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 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้จัดท าหนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพรเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า การผลิต และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดส าหรับใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้น เพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิต การตลาด และการพัฒนาจังหวัด ของทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป 

 การจัดท าหนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ประจ าปี 2562 นี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ส านักงานฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป และหากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนประการใด       
ขอได้โปรดแจ้งให้ส านักงานฯ ทราบด้วย เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป 
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ส่วนที๑่ 

สรุปข้อมลูพื้นฐานของจังหวัดชุมพร 

************* 

ประวัติความเป็นมาของเมืองชุมพร 
 

  ชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากหลักฐานในกฎหมายตราสามดวง ใน
รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพร มีอายุตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 
๖๐๐ ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบเรียงความเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเมือง
ชุมพรไว้ในต านานเมืองระนอง ความตอนหนึ่งว่า“เมืองชุมพรประหลาดผิดจากเมืองอ่ืนๆ ในแหลมมาลายูที่ตั้งมาแต่
โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น ล้วนมีโบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมือง
มาแต่โบราณแต่เมืองชุมพร ไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ มีพื้นที่
นาไม่พอกับคนประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันจึงไม่
สามารถสร้างเมืองถาวรไว้ แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมืองหน้าด่าน” 
  ชื่อ “เมืองชุมพร” สันนิษฐานว่ามาจากค าว่า “ชุมนุมพล” เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านการเดินทัพ    
ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า “ชุมนุมพล”แต่ด้วยเหตุคนภาคใต้ชอบพูด
ค าสั้นๆจึงตัดค ากลางออก เหลือเพียง “ชุมพล” ต่อมาเพ้ียนเป็น “ชุมพร”  อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึก
ของแม่ทัพนายกองสมัยโบราณเมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องท าพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการ
บ ารุ งขวัญ ทห ารในสถานที่ ชุ มนุ ม เพ่ื อ รับ พ ร เช่ นนี้ จึ งต รงกั บ ความห มาย “ชุ มนุ มพ ร”หรือ“ป ระชุ มพ ร”  
ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 
  แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับชื่อท้องที่
ทั่วๆไป เพราะที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่าน้ าชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมายต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ประจ า
เมืองอยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน  
  ศาลหลักเมื องจั งหวัดชุมพร สร้างขึ้ น เมื่ อวันที่  ๙  มกราคม ๒๕35 หน้ าเทศบาลเมืองชุมพร   
โดยได้ท าพิธีตัดไม้ราชพฤกษ์เพ่ือมาเป็นเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ ณ วัดเทพเจริญ (วัดถ้ ารับร่อ) ต าบลท่าข้าม  
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๕ จังหวัดได้น าไม้ไปให้เรือนจ ากลางบางขวางแกะสลักลายลงรัก   
ปิดทอง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงวางศิลาฤกษ์และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงบรรจุแผ่นยันต์  เมื่อวันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จังหวัด  
ได้จัดงานฉลองศาลหลักเมือง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงเปิดศาลหลักเมืองชุมพร   
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
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(๑) ภูมิประเทศ 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

     จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดตอนบนสุดของภาคใต้ มีที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ ๑๐ องศา ๒๙ ลิปดาเหนือและ
เส้นลองติจูดที่  ๙๙ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม)                   
เป็นระยะทาง ๔๙๘ กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟภาคใต้ ประมาณ ๔๗๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๗๕๕,๖๓๐                
ไร่หรือ ๖,๐๑๐.๘๔๙ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗ ของเนื้อที่ประเทศไทยและร้อยละ ๘.๕ ของเนื้อที่ภาคใต้     
มีพื้นที่มากเป็นอันดับ ๔ ของภาคใต้ ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนว
เหนือ-ใต ้มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๒๒๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ            ติดต่อกับ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ทิศใต้            ติดต่อกับ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดระนองและประเทศเมียนมาร์ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร แบ่งเป็น ๓ ลักษณะใหญ่ๆ คือพ้ืนที่ราบตอนกลาง พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่ทางทิศตะวันตก เป็นที่สูงและภูเขาทิวเขาที่ส าคัญคือทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเมียนมาร์ ถัดจากแนวที่สูงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลาง ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่
ราบลุ่ม เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ส าหรับพ้ืนที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลยาวประมาณ                  
๒๒๒ กิ โลเมตร ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพร  ค่อนข้างเรียบมีความโค้งเว้าน้อย  ความกว้างของจังหวัด                            
โดยเฉลี่ย ๓๖ กิโลเมตร 

    (๒)  สภาพภูมิอากาศ 
  จังหวัดชุมพร เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ             
เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง ๒ ฤด ูคือ 
 ๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี ่ยนมรสุมหลังจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนก าลังลงใต้จากทะเลอันดามัน 

๒) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม–กลางเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ซ่ึงเป็นมวลอากาศท่ีมีความชื้นสูง และเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้ฝนตกชุกตลอดในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 

ในปี 2562 มีฝนตก 159 วัน ปริมาณน้ าฝนทั้งปีวัดได้ 1,767.0 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในเดือน
สิงหาคม วัดปริมาณน้ าฝนได้ 340.8 มิลลิเมตร อันดับรอง คือเดือนมกราคม วัดปริมาณน้ าฝนได้ 241.5 มิลลิเมตร  
อันดับสาม คือเดือนตุลาคมวัดปริมาณ 212.4 มิลลิเมตร และในเดือนเมษายน ฝนตกน้อยที่สุด วัดปริมาณน้ าฝนได้ 10.3 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม วัดได้ 38.3 องศาเซลเซียส อันดับสอง คือเดือนเมษายน วัดได้ 37.8         
องศาเซลเซียส อันดับสาม คือเดือนมีนาคม วัดได้ 37.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด คือเดือนธันวาคม วัดได้ 18.8 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ ๒๗.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยทั้งปี ๘1 เปอร์เซ็นต์ 
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ปริมาณฝน อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2562 
 

เดือน 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
จ านวนวัน 
ที่ฝนตก 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 
กุมภาพันธ ์
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

241.5 
27.2 
15.6 
10.3 

182.2 
159.5 
105.3 
340.8 
184.2 
212.4 
181.8 
106.2 

13 
6 
6 
6 

11 
19 
13 
28 
22 
14 
13 

8 

32.2 
32.5 
37.7 
37.8 
38.3 
35.9 
35.4 
34.3 
34.7 
34.2 
33.7 
32.7 

20.8 
    21.4 

21.6 
23.7 
24.0 
24.1 
23.9 
23.0 
23.0 

23 
21.7 
18.8 

26.5 
27.2 
28.5 
29.9 
29.2 
28.1 
28.1 
28.5 
26.9 
27.3 

      26.8 
25.9 

97 
98 
97 
95 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 

51 
53 
32 
42 
40 
50 
47 
50 
53 
56 
49 
52 

83 
81 
77 
75 
77 
82 
78 
85 
85 
85 
84 
81 

รวม 1,767.0 159 419.4 269.0 331.7 1168 575 973 
เฉลี่ย 147.3 13 35.0 22.6 27.3 97 48 81 

     ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร 

                      (๓)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ก. ทรัพยากรแร่ธาตุ 

  กรมทรัพยากรธรณีได้ส ารวจพบว่าทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร  มีแหล่งแร่แตกต่างกันไป  
แหล่งแร่ที่ส ารวจพบในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ มีดังนี ้  

  อ าเภอปะทิว     ได้แก่     แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 อ าเภอท่าแซะ    ได้แก่     แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อ าเภอเมืองชุมพร  ได้แก่     แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 อ าเภอสวี ได้แก่     แร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  

อ าเภอทุ่งตะโก ได้แก่     แร่ทรายแก้ว (ทะเล) 
อ าเภอหลังสวน ได้แก่     - 

 อ าเภอพะโต๊ะ ได้แก่     - 
 อ าเภอละแม    ได้แก่      - 
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 จังหวัดชุมพร มีแร่ที่มีประทานบัตรมี ๓ ชนิด ได้แก่  

                1) แร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
                2) แร่ทรายแก้ว  
                3) แร่ดีบุก  

ในปี 2562 มีชนิดแร่ที่ผลิตเฉพาะแร่หินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบัน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชุมพร ได้ออกสัมปทานให้กับผู้ประกอบการจังหวัดชุมพร รายละเอียด ดังนี้  

                1. ผู้ประกอบการ จ านวน 4 ราย  

2. การออกสัมปทานบัตร (ต่ออายุ) จ านวน - แปลง           

 3. ค าขอประทานบัตร 9 แปลง   

 4. โรงโม่หินย่อยหิน จ านวน 5 โรง  

 ข. ทรัพยากรดิน 
 ลักษณะดินที่พบในจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยหรือกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ๒๙ หน่วย ดินหรือกลุ่มดิน        

โดยปะปนกันไปในแต่ละพ้ืนที่จากลักษณะของดินทั้งหมดสามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ ๖ กลุ่มดังนี้ 
1. พ้ืนที่ภูเขา       ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ      3๕      ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
2. กลุ่มดินตื้น      ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ      ๓๐      ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
3. กลุ่มดินภูเขา    ครอบคุลมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ      ๑๕      ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
4. กลุ่มดินนา       ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ      ๑๐      ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
5. กลุ่มดินทราย   ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ        ๕       ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
6. กลุ่มดินพ้ืนที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 

  เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัดลักษณะ
ดิ น จะ เป็ น พ้ื น ที่ ภู เข า  บ ริ เวณ ตอน กล างขอ งจั งห วั ดลั กษ ณ ะดิ น จะ เป็ น ดิ น ตื้ น  และดิ น น าซึ่ ง เห ม าะแก่ 
การเกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินทราย  ดินเค็มชายฝั่งทะเลและดินภูเขารวมทั้ง 
ดินพื้นที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย 

   ค.ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทะเล 
                           ชายฝั่ งทะเลของจังหวัดชุมพร  นอกจากจะมีทรัพยากรประมงมากมายแล้วยังมีทรัพยากร 
ทางทะเลประเภทอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมากที่ควรอนุรักษ์ ดังนี้  
   ๑. รังนก จังหวัดชุมพร ได้รับค่าอากรรังนกอีแอ่น  จากส่วนท้องถิ่นต่างๆพบมากที่เกาะเวียง      
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะมะพร้าวและเกาะลังกาจิว 
   ๒. ปะการังน้ าตื้นพบมากที่หมู่ เกาะทองหลาง เกาะเสม็ด เกาะมัตรา (เกาะตังกวย) เกาะอีแรด     
เกาะสาก เกาะจระเข้และเกาะไข ่
   ๓ . ปะการั งน้ าลึ กพบมากและสวยที่ สุ ดที่ เกาะทะลุ  เกาะกะโหลก  หมู่ เกาะหิ นหลั กงาม  
เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะร้านไก่และเกาะร้านเป็ด 
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 (๔)  แหล่งน้ าที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร  สรุปได้ดังนี้ 

➢ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
        จังหวัดชุมพรมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ คลองท่าแซะ คลองสวี และคลองหลังสวน       
มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง รวม ๘๐๖ สาย ซึ่งในจ านวนนีม้ีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๗๘๓ สาย มีหนองบึง ๑๑๑ แห่ง ทีม่ี
สภาพ 
พร้อมใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๙๖ แห่ง มีน้ าพุน้ าซับ ๒๘ แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๒๖ แห่ง และอ่ืนๆ ๑๒ แห่ง 
ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๑๒ แห่ง 

   แม่น้ าตะเภา  เกิดจากการรวมตัวกันของคลองท่าแซะกับคลองรับร่อ  ในบริเวณต าบล            
นากระตาม อ าเภอท่าแซะ ไหลผ่านต าบลหาดพันไกร บางลึก ท่าตะเภา บางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร ไหลลงสู่ทะเล 
ทีต่ าบลปากน้ า อ าเภอเมืองชุมพร ความยาว ๓๓ กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปี 

      แม่น้ าชุมพร เกิดจากเทือกเขาในต าบลปากจั ่น  อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทาง
ตะวันออกถึงบ้านดอนสมอแล้วไหลผ่านต าบลวังไผ่ บ้านขุนกระทิง ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเล
บริเวณตอนเหนือของอ่าวสวี ที่ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมืองชุมพร มีความยาว ๕๐ กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปี 

   ล าน้ ารับร่อ เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณเขตชายแดนไทยกับเมียนมาร์ทางตะวันตกเฉียง
เหนือของ อ าเภอปะทิว ผ่านหุบเขาต่างๆ ลงมาทางใต้เข้า อ าเภอท่าแซะ ไหลผ่านไปทางตะวันออกผ่านต าบลรับร่อ      
ท่าข้าม ไปรวมกับล าน้ าท่าแซะ ที่ต าบลนากระตาม เป็นแม่น้ าท่าตะเภา มีความยาวประมาณ ๗๒ กิโลเมตร มีน้ าตลอดปี 

   คลองท่าแซะ เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่าน      
ต าบลสลุย คุริง ท่าแซะ นากระตาม อ าเภอท่าแซะ มาบรรจบกับล าน้ ารับร่อเป็นแม่น้ าท่าตะเภา ความยาวประมาณ ๗๗ 
กิโลเมตร มีน้ าตลอดป ี

               แม่น้ าหลังสวน เกิดจากเขาในต าบลปากทรง อ าเภอพะโต๊ะ แล้ววกไปทางตะวันออกผ่านต าบล
ปังหวาน ผ่านต าบลวังตะกอ หาดยาย หลังสวน แหลมทราย พ้อแดง บางมะพร้าว อ าเภอลังสวนและออกทะเล      ที่
ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน มีความยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปี 

   คลองสวี เกิดจากเขาในต าบลละอุ่นเหนือ อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทาง
เหนือแล้ววกไปทางตะวันออกเข้าเขตอ าเภอสวี ผ่านต าบลเขาทะลุ นาสัก ทุ่งระยะ สวี นาโพธิ์ ปากแพรก ท่าหิน ไปออกทะเล
ที่ต าบลด่านสวี อ าเภอสวี มีความยาวประมาณ ๗๕ กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปี 

   คลองสวีเฒ่า เกิดจากเขาในต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี ไหลทางตะวันออกผ่านต าบลนาโพธิ์แล้ว
วกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านต าบลปากแพรก ออกทะเลที่ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี ความยาวประมาณ    ๓๐ 
กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังป ี

   คลองตะโก  เกิดจากเทือกเขาในอ าเภอหลังสวน ไหลผ่านต าบลทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปากตะโก  
ลงทะเลที่ต าบลปากตะโก มีความยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังป ี
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   คลองละแม ต้นน้ าอยู่ที่ต าบลพะโต๊ะ  อ าเภอพะโต๊ะ ไหลไปทางตะวันออกลงทะเลใน  
ต าบลละแม อ าเภอละแม ความยาวประมาณ ๓๖ กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปี 

(๕)  ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
 จังหวัดชุมพร มี พ้ืนที่ป่าครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้าน  
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ในขณะที่พ้ืนที่ทางการเกษตรกลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 
  ส าหรับประเภทป่ าในจังหวัดชุมพร  จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่ งจ าแนกเป็น 3 ชนิด  
ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ 

➢ ป่าดิบชื้น 
มีลักษณะเป็นป่ารกทึบมีจ านวนและชนิดพันธุ ์ไม้หลากหลาย  มีต้นไม้หลายชั้นความสูง  

มีไม้ในตระกูลไม้ยางเป็นไม้เด่นและอยู่ชั้นบนสุดถัดมาเป็นไม้ชั้นรอง ซึ่งเป็นทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มรวมทั้งไม้ตระกูลปาล์มบน
ต้นไม้ จะมีไม้พวกกาฝากเถาวัลย์เฟิร์นและมอสขึ้นอยู่ทั่วไป พ้ืนป่ามีเศษกิ่งไม้ ใบไม้และอินทรียวัตถุจ านวนมากแสงแดด
ส่องถึงพื้นป่าไม้น้อยมาก ปัจจุบันมีที่อ าเภอพะโต๊ะแห่งเดียว เนื่องจากที่อ าเภอท่าแซะได้รับผลกระทบจากพายุเกย์ เมื่อปี 
พ.ศ. 2532 สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ป่าดิบชื้นของจังหวัดชุมพร  เป็นพ้ืนที่กว้างโดยเฉพาะป่ารับร่อ–สลุย  
ใน เขตท้ องที่ อ า เภอท่ าแซะ  ได้ รับความ เสี ยหายมากดั งนั้ นป่ าดิ บชื้ นที่ ยั งคงสภาพสมบู รณ์  จึ งอยู่ บ ริ เวณ 
ป่าในเขตอ าเภอพะโต๊ะ ในสภาพปัจจุบันป่าดิบชื้นถูกบุกรุกท าลายอยู่ตลอดเวลาจากราษฎรที่อพยพมาจากท้องถิ่นอ่ืน
โดยเฉพาะราษฎรจากภาคอีสานทั้งนี้เพ่ือเข้ายึดครองที่ดินท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย 

➢ ป่าชายเลน   
   ม ีล ัก ษ ณ ะ เป ็น ป ่า ที ่ม ีก ลุ ่ม พ ัน ธุ ์ ไ ม ้ขึ ้น อ ยู ่ต า ม ช าย ฝั ่ ง ท ะ เล ที่มีลักษณะเป็นอ่าวและ            

มีปากแม่น้ าไหลลงสู่ทะเล ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ส าคัญของป่าชายเลน ได้แก่ ไม้โกงกาง ไม้แสม ไม้ถั่ว ไม้โปร่งตาบูนตาตุ่มและ 
ปรงทะเล เป็นต้น ในท้องที่จังหวัดชุมพรพบป่าชายเลน ในเขตอ าเภอที่ติดชายฝั่งทะเลได้แก่อ าเภอเมืองชุมพร  
อ าเภอปะทิว/อ าเภอสวี/อ าเภอทุ่งตะโก/อ าเภอหลังสวนและอ าเภอละแม ส าหรับป่าชายเลนที่ส าคัญได้แก่ป่าชายเลนอ่าว
ทุ่งคา-อ่าวสวี ป่าชายเลนทุ่งตะโก ป่าชายเลนอ่าวพนังตัก เป็นต้น ปัจจุบันป่าชายเลนมีพ้ืนที่ลดลงในอัตราค่อนข้างสูง
เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเลี้ยงกุ้ง 

     ป่าพรุ  
   มีลักษณะเป็นป่าที่ขึ้นบริเวณที่ลุ่มมีน้ าขัง ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นป่าพรุเสม็ด ซึ่งมีสภาพป่าโปร่ง 
มีไม้ เสม็ดขาวขึ้นทั่วไป  ไม้ พ้ืนล่างเป็นหญ้าจูด  กก  ดินมีคุณสมบัติ เป็นกรดจึงท าให้มีชนิดพันธุ์ ไม้ที่ขึ้นในสภาพ 

ป่านี้มีน้อย ซึ่ งเป็นสภาพป่าพรุที่พบในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร  ส าหรับป่าพรุที่ส าคัญ  ได้แก่ ป่าพรุกะชิง 
อ าเภอปะทิว ป่าพรุดวด อ าเภอละแม และป่าพรุใหญ่ อ าเภอหลังสวน 
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พื้นที่ป่าทั้ง ๓ ชนิดดังกล่าวข้างต้นสามารถจ าแนกป่าในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้เป็น ๕ ประเภทดังนี้ 

๑.  ป่าสงวนแห่งชาติ 
       จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน ๒6 ป่า มีเนื้อที่รวมทั้งสิ ้น      
๑,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า เพราะมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อที่ คงเหลือเนื้อที่เพียง 
1,941,426.00 ไร่ ในจ านวนนี้เป็นป่าบก จ านวน 17 ป่า ป่าชายเลนจ านวน 5 ป่า ป่าพรุจ านวน 3 ป่า และยังมี 
การจ าแนกแบ่งพ้ืนที่เป็นเขตต่างๆ ดังนี้ 

1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์  มีพ้ืนที่  7 ป่า รวม 293,812 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.13 ของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
         ๑.๒ เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ มีพ้ืนที ่19 ป่า พื้นที่ 359,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.53  ของ พ้ืนทีจ่ังหวัด  

                    ๑.๓ เขตพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร มีพ้ืนที ่ 14 ป่า พ้ืนที ่1,287,914 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.34 
                               ของพ้ืนที่จังหวัด  

                     ๒.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
       จังหวัดชุมพร มี พ้ืนที่ป่ าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์   ๔ แห่ง  และได้ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา                         
แล้ว ๓ แห่ง  ดังนี้ 

 ๒.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ มีพ้ืนที่ครอบคลุม   
2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 230,620 ไร่  
อยู่ในท้องที่ต าบลรับร่อ ต าบลสลุย ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

๒.๒ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร  ด้านทิศใต้ มี พ้ืนที่  ครอบคลุม         
2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ส าหรับพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 90,000 ไร่           
อยู่ในท้องที่ต าบลหินแก้ว ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  

2.3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - ทุ่งระยะ-นาสัก มี พื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพรและจังหวัด
ระนอง ส าหรับ พ้ืนที่ รับผิ ดชอบใน เขตจั งหวัดชุมพ ร มี เนื้ อที่  102,970 ไร่  อยู่ ในท้ องที่ อ า เภอเมืองชุมพร  
และอ าเภอสวี  

2.4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - ควนแม่ยายหม่อน มี พ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง ส าหรับ พ้ืนที่ รับผิดชอบในเขตจังหวัดชุมพร มี เนื้ อที่  211,650 ไร่  อยู่ ในท้องที่ อ าเภอพะโต๊ะ  
อ าเภอหลังสวน และอ าเภอละแม 

 3. อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่ที่กรมป่าไม้ ก าหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร  
มี 2 แห่ง ได้แก่ 
 3.1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จัดเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีที่ท าการตั้งอยู่ต าบ หาดทรายรี 
อ า เภ อ เมื อ ง ชุ ม พ ร  มี เนื้ อ ที่  198,125 ไ ร่  เข ต รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ท้ อ ง ที่ อ า เภ อ เมื อ ง ชุ ม พ ร  อ า เภ อ ส วี  
อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน และเกาะแก่งต่างๆ 33 เกาะ ในท้องที่อ าเภอปะทิว 
3.2 อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีที่ท าการตั้งอยู่ในเขตจังหวัดระนอง แต่มีพ้ืนที่รับผิดชอบส่วน
หนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดชุมพร ในท้องที่อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอหลังสวน และอ าเภอทุ่งตะโก มีเนื้อที่เฉพาะในเขตจังหวัดชุมพร 
228,125 ไร ่
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            4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพร มีวนอุทยาน 1 แห่ง คือ วนอุทยานน้ าตกกะเปาะ ตั้งอยู่ในท้องที่ ต าบลหงส์เจริญ 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ 281 ไร ่

  5. ป่ าเตรียมการสงวน  มี จ านวน  1 แห่ ง คื อ  ป่ าหนองเนี ยน  ตั้ งอยู่ ใน เขตท้ องที่ ต าบลนาชะอัง  
อ าเภอเมืองชุมพร กับต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว มีเนื้อที่ประมาณ 4,250 ไร ่

ตารางแสดงจ านวนป่าไม้และพื้นที่ป่าแต่ละชนิดของจังหวัดชุมพร ปี 2562 

ท่ี ช่ือป่าสงวนแห่งชาติ 
ท่ีต้ัง เนื้อท่ี (ไร่) 

ประกาศตาม 
กฎกระทรวง 

เนื้อท่ีจ าแนกตามเขตใช้ประโยชน์ (ไร่) 

ต าบล อ าเภอ 
เขตเกษตรกรรม เขตเศรษฐกิจ เขตอนุรักษ์ 

โซน A โซน E โซน C 
1 ป่าพรุใหญ่ บางน้ าจืด หลังสวน 1,962.5 - 1,962.5 - 
๒ ป่านาพญา นาพญา หลังสวน 14,781 200 8,425 6,125 
๓ ป่าพรุดวด ละแม ละแม 1,375 - 1,375 - 
๔ ป่าเขาใหญ่บางจากและป่าควนทุ่งมหา ปากคลอง/ดอนยาง ปะทิว 15,825 9,800 5,300 725 
๕ ป่าพรุกระชิง ชุมโค ปะทิว 4,581 - 4,581 - 
๖ ป่าเกาะเตียบ ปากคลอง ปะทิว 687 - - 687 
๗ ป่ายางบางจาก ชุมโค ปะทิว 362 - 362 - 
๘ ป่าหนองห้างและป่าเกาะเรือโกลน นาโพธิ์ สวี 1,350 1,350 - - 
๙ ป่าชุมโค ชุมโค ปะทิว 7,893 - 7,893 - 

๑๐ ป่าเขาช้างตาย และป่าเขาสีเสียด ดอนยาง ปะทิว 7,781 - 7,706 75 
๑๑ ป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว 3,331 - 3,331 - 

๑๒ ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร 
บ้านนา/ทุ่งคา/ 

วิสัยเหนือ 
เมืองชุมพร 136,600 - 41,975 94,625 

๑๓ ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก 
วิสัยใต้/ครน/ทุ่งระยะ 

เขาทะลุ/นาสัก 
สวี 276,412 52,100 40,362 183,950 

14 ป่าเลนอ่าวพนังตัก นาทุ่ง เมืองชุมพร 3,562 3,562 - - 

15 ป่าเลนอ่าวทุ่งคา ป่าเลนอ่าวสวี 
ปากน้ า/ท่ายาง/ทุ่งคา      

วิสัยเหนือ/ 
ปากแพรก/ด่านสวี 

เมืองชุมพร 
 

สวี 
37,062 - 37,062 - 

16 ป่าดอนเทพมูล ท่าแซะ ท่าแซะ 90 - - 90 

17 ป่าเลนคลองตะโก ป่าคลองท่าทอง และป่าคลอง
บางมุด 

ทุ่งตะไคร/ปากตะโกตะโก 
บางน้ าจืด 

ทุ่งตะโก 
 

หลังสวน 
9,710 - 9,710 - 

18 ป่าเลนคลองริ่ว บางน้ าจืด หลังสวน 450 - 450 - 
19 ป่าเขาตังอาและป่าคลองโชน ตะโก ทุ่งตะโก 60,125 - 32,125 28,000 
20 ป่าน้ าตกกะเปราะ สลุย ท่าแซะ 135,200 116,000 975 36,375 

21 ป่าละแม 
ปังหวาน/พะโต๊ะ 

บ้านควน 
ทุ่งหลวง 

พะโต๊ะ 
หลังสวน 
ละแม 

181,000 - 25,900 155,100 

22 ป่าบางน้ าจืด บางสน ปะทิว 1,300 1,300 - - 

23 ป่ารับร่อและป่าสลุย 

ดอนยาง 
สลุย/รับร่อ 

ท่าแซะ/ท่าข้าม 
วังใหม่/หาดพันไกร 

ปะทิว 
ท่าแซะ 
ท่าแซะ 

เมืองชุมพร 

636,387 109,125 87,462 439,800 

24 ป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ปากคลอง ปะทิว 6,256 - - 6,256 

25 ป่าพะโต๊ะ/ป่าปังหวาน/ป่าปากทรง 

นาขา/วังตะกอ 
หาดยาย 

ทุ่งหลวง/พะโต๊ะ 
ปากทรง 

หลังสวน 
 

พะโต๊ะ 
397,344 375 42,744 354,225 

รวม 1,941,426.5 293,812 359,700.5 1,306,064 

ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 
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๑.๑.๒ โครงสร้างประชากรและการจ้างงาน 

(๑)  โครงสร้างประชากร 
 

        จังหวัดชุมพร มีประชากรปี ๒๕62 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 511,274 คน เป็น
ชาย 252,824 คน หญิ ง 258 ,450 คน อ าเภอที่ มีประชากรมากที่ สุ ดได้แก่ อ าเภอเมืองชุมพร จ านวน  
150,167 คน รองลงมาได้แก่อ าเภอท่าแซะ จ านวน 86,494 คน และอ าเภอหลังสวน จ านวน 73,855 คน ส าหรับ
อ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอพะโต๊ะ จ านวน 24,490 คน อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด
คือ อ าเภอเมืองชุมพร 222.435 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อ าเภอหลังสวน 101.549 คน/ตร.กม. และอ าเภอ 
ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อ าเภอพะโต๊ะ 24.073 คน/ตร.กม.  

  ตารางแสดงจ านวนประชากร แยกเพศและความหนาแน่นประชากร จังหวัดชุมพรแยกรายอ าเภอ ปี 2562 
 

ที ่ อ าเภอ พ้ืนที่ ตร.กม. ชาย หญิง รวม 
เฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 

(คน/ตร.กม.) 
จ านวน

หลังคาเรือน 
เฉลี่ยต่อหลังคาเรือน 

(คน/หลังคาเรือน) 

1 เมืองชุมพร ๖๗๕.๑๐๓ 73,506 76,661 150,167 222.435 75,396 1.992 

2 ท่าแซะ ๑,๕๓๑.๒๑๘ 43,117 43,377 86,494 56.487 37,119 2.330 

3 สว ี ๗๙๙.๕๗๘ 36,308 36,907 73,215 91.567 33,508 2.185 

4 หลังสวน ๗๒๗.๒๘๕ 36,022 37,833 73,855 101.549 32,963 2.241 

5 ปะทิว ๖๗๒.๔๑๒ 23,659 24,165 47,824 71.123 21,649 2.209 

6 ละแม ๒๙๖.140 14,820 14,791 29,611 99.989 13,372 2.214 

7 ทุ่งตะโก ๒๙๑.๗๘๕ 12,893 12,725 25,618 87.798 10,966 2.336 

8 พะโต๊ะ ๑,๐๑๗.๓๒๘ 12,499 11,991 24,490 24.073 11,183 2.190 

รวม ๖,๐๑๐.๘๕0 252,824 258,450 511,274 85.059 236,156 2.165 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรจังหวัดชุมพร  ปี 2553 – 2562 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนราษฎร  (คน) การเติบโต 

( + เพิ่ม / - ลด) 
เปลี่ยนแปลง 

(%) 
ชาย หญิง รวม  

๒๕๕๓ 
๒๕๕๔ 
2555 
2556 
2557 

๒๔๓,๕๙๔ 
๒๔๔,๕๔๒ 
245,,973 
247,419 
248,367 

๒๔๖,๓๗๐ 
๒๔๗,๖๔๐ 
249,337 
250,875 
252,208 

๔๘๙,๙๖๔ 
๔๙๒,๑๘๒ 
495,310 
498,294 
500,575 

+๒,๒๒๐ 
     +๒,๒๑๘ 

+3,128 
+2,984 
+2,281 

               ๐.๔6  
๐.๔5  
0.64  
0.60  
0.46  

2558 
2559 
2560 
2561 
2562 

250,943 
251,625 
252,415 
252,621 
252,854 

254,887 
255,979 
257,235 
258,391 
258,450 

505,830 
507,604 
509,650 
511,012 
511,304 

+5,255 
+1,774 
+2,046 
+2,875 

+292 

1.05  
0.35 
0.40 
0.56 
0.06  

      ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร     

 เขตการปกครองและประชากร 

                การปกครอง 
                  จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๘ อ าเภอ ๗๐ ต าบล : ๗๓7 หมู่บ้าน : ๒5 เทศบาลต าบล :    
๒ เทศบาลเมือง : 51 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

 
ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. อบจ. 

1 เมืองชุมพร 17 161 1 9 9 1 
2 หลังสวน 13 141 1 2 9 - 
3 สว ี 11 116 - 2 9 - 
4 ท่าแซะ 10 116 - 2 10 - 
5 ปะทิว 7 75 - 6 4 - 
6 ละแม 4 47 - 1 4 - 
7 พะโต๊ะ 4 46 - 1 4 - 
8 ทุ่งตะโก 4 35 - 2 2 - 

รวม 70 737 2 25 51 1 

  ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร 
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การบริหารราชการ 
        จังหวัดชุมพร มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ๓ รูปแบบ  คือ 

๑) การบริหารราชการส่วนกลาง  

ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซ่ึงต้ังหน่วยงานในพ้ืนท่ีจังหวดั จ านวน ๙๕ หน่วยงาน 

๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  

จัดรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
- ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน ๒๙ หน่วยงาน 
- ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย ๘ อ าเภอ ๗๐ ต าบล ๗๓7 หมู่บ้าน 

๓) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

         ประกอบด้วย ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ เทศบาลเมือง ๒5 เทศบาลต าบล และ ๕1 องค์การบริหารส่วนต าบล 

                 การจ้างงาน 
   สรุปผลการส ารวจภาวะ การท างานของประชากรจังหวัดชุมพร ในปี 2562 

❖ ประชากรที่อยู่ในวัยท างาน (อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป) จ านวน 409,414 คน 
   -  ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน     จ านวน  292,200 คน 
   -  ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน  จ านวน  117,214 คน 

     ภาวะการจ้างงานในจังหวัดชุมพร 
           ในปี 2562 มีต าแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 1,167 อัตรา เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.32 มีผู้สมัครงานกับ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 1,160 คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.40 และผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานทั้งสิ้น 
1,119 คน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.00 

ตารางแสดงการจัดหางานโดยหน่วยงานของรัฐปี ๒๕61 - 2562 

ประเภท ปี ๒๕61 ปี 2562 

ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา) 

ผู้สมัครงาน  (คน) 

ผู้ได้รับการบรรจุ (คน) 

1,039 

1,144 

936 

1,167 

1,160 

1,067 

         ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 
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แผนภูมิโครงสร้างก าลงัแรงงานจังหวัดชุมพร ปี 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ที่มา : โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร จังหวัดชุมพร พ.ศ.2562 
หมายเหตุ : * โครงการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลประชากรรวม และข้อมูล
ประชากรที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัชุมพร 
 

ประชากรรวม* 

- คน 

ผู้มีอายุต ่ากว่า 15 ปี* 

-  คน 
ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 

409,414 คน 

ก าลังแรงงานรวม 
292,200 คน 

ก่าลังแรงงานปัจจุบัน 
292,148 คน 

ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 
52 คน 

ผู้มีงานท่า 
291,008 คน 

ผู้ไม่มีงานท า 
1,140 คน 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
117,214 คน 

ท างานบ้าน 
53,641 คน 

เรียนหนังสือ 
24,033 คน 

อ่ืนๆ 
39,540 คน 
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       ตารางแสดงข้อมูลสถานประกอบการและจ านวนลูกจ้าง  ปี 2562 

ขนาดสถานประกอบการ 
(คน) 

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

(แห่ง) 

จ านวนลูกจ้าง 
(คน) 

๑-๔ 
๕-๙ 

๑๐-๑๙ 
๒๐-๔๙ 
๕๐-99 

๑๐๐-๒๙๙ 
๓๐๐-499 
500-999 

๑,๐๐๐ ขึ้นไป 

1,747 
955 
420 
328 

54 
35 

8 
2 
1 

3,429 
6,572 
5,818 

10,015 
3,828 
5,173 
2,841 
1,300 
2,386 

รวม 3,550 41,362 
 
 

        ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร 

 

  ปี 2562 สถานประกอบการส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร  เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ขนาดสถานประกอบการที่มีจ านวนลูกจ้างตั้งแต่ ๑-๔ คน มีจ านวน 1,747 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 49 แห่ง       
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.88 มีลูกจ้างทั้งหมด 3,429 คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 79 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35  
ส่วนสถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป  มีอยู่  1 แห่ง  ลูกจ้าง 2,386 คน ลดลงจาก            
ปีที่ผ่านมา 490 คน คิดเป็นร้อยละ 17.03 
  
              ในปี  ๒๕62 จั งหวั ดชุ มพร  มี สถานประกอบกิ จการ  3,550 แห่ ง ลดลงจากปี ก่ อนหน้ า 15 แห่ ง  
คิดเป็นร้อยละ 0.42  มีลูกจ้าง 41,362 คน ลดลง 956 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 และอ าเภอที่มีจ านวนสถาน
ประกอบการมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองชุมพร จ านวน 1,793 แห่ง  มีลูกจ้าง  22,105 คน และอ าเภอที่มีสถาน
ประกอบการน้อยที่สุด คือ อ าเภอพะโต๊ะ มี  39 แห่ง / ลูกจ้าง  155 คน 
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ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการและลูกจ้างในจังหวดัชุมพร ปี 2562 

อ าเภอ จ านวนสถานประกอบการ 
(แห่ง) 

จ านวนลูกจ้าง 
(คน)  

เมืองชุมพร 1,793 22,105 
หลังสวน 619 5,870 
ปะทิว 335 3,932 
ท่าแซะ 279 5,055 
สวี 192 2,008 
ละแม 149 1,111 
ทุ่งตะโก 144 1,126 
พะโต๊ะ 39 155 

รวม 3,550 41,362 

                    ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร 

  
๑.๒  ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.๒.๑  ภาคการเกษตรกรรม 

 ในปี ๒๕62 จังหวัดชุมพร มีสถิติการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด  ดังนี้ 

๑. ปาล์มน้ ามัน มี พ้ืนที่ปลูก 1,020,684 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,316 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 
(ปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 1,026,000 ไร่) มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 824,717 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 117,247 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 16.57 (ปี 2559 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 984,598 ไร่) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13,348.00 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
1.37 (ปี  2 5 61 พ้ื น ที่ ให้ ผ ล ผ ลิ ต  971,250 ไร่ ) แ ล ะ มี ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม  2 ,975,686 ตั น  ล ด ล งจ าก ปี ที่ 
ผ่านมา 32,465 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 (ปี 2561 ผลผลิตรวม 3,008,151 ตัน) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้ ามัน 46,621 ราย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ อ าเภอท่าแซะ รองลงมา ได้แก่ อ าเภอปะทิวและอ าเภอสวี ส่วน
อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอทุ่งตะโก 

๒. ยางพารา มีพ้ืนที่ปลูก 781,004 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 (ปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 
781,004 ไร่) ขณะที่มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 518,152 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 (ปี 2561 พ้ืนที่ให้ผล
ผลิต 518,152 ไร่) และมีผลผลิตรวม 131,035 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 (ปี 2561 ผลผลิตรวม 
131,035 ตัน) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 36,812 ราย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ อ าเภอปะทิว รองลงมา 
ได้แก่ อ าเภอท่าแซะ และอ าเภอสวี ส่วนอ าเภอท่ีมพ้ืีนที่ปลูกน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอทุ่งตะโก 

๓. กาแฟ มีพ้ืนที่ปลูก 119,679 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 17,658 ไร่ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.31 
(ปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 102,018 ไร่) มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 115,712 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18,712 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 19.29  (ปี 2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 97,000 ไร่) และมีผลผลิตรวม 12,211 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2,915ตัน 
ห รื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  19.27  (ปี  2 5 61 ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม  15,126 ตั น ) จ า น ว น เก ษ ต ร ก ร ผู้ ป ลู ก ก า แ ฟ  
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11,889 ราย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ อ าเภอท่าแซะ รองลงมา ได้แก่ อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอสวี และอ าเภอเมือง
ชุมพร ส่วนอ าเภอท่ีมพ้ืีนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอละแม ส่วนอ าเภอหลังสวน ไม่มีการเพาะปลูกกาแฟ 

๔. ทุเรียน มี พ้ืนที่ปลูก 192,685 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6,161 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.30 
(ปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 186,524 ไร่) มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 157,833 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 10,632 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 7.22 (ปี 2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 147,201 ไร่) และมีผลผลิตรวม 277,729 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 122,956 ตัน 
ห รื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  79.44 (ปี  2 5 61 ผ ล ผ ลิ ต ร วม  15 4,773 ตั น ) จ าน วน เก ษ ต รก ร ผู้ ป ลู ก ทุ เรี ย น  
22,642 ราย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคืออ าเภอท่าแซะ รองลงมา ได้แก่ อ าเภอสวี และอ าเภอพะโต๊ะ ส่วนอ าเภอที่มี
พ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอปะทิว 

๕. มะพร้าว มีพ้ืนที่ปลูก 97,279 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,007 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 (ปี 2561
พ้ืนที่ปลูก 96,272 ไร่) ขณะที่มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 91,990 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 570 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 (ปี 
2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 91,420 ไร่) และมีผลผลิตรวม 129,851 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 25,316 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.32 (ปี 2561 ผลผลิตรวม 155,167 ตัน) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 18,587 ราย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก
ที่สุดคือ อ าเภอเมืองชุมพร รองลงมาได้แก่ อ าเภอสวี และอ าเภอหลังสวน ส่วนอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอ  พะ
โต๊ะ 

๖. มั งคุ ด  มี พ้ื น ที่ ป ลู ก  50,499 ไร่  ล ดล งจากปี ที่ ผ่ าน ม า  75 ไร่  ห รื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ  0.15  
(ปี  2561 พ้ืนที่ปลูก 50,424 ไร่ ) มี พ้ืนที่ ให้ผลผลิต  50,182 ไร่  ลดลงจากปีที่ ผ่ านมา 367 ไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.78 (ปี 2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 49,815 ไร่) และมีผลผลิตรวม 24,095 ตัน เท่ากับปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 
0.00 ( ปี  2 5 61 ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม  24,095 ตั น )  จ า น ว น เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ป ลู ก มั ง คุ ด  1 3,618 ร า ย  
อ าเภอที่มี พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคืออ าเภอหลังสวน รองลงมา ได้แก่ อ าเภอพะโต๊ะและอ าเภอสวี ส่วนอ าเภอที่มี พ้ืนที ่
ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอปะทิว 

๗. ลองกอง มี พ้ืนที่ปลูก 18,500 ไร่ ลดลงจากปีที่ ผ่านมา 1,347 ไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79  
(ปี  2561 พ้ืนที่ปลูก 19,847 ไร่) มี พ้ืนที่ ให้ผลผลิต 18,269 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,053 ไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5.45 (ปี 2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 19,322 ไร่) และมีผลผลิตรวม 12,137 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9,763 ตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 411.26 (ปี 2561 ผลผลิตรวม 2,374 ตัน) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง 10,314 ราย อ าเภอที่
มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคืออ าเภอสวี รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมืองชุมพร ส่วนอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอปะทิว 

๘. สับปะรด  มี พ้ื นที่ ปลู ก  5,827 ไร่  ลดลงจากปีที่ ผ่ านมา 569 ไร่  ห รือคิด เป็ นร้อยละ 8.90 
(ปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 6,396 ไร่) มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 5,827 ไร่ ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 472 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.49 (ปี 
2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต6,299 ไร่) และมีผลผลิตรวม 24,114 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 23,258 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.46 ( ปี  2 5 61 ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม  28,865 ตั น )  จ า น ว น เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ป ลู ก สั บ ป ะ ร ด  893 ร า ย  
อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ อ าเภอท่าแซะ รองลงมา อ าเภอปะทิว ส่วนอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ หลังสวน 

๙. เงาะ มีพ้ืนที่ปลูก 2,605 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 (ปี 2561 พ้ืนที่ปลูก 2,605 
ไร่) มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 2,604 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา 110 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41 (ปี 2561 พ้ืนที่ให้ผลผลิต 
2,495 ไร่) และมีผลผลิตรวม 909 ตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 53 ตัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.19 (ปี 2561 ผลผลิตรวม 
856 ตัน) จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ 2,542 ราย อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ อ าเภอพะโต๊ะ รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอหลังสวนและอ าเภอทุ่งตะโก ส่วนอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอปะทิว ไม่มีการเพาะปลูก 
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ตารางแสดงพื้นที่ปลูกทางการเกษตร แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2562 
                                       หน่วย : ไร ่

ช่ือพืช 
อ าเภอ 

เมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว พะโต๊ะ สวี หลังสวน ละแม ทุ่งตะโก รวม 

ปาล์มน้ ามัน 109,568 314,698 159,564 64,020 120,699 122,245 90,350 39,540 1,020,684 
ยางพารา 62,516 174,796 201,142 54,520 125,274 68,069 60,224 34,463 781,004 
กาแฟ 2,324 66,007 428 5,319 12,116 176 289 577 87,236 
ทุเรียน 22,422 50,170 4,693 27,457 33,608 24,610 5,797 23,928 192,685 
มะพร้าว 35,978 3,957 4,192 591 25,809 20,017 1,372 5,363 97,279 
มังคุด 3,559 1,060 251 14,198 6,786 16,842 1,779 6,024 50,499 
สับปะรด 175 4,472 824 - 85 21 250 - 5,827 
เงาะ 356 109 - 822 246 594 67 411 2,605 
ลองกอง 4,159 663 303 3,039 8,070 621 460 1,185 18,500 

      ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

 
 

ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตข้าวปี 2562 
 

 
ชนิดพืช 

พื้นที่เพาะปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ข้าวเจ้านาป ี 3,439 3,430 403 613.90 7.20 

ข้าวเจ้าขาวไร ่

ข้าวเจ้านาปรัง 

- 

998 

- 

992 

- 

504 

- 

500 

- 

- 

  ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   
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๑.๒.๒ ภาคการชลประทาน 

      แหล่งน้ าชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัดประกอบด้วย  โครงการขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ที่สร้างเสร็จแล้วถึงปี 2562 รวม 297 โครงการ มีพ้ืนที่ชลประทานได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ จ านวน 443,254ไร่  

ตารางแสดงโครงการชลประทานของจังหวัดที่สร้างเสร็จแล้วถึงปี 2562 
 

โครงการ จ านวนโครงการ 
ความจุเก็บน้ า 
(ล้าน ลบ.ม. ) 

พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ (ไร่) 
คิดเป็นร้อยละของ
พ้ืนที่ ถือคลองทาง

การเกษตร 

๑. ขนาดใหญ่ - - - - 

๒. ขนาดกลาง (เพ่ือป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย) 

5 14.978 191,500 10.90 

๓. ขนาดเล็ก 111 2.656 116,885 6.65 

๔.อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พรด.) 34 0.923 28,530 1.62 

๕. ขุดลอกหนองน้ าและคลองธรรมชาติ 74 3.245 16,113 0.92 

6  สูบน้ าช่วยเหลือการท านาและพืชไร่ 

 (เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว 
ข้อมูลปี 2558-2561) 

8 - 3,465 0.20 

7. ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ - - - - 

8 .โครงการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ 

9.พัฒนาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและอ่ืนๆ 

10 โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ า 

11.โครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-
พม่า (ปชด.) 

- 

                      - 
 

41 
 

24 

 - 

                    - 
 

                    - 
 

0.613 

- 
 

                            - 
 

                   75,036 
 

                   11,725 

      -    
 

                    - 
 
 
 

0.67 

รวม 297 22.425 443,254 25.23 

         ที่มา :   โครงการชลประทานจังหวัดชุมพร 
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ตารางแสดงที่ตั้งและสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าของจังหวัดชุมพรสะสมถงึปี 2562 

ล าดับที่ ชื่อสถานี แหล่งน้ า ต าบล อ าเภอ พื้นที่โครงการ (ไร่) 
๑ บ้านเขาปูน คลองชุมพร ขุนกระทิง เมือง 1,760 
๒ บ้านแหลมยาง คลองท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ 2,030 
3 บ้านนาคอน คลองสวี นาโพธิ์ สว ี 900 
๔ บ้านพ้อแดง คลองหลังสวน พ้อแดง หลังสวน 1,760 
๕ บ้านหาดยาย คลองหลังสวน หาดยาย หลังสวน 1,110 
๖ บ้านวิสัยใต้ คลองวิสัย วิสัยใต้ สว ี 1,270 
๗ บ้านบางลึก คลองท่าตะเภา บางลึก เมือง 1,230 
๘ บ้านบางล าภู คลองหลังสวน แหลมทราย หลังสวน 1,060 
๙ บ้านแสงแดด คลองชุมพร ตากแดด เมือง 800 

๑๐ บ้านวิสัยเหนือ คลองวิสัย วิสัยเหนือ เมือง 1,050 
๑๑ บ้านนาสร้าง คลองท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ ๕๐๐ 
๑๒ บ้านท่ามะพลา คลองหลังสวน ท่ามะพลา หลังสวน ๑,๕๐๐ 
๑๓ บ้านน้ าหัก คลองท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ ๑,๐๐๐ 
๑๔ บ้านชุมโค คลองชุมโค ชุมโค ปะทิว ๑,๐๐๐ 
๑๕ บ้านนาสัก คลองสวี นาสัก สว ี ๑,๕๐๐ 
๑๖ บ้านหาดพันไกร คลองท่าตะเภา หาดพันไกร เมือง ๑,๐๐๐ 
๑๗ บ้านนาพ้อ คลองท่าแซะ นากระตาม ท่าแซะ ๑,๕๐๐ 
๑๘ บ้านหัวโป่ง คลองท่าแซะ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ๑,๕๐๐ 
๑๙ บ้านหาดทรายแก้ว คลองชุมพร ตากแดด เมือง ๑,๕๐๐ 
๒๐ บ้านหนองยายช ี หนองยายชี ปากคลอง ปะทิว ๓๐๐ 
๒๑ บ้านแก่งอนุรักษ ์ คลองวิสัย วิสัยใต้ สว ี ๒,๐๐๐ 
๒๒ บ้านหนองนาปรือ คลองท่าตะเภา บางลึก เมือง ๓,๗๕๐ 
๒๓ บ้านกลาง คลองสวี เขาทะลุ สว ี ๒,๐๐๐ 
๒๔ บ้านห้วยกลาง คลองสวี เขาทะลุ สว ี ๒,๔๐๐ 
25 บ้านโพธิ์ทอง คลองสวี เขาทะลุ สว ี ๒,๔๐๐ 
26 บ้านห้วยทับทอง คลองสวี เขาทะลุ สว ี 2,000 
27 บ้านแก่งกระทัง่ คลองสวี นาสัก สว ี 2,000 
28 บ้านช่องรอ คลองวิสัย ครน สว ี 2,000 
29 บ้านบางฝนตก คลองรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ 3,000 
30 บ้านเขาค้อ คลองละมุ นากระตาม ท่าแซะ 2,200 
31 บ้านน้ าลอดใหญ่ คลองสวี นาสัก สว ี 2,500 
32  บ้านสามล้าน คลองท่าแซะ สองพ่ีน้อง ท่าแซะ 2,300 
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ล าดับที่ ชื่อสถานี แหล่งน้ า ต าบล อ าเภอ พื้นที่โครงการ (ไร่) 
33 บ้านอีแบ ้ คลองรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ 2,000 
34 บ้านวังดินสอ คลองหลังสวน หาดยาย หลังสวน 2,500 
35 คลองหัววัง-พนังตัก คลองท่าตะเภา นาชะอัง เมือง 3,000 
36 บ้านหาดส้มแปน้ คลองรับร่อ ท่าข้าม ท่าแซะ 2,200 
37 บ้านธรรมเจริญ คลองท่าแซะ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 2,500 
38 คลองบ้านห้วยกลาง คลองสวี นาสัก สว ี 2,400 
39 คลองบ้านเขาทั่ง คลองสวี ทุ่งระยะ สว ี 2,000 
40 คลองบ้านเทพวังทอง คลองรับร่อ ท่าข้าม ท่าแซะ 2,200 
41 คลองสหกรณ์นิคมหลัง

สวน 
คลองหลังสวน หาดยาย หลังสวน 2,000 

     ที่มา : โครงการชลประทานชุมพร 

1.2.3  ภาคการอุตสาหกรรม 

    ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัว พิจารณาจากจ านวนโรงงานที่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น 
ร้อยละ 43.15 อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าว 
อุตสาหกรรมท ายางแผ่นดิบ ผึ่งแห้ง ยางรมควันและยางเครฟ อุตสาหกรรมผลิตน้ ายางข้น เป็นต้น อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการประมง ได้แก่ อุตสาหกรรมรับแช่แข็งและฝากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่เข็ง อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
อุตสาหกรรมท าปลาป่น เป็นต้น 
    ปี 2562 จังหวัดชุมพร มีโรงงานทั้งสิ้น 506 โรง มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 18,550.18 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี  2561 คิดเป็นร้อยละ 2.34 และมีคนงานทั้ งหมด 13,210 คน  ลดลงจากปี  ๒๕61 คิดเป็น 
ร้อยละ 7.93 

  ประเภทอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร 

ตารางแสดงจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ปี 2562 
 

ที ่ หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
เงินทุน  

(ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 

(แรงม้า) 

๑ อุตสาหกรรมการเกษตร 7 685.613 281 3,867 

๒ อุตสาหกรรมอาหาร 137 8,896.06 5,347 539,341 

๓ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 5 118.14 43 1,198 

๔ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 11 74.80 123 3,280 

5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย - - - - 

6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - - 

7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตจากไม้ 37 1,345.35 2,443 47,321 
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ที ่
 
 
 
 
 

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน 

(โรงงาน) 
เงินทุน  

(ล้านบาท) 
คนงาน 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 3 42.20 154 385 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 1            4.30 11 93 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ - - - - 

11 
12 

อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมปิโตเลียมเคมีและผลิตภัณฑ์ 

4 
15 

222.25 
465.80 

61 
142 

1,631 
18,916 

13 อุตสาหกรรมยาง 22 2,185.25 1,131 54,093 

14 อุตสาหกรรมพลาสติก 7 82.30 96 1,908 

15 อุตสาหกรรมอโลหะ 31 503.40 464 5,277 

16 อุตสาหกรรมโลหะ 11 84.01 87 1,584 

17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ - - - - 

18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 6 4.94 47 686 

19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า - - - - 

20 อุตสาหกรรมขนส่ง 13 355.15 418 1,418 

21 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 196 3,513.10 2,362 180,819 

      รวม 
รวม 

506 18,550.18 13,210 861,809 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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ตารางแสดงประเภทอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร ปี 2562 

ที่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน
(โรง) 

อ าเภอที่ตั้ง 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
แรงงาน 
(คน) 

๑ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าว 51 อ าเภอท่าแซะ จ านวน 14 โรง 
อ าเภอทุ่งตะโก จ านวน 3 โรง 
อ าเภอปะทิว จ านวน 2 โรง 
อ าเภอพะโต๊ะ จ านวน 1 โรง 
อ าเภอเมือง จ านวน 14 โรง 
อ าเภอละแม จ านวน 3 โรง 
อ าเภอสวี จ านวน 6 โรง 
อ าเภอหลังสวน จ านวน 8 โรง 

5,984 2,239 

๒ ผลิตน้ ายางข้น ท ายางแผ่นดิบ ผึ่งแห้ง รมควัน 
และยางเครฟ 

21 อ าเภอปะทิว จ านวน 12 โรง 
อ าเภอท่าแซะ จ านวน 4 โรง 
อ าเภอหลังสวน 2 โรง 
อ าเภอละแม จ านวน 1 โรง 
อ าเภอสวี จ านวน 1 โรง 
อ าเภอพะโต๊ะ จ านวน 1 โรง 

2,215 1,057 

3 ผลิตผลไม้และน้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง 25 อ าเภอเมือง จ านวน 4 โรง 
อ าเภอทุ่งตะโก จ านวน 4 โรง 
อ าเภอหลังสวน 10 โรง 
อ าเภอสวี 2 โรง 
อ าเภอท่าแซะ 1 โรง 
อ าเภอปะทิว 4 โรง 

1,355 1,387 

4 รับแช่แข็งและฝากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่แข็ง 4 อ าเภอเมือง จ านวน 3 โรง 
อ าเภอปะทิว จ านวน 1 โรง 

64 1,278 

5 ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 2 อ าเภอเมือง จ านวน 2 โรง 207 330 

6 ท าปลาป่น 7 อ าเภอเมือง จ านวน 6 โรง 
อ าเภอหลังสวน 1 โรง 

213 248 

7 ท าน้ าแข็งซอง 

 

 

 

 

15 อ าเภอเมือง จ านวน 12 โรง 
อ าเภอหลังสวน จ านวน 2 โรง 
อ าเภอสวี จ านวน 1 โรง 

191 138 
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  ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุน คนงาน จ าแนกเป็นอ าเภอปี 2562 
 

ที่ อ าเภอ จ านวน เงินทุน (ล้านบาท) คนงาน (รวม) แรงม้า 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

เมืองชุมพร 
ท่าแซะ 
ปะทิว 
หลังสวน 
ละแม 
พะโต๊ะ 
สว ี
ทุ่งตะโก 

171 
84 
59 
81 
49 

3 
42 
17 

3,283.71 
4,091.45 
3,617.45 
2,247.18 

980.52 
455.59 

3,310.63 
563.64 

4,619 
2,257 
1,886 
1,468 

995 
53 

1,173 
759 

204,551 
210,841 
112,768 

91,146 
28,441 
16,613 

136,917 
60,530 

รวมทั้งสิ้น 506 18,550.17 13,210 861,807 

ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

 
1.2.4 การเหมืองแร่ 
                      จังหวัดชุมพร มีชนิดแร่ที่ ได้รับการอนุญาตประทานบัตรมี ๓ ชนิด ได้แก่  แร่หินอุตสาหกรรม           
แร่ทรายแก้ว และแร่ดีบุก 

   ในปี  2562 แร่ที่ มีการผลิต คือ แร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง รวม 1,731,660.38 เมตริกตัน  
และมีแร่ทรายแก้ว รวม 335,343.00 เมตริกตัน 

 

 

ที่ ประเภทอุตสาหกรรม 
จ านวน
(โรง) 

อ าเภอที่ตั้ง 
เงินทุน 

(ล้านบาท) 
แรงงาน 
(คน) 

8 โรงงานใยมะพร้าว 11 อ าเภอเมือง จ านวน 3 โรง 
อ าเภอหลังสวน จ านวน 2 โรง 
อ าเภอสวี จ านวน 4 โรง 
อ าเภอท่าแซะ จ านวน 2 โรง 

61 120 

9 การบรรจุภาชนะน้ ามันพืช 2 อ าเภอท่าแซะ จ านวน 1 โรง 

อ าเภอสวี จ านวน 1 โรง 

157 29 

10 ท าน้ ามันจากพืช 1 อ าเภอท่าสวี จ านวน 1 โรง 700 35 

11 การล้างช าแหละแกะต้ม นึ่งทอดหรือบดเนื้อ 6 อ าเภอเมือง จ านวน 5 โรง 
อ าเภอทุ่งตะโก จ านวน 1 โรง 

52 419 
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ตารางแสดงชนิดแร่ ที่ส ารวจพบในจังหวัดชุมพร แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2562 

อ าเภอ ชนิดแร่ที่ส ารวจพบ 

1. เมืองชุมพร หินอุตสาหกรรมชนิดปนูเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

2. ท่าแซะ หินอุตสาหกรรมชนิดปนูเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

3. สวี หินอุตสาหกรรมชนิดปนูเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

4. หลังสวน - 

5. ปะทิว หินอุตสาหกรรมชนิดปนูเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

6. ละแม - 

7. พะโต๊ะ - 

8. ทุ่งตะโก ทรายแก้ว 

             ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

ปริมาณแร่ที่ผลิต (เมตริกตัน) ปี พ.ศ. 2562 

เดือน 
ชนิดแร่ 

หมายเหตุ หินอุตสาหกรรมชนิดปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทรายแก้ว 

มกราคม                                233,636 15,618  
กุมภาพันธ ์ 183,493 7,692  
มีนาคม 142,048 7,692  
เมษายน 125,971 7,755  

พฤษภาคม 157,560 9,974  
มิถุนายน 50,448 21,710  
กรกฎาคม 10,369,22 31,300  
สิงหาคม 43,107 24,700  
กันยายน 47,102.14 2,650  
ตลุาคม 158,422.64 -    

พฤศจิกายน 163,113.16 1,600  
ธันวาคม 143,717.29 5,500  

รวม 1,498,987 134,705  

             ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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  ๑.๒.5 การพาณิชย์กรรมและการบริการ 

•  การพาณิชย์กรรม 
ในปี 2562 จังหวัดชุมพร มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนนิติบุคคล 244 ราย แยกเป็น ประเภท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  96 ราย และประเภทบริษัทจ ากัด  148  ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด                
จดตั้งใหม่   96 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.00 (ปี 2561 : 100 ราย) ทุนจดทะเบียน 

136.70 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 16.13 (ปี ๒๕61: 149.77 ล้านบาท) จดเลิก 33 ราย ลดลงจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 23.25 (ปี ๒๕61 : 43 ราย) ทุนจดทะเบียนเลิก 42.20 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21.40 (ปี 
2561 : 53.69 ล้านบาท)  

ประเภทบริษัทจ ากัด         
จดตั้ งใหม่   148 ราย เพ่ิ มขึ้ นจากปี ที่ ผ่ านมา ร้ อยละ 16 .53  (ปี  2561 : 127 ราย)  

ทุ นจดทะเบี ยน 538.51 ล้ านบาท เพ่ิ มขึ้ นจากปี ที่ ผ่ านมาร้ อยละ 36.50 (ปี  2561  = 394.50 ล้ านบาท)  
จดเลิก 23 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 25.80 (ปี 2561 = 31.00 ราย) ทุนจดทะเบียนเลิก 53.18 ล้านบาท 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29.56 (ปี ๒๕61 = 75.50 ล้านบาท) 

ตารางสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดชุมพร ปี 2562 

เดือน 

บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

จดทะเบียน 
ต้ังใหม่(ราย) 

ทุนจด
ทะเบียน  

(ล้านบาท) 

จดเลิก 
(ราย) 

ทุนจด
ทะเบียนเลิก 
(ล้านบาท) 

จดทะเบียนต้ัง
ใหม(่ราย) 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

จดเลิก 
(ราย) 

ทุนจด
ทะเบียนเลิก 
(ล้านบาท) 

มกราคม 8.00 13.00 1.00 3.00 13.00 24.70  3.00  3.50 

กุมภาพันธ ์ 15.00 201.10 - - 9.00 10.50  -     -    

มีนาคม 7.00 14.00 6.00 9.00 8.00 10.80  6.00  12.26 

เมษายน 15.00 26.85 2.00 2.00 9.00 16.40  3.00  3.60 

พฤษภาคม 12.00 28.50 2.00 1.30 5.00 4.40  3.00  2.90 

มิถุนายน 20.00 52.70 - - 9.00 8.90  2.00  2.00 

กรกฎาคม 18.00 73.80 4.00 27.00 6.00 9.05  2.00  1.38 

สิงหาคม 16.00 64.50 - - 10.00 13.50  2.00  4.00 

กันยายน 14.00 23.31 - - 9.00 8.10  3.00  4.00 

ตุลาคม 10.00 18.25 2.00 2.00 8.00 10.25  1.00  1.00 

พฤศจิกายน 10.00 19.50 1.00 2.00 6.00 5.20  3.00  2.50 

ธันวาคม 3.00 3.00 5.00 6.88 4.00 3.80  5.00  5.06 

รวม 148.00 538.51 23.00 53.18 96.00 125.60  33.00  42.20 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร  
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1.2.6  ธุรกิจประกันภัย 

              จังหวัดชุมพร มีธุรกิจประกันภัยที่เปิดด าเนินการ ๒ ประเภท คือประกันชีวิต จ านวน 15 บริษัท และ
ประกันวินาศภัย จ านวน 19 บริษัท โดยมีสาขาที่เปิดด าเนินการดังนี้ 

- บริษัทประกันชีวิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบรษิัท สาขา ชื่อ-สกลุผู้จัดการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร 

๑  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จ ากัด 

ตัวแทน  นายสนชัย  พรหมเกิด ๑๘๑ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๐-๑๘๗๑ ๐-๗๗๕๐-๒๗๒๗ 

   

๒ บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด 

ชุมพร นางแพร้วพะยอม  เตียวฉิ้ม  ๒๔๗/๒๔ ต.ตากแดด       
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๐-๓๐๔๙ 0-7757-4893 

๓  บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ากัด 

หลังสวน  นายประสิทธ์ิ  พลธนกุลกิจ  ๒๒๐ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน   
จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐ 

๐-๗๗๕๗-๖๙๕๔  ๐-๗๗๕๗-๖๘๒๙ 
 

4 
 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด 

ชุมพร 
 

นางสาววันทนา เจริญหงษ์ทอง 
นายมาวิน แสตะวัน 
 

26 ม.7 ชุมพร-ปากน้ า
ชุมพร ต.นาทุ่ง อ.เมือง
ชุมพร จ.ชุมพร 86000 

๐-๗๗๕๑-๑463 ๐-๗๗๕763-11 

5 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด 

หลังสวน นายจรสั  อินทมาตย ์
 
 

๑๔๘/๒-๓ ถ.เขาเงิน     
ต.ขันเงิน อ.หลังสวน 

๐-๗๗๕๘-๒๔๕๐ ๐-๗๗๕๘-๒๔๕๑ 

6 บริษัท กรุงไทยแอกซ่า    
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

คุณอภิชยา อินทร์จันทร ์ 195ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง  
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

081-893-5566 ๐-๗๗๕๗-๖๔๒๗ 

7 บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นายสุรยิา  ประมงค ์ ๒๐๖/๑ ม.๙ ต.วังไผ่        
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๓-๔๑๔๗ -
๘ 

๐-๗๗๕๗-๖๘๒๖ 

8  บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นายปราโมทย์  สุทธิกรณ ์
  

๑๔๔/๕ ถ.กรมหลวง
ชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง         
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๑-๒๑๗๗ ๐-๗๗๕๑-๒๑๗๗ 

9 
 

บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นายกิตฐสิทธ์ิ  ปัญญาศิริกลุ ๑๒๖-๑๒๗ ม.๓ ต.วังไผ่   
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๗-๔๔๗๑ ๐-๗๗๕-๔๗๑๔ 
ต่อ ๖ 

10 บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นายบุญเลิศ  บรรล ุ
นางสาวสุชาดา  นาคธรณิศวร ์

167/105 ถ.พิศิษฐ์
พยาบาล ต.ท่าตะเภา 

อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

๐-๗๗๕๐-๖๓๒๐ - 

11  บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นายวีระชัย  อ่ ากอง 
นางนิชา  ทองอยู ่

๓๔๗-๓๔๗/๑ ม.๔         
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน 

๐-๗๗๕๘-๑๗๗๓ ๐-๗๗๕๘-๑๗๗๔ 

  
จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐    

๑2 
 

บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นางสาวนารลีักษณ ์
เอกภัทรศักดิ ์

๑๘๘/๑๙๑ ถ.ศาลาแดง  
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 

๐-๗๗๕๑-๑๖๗๑ ๐-๗๗๕๑-๑๖๗๑ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบรษิัท สาขา ชื่อ-สกลุผู้จัดการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร 

๑3 
 

บริษัท เอไอเอ จ ากัด ส านักงาน
ตัวแทน 

นายวีระชัย อ่ ากอง 32/11-12 ถ.ชุมพร-ระนอง  
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 

๐-๗๗๕๑-๑088 ๐-๗๗๕๑-๑088 

14 บริษัท ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต จ ากัด 

สาขา
ชุมพร 

- 250 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง  
ต.ตากแดด อ.เมือง 

0-7751-1115 - 

15  บริษัท ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต จ ากัด 

สาขา 
หลังสวน 

- 45 ถ.เพชรเกษม ต.ขันเงิน 
อ.หลังสวน  

0-7754-1618 - 

 

 - บริษัทประกันวินาศภัย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบรษิัท สาขา ชื่อ-สกลุผู้จัดการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร 

๑  บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จ ากดั  

ชุมพร  นางรจนา  วิบูลย์ศลิป ์
  

223/ 4 ต .น า ช ะ อั ง      
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-7765-8060    

๒  บริษัท กรุงเทพประกันภยั 
จ ากัด 
  

ส านักงาน
ตัวแทน  

นายสัมพันธ์  เจี่ยสกุล 
  
  

๑๘๘/๙๐ ถ.ศาลาแดง         
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง          
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๐-๖๐๗๓ 
  

๐-๗๗๕๐-๖๐๗๓ 
 

๓  บริษัท คุ้มภัยประกันมารีน
ประกันภัย (ประเทศไทย)  

ชุมพร นายสิทธิพงศ์  นาคะวัจนะ 
  

๔๔/๔ ม.๕ ถ.ชุมพร-
ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง    
จ.ชุมพร 

089-9734869 ๐-๗๗๕๗-๖๘๒๙ 
 

0-7757-6953 
 

4  บริษัท ไทยศรีประกันภยั
จ ากัด 

สาขาย่อย 
ชุมพร 

นางสาวกฤษกนก  พัฒนา 
นางสาวจินตนา ช่วยบ ารุง  

๕๙/๘ม.๑๑ถ.ชุมพร-
ระนองต.วังไผ่ อ.เมือง     
จ.ชุมพร ๘๖๑๙๐ 

๐-7755-8906-7 
081-599-4564  

0-7757-4966  
  

5 บริษัท แอลเอ็มจี 
ประกันภัย จ ากัด 

สาขา นายสุวัฒน์  จงศรีวัฒนพร 
  

50/1 ม.5 ถ.ชุมพร-
ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง 

- - 
  

6 บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด  

ศูนย์
ชุมพร 

นายพลสิน  ศรสีมบตั ิ
นายเอกชัย บางเดือนกิจ 
 
  

๘๖/๙-๑๐ ม.๔ ถ.เพชร
เกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง    
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๗-๖๓๘๗ 
0-7762-2888 

๐-๗๗๕๐-๑๙๖๗ 

7 บริษัท วิริยะประกันภัย
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

นายสิริวัฒน์  นวลแก้ว 
  

๘๖/๑๑ ม.๔ ถ.เพชร
เกษม ต.วังไผ่ อ.เมือง      
จ.ชุมพร ๘๖๑๙๐ 

๐-๗๗๕๗-๖๑๖๐ 
ต่อ๑ 

๐-๗๗๕๗-๖๑๖๑  
     

8 บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

นางสาวประจติร์  สุขศริ ิ
  

๒๓๗ ถ.เขาเงิน           
ต.ขันเงิน อ.หลังสวน        
จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐ 

๐-๗๗๕๔-๔๒๑๙ 0-7754-4219 

9 บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

นางอุทัยวรรณ์ อินทร
ประสิทธ์ิ 

๑๒๒/๒ม.๑๐ ถ.เทศบาล 
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 

๐-๗๗๕๘-๗๒๓๘  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบรษิัท สาขา ชื่อ-สกลุผู้จัดการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร 

10 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย 
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

นายสมศักดิ์  พันธ์รักษ์เด ๑๖๘/๘-๑๐ ถ.ศาลาแดง 
ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 

๐-๗๗๕๑-๑๗๙๕ 
๐-๗๗๕๐-๔๒๙๐ 

๐-๗๗๕๐-๔๒๙๐  

11 บริษัท สยามซติี้อินชัวรันส์ 
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

นางดวงใจ 
แสงสุวรรณ 

๑๒๐/๓๖ ถ.กรมหลวง
ชุมพร ต.ท่าตะเภา 

  

     
12 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

๒๐๐๐ จ ากัด 
ชุมพร นางสาวนุจรี ดาวศร ี ๑๗๗/๕ ถ.พิศิษฐ์ –

พยาบาล ต.ท่าตะเภา        
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 

๐-๗๗๕๐-๓๒๓๓ 
096-6539889 

๐-๗๗๕๐-๓๘๖๑  
 

13 บริษัท สหมงคลประกันภัย
จ ากัด 

ส านักงาