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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างละติจูด ที่ 7 องศา 6
ลิบดาเหนือ ถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 9 องศา 44 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 26 ลิปดา
ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงสายเอเชียทางหลวง (หมายเลข 41) เป็น
ระยะทางประมาณ 858 กิโ ลเมตร และตามเส้ นทางรถยนต์ที่เลี ยบฝั่ งทะเลด้า นตะวันตก เป็นระยะทาง
ประมาณ 1,200 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ 846 กิโลเมตร
จังหวัดพัทลุงมีความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตรและความกว้าง
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร และอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้
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การคมนาคมสะดวก เพราะตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคใต้ (กึ่งกลางระหว่างจังหวัดชุมพร–นราธิวาส)
เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมทางบก จากภาคใต้ตอนบน (ฝั่งอ่าวไทย) และภาคตะวันตก(ฝั่งอันดามัน) ลงสู่
ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ชายแดน โดยใช้เส้นทางสายเพชรเกษม (หมายเลข 4) ระหว่างสี่แยกเอเชีย อาเภอ
เมืองพัทลุง–อาเภอหาดใหญ่ (จ.สงขลา) มีทางรถไฟผ่านหลายๆ อาเภอจากเหนือจรดใต้ การเดินทางโดย
เครื่องบินสะดวก รวดเร็ว (ระยะทางจากจังหวัดพัทลุง ถึงสนามบินตรัง 70 กม. สนามบินหาดใหญ่ 100 กม.
สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราช 100 กม.)
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตกประกอบด้วย เทือกเขา
บรรทัด ถัดมาทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบสลับที่ดอน และเป็นพื้นที่ราบลุ่มจดทะเลสาบสงขลา พื้นที่
ทั้งหมด ประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ (พื้นดิน 1,919,446 ไร่ พื้นน้า 220,850
ไร่ ) โดยจ าแนกเป็ น พื้ น ที่ ท างเกษตร 1,131,596 ไร่ (53%) พื้ น ที่ ป่ า 384,778 ไร่ (18%) และพื้ น ที่ อื่ น ๆ
623,922 ไร่ (29%)
ลักษณะของพื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงๆ ต่าๆ มีความ
สูงเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25 –
30 เปอร์เซ็นต์ เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช เรียกกันโดยทั่วไป ในท้องถิ่นว่า เขา
บรรทัดพื้นที่ภูเขามีเนื้อที่รวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.41 ของพื้นที่ทั้งหมด อยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอป่าบอน ตะโหมด กงหรา ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และป่าพะยอม พื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน
เป็นส่วนที่ อยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด หรือพื้นที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไป
ในท้องถิ่นว่า ควน มีเนื้อที่ประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 15.76 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบ
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มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 43.38 ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่ราบ
และเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การกสิกรรม ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแน่นใน
บริเวณนี้ และพื้นที่เกาะ เป็นพื้นที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอปาก
พะยูน มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เกาะเป็น
ถิ่นที่อยู่ของนกนางแอ่นกินรังมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1.12 ตารางกิโลเมตร
อนึ่ง พื้นน้าในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเป็นส่วนสาคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยทะเลน้อย
และทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ
10.05 ของพื้นที่ทั้งหมด
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุมประจาปีพัดผ่าน2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมรสุมนี้จะพัดเอาไอน้าจากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดีย ไปตกเป็นฝนในบริเวณต่างๆ
ของจังหวัด ปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนธันวาคม โดยสภาพทั่วไปในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง 2 ฤดูกาล เท่านั้น
คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์– กลางเดือนกันยายน ความร้อนและความอบอ้าวของ
อากาศสู งสุ ด ในช่ว งเดื อนพฤษภาคมโดยมีอุณหภูมิสู งสุ ดประมาณ 37.7 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิต่าสุ ด
ประมาณ 22.0 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมีนาคม โดยมีฝนตก 142 วัน ปริมาณน้าฝน
วัดได้ 2,156.9 มิลลิเมตร
1.4 ข้อมูลการปกครองของจังหวัด/จานวนประชากร
1) การปกครอง
จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อาเภอ 65 ตาบล 1 องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 เทศบาลเมือง 47 เทศบาลตาบล 25 องค์การบริหารส่วนตาบล 670 หมู่บ้าน ส่วนราชการส่วน
ภูมิภาค ระดับจังหวัด จานวน 31 ส่วนราชการ 14 รัฐวิสาหกิจ
2) ประชากร
จังหวัดพัทลุงมีจานวนประชากร ณ ธันวาคม 2560 ทั้งหมด 524,857 คน แบ่งเป็นเพศชาย
255,997 คน เพศหญิง 268,860 คน ซึ่งจานวนผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 48.77 ของประชากรทั้งหมด และ
จานวนผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 51.23 ของประชากรทั้งหมด มีจานวนบ้าน 190,016 หลัง และอาเภอเมือง
พัทลุงมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด ตารางเมตรละ 285 คน
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ตารางที่ 1 จานวนประชากรจังหวัดพัทลุง จาแนกตามอาเภอและเพศ พ.ศ. 2560

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 2 สถิติจานวนประชากรจังหวัดพัทลุง ปี 2556 – 2560

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจาปี 2558 โดยเฉลี่ยสาขาการเกษตร การล่าสัตว์
และการป่าไม้ มีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 30.50 ของสัดส่วนเฉลี่ยทั้ง 16 สาขา รองลงมาได้แก่ สาขาการขายส่ง
การขายปลีก ฯลฯ และสาขาการศึกษา มีสัดส่วนร้อยละ 12.00 และ 11.31 ตามลาดับ ในปี 2558 จังหวัด
พัทลุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปีทั้งสิ้น 30,451 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 2,062
ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนต่อปี เท่ากับ 60,497 บาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 4,653
บาท (7.14%) เป็นลาดับที่ 13 ของภาค และลาดับที่ 62 ของประเทศ รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุง มา
จากผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ รวมทั้งประมง ทั้งนี้ เพราะ
ศักยภาพโดยรวมเหมาะแก่การเกษตร ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบรรทัด แหล่งต้นน้าลาธาร (พื้นที่ลาดเอียงไม่
มาก) และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มและทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย
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ตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2556 -2558

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมายเหตุ : r หมายถึง Revised หรือ การปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง
p หมายถึง Preliminary หรือ ค่ารายปีทไี่ ด้รับจากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น

1.6 ข้อมูลด้านการเกษตร
1) ข้าวนาปี
ข้าวนาปีเป็นพืชหนึ่งที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดพัทลุงนอกเหนือจากยางพารา มีรอบการผลิต
เหลื่อมปีคือเริ่มปลูกข้าวนาปีในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนธันวาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ พันธุ์ข้าวส่งเสริมให้ปลูก ได้แก่ เล็บนกปัตตานี ชัยนาท1 สังข์หยดพัทลุง หอมประทุม
ธานี 1 และสุพรรณบุรี1,2 ข้าวนาปีจังหวัดพัทลุงมีระยะเวลาตั้งแต่การปลูกถึงเก็บเกี่ยวตั้งแต่ มิถุนายน –
กุมภาพันธ์ ปีถัดไป

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 5

1.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพัทลุงมีการเพาะปลูก ปี 2559 พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 131,716 ไร่ ลดลง
จากปีที่ผ่านมาจานวน4,822 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 3.53
1.2 ผลผลิตราคา
ผลผลิตข้าวนาปี ปี 2559 เท่ากับ 56,644 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 694.13 ตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24 ผลผลิตเฉลี่ย 434 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาข้าวนาปี ปี 2559 ตันละ 9,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 380 บาท/ตัน หรือลดลง
ขึ้นร้อยละ 4.05
ตารางที่ 4 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และมูลค่าข้าวนาปี
ในจังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 – 2559)

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

2. ข้าวนาปรัง
ข้าวนาปรัง หรือข้าวนอกฤดูหรือข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ฤดูกาลปลูกข้าวนาปรัง
ในจังหวัดพัทลุง เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน พันธุ์ข้าวที่นิยมนามาปลูกในช่วงนาปรัง ได้แก่
ชัยนาท1 หอมประทุมธานี1 สุพรรณบุรี1,2
2.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังจังหวัดพัทลุง มีจานวนพื้นที่ปลูกไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะ
ราคา และปริมาณน้าชลประทานตลอดจนปริมาณน้าตามแหล่งน้า สาหรับปี 2559 พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 43,045
ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมาจานวน 11,460 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 21.03
ข้าวนาปรังจังหวัดพัทลุง ปี 2559 ปลูกทุกอาเภอ โดยอาเภอที่ปลูกมาก 3 อันดับแรก
ได้แก่ อาเภอควนขนุน 20,883 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.51 รองลงมาอาเภอเมืองพัทลุง 12,485 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 29.00 และอาเภอป่าพะยอม 4,280 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.94 ตามลาดับ
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2.2 ผลผลิตราคา
ผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน มีจานวน 23,204 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา
6,254.65 ตัน หรือลดลงร้อยละ 21.23 ผลผลิตเฉลี่ย 542 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาข้าวนาปรัง ปี 2559 ตันละ 9,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจานวน 120 บาท/ตัน
หรือลดลงร้อยละ 1.32
ตารางที่ 5 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และมูลค่าข้าวนาปรัง
ในจังหวัดพัทลุงช่วง 5 ปี (2555 -2559)

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

3. ยางพารา
3.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดพัทลุง ในปี 2559 มีพื้นที่ปลูกยางพารา 897,615 ไร่
หรื อ คิด เป็ น 79.32 ของพื้น ที่ก ารเกษตรในจั งหวั ด อ าเภอที่ มีการปลู กมาก 3 อันดั บแรก ได้แ ก่ ป่ า บอน
154,106 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.17 รองลงมาอาเภอตะโหมด 101,307 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.29 และอาเภอ
เขาชัยสน 96,778 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.78 ตามลาดับ
3.2 ผลผลิตราคา
ผลผลิตยางพาราจังหวัดพัทลุงจะออกสู่ตลาดตลอดปี ในปี 2559 ผลผลิตออกสู่ตลาด
มากในเดือนกุมภาพัน ธ์ถึงเดือนมีนาคม ผลผลิตรวม 195,069 ตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่ านมาจานวน
3,791.01 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 ผลผลิตเฉลี่ย 264 กิโลกรัมต่อไร่
ราคายางพาราปี 2559 ราคาที่เกษตรขายได้เฉลี่ย 46บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 11.41 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 19.87
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ตารางที่ 6 พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิต และมูลค่ายางพาราในจังหวัดพัทลุง
ช่วง 5 ปี (2555 -2559)

4. ปาล์มน้ามัน
4.1 พื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ปี 2555 มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มมากขึ้น
พื้นที่ปลูกปาล์มในปี 2559 จานวน 46,433 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4,532 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.82
อาเภอที่มีพื้นที่ปลูกมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอปากพะยูน 12,036 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.92 รองลงมา
อาเภอควนขนุน 8,976 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.33 และอาเภอเขาชัยสน 6,568 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.15
ตามลาดับ
4.2 ผลผลิตราคา
ผลผลิตปาล์มน้ามันในปี 2559 จานวน 79,485 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11,470 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.86 ผลผลิตเฉลี่ย 2,349 กิโลกรัมต่อไร่
ราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรขายได้ปี 2559 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.55 บาท สูงกว่าปี
ทีผ่านมาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 0.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48
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ตารางที่ 7 พื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และมูลค่าปาล์มน้ามัน
ในจังหวัดพัทลุง ช่วง 5 ปี (2555 -2559)

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

5. ด้านปศุสัตว์
5.1 โคเนื้อ
โคเนื้อในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 69,499 ตัว ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6,762 ตัว
สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,898 ราย หรือลดลงร้อยละ 14.75
เมื่อพิจารณารายอาเภอ พบว่าอาเภอที่มีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่
อาเภอควนขนุน 15,010 ตัว รองลงมาอาเภอเมืองพัทลุง 14,537 ตัว และอาเภอปากพะยูน 8,454 ตัว ตาม
ลาดับ ส่วนอาเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุดได้แก่ อาเภอบางแก้ว 2,253 ตัว
ตารางที่ 8 จานวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 -2559
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5.2 สุกร
สุกรในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 284,063 ตัว ลดลงจากปีที่ผ่านมา 50,639 ตัว หรือ
ลดลงร้อยละ 15.13 สาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน คือ จานวน 1,613 ราย หรือ
ลดลงร้อยละ 32.04
เมื่อพิจารณารายอาเภอพบว่า อาเภอที่มีการเลี้ยงสุกรมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอควน
ขนุน 85,244 ตัว รองลงมาอาเภอกงหรา 35,478 ตัว และอาเภอเมืองพัทลุง 29,043 ตัว ตามลาดับ สาหรับ
อาเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอบางแก้ว 3,559 ตัว
ตารางที่ 9 จานวนสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง ปี 2555 -2559
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5.3 ไก่เนื้อ
ไก่เนื้อในปี 2559 มีปริมาณการเลี้ยง 5,262,157 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน
2,289,532 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.02
เมื่อพิจารณารายอาเภอพบว่า อาเภอที่มีการเลี้ยงไก่เนื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอกง
หรา 1,146,019 ตัว รองลงมาอาเภอป่าบอน 630,105 ตัว และอาเภอตะโหมด 617,502 ตัว ตามลาดับ
สาหรับอาเภอที่มีการเลี้ยงน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอป่าพะยอม 89,659 ตัว
ตารางที
่ 10เนื้อจและเกษตรกรผู
านวนไก่เนื้อและเกษตรกรผู
ปี 2555 -2559
จำนวนไก่
้ เลี้ยง ปี 2556้เลี้ย–ง2560
ปี 2556
อำเภอ

