  
             จังหวัดสมุทรปรำกำรมีพ้ืนที่ท ำเกษตรกรรมลดลง เนื่องจำกกำรพัฒนำเมือง กำรขยำยตัวของ
ภำคอุตสำหกรรม และควำมเจริญด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประกอบกับรำคำที่ดินมีรำคำสูงท ำให้เกษตรกรที่เคย
เป็นเจ้ำของที่ดินเมื่อประสบปัญหำในกำรท ำกำรเกษตรก็เริ่มทยอยขำยที่ดินให้กับนำยทุน จำกข้อมูลของ
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ในปี พ.ศ.2559 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จ ำนวน 211,529 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.71 พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกกำรเกษตร จ ำนวน 402,301 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 64.11 และพ้ืนที่ป่ำไม้/
ชำยเลน จ ำนวน 13,727 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.18  จำกตำรำงข้อมูลพบว่ำเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 -2559 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.09 ดังตำรำงที่ 1.6 
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ตำรำงท่ี 1.6  แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2555 – 2559 

ปี พ.ศ. เน้ือที่ 
ทั้งหมด 

เน้ือที่ 
ป่ำไม้ 

เนื้อที่ 
ใช้ประโยชน์ 

ทำง
กำรเกษตร 

เน้ือที่กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตร เนื้อที่กำรใช้
ประโยชน์ทำง
กำรเกษตร 

นำข้ำว นำข้ำว นำข้ำว นำข้ำว นำข้ำว  
2555 627,558 6,995 211,838 41,377 0 7,108 358 162,995 408,725 
2556 627,558 8,642 211,449 41,505 0 7,191 323 162,430 407,467 
2557 627,558 14,866 211,421 41,319 0 7,163 322 162,617 401,270 
2558 627,558 14,386 211,704 41,486 0 7,188 322 162,708 401,469 
2559 627,558 13,727 211,529 41,512 0 7,179 323 162,516 402,301 

แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  

สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจภำคเกษตร 
จำกกำรวิเครำะห์มูลค่ำผลิตภัณฑ์รวมภำคเกษตรของจังหวัดสมุทรปรำกำร ในช่วงปี พ.ศ. 

2556 – 2559 พบว่ำ มูลค่ำผลิตภัณฑ์รวมภำคเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 ภำคเกษตรมี
มูลค่ำผลิตภัณฑ์รวมเท่ำกับ 2,508 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 172 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.36 
(มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเกษตร ปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 2,336 ล้ำนบำท) ในขณะที่มูลค่ำผลิตภัณฑ์รวมของภำค
เกษตรหลัก ๆ มำจำกด้ำนกำรประมง ที่เพ่ิมขึ้นตลอด ในช่วง 3-4 ปีหลัง กลับมีมูลค่ำลดลงในปี พ.ศ. 2558  
โดยมูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเกษตรที่เหลือเป็นมูลค่ำจำกเกษตรกรรม กำรล่ำสัตว์และกำรป่ำไม้ 

 
ภำพที่ 1.15 มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรของจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี พ.ศ. 2548 - 2558 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเกษตรของจังหวัดสมุทรปรำกำร ประกอบด้วยศักยภำพที่ส ำคัญ
หลัก ๆ 3 ด้ำน คือ ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนกำรประมง และด้ำนปศุสัตว์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  

ด้ำนเกษตรกรรม  
พ้ืนที่กำรเกษตรและจ ำนวนครัวเรือนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปรำกำรมี

ครัวเรือนเกษตรกร จ ำนวน 10,483 ครัวเรือน และมีพ้ืนที่เพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรทั้งสิ้น 150 ,752 
ไร่ โดยอ ำเภอบำงบ่อมีพ้ืนที่กำรเกษตรมำกที่สุด คือ 52 ,321 ไร่ รองลงมำอ ำเภอบำงเสำธง 35 ,855 ไร่ 
อ ำเภอบำงพลี 26,353 ไร่ พระสมุทรเจดีย์ 20,048 ไร่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 13,955 ไร่ และอ ำเภอ
พระประแดง 2 ,220 ไร่ ดังตำรำงที่  1.10 เมื่อวิ เครำะห์ข้อมูลจำกตำรำงดังกล่ำวจะพบว่ำจังหวัด
สมุทรปรำกำรมีแนวโน้มพ้ืนที่กำรเกษตรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุมำจำกเจ้ำของที่ดินที่ให้เกษตรกรเช่ำท ำกิน
ได้เริ่มทยอยขำยที่ดินให้กับนำยทุน และประกอบกับมีนิคมอุตสำหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เคย

y = -260.23x + 4590.9
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ท ำเกษตรกรรม ส ำหรับครัวเรือนเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกโครงกำรต่ำง ๆ ที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) จึงท ำให้เกษตรกรมำขึ้น
ทะเบียนครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

 
   ตำรำงท่ี 1.7  แสดงข้อมูลพื้นที่กำรเกษตรและจ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรแยกตำมรำยอ ำเภอ  
                    พ.ศ. 2558-2560 
 

อ ำเภอ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

พื้นทีท่ั้งหมด (ไร่) 
พื้นที่

กำรเกษตร 
(ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร

(ครัวเรือน) 
พื้นทีท่ั้งหมด (ไร่) 

พื้นที่
กำรเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

พื้นทีท่ั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่
กำรเกษตร 

(ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

เมืองฯ 119,093.75 12,819 824 119,093.75 13,672 824 119,098 13,955 882 
พระประแดง 45,856.25 3,735 991 45,856.25 2,380 1,002 45,855 2,220 1,092 

บำงพลี 152,431.25 23,439 1,545 152,431.25 25,943 1,545 152,430 26,353 1,639 
บำงบ่อ 153,131.25 68,497 3,422 153,131.25 54,603 3,439 153,129 52,321 3,463 

พระสมุทรเจดีย์ 75,237.50 43,369 1,329 75,237.50 20,205 1,329 75,236 20,048 1,420 
บำงเสำธง 81,806.25 26,755 2,017 81,806.25 35,450 2,022 81,809 35,855 1,987 

รวม 627,556.25 178,614 10,128 627,556.25 152,253 10,161 627,557 150,752 10,483 
รวบรวมโดย : ส ำนักงำนสถิติจังหวัดสมุทรปรำกำร 
แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรปรำกำร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 
  ขนำดพ้ืนที่แปลงจำกตำรำงกิโลเมตรจำกแผนพัฒนำจังหวัดสมุทรปรำกำร (ปี 2558-2560) 

ศักยภำพกำรเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ    
1) ข้อมูลพื้นที่กำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ  

ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560 จังหวัดสมุทรปรำกำรมีกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 
อำทิเช่น ข้ำว พืชผัก ไม้ผล รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นอำชีพที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรของ
จังหวัดจำกตำรำงข้อมูลในปี  2560 

 ข้ำว จำกข้อมูลตำมตำรำงที่ 1.7  ข้ำวนำปีปลูกในพ้ืนที่ 2 อ ำเภอ รวม 20,224 ไร่ โดยมี
พ้ืนที่ปลูกที่อ ำเภอบำงบ่อ จ ำนวน 15,322 ไร่ อ ำเภอบำงเสำธง 4,902 ไร่ ส ำหรับพันธุ์ข้ำวที่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ปลูก ได้แก่  พิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 90 ชัยนำท 1 และปทุมธำนี 1 ฯลฯ ทั้งนี้ พ้ืนที่ปลูกข้ำวทั้งสอง
อ ำเภอดังกล่ำวอยู่ในเขตเหมำะสมส ำหรับปลูกข้ำวตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 
2556 พืชผักที่ส ำคัญ  ได้แก่  กระเฉด  ข่ำ  ตะไคร้ ตำมตำรำงท่ี 1.13 

 กระเฉด มีแหล่งปลูกที่ส ำคัญในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ รวมพ้ืนที่ 595 ไร่ ปลูกมำกที่สุดที่อ ำเภอ
บำงพลี 380 ไร่ รองลงมำที่อ ำเภอบำงเสำธง 215 ไร่ และอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 1 ไร่ 

 ข่ำ/ตะไคร้ ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกบนคันบ่อเลี้ยงปลำ/กุ้ง และบริเวณบ้ำน เพ่ือไว้
บริโภคในครัวเรือนและเป็นอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ มีพ้ืนที่ปลูกข่ำ ทั้งสิ้น 3,014 ไร่ ปลูกมำกท่ีอ ำเภอบำงบ่อ 
1,961 ไร่  รองลงมำอ ำเภอบำงเสำธง 1,031 ไร่ ส ำหรับตะไคร้ มีพ้ืนที่ปลูกรวม 1,938 ไร่ ปลูกมำกที่สุดที่
อ ำเภอบำงบ่อ 991 ไร่ รองลงมำอ ำเภอบำงเสำธง 915 ไร่ 

ไม้ผลมีกำรปลูกกระจำยอยู่ทุกอ ำเภอ ได้แก่ มะม่วง กล้วยน้ ำว้ำ กล้วยหอม มะพร้ำวอ่อน  
มะม่วง มีพ้ืนที่ปลูกรวมกันทุกชนิด จ ำนวน 7,522 ไร่ ปลูกมำกที่สุดที่อ ำเภอบำงบ่อ พื้นที่ 

2,819 ไร่ รองลงมำอ ำเภอบำงเสำธง 2,295 ไร่ และอ ำเภอบำงพลี 1,799 ไร่ 
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กล้วย เกษตรกรนิยมปลูกกล้วย 2 ชนิด คือ กล้วยน้ ำว้ำและกล้วยหอม ส ำหรับกล้วยน้ ำว้ำ 
มีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 2,677 ไร่ ปลูกมำกท่ีสุดที่อ ำเภอบำงเสำธง จ ำนวน 1,009 ไร่ รองลงมำอ ำเภอ
บำงบ่อ 613 ไร่ และอ ำเภอบำงพลี 442 ไร่ และกล้วยหอม มีพ้ืนที่ปลูกรวม 669 ไร่ ปลูกมำกในพื้นที่อ ำเภอ
บำงเสำธง 510 ไร่ รองลงมำอ ำเภอพระประแดง 121 ไร่ และอ ำเภอบำงบ่อ 19 ไร่ 

มะพร้ำว เกษตรกรนิยมปลูกทั้งมะพร้ำวแก่ และมะพร้ำวอ่อน ส ำหรับมะพร้ำวอ่อน มีพ้ืนที่
ปลูกรวม 1,496 ไร่ ปลูกมำกในอ ำเภอบำงบ่อ 787 ไร่ รองลงมำอ ำเภอพระประแดง 293 ไร่ และอ ำเภอบำง
เสำธง 219 ไร่ และมะพร้ำวแก่ มีพ้ืนที่ปลูกรวม 2,305 ไร่ ปลูกมำกที่อ ำเภอบำงบ่อ 883 ไร่ รองลงมำอ ำเภอบำง
เสำธง 723 ไร่ และอ ำเภอพระประแดง 369 ไร่ 

มะนำว มีพ้ืนที่ปลูกรวม 282 ไร่ ปลูกมำกท่ีอ ำเภอพระประแดง 202 ไร่ รองลงมำที่อ ำเภอ
บำงพลี 23 ไร่ และอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 20  ไร่ 

ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีกำรปลูกและจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์สำมำรถสร้ำงรำยได้ และเป็น
อำชีพให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ ำเภอพระประแดง ได้แก่ โกสน ปำล์มประดับ หมำกผู้หมำกเมีย และไม้ประดับ 
โดยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้อ่ืนที่ส ำคัญ ตำมตำรำงท่ี 1.15 

โกสน มีพ้ืนที่ปลูกรวม 17 ไร่ ปำล์มประดับ 17 ไร่ หมำกผู้หมำกเมีย 50 ไร่ 

ด้ำนกำรประมง  
1) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จำกสภำพภูมิศำสตร์ของจังหวัดสมุทรปรำกำรมีพ้ืนที่เหมำะสม

กับกำรท ำประมงน้ ำจืดและประมงชำยฝั่ง เนื่องจำกมีพ้ืนที่บำงส่วนติดชำยฝั่งทะเล ได้แก่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร อ ำเภอบำงบ่อ และอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศ 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556 เรื่อง กำรก ำหนดเขตเหมำะสมส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (กำรเพำะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลและสัตว์น้ ำจืด)โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำประกอบด้วยควำม
เหมำะสมของดิน แหล่งน้ ำ เส้นทำงคมนำคมร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดสมุทรปรำกำรอยู่ในเขตเหมำะสม
ส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลในพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ 11 ต ำบล ได้แก่ อ ำเภอบำงบ่อ (ต ำบลคลองด่ำน) อ ำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ (ต ำบลนำเกลือ ในคลองบำงปลำกด บ้ำนคลองสวน แหลมฟ้ำผ่ำ และปำกคลองบำงปลำกด) อ ำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร (ต ำบลท้ำยบ้ำน ท้ำยบ้ำนใหม่ บำงปู บำงปูใหม่ ปำกน้ ำ)ส ำหรับพื้นที่เหมำะสมส ำหรับกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 6 อ ำเภอ 50 ต ำบล 
   กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ปลำน้ ำจืดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลำนิล ปลำสลิด และ
ปลำดุก กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดสำมำรถเพำะเลี้ยงได้ทุกอ ำ เภอ ส ำหรับปลำนิลมีเนื้อที่เพำะเลี้ยงรวม 
48,218.65 ไร่เลี้ยงมำกที่สุดอ ำเภอบำงบ่อ 20,395.85 ไร่ รองลงมำอ ำเภอบำงเสำธง 15,308.62 ไร่ 
และอ ำเภอบำงพลี 10,598.67 ไร่ ปลำสลิด มีพ้ืนที่  พื้นที่รวม 9,860.74 ไร่ เลี้ยงมำกที่สุดที่อ ำเภอบำงบ่อ 
6,397.78 ไร่ รองลงมำอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 2,554.47 ไร่ และอ ำเภอบำงพลี 685.07 ไร่ กำรเลี้ยง
ปลำดุก มีพ้ืนที่รวม 128.59 ไร่ เลี้ยงมำกที่อ ำเภอบำงบ่อ 107.12 ไร่ รองลงมำอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
10.23 ไร่ และอ ำเภอบำงพลี 7.50 ไร่  
   เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลจำกตำรำงจะพบว่ำเกษตรกรนิยมเพำะเลี้ยงปลำนิลมำกกว่ำปลำสลิด
เนื่องจำกระยะเวลำกำรเลี้ยงปลำสลิดใช้เวลำยำวนำนมำกกว่ำกำรเลี้ยงปลำนิล  แต่ปัจจุบันมีกำรเลี้ยง
ผสมผสำนระหว่ำงกำรเลี้ยงปลำนิลกับกุ้งขำว หรือปลำสลิดกับกุ้งขำว เนื่องจำกกุ้งขำวมีระยะเวลำกำรเลี้ยงสั้น
ประมำณ 2-3 เดือน ก็สำมำรถจับขำยได้แล้ว 
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ตำรำงท่ี 1.8 แสดงข้อมูลพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

อ ำเภอ กำรเลี้ยงปลำนิล กำรเลี้ยงปลำสลิด กำรเลี้ยงปลำเบญจพรรณ 

จ ำนวน 
(รำย) 

เนื้อที่ (ไร่) จ ำนวน 
(รำย) 

เนื้อที่  (ไร่) จ ำนวน 
(รำย) 

เนื้อที่  
(ไร่) 

อ.เมือง
สมุทรปรำกำร 

103 1,885.26 130 2,554.47 2 10.23 

อ.บำงบ่อ 1,171 20,395.85 257 6,397.78 17 107.12 
อ.บำงพลี 584 10,598.67 25 685.07 6 7.50 
อ.พระสมุทรเจดีย ์ 3 0.77 - - 2 2.25 
อ.บำงเสำธง 3 29.48 - - - - 

รวม 579 15,308.62 6 223.42 2 1.50 

แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนประมงจังหวัดสมุทรปรำกำร ข้อมูล ณ 31 สิงหำคม 2561 

2) กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่ง กุ้งเป็นสัตว์น้ ำเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงบริเวณพ้ืนที่ที่ติดชำยฝั่ง 
โดยเฉพำะกุ้งกุลำด ำมีพ้ืนที่เลี้ยงรวม 27,413 ไร่ เลี้ยงมำกที่สุดในอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ รองลงมำอ ำเภอบำง
บ่อ 365 ไร่ และอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 86 ไร่ ส ำหรับกุ้งขำวแวนำไมเกษตรกรนิยมเลี้ยงร่วมกับปลำชนิด
อ่ืน ๆ มีเนื้อที่เลี้ยงรวม 4,856 ไร่ เลี้ยงมำที่สุดในพ้ืนที่อ ำเภอบำงบ่อ 3,520 ไร่ รองลงมำอ ำเภอพระสมุทร
เจดีย์ 790 ไร่ และอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 108 ไร่ 

 
ด้ำนปศุสัตว์  

 กุ้งเป็นสัตว์น้ ำเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงบริเวณพ้ืนที่ที่ติดชำยฝั่ง โดยเฉพำะกุ้งกุลำด ำมีพ้ืนที่เลี้ยง
รวม 27,515.60 ไร่ เลี้ยงมำกที่สุดในอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ ำนวน 27 ,385.38 ไร่ รองลงมำอ ำเภอบำง
บ่อ 105.50 ไร่ และอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 25.17 ไร่  ส ำหรับกุ้งขำวแวนำไมเกษตรกรนิยมเลี ้ยง
ร่วมกับปลำชนิดอ่ืน ๆ มีเนื้อที่เลี้ยงรวม 3 ,876.57 ไร่ เลี้ยงมำกที่สุดในพ้ืนที่อ ำเภอบำงบ่อ 2 ,091 ไร่ 
รองลงมำอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ 1,524 ไร่ และอ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 183.29 ไร่ ดังตำรำงที่ 1.8 

ตำรำงท่ี 1.9 แสดงข้อมูลพื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝ่ัง 

อ ำเภอ 
ชนิดของกุ้ง 

กุ้งขำวแวนนำไม กุ้งกุลำด ำ 
จ ำนวน (รำย) เนื้อที่ (ไร่) จ ำนวน (รำย) เนื้อที่ (ไร่) 

เมืองสมุทรปรำกำร 9 183.29 1 25.17 
บำงบ่อ 145 2,091.79 1 105.05 
บำงพลี 2 61.50 - - 
พระสมุทรเจดีย์ 87 1,524.26 1,332 27.385.38 
บำงเสำธง 3 15.73 - - 

รวม 246 3,876.57 1,334 27,515.60 

แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนประมงจังหวัดสมุทรปรำกำร ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2561 
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ข้อมูลเศรษฐกิจภำคกำรท่องเที่ยว 
1) ด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำรมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญที่

หลำกหลำย อำทิ เช่น สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศำสนำ เชิงประวัติศำสตร์ เชิงนิเวศ และ
ประเพณีที่ส ำคัญ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ติดต่อกับ กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลำกหลำย
เชื่อมโยงเป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำมำรถเดินทำงไปกลับได้เพียง 1 วันจึงท ำให้นักท่องเที่ยวมีควำม
สะดวกในกำรเดินทำง และในอนำคตจะมี นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเดินทำง
ที่สะดวกจำกรถไฟฟ้ำ และกำรจัดระบบ จรำจรที่มีประสิทธิภำพผนวกกับนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเที่ยว แบบ 
One Day Trip และศักยภำพด้ำนแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยสำมำรถจ ำแนกแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญได้ 

แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในจังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำรมีสถำนที่ท่องเที่ยว 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นที่หลำกหลำย ได้แก่ เมืองโบรำณ องค์พระสมุทรเจดีย์ สถำนตำกอำกำศ
บำงปู ฟำร์มจระเข้และสวนสัตว์ วัดหลวงพ่อโต ประเพณีรับบัว สงกรำนต์พระประแดง เป็นต้น 

3.1.2.2 บทวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ/รำยได้ในระดับมหภำคและ
ครัวเรือน  
    จังหวัดสมุทรปรำกำร มีฐำนเศรษฐกิจส่วนใหญ่ อยู่ในภำคอุตสำหกรรมและภำคพำณิชยกรรม 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิต ยำนยนต์ ชิ้นส่วนยำนยนต์ อุปกรณ์เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ 
พลำสติก เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/อิเล็กทรอนิกส์ อำหำรแปรรูป กำรขนส่งสินค้ำและบริกำร (Logistics) และธุรกิจค้ำขำย
ของภำคเอกชน  ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล GPP พบว่ำในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดฯ มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) จำกกิจกรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรทุกชนิดในพ้ืนที่จังหวัดฯ 
จ ำนวน 691,888 ล้ำนบำท สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ (GDP ของประเทศไทยจ ำนวน 14,533,466 ล้ำนบำท) 
คิดเป็นร้อยละ 4.76 รองจำกกรุงเทพมหำนคร ชลบุรี และ ระยอง โดยมีมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : 
Gross Provincial Product) สูงขึ้นจำกปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 6,496 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ (GPP 
Per Capita) อยู่ที่  337,026 บำท สูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ รองจำกระยอง ชลบุรี  กรุ งเทพฯ 
พระนครศรีอยุธยำ ฉะเชิงเทรำ สมุทรสำคร ปรำจีนบุรี และภูเก็ต จำกกำรวิเครำะห์มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี พ.ศ. 2559  ณ รำคำประจ ำปี พบว่ำ สัดส่วนโครงสร้ำงเศรษฐกิจของจังหวัด
สมุทรปรำกำรปี พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เป็นภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 42 กำรขนส่งร้อยละ 23 และกำรขำยส่ง
ขำยปลีกร้อยละ 14 
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ตำรำงท่ี 1.10 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)   
                   สูงสุด 5 อันดับแรก 
 

ล ำดับที่ จังหวัด GPP (ล้ำนบำท) สัดส่วนต่อประเทศไทย (ร้อยละ) 
1 กรุงเทพมหำนคร 4,730,212 32.54 
2 ชลบุร ี 912,498 6.27 
3 ระยอง 897,117 6.17 
4 สมุทรปรำกำร 691,888 4.76 
5 พระนครศรีอยุธยำ 399,176 2.74 

แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

   จำกกำรวิเครำะห์มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)  ในช่วงปี            
พ.ศ. 2548 - 2559 พบว่ำมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรปรำกำร มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย  ๆโดยมีมูลค่ำสูงสุด 
ในปี พ.ศ. 2555 มูลค่ำเท่ำกับ 701,250 ล้ำนบำท และลดลงร้อยละ 7.05 ในปี พ.ศ. 2556 (มูลค่ำ GPP จ ำนวน 
651,809 ล้ำนบำท) ขณะที่ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกเดิมร้อยละ 
0.53 โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 655,304 ล้ำนบำท และในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
จ ำนวน 691,888 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง จำกปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.9  

 

ภำพที่ 1.16 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สมุทรปรำกำร ณ รำคำประจ ำปี พ.ศ. 2548-2559 
 หำกเปรียบเทียบมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) พบว่ำ 

จังหวัดสมุทรปรำกำรมีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน ปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 337,026 บำท ซึ่งมี
มูลค่ำสูงเป็นอันดับ 9 ของประเทศ รองจำกระยอง ชลบุรี กรุงเทพมหำนคร พระนครศรีอยุธยำ ฉะเชิงเทรำ 
สมุทรสำคร ปรำจีนบุรี และภูเก็ต โดยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อ
คนสูงกว่ำ 3 แสนบำท ซึ่งมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคนในปี พ.ศ. 2559 ลดลงจำกปี พ.ศ. 2558 
จ ำนวน 2,946 บำท  คิดเป็นร้อยละ 0.87 ในขณะที่จังหวัดสมุทรปรำกำรมีประชำกรในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิม
สูงขึ้น จำกปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 1.1 ในขณะที่จังหวัดฯ มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross 
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Provincial Product) เพ่ิมสูงขึ้นจำกเดิมร้อยละ 0.9 จะเห็นว่ำผลิตภำพในกำรผลิตของวัยแรงงำนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita) ในปี พ.ศ. 2559 ต่ ำกว่ำ ปี พ.ศ. 2558   

ตำรำงท่ี 1.11  แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP per capita)       
                   สูงสุด 10 อันดับแรก 
 

ล ำดับที ่ จังหวัด GPP per capita (บำท) 
1 ระยอง 1,009,496 
2 ชลบุร ี 548,877 
3 กรุงเทพมหำนคร 543,708 
4 พระนครศรีอยุธยำ 460,223 
5 ฉะเชิงเทรำ 433,400 
6 สมุทรสำคร 382,679 
7 ปรำจีนบุร ี 378,669 
8 ภูเก็ต 357,498 
9 สมุทรปรำกำร 337,026 

10 สระบรุ ี 330,837 

แหล่งท่ีมำ:  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

 

ภำพที่ 1.17 แสดงมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per capita) สมุทรปรำกำร ปี พ.ศ. 2548 – 2559 
แหล่งท่ีมำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปรำกำร พบว่ำ โครงสร้ำง  
ทำงเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2559 ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจนอกภำคเกษตร (มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดนอกภำคเกษตร จ ำนวน 689,380 ล้ำนบำท และมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภำคเกษตรจ ำนวน 
2,508 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 99.64 ต่อ 0.36 โดยผลิตภัณฑ์นอกภำคเกษตรที่มีมูลค่ำสูงที่สุด ได้แก่ 
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต จ ำนวน 289,526 ล้ำนบำท รองลงมำ ได้แก่ กำรขนส่ง/คมนำคม และสถำนที่เก็บสินค้ำ 
(Logistics) จ ำนวน 159,121 ล้ำนบำท กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จ ำนวน 95,300 ล้ำนบำท กำรเงินและกำรประกันภัย จ ำนวน 25,483 ล้ำนบำท 
ส ำหรับผลิตภัณฑ์ภำคเกษตรมีมูลค่ำเพียง 2,508 ล้ำนบำท ร้อยละ 0.36 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด  
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3.1.3   ข้อมูลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม และศักยภำพในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม  

3.1.3.1 ทิศทำงหรือนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคม

ได้อย่ำงยั่งยืน สู่กำรพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
                    2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร  
                    3) เพ่ิมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำรโดยกำรเพ่ิมช่องทำงกำรต่อผ่ำนทำง
ช่องทำงออนไลน์ และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรบริกำรผู้ประกอบกำร/ประชำชน มำกขึ้น 
          4) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรเข้ำถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ  
          6) พัฒนำ SMEs , วิสำหกิจชุมชนตำมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยสู่กำรเป็น Smart SMEs 
          7) ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงหรือกำรสร้ำงพันธมิตรที่ เข้มแข็งระหว่ำง SMEs , OTOP กับ
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  8) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้รับมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และมำตรฐำนสำกล เพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  9) ส่ ง เสริมกำรร่วมกลุ่มของภำคอุตสำหกรรมเ พ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ภำคอุตสำหกรรม 

3.1.3.2 กำรวิเครำะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับภำคอุตสำหกรรม 
1)  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในองค์กร ( Internal Factors) จังหวัด วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน

องค์กร (Internal Factors) โดยใช้หลักกำร The McKinsey 7S Framework ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์องค์กร 
(ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร) ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้ำงองค์กร กลยุทธ์กำรบริหำร รูปแบบ
กำรจัดกำร บุคลำกร ทักษะ ระบบกำรท ำงำน และค่ำนิยมร่วม ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 1.18  องค์ประกอบกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) แบบ 7S 
Framework of McKinsey 
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ตำรำงท่ี 1.12  แสดงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (Internal Factors) 

Strengths จุดแข็ง  Weaknesses จุดอ่อน 
1. Structure (โครงสร้ำงองค์กร) 
1. กำรแบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนเป็นกลุ่มงำนมีควำม
ชัดเจน และกระชับ 
 

1. โครงสร้ำงอัตรำก ำลังไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน 
2. กำรท ำงำนยังไม่เป็นไปตำมภำรกิจงำนของแต่ละ
กลุ่ม เนื่องจำกบุคลำกรไม่เพียงพอ  

2. Strategy (กลยุทธ์) 
1. มีกำรติดตำมกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่เสมอ  
2. มีนโยบำยกำรท ำงำนที่ชัดเจน ทุกคนรับทรำบ 
และถือปฏิบัติ 
3. ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิด
ควำมสะดวกและรวดเร็ว 
4. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติกำร
อุตสำหกรรมระดับจังหวัดทุกปี 
5. มีกำรปรับเปลี่ยนแผนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยได้ 

1. กำรแปลงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภำพ 
2. กำรท ำงำนบำงภำรกิจมีควำมเร่งด่วน ไม่มีเวลำใน
กำรวำงแผนกำรท ำงำน ท ำให้งำนอำจเกิด
ข้อผิดพลำด และไม่คุ้มกับงบประมำณ  

3. Style (รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร) 
1. กำรบริหำรงำนมีควำมคล่องตัว หำกมีเรื่องด่วน 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 
2. มีกำรประชุมประจ ำเดือน ท ำให้ทุกคนทรำบ
ภำระกิจ ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละกลุ่มงำน 
3. มีทักษะในกำรบริหำร ภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำน
งบประมำณ และบุคลำกรไม่เพียงพอ 
4. มีกำรบูรณำกำรข้อมูลจำกทุกกลุ่มงำน  
5. มีกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันทุกกลุ่ม เพ่ือให้กำร
ท ำงำนที่ยำกหรือเร่งด่วน บรรลุเป้ำหมำยภำยใน
ระยะเวลำก ำหนดได้ 

1. ขำดกำรจัดกำรและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ของแต่
ละกลุ่มงำนในส ำนักงำนฯ ที่เพียงพอ 
2. ยังขำดกำรน ำระบบเทคโนโลยีมำใช้กำร
ปฏิบัติงำน  
3. งบประมำณได้รับจัดสรรไม่เพียงต่อปริมำณงำน 
ท ำให้กำรบริหำรงำน บริหำรเงิน ท ำได้ยำก 

4. Staff (บุคลำกร) 
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญกับต ำแหน่งงำน 
2. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น
ต่อกำรท ำงำนเสมอ 
3. บุคลำกรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ ทั้งเข้ำร่วม
อบรม และกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น และกำรหำ
องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ  
4. บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำน เข้ำร่วมประชุมแทน
หัวหน้ำหน่วยงำนได้ 
5. บุคลำกรมีควำมรวดเร็วต่อกำรตอบสนองนโยบำย
ของผู้น ำ 

1. บุคลำกรไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน 
2. บุคลำกรส่วนหนึ่งมีกำรจัดจ้ำง แบบอัตรำจ้ำง
ชั่วครำว และจ้ำงเหมำบริกำร ท ำให้รู้สึกว่ำกำร
ท ำงำนไม่มั่นคง ส่งผลต่อกำรทุ่มเทในกำรท ำงำน 
3. กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำนท ำได้ยำก มี
ควำมเคยชินกับระบบกำรท ำงำนแบบเดิม 
4. ภำระงำนที่มำกท ำให้บุคลำกรบำงส่วนไม่มีเวลำ
หำควำมรู้เพิ่มเติม  
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Strengths จุดแข็ง  Weaknesses จุดอ่อน 
 
5. Skills (ทักษะ) 
1. บุคลำกรได้รับกำรอบรม เพ่ิมทักษะ ในกำร
ท ำงำนเสมอ 
2. ผู้บริหำรมีทักษะในกำรท ำงำน ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรไม่เพียงพอ ให้บรรลุ
เป้ำหมำยได้ 
3. ผู้บริหำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 
บริหำรคน 

1. มีกฎหมำย กฎระเบียบออกมำจ ำนวนมำก ท ำให้
ยำกต่อกำรรับรู้ทุกเรื่อง 
2. กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท ำให้
ทักษะกำรท ำงำนที่ท ำอยู่ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
ประสิทธิภำพพอในกำรท ำงำนในปัจจุบัน ที่ต้องกำร
ควำมสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดขั้นตอน ลด
เอกสำรและมีควำมปลอดภัย 

6. System (ระบบกำรท ำงำน) 
1. มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำน 
2. มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนและแผนงำนใช้
จ่ำยงบประมำณล่วงหน้ำ 
3. มี พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ท ำ
ให้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
4. มีกำรท ำงำนที่เป็นระบบ ตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน 
5. มีกำรมอบอ ำนำจกำรท ำงำน ท ำให้เกิดคล่องตัว
ในกำรปฏิบัติงำนมำกข้ึน 

1. กำรมีระบบกำรท ำงำนที่มำกเกินไปท ำให้ขำด
ควำมคล่องตัว และล่ำช้ำ 
2. กฎหมำยซ้ ำซ้อน เป็นภำระให้แก่ผู้ประกอบกำร 
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดช่องว่ำงให้เกิดกำรใช้อ ำนำจในทำงมิชอบ 
3. กำรพึ่งพำกำรท ำงำนของที่ปรึกษำ และขำดกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกท่ีปรึกษำ 
4. โครงข่ำยเชื่อมโยงระบบงำน และฐำนข้อมูลยัง
ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้ง
กระทรวงและสถำบันที่เก่ียวข้อง 

7. Shared Value (ค่ำนิยมร่วม) 
1. มีกำรน ำค่ำนิยมของกระทรวงอุตสำหกรรมมำ
เป็นค่ำนิยมร่วมกันของส ำนักงำนฯ  

1. ยังไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

3.1.3.3 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Factors) กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส ำหรับปัจจัยภำยนอกนั้น เป็นกำรวิเครำะห์ถึงโอกำสและอุปสรรคที่มีผลต่อด้ำนอุตสำหกรรม โดย
พิจำรณำใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังน ี้ 

 
 

        
 
 
 
 
 ภำพที่ 1.19  องค์ประกอบกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)  
                           แบบ PESTES Analysis) 

http://www.mof.go.th/home/contact/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
http://www.mof.go.th/home/contact/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
http://www.mof.go.th/home/contact/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
http://www.mof.go.th/home/contact/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
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ตำรำงท่ี 1.13  แสดงกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Factors) 

Opportunities โอกำส Threats อุปสรรค 
1. Politics (กำรเมือง/นโยบำย/กฎเกณฑ์/กฎหมำย) 
1. รัฐบำลก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็น
แผนพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
ท ำให้หน่วยงำนภำครัฐมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ชัดเจนมำกข้ึน 
2. นโยบำยของรัฐบำล ให้กำรสนับสนุนพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ประกอบกำร SMEs ให้มีกำร
รวมกลุ่มและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
3. นโยบำยจังหวัดและกระทรวงอุตสำหกรรมเน้น
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมคว บคู่ ก ำ ร อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ท ำให้ภำคอุตสำหกรรมให้ควำมส ำคัญ
ต่อกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมและพัฒนำ
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึง
ปลำยน้ ำ 
5. จังหวัดมีนโยบำยให้ทุกภำคส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  

1. กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
ยังไม่เข้มแข็ง  เช่น กฎหมำยที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
2. กฎหมำยซ้ ำซ้อน เป็นภำระให้แก่ผู้ประกอบกำร 
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดช่องว่ำงให้เกิดกำรใช้อ ำนำจในทำงมิชอบ 
3. กำรประกำศเขตผังเมืองรวมเป็นอุปสรรคต่อกำร
ขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม 
4. ค่ำจ้ำงแรงงำนในประเทศสูงเมื่อเทียบกับค่ำจ้ำง
แรงงำนของประเทศเพ่ือนบ้ำน ในกลุ่มอำเซียน 
5. กำรจัด Zoning ระหว่ำงโรงงำนกับชุมชนที่อยู่
อำศัย มีข้อจ ำกัด เกิดปัญหำกำรร้องเรียนโรงงำน  
กำรขยำยโรงงำน 

2. Economic (เศรษฐกิจ) 
1. จังหวัดเป็นพื้นที่รองรับกำรขยำยตัวของ
กรุงเทพมหำนครและภำคตะวันออกส่งผลต่อกำร
เจริญเติบโตของจังหวัดด้ำนกำรพัฒนำเมือง เช่น 
กำรขยำยรถไฟฟ้ำจำกกรุงเทพสู่สมุทรปรำกำรกำร
ท ำให้เดินทำงสะดวกขึ้น ซึ่งได้เปรียบในกำรพัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรขนส่งสินค้ำ
และบริกำร 
2. กำรแข่งขันทำงธุรกิจ และกำรค้ำขำยกับ
ต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้ประกอบกำรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 
3. มีควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โลจิสติกส์ 
สำธำรณูปโภค น้ ำประปำ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต และสำธำรณูปกำร เอ้ือประโยชน์ต่อ
กำรลงทุนในธุรกิจภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร 
4. เป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และ
ทำงอำกำศ ท ำให้กำรขนส่งวัตถุดิบและสินค้ำจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมมีต้นทุนในกำรขนส่งต่ ำ 

1. ระบบกำรเชื่อมโยงด้ำนโลจิสติกส์ยังไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจำกถนนสำยหลักไม่ได้รับกำรปรับปรุงและ
พัฒนำช่องทำงกำรจรำจรไม่เพียงพอ มีรถติดสะสม
จ ำนวนมำกหลำยเส้น 
2. กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะธุรกิจ 
SMEs ขำดกำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำร
สร้ำงนวัตกรรม (R&D) ทำงธุรกิจและแลกเปลี่ยน
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีฯ (Technology Transfer) 
3. ที่ดินรำคำสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท ำให้
กำรลงทุนภำคธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้น 
4. กำรพัฒนำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมของ
ต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมมีกำร
ย้ำยฐำนกำรผลิตและกำรลงทุน 
5. นโยบำยเปิดกำรค้ำเสรี ท ำให้ภำคอุตสำหกรรม
ต้องแข่งขันสูง 
6. สงครำมกำรค้ำโลก ส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก
ของประเทศ  
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Opportunities โอกำส Threats อุปสรรค 
5. มีศักยภำพและโอกำสที่ดีทำงเศรษฐกิจและธุรกิจ 
เนื่องจำกมีโรงงำนอุตสำหกรรมจ ำนวนมำกที่สุดของ
ประเทศ (7,567 แห่ง) นิคมอุตสำหกรรม 4 แห่ง 
และเป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยง 
(Supply Chain) 

7. สินค้ำจีจำกประเทศจีนมีรำคำต่ ำ ท ำให้
ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำได้  
8. ปัญหำด้ำนควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก และ
กำรตำมไม่ทันกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ท ำให้
บำงธุรกิจถูก Disrupt ไป 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ประชำชนเริ่มคุ้นเคยกับระบบกำรให้บริกำร ผ่ำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยให้กำรเข้ำถึง ผู้รับบริกำรมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน ซึ่งท ำให้ช่องทำงกำรเข้ำถึง
ผู้รับบริกำรมีต้นทุนที่ต่ ำลง  
2. มีกำรยอมรับและใช้สินค้ำอุตสำหกรรมที่มี 
มำตรฐำนมำกขึ้น  
3. ประชำชำหันมำใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน ท ำให้
สินค้ำท่ีผลิตต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
4. กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงผู้บริโภค เช่น กำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุ ท ำให้เกิดควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่มำกข้ึน   
 

1. จังหวัดมีประชำกรแฝง ประมำณ 1.1 ล้ำนคน
เศษ และแรงงำนข้ำมชำติ ประมำณ 200,000 คน 
ซึ่งประชำกรเหล่ำนี้จะขำดควำมรู้สึกในกำรเป็นเจ้ำ
บ้ำนที่จะร่วมกันพัฒนำพ้ืนที่ และขำดควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำจังหวัด ส่งผลให้เกิดปัญหำสังคม 
อำชญำกรรม ยำเสพติด และสิ่งแวดล้อม เพ่ิมข้ึน  
2. โครงสร้ำงแรงงำนไม่สำมำรถสนองควำมต้องกำร
ของภำคอุตสำหกรรม และมีอัตรำกำรเข้ำออกสูง  
3. ปัญหำสังคมผู้สูงอำยุ ส่งผลกระทบกับแรงงำน 
และโครงสร้ำงอุตสำหกรรมต่อไปในอนำคต  
4. ค่ำนิยมกำรศึกษำของคนไทยเน้นกำรศึกษำใน
สำยสำมัญมำกกว่ำสำยอำชีพ ส่งผลให้โครงสร้ำง
แรงงำนไม่ตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรม  
5. ปัญหำกำรพ่ึงพำแรงงำนต่ำงด้ำว ท ำให้ขำดแคลน
แรงงำนในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม 
6. ชุมชนเมืองและท่ีอยู่อำศัยขยำยตัวเข้ำมำในเขต
อุตสำหกรรมเดิมที่ตั้งอยู่ ท ำให้ไม่มีควำมสมดุลและ
ท ำให้เกิดกำรร้องเรียนบ่อยครั้ง 
7. ขำดแคลนแรงงำนวิชำชีพเฉพำะด้ำนที่มีทักษะ 
(Skilled Labor) อำทิ ช่ำงฝีมือ แรงงำนที่มีทักษะ
กำรใช้ภำษำสำกลและภำษำอำเซียน รวมทั้งปัญหำ
ขำดแคลนแรงงำนไร้ฝีมือ 
 

4. Environment (สิ่งแวดล้อม) 
1. ผู้ประกอบกำรให้ควำมส ำคัญกับธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 
2. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสร้ำงโอกำสในกำร
เรื่องของสินค้ำ/บริกำร และสร้ำงงำนใหม่ ๆ  
3. กระทรวงอุตสำหกรรมให้ควำมส ำคัญต่อ
ภำคอุตสำหกรรม โดยส่งเสริมให้ได้รับกำรรับรอง
อุตสำหกรรมสีเขียวมำกขึ้น เพื่อให้สถำน

 1. กำรพัฒนำที ่ไม่สอดคล้องกับผังเมืองส่งผลให้
เกิดปัญหำต่ำง ๆ ภำยในเมือง เช่น ควำมเสื่อมโทรม
ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำร
ขยำยตัวชุมชนเมืองและสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหำน้ ำท่วม ปัญหำกำรสูญเสีย
พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล ปัญหำมลพิษทำงน้ ำ ขยะมูลฝอย
มลพิษทำงเสียง และมลพิษทำงอำกำศ 
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Opportunities โอกำส Threats อุปสรรค 
ประกอบกำรมีภำพลักษณ์ที่ดีในเรื่องกำรผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2. ขำดกำรบูรณำกำรแผนบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนลด
และขจัดมลพิษที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เช่น กำร
จัดกำรขยะ กำรจัดกำรน้ ำเสีย ฯลฯ 
3. จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นแหล่งปลำยน้ ำของแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ  ท ำให้มีปัญหำด้ำนค่ำน้ ำเสียและสำรเคมี
ตกค้ำงทำงน้ ำจ ำนวนมำก 
4. กำรปล่อยน้ ำเสียและขยะลงแม่น้ ำของชุมชนและ
ประชำชนแฝง  เป็นปัญหำที่ไม่สำมำรถควบคุมได้  
ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่เข้ำใจว่ำภำคอุตสำหกรรม
เป็นต้นเหตุของปัญหำในกำรท ำให้น้ ำเสีย 
6. ชุมชนเมืองและหมู่บ้ำนที่อยู่อำศัยขยำยตัวเข้ำมำใน
เขตพ้ืนที่อุตสำหกรรมเดิม  ท ำให้พื้นที่ขำดควำมสมดุล
ระหว่ำงเขตที่อยู่อำศัยกับเขตพ้ืนที่อุตสำหกรรม  ส่งผล
ให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรอยู่เสมอ 
7. จำกจ ำนวนโรงงำนที่มีมำกที่สุดในประเทศ ท ำให้
เกิดกำรใช้ทรัพยำกรในพ้ืนที่จ ำนวนมำกตำมมำ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำรปล่อยน้ ำเสียจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมบำงแห่งที่ลกัลอบปล่อยสิ่งปฏิกูลสู่
สิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและภำค
กำรเกษตร 
8. หลำยประเทศใช้มำตรกำร NTB ที่เก่ียวข้องกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อ
กำรค้ำและกำรลงทุน 
 

5. Technology (เทคโนโลยี) 
1. กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ท ำให้ลดระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน และประหยัดค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น 
2. ผู้ประกอบกำรมีควำมสนใจต่อกระแสโลก และ
ภำครัฐส่งเสริมให้ไทยเข้ำสู่ Industry 4.0  
3. งำนบำงอย่ำงสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำทดแทน
แรงงำนคนได้ ท ำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนมำกข้ึน 
และผู้ประกอบกำรมีต้นทุนลดลงในระยะยำว 
4. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนใน
รูปแบบใหม่ ๆ และผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำคนให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดมำกขึ้น 

1. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วท ำให้
ผู้ประกอบกำรส่วนมำกตำมไม่ทัน และมีต้นทุนสูงใน
กำรเปลี่ยนแปลงตำม 
2. ผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี 
มำกกว่ำผู้คิดค้น ท ำให้ต้องพ่ึงพำเทคโนโลยีจำก 
ต่ำงประเทศ และมีต้นทุนสูง 
3. ขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยี และ R&D ที่สำมำรถ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ 
4. ผู้ประกอบกำรในจังหวัดส่วนมำกเป็น SMEs ตำม
ไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และน ำ
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Opportunities โอกำส Threats อุปสรรค 
5. มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรให้บริกำร
ผู้รับบริกำรมำกขึ้น เช่น กลุ่มไลน์ผู้ประกอบกำร เพจ
เฟสบุคส ำนักงำนฯ ท ำให้สะดวกต่อกำรติดต่องำน
ของผู้รับบริกำร 
6. มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้หลำกหลำย ท ำให้กำร
ประกอบธุรกิจมีควำมสะดวก รวดเร็วขึ้น 

เทคโนโลยีมำใช้ในทำงธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจน้อย  
5. ขำดกำรรวบรวม Big Data และกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

6. Stakeholders (ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร) 
1. มีกำรบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชน ผ่ำนกำรประชุม สัมมนำ  
2. ผู้รับบริกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลของภำครัฐได้ง่ำย
ขึ้น มีช่องทำงรับบริกำรที่หลำกหลำย ท ำให้
ผู้รับบริกำรมีต้นทุนที่ต่ ำลง 
3. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบำยและกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำน
รัฐมำกขึ้น 
 
 
 
 

1. ประชำชนยังขำดควำมเข้ำใจในปัญหำ 
อุตสำหกรรมด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะในด้ำนมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม  
2. ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ไม่ทรำบโครงกำรหรือ 
กิจกรรมที่กระทรวงอุตสำหกรรมให้บริกำร 
3. จังหวัดสมุทรปรำกำรมีควำมหลำกหลำยทำง
อุตสำหกรรม  ท ำให้ไม่สำมำรถก ำหนดทิศทำงของ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่ต้องกำรส่งเสริมและพัฒนำเฉพำะด้ำน
ได้อย่ำงชัดเจน 
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3.1.3.3 TOWS Matrix 
 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
(ใช้จุดแข็งกับควำมได้เปรียบในโอกำส) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
(เอำชนะจุดอ่อนโดยอำศัยโอกำส) 

1.  สนับสนุน โ ร งงำน พัฒนำมำตรฐำนด้ ำน
สิ่งแวดล้อม 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม  
3. ส่งเสริมโรงงำนที่มีศักยภำพให้เป็นโรงงำน
ต้นแบบและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และพัฒนำโรงงำน
อ่ืน ๆ  
4. กำรส่งเสริมด้ำนนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ
ได้  
 

1.  พัฒนำฐำนข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับกำรลงทุน
ภำคอุตสำหกรรม  
2. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร 
3. กำรพัฒนำกระบวนงำนให้สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกต่อผู้รับบริกำร  
4. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพและลด
ต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

1. สร้ำงเสริมจิตส ำนึกผู้ประกอบกำรให้รักษำดุลย
ภำพสภำพแวดล้อม รวมทั้งกำรผลิตสินค้ำที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 
 

1.  ส่ ง เสริ ม ให้ สถำนประกอบกำร เข้ ำ สู่ ร ะบบ             
ธรรมำบำลสิ่งแวดล้อม  
2. สร้ำงเครือข่ ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร พัฒนำ
อุตสำหกรรม 
3. ยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4. เสริมสร้ำงปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม  

 

3.1.3.4 ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร 

1) กำรพัฒนำจังหวัดมุ่งสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
2) กำรพัฒนำแหล่งข้อมูลกำกอุตสำหกรรมแบบครบวงจร  
3) มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนให้มีคุณภำพมำก รวมทั้งกำรให้ควำม

ช่วยเหลือแรงงำน 
4) ได้รับมำตรกำรกำรลดภำษีต่ำง ๆ 
5) ให้กำรสนับสนุนกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องหนังเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
6) มีเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือและให้ปรึกษำเกี่ยวกับด้ำนกฎหมำย 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (เครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรผลิต แหล่งเงินกู้ที่เหมำะสม ด้ำน
แรงงำน กำรตลำด ด้ำนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนที่ปรึกษำของผู้ประกอบกำร 
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7) หน่วยงำนรับผิดชอบบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง 
8) ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดประชุม/สัมมนำ ให้ควำมรู้ด้ำนนโยบำย ข้อระเบียบ 

ข้อกฎหมำย ที่ส ำคัญต่ำง ๆ หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ให้ผู้ประกอบกำรได้รับทรำบ และถือ
ปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

9) กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรให้ถึงผู้ประกอบกำร 
10) ส่งเสริมด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือลดต้นทุน และกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมทักษะ

แรงงำนภำคอุตสำหกรรมเพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลง และตำมควำมต้องกำรของตลำด 
11) ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมมำช่วยลดปัญหำทำงด้ำนกลิ่นกับอุตสำหกรรมฟอกหนังสัตว์ 
12)ภำครัฐควรมีนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในประเทศที่ได้ผลกระทบ

จำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ รวมถึงเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบกำรในประเทศ 

13) สนับสนุนหรือเอ้ือต่อธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพ่ือเกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ
ให้กับคนในประเทศ 

14) ภำครัฐหรือส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมควำมสะดวกให้สำมำรถใช้งำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้หลำกหลำยและให้มีควำมรวดเร็วในกำรอนุมัติ 

15) ผู้ประกอบกำรมีศักยภำพในกำรแข่งขันเพ่ิมมำกขึ้น 
16) กำรช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำในกำรน ำกำกของเสียที่เกิดขึ้นจำกโรงงำน ให้สำมำรถน ำ

กลับมำใช้ประโยชน์ได้ 
17) เพ่ิมมำตรกำรสนับสนุนพลังงำนทำงเลือก เช่น ส่งเสริมกำรลงทุน กำรลดหย่อนภำษี 
18) ชุมชนและภำครัฐมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับค่ำใช้จ่ำยร่วมในกำรลดกำรปล่อยน้ ำเสียสู่

แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
19)  กำรบริกำรของภำครัฐมีควำมรวดเร็ว ทันสมัย ลดเอกสำร และประหยัดเวลำในกำร 

ติดต่องำน 
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๓.๒ สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2564           

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 

“อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างย่ังยืน” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑.) ก ำกับดูแลกำรประกอบอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมกฎหมำย สำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน  
2.) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสมุทรปรำกำร 
3.) ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

วิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสำมำรถแข่งขันได้ในภูมิภำค 
4.) ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และกำรน ำหลัก    

ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

๓.๒.๓  แนวทำงกำรพัฒนำ  เป้ำประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร 
1)  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตร

กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำรพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
• เป้ำประสงค์   
สถำนประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สำมำรถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงยั่งยืน 
• ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย    

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่ำเป้ำหมำย 

2564 
(ถ้ำมี) 

2565 2566 

1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงำนอุตสำหกรรมที่ผ่ำนกำร
รับรองอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 1-5 ที่ใบรับรองยังไม่
หมดอำยุ 
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 จ ำนวน 277 โรงงำน) 

ร้อยละ 
 
  

15 20 25 

1.2 จ ำนวนสถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์ธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

โรงงำน 5 5 5 

1.3 ร้อยละควำมพึงพอใจของชุมชนต่อกำรประกอบกำร
ของโรงงำน 

ร้อยละ 80 80 80 

1.4 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของสมำชิกเครือข่ำยอุตสำหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร 

ร้อยละ 5 5 5 

1.5 กำรยกระดับกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
จ.สมุทรปรำกำร (ระดับที่ 1 - 5) 

ระดับ 2 3 4 
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• กลยุทธ์ / โครงกำร  

    หน่วย : ล้ำนบำท 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2564 (ถ้ำมี) 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำร
ขับเคลื่อนพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
•  โครงกำรศูนย์พัฒนำเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

 
4.00 

 
 

 
4.00 

 
4.00 

 โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
• ส่งเสริมกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด
สมุทรปรำกำร (พ้ืนที่เทศบำลต ำบลบำงปู) 
และก ำหนดแนวป้องกันโดยรอบ
(Protection Strip) หรือแนวพ้ืนที่กันชน 
(Buffer Zone) 
• โครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่
จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่
สะอำด 3R 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

4.00 

 
 

1.70 
 
 
 
 
 
 

4.00 

 โครงกำรอ่ืนๆ 
- 

   

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้
รักษำดุลยภำพ
สภำพแวดล้อม รวมทั้งกำร
ผลิตสินค้ำท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
• โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
อุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สมุทรปรำกำร 
• โครงกำรสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรม
ต้นแบบด้ำนกำรจัดกำรของเสียและวัสดุ
เหลือใช้ Zero Waste) จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
• ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรเข้ำสู่ระบบ  
ธรรมำภิบำลทำงธุรกิจและสิ่งแวดล้อม 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
2.00 

 
 
 

10.00 
 
 
 

2.00 

โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรส่งเสรมิกำรเพิม่พื้นท่ีสีเขียวเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมทุรปรำกำร 
(พ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลบำงปู) และก ำหนดแนว
ป้องกันโดยรอบ(Protection Strip) หรือแนว
พื้นที่กันชน (Buffer Zone) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1.70 
 



  

แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2564 40 

 

 โครงกำรอ่ืนๆ 
• โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ ำย
อุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
• โครงกำรบริหำรจัดกำร ลุ่มน้ ำและวำง
ระบบธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม 

 
.095 

 
.095 

 
.095 

 
.095 

 
.095 

 
.095 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
สนับสนุนโรงงำนพัฒนำ
มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
• โครงกำรยกระดับอุตสำหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) 

 
- 

 
- 

 
3.00 

 โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรมุ่งสู่
อุตสำหกรรมคำร์บอนต่ ำ 

 
 

3.00 

 
 
- 

 
 

3.00 

 โครงกำรอ่ืนๆ 
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำน
ประกอบกำรสู่อุตสำหกรรมสีเขียว 

 
.20 

 
.20 

 
.20 

 

2)  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ให้
สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 

• เป้ำประสงค์   

ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

• ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2564 (ถ้ำมี) 2565 2566 

2.1 จ ำนวนโรงงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันให้สำมำรถเพ่ิม
ประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต 

รำย 15 20 25 

2.2 จ ำนวนสถำนประกอบกำร/ผลิตภัณฑ์
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

รำย/
ผลิตภัณฑ์ 

30 35 40 

2.3 จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของอุตสำหกรรมระดับจังหวัด
สมุทรปรำกำร อย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง 

จ ำนวน
กิจกรรม 

4 4 4 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2564 (ถ้ำมี) 2565 2566 

2.4 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้น ำผลงำนวิจัย
และพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับภำคอุตสำหกรรม
ถูกน ำมำประยุกต์ใช้ หรือเป็นนวัตกรรม 
 

ผลิตภัณฑ์ 10 10 10 

 

• กลยุทธ์ / โครงกำร  

    หน่วย : ล้ำนบำท 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2564 (ถ้ำมี) 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
- 

   

โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจชวีภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสเีขียว (BCG Model) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3.00 

 โครงกำรอ่ืนๆ 
• โครงกำรแผนพัฒนำยุทธศำสตร์
อุตสำหกรรมระดับจังหวัด 

 
.03 

 
.03 

 

 
.03 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภำพ
ในกำรแข่งขันของ
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถ
เพ่ิมประสิทธิภำพและลด
ต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำง
ยั่งยืน 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
• ส่งเสริมและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันภำคอุตสำหกรรมของจังหวัด
สมุทรปรำกำร 
• ส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 
4.50 

 
 

2.50 

 
4.50 

 
 

2.50 

 
4.50 

 
 

2.50 

 โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่
จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีกำรผลิต
ที่สะอำด 3R 

 
 

4.00 

 
 

4.00 

 
 

4.00 

 โครงกำรอ่ืนๆ 
- 
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กลยุทธ์ที่ ๓ 
ยกระดับศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร SMEs และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
• โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้
นวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) และวิสำหกิจชุมชนเพ่ือกำร
ปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 
- 
 

 
- 

 
5.00 

 โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
• โครงกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือก้ำวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
บนพื้นฐำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
• โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ผู้ประกอบกำร SMEs ด้วยเทคโนโลยี 
Digital 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

5.00 
 
 

6.00 

 โครงกำรอ่ืนๆ 
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำร
มำตรฐำนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน : งำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

 
.30 

 
.30 

 
.30 

 

3)  แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำปัจจัยที่เอื้อต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม 

• เป้ำประสงค์   

ภำคอุตสำหกรรมเกิดกำรขยำยตัวและมีมูลค่ำกำรลงทุนเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

• ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2564(ถ้ำมี) 2565 2566 

3.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรต่อ
กำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงทุนภำคอุตสำหกรรม 

ร้อยละ 80 80 80 

3.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประกอบกำรต่อ
กำรรับบริกำรจำกภำครัฐ  

ร้อยละ 80 80 80 

3.3 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม SMEs ที่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินทุนดอกเบี้ยต่ ำ 

โรงงำน 10 10 10 
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• กลยุทธ์ / โครงกำร  

    หน่วย : ล้ำนบำท 

กลยุทธ์ โครงกำร 
ปีงบประมำณ 

2564 (ถ้ำมี) 2565 2566 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
พัฒนำฐำนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน
ภำคอุตสำหกรรม 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
• โครงกำรศูนย์พัฒนำเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

 
4.00 

 
4.00 

 
4.00 

 โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
- 

   

 โครงกำรอ่ืนๆ 
• โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ภำคอุตสำหกรรมเพ่ือกำรเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมระดับจังหวัด 
• กิจกรรมติดตำมประเมินผลนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ 

 
.08 

 
 

.312 

 
.08 

 
 

.312 

 
.08 

 
 

.312 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เสริมสร้ำงปัจจัยที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม 

โครงกำรที่ สอจ. ของบประมำณจังหวัด 
• โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำน
ประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป
เพ่ือยกระดับเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนสำกล 
(Standardization for SMEs) ส ำหรับ
กำรปรับตัวในยุควิถีใหม่ 

 
- 

 
- 

 
5.00 

 โครงกำรที่ สอจ. ขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณกระทรวง  กรม 
- 

   

 โครงกำรอ่ืนๆ 
• โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล
ภำคอุตสำหกรรมเพ่ือกำรเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมระดับจังหวัด 

 
.80 

 
.80 

 
.80 
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ส่วนที่ 4   ภำคผนวก  

4.1 โครงกำรแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงกำร) 
แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 1 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สู่กำรพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
1.ช่ือโครงกำร ศูนย์พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) จังหวัดสมุทรปรำกำร 
2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

         กระทรวงอุตสำหกรรม โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ได้ด ำเนินกำร
ศึกษำจัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศตำมกลุ่มพื้นท่ีจังหวัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 ดังนี ้
 1. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ได้ศึกษำเพื่อจัดท ำแผนแม่บทพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2556 
จ ำนวน 5 จังหวัดน ำร่อง ของพื้นที่อุตสำหกรรมเดิม ได้แก่  จั งหวัด
สมุทรปรำกำร สมุทรสำครและระยอง และพื้นที่อุตสำหกรรมใหม่ ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำและปรำจีนบุรี ตำมมิติและคุณลักษณะกำรพัฒนำ 5 มิติ 
(มิติกำยภำพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติกำรบริหำร
จัดกำร) 20 ด้ำน 
 2. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ได้ขยำยพื้นที่ศึกษำจัดท ำแผนแม่บท
พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดที่มีอุตสำหกรรมหนำแน่น
และที่มีศักยภำพสูงในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเพิ่มเติมใน จ ำนวน 10 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี นครปฐม ปทุมธำนี รำชบุรี  พระนครศรีอยุธยำ 
สระบุรี นครรำชสีมำ ขอนแก่น สุรำษฎร์ธำนีและสงขลำ 
 3. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกพื้นท่ีเป้ำหมำย 18 พื้นท่ี 
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศของ 15 
จังหวัดที่ได้จัดท ำแผนแม่บทเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศไว้แล้ว และได้จัดท ำ
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยจังหวัดมุกดำหำร สระแก้ว ตำก และ
ตรำด จัดท ำระบบกำรประเมินระดบัควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และ
จัดตั้งศูนย์พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศส่วนกลำงและส่วนจังหวัด 
 4. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2561 ได้จัดตั้งคณะท ำงำน
เครือข่ำยอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) และได้จัดท ำโครงกำรเพื่อ
ส่งเสริมและยกระดับควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่
อย่ำงต่อเนื่อง 
 ดังนั้น เพื่อให้ เป้ำหมำย (Milestone) ของกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
มอบหมำยให้ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดในพื้นที่ ในฐำนะหน่วยงำน
รับผิดชอบกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ด ำเนินกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ตัว ช้ีวัด ซึ่ งจังหวัดได้คัดเลือกพื้นที่ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ คือ พื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู ครอบคลุมต ำบลบำงปู 
ต ำบลบำงปูใหม่  ต ำบลท้ำยบ้ำนและต ำบลท้ำยบ้ำนใหม่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจั งหวัด
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สมุทรปรำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรศูนย์พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Center) จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดกำรเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับกำรกำรตรวจประเมินควำมเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศตำมระบบกำรประเมินระดับควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 และเพื่อเป็นหน่วยงำนหลักในกำรช้ีแจงข้อมูล
ตัว ช้ีวัดควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิ เวศที่ เกี่ยวข้องกับโรงงำน
อุตสำหกรรมและภำคส่วนต่ำง ๆ กำรผลักดันกำรท ำงำนของคณะท ำงำน
เครือข่ำยอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco Network) และรำยงำนผลกำรส่งเสริม 
ยกระดับ และพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในภำพรวมของจังหวัด รวมถึง
ร่วมผลักดันกำรบูรณำกำรท ำงำนขับเคลื่อนควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศของภำคส่วนต่ำงๆ   

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1) เพื่อช้ีแจงข้อมูลตัวช้ีวัดควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงำนอุตสำหกรรมและภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรร่วมกันผลักดันกำรบูรณำกำร
ท ำงำนขับเคลื่อนควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศของภำคส่วนต่ำงๆ   ให้
เกิดเป็นรูปธรรมมำกข้ึน 
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 
ด้ำน 41 ตัวช้ีวัด ของพื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อ
ขอรับกำรตรวจประเมินควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศตำมระบบกำร
ประเมินระดับควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
3) เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนอย่ำงมสี่วนร่วมของคณะท ำงำนเครือข่ำย
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัด
สมุทรปรำกำร และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ี ในกำรร่วมมือกัน
ส่งเสริม ยกระดับและพัฒนำพื้นทีเ่ป้ำหมำยของจังหวัดสมุทรปรำกำร ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่กำรเปน็เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศระดับที่ 3 
Resource efficiency (ประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร) ที่มีกำรใช้
ทรัพยำกรต่ำงๆ ซึ่งมีอยู่อย่ำงจ ำกดัในลักษณะที่ส่งเสริมใหเ้กิดควำมยั่งยืน 
4) เพื่อส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำสู่ระบบบริหำรจัดกำรระดับสำกล
หรือระดับประเทศ เช่น อุตสำหกรรมสีเขียว กำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรม
ให้มคีวำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบกำรจัดกำรอื่นท่ีเทียบเท่ำ  
5) เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำร
และกำรรำยงำนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศในภำพรวมของจังหวัด
และช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต 
      1. ศูนย์พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco center) จังหวัด
สมุทรปรำกำร มีข้อมูลตำมตัวช้ีวัดเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
สมุทรปรำกำร 5 มิติ 20 ด้ำน 41 ตัวช้ีวัด เพื่อรองรับกำรตรวจประเมินควำม
เป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศตำมระบบกำรประเมินระดับควำมเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
      2. ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
เทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ท้ำยบ้ำน และท้ำยบ้ำนใหม่) 
รวมถึงคณะกรรมกำรฯ และคณะท ำงำนฯ รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำร
และร่วมกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ตำมตัวช้ีวัด 5 มติิ 
20 ด้ำน 41 ตัวช้ีวัด 
      3. รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
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ผลลัพธ์  
      1. พ้ืนท่ีได้รับกำรส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
      2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนในพื้นที่ร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม เกิดพื้นที่ต้นแบบควำมร่วมมือในกำรมุ่งสู่เมืองอุตสำหกรรมน่ำอยู่ 
      3. ประชำชนในพื้นที่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (เทศบำลต ำบลบำงปู 
ประกอบด้วย ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ท้ำยบ้ำน และท้ำยบ้ำนใหม่) อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร รับรู้และมีควำมพึงพอใจต่อข้อมูล
ข่ำวสำรในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และน ำข้อคิดเห็น
ที่ได้ไปปรับปรุงวำงแผนต่อไป 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

1. ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ี
เทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ท้ำยบ้ำน และท้ำยบำ้นใหม่) 
รวมถึงคณะกรรมกำรฯ และคณะท ำงำนฯ เข้ำร่วมสัมมนำเพื่อรับฟังกำรชี้แจง
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่ำ 700 คน 
2. ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ี
เทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ท้ำยบ้ำน และท้ำยบำ้นใหม่) 
รวมถึงคณะกรรมกำรฯ และคณะท ำงำนฯ เข้ำร่วมสัมมนำ เพื่อติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมอืงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จ ำนวน 500 รำย 
3. มีข้อมูลตำมตัวช้ีวัดกำรเป็นเมอืงอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ตัวช้ีวัด 5 มิติ 20 
ด้ำน 41 ตัวช้ีวัด (พื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู ประกอบด้วย ต ำบลบำงปู บำงปู
ใหม่ ท้ำยบ้ำน และท้ำยบำ้นใหม่) เพื่อรองรับกำรตรวจประเมินควำมเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศตำมระบบกำรประเมินระดับควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
4. จัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด
สมุทรปรำกำร จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  
     4.1 เพื่อเห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศพ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัด
สมุทรปรำกำร และคณะท ำงำนเครือข่ำยอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Network) พื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร 
     4.2 เพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  ปี (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 
 

1. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศในพื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร ให้กับโรงงำน
อุตสำหกรรม รวมถึงส่วนรำชกำร ท้องถิ่น ประชำชน และภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อช้ีแจงข้อมูลตัวช้ีวัดควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ
โรงงำนอุตสำหกรรมและภำคส่วนต่ำง ๆ และร่วมบูรณำกำรท ำงำนขับเคลื่อน
ควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และส่งเสริมให้โรงงำนเข้ำสู่ระบบบริหำร
จัดกำรระดับสำกลหรือระดับประเทศ เช่น อุตสำหกรรมสีเขียว กำรส่งเสริม
โรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ระบบกำร
จัดกำรอื่นที่เทียบเท่ำ โดยจัดสัมมนำ 7 ครั้ง ๆ ละ 100 รำย  
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2. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้กับโรงงำนอุตสำหกรรม ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ (เทศบำลต ำบลบำงปู อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร รวมถึงส่วนรำชกำร 
ท้องถิ่น ประชำชน และภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จ ำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 100 
รำย 
3. กำรรวบรวมข้อมลูตำมตัวช้ีวัดกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (พื้นที่
เทศบำลต ำบลบำงปู ประกอบด้วย ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ท้ำยบ้ำน และท้ำย
บ้ำนใหม่) เพื่อรองรับกำรกำรตรวจประเมินควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศตำมระบบกำรประเมินระดับควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย ตัวช้ีวัด 5 มิติ 20 ด้ำน 41 ตวัช้ีวัด 
4. ประชุมคณะกรรมท ำงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
พื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อน ำเสนอแผนกำรท ำงำน 
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 ครั้ง 

9.งบประมำณ 4,000,000 บำท  (สี่ล้ำนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
1. ช่ือโครงกำร ส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีวเมืองอตุสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

(พ้ืนท่ีเทศบำลต ำบลบำงปุ) และก ำหนดแนวป้องกันโดยรอบ(Protection 
Strip) หรือแนวพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

   เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือเมืองที่มีกำร
เจริญเติบโตโดยมีอุตสำหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และมีควำม
สมดุลกับกำรพัฒนำทำงสังคม และควำมเป็นอยู่ของประชำชนโดยมีผลกระทบ
ต่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ ำ ซึ่งวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด
ควำมเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศได้ ได้แก่ กำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ออกแบบเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนำกำร พื้นที่โล่ง  และพื้นท่ีแนวป้องกัน
มลพิษ 
    ปัจจุบันพื้นที่อุตสำหกรรมหนำแน่นในหลำยๆ พื้นที่ ยังให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์รวมไปถึงกำรจดัท ำแนวป้องกันมลพิษ (Buffer Zone) ใน
พื้นที่ไม่มำกนัก รวมไปถึงสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวยังน้อยอยู่มำก  ท ำให้เขตโรงงำน
อุตสำหกรรมและชุมชนบริเวณข้ำงเคียงไม่มีกำรแบ่งสัดส่วนที่แยกกันอย่ำง
ชัดเจน  นอกจำกนี้กำรมีอำคำรสูงตั้งอยู่อย่ำงหนำแน่น ท ำให้เกิดกำรสะสม
ของมลพิษและกำรสะสมควำมร้อนภำยในเมืองหรือปรำกฎกำรณ์ภำวะควำม
ร้อน (Urban Heat Island) ด้วย 
    ดังนั้น  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำและจัดท ำหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด
เกี่ยวกับแนวป้องกันโดยรอบ (Protection Strip) และแนวพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone) ที่เหมำะสมกับประเภทโรงงำนที่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่
อุตสำหกรรมหนำแน่น เพื่อใช้พิจำรณำประกอบกำรวำงผังและจัดท ำผังเมืองที่
เหมำะสมและเป็นแนวป้องกันมลพิษ ระหว่ำงโรงงำน ชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. เพื่อศึกษำและจัดท ำหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับแนวป้องกันโดยรอบ 
(Protection Strip) และแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียว
ในภำคอุตสำหกรรมและพื้นท่ีโดยรอบ  
2. ผู้ประกอบกำรไดร้ับควำมรู้และตระหนักถึงกำรเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว และพื้นที่
แนวป้องกันมลพิษจำกกำรประกอบกิจกำร 
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3. ส่งเสริมใหส้ถำนประกอบกำรมกีำรปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
และพื้นที่แนวป้องกันมลพิษจำกกำรประกอบกิจกำร 
4. เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสถำน
ประกอบกำร 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร ผลผลิต (Output) 
1. แนวทำงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์และออกแบบกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว รวมทั้ง
พื้นที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ทำ้ยบ้ำน
และท้ำยบ้ำนใหม่) อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำรที่เหมำะสมกับศักยภำพ
ของพื้นที ่1 งำน 
2. ผู้ประกอบกำรมีควำมตระหนักถึงกำรเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว และพื้นท่ีแนว
ป้องกันมลพิษจำกกำรประกอบกิจกำร 100 รำย 
3. สถำนประกอบกำรร่วมมือกับชุมชนให้ควำมส ำคญัต่อกำรเพิ่มสัดส่วนพ้ืนท่ี
สีเขียวและพื้นท่ีโล่งในพื้นที่เขตเทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ 
ท้ำยบ้ำนและท้ำยบ้ำนใหม่) อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 20 โรงงำน  
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สถำนประกอบกำรและชุมชนรว่มกันพัฒนำพื้นที่ไปสู่กำรเป็นเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 20 โรงงำน 

5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 1. แนวทำงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์และออกแบบกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว รวมทั้ง
พื้นที่โล่งในพื้นที่เขตเทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ทำ้ยบ้ำน
และท้ำยบ้ำนใหม่) อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำรที่เหมำะสมกับศักยภำพ
ของพื้นที ่1 งำน 
2. ผู้ประกอบกำรมีควำมตระหนักถึงกำรเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว และพื้นท่ีแนว
ป้องกันมลพิษจำกกำรประกอบกิจกำร 100 รำย 
3. สถำนประกอบกำรร่วมมือกับชุมชนให้ควำมส ำคญัต่อกำรเพิ่มสัดส่วนพ้ืนท่ี
สีเขียวและพื้นท่ีโล่งในพื้นที่เขตเทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ 
ท้ำยบ้ำนและท้ำยบ้ำนใหม่) อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 20 โรงงำน  

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 

8. กิจกรรมที่ส ำคญั 1. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์โครงกำร อบรม/สัมมนำให้ควำมรู้ และรับสมัคร
สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2. ส ำรวจพื้นที่สี เขียว  และแนวป้องกันหรือแนวกันชนระหว่ำงเขต
อุตสำหกรรมและชุมชน และก ำหนดพื้นที่ที่ควรมีกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้ง
ภำยในเขตอุตสำหกรรม และแนวพื้นที่แนวป้องกันหรือแนวกันชน 
3. รวบรวมข้อมูลวิธีกำรและผลกำรด ำเนินกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำรก ำหนด
แนวป้องกันมลพิษ (Protection Strip)  ที่ เหมำะสมตำมตำมประเภท
อุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยง รวมทั้งพื้นที่โล่งในพื้นที่อุตสำหกรรมหนำแน่น 
และน ำเสนอรูปแบบแนวทำงกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
พื้นที่กันชน (Protection Strip) ระหว่ำงโรงงำนกับชุมชนที่เหมำะสม 
4. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจัดท ำพื้นที่สีเขียว แนว
ป้องกัน (Protection Strip) ที่เหมำะสมตำมประเภทอุตสำหกรรมที่มีควำม
เสี่ยง โดยประสำนควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมและภำคชุมชนในกำร
ร่วมกันพัฒนำพ้ืนท่ีสีเขียว และพื้นท่ีแนวป้องกันหรือแนวกันชนในพ้ืนท่ี   
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9. งบประมำณ 1,700,000 บำท (หนึ่งลำ้นเจ็ดแสนบำทถ้วน) 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
1. ช่ือโครงกำร พัฒนำสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีกำรผลิตที่

สะอำด 3R 
2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

           จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้มีนโยบำยที่จะพัฒนำพื้นที่อุตสำหกรรมไปสู่
กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและ
นโยบำยของรัฐบำล และเพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ คณะกรรมกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน ได้ก ำหนดพื้นท่ีน ำร่อง ในกำรพัฒนำ คือ 
พื้นที่เขตเทศบำลต ำบลบำงปู (ต ำบลบำงปู บำงปูใหม่ ท้ำยบ้ำนและท้ำยบ้ำน
ใหม่) อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีเป้ำหมำยหนึ่งที่ส ำคัญ คือ กำร
ส่งเสริมและพัฒนำโรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่ำว ให้มีกำรจัดกำร
กำกอุตสำหกรรม กำรใช้พลังงำน กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและคว ำม
ปลอดภัยที่ดี  

ดังนั้น กำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดย
เทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำด 3R ด้วยกำรน ำของเสียที่ เกิดจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมมำสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้ำงแนวคิดในกำรน ำนวัตกรรม
เชิงสร้ำงสรรค์มำใช้ให้เกิดควำมคุ้มค่ำในด้ำนเศรษฐกิจ รวมทั้งลดปัญหำ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรมด้วย และในเกณฑ์และตัวช้ีวัด
กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 มิติด้ำน
สิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดที่ 9.1.1 อัตรำกำรน ำกำกของเสียอุตสำหกรรมกลับมำใช้
ใหม่ ได้ก ำหนดให้โรงงำนอุตสำหกรรมลดปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรม
ลดลง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. น ำวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วที่ได้จำกกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตทีส่ะอำด 3R มำสร้ำง
เป็นผลติภณัฑ์ใหม ่
 2. เพื่อสร้ำงแนวคิดในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เกิดควำม
คุ้มค่ำในด้ำนเศรษฐกิจ 
รวมทั้งลดปญัหำทำงด้ำนสิ่งแวดลอ้มให้แก่โรงงำนอุตสำหกรรม 
 3. เพิ่มมลูค่ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร 1. ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมเกดิควำมตระหนักและเล็งเห็นควำมส ำคัญใน
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้คุม้คำ่และเกดิประโยชน์สูงสุด 
2. ผู้ประกอบกำรมีรำยไดเ้พิ่มขึ้นจำกกำรน ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว น ำกลบัไปใช้ใหม่ 
3. ลดปริมำณวสัดุหรือสิ่งปฏิกลูจำกระบวนกำรผลติและเพิ่มมูลค่ำให้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 

5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 1. ผู้ประกอบกำรไดร้ับควำมรู้หลกั 3R Reduce Reuse Recycle 200 รำย 
2. โรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรแนะน ำในกำรด ำเนิน
กิจกรรม 3R จำกวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้ว สู่กำรพัฒนำเป็นผลติภณัฑ์จำกวสัดุที่ไม่ใช้
แล้ว 10 โรงงำน3. โรงงำนอุตสำหกรรมที่เขำ้ร่วมโครงกำรไดร้ับกำรพัฒนำ
สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ 10 ผลิตภัณฑ ์

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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7. ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 

8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร อบรม/สัมมนำให้ควำมรู้ และรับสมัครสถำน
ประกอบกำรที่มคีวำมพร้อม เข้ำรว่มโครงกำร 
2. จัดศึกษำดูงำนในประเทศให้กบัผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อให้
เกิดแนวคิดในกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น 
3. ท่ีปรึกษำลงพ้ืนท่ีในกำรให้ค ำแนะน ำแก่สถำนประกอบกำรที่เข้ำรว่ม
โครงกำร เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยีสะอำด 3R 
Reduce Reuse Recycle 
4. ศึกษำควำมคุม้ค่ำของกำรลงทนุผลิตภณัฑ์ กำรตลำดและกลุ่มเปำ้หมำย 
5. พัฒนำผลิตภณัฑ์จำกวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยสีะอำด 3R Reduce 
Reuse Recycle 
6. เผยแพร่ผลกำรด ำเนินโครงกำร เพื่อประชำสัมพันธ์ให้เห็นควำมส ำคัญของ
กำรลดปริมำณวสัดุหรือสิ่งปฏิกลูจำกระบวนกำรผลติและเพิ่มมูลค่ำให้วัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว 

9. งบประมำณ 4,000,000 บำท 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้รักษำดุลยภำพสภำพแวดล้อม รวมทั้งกำรผลิตสินค้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
1. ช่ือโครงกำร กำรสร้ำงพัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

จำกกำรเติบโตอยำ่งก้ำวกระโดดของอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด ท ำให้
เกิดสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เกิดปญัหำสังคมมำกมำย ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงซึ่งไดร้ับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำน
หลักในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ เล็งเห็นควำมส ำคัญของคนในพ้ืนท่ีโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยอุตสำหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นท่ี เพื่อเปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง 
ชุมชน ชำวบ้ำน ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ียั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีของจังหวัด 
2. เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำงสมรรถนะ และทักษะด้ำนกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศให้แก่เครือข่ำยฯ ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 
3. เพื่อสนับสนุนบทบำทกำรด ำเนินงำนให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ 
4. เพื่อสนับสนุนควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำรชุมชน และส่วนรำชกำร 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร 1. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำและส่งเสริมกำรประกอบกิจกำร
อุตสำหกรรมให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่ำงปกติสุข 
2. ประชำชน เยำวชน ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีองค์
ควำมรู้ และควำมตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3. ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมมีควำมใส่ใจและพัฒนำ ปรับปรุงโรงงำนให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร เกิดเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษส์ิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปรำกำร ไม่น้อยกว่ำ 
100 รำย 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 

8. กิจกรรมที่ส ำคญั 1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนประชำชน สถำนประกอบกำรอตุสำหกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำร่วมโครงกำร 
2. จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
3. รับสมัครสมำชิกเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. จัดตั้งเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวดัสมุทรปรำกำร และกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรระหวำ่งสมำชิกเครือข่ำยฯ โดยผ่ำน Application 

9. งบประมำณ 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนโรงงำนพัฒนำมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ รำยละเอียด 

1. ช่ือโครงกำร ยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมสีเขยีว Green Industry 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในปัจจุบันมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง เกิดมลพิษ
ต่ำงๆ เช่น น้ ำเสีย สำรมลพิษทำงอำกำศ ก๊ำซคำร์บอนมอนน๊อกไซด์ ก๊ำซ
ออกไซด์ของไนโตรเจน สำรประกอบ ไฮโดรคำร์บอน ฝุ่นละออง สำรตะกั่ว 
และก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และขยะมูลฝอย หำกไม่มีกำรจัดกำร ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นแนวทำงที่เกิดจำกควำมตระหนักถึง
กำรป้องกันผลกระทบด้ำนลบจำกกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ที่ต้องแลกกับกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและกำร เสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
องค์กรต่ำงๆ ได้ใช้แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นกรอบในกำรด ำเนิน
ธุรกิจปัจจุบันและอนำคตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เกิด
ภำพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสำหกรรม เกิดกำรสร้ำงงำนและควำม
ปลอดภัย ลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน และสร้ำงโอกำสทำงตลำด 
กิจกรรมต่ำงๆ ทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยสู่ควำมยั่งยืนของ
องค์กร ดังนั้น จึงต้องน ำแนวควำมคิดเรื่องอุตสำหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) มำใช้ เพื่อยกระดับมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและคุณภำพสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร ๑) เพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ให้เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่สูงข้ึน  
2) เพื่อให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า  
3) เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการและพนักงานมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และสร้าง
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ภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่อชุมชนที่อยู่
โดยรอบ         

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร ผลผลิต 
       1) ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับกำรรับรองเป็น “อุตสำหกรรมสเีขียว” ระดับที่ 
1 จ ำนวน 1,200 โรงงำน ระดับที่ 2 จ ำนวน 250 รำย และเตรยีมควำม
พร้อมสู่ระดับ 3 ข้ึนไป 50 โรงงำน 
 2) ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เกีย่วกำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่ีมี
กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักกำรของอุตสำหกรรมสี
เขียว (Green Industry) จ ำนวน 1,500 โรงงำน 
ผลลัพธ์  
      1) สถำนประกอบกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรผลติที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนมำกขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดตอ่ชุมชน
มำกขึ้น 
      2) สถำนประกอบกำรที่ได้รบัรองอุตสำหกรรมสีเขียว ต้องยดึมั่นในกำร
ประกอบกิจกำรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงตอ่เนื่องและมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
      3) เกิดภำพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสำหกรรมที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม ส่งผลใหเ้กิดควำมเข้ำใจท่ีดีและกำรยอมรบัระหวำ่งอุตสำหกรรม
และชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

1. ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้ และสำมำรถเตรียมพร้อมในกำรพัฒนำสถำน
ประกอบกำรเข้ำสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว Green Industry มำกข้ึน โดย
มีผู้เข้ำรวมสมัมนำจ ำวน 200 รำย 
2. สถำนประกอบกำรสำมำรถยกระดับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขยีว ตำม
เกณฑ์ก ำหนดอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับ 1 จ ำนวน 1,200 โรงงำน ระดับที่ 
2 จ ำนวน 250 โรงงำน และเตรยีมควำมพร้อมสูร่ะดับ 3 ข้ึนไป 50 โรงงำน 
รวม 1,500 รำย 
3. ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมให้สำมำรถอยู่
ร่วมกับสังคมได้อยำ่งยั่งยืน โดยมผีู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวน 200 รำย   

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลำ  1 ตุลำคม 25563 – 30 กันยำยน 2564) 

8. กิจกรรมหลักของโครงกำร 1. สัมมนำให้ควำมรู้และเผยแพร่โครงกำร 
2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกยกระดับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว 
3. เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน และมอบใบรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว
สิ่งแวดล้อม 

9. งบประมำณ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร  
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หัวข้อ รำยละเอียด 

1. ช่ือโครงกำร โครงกำรอุตสำหกรรมคำร์บอนต่ ำ 

2. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

ปัจจุบันปัญหำสภำวกำรณ์โลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ได้ทวีควำมรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น ส่วน
หนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ดังนั้น กำรปรับตัว
ต่อผลกระทบและกำรลดก๊ำซเรือนกระจก จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นของประเทศที่
จะต้องมีกำรพัฒนำโครงกำรที่จะน ำไปสูก่ำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ภำยใต้กลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (Clean Development Mechanism: 
CDM) ให้บรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำย ตลอดจนพัฒนำขีดควำมสำมำรถ และ
ศักยภำพในกำรแข่งขันของภำคเอกชนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ด ำเนิน
โครงกำรที่มีส่วนช่วยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงยั่งยืน 

จากแนวคิดของมาตรการทางด้านสิ่ งแวดล้อมสมัยใหม่  
อุตสาหกรรมต้องมีการจัดท าข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงให้
ผู้บริโภคเห็นได้ในรูปแบบของ ฉลากสิ่งแวดล้อมท่ีมีพื้นฐานการประเมินวัฏจกัร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment :  LCA) ซึ่ งจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม/จัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิต การขนส่งการใช้งาน จนถึงการก าจัดซาก ดังนั้น การประเมินผลกระทบ
ในลักษณะนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลผลกระทบของผลิตภัณฑ์พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีใช้
เป็นวัตถุดิบในการเตรียมผลิตภัณฑ์ที่จะถึงมือผู้บริโภคต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ 
ผลที่ได้จากการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จะท าให้ผู้ผลิตได้เห็นถึง
ปริมาณทรัพยากร พลังงานที่ใช้ ปริมาณของเสียที่สูญเสียจากกระบวนการ
ผลิต ท าให้สามารถหาต้นทุนในการผลิตได้ และหาวิธีลดการใช้ทรัพยากร และ
พลังงานในการผลิตได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้  

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ในการปรับตัวกับมาตรการทางสิ่งแวดล้อม  
2. ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ความส าคัญกับการผลิตที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณคาร์บอนที่ผลิตภัณฑ์ส่งออกสู่
บรรยากาศ และท าให้สถานประกอบการมีแนวทางในการจัดท าฉลากลด
คาร์บอนต่อไป  
3. ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รบักำรรบัรองฉลำกคำร์บอนในจังหวัดสมุทรปรำกำร ไดร้ับ
กำรเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักมำกขึ้น  
4. ผู้บริโภคมีทำงเลือกเพิม่ขึ้นในกำรซื้อสินค้ำและบริกำร เพื่อเป็นกำรกระตุ้น
ให้ผู้ผลิตปรบัเปลีย่นวัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและพลังงำนที่ใช้ เพื่อ
ผลิตสินค้ำท่ีปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง 

4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงกำร ผลผลติ 
1. โรงงำนอุตสำหกรรมได้รับฉลำกคำร์บอน 10 โรงงำน 
ผลลัพธ์  
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1. บุคลำกรภำคอตุสำหกรรมมีควำมรู้เกี่ยวกับแนวคดิ และกำรค ำนวณ
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์ 200 รำย 
2. ผู้ประกอบกำร ประชำชน ภำครำชกำร ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ผลิตภณัฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 200 รำย  

5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร โรงงำนอุตสำหกรรมไดร้ับฉลำกคำร์บอน 10 โรงงำน 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7. ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 

8. กิจกรรมที่ส ำคญั 1. กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่สถำนประกอบกำรเรื่องคำร์บอนฟุตพริ้น 
และเชิญชวนสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
2. กิจกรรมกำรส ำรวจข้อมูล และให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกแก่สถำน
ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อขอรับรองฉลำกคำร์บอน 
3. กิจกรรมเผยแพร่ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

9. งบประมำณ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) 

10. ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 

แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
1.ช่ือโครงกำร กำรส่งเสรมิและพัฒนำตำมแนวทำงเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และ

เศรษฐกจิสเีขยีว (BCG Model) 
2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคณุภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเปำ้หมำย
กำรพัฒนำท่ียั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิตดิ้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิ
บำล  และกำรให้ทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคณุภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันประกอบกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 
(18) กำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนื ก ำหนดเป้ำหมำย ให้ควำมส ำคัญกับกำรเตบิโตอย่ำง
ยั่งยืนบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ให้ควำมส ำคญักับกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัตติำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำ อย่ำงสมดลุ มีเสถียรภำพ และ
ยั่งยืน อีกทั้งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ได้ก ำหนดแนวกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน โดยเน้นสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภำพของประชำชนและระบบนเิวศและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประเด็น (06) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่
จ ำเป็นต้องสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรไทยให้เป็น “ผู้ประกอบกำรยุคใหม่” 
ที่ก้ำวทันและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยแีละนวตักรรมในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ 
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โดยเฉพำะวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมเนื่องจำกกำรประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำรมีบทบำทส ำคัญต่อกำรกระตุ้นให้เศรษฐกจิเจรญิเติบโตและ
ควำมเข้มแข็งของผู้ประกอบกำรจะช่วยให้ประเทศอีกทั้งรัฐบำลได้มนีโยบำย 
BCG Model ซึ่งเป็นรูปแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำสร้ำงจุดแข็งของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ และยั่งยืนสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
พึ่งตนเอง สร้ำงภูมิคุ้มกัน ฟื้นตัวเร็วโดยพัฒนำเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภำพ มุ่งเน้นกำรใช้
ทรัพยำกรชีวภำพเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยเน้นกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง 
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ค ำนึงถึงกำรน ำวัสดุต่ำง 
ๆ กลับมำใช้ประโยชน์ให้มำกที่สุด เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็น
กำรพัฒนำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคมและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมได้
อย่ำงสมดุลให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน และเพื่อให้ผู้รับบริกำรมี
ผลิตภำพเพิ่มมำกขึ้น (ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขำยหรือรำยได้) ประกอบ
กับกระทรวงอุตสำหกรรม ได้มีกำรท ำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน ำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำใช้
กับกำรส่งเสริมพัฒนำภำคอุตสำหกรรม  

ด้วยเหตผุลดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
สมุทรปรำกำร ในฐำนะหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
ตลอดจนผู้ประกอบกำรเพื่อใหส้ำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจตำมนโยบำยของ
รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมส ำคญัและโอกำสในกำรพัฒนำและกำรส่งเสรมิ SME 
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ ในภำคกลำงจึง
มีควำมประสงค์ด ำเนินโครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำอุตสำหกรรมที่ยั่งยืนตำม
แนวคิด BCG เพื่อเปดิโอกำสให ้SMEs พัฒนำสถำนประกอบกำรใหม้ี
ประสิทธิภำพ ลดต้นทุนกำรผลิต สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์ และเติบโต
ได้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กรอบแนวคดิ BCG 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประขำรัฐอีก
ทั้งยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้กลุม่ผูล้งทุน (Investor) หน่วยงำนภำครฐั
ภำคเอกชนตลอดจนสถำบันกำรเงนิท่ีสนใจไดม้ีโอกำสเข้ำถึงกลุ่ม SME ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสรมิพัฒนำหรือให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้อย่ำง
ทั่วถึง 

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

เพื่อพัฒนำสถำนประกอบกำรที่เขำ้ร่วมโครงกำรโดยกำรลดต้นทุน
กำรผลิต สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์ และเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ภำยใต้
กรอบแนวคิด BCG 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต (Output) 
- เอสเอ็มอีได้รับกำรพัฒนำเพื่อเพิม่ประสิทธิภำพหรือเพิ่มมลูค่ำผลิตภัณฑต์ำม
กรอบแนวคิด BCG และมีบัญชีที่เป็นระบบและตรวจสอบได ้
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้รับกำรพัฒนำ มผีลติภำพเฉลี่ยหรอืผลติภณัฑม์ีมลูค่ำเพิ่มขึ้น 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

1. เอสเอ็มอไีดร้ับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพหรือเพิม่มลูค่ำผลติภัณฑ์
ตำมกรอบแนวคดิ BCG และมีบญัชีที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 20 กิจกำร 
2. ร้อยละ 70 ของผู้รับกำรพัฒนำ มีผลิตภำพเฉลีย่หรือผลิตภัณฑ์มีมลูค่ำเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (เช่น กำรลดต้นทุน/ลดของเสยี/เพิม่ยอดขำยหรือรำยได้ 
เป็นต้น) 
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6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 
 

1. วิเครำะห์กลุม่เป้ำหมำยเบื้องตน้จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 กิจกำร เพื่อจัดกลุ่ม
สถำนประกอบกำร 
ที่จะร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจชีวภำพ (Bio 
Economy) กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และกลุ่มเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) 
2. เขำ้ส ำรวจและวเิครำะห์กลุม่เป้ำหมำย 
3. จัดท ำแผนด ำเนินงำนให้ค ำปรกึษำแนะน ำเชิงลึกแก่สถำนประกอบกำรโดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 กิจกำร 
4. ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึก ตำมแผนที่ก ำหนดไวเ้พื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพ หรือเพิ่มมูลค่ำของผลิตภณัฑ์ตำมแนวคิด BCG 
5. คัดเลือกและจดัท ำข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่เปำ้หมำยที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (SuccessCase) ของโครงกำร 

9.งบประมำณ 3,000,000 บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและ
ลดต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน 
1.ช่ือโครงกำร ส่งเสริมและเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคอุตสำหกรรมของจังหวัด

สมุทรปรำกำร 
2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ (ระยะ 20 ปี) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12 และยุทธศำสตร์จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสำมำรถ
พัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจ ำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำร
ผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้กับภำคอุตสำหกรรม ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
สมุทรปรำกำร เห็นว่ำโครงกำรส่งเสริมและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ภำคอุตสำหกรรมของจังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นโครงกำรที่จะส่งเสริมให้สถำน
ประกอบกำรในพื้นที่ พัฒนำไปสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำรแบบมืออำชีพ มีกำร
ผลิตที่มีคุณภำพมำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด สำมำรถลดต้นทุนกำร
ผลิต แข่งขันได้ในภำวกำรณ์ตลำดที่มีกำรแข่งขันสูงขึ้น อันจะส่งผลถึงควำม
ยั่งยืนทำงเศรษฐกิจในจัดหวัดและประเทศต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

   1) เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมในจังหวัดสมุทรปรำกำร ให้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและลด
ต้นทุน กำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน ใน 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ 2) 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  3) กำรปรับปรุงคุณภำพและพัฒนำงำน 4) กำร
ลดต้นทุน  และ5) กำรจดักำรสถำนประกอบกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   2) เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในภำคอุตสำหกรรมด้วยกำร
ประยุกตเ์ทคโนโลยี นวัตกรรม สนบัสนุนกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร เพื่อ
พัฒนำกระบวนกำรผลติ กระบวนกำรจัดกำรสถำนประกอบกำร  
  3) สร้ำงต้นแบบที่ดีเพื่อใช้เป็นต้นแบบควำมคิดให้กับผู้ประกอบกำร และ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้วยข้อมูล 
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  4) เพื่อผลักดันผู้ประกอบกำรไปสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำรแบบมืออำชีพ มี
กำรผลิตที่มีคณุภำพมำตรฐำน 

4.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

 ผลผลิต 
      1) สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับองค์ควำมรู้ และสำมำรถ
เพิ่มศักยภำพในกำรแข่ งขันของสถำนประกอบได้  ให้สำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพ/ลดต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงยั่งยืน ใน 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์ 2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  3) กำรปรับปรุงคุณภำพและ
พัฒนำงำน 4) กำรลดต้นทุน  และ5) กำรจัดกำรสถำนประกอบกำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2) จังหวัดสมุทรปรำกำรมีต้นแบบสถำนประกอบกำรเพื ่อใช้เป็น
ต้นแบบควำมคิดให้กับผู ้ประกอบกำรอื ่น ๆ ในกำรพัฒนำศักยภำพใน
แข่งขันของผู้ประกอบกำร ให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืนภำยใต้
ภำวะกำรแข่งขันที่สูงข้ึน 
ผลลัพธ์  
  1) สถำนประกอบกำรในจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้รับองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขัน จำกโรงงำนอุตสำหกรรมต้นแบบใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
เพิ่มขึ้น สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำง
ยั่งยืน  

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

1. จ ำนวนสถำนประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขัน จ ำนวน 20 รำย โดยตัวช้ีวดัขึ้นอยู่กับ
แผนงำนท่ีเลือก ไม่น้อยกว่ำ 40 แผนงำน จำก 5 แผนงำนหลักท่ีก ำหนด 
2. จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ไดร้ับองค์ควำมรู้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมต้นแบบท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร เกีย่วกับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขัน 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
8.กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร 
 

1. กิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกำรในกลุ่มพื้นที่เป้ำหมำยผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ รับสมัครและคัดเลือกสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 20 สถำนประกอบกำร  สถำนประกอบกำรละไม่น้อยว่ำ 2 แผนงำน   
2. กำรจัดจ้ำงผู้เช่ียวชำญที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อให้ค ำแนะน ำ 
กำรพัฒนำและยกระดับสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 20 
สถำนประกอบกำร สถำนประกอบกำรละไม่น้อยกว่ำ 2 แผนงำน จำก
แผนงำนกำรพัฒนำ 5 แผนงำนหลักของโครงกำร โดยแต่ละสถำน
ประกอบกำรจะต้องได้รับกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับศักยภำพ ปัญหำ และ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร โดยต้องผ่ำนเกณฑ์ตำมตัวช้ีวัดของแต่ละ
แผนงำนตำมที่ก ำหนด 
3. กิจกรรมเผยแพรผ่ลส ำเร็จของโครงกำร โดยกำรจดัสมัมนำถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ของผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้กับผู้ประกอบกำรและผู้ทีส่นใจ 
และมอบประกำศเกียรติคุณให้กับสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
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9.งบประมำณ 4,50๐,๐๐๐ บำท  (สี่ล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1.ช่ือโครงกำร ส่งเสริมและเผยแพรผ่ลติภณัฑ์อุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

           ปัจจุบัน  รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคญัในกำรขับเคลื่อน  SMEs สู่ยุค 4.0  
เพื่อให้เกิดกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยก ำหนดมำตรกำรพิเศษในกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนชุมชน  สร้ำงงำน  
สร้ำงโอกำส  สร้ำงรำยได้เศรษฐกจิฐำนรำก  เช่น  กำรส่งเสริมวสิำหกิจชุมชน   
และ SMEs  เพื่อรองรับ กำรท่องเที่ยวชุมชน    
 จังหวัดสมุทรปรำกำร  มีผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรม  
จ ำนวนมำกกว่ำ 7,000 รำย มีผูผ้ลิตชุมชน จ ำนวนมำกกว่ำ 400 รำย ซึ่ง
เป็นจังหวัดที่มีศักยภำพในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ที่มีคุณภำพ 
ได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  (มอก.)  และผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีมีอัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี  ในจังหวัดสมุทรปรำกำร และได้รับมำตรฐำนผลิตภณัฑ์
ชุมชน (มผช.) เป็นจ ำนวนมำก  

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปรำกำร และภำยนอกจังหวัด  
ได้รับทรำบและเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน    ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชน  เพื่อให้ควำมรู้แกผู่้ประกอบกำร
ในด้ำนมำตรฐำน กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงช่องทำง
กำรตลำด ตลอดจนประชำสัมพันธ์  เผยแพร่ และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑเ์ด่น 
ผลิตภณัฑ์ดี ของจังหวัดสมุทรปรำกำร  

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพื่อให้ควำมรู้แกผู่้ประกอบกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลติภัณฑ์ 
2. เพื่อเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  ให้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปรำกำร 
และภำยนอกจังหวัด   ได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรมและผลิตภณัฑ์
ชุมชนของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
3. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
4. ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

4.ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต : ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
            ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) วิสำหกิจชุมชน  เข้ำร่วมโครงกำร  
จ ำนวน 100 รำย 
ผลลัพธ์ : 1. ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม และผู้ผลิตอุตสำหกรรมชุมชน ให้
ควำมส ำคัญและผลิตผลิตภัณฑ์  ที่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มำกขึ้น 
อันจะส่งผลดี  ต่อผูบ้ริโภค   
           2. ผู้ประกอบกำร SMEs   ผู้ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมชุมชน (OTOP) 
สำมำรถเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของตน และเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกจิเพิ่มขึ้น 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร จ ำนวนผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม   ผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  วิสำหกิจชุมชน  เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 100 รำย 
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6.ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตรจ์ังหวัด และ
นโยบำยอื่น 

1.นโยบำยรัฐบำลได้ให้ควำมส ำคญัในกำรขับเคลื่อน  SMEs  สู่ยุค 4.0  
เพื่อให้เกิดกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ   
โดยก ำหนดมำตรกำรพิเศษในกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนชุมชน  สร้ำงงำน  
สร้ำงโอกำส สรำ้งรำยได้เศรษฐกิจฐำนรำก  เช่น  กำรส่งเสริมวสิำหกิจชุมชน 
และ SMEs เพื่อรองรับกำรท่องเทีย่วชุมชน    
2.ประเด็นยุทธศำสตร์ของจังหวัด ที่ 1 : ส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภำพเพื่อกำรแข่งขัน ในภูมิภำคอำเซียน   โดย
พัฒนำกระบวนกำรผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมรวมทั้ งอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มต้น 1 ตลุำคม 2563  สิ้นสดุวันท่ี 30 กันยำยน 2564 
8.กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร 
 

1.เชิญชวนผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  
ผู้ผลิตอุตสำหกรรมชุมชน (OTOP) วิสำหกิจชุมชน สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
2.จัดอบรมสมัมนำใหผู้้ประกอบกำรด้ำนกำรเพิ่มมลูค่ำและ ช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ กำรบรหิำรจดักำรธุรกิจ  ด้ำนมำตรฐำน มอก.  มำตรฐำน 
มผช. 
3.เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน 
ของจังหวัด  จ ำนวน 100 บูธ 

9.งบประมำณ จ ำนวน 2,50,000 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน)    
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
1.ช่ือโครงกำร กำรพัฒนำผลิตภณัฑโ์ดยใช้นวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภำพ 

ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และวสิำหกิจชุมชนเพื่อกำร
ปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล  
 

ภำคอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกำรสร้ำง
เศรษฐกิจรำยได้รวมของจังหวัด ซึง่ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
วัตถุดิบ แม้จะอยู่ในภำวะเศรษฐกจิชะลอตัวก็ตำม  จังหวัดสมุทรปรำกำรก็ได้
ให้ควำมส ำคญัในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของจังหวัดโดยก ำหนดเป็นประเด็น
ยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดให้ทันต่อกำรปรับตัวเพื่อ
เตรียมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพฒันำประเทศไทย 4.0 ประกอบกับ
สภำวกำรณ์แข่งขันธุรกิจในปัจจุบนัมีกำรเปลี่ยนแปลงไปสูรู่ปแบบกำรค้ำเสรี
มำกขึ้น  เป็นผลใหเ้กิดกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนมำตรกำร
เกี่ยวกับมำตรฐำนกระบวนกำรผลติ คุณภำพสินค้ำ ตลอดจนควำมปลอดภัย
และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม นับว่ำรนุแรงข้ึนเรื่อย ๆ ไม่ว่ำจะเป็นธุรกจิในจังหวัด
ให้ทันต่อกำรปรับตัวเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ประกอบกับตัวกลำงระดับประเทศหรือส่งออก ซึ่งธุรกิจต้องรีบหันมำพัฒนำ
องค์กรด้วยควำมหวังว่ำจะน ำพำธรุกิจให้อยู่รอดและเจรญิก้ำวหน้ำ กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้อุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตรขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม ในจังหวัดปทุมธำนี ส่วนใหญ่ไดร้ับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก 
เนื่องจำกยังขำดกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรผลติ คุณภำพผลิตภณัฑ์ กำร
บริหำรจดักำร ตลอดจนกำรยกระดับมำตรฐำนของสถำนประกอบกำร และ
ผลิตภณัฑ์สูม่ำตรฐำนสำกล ซึ่งขำดองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และคำ่ใช้จ่ำยที่
จะพัฒนำด้วยตนเอง และหำกสถำนประกอบกำร ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
จำกหน่วยงำนภำครัฐ ก็จะสำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันในตลำดทั้งใน
และต่ำงประเทศ ส่งผลใหเ้กิดกำรสร้ำงรำยได้เพิ่ม และมลูค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
แก่จังหวัดสมุทรปรำกำร 



  

แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2564 60 

 

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs ,วิสำหกิจชุมชน, ให้เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2. เพื่อพัฒนำผลิตภณัฑ์และบรรจภุัณฑ์  
3. เพือ่พัฒนำศักยภำพก ำลังแรงงำนในอุตสำหกรรมอำหำรและเกษตร 
4. เพื่อให้ผู้ประกอบกำร SMEs ,วสิำหกิจชุมชนปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม ่     

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต (Output) 
1. มีผลิตภัณฑ์สินค้ำเกษตรแปรรปูได้รับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เชิง
นวัตกรรม จ ำนวน 20 ผลติภณัฑ ์
2. สถำนประกอบกำรในจังหวัดจงัหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 20 แห่ง  มีศักยภำพ
เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม(SMEs) วิสำหกิจชุมชนและ OTOP 
สำมำรถเพิ่มมลูค่ำของผลิตภณัฑซ์ึง่ท ำให้เศรษฐกิจของจังหวัดมีมลูคำ่สูงขึ้น 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

- ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม(SMEs) วิสำหกิจชุมชนและ OTOP  
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรด ำเนินกจิกำร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
เศรษฐกิจของจังหวัด อย่ำงน้อยรอ้ยละ 20 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 
 

1. พัฒนำผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้ำงนวัตกรรมใหม ่
2. อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ให้กับกลุม่เป้ำหมำย 
3. ด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และแปรรูปด้วยนวัตกรรมใหม่ จ ำนวน 20 
ผลิตภณัฑ ์
4.  ทดสอบตลำดอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ภำยในประเทศ 
5. ท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำน/ นวัตกรรมใหม ่

9.งบประมำณ 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
1.ช่ือโครงกำร ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อก้ำวสู่เศรษฐกิจชุมชนเขม้แขง็บน

พื้นฐำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

            ตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอันมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
คือกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมติิ รวมทั้งกำรเพิ่ม
ศักยภำพของผู้ประกอบกำร กำรปรับรูปแบบวิธผีลิตและกำรด ำเนนิธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด และตำมนโยบำยหลักของรัฐบำลในกำร
พัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำกด้วยกำรส่งเสริมวสิำหกิจชุมชนและ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรยกระดับกำรผลิตของผู้ประกอบกำร 
OTOP ในกำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำผลติภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
ร่วมกับสร้ำงควำมเขม้แข็งของผู้ประกอบกำร OTOP ด้วยกำรประยกุต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงตลำด
ที่หลำกหลำยมำกข้ึน ซึ่งจะช่วยสรำ้งเศรษฐกิจชุมชนที่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่มำกข้ึน 
             ดังนั้น ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้
ด ำเนินกำรกิจกรรมพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนคุณภำพผลิตภัณฑ ์OTOP 
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(Sure OTOP) เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิและยกระดับกำรผลติผู้ประกอบกำร 
OTOP ให้มีคุณภำพมำตรฐำน ร่วมกับสนับสนุนประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรเพิม่ผลติภำพหรือสงมลูค่ำเพิม่ให้กับผลิตกณัฑ์ 
ซึ่งกิจกรรมพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนคณุภำพผลติภณัฑ์ OTOP จะส่งผล
ให้เกิดกำรขับคลื่อนผู้ประกอบกำร OTOP ให้มีกระบวนกำรผลิตทีม่ีมำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับ มีกำรควบคุมกระบวนกำร ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมน ำเชือ่ถือให้กับ
ผู้บริโภคมำกข้ึน รวมถึงกิจกรรมดงักล่ำวจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบกำร 
OTOP ให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมผลิตภำพและใช้ทรัพยำกร
อย่ำงคุ้มค่ำตำมแนวทำงของเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นกำรส่งเสรมิให้
ผู้ประกอบกำร OTOP ได้ยกระดับกำรผลิต สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงตลำดที่
หลำกหลำยช่องทำงมำกข้ึน และกำ้วสู่เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐำนกำร
พัฒนำท่ียั่งยืนต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตของผู้ประกอบกำร OTOP ให้มีคุณภำพ
สอดคล้องตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) หรือท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับ
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรเพิ่มผลิตภำพหรือสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสู่กำรขอใบรับรองแสดงเครือ่งหมำย
มำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชน หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
2. เพื่อให้ผู้ประกอบกำร SMEs ,วสิำหกิจชุมชนปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม ่(New 
Normal) 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต (Output) 
1. ผู้ประกอบกำร OTOP จ ำนวน 30 แห่ง  ในจังหวัดไดร้ับควำมรูแ้ละได้รับ
ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพัฒนำ กระบวนกำรผลิตให้มีคณุภำพสอดคลอ้งตำม
มำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) หรือท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรเพิม่ผลติภำพหรือสร้ำงมูลคำ่เพิ่มใหก้ับ
ผลิตภณัฑ ์
2. ผู้ประกอบกำร OTOP จ ำนวน 30 แห่ง  ในจังหวัดมีศักยภำพเพิม่ขึ้น 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้ประกอบกำร OTOP ไดร้ับกำรพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมและ Pre-
Audit เพื่อให้ไดเ้ข้ำสู่กำรขอรับรองมำตรฐำนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม(SMEs) วิสำหกิจชุมชนและ OTOP และมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในกำรด ำเนินกิจกำร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด
ปทุมธำนี อย่ำงน้อยร้อยละ 10 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

1. ผู้ประกอบกำร OTOP ไดร้ับกำรพัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมและ Pre-
Audit เพื่อให้ไดเ้ข้ำสู่กำรขอรับรองมำตรฐำนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม(SMEs) วิสำหกิจชุมชนและ OTOP และมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในกำรด ำเนินกิจกำร และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด
อย่ำงน้อยร้อยละ 10   
2. จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ไดร้ับกำรพัฒนำมีผลิตภำพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 
 

1. คัดเลือกกลุม่เป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำและยกระดบัมำตรฐำน
คุณภำพผลติภณัฑ์ OTOP และคัดเลือกกลุม่เป้ำหมำยที่มีศักยภำพจ ำนวนไม่
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น้อยกว่ำ 30 รำย เข้ำร่วมกำรใหค้ ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึก เพื่อพัฒนำและ
ยกระดับมำตรฐำนคณุภำพผลิตภณัฑ์ OTOP 
2. อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนคณุภำพผลติภัณฑ์ 
OTOP ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกและเตรียมควำมพร้อมกำรพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตใหม้ีคณุภำพสอดคล้องตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) หรือท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ฮำลำล อย. GMP HACCP ISO เป็นต้น ร่วมกับส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรเพิม่ผลติภำพหรือสร้ำงมูลคำ่เพิ่มใหก้ับ
ผลิตภณัฑ ์
4. จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนต้นแบบกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนผลิตภณัฑ์
ชุมชนให้กับผู้ประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 1 ครั้ง            
5. จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรและแสดงนิทรรศกำรเผยแพรค่วำมส ำเรจ็ของ
กิจกรรม หรือจัดกิจกรรมประกวดรำงวัล (ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประกวด 
และมีคณะกรรมกำรตดัสินกำรประกวด หรือในรูปแบบอ่ืนๆ จ ำนวน 1 ครั้ง 

9.งบประมำณ 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 
1.ช่ือโครงกำร ยกระดับขดีควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs ด้วยเทคโนโลยี Digital 
2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

สถำนกำรณ์โควดิที่เกิดขึ้นท ำให้สถำนประกอบกำรหลำยแห่งประสบ
ปัญหำอย่ำงรุนแรงและประเด็นส ำคัญ คือ กำรตลำด ซึ่งในส่วนของ
ผู้ประกอบกำรเองยังไมส่ำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่จ ำเป็นต้องเปลีย่นไป กระทรวงอุตสำหกรรมเป็นอีกหน่วยงำนที่มี
บทบำทในกำรพัฒนำส่งเสริม SMEs จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเร่งด ำเนินกำร
ยกระดับขดีควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร เพื่อยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีและดิจทิัลที่เป็นเครื่องมือในกำรปรับตัวของยุค
ปัจจุบัน สอจ.ปทุมธำนี จึงเห็นควรจัดท ำโครงกำรเพื่อยกระดบัเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งให้ผู้ประกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในจังหวัด
ปทุมธำนีมีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันและเป็นภมูิคุ้มกันใหส้ถำนประกอบกำร 
ประกอบธุรกิจให้เขำ้กับยุค New Normal 

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจผู้ประกอบกำร SME ด้วย Technology Digital 
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ SMEs ในจังหวัดปทุมธำนี  

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต (Output) 
- สถำนประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบทำงธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง/แผนงำน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- จ ำนวนรูปแบบทำงธุรกิจ ไดร้ับกำรปรับเปลี่ยนด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

- สถำนประกอบกำรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรมีมูลค่ำเพิ่มกำรปรับเปลี่ยนรปูแบบทำง
ธุรกิจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
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8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 
 

1. ประชำสัมพันธ์รับสมัครสถำนประกอบกำรที่ ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โควิด ต้องกำรเพิ่มช่องกำรทำงกำรตลำด ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล จ ำนวน 30 รำย                                                                            
3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทลัในกำร
ปรับเปลีย่นรูปแบบทำงธุรกจิด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล จ ำนวน 30 รำย 
4. ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ กับกำรประยุกต์ใช้ Digital platform 
ทำงกำรตลำดจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องทำง และติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 

9.งบประมำณ 6,000,000 บำท (หกล้ำนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 

 

แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำปัจจัยท่ีเอ้ือต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้ำงปัจจัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม 
1.ช่ือโครงกำร กำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตรแปรรปูเพื่อ

ยกระดับเข้ำสูร่ะบบมำตรฐำนสำกล (Standardization for SMEs) ส ำหรับ
กำรปรับตัวในยคุวิถีใหม ่

2.ควำมส ำคญัชองโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 
 

          ปัจจุบันโลกของเรำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เรำก ำลังก้ำว
เข้ำสู่ “โลกยุคใหม่” ที่มิติควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม 
ระหว่ำงภูมิภำคและกลุ่มประเทศ ขับเคลื่อนอยู่บนพลังของดิจิทัลและ
เทคโนโลยีที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูง ประกอบกับกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก ที่ก ำลังจะมำถึงในเรื่องของจ ำนวนประชำกรโลกที่เพิ่ม
สูงขึ้น รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของทั่วโลก  
           ซึ่งภำยใต้นโยบำย Thailand 4.0 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของ
รัฐบำลนั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในประเทศ 
กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลมำกขึ้น และปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของ
ประเทศด้วยกำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและแข่งขันได้
ในตลำดโลก เพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยหลุดพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงไปสู่
ประเทศรำยได้สูงที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ภำยใต้กำรก้ำวเข้ำสู่ยุค 
4.0 รัฐบำลจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 
อุตสำหกรรม (New Engine of Growth) โดยอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร
และเกษตรเป็น 1 ใน 10 ของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ใน First S-Curve ที่
ประเทศไทยสำมำรถผลักดันเพื่อให้เกิดกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในระยะ
สั้นและระยะกลำงได้ทันทีด้วยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปัจจัยผลิต โดยกำร
วิจัยและพัฒนำ กำรต่อยอดอุตสำหกรรมอำหำรไปสู่อุตสำหกรรมอำหำรเพื่อ
อนำคต ด้วยกำรน ำเอำเทคโนโลยีขั้นสูงมำใช้ในกระบวนกำรผลิตอำหำรและ
เทคโนโลยีด้ำนอำหำร ซึ่งนับว่ำมีบทบำทส ำคัญในกำรผลักดันเศรษฐกิจของ
ไทยให้มีกำรขยำยตัวและเติบโตสูง  
 ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศเป็นอุตสำหกรรมที่มี
มูลค่ำเพิ่มค่อนข้ำงต่ ำ กำรส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้ำทำงกำรเกษตรหรือกำร
แปรรูปโดยไม่ได้ ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอำหำรของประเทศโดยใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จึงเป็นโอกำสและควำมท้ำทำยในกำรเพิ่มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
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โดยเฉพำะกระแส (Trend) ของอุตสำหกรรมอำหำรที่หลังจำกนี้ผู้บริโภคให้
ควำมใส่ใจในกำรเลือกอำหำรที่มีกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน (Standard) 
โดยใช้ระบบมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ อำทิ ISO GMP HACCP Halal และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และพัฒนำผลิตภำพต่อกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถกำรยกระดับสถำนประกอบกำรให้มีศักยภำพ ซึ่งเป็นเท
รนด์อำหำรที่จะมำในอนำคตภำยใต้กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกอุตสำหกรรมเดิมที่มี
กำรส่งออกในรูปวัตถุดิบเป็นหลักไปสู่อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง รวมถึง
เกษตรอินทรีย์ ที่ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมำให้ควำมส ำคัญในเรื่องควำม
ปลอดภัยด้ำนอำหำรและโภชนำกำรมำกขึ้น ประกอบกับประเทศไทยมีกำร
ผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตร เช่น ข้ำว มันส ำปะหลัง อ้อย เป็นจ ำนวนมำก ซึ่ง
ผลิตผลทำงกำรเกษตรเหล่ำนี้จะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่ส ำคัญในกำรผลิตสำรให้
ประโยชน์เชิงหน้ำที่ชนิดต่ำงๆ โดยใช้วิธีทำงเทคโนโลยีชีวภำพและเทคโนโลยี
ขั้นสูงอื่นๆ และนอกจำกนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรชีวภำพที่
หลำกหลำย เช่น สมุนไพร จุลินทรีย์สำยพันธุ์ต่ำงๆ ซึ่งมีศักยภำพในกำรน ำมำ
ผลิตสำรให้ประโยชน์เชิงหน้ำที่ที่มีมูลค่ำสูง โดยที่แนวทำงกำรด ำเนินงำน
เหล่ำนี้ล้วนสอดรับและช่วยสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ (Bio economy) เพื่อกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่ 
Thailand 4.0  
            กำรพัฒนำส่งเสริมและพัฒนำระบบมำตรฐำนสำกล ในสถำน
ประกอบกำรให้แก่วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม(SMEs) อุตสำหกรรม
อำหำรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง
อุตสำหกรรมต่อยอดซัพพลำยเชนและอุตสำหกรรมสนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง จึงมี
ควำมส ำคญัอย่ำงมำกต่อประเทศไทยท่ีเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่ง
ผลิตอำหำรทีส่ ำคัญแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้น เพื่อให้กำรส่งเสรมิ สนบัสนุน และ
พัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดปทุมธำน ี  จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนสำกล  (Standardization for SMEs) เพื่อ
ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปไดม้ีกำรน ำระบบ
มำตรฐำนสำกลเข้ำไปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และพัฒนำผลติภำพต่อกำร
ด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถกำรยกระดับสถำนประกอบกำรให้มี
ศักยภำพในกำรขยำยโอกำสทำงกำรตลำดและสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ 

3.วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำระบบมำตรฐำนสำกลให้แก่วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) 
2. เพื่อให้ผู้ประกอบกำร SMEs ปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

4. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงกำร 
 

ผลผลิต (Output) 
- ผู้ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) อุตสำหกรรม
อำหำรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง
อุตสำหกรรมต่อยอดซัพพลำยเชนและอุตสำหกรรมสนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง 
จ ำนวน 20 แห่ง ในจังหวัด ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำมีผลิตภำพเพิ่มขึ้น
จ ำนวน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผู้ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) อุตสำหกรรม
อำหำรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง
อุตสำหกรรมต่อยอดซัพพลำยเชนและอุตสำหกรรมสนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง 
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จ ำนวน 20 แห่ง ในจังหวัดได้รับกำรพัฒนำมีผลิตภำพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 10 และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรด ำเนินกจิกำร และ
สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของจังหวัด อย่ำงน้อยร้อยละ 10 

5.ตัวช้ีวัด ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

- ผู้ประกอบกำรวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) อุตสำหกรรม
อำหำรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปหรืออุตสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง
อุตสำหกรรมต่อยอดซัพพลำยเชนและอุตสำหกรรมสนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง 
จ ำนวน 20 แห่ง ในจังหวัดได้รับกำรพัฒนำมีผลิตภำพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 10 

6. ควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจงัหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมใหม้ีศักยภำพเพื่อกำร
แข่งขันในภูมิภำคอำเซียนโดยพัฒนำ กระบวนกำรผลติที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และพืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565 
8. กิจกรรมที่ส ำคญัของโครงกำร 
 

1. คัดเลือกกลุม่เป้ำหมำยวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) /
ผู้ประกอบกำรกลุม่เป้ำหมำยเข้ำรว่มกิจกรรม โดยท ำกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมที่มคีวำมพร้อมจะสำมำรถยื่นเอกสำรเพื่อขอกำรรับรองมำตรฐำนได้ 
และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยทีม่ีศักยภำพจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 รำย เข้ำร่วม
กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึก เพือ่ประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำ
ระบบมำตรฐำนของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกจิกรรมฯ 
2. เตรียมควำมพร้อม และจัดกจิกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกีย่วกับระบบ
มำตรฐำนสำกล โดยวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ
มำตรฐำน ผลติภำพ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเนื้อหำท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกและเตรียมควำมพร้อมเพื่อด ำเนินกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำแก่สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมกจิกรรมด้วยขั้นตอน วิธีกำร
ที่เหมำะสมตำมแผนกำรปฏิบตัิงำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ที่สำมำรถให้กำร
ด ำเนินกำรมีประสิทธิผลและบรรลวุัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ 
4. จัดกิจกรรมสร้ำงโอกำสและช่องทำงกำรตลำดให้กับ SMEs เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมแีนวทำงกำรด ำเนินงำน อำทิ กำรจัดเวที
เจรจำ กำรจัดแสดงสินคำ้ หรืออ่ืนๆ 

9.งบประมำณ 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
10.ผู้รับผิดชอบ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมทุรปรำกำร 
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4.2  ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำร อก. แผนปฏิบัติรำชกำร สปอ.  
                     และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2564 
 

 
แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) 
ของ อก. 

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) 

ของ สปอ. 

แผนพัฒนำจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

ปี  2561 – 2564 

แผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

จังหวัดสมุทรปรำกำร 
ปี 2564 

วิส
ัยท

ัศน์
 ปฏิรูปอุตสำหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 4.6 ภำยในปี 2565 

ภำคอุตสำหกรรมมีผลิตภำพ
ปัจจัยกำรผลิตรวมเพิ่มขึ้น            

ร้อยละ 2.5 ภำยในปี 2565 

เมืองอุตสำหกรรมสะอำด 
ปลอดภัย น่ำอยู ่

อุตสำหกรรมสะอำด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

ปร
ะเด

็นก
ำร

พัฒ
นำ

  
ด้ำ

นท
ี่ 1

 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ
ภำคอุตสำหกรรมให้เติบโตและ

เข้มแข็ง 

กำรผลักดันและบูรณำกำร
นโยบำยและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ส่งเสริมอุตสำหกรรมและ
เกษตรกรรมให้มีศักยภำพเพื่อ
กำรแข่งขันในภูมภิำคอำเซียน
โดยพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

กำรส่งเสริมและพัฒนำ
อุตสำหกรรมให้เป็นเป็นมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม สู่กำร
พัฒนำเป็นเมืองอุตสำหกรรม 

เชิงนิเวศ 

ปร
ะเด

็นก
ำร

พัฒ
นำ

  
ด้ำ

นท
ี่ 2

 กำรพัฒนำปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อกำรลงทุน               

และกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของธุรกจิ
อุตสำหกรรม 

พัฒนำคุณภำพชวีิตประชำชน 
โดยยกระดับรำยได้และกำร

จัดกำรด้ำนกำรศึกษำ 
สำธำรณสุข ศำสนำ 

ศิลปวัฒนธรรม สำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำรให้เพยีงพอ 

เท่ำเทียม และทัว่ถึง 

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำร ให้สำมำรถ

แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 

ปร
ะเด

็นก
ำร

พัฒ
นำ

  
ด้ำ

นท
ี่ 3

 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
อุตสำหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กำรส่งเสริมและพัฒนำ
อุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมระบบ Logistics สู่
ประชำคมอำเซียน โดย

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร และ
ปรับปรุงโครงข่ำยกำร

คมนำคมขนส่งให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม

ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

กำรพัฒนำปจัจัยที่เอือ้ต่อกำร
ลงทุนและกำรพัฒนำ

ภำคอุตสำหกรรม 
 

ปร
ะเด

็นก
ำร

พัฒ
นำ

  
ด้ำ

นท
ี่ 4

 

กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ ประวัติศำสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยกำรพัฒนำ

แหล่งท่องเที่ยว สินค้ำ กำร
บริกำรและประชำสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักและประทับใจของ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

(Tourism for All) 

 

ปร
ะเด

็นก
ำร

พัฒ
นำ

  
ด้ำ

นท
ี่ 5

 

  

เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของ

ประชำชน โดยกำรพัฒนำ
ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยคุกคำมควำมมั่นคงพร้อม

ทั้งพัฒนำวิถีชีวิตประชำธปิไตย
แก่ประชำชน 
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  4.3 ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ.สมุทรปรำกำร 
ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2563 

      4.3.1 โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยี 

ที่สะอาด 3R ส ำนักงำนฯ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บำท   

ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 สัมมนำให้ควำมรู้หลักกำร 3R และประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร 

1) จัดท ำแผนงำนและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

ที่ปรึกษำโครงกำรจัดท ำแผนงำนและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน กระบวนกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำด ำเนินงำน (Gantt Chart) และก ำหนดบุคลำกรประกอบด้วยบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร และบุคลำกรที่ปรึกษำ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย วิธีกำร เป้ำหมำย ระยะเวลำ
และผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ภำยใต้ระยะเวลำของโครงกำร คือ 180 วัน พร้อมน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจรับงำนที่ปรึกษำเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ  

อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่ปรึกษำโครงกำรจะท ำกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำของแผนงำนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจรับงำนที่ปรึกษำได้รับทรำบ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

แผนกำรด ำเนินงำนและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพร้อมระบุรำยละเอียด วิธีกำร และ
ระยะเวลำที่ครอบคลุมกิจกรรมภำยใต้โครงกำร 

2) จัดสัมมนำเปิดโครงกำรและประชำสัมพันธ์โครงกำรกับผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่เทศบำล
ต ำบลบำงปู เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนตำมหลัก 3Rs และเชิญชวนสถำน
ประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำร โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 คน (ผู้ประกอบกำร , เจ้ำหน้ำที่, 
วิทยำกร) จ ำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลำ 1 วัน โดยจัดให้มีอำหำร, อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำสัมมนำด้วย 

เพ่ือประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบำงปูเข้ำร่วม
สัมมนำกำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนตำมหลัก 3Rs รวมทั้งเพ่ือเชิญชวนสถำนประกอบกำรที่สนใจและมี
ศักยภำพในกำรน ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมำพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรเป็นโรงงำนน ำร่อง จ ำนวน 10 รำย  

 โดยภำยในงำนที่ปรึกษำโครงกำรจะออกแบบและตกแต่งสถำนที่ให้มีควำมสวยงำม
สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน เช่น ตกแต่งเวที (Back wall) จุดถ่ำยรูปบริเวณงำน (Backdrop) 
เป็นต้น ซึ่งรูปแบบทำงจะน ำเสนอคณะกรรมกำรก ำกับกำรท ำงำนและตรวจรับงำนที่ปรึกษำเพ่ือเห็นชอบ 

 ภำยในงำนที่ปรึกษำโครงกำรจัดงำนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้ำเป็นกำรชี้แจง
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอำด 3Rs จำก
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร และกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสีย
โรงงำน ส ำหรับช่วงบ่ำยเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ แนวทำงกำรจัดกำรกำกของเสียโรงงำนตำมหลัก 
3Rs โดยที่ปรึกษำโครงกำรจะจัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดสัมมนำ และ
หัวข้อกำรสัมมนำ “กำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีกำรผลิตที่สะอำด 
ตำมหลัก 3Rs” โดย ผู้แทนสถำนประกอบกำรที่ได้รับรำงวัลกำรจัดกำรของเสียที่ดีตำมหลัก 3Rs (3Rs 
Awards) จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
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 ทั้งนี้ภำยในงำนที่ปรึกษำโครงกำรฯ จะจัดท ำใบสมัครเชิญชวนเข้ำร่วมโครงกำรเป็น
โรงงำนน ำร่องเพ่ือประชำสัมพันธ์และเชิญชวนสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลบำงปูเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
นอกจำกนี้ ที่ปรึกษำโครงกำรจะจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดงำนสัมมนำเพ่ือประเมินผลกำรจัด
งำนสัมมนำร่วมด้วย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. งำนสัมมนำให้ควำมรู้หลักกำร 3Rs และประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ครั้ง 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 คน ระยะเวลำ 1 วัน 
2. ผู้ประกอบกำรได้รับควำมรู้หลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 
3. ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนตำมหลัก 3Rs 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
4. แบบสอบถำมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 รำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.20  ภำพกิจกรรมกำรสัมมนำเปิดโครงกำรและประชำสัมพันธ์โครงกำร 
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กิจกรรมที่ 2 จัดท ำฐำนข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ท่ีมีข้อมูลและ
ปริมำณกำกของเสียและวัสดุเหลือใช้ และรวบรวม/จัดท ำแผนและมำตรฐำนหรือกิจกรรมกำรลดปริมำณ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs อย่ำงน้อย 50% ของ Baseline 

จำกเกณฑ์และตัวชี้วัดกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2562 มิติ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1.1 อัตรำกำรน ำกำกของเสียอุตสำหกรรมกลับมำใช้ใหม่ ได้ก ำหนดให้โรงงำน
อุตสำหกรรมลดปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมลดลง ซึ่งกำรตอบโจทย์กำรประเมินตัวชี้วัดเมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศตัวชี้วัดดังกล่ำว พ้ืนที่ต้องมี (1) ฐำนข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ที่มี
ข้อมูลชนิดและปริมำณกำกของเสียและวัสดุเหลือใช้ (ระดับคะแนน 1) (2) ข้อมูลจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ที่มีแผนและมำตรฐำน หรือกิจกรรมกำรลด
ปริมำณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแล้วด้วยวิธี 3Rs (ระดับคะแนน 2) และ (3) ต้องมีจ ำนวนโรงงำน
อุตสำหกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10, 20 หรือ 30 ของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับ 2 
สำมำรถลดปริมำณกำกของเสียอุตสำหกรรมได้ตำมแผน (ระดับคะแนน 3-5) ดังนั้นเพ่ือวำงเป้ำหมำยสู่เกณฑ์
ตัวชี้วัดระดับ 5 ตำมตัวชี้วัดที่ 9.1.1 อัตรำกำรน ำกำกของเสียอุตสำหกรรมกลับมำใช้ใหม่ ที่ปรึกษโครงกำรมี
แนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ที่มีข้อมูลชนิดและปริมำณกำกของ
เสียและวัสดุเหลือใช้ 

2) น ำข้อมูลทั้งหมดในฐำนข้อมูลมำวิเครำะห์สัดส่วนโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ที่มีแผน
และมำตรฐำนหรือกิจกรรมกำรลดปริมำณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs และ
ฐำนข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ฐำนข้อมูล หรือ Baseline ของโรงงำนอุตสำหกรรมทั้งหมดในพ้ืนที่ที่มีข้อมูลและปริมำณกำก

ของเสียและวัสดุเหลือใช้  
2. แผนและมำตรฐำนหรือกิจกรรมกำรลดปริมำณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs 

อย่ำงน้อย 50% ของ Baseline 
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กิจกรรมที ่3 กำรคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรและจัดศึกษำดูงำนในประเทศ 
  ที่ปรึกษำโครงกำรจะด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรและจัดกิจกรรม
ศึกษำดูงำนส ำหรับผู้แทนของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด
สมุทรปรำกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. รำยชื่อสถำนประกอบกำรที่ร่วมเป็นโรงงำนน ำร่องของโครงกำรจ ำนวน 10 รำย 
2. กิจกรรมศึกษำดูงำนประเทศแก่ผู้ประกอบกำรโรงงำนน ำร่อง 10 รำย และเจ้ำหน้ำที่ รวมไม่

น้อยกว่ำ 25 คน จ ำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลำ 2 วัน 1 คืน   

 
ภำพที่ 1.21  ภำพกิจกรรมศึกษำดูงำนภำยในประเทศแก่ผู้ประกอบกำรโรงงำนน ำร่อง 10 รำย 
 
 



  

แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2564 71 

 

กิจกรรมที ่4 ศึกษำวิจัยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำกกระบวนกำรผลิต และน ำมำพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
  ปัจจัยส ำคัญในกำรศึกษำวิจัยสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจำกกระบวนกำรผลิตและน ำมำ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ตำมหลัก 3Rs ด ำเนินกำรอย่ำงได้ผลและมีประสิทธิภำพ คือ ควำมตระหนัก ควำม
มุ่งมั่น และกำรสนับสนุนของ ผู้บริหำร เนื่องจำกเป็นแรงผลักดันที่ส ำคัญที่สุดที่ท ำให้พนักงำนปฏิบัติตำมและ
ร่วมกันพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องท ำให้สำมำรถหำแนวทำงจัดกำรของเสียที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับรูปแบบ
ของโรงงำนมำกที่สุด ดังนั้นจะต้องน ำแนวคิด 3Rs มำประยุกต์ใช้ร่วมกับกำรท ำเทคโนโลยีสะอำด (CT) หรือ
ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (EMS) โดยจะต้องเริ่มจำกกำรที่ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นและให้ควำมส ำคัญ มีกำร
ก ำหนดแนวทำงและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำง
ต่อเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษำโครงกำรจึงมีแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมด ำเนินงำนโครงกำรโดยให้ที่ปรึกษำเข้ำไป
ให้ค ำแนะน ำท่ีสถำนประกอบกำรจ ำนวน 5 ครั้ง 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. โรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรแนะน ำในกำรด ำเนินกิจกรรม 3Rs จำกวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้ว สู่กำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และมีแนวทำงกำรลดปริมำณวัสดุ
หรือสิ่งปฏิกูลจำกกระบวนกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำให้วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มีตระหนักและเห็น
ควำมส ำคัญในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. โรงงำนอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
และแนวทำงกำรเพิ่มรำยได้หรือลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรน ำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วน ำกลับไปใช้ใหม่ 

 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

 

 

เศษพลาสติกฟันซิปแบบเม็ดและแบบก้อน 
 

ผลิตภัณฑ์ Upcycling product 
(แผ่นรองแก้วน ้า)  

 
ภำพที่ 1.22  ภำพผลิตภัณฑ์จำกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
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กิจกรรมที ่5 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินโครงกำร (ปิดโครงกำร) 

เพ่ือแสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ที่ปรึกษำโครงกำรจะจัดท ำวิดีโอสรุปผลกำรจัดท ำ
โครงกำร จ ำนวน 1 ชุด และลงสื่อประชำสัมพันธ์ทำงอินเตอร์เนต เช่น Youtube Facebook Website  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจัดท ำผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงจำกผลิตภัณฑ์ที่เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือประชำสัมพันธ์โครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 1,500 ชิ้น ไม่น้อยกว่ำ 3 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งที่ปรึกษำโครงกำรจะจัดสัมมนำปิดโครงกำรเพ่ือ
เผยแพร่ควำมส ำเร็จของโครงกำร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลด ำเนินโครงกำร และคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรเพ่ือบรรยำยผลส ำเร็จของกำรเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงน้อย 2 โรงงำน โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 200 คน (ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ และวิทยำกร) จ ำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลำ 1 วัน โดยจัดให้มี
อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำสัมมนำด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่และให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่จำกวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอำด 3Rs 
2. เพ่ือเผยแพร่ผลส ำเร็จในกำรเข้ำร่วมโครงกำรของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.23 ภำพกิจกรรมเผยแพร่ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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ภำพที่ 1.24 ภำพกิจกรรมเผยแพร่ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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4.3.1 โครงกำรส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
(พื้นที่เทศบำลต ำบลบำงปู) และก ำหนดแนวป้องกันโดยรอบ(Protection Strip) หรือแนวพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone)  ส ำนักงำนฯ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บำท   

ผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลพื้นที่อุตสำหกรรม กำรใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเทศบำลบำงปู วิธีกำร
ด ำเนินกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรจัดท ำแนวกันชนและหลักเกณฑ์กำรก ำหนดแนวป้องกันมลพิษ 
  ศึกษำรวบรวมข้อมูลเทศบำลบำงปูด้ำนภูมิศำสตร์ เขตกำรปกครอง ประชำกร เศรษฐกิจ 
พ้ืนที่อุตสำหกรรม รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม เทศบำลบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร รวมทั้ง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประกำศที่บังคับใช้ในท้องที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้ำหมำย
ของโครงกำร รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์วิธีกำรด ำเนินกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรจัดท ำแนวกันชน 
(Buffer Zone) และหลักเกณฑ์กำรก ำหนดแนวป้องกันมลพิษ (Protection Zone) ระหว่ำงชุมชนและโรงงำน
อุตสำหกรรม 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนมลภำวะ และควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำพ้ืนที่สีเขียวจำก
ปัจจัยส ำคัญด้ำนปริมำณพ้ืนที่ว่ำงที่ยังสำมำรถน ำมำพัฒนำเป็นพื้นที่สีเขียวได้ จึงเห็นควรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
แนวกันชนหรือแนวป้องกันมลพิษระหว่ำงโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชน ดังนี้ 

1. บริเวณโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีที่ตั้งหรือประกอบกิจกำรติดถนนสำยหลักท่ีมีผู้คนสัญจร 
คือถนนแพรกษำ และสุขุมวิท เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดมลพิษทำงอำกำศจำกกำรประกอบกิจกำร รวมถึง
เชื้อเพลิงควันด ำจำกรถยนต์ 

2. โรงงำนอุตสำหกรรมบำงแห่งที่ติดกับป่ำชำยเลนและทะเล ยังคงต้องเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ภำยในบริเวณโรงงำน เพื่อป้องกันมลพิษไหลสู่น้ ำทะเล *บริเวณโรงงำนอุตสำหกรรมหนำแน่น เขตประกอบกำร
นิคมอุตสำหกรรมฟอกหนัง และนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.25  พื้นที่อุตสำหกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเทศบำลบำงปู 
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กิจกรรมที่ 2 รวบรวมข้อมูลวิธีกำรและผลกำรด ำเนินกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว กำรก ำหนดแนวป้องกันมลพิษ 
(Protection Strip) แผนงำนกำรส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำ
แนวป้องกันมลพิษ 

  จำกกำรรวบรวมข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร อ ำเภอบำงพลี และ
อ ำเภอเมือง มีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมมำเป็นอันดับต้นของจังหวัด สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 21 กลุ่ม
อุตสำหกรรม โดยเขตเทศบำลบำงปู อ ำเภอเมือง มีอุตสำหกรรมครบคลุมทุกกลุ่ม โดยสำมำรถจ ำแนกกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อสภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิตได้ดังนี้ 

1. กลุ่มอุตสำหกรรมสิ่งทอ เช่น กำรทอเส้นใย กำรฟอกย้อมสี 
2. กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกหนังสัตว์ เช่น กำรฟอมหนังสัตว์ 
3. กลุ่มอุตสำหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ เช่น กำรตัด ขัด แต่งไม้ 
4. กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตกระดำษและผลิตภัณฑ์กระดำษ เช่น กำรท ำเยื่อกระดำษ 
5. กลุ่มอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เช่น กำรผลิตสำรเคมี 
6. กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียม 
7. กลุ่มอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง เช่น กำรผลิตยำงโดยใช้สำรเคมี 
8. กลุ่มอุตสำหกรรมโลหะ เช่น ชุบ เชื่อม หล่อ 
9. กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล เช่น กำรเชื่อม 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยง จ ำนวน 16 โรงงำน 

ล ำดับ ชื่อโรงงำน ประกอบกิจกำร/ประเภทอุตสำหกรรม 
1 บริษัท เค.วี. อิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด ผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์ 
2 บริษัท วำยเคเค (ประเทศไทย)จ ำกัด ผลิตซิปรูดโลหะ ซิปรูดพลำสติกและทอแถบผ้ำ ผลิตกระดุม

โลหะและผ้ำ 
3 บริษัท สำลี่ คัลเลอร์ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยสีเม็ด สีผง เพื่อผสมในพลำสติก ยำง

สังเครำะห์ พีวีซี 
4 บริษัท สยำมยีเอสแบตเตอรี่ จ ำกัด ท ำแบตเตอรี่ชนิดน้ ำ 
5 บริษัท แนชเชอรัล ฟู้ด อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด 
ซอสปรุงรสและเครื่องปรุงรสอำหำรต่ำงๆ 

6 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) ฟอกหนังสัตว์ 
7 บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จ ำกัด น ำเข้ำเคมีภัณฑ์ ผลิตและจ ำหน่ำย 
8 บริษัท โรโต โมล์ดิ่ง จ ำกัด ท ำแม่พิมพ์โลหะและท ำพลำสติกเป็นรูปทรงต่ำงๆ 
9 บริษัท ไทยน ำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ ำกัด 

(สำขำบำงปู) 
พิมพ์ผ้ำ และย้อมผ้ำ 

10 บริษัท อุตสำหกรรมรำมำเท็กซ์ไทล์ 
(1988) จ ำกัด 

ฟอกย้อมเส้นด้ำย และผ้ำ 

11 บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จ ำกัด แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น ETHYLENE GLYCOL, METHY 
KETONE 



  

แผนปฏิบัติกำรดำ้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2564 76 

 

12 บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จ ำกัด ฆ่ำสัตว์ เช่น สุกร ท ำอำหำรส ำเร็จรูปจำกเนื้อสุกร เช่น  
หมูหยอง กุนเชียง 

13 บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จ ำกัด รีดอลูมิเนียมหน้ำตัด ซึ่งประกอบด้วยกำรชุบ เคลือบ ตัด
ประกอบแปรรูปเพ่ือตกแต่ง ก่อสร้ำงและเพ่ือกำร
อุตสำหกรรมต่อเนื่องทุกประกำร 

14 บริษัท เคพีเอส โพลีเมอร์ จ ำกัด ท ำผลิตภัณฑ์จำกพลำสติก เช่น เท้ำแขนเก้ำอ้ี กันชนสปอย
เลอร์ 

15 บริษัท เพอร์เฟค คอมพำเนียม กรุ๊ป 
จ ำกัด 

ท ำอำหำรผสม อำหำรส ำเร็จรูป ส ำหรับสัตว์เลี้ยง 

16 บริษัท ยัวซ่ำ แบตเตอรี่ จ ำกัด ท ำแบตเตอรี่ชนิดน้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.26  พื้นที่อุตสำหกรรมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมจัดท ำพื้นที่สีเขียวแนวป้องกัน (Protection 
Strip) ที่เหมำะสมตำมประเภทอุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยง 

1. คัดเลือกสถำนประกอบกำรที่มีควำมพร้อมในกำรปลุกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
ด ำเนินกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เหมำะสมตำมประเภทอุตสำหกรรม และพ้ืนที่ของแต่ละโรงงำน อย่ำงน้อย 20 
โรงงำน โดยจัดท ำเกณฑ์กำรคัดเลือก  

2. ประเมินและติดตำมผลผู้ประกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมต้นแบบในพื้นที่ ที่ได้จัดท ำ
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรจัดท ำแนวกันชน (Buffer Zone) และแนวป้องกันมลพิษ (Protection Zone) ระหว่ำง
ชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีควำมเสี่ยง 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ล ำดับ ชื่อโรงงำน ประเภทอุตสำหกรรม 

1 บริษัท เค.วี. อิเลคทรอนิคส์ จ ำกัด ผลิต ประกอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์ 
2 บริษัท วำยเคเค (ประเทศไทย)จ ำกัด ผลิตซิปรูดโลหะ ซิปรูดพลำสติกและทอแถบผ้ำ ผลิตกระดุม

โลหะและผ้ำ 
3 บริษัท สำลี่ คัลเลอร์ จ ำกัด (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยสีเม็ด สีผง เพื่อผสมในพลำสติก  

ยำงสังเครำะห์ พีวีซี 
4 บริษัท สยำมยีเอสแบตเตอรี่ จ ำกัด ท ำแบตเตอรี่ชนิดน้ ำ 
5 บริษัท แนชเชอรัล ฟู้ด อินเตอร์เทรด 

จ ำกัด 
ซอสปรุงรสและเครื่องปรุงรสอำหำรต่ำงๆ 

6 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) ฟอกหนังสัตว์ 
7 บริษัท เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม

ฟอกหนัง กม.30 จ ำกัด 
ปรับคุณภำพน้ ำเสียรวม 

8 บริษัท เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
ฟอกหนัง กม.34 จ ำกัด 

ปรับคุณภำพน้ ำเสียรวม 

9 บริษัท ไทยน ำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จ ำกัด 
(สำขำบำงปู) 

พิมพ์ผ้ำ และย้อมผ้ำ 

10 บริษัท เจ้ำพระยำกิจประมง จ ำกัด ท ำน้ ำแข็งซอง 
11 บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จ ำกัด แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ เช่น ETHYLENE GLYCOL, METHY 

KETONE 
12 บริษัท เจ.เค.พำณิชย์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 
ผลิตพรมอัดจำกเส้นใยหรือปุยใยสังเครำะห์และตีเกลียว
เส้นด้ำย 

13 บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

ปั่นด้ำย ทอผ้ำฟอกย้อม พิมพ์และแต่งผ้ำส ำเร็จ 

14 บริษัท อะเดียเวนซำ นิวเวิลด์โต้ไล
เนอร ์จ ำกัด 

ผลิตชิ้นส่วนภำยในรถยนต ์

15 บริษัท ไทยยูเนี่ยน พี.ยู จ ำกัด ฉีดพลำสติกเป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ 
16 บริษัท โรด เลเทอร์ จ ำกัด ฟอกหนังสัตว์ 
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17 บริษัท โรงงำนพิมพ์ย้อมผ้ำไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

ฟอกย้อม และพิมพ์ผ้ำ 

18 บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่ำ จ ำกัด ท ำลวดเชื่อมไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์แผ่นกันสึก ค้อนตีอ้อย มีดฟัน
อ้อย 

19 บริษัท ชยำกิจ จ ำกัด ฟอกหนังสัตว์ 
20 บริษัท เมทเทิล เมท จ ำกัด ผลิตซ่อมถังแรงดัน, ตัดแผ่นโลหะ 

 

1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและด ำเนินกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เหมำะสมตำม
ประเภทอุตสำหกรรม และพ้ืนที่ของแต่ละโรงงำนมีพันธุ์ไม้ จ ำนวน 44 ชนิด และรวมตน้ไม้ทั้งหมด จ ำนวน 
1,050 ต้น 

2. จำกกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือกำรจัดท ำแนวกันชน (Buffer Zone) และกำร
สร้ำงแนวป้องกันมลพิษ (Protection Zone) ระหว่ำงโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชน ท ำให้มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 7,342 ตำรำงเมตร 

ภำพที่ 1.27  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและด ำเนินกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เหมำะสม 
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ร      
 

                                                          ำยนำมคณะจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
พ.ศ. 2561 – 2565 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

        
1. ผู้แทนส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร   
2. ผู้แทนส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร 
3. ผู้แทนส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
4. ผู้แทนส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
5. ผู้แทนส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร  
6. ผู้แทนส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
7. ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
8. ผู้แทนส ำนักงำนสถิติจังหวัดสมุทรปรำกำร 
9. ผู้แทนส ำนักงำนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
10. ผู้แทนสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 1 สมุทรปรำกำร 
11. ผู้แทนส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปรำกำร 
12. ผู้แทนส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสมุทรปรำกำร 
13. ผู้แทนส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสมุทรปรำกำร 
14. ผู้แทนเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฟอกหนัง กม.30  
15. ผู้แทนเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฟอกหนัง กม.34  
16. ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดสมุทรปรำกำร 
17. ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
18. ผู้แทนเทศบำลต ำบลบำงปู  
19. ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
20. ผู้แทนส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงปู 
21. ผู้แทนส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี 

 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 

22.  นำยอ ำนวย  สุวรรณรักษ ์ อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร  
23.  นำงคนึงนิจ   ทยำยุทธ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
24.  นำยเศรษฐำ   ขันตี  หัวหน้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม 
25.  นำงธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรม 
26.  นำยปิติกร    ประทุมชำติ วิศวกรช ำนำญกำร 
27.  นำยบุณยพัต   รุ่งเรืองชัยศรี วิศวกรช ำนำญกำร 
28.  นำยเพชรมงคล มำยูร  วิศวกรช ำนำญกำร 
29.  นำงสำวณัฐนิช เกียรติมณีรัตน์ วิศวกรปฏิบัติกำร 
30.  นำยปรัชญำ  วำรสิทธิ์  วิศวกรปฏิบัติกำร 
31. นำยณัฐ  สุวรรณโรจน ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
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32.  นำงจำรุณี  ทิพยไกรศร เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
33.  นำงสำวอนัญลักษณ์ ปล้องแก้ว เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
34.  นำงอิงครัตน์ พูลสวัสดิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
35.  นำงสุชำดำ  วงศ์ศุภเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
36.  นำงสำวปิยนุช พำชีรัตน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
37. นำงสำวณัฐกำนต์ จันทนกิจ นักวิชำกำรอุตสำหกรรม                 

 

คณะผู้จัดท ำรูปเล่ม 

ที่ปรึกษำ 

 นำยอ ำนวย สุวรรณรักษ์  อุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
 นำงคนึงนิจ  ทยำยุทธ  หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล และจัดท ำรูปเล่ม 

 นำยณัฐ  สุวรรณโรจน ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 นำงอิงครัตน์ พูลสวัสดิ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

หน่วยงำน 

 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