เกษตรกร

เมืองพัทลุง
กงหรา
เขาชัยสน
ตะโหมด
ควนขนุน
ปากพะยูน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
รวม

(รำย)
520
147
262
51
984
435
290
41
82
415
195
3,422

ปี 2557

จำนวน เกษตรกร
(ตัว)
29,043
35,478
16,630
10,729
85,244
17,612
23,742
24,603
3,559
22,898
14,525
284,063

จำนวน

(รำย)
(ตัว)
184 401,727
33 175,497
22 121,950
30 421,688
179 325,955
110
16,646
24 129,153
71 210,532
5
238
11
31,390
62 400,805
731 2,235,581

ปี 2558
เกษตรกร

จำนวน

(รำย)
(ตัว)
116 320,050
102 1,007,565
28 237,834
45 393,585
153 258,399
33
13,304
20 129,600
37 190,149
4
108
10
29,150
82 392,881
630 2,972,625

ปี 2559
เกษตรกร

จำนวน

ปี 2560
เกษตรกร

จำนวน

(รำย)
(ตัว)
(รำย)
(ตัว)
128
567,600 37,711 507,559
101 1,146,019 2,786 834,062
56
544,014 3,439 628,323
55
617,502 1,626 891,460
109
482,478 4,003 662,786
45
403,102 4,063 214,990
32
209,442
505 264,256
77
630,105 3,384 1,553,798
5
191,226
720
29,243
15
89,659 1,498 163,764
69
381,010
694 347,622
692 5,262,157 60,429 6,097,863

ทีม่ ำ : สำนักงำนปศุสัตว์จงั หวัดพัทลุง

5.4 สัตว์น้าเศรษฐกิจ
1) ปลานิล
มูลค่าผลผลิตของปลานิล จานวน 83.84 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 48.41
ตามปริมาณการผลิตที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 912 ตัน หรือลดลงร้อยละ 46.53 สาหรับราคาก็ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 2.92 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 3.52
2) ปลาดุกลูกผสม
มูลค่าผลผลิตของปลาดุกลูกผสม จานวน 62.90 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
40.28 ตามปริมาณการผลิตที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน816 ตัน หรือลดลงร้อยละ 39.34 ในขณะที่ราคา
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.25 บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
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3) ปลากะพงขาว
มูลค่าผลผลิตของปลากะพงขาว จานวน 3.68 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ
10.90 ตามปริมาณการผลิตที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 2 ตัน หรือลดลงร้อยละ 8.00 สาหรับราคาผลผลิต
ก็ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 3.03
4) กุ้งขาว
มูลค่าผลผลิตของกุ้งขาว จานวน 155.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.92
ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จานวน 109.41 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.19 สาหรับราคา
ผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา 8.10 บาท/กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 4.65
5) กุ้งก้ามกราม
ในปี 2559 ไม่มีการผลิตกุ้งก้ามกรามในจังหวัดพัทลุง
ตารางที่ 11 สัตว์น้าเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดพัทลุง ปี 2555 – 2559

ที่มา : สานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

1.7 ข้อมูลประชากรและกาลังแรงงาน
ปี 2560 จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มี ป ระชากร 511,463 คน โดยสั ด ส่ ว นของประชากรเป็ น เพศชาย
246,666 คน เพศหญิง 264,797 คน โดยประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
จ านวน 408,772 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.92 ขณะที่ ผู้ มีอ ายุ ต่ ากว่ า 15 ปี มี จานวน 102,691 คน ร้ อ ยละ
20.08
โดยผู้อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จานวน408,772 คน พบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงาน
301,074 คน โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 296,432 คน คิดเป็นร้อยละ 72.52 ของกาลังแรงงานทั้งหมด ขณะที่
ผู้ว่างงานมีจานวน 4,225 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะ
พบว่าอัตราการมีงานทา ซึ่งคานวณจากสั ดส่ วนผู้มีงานทาต่อผู้ อยู่ในกาลังแรงงาน มีอัตราร้อยละ 98.45
นั้นหมายความว่า ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน 100 คน เป็นผู้มีงานทาประมาณ 98 คน
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ในปี 2560 จังหวัดพัทลุงมีประชากรเฉลี่ยทั้งสิ้น 511,463 คน โดยสัดส่วนของประชากรเพศ
ชาย มีน้อยกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เพศชายมีจานวน 246,666 คน คิดเป็นร้อยละ 48.23 ขณะที่เพศหญิงมี
264,797 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 51.77 โดยประชากรทั้งหมดพบว่าเป็นผู้ อยู่ในวัยทางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
จ านวน 408,772 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.92 ขณะที่ ผู้ มีอ ายุ ต่ ากว่ า 15 ปี มี จานวน 102,691 คน ร้ อ ยละ
20.08
โดยจาแนกเป็นผู้มีงานทา 296,432 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46 ของผู้อยู่ในกาลังแรงงาน และ
ผู้ว่างงานมีจานวน 4,225 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.40
ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน มีจานวน 107,698 คน หรือร้อยละ 26.35 ของผู้มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วย คนทางานบ้านจานวน 29,381 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.19 เรียนหนังสือ จานวน
27,911 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 และอื่นๆ จานวน 50,406 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33
ตารางที่ 12 ประชากรจังหวัดพัทลุง จาแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน ปี 2560

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

1.8 แหล่งน้า
จังหวัดพัทลุงใช้น้าฝนและน้าจากชลประทานเป็นแหล่ง น้าเพื่อการเกษตรโดย มีปริมาณน้าฝน
โดยเฉลี่ยปีละ 3,471.58 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ยเดือนละ 205.97 มิลลิเมตร จานวนวันฝนตก 182 วันต่อปี หรือ
เดือนละ 15 วัน ปริมาณน้าฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2560 และน้อยที่สุด เดือนกรกฎาคม 2560 ด้าน
น้าชลประทาน พื้นที่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพัทลุงติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดของต้น
น้าลาธาร สายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาหลายสาย ทาให้สามารถใช้แหล่งน้าธรรมชาติเหล่านี้มาพัฒนาใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยจาแนกจานวนแหล่งน้าตามประเภทของแหล่งน้าได้ 159 แห่ง ปริมาณน้าที่เก็บเฉลี่ย
ได้ทั้งปี 1,617.654 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี
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ตารางที่ 13 แหล่งน้า จาแนกตามประเภทของแหล่งน้า ปี 2560

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของจังหวัดพัทลุง
2.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
2.1.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดพัทลุง พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
(SWOT Analysis) ในรอบปี พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถสรุปได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดแข็ง เป็นการประเมินจุดเด่นของจังหวัดพัทลุงที่จะ
ดาเนินการให้จุดยืนการพัฒนาบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง มีดังนี้
S1 จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เหมาะสมต่อการทาการเกษตร (Zoning) และเป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรทีม่ ีความหลากหลาย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด เช่น ยางพารา ข้าว การประมง และการ
ปศุสัตว์ มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมของจังหวัดที่
โดดเด่น และมีศักยภาพ เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นต้น
S2 มีสถานศึกษาในทุกระดับ มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ มีผลงานทางการวิจัยและพัฒนา ที่รองรับการ
พัฒนาทางการเกษตร สังคม และการพัฒนาในมิติอื่นๆ ของจังหวัด ประชาชนมีความตื่นรู้ในการศึกษา การ
เข้าถึงการศึกษาเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีงานวิจัย องค์ความรู้จากวิถีชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีปราชญ์เกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรผสมผสาน เศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็ นที่ ยอมรั บ ในระดั บประเทศ รวมถึงมี โครงการพระราชดาริในพื้ นที่ที่เป็ นแหล่ งเรียนรู้ ของประชาชน
เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
S3 ทาเลที่ตั้งจังหวัดอยู่กึ่งกลางของภาคใต้ สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และการเดินทางสู่ภูมิภาค
อาเซียน และผสานการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ได้
S4 มีแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ห ลากหลายทั้งนิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้า แหล่ ง
อารยธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวจากวิถีชุมชน ตลาดชุมชน
และการเติบโตของการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เติบโตมากที่สุดในประเทศ (พ.ศ. 2561)
S5 ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินดี น้าพอเพียง มีพื้นที่ป่าเป็นแหล่งต้นน้า
และเป็ น พื้น ที่ชุ่มน้ า (ramsarsite) แห่ งแรกของประเทศที่มีความอุ ดมสมบูรณ์ คงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีสมุนไพร และพันธุ์พืชที่หลากหลาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
S6 มีเส้นทางสายหลักตัดผ่านทั้งระบบรางและถนน ทาให้เกิดความสะดวกในการคมนาคม การ
ขนส่ง การเดินทางรองรับการท่องเที่ยว และการรองรับการพัฒนาจังหวัด
S7 ระบบการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิและเชิงพื้นที่ มีความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ
และมี ภ าคี เครื อข่ ายในระดั บ ชุ มชน หมู่ บ้ าน และต าบลที่ มี ศั กยภาพ และเข้ มแข็ ง วิ ถี ประชาชนเป็ นไป
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อย่างเรียบง่ายยังมีค่านิยมการพึ่งตนเองทางสุขภาพ และมีหน่วยบริการโรงพยาบาลที่มีการจัดบริการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HA
S8 วัฒนธรรม ประเพณี มีความโดดเด่น มีปราชญ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตประชาชนเรียบง่าย มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง มีองค์กรในชุมชนที่มีบทบาทในระดับประเทศ ในพื้นที่มีการเกื้อกูลระหว่างกันของ
ประชาชน มีระบบการดูแล มีกองทุน มีสวัสดิการชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดอ่อน เป็นการประเมินจุดด้อยในการดาเนินการให้จุดยืน
ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อน มีดังนี้
W1 การจัดการผลผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มยังขาดการบริหาร
จัดการ การวิจัย เทคโนโลยี และเงินทุน ทาให้ขาดโอกาสทางการแข่งขันสินค้าเกษตรขาดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผลผลิตต่อไร่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง การผลิตทางการเกษตรเน้นกิน
ใช้ เหลือขาย การพัฒนาทางการเกษตรเชิงการค้าเพิ่ม เริ่มพัฒนาเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
ขาดการรวมกลุ่ม ขาดอานาจต่อรอง องค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมา ขาดการพัฒนา
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันกับสังคมและคู่แข่งจากภายนอก และเกษตรกรทาการเกษตรรูปแบบ
เชิงเดี่ยว ส่งผลต่อภาวะความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร การรวมกลุ่มของเกษตรกรใน
หลายพื้น ที่ยั งไม่เ ข้มแข็ ง การดาเนิ น กิ จกรรมยังขาดความต่ อเนื่อ ง และประชากรทางการเกษตรลดลง
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และขาดบุคลากรในการวิจัยและพั ฒนา (R&D)
เชิงนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
W2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ มีมาตรฐานการท่องเที่ยว
นานาชาติ ขาดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ขาดการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ทั้ งทางธรรมชาติ สิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อ ที่พัก รีสอร์ท ยังบริหารจัดการในรูปแบบพื้นที่ ยังไม่
เป็นมืออาชีพ ขาดการเชื่อมโยงการตลาดกับนานาชาติ นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่อง
ไม่บูรณาการกันระหว่างจังหวัด ท้องถิ่น
W3 ระบบการคมนาคมขนส่งยังไม่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว และการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด และมีเส้นทางหลักน้อย ไม่ได้มาตรฐาน เส้าทางหลักมีอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากความไม่มี
มาตรฐานของเส้นทาง และถนนชารุด และการไม่มีวินัยจราจรของผู้ขับขี่
W4 ภาคเอกชนยังไม่สามารถหลอมรวมกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ทาให้การพัฒนา
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนของส่วนราชการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
W5 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาจังหวัด ส่วนราชการยังปรับตัวไม่ทัน
การเปลี่ ยนแปลง ระบบการบริ การประชาชนยังไม่ทันสมัย การบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด และข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้สนับสนุนในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นเอกภาพ การประสานกัน
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ระหว่างส่วนราชการ และการเชื่อมโยงกับท้องถิ่น ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน
การพัฒนายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
W6 ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยต่อหัว และ
ผลิตภาพแรงงานต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ขาดทิศทางในการพัฒนาแรงงาน เพื่อ
รองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการแข่งขัน โดยเฉพาะรายได้ที่ยังคงพึ่งพาจากทางการเกษตร และ
แรงงานภาคการบริการ ขาดการพัฒนาผลิตภาพที่เป็นมืออาชีพที่แข่งขันได้
W7 มีการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ปัญ หาของเยาชน และการมี ห นี้ สิ น จากการมี วิถี ชีวิ ต
ที่ปรับเปลี่ยนไป และมีรายได้ที่พึ่งพาจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งตกต่าอย่างต่อเนื่อง
W8 ปัญหาน้าท่วมซ้าซาก ทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย การบริหารจัดการน้ายังไม่มี
ประสิทธิภาพ มีการทาการเกษตรที่ใช้สารเคมีทาให้ระบบนิเวศน์เสียหาย ปัญหาขยะในชุมชนเริ่มมีมากขึ้น
มีปัญหาการบุกรุกทาลายป่าจากการขยายพื้นที่ทาการเกษตรในพื้นที่นิเวศน์ป่าเขา และพื้นที่ชุ่มน้า
โอกาส (Opportunities)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านโอกาส เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้
การดาเนินการให้จุดยืนบรรลุผลสัมฤทธิ์
O1 นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด และอาเซียน และการ
พัฒนาตามแนวทางการเติบโตของภาค และกลุ่มจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเชื่อมโยง
การเดิน ทางระหว่า งกัน ได้ และยังมีโ อกาสจากการเชื่อมโยงการพัฒนากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ตาม
นโยบายรัฐบาล (Southern economic corridor : SEC)
O2 การพัฒ นาของเทคโนโลยีส มั ยใหม่ สื่ อ ดิจิทัล อิน เตอร์เน็ ตคามเร็ว สู ง ทาให้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ของประชาชน
O3 นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดาริ การพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของจังหวัดที่มีต้นทุนทางสังคม และนโยบาย
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นทางออกในการพึ่งตนเองของเกษตรกรรายย่อย และภาครัฐให้ความสาคัญ
กับการทาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งใน
จังหวัดเมืองเกษตรสีเขียว (Green City)
O4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศ
อื่นๆ เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นช่องทางในการสร้างงาน
สร้ า งรายได้ ให้ กั บเกษตรกร จากการพั ฒนาการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรและการบริ การแก่ นั กท่ องเที่ ยว บนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
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O5 การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีชีวิต การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวแบบเดินทางด้วยตนเอง เป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด และยังมีโอกาสในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน
O6 แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบการใช้ยุทธศาสตร์นาการบริหาร สามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น และการเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง มีโอกาสในการ
สร้างสรรค์โครงการขนาดใหญ่ในการขอรับงบประมาณจากการพัฒนาภาค และทิศทางการพัฒนาประเทศ
O7 จั ง หวัด ใกล้ เ คีย ง (สงขลา ตรั ง นครศรี ธ รรมราช) มี อุต สาหกรรมทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด และการกาหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย อันดามัน (Strategy Position) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ด้านการเกษตร และสหกรณ์
O8 การพัฒ นาประเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทาให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม การพัฒนาจากความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภัยคุกคาม (Threats)
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคามต่อการ
ดาเนินการให้จุดยืนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรค มีดังนี้
T1 ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม การ
เกิดโรคระบาดในสัตว์ และพืชทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
T2 ความไม่มีเสถียรภาพของราคาผลผลิตทางการเกษตรมีภาวะความเสี่ยงต่อการลงทุน และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของสังคมโลก ส่งผลต่อผลผลิตหลักของจังหวัด ขาดการบริหารจัดการผลผลิตที่เป็นมืออาชีพ
T3 กลุ่ มทุ น หรื อ ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่จ ากภายนอกมีศัก ยภาพในการผลิ ตและการตลาด
มากกว่าเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ จึงทาให้เกษตรกรในพื้นที่ขาดโอกาสในการแข่งขัน
T4 ความเปลี่ ยนแปลงของสั งคมภายนอก ท าให้ คนรุ่ นใหม่ ขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม และส่งผลตอพฤติกรรมของเยาวชน การบริโภคนิยม การเสพสื่ อที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรม
เลียนแบบจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
T5 ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น มีพ่อค้าคนกลางที่เข้ามามี
บทบาทในการกาหนดราคารับซื้อผลผลิตการเกษตร และมีมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งระดับมหภาค และ
จุลภาคส่งผลกระทบต่อวิถีตลาดสินค้าเกษตร และระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติของภาครัฐ
และความไม่ต่อเนื่องเชิงนโยบายไม่เอื้อต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตร
T6 พลังงานหลักมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนทางการเกษตร และราคาของผลผลิต ทาให้ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
T7 การแข่งขันด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงมีสูง เมื่อเทียบกับจังหวัดพัทลุง ยังมี
น้อยส่งผลให้ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ได้
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T8 ปัญหาความไม่ สงบในพื้นที่ภาคใต้ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้ อยของประเทศ ทาให้
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว กระทบต่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
T9 การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดใกล้เคียง ในกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาภาคใต้ส่งผลต่อ
พัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2.1.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร
จั งหวั ดพัทลุ งมีมูลค่าการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์รวมรวมประจ าปี 2558 เป็นอันดับที่ 13 ของภาคใต้
มีมูลค่าเท่ากับ 30,451 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 2,062 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.34 อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่หดตัวร้อยละ 4.48 หดตัวเพิ่มขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 1.30 ในปี 2557
โครงสร้ า งการผลิ ต ของจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ปี 2558 พิ จ ารณาจากมู ล ค่ า เพิ่ ม ณ ราคาประจ าปี
ประกอบด้วยสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 30.51 สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนร้อยละ 12.00
สาขาการศึกษามีสัดส่วนร้อยละ 11.31 และสาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 9.14 ตามลาดับ
โครงสร้างการผลิตจังหวัดพัทลุงปี 2558

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2,784 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ
737.00 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่หดตัวร้อยละ 31.31 หดตัวเพิ่มขึ้นจากที่หด
ตัวร้อยละ 9.95 ในปี 2557
โครงสร้างการผลิตของจังหวัดพัทลุงปี 2558 พิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจาปีพบว่า
สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 9.14 เป็นลาดับที่ 4 ของกิจกรรมการผลิตจังหวัดพัทลุง รองจากสาขา
เกษตรกรรม สาขาการศึกษา และสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ
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(ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ด้านอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) จานวนทั้งสิ้น 793
โรงงาน เงินลงทุนรวม 6,942.02 ล้านบาท และมีจานวนคนงาน 5,646 คน โดยจาแนกออกเป็นจาพวกโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้
ตารางที่ 14 จานวนโรงงานแยกตามจาพวก จานวนโรงงาน จานวนเงินลงทุน จานวนคนงาน

ที่มา : เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2561
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สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ามันปาล์มดิบ และการแปรรูป/การเก็บถนอม
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เป็นหลัก เช่น การสกัดน้ามันปาล์มดิบ รองลงมาได้แก่ การทากุ้งแห้ง และ การ
ผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทานตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 97 โรงงาน เงินลงทุน
5,883.25 ล้านบาท คนงาน 8,205 คน
2. กลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่น
รมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง การผลิตน้ายางข้น ยางแท่ง STR และการตัดแต่งแผ่นยางธรรมชาติและอัดก้อน
จานวน 87 โรงงาน เงินลงทุน 1,242.54 ล้านบาท คนงาน 1,241 คน
3. อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ประกอบด้วย แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่
ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิดฯ อัดน้ายาและอบไม้ ทาวงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ ผลิตไม้อัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษไม้ยางพารา จานวน 55 โรงงาน เงินลงทุน 244.37 ล้านบาท
คนงาน 907 คน
การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง หากพิจารณา
เป็นรายอาเภอแล้ว อาเภอเมืองพัทลุง มีโรงงานตั้งอยู่มากที่สุด จานวน 229 โรง คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา
คือ อาเภอควนขนุน จานวน 172 โรง คิดเป็นร้อยละ 22 และอาเภอเขาชัยสน จานวน 67 โรง คิดเป็นร้อยละ
9 ตามลาดับ
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สถานการณ์การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง
จากสถิติการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนโรงงานได้รับอนุญาต
จานวน 13 โรงงาน ลดลงจากปี 2560 จานวน 4 โรง คิดเป็นร้อยละ 23.5 โดยในจานวนดังกล่าวมีกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-curve จานวนทั้งสิ้น 6 โรง เงินลงทุนทั้งสิ้น 48.01 ล้านบาท การจ้างงาน 36 คน
ตารางที่ 15 สถิติข้อมูลโรงงานประกอบกิจการใหม่/ขยายโรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve
ของจังหวัจดการใหม่
พัทลุง/ขยายโรงงาน/กลุ
ปี พ.ศ. 2558-2561
สถิตขิ ้อมูลโรงงานประกอบกิ
ม่ อุตสาหกรรม S-curve ของจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2558-2561
ประกอบกิจการใหม่
จานวน
เงินทุน คนงาน

ขยายโรงงาน
จานวน เงินทุน คนงาน

กลุม่ อุตสาหกรรม S-curve
จานวน
เงินทุน
คนงาน

โรงงาน (ล้านบาท)
5
27.00

โรงงาน

2558

โรงงาน
28

2559

22

220.85 203

3

232.96

2560

17

103.13 180

0

2561

13

0

โรงงานปี

(ล้านบาท) (คน)
1,849.82 380

99.15

76

(คน)
41

(ล้านบาท)
7
779.51

(คน)
184

277

5

40.50

26

0

0

0

0

0

0

0

6

48.01

36

ที่มา : เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2561

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 22

ส่วนที่ 3
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง
3.1 ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors)
วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) โดยใช้หลักการ 4M มาใช้ในการวิเคราะห์
องค์กร ได้แก่ Man (คน) Materials (วัตถุดิบ) Machine (เครื่องจักร) Management/Method (การบริหาร
จัดการ/วิธีการดาเนินการ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. Man (คน)
- มีสถาบันการศึกษาที่กาลังพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยังขาดความรู้ ความ
และวิศวกรรมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ ชานาญในด้านการบริหารจัดการ การตลาดและ
เทคโนโลยี การประกอบการส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
อุตสาหกรรมยางพาราที่จะทาให้การพัฒนา
รายเดียว (บุคลธรรมดา) จานวนเงินลงทุนน้อยทา
อุตสาหกรรมได้มาตรฐาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ให้โอกาสในการขยายการเติบโตทางธุรกิจเป็นไปได้ช้า
- แรงงานมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูง
- การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่เมืองใหญ่
- กาลังการผลิตบุคลากรสายอาชีพไม่เพียงพอ
- ขาดค่านิยมในการทางานประจา
2. Materials (วัตถุดิบ)
- มีผลผลิตจากการเกษตรที่สาคัญคือ ข้าว (ข้าวสังข์หยด - ปริ ม าณ นมดิ บ ไม่ เ พี ย งพอกั บ ก าลั ง การผลิ ต
ข้าวไรซ์เบอรี่)ยางพารา พืชสมุนไพร กระจูด สับปะรด ขาดแหล่ งเงิน ทุ น ที่ จูงใจให้ ท าการผลิ ต ขาดการ
ปศุสัตว์ (สุกร โคเนื้อ ไก่ ปลาดุก) จานวนมากที่สามารถ
พัฒนานวัตกรรม
นาไปแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อ
- การผลิ ตข้าวสังข์ห ยดในส่ วนรายย่อยยังขาดการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม
ยกระดับมาตรฐาน
- มีสมุนไพรที่นาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น พลูต่อยอด
เป็นหมากฝรั่ง, พริกแกง มีการผลิตน้าพริกแกงจานวน
มากที่สามารถนามาเชื่อมโยงรวมกลุ่มการผลิตได้
ครอบคลุมตลอด Supply Chain
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

3. Machine (เครื่องจักร)
-

- เครื่องจักรไม่ทันสมัย ไม่สอดรับกับนวัตกรรมในอนาคต
- ไม่มีศูนย์บริการรองรับการซ่อมบารุง
- ขาดศู น ย์ พั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รให้ เหมาะสมกั บ การ
ใช้ ง าน ในปั จ จุ บั น ต่ อ ยอดอนาคต (ขาด R&D
เชิงพาณิชย์)
4. Management/Method (การบริหารจัดการ/วิธีการดาเนินการ)
- องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดพัทลุงเป็นองค์กรที่มีขนาด - โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็น
เล็กสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่และ โรงงานขนาดเล็กไม่มีข้อมูล เพียงพอในการลงทุน
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น
ประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้น ซึ่งยัง
ไม่เชื่อมโยงกับสาขาการผลิ ตอื่น ๆ และฐานการ
ผ ลิ ต แ ค บ ท าให้ โอกาสในการพั ฒ นาไปเป็ น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้โดยตัวธุรกิจเองค่อนข้างยาก
- ขาดการบริหารจัดการข้อมูลตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
ปลายน้า (Big Data)
- การจัดการเป็นรูปแบบของบุคคลธรรมดาเป็นส่วน
ใหญ่ เป็ น แบบครอบครั ว ท าให้ มี ปั ญ หาในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน
- การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมยั ง ไม่ เชื่ อ มโยงกั บ
การตลาด เป็ น เพี ย งการผลิ ต ตามกระแสและ
คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน (ข้าวสังข์หยด)
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3.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors)
ส าหรั บ ปั จ จั ย ภายนอกนั้ น เป็ น การวิเคราะห์ ถึ งโอกาสและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Treats)

1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย)
- น โยบ ายขอ งจั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ส นั บ ส นุ น การพั ฒ น า - นโยบายการจั ด สรรงบประมาณเป็ น แบบแยก
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ส่ ว น พิ จ ารณาตามบทบาทภารกิ จ ของแต่ ล ะ
ป ศุ สั ต ว์ รว ม ทั้ งส่ งเส ริ ม ก า ร ป ระ ก อ บ ก า รข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ให้ ไม่ เอื้ อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร
- นโยบายของรั ฐเอื้อต่อการพั ฒ นาในการส่ งเสริมการน า - การประกาศผังเมือง ไม่สอดคล้องกับทิศทางการ
พลั งงานทดแทน ทาให้ ส ามารถส่งเสริม การนาพลั งงาน พัฒนาของพื้นที่
ทดแทนต่าง ๆ เช่น น ามูลสั ตว์(สุ กร) มาทาก๊าซชีวภาพ
น าปี ก ไม้ ย างพารา, รากไม้ ย างพารา มาท าเชื้ อ เพลิ ง
ชีวภาพ เป็นต้น
- จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่เอื้อ
ต่ อการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร ะลึ ก ที่ จ ะสร้ างมู ล ค่ าโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- นโยบายรั ฐบาลส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บน - งบจั ง หวั ด มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาระดั บ โครงสร้ า ง
ฐานความรู้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ พื้นฐาน
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดั บสินค้าให้มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการ
ขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยบูรณาการ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค เอ ก ช น ภ า ค รั ฐ
สถาบันการศึกษา วิสาหกิจชุมชนและชุมชน
- นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ส่ วนภูมิ ภาค การพั ฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม
(SMEs) และวิ สาหกิ จชุ มชน ซึ่ งครอบคลุ มทั้ งสิ นค้ าเกษตร
ศิลปหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Treats)

- การเปิ ด เสรี ท างการค้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นจะท าให้ มี
โอกาสของตลาดสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารเชื่ อ มโยง
เครือข่ายการผลิตร่วมกัน
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 ให้
ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น และพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการควบคู่กับ
การจัดการสิ่ งแวดล้ อ ม น าไปสู่การพั ฒ นาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน
- นโยบายรัฐบาลเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ Cluster
ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับอุตสาหกรรมในจังหวัดพัทลุง ที่จะ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากนโยบายดั ง กล่ า วมาเป็ น แผนในการ
ส่งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมในจั งหวัดได้ เช่น กลุ่ ม
กล้วย กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสุกร กลุ่มโคนม
เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน
2. Economic (เศรษฐกิจ)
- มี เส้ น ทางถนนสายหลั ก เชื่ อ มโยงเส้ น ทางคมนาคมกั บ - มาตรการกี ด กั น สิ น ค้ าเกษตรที่ ไม่ ใช่ ม าตรการ
ภาคใต้ ฝั่ ง อ่ า วไทยไปยั ง กรุ ง เทพมหานคร ภาคใต้ ฝั่ ง ด้านภาษี
อัน ดามั น จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ และมาเลเซี ย ท าให้ มี
ความสะดวกในการกระจายการขนส่ง สินค้าวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแปรรูปเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต
กับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน
3. Social (สังคมและวัฒนธรรม)
- สังคมประชากรสูงวัยเป็ นโอกาสให้เกิดการพัฒ นาสินค้า - พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวใน
เชิงสุ ขภาพที่ ใช้วั ตถุดิบ ในพื้ น ที่ มาเพิ่ มคุณ ค่าของสิ นค้ า จังหวัดพัทลุงไม่พักค้างแรม
เพื่อป้อนสู่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น ผลิตเฟอร์นิเจอร์
สาหรับผู้สูงวัย
- กระแสการบริโภคสินค้าสุขภาพทาให้มีโอกาสในการผลิต
สินค้าคุณภาพ ปลอดภัยและตอบสนองต่อตลาดผู้บริโภค
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โอกาส (Opportunities)
4. Technology (เทคโนโลยี)
- เทคโนโลยีช่วยในการเข้าถูกลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Treats)
- กลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่อยขาดการพัฒ นาด้าน
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร เช่ น การซื้ อ ขายสิ น ค้ า
online, การใช้ QR-code

5. Environment (สิ่งแวดล้อม)
- จังหวัดพัทลุงมีแหล่งต้นน้าเหมาะสาหรับส่งเสริมให้เป็น - เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย บ่อยครั้งทาให้เกิด
ความเสียหายต่อผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่
เมืองเกษตรอินทรีย์
ลุ่มต่า
- มีภูมิประเทศครบ 4 ด้าน (เขา ป่า นา เล)
6. Stakeholders (ลูกค้า/ผู้รับบริการ)
- ความต้องการของผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อตลาดเฉพาะ - ลู ก ค้ า มี ท างเลื อ กการบริโ ภคสิ น ค้ า มากขึ้ น ทั้ ง
กลุ่ ม หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะมากขึ้ น เช่ น ตลาดออนไลล์ และตลาดใกล้ เคียง เช่น ตลาด
สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม ผ้าย้อมคราม กระจูด
- ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
- ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่เป็นอาหารพื้นถิ่น
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3.3 TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุง สามารถนามา
จัดทามาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ ดังนี้
ตารางที่ 18 TOWS Matrix
มาตรการเชิงรุก (S-O)

มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O)

- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก - ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานวั ต กรรม องค์ ค วามรู้ และ
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจาก
ผลิตภาพด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
การเกษตรและผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชน ให้ ส อดคล้ องกับ
สามารถแข่งขั น ได้ และอยู่ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ าง
ความต้องการของโลก
ยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
มาตรการเชิงป้องกัน (S-T)

มาตรการหลีกเลี่ยง (W-T)

- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง - สนับสนุน ให้ มีการผลิต ที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับ
สถานประกอบการที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการบริห าร
- ส่ งเสริ ม การน าระบบธรรมาภิ บ าลมาใช้ ในสถาน
จัดการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
ประกอบการ
ลดต้นทุนการผลิต
- ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดย
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาด และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ /
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3.4 ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ตารางที่ 19 ความคาดหวังของผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ

ความคาดหวัง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า
- การแก้ไขปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมกลาง

- สนับสนุนสินเชื่อในการดาเนินธุรกิจ
- เพิ่ ม โอ ก าส ท างก ารต ล าด จ าก ก ารพั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี คุ ณ ภ าพ
และมีนวัตกรรม

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

- ช่องทางการจาหน่ายสินค้า
- การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- เพิ่ ม โอ ก าส ท างก ารต ล าด จ าก ก ารพั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ มี คุ ณ ภ าพ
และมีนวัตกรรม

วิสาหกิจชุมชน/OTOP

- ฉลากและบรรจุภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ใช้เครื่องจักรในการผลิต
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ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564
4.1 วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเพิ่มคุณ ค่าและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
(ข้าว ยางพารา ปศุสัตว์ สมุนไพร) และผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์รองรับการท่องเที่ยว”
4.2 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชนิดสินค้าทางการเกษตรที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า

ร้อยละ

2561
(ถ้ามี)
8

2. จานวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ

ผลิตภัณฑ์

5

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

8

8

8

-

5

5

5

-

พัฒนาด้านการมาตรฐาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 30

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มรี ะบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความร่วมมือของอุตสาหกรรมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่กับชุมชนได้
ตัวชี้วัด :
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564
(ถ้ามี)
1. จานวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
ราย
5
5
5
5
สีเขียวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 5 ราย/ปี
5
5
5
5
2. ร้อยละจำนวนสมำชิกเครือข่ำยชุมชนที่ร่วมป้องกัน ร้อยละ
และบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

2565
-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ : บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด
1. มีโครงการที่ผ่านการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนา

หน่วยนับ 2561
(ถ้ามี)
โครงการ
-

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564

2565

1

1

1

-

5

5

5

-

จานวน 1 โครงการ
2. มูลค่าเพิ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล

ร้อยละ

5

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
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กลยุทธ์ โครงการ ทีจ่ ะดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณและปีงบประมาณที่ดาเนินการ
รวม
กลยุทธ์
โครงการ
2561 2562
2563 2564 2565
งบประมาณ
(ถ้ามี)
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
1. การส่งเสริมให้มีการ 2.1 โครงการสนับสนุน
0.0750
0.0750 0.0750
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการกากับดูแล
ทางการเกษตร ให้
โรงงานแปรรูปโค สุกร
มีมูลค่าสูงขึ้น
ไก่ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายโรงงาน
2.2 โครงการการพัฒนา
1.0000
1.0000 1.0000
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เป้าหมายให้มี
มูลค่าเพิ่ม (ใยกง)
2.3 โครงการเพาะต้นกล้า
1.6862
1.6862
เสริมสร้างภูมิปัญญา
กลุ่มผู้ผลิต ผ้าเมืองลุง
2.4 โครงการอุตสาหกรรม
2.6834
2.6834
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตรจังหวัดพัทลุง
2.5 โครงการย้อมเส้นใยจาก
0.1285
0.1285 0.1285
ธรรมชาติด้วยคราม
2. เร่งยกระดับคุณภาพ 2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
0.1000
0.1000 0.1000
สินค้าเป้าหมายให้ได้
สินค้าเป้าหมายให้มี
มาตรฐาน
มาตรฐาน
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจากกระทรวง/กรม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการที่อื่น ๆ
-

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
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กลยุทธ์ โครงการ ที่จะดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ ีระบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณและปีงบประมาณที่ดาเนินการ
รวม
กลยุทธ์
โครงการ
2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ
(ถ้ามี)
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
1. สร้างเครือข่ายการพัฒนา 1.1 โครงการสร้างเครือข่าย
0.1000
0.1000 0.1000
อุตสาหกรรมระหว่าง
สถานประกอบการและ
ชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของ
SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชน
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมและ 2.1 โครงการพัฒนาเมือง
ความปลอดภัยของ SMEs
เกษตรอุตสาหกรรมสี
และวิสาหกิจชุมชน
เขียว
2.2 โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บาบัดน้าเสียและลด
กลิ่นรบกวนในน้าเสีย
จากโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา โดยใช้
พลังงานต่า

4.1908

-

4.1908

-

-

-

8.0823

-

-

8.0823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจากกระทรวง/กรม
-

โครงการอื่น ๆ
-

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 33

กลยุทธ์ โครงการ ที่จะดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณและปีงบประมาณที่ดาเนินการ
รวม
กลยุทธ์
โครงการ
2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณ
(ถ้ามี)
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด
1. ส่งเสริมการใช้ระบบ
1. โครงการวางแผน
ดิจิทัลในอุตสาหกรรม
บูรณาการการ
เป้าหมาย
บริหารจัดการด้วย
ระบบดิจิทัลที่
เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว
2. โครงการส่งเสริมการ
นาระบบดิจิทัลมา
ใช้ทั้งในการผลิต
การประชาสัมพันธ์
และการจาหน่าย
สินค้า
โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจากกระทรวง/กรม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการอื่น ๆ
-

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
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ส่วนที่ 5
แผนยุทธศาสตร์
สปอ.
ปี 2560-2564

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด
ปี 2560-2564

แผนพัฒนา
จังหวัด
ปี 2561-2564

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

ปฏิรูปอุตสาหกรรม
สู่ 4.0 เพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของ
ไทยให้เติบโตไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี 2564

ภาคอุตสาหกรรมมี
ผลิตภาพปัจจัยการ
ผลิตรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 ภายในปี
2564

ศูนย์กลาง การเกษตร
การท่องเที่ยว
นานาชาติมีระบบ
โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

“มุ่งสู่การเพิ่มคุณค่าและ
พัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร
(ข้าว ยางพารา ปศุสัตว์
สมุนไพร) และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
รองรับการท่องเที่ยว”

การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง

การผลักดันและบูรณา
การนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

พัฒนาการผลิต
แปรรูป และการ
บริหารจัดการ พืช
เศรษฐกิจหลัก
(ปาล์มน้า้ มัน ยางพารา
ไม้ผล)

ยุทธศาสตร์ 2

การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อ
การลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

การเสริมสร้าง
ศักยภาพของธุรกิจ
อุตสาหกรรม

การส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม

เมืองคนคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดี ชุมชน
เข้มแข็ง เติบโตและ
มั่งคั่งจากฐาน
การเกษตร
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ที่ยั่งยืน
การเพิ่มขีด
ความสามารถภาค
เกษตร
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น
การพัฒนาสู่
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์แบบเพิ่ม
คุณค่าครบวงจร
ที่ยั่งยืน
การพัฒนาคน
คุณภาพ สังคม
คุณธรรม สู่เมือง
แห่งปัญญาและ
สันติสุขที่ยงั่ ยืน

ยุทธศาสตร์ 1

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์
อก.
ปี 2560-2564

ยุทธศาสตร์ 3

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ อก. สปอ. และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

การเพิ่มผลผลิตจาก
การประมงชายฝัง่ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
เศรษฐกิจและการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจที่มีความ
โดดเด่นในพืน้ ที่
การส่งเสริมและพัฒนา พัฒนาสู่การเป็น
อุตสาหกรรมให้เป็น
สถานทีท่ ่องเที่ยว
มิตรกับสังคมและ
นานาชาติ ที่มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
และมีความ
หลากหลายของ
รูปแบบการท่องเที่ยว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

ปี 2560-2564

ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าและ
พัฒนามาตรฐานสินค้า
ข้าว ยางพารา สมุนไพร
ปศุสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์
หลักของจังหวัด เพื่อการ
ส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ

สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ระบบริหารจัดการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บูรณาการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ด้วยดิจิทัลที่เชื่อมโยง
กับเส้นทางการ
ท่องเที่ยว
หน้าที่ 35

ยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนยุทธศาสตร์
อก.
ปี 2560-2564

แผนยุทธศาสตร์
สปอ.
ปี 2560-2564

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด
ปี 2560-2564

แผนพัฒนา
จังหวัด
ปี 2561-2564

การพัฒนา
สมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพื่อให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่ง
และโลจิสติกส์ เพื่อ
รองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
การพัฒนาสู่การเป็น
เมืองสีเขียว และสังคม
คุณภาพ

การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

ปี 2560-2564

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาเมือง
สู่อนาคต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
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ส่วนที่ 6
กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560 – 2564
(ฉบับทบทวน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560 - 2564
(ฉบับทบทวน สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) นามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาประเทศ
และภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ.2561 - 2580 กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 วาระการปฏิรูป
ที่เกี่ยวข้องกับสานัก งานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(นายพสุ โลหารชุน) แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่ มจังหวัดและจังหวัด มี
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
6.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่
12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยนโยบายรัฐบาลฉบับนี้นายุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศว่า ด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ และใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความต้องการของ
ประชาชน มาเป็ น แนวทางการกาหนดนโยบาย ประกอบด้ ว ย 11 ด้ าน ซึ่งมี 5 นโยบายหลั ก ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การ
ดาเนินงานของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ดังนี้

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยใช้ ม าตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสั งคมจิ ต วิ ท ยา และมาตรการทางระบบสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
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นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒ นามาใช้ตามแนวทางกัล ยาณมิตรแบบสั นติวิธี ควบคู่กับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมที่ ส อดคล้ องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้น ที่รวมถึงขจั ดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนและเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการ
และเอกสาร ที่จะช่วยให้ ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้นพร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่ง
ครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสาคัญมากขึ้น
ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตัง้ แต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทย
บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูล ค่าสินค้าเกษตรและ
แก้ไขปั ญหาที่สาคัญของประเทศ เป็น ต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสู งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยี ขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบ
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการ
พัฒ นาผลิตภัณฑ์และพัฒ นาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับ เคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ
ทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและ
โอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง รวมถึง การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดย
เฉพาะอย่ างยิ่ งภาคสื่ อสารและบั น เทิ ง ตลอดจนการใช้ ดิจิทั ล รองรับ การผลิ ต สิ น ค้าอุต สาหกรรมและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
โดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่าง
กันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การ
ลงทุนแรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสู่ความ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก
ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและเร่ ง รั ด การจั ด การขยะอุ ต สาหกรรม ส าหรั บ ขยะของเสี ย อั น ตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง โดยต้องมี
การจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
6.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็น
คติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเป้าหมายประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา
แล้วที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในสังคมโลก รายได้ต่อหัวสูง มีความเหลื่อมล้าน้อย/ทุกคนมีที่ยืนในสังคม สังคมเป็นธรรม
และคุ ณ ภาพ เป็ น สั งคมนวั ต กรรมที่ มี ฐ านการผลิ ต และบริก ารกว้ างขวาง โดยมี ฐ านบริก ารที่ เข้ ม ข้ น เป็ น สั งคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารพลังงาน และน้า ภาครัฐมี
ขนาดเล็ก โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒ นาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ความมั่งคั่ง

ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุ น ทางปั ญ ญ าทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กรอบหลักการของการวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลและยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒ นาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศน์ที่ดีสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมถึง
ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนด
เป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 มีจานวน 10 ยุทธศาสตร์ โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และเป็นกลไกสนับสนุนให้
การดาเนิ น ยุ ทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด "พัฒ นาเศรษฐกิจให้ เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ
เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยมีเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐ และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต
โดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี ในปี 2564 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการ
สร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงโดยการ
1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน สร้าง
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
แบบมีส่วนร่วม ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด เสริ มสร้างขีดความสามารถการผลิ ตในห่ วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ส่ งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
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การเกษตรตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง พั ฒ นาปั จ จัยสนั บ สนุ น ในการบริห ารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่
2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยการ
2.1) พั ฒ นาต่ อยอดความเข้มแข็งของอุต สาหกรรมที่ มี ศัก ยภาพปั จจุบั น เพื่ อ ยกระดับ ไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่พัฒนา
ไปสู่ยานยนต์ในอนาคต (2) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถพัฒนาไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3)
อุตสาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถต่ อยอดการพั ฒ นาไปสู่ อุตสาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพและพลาสติ กชี วภาพ (4)
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ อาหารสร้างสรรค์และอาหารสาหรับกลุ่มเฉพาะ และเป็น
พื้นฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ (5) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งมีการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และ (6) อุตสาหกรรมที่ใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์
2.2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต โดยให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมที่
สามารถพัฒนาต่อยอดจากฐานความเก่งของอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน ได้แก่
(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิต
และบริการ
(2) อุต สาหกรรมชิ้ นส่ วนอากาศยาน โดยอาจเน้น ด้านการผลิ ตชิ้น ส่ ว นอากาศยานที่
สามารถต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และขณะเดียวกันควรเร่งวางระบบและพัฒนาบุคลากร
ด้านการซ่อมบารุงอากาศยานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อรองรับธุรกิจการซ่อมบารุงอากาศยานในระยะต่อไป
(3) อุตสาหกรรมการผลิ ตเครื่องมื อและอุป กรณ์ ท างการแพทย์ โดยในระยะแรกเน้ น
อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงและใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่สูงนักเพื่อสนับสนุ นการเป็น
ศูน ย์ กลางการบริ การสุ ขภาพนานาชาติแ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ขภาพ และขณะเดี ย วกัน ต้ อ งเร่งวิจั ยและพั ฒ นา
เทคโนโลยีสาหรับการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีระดับความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น (4) อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและวัตถุดิบชีวมวล
3) การพัฒ นาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ ทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
อย่างเข้มแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร
4) การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยส่งเสริมการทาตลาดเชิงรุก พัฒนาการอานวยความ
สะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการ
ลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบ พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 43

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด "คืน สมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น พัฒนาขีด
ความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การรับมือกับภัยพิบัติ
6.4 วาระการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) ได้เสนอวาระเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยแบ่งเป็น วาระปฏิรูป 37 วาระ
วาระปฏิรูปพิเศษ 15 วาระ และวาระพัฒนา 8 วาระ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทย ในการนี้มีวาระการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 26 วาระ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในวาระการ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากร ใน 3 เรื่องหลัก ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้แก่

 แนวทางปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม


 การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ


 การกาหนดให้โรงงานติดตั้งระบบงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง หรือคุณภาพอากาศจาก
ปล่องต่อสาธารณะ
6.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะรั ฐ มนตรี ได้ เห็ น ชอบข้ อ เสนอ 10 อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายเพื่ อ เป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศ
เข้ามาพัฒ นา และมีการประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะสามารถเพิ่มรายได้ของ
ประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่ง
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการ ผลักดันให้
ประเทศก้ าวเข้ าสู่ ป ระเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่ ม เทคโนโลยี และนวัต กรรมเป็ น ตั ว ช่ ว ยสนั บ สนุ น การ ขับ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ
ในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมั ยใหม ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยี ขั้น สู ง ผลิตชิ้น ส่ วนความปลอดภัยและประหยัดพลั งงาน ผลิ ตอุป กรณ์ ส าหรับ รถยนต์
Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ผลิ ตยางล้ อ ผลิ ตชิ้น ส่วนระบบ
เชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกาลังผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) ยานยนต์
ไฟฟ้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 44

2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัฉริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้
- กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, Sensors ,
RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, Wearable Devices,
อุปกรณ์โทรคมนาคม
- กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ
Flexible Printed Circuit
- กลุ่มกิจการออกแบบทางอิ เล็กทรอนิกส์ : Microelectronics Design, Embedded System
Design, IC Design
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่สร้าง
มูลค่าการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เป็นต้น
4) การเกษตรและเทคโนโลยี ชีว ภาพ ได้แก่ การผลิ ตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติสารออกฤทธิ์
(Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง)
เป็นต้น
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ (Functional Foods)
อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหาร (Food Supplement) นวัต กรรมอาหาร (Food
Innovation) เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจากัด ไม่เพียงพอที่จะ
ทาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา New S-curve ควบคู่ไปด้วย
เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมหุ่ นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่ นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภค และ
บริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance, Repair
and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการขนส่งทาง
อากาศ (Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) การผลิ ตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบนาทางและ
ซอฟแวร์ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น
3) อุ ต สาห กรรมเชื้ อ เพ ลิ งชี ว ภ าพ และเคมี ชี ว ภ าพ (Biofuels and Biochemicals) ได้ แ ก่
อุ ต สาหกรรมเคมี ชี ว ภาพครบวงจร เคมี ชี ว ภาพและพลาสติ ก ชี ว ภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) การพั ฒ นา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
4) อุตสาหกรรมดิจิ ทัล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded Software) ซอฟต์แวร์ช่ วยใน
การบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การวิเคราะห์ ข้ อมู ล ของผู้ บ ริโภค (Consumer insight Analytics and Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่ ม เมฆ
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(Cloud Computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์
(Internet of Thing) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์ (Creative Media and Animation)
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การแพทย์
ทางไกลผ่าน ICT เพื่ อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณ ฑ์สาหรับผู้สูงอายุ
การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร

6.6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน)
และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน)
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม (นายอุ ต ตม สาวนายน) และปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
(นายพสุ โลหารชุน) ได้มอบนโยบายในการดาเนินงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกัน
ขับเคลื่อน โดยให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนี้
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ส่วนที่ 7
โครงการแบบย่อ
7.1 โครงการสนับสนุนข้อมูลการกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2535
1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนข้อมูลการกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2535
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
2.1 ความสาคัญของโครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
แต่เนื่องจากวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทาให้การเสนอ
ขอรับงบประมาณพัฒนาจังหวัดไม่ได้รับการพิจารณา
2.2 หลักการและเหตุผล
ภารกิจของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นหน่วยงานในภูมิภาคมีหน้าที่ในการกากับ
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ด้านป้องกัน ป้องปราม การก่อให้ เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากการ
ประกอบกิจการโรงงานและการส่ งเสริม พัฒ นา มาตรฐานผลิตภั ณ ฑ์ อุตสาหกรรมให้ แก่ ผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
ดังนั้น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพั ทลุง จึงได้จัดทาโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด การกากับดูแลผู้ประกอบกิจการ
โรงงานปฏิบั ติให้ ถูกต้องตามใบอนุ ญ าตประกอบกิจการโรงงานและปฏิบั ติตามเงื่อนไขการรับใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโรงงาน และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จึงได้จัดทาโครงการสนับสนุนข้อมูลการกากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรให้ถูกต้องตามกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2535 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้หน่วยงานของทางราชการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง ได้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในขั้นตอนการเขียนแผนขอรับงบประมาณ
และผู้ประกอบการสามารถมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถูกต้อง
3.2 เพื่อให้การกากับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานและปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3.3 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
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4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
4.1 ผลผลิต
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต่อเนื่องจากการเกษตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การกากับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การ
กากับดูแลสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติผังเมือง เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการคิดกาลังม้ารวมของเครื่องจักร
จานวน 150 คน
4.1 ผลลัพธ์
4.1.1 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง สามารถปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ในขั้นตอนการเขียนแผนขอรับงบประมาณ
4.1.2 ผู้ประกอบการสามารถมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและปฏิบัติถูกต้องตาม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
4.1.3 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลโรงงานตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ในจังหวัดพัทลุง มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 จัดประชุมรูปแบบเสวนาเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานและการกากับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของ
วิศวกร” โดยให้ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การกากับดูแลสิ่งแวดล้อม
พระราชบั ญ ญั ติผั งเมือง เทศบั ญ ญั ติที่เกี่ยวข้อง และการคิดกาลั งม้ารวมของเครื่องจักร ผู้ เข้าร่วมเสวนา
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สานักงานจังหวัด พัทลุง
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต่อเนื่องจากด้านปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 150 คน
8.2 การจัดทารายละเอียดคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
9. งบประมาณ จานวน 75,000 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นายสมควร อรุณรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
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7.2 โครงการพัฒนาเส้นใยจากบากง
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเส้นใยจากบากง
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
พื้นที่ทะเลน้อย ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขุน จังหวัดพัทลุง มีบากง หรือ “กง” ซึ่งเป็นพืชพื้น
ถิ่นที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ชุ่มน้าหรือแหล่งน้าจืดแถบเส้นศูนย์สูตร เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีความสูงได้ถึง
๒ เมตร มีรูป ทรงยาวเหมือนใบหญ้ า สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ ดหรือไหล บากงเป็นพืช ที่พบอยู่ตาม
ธรรมชาติในทะเลน้อย แต่ปัจจุบันได้แพร่กระจายกินพื้นที่กว้างขวางและส่งผลกระทบมากมาย ประกอบกับ
สภาพน้ าในทะเลน้ อยเป็ น น้ าจื ดและระดับ น้าไม่ลึ กนั ก บากงสามารถขยายพั น ธุ์จนครอบคลุ มพื้ น ที่ ของ
ทะเลน้อย เกิดผลกระทบ เช่น กีดขวางทางเดินเรือ ทาลายพื้นที่บัวแดง ภัยจากสัตว์มีพิษ ทะเลน้อยตื้นเขิน
และสู ญเสี ยงบประมาณจ านวนมากในการกาจัด หากยังไม่มีมาตรการในการจัดการบากง จังหวัดพัทลุ ง
จะต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการกาจัดบากงในปีต่อๆ ไป
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เป็นหน่ วยงานที่มีการส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนา
รวมถึงมีบทบาทในการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยผสมผสานกับการ
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ จึงมีแนวคิดที่จะนาบากงมาวิจัยและพัฒนา
เข้ า สู่ ก ระบวนการแปรรู ป เป็ น เส้ น ใยจากบากง ยกระดั บ ให้ เป็ น เส้ น ใยในเชิ ง อุ ต สาหกรรม ต่ อ ยอด
นานวัตกรรมมาพัฒ นาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีมาตรฐานรองรับ สามารถนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบากงออก
จาหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้เกิดขึ้นจริงได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อลดการขยายพันธุ์ของบากงในพื้นที่ทะเลน้อย
3.2 เพื่อให้ ชุมชนชาวทะเลน้อยมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิ ตเส้นใยจากบากงโดยการ
ฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากบากง
3.3 เพื่ อให้ ชุม ชนชาวทะเลน้ อยมีแ นวทางในการนาเส้ น ใยจากบากงมาผลิ ต เป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์
เชิงสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์
3.4 สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนชาวทะเลน้อยเพิ่มมากขึ้น
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
4.1 ผลผลิต
4.1.1 รายงานการสารวจและเก็บข้อมูลบากง จานวน 10 เล่ม
4.1.2 รายงานผลการวิจัยจากบากง จานวน 10 เล่ม
4.1.3 มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากบากง
4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 ชุ มชนชาวทะเลน้ อย มี ความรู้ เกี่ ยวกั บกระบวนการผลิ ตเส้ นใยจากบากงจากการ
ฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติเรียนรู้จริง สามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
4.2.2 ชุมชนชาวทะเลน้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
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4.2.3 เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากเส้นใยบากงและสามารถจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5.1 มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์บากงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากบากงเพิ่มขึ้น
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ป่าพรุ และเป็นพื้นน้า
คือทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ เป็นที่ผลิตอาหารและทรั พยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความสาคัญต่อวิถี
ชีวิตของคนทะเลน้อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาชีพของคนทะเลน้อยนอกจากทาประมงเป็นอาชีพหลักแล้ว
ยังมีอาชีพเสริมคือ หัตถกรรมสานเสื่อกระจูด และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นที่สามารถนามาแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุการเกษตรได้อีกมากมาย เช่น ใบสับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือใช้สามารถนามาแปรรูป
เป็น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้ แก่
ราษฎรในพื้นที่ได้อีกมากมาย
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 สารวจและจัดเก็บข้อมูลบากงของจังหวัดพัทลุง
8.2 วิจัยเส้นใยจากบากงและสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์
8.3 ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ
8.4 การประชุมจัดตั้งกลุ่มเส้นใยบากงจังหวัดพัทลุง
8.5 การเสริมสร้างประสบการณ์นอกพื้นที่ ณ กลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์
จังหวัดเพชรบุรี
8.6 การจัดซื้อเครื่องแยกเส้นใยกึ่งอัตโนมัติ
8.7 การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบากง
9. งบประมาณ จานวน 1,181,350 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นางนาวี ไพชานาญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
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7.3 โครงการเพาะต้นกล้าเสริมสร้างภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิต ผ้าเมืองลุง
1. ชื่อโครงการ : โครงการเพาะต้นกล้าเสริมสร้างภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิตผ้าเมืองลุง
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
2.1 ความสาคัญของโครงการ
จั งหวั ด พั ท ลุ ง แม้ ว่ า โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ โดยรวมขึ้ น อยู่ กั บ ภาคเกษตรขั้ น ต้ น ทั้ งจากข้ า ว
ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล และจากภาคปศุสัตว์ แต่จังหวัดพัทลุงยังมีทรัพยากรธรรมชาติด้านอื่นๆ เช่น
ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มีกลุ่มอาชีพนอกภาคเกษตรที่เข้มแข็งทารายได้ให้จังหวัดปีละหลายล้าน
บาท โดยเฉพาะกลุ่ ม ผ้ าทอพื้ น เมือง ผลิ ตภั ณ ฑ์ จากผ้ าและเครื่อ งแต่ งกายมี ความหลากหลาย และจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน หรือ คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒ นา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญในการพัฒ นาฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนเชิง
บูรณาการตามแนวประชารัฐ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง จึงเห็นควรดาเนินงานโครงการเพาะต้น
กล้าเสริมสร้างภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิตผ้าเมืองลุง ให้มีเอกลักษณ์เป็นของจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม
ผ้าของจังหวัดพัทลุง และสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
2.2 หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ องจากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 ได้ยึด หลั ก “ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และในปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการแข่งขันสูง ภายใต้สถานการณ์กระแสโลภาภิวัฒน์ที่เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน มีการ
เคลื่ อ นย้ ายคน เงิน ทุ น องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สิ น ค้ าและบริการอย่างเสรี ท าให้ การแข่ งขั น ใน
ตลาดโลกรุน แรง เพื่ อแก้ปั ญ หาดังกล่ าว รัฐ บาลได้มอบนโยบายให้ แต่ ล ะกระทรวง กรม ไปดาเนิน การ
ขับเคลื่อนควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ มา
ขับเคลื่อน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การสร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ที่เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืน ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การ
ท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น จึงได้จัดทาโครงการเพาะต้นกล้าเสริมสร้างภูมิปัญญากลุ่มผู้ผลิตผ้าเมืองลุง ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบาย
และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 : การส่งเสริมยกระดับสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการ
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน
ประเภทผ้าเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับ การทอผ้า การย้อมผ้า การให้ลวดลาย
ผ้า การทาผ้าบาติกด้วยเทคนิคใหม่ และการออกแบบ ดีไซด์ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ที่เป็นเอกลักษณ์ของพัทลุง
3.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ) และวิสาหกิจชุมชน
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มีเจตคติ ความพึงพอใจที่ดีต่อการได้รับความรู้ใหม่ๆ ในเชิงอนุรักษ์และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้คาว่า “ผลิตและใช้เพื่อคนหมู่มาก”
3.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ) และวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เกิดความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตร
และพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกัน
3.4 ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ให้มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
4.1 ผลผลิต
ผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การทอผ้า การย้อมผ้า
การให้ลวดลายผ้า การทาผ้าบาติกด้วยเทคนิคใหม่ และการออกแบบ ดีไซน์ เสื้อผ้าสาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
จากผ้า ไม่น้อยกว่า 60 ราย
4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ สามารถนาไปดาเนินการประกอบเป็นธุรกิจได้
4.2.2 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
4.2.3 เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย ได้รับความรู้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
7. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 การสารวจรวบรวมฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือกผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
8.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทอผ้าและการพัฒนาเส้นใย โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทาลายผ้า การมัดย้อม การทาผ้าบาติก และการพัฒนา
ความรู้ในด้านลวดลายต่าง ๆ โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยใช้ทุน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
8.5 ค่าบริหารจัดการโครงการและการติดตามประเมินผล
9. งบประมาณ จานวน 1,686,200 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นางนาวี ไพชานาญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
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7.4 โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรจังหวัดพัทลุง
1. ชื่อโครงการ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรจังหวัดพัทลุง
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
(2.1) ความสาคัญของโครงการ
ผลิตภัณ ฑ์กระจู ดของจังหวัดพัทลุงถือได้ว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
ซึ่งในพื้นที่ตาบลพนางตุง และตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดจานวนมาก
ขณะนี้กลุ่มอาชีพมีปั ญหาในด้านการการย้อมสี การเคลือบกระจูด ตัดเย็บและการประกอบกับวัสดุอื่น การ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์กระจูด และการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กระจูดโดยใช้อัตลักษณ์ ท้องถิ่น เช่น ลูกปัด
มโนราห์ ผ้าทอพื้นเมือง หนังตะลุง เป็นต้น
นอกจากนี้สับปะรดที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของอาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งในบาง
ฤดูกาล มีผลผลิตออกสู่ตลาดจานวนมากทาให้ประสบปัญหาราคาตกต่า เกษตรกรยังไม่มีการนาใบสับปะรดที่
เป็นวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าโดยการนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงการค้า
(2.2) หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในการเปิดทางการค้าเสรีของกลุ่มประเทศในทุก
ภูมิภาคอีกทั้งยังเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่าไปทั่วโลก ส่งผลกระทบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ
รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการใช้ทุนทางวัฒ นธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งเป็น
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ สั่ งสมสื บ ทอดมายาวนาน มาเชื่ อ มโยงต่ อ ยอดพั ฒ นา เพื่ อ สร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ของประเทศให้ มีความได้เปรี ย บเชิ งแข่งขัน ในกลุ่ ม อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนพื้ น ฐาน ความ
ได้เปรียบเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยการนาเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้รับจากการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับความเป็นไทย
และให้ มี ก ารรั บ รู้ ไปอย่ า งกว้ างขวาง เนื่ อ งจากประเทศไทยที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนาน มี ม รดกทาง
วัฒนธรรมหลากหลาย สามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
จังหวัดพัทลุง โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการนา
หลักการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ที่กาหนดแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญ ญา ในการผลิ ต สิ น ค้ าที่ มี เอกลั ก ษณ์ โดดเด่น มี คุ ณ ภาพสู ง รวมถึ งการเพิ่ ม มู ล ค่าทางเศรษฐกิ จและ
ยกระดับ ความเป็ น อยู่ ของราษฎรในระดับหมูบ้ านมาผนวกเข้ากับ องค์ค วามรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่ และสามารถเชื่อมโยงกับการท่ องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้
จัดทาโครงการจึงได้จัดทาโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากการเกษตรจังหวัดพัทลุงขึ้น เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
3.3 เพื่อนาวัสดุจากการเกษตรเหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นเส้นใยธรรมชาติ
3.4 เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้มีความรู้และมีแนวทางในการ
นาเส้นใยจากใบสับปะรดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
(4.1) ผลผลิต :
4.1.1 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์กระจูดให้มีรูปแบบที่โดดเด่นและสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สอดคล้องกับการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 40 คน
4.1.2 กลุ่มแปรรูปเส้นใยจากการเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้รับความองค์ความรู้ในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
4.1.3 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาจากใยสับปะรด จานวน 3 ผลิตภัณฑ์
(4.2) ผลลัพธ์ :
4.2.1 ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระจูดอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
อาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีองค์ความรู้ สามารถนาไปดาเนินการประกอบอาชีพในเชิงพาณิชย์ได้
4.2.2 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
4.2.3 เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5.1 ผลิตภัณฑ์กระจูดที่ยื่นคาขอและได้รับ มผช. ร้อยละ 15 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2 มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากใยสับปะรด จานวน 3 ผลิตภัณฑ์
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 การย้อมสีกระจูดด้วยสีธรรมชาติและสีเคมีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8.2 การเคลือบกระจูด
8.3 กิจกรรมพัฒนากระจูด มี 2 กิจกรรมย่อย คือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)

หน้าที่ 55

(1) การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากกระจูด
(2) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูดโดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น
(ลูกปัดมโนราห์ ผ้าทอพื้นเมือง หนังตะลุง)
8.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการแยกเส้นใยจากใบสับปะรด
8.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด
9. งบประมาณ จานวน 2,683,400 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นางนาวี ไพชานาญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
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7.5 โครงการย้อมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติ
1. ชื่อโครงการ โครงการย้อมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ OTOP จานวนมากและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะยกตัวอย่าง
เช่น ภาพเกาะหนังตะลุง ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนห์รา และผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง
เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีจุดเด่นที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมาย หากได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมจะทาให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆๆเกิดขึ้นอีกมากมายที่จะทาให้เกิ ดการเพิ่มรายได้ให้กับ
ราษฎรอีกมาก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ให้ เป็ น นวั ต กรรมที่ ส ามารถต่ อ ยอดให้ ช าวบ้ านได้ ท าง่ายและสะดวก จึงได้ ด าเนิ น การส่ งเสริม ให้
ผู้ประกอบการโรงงานที่มีพื้นที่ได้ปลูกต้นครามซึ่ งเป็นพื้นที่ขึ้นได้ง่านและมีอยู่ทั่วไปการเก็บเกี่ยวใช้เวลาน้อย
ประมาณ 6 – 8 เดือน สามารถเก็บเมล็ดมาเป็นเมล็ดพันธ์ และใช้ต้นใบ มาทาสีย้อมคราม ซึ่งในปัจจุบันการ
ท าย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี ค รามจากธรรมชาติ เป็ น ที่ นิ ย มเป็ น อย่ างมาก และสามารถน ามาพั ฒ นารูป แบบให้ เป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่างๆ ได้อีก มากมาย เช่น เสื้ อผ้ า ของใช้ ของตกแต่ ง ของที่ ระลึ ก เป็ น ต้น ดั งนั้ น จึงได้กาหนด
โครงการย้อมผ้าด้วยสีครามธรรมชาติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตด้านผ้าทอพื้นเมืองได้หันมาทอผ้าจากสีธรรมชาติเพื่อ
เป็นเพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการทาสีย้อมครามจากธรรมชาติ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าด้วยสีจากครามสีธรรมชาติที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.3 เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
(4.1) ผลผลิต :
4.1.1 มีกลุ่มอาชีพในการทาสีย้อมครามจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น จานวน 1 กลุ่ม
(4.2) ผลลัพธ์ :
4.2.1 มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
4.2.2 สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5.1 เกิดกลุ่มย้อมครามด้วยสีธรรมชาติและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามในจังหวัดพัทลุง
เพิ่มขึน้ จานวน 1 กลุ่ม
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6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 จัดอบรมให้กลุ่มย้อมผ้าด้วยครามจากธรรมชาติ ตาบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง
จานวน 40 คน
9. งบประมาณ จานวน 128,500 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นางนาวี ไพชานาญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
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7.6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเป้าหมายให้มีมาตรฐาน
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเป้าหมายให้มีมาตรฐาน
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
ตามที่ ส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ภายใต้แผนงาน
พัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เพื่อรองรับการพัฒ นาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
และยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อผลิตและจาหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภค และ
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรั บและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภคได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
ส านั กงาน อุ ต สาห กรรมจั ง ห วั ด พั ท ลุ ง ได้ รั บ มอบ ห มายจากส านั กงาน มาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้ เป็ นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ชุมชนระดับจังหวัด โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อดาเนินการพิจารณาให้การรับรองผลิตภัณฑ์
ชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การบริการ
รับ รองคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน (มผช.) แก่ ผู้ ป ระกอบการชุ มชนและท้ อ งถิ่ น จั งหวัดพั ท ลุ ง จึ งได้ จัด ท า
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
3.2 เพื่อให้ ผู้ ป ระกอบการผลิตภัณ ฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชนและท้องถิ่นให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
3.3 เพื่อประชาสัมพัน ธ์เชิญ ชวนให้ ผู้ประกอบการผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นมาขอรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
(4.1) ผลผลิต :
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง ยื่นคาขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 80 คาขอ
(4.2) ผลลัพธ์ :
4.2.1 ผู้ผลิตชุมชนมีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น
4.2.2 ผู้บริโภคมีความมั่นใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีการแสดงเครื่องหมาย
มผช. มากขึ้น
4.2.3 กระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
การรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
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จานวนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้านมาตรฐาน อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์/ปี
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2564
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจาปีด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
8.2 สารวจผลิ ตภัณฑ์ ชุมชนทั้งในบัญชี (ผู้มายื่นขอต่ออายุ) และนอกบัญชี (ผู้ยื่นขอรายใหม่)
รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิตชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.3 ดาเนินงานด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
8.4 ดาเนินการด้านการตรวจติดตาม ดังนี้
- จัดทาแผนงานการตรวจติดตาม
- ตรวจสถานที่ทา พร้อมเขียนรายงานการตรวจ
- ขออนุมัติและจัดซื้อตัวอย่าง
- จัดทาหนังสือนาส่งตัวอย่าง
- นาส่งตัวอย่างไปยังหน่วยตรวจสอบ
- จัดส่งเอกสารการตรวจติดตามให้ สมอ
- รับ–คืนตัวอย่างจากหน่วยตรวจสอบและบริจาคตัวอย่าง
8.5 ป้อนข้อมูลที่ได้ดาเนินงานด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เข้าสู่โปรแกรม
ระบบงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
8.6 จัดทารายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ส่ง สมอ. เป็นประจาทุกเดือน
8.7 ออกประชาสัมพันธ์ / จัดนิทรรศการ / ให้คาแนะนาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
8.8 เข้าร่วมงานสัมมนาหรือกิจกรรมกับ สมอ.
8.9 ประสาน สมอ. เกี่ยวกับการจัดสัมมนา/ข้อมูล ทางบันทึก โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
8.10 ประสานผู้ผลิตเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนากับ สมอ. พร้อมให้บริการลงทะเบียนผู้ผลิตชุมชน
ที่มาเข้าร่วมสัมมนา
9. งบประมาณ จานวน 260,000 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นางนาวี ไพชานาญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
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โทร. 0-7461-2416
7.7 โครงการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก
ทาให้ทั่วโลกมีความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จนนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและ
ภาคการผลิ ตในทุ กระดั บ โดยเฉพาะภาคการผลิ ตอุ ตสาหกรรมที่ ต้ องเร่ งปรั บตั วและพั ฒ นาการผลิ ตให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Green product & Green productivity) ลดการใช้ พ ลั ง งาน และการป ล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ สร้างอาชีพสีเขียว (Green jobs) เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green demand)
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green growth) นอกจากพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสีเขียว การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมและการบริหารจัดการซ้า (Mitigation &
Adaptation) ฯลฯ แล้ว สิ่งสาคัญที่สุดในการไปสู่เป้าหมายความสาเร็จคือ การรณรงค์ และสร้างจิตสานึก
ของประชาชนผู้ เป็ น เจ้าของประเทศและเป็นผู้ รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในแง่บวกและลบจากการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศ
การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการ และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษในรูปแบบเครือข่ายการ
เฝ้าระวังที่ เน้ น การป้ องกัน แบบเชิงรุก จึงเป็น เรื่องสาคัญ ที่ สามารถป้ องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ของสถาน
ประกอบการได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดาเนินการเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดเป็นรู ปธรรมที่ชัดเจน ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคชุมชน สถานประกอบการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาด้านมลพิษและ
นาไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพื่อการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยต้องทาอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้การเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษจากสถานประกอบการแก่ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและสถานประกอบการ
3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การเกิดปัญหามลพิษจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
4.1 ผลผลิต
4.1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับการถ่ายทอดการเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษจากสถานประกอบการ
จานวน 50 คน
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4.1.2 เกิดเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
จานวน 1 เครือข่าย (สมาชิกอย่างน้อย 30 คน)
4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีจิตสานึกในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
4.2.2 ชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงกับสถานประกอบการอุตสาหกรรม มีความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.2.3 ภาพรวมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในจังหวัดดีขึ้น
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เกิดเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จานวน 1 เครือข่าย
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 ส ารวจและก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ ใ นการด าเนิ น การและประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
จานวน 1 เครือข่าย
8.2 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของสถานประกอบการให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย” ให้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทน SMEs และวิส าหกิจชุมชน ตัวแทนสถานประกอบการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
จานวน 50 คน
8.3 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายเข้มแข็ง จานวน 40 คน
8.4 จัดตั้งเครือข่าย โดยจัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย จานวน 1 ฐานข้อมูล พร้อมบัตรสมาชิกเครือข่าย
8.5 สรุปผลการดาเนินโครงการรายงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
9. งบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นายสมควร อรุณรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
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7.8 โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การพัฒนาประเทศในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีประเด็นการพัฒนาในการ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดพัทลุงดาเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศใน
การสร้างความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และยกระดั บ คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม จังหวัด จึงได้ จัด ท า
โครงการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง โดยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานการพัฒนาและใช้ประโยชน์พลังงานทดแทน การสารวจและพัฒนา
แหล่ ง พลั ง งาน การส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั งงานสะอาด สนั บ สนุ น การใช้ พ ลั งงานทางเลื อ ก โดยเน้ น รั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อบรรยากาศที่จะให้เกิดผลต่อภาวะโลกร้อน (2) กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าจากเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าชชีวภาพ โดยการนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การหมักแบบไร้อากาศ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิ ษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากจะเป็นการ
จัดการขยะของเสียที่ถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างต้นทุนพลังงาน ผลิตก๊าชชีวภาพ
ใช้ทดแทนแก๊ส LPG ช่วยลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลือง ลดรายจ่ายในครัวเรือน และยังเป็น
การสร้างต้นทุนสุขภาพ โดยการนาน้าหมักชีวภาพมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ลดการบริโภคผักปนเปื้อนสารพิษ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ จะเป็นการสร้างแนวทางให้ผู้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริ
(3) กิ จ กรรมการเพิ่ ม มู ล ค่ าวั ส ดุ เหลื อใช้ จากกระบวนการแปรรู ป ฟองน้ ายางพาราจดจ ารู ป แบบ การน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่ อกาจั ดสารพิ ษที่ มีอยู่ ในเศษยางที่ ได้ จากกระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์
ยางพาราจดจารูป แบบ เพื่อให้ มีมูลค่าสูงขึ้นและไม่เป็นอันตรายและไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมโดยการนาเศษ
ยางพาราจดจารูปแบบมาแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัสดุกรองชีวภาพในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และวัสดุปลูกใน
การเกษตร เป็นทางออกหนึ่งที่ทางทีมวิจัยมีความสนใจจะศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร นอกจากจะ
ช่วยลดปัญหาการกาจัด ลดพื้นที่เก็บกักวัสดุเศษเหลือแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ สร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในธุรกิจการ
ประมงและการเกษตร นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 : การส่งเสริมยกระดับสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง
1. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุนการนาพลังงานทดแทนแบบสะอาด ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม
และไม่สร้างมลภาวะใดๆ
3. เพื่อสร้างรายได้ และเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
4. เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบชุมชนสีเขียว
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าชชีวภาพ
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนตระหนักถึงของการใช้พลังงานทดแทนจากการใช้ขยะอินทรีย์
โดยการรวบรวมและคืนข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์และการใช้พลังงานก๊าซ LPG เพื่อหุงต้ม ในชุมชนให้เกิด
การเปรียบเทียบ
เห็นถึงภาพของการจัดการขยะอินทรีย์แต่ละครัวเรือน ด้วยแนวทางการจัดทาระบบหมักแบบไร้อากาศ
2. เพื่อถ่ายทอดแนวทางเลือกในการกาจัดขยะอินทรีย์ ด้วยกระบวนการชุมชนเพื่อสร้างเทคนิค
วิธีการจัดทา การเดินระบบ และการใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศและเทคนิคการปรับปรุง
คุณภาพก๊าชชีวภาพ รวมไปถึงการนาน้าหมักชีวภาพมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือน
3. เพื่ อออกแบบและจัดทาระบบกาจัดของเสียจากครัวเรื อน ด้วยกระบวนการหมักแบบไร้
อากาศ รวบรวมข้อ มูล อัตราการเกิดก๊าซ องค์ป ระกอบของก๊าซชีว ภาพ และปริม าณของขยะอิน ทรีย์ ที่
ป้อนเข้าสู่ระบบ ให้เกิดแนวทางการกาจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง หรือแต่ละครัวเรือนในชุมชน
4. เพื่อสร้างช่างชุมชน ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากของ
เหลือทิ้งจากการปรุงอาหารในครัวเรือน และการเลี้ยงสัตว์ และระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าชชีวภาพ รวมไปถึง
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการสู่ผู้อื่นหรือชุมชนอื่น
5. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนในการจัดการขยะอินทรีย์ ที่ต้นทาง และการ
สร้างต้นทุนพลังงานในครัวเรือน รวมถึงการใช้น้าหมักและกากปุ๋ยชีวภาพจากระบบการหมักก๊าซชีวภาพแทน
ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
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กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบ
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปฟองน้า
ยางพาราจดจารูปแบบ (memory rubber form) เพื่อการเกษตรและประมง
2. เพื่อศึกษารูปแบบและกรรมวิธีในการลดสารพิษในวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรู ปยาง
ฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบ
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปยางฟองน้ายางพาราจดจา
รูปแบบเพื่อการเกษตรและประมง
4. เพื่ อ ศึ กษาต้น ทุ น ผลตอบแทนและความเป็ น ไปได้ท างธุรกิ จ ของการใช้ วัส ดุ เหลื อใช้ จ าก
กระบวนการแปรรูปยางฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบเพื่อการเกษตรและประมง
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง
ผลผลิต
ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากฝุ่นและแมลง และสามารถส่งสินค้าออกสู่
ตลาดได้ ร้อยละ 100 ของสินค้าที่ผลิต และสินค้าของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานที่เกิดขึ้น ในการนาพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
ผลลัพธ์
(1) มีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 10.30 เมตร จานวน 4 แห่ง
(2) มีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 2.40 เมตร จานวน 25 ตู้
(3) ชุมชนมีแบบเทคโนโลยีการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
(4) สามารถเป็นเหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในชุมชน ที่สามารถเพิ่มคุณค่า ความปลอดภัย
ของผลผลิตทางการเกษตร
(5) เพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ก ารใช้ พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ซึ่ งเป็ น พลั งงาน
หมุนเวียนเป็นการทาให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในขบวนการผลิต และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
(6) ชุมชนในตาบลสามารถนาพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทนได้ ตามศักยภาพใน
ท้องถิ่นตนเองได้ ทาให้มีการตื่นตัวด้านการใช้พลังงาน รู้คุณค่าของพลังงาน รู้วิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัด
ท าให้ ช่ ว ยลดรายจ่ า ยกั บ ค่ า พลั งงาน และช่ ว ยให้ เศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น เป็ น ผลดี ช่ ว ยลดมลภาวะเป็ น พิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ทาให้ลดภาวะโลกร้อนที่จะมีผลกระทบต่อมนุษย์ทั่วโลกในอนาคตได้
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าชชีวภาพ
ผลผลิต
ชุมชนตระหนักถึงของการใช้พลังงานทดแทนจากการใช้ขยะอินทรีย์ โดยการรวบรวมและคืน
ข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์และการใช้พลังงานก๊าซ LPG เพื่อหุงต้ม ในชุมชนให้เกิดการเปรียบเทียบเห็นถึง
ภาพของการจัดการขยะอินทรีย์แต่ละครัวเรือน ด้วยแนวทางการจัดทาระบบหมักแบบไร้อากาศ
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ผลลัพธ์
1. ระบบบ่อแก๊สชีวภาพที่สามารถใช้งานได้ ปกติและจานวนช่างชุมชน
2. ช่างชุมชน และวิทยากรชุมชน ที่สามารถให้ความรู้และให้คาแนะนาการกาจัดของเสียอินทรีย์
และน้าเสียเชิงประจักษ์
กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบ
ผลผลิต
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบเพื่อ
การเกษตรและประมง
ผลลัพธ์
1. การลดสารพิษในวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปยางฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบ
2. ประสิทธิภาพของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปยางฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบเพื่อ
การเกษตรและประมงเปรียบเทียบกับวัสดุที่มีขายในท้องตลาด
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง
1.1 มีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ ขนาด 6.0x10.30 เมตร จานวน 4 แห่ง
1.2 มีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 0.80x2.40 เมตร จานวน 25 ตู้
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ จากการแปรรูปภาคการเกษตรโดยการผลิตก๊าชชีวภาพ
มีระบบหมักก๊าชชีวภาพและผลิตก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศและเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ
ก๊าชชีวภาพ รวมไปถึงการนาน้าหมักชีวภาพมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปฟองน้ายางพาราจดจารูปแบบ
1. วัสดุการเกษตร 1 ผลิตภัณฑ์
2. วัสดุการประมง 1 ผลิตภัณฑ์
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมง
8.2 การเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปภาคเกษตรโดยการผลิตก๊าชชีวภาพ
8.3 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปฟองน้ายางพาราจารูป
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9. งบประมาณ จานวน 4,190,800 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นายสมควร อรุณรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กลุ่มนโยบายและแผนงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทร. 0-7461-2416
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7.9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสียและลดกลิ่น
รบกวนในน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยใช้พลังงานต่า
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการบาบัดน้าเสียและลดกลิ่น
รบกวนในน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยใช้พลังงานต่า
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
2.1 ความสาคัญของโครงการ
โรงงานอุ ต สาหกรรมแปรรูป ยางพารา มี มู ล ค่ าการลงทุ น เป็ น ล าดับ ที่ 3 ของประเภท
โรงงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีผลผลิตหลัก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน น้ายางข้น ยางแท่ง ใช้วัตถุดิบจาก
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 690,000 ไร่ (พื้นที่เก็บเกี่ยว) และพื้นที่จังหวัด
ข้างเคียง โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในจังหวัดพัทลุงมีจานวน 76 โรงงาน มีตั้งแต่ขนาดเล็กที่ก่อตั้ง
เป็ น สหกรณ์ กองทุ น สวนยาง รองรั บ วัต ถุดิ บ จากกลุ่ ม สมาชิ ก จนถึ งขนาดใหญ่ ที่ ส่ งออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไปยั ง
ต่างประเทศ แต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปนั้น จะมีขั้นตอนในการผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้าเสีย และกลิ่นเหม็นจากน้าเสีย ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ขนาด
กลางและขนาดใหญ่นิยมใช้ระบบบาบัดน้าเสียแบบใช้อากาศ ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักคือค่าไฟฟ้า รองลงมาคือค่า
บารุงรักษาเครื่องเติมอากาศให้กับระบบ นอกจากนี้ยังมีค่าสารเคมีและแรงงาน และถ้าเป็นโรงงานขนาดเล็ก
จะเลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสียแบบไม่ใช้อากาศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่จะต้องใช้พื้นที่ในการสร้าง
ระบบบาบัด และมีกลิ่นเหม็นจากระบบดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง
2.2 หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการพั ฒ นาประเทศในการรั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มให้ ส ามารถ
สนับ สนุนการเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีประเด็นการ
พัฒนาในการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่ง แวดล้อม เน้นการรักษา
และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้า สนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
ตามยุ ท ธศาสตร์ 4 เรื่ อ งการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งยั่ งยื น
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บาบัดน้าเสียและลดกลิ่นรบกวนในน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยใช้พลังงานต่า โดย
การนาเอาเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองผลและมีโรงงานต้นแบบที่ประสบความสาเร็จแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งตรงตามกลยุทธ์เรื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ สร้างเครือข่ายในพื้นที่ในการนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน (ต้นน้า)
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
และเป็นโรงงานต้นแบบ
3.2 เพื่อลดต้นทุนในการบาบัดน้าเสียของโรงงานแปรรูปยางพารา
3.3 เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการของโรงงาน
4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
4.1 ผลผลิต
4.1.1 ติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 2 โรงงาน
4.1.2 แบบแปลน รายการคานวณ พร้อมคู่มือการดูแลระบบบาบัดน้าเสียประจาโรงงาน
จานวน 2 ฉบับ
4.1.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
4.1.4 รายงานผลการดาเนินโครงการรายโรงงาน จานวน 2 ฉบับ
4.2 ผลลัพธ์
4.2.1 ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
4.2.2 ลดรายจ่ายด้านพลังงาน ในการบาบัดน้าเสียและลดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ทาให้ลดภาวะโลกร้อน
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
จานวนสถานประกอบการ จานวน 2 โรงงาน ได้รับการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
7. ระยะเวลา
เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563
8. กิจกรรมที่สาคัญ
8.1 กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ ประเภทสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
8.2 สารวจข้อมูลโรงงานเป้าหมายเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจานวน 2 ราย
8.3 นาเสนอข้อมูลโรงงานที่คัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยนาเสนอคุณสมบัติและ
ปริมาณน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสาหรับโรงงานแต่ละราย ความพร้อม
รวมทั้งเสนอความคุ้มค่าในการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบจากระบบเดิมหรือระบบอื่นๆ ที่นิยมใช้และระยะเวลา
ในการคืนทุน
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8.4 จัดทาเอกสารสาหรับยื่นต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขอเปลี่ยนแปลงระบบบาบัด
น้าเสียตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ แบบแปลน รายการคานวณ ซึ่งมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมรับรองการออกแบบ
ถูกต้องตามกฎหมาย
8.5 ผู้ประกอบการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 ติดตั้งระบบบาบัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและทดสอบระบบจน
สามารถใช้งานได้
8.7 จัดทาคู่มือการดูแลระบบบาบัดน้าเสียประจาโรงงาน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลของ
โรงงาน
8.8 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการรายโรง โดยนาเสนอในมิติต่างๆ เพี่อใช้เป็นข้อมูล
สาหรับขยายผลสู่โรงงานแปรรูปยางพารารายอื่นๆ
9. งบประมาณ จานวน 8,082,320 บาท
10. ผู้รับผิดชอบ
- นางสาวอารยา ไสลเพชร

ตาแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 08-1644-4750
- นางสาวเบ็ญญาทิพย์ ตันติอริยทรัพย์ ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 08-6274-7144
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ส่วนที่ 8
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของ สอจ.
8.1 ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2561
8.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : 1. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตรตามแนวประชารัฐ)
กิจกรรม “Big Brother จากอุตสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการฐานราก”
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กองทุนพัฒนา SMEs
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินงานตามกองทุน
พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี ต ามแนวประชารั ฐ ประจ าจั งหวั ด พั ท ลุ ง มี ผู้ ยื่ น ค าขอสิ น เชื่ อ ฯจ านวน 55 ราย มี ส ถาน
ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จานวน 20 ราย โดยในจานวนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อนี้ได้เบิกจ่ายเงินให้กู้แล้ว
จานวน 12 ราย จานวนเงิน 53.92 ล้านล้าน คิดเป็นร้อยละ 59.63 ของวงเงินที่อนุมัติให้สินเชื่อ
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Smart SMEs Program
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การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการออกใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่วิสาหกิจชุมชนและ SMEs จานวน 61 ผลิตภัณฑ์
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โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพัทลุง มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2
ราย คือ บริษัท พัทลุง ซัพพลาย จากัด ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ประกอบพาเลท และสหกรณ์การเกษตรบ้าน
แพรกหา จากัด ประกอบกิจการผลิตหมอนยางพารา ดาเนินการพัฒนาในแผนงานที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต และการพั ฒ นาระบบงานด้ ว ยการน าเทคโนโลยี (IT) มาใช้ ในกระบวนการทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหา ทั้ง 2 ราย จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่า ว ทาให้ต้นทุนลดลง คิดเป็นร้อยละ
21 และร้อยละ 10 ตามลาดับ
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8.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการจังหวัดพัทลุง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
รายใหม่ในจังหวัดพัทลุง จานวน 3 ราย เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ลุ่มน้าสาคัญมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าเสียในแม่น้าสายสาคัญ และกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวัง
การเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และส่วนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในกลุ่มส่งเสริมการดาเนินงานการ
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพองค์กรกลุ่ ม ที่ 3 ให้ ส ามารถบริห ารจัดการเครือข่ายอย่างเข้ม แข็งและยั่งยืน รวมทั้งมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม
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โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินการพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
1) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย”
ให้แก่ส มาชิกเครือข่ายกลุ่มที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตัวแทน
ประชาชน ตัวแทนสถานประกอบการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 ราย พร้อมทั้ง
ศึก ษาดู งานสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น ต้ น แบบในการอยู่ร่ว มกั บ ชุ ม ชนได้ อ ย่ างยั่ งยื น จ านวน
2 สถานประกอบการ
2) จั ดกิจ กรรมสานสั มพั น ธ์ส มาชิ กเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม ณ ที่ ตั้งของสถาน
ประกอบการอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เครือ ข่ายมี ส่ ว นร่ว มในการแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ร้อ งเรียนอย่างยั่ งยื น
จานวน 1 เครือข่าย/1 ครั้ง
3) จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 1 ฐานข้อมูล และออกบัตร
สมาชิกเครือข่าย ปี 2561 จานวน 35 ราย
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โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดาเนินโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมต่อชุมชนและลด
ปัญหาการร้องเรียนความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยมีสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จานวน 10 ราย ดังนี้ ระดับที่ 1 จานวน 6 ราย ระดับที่ 2 จานวน 4 ราย
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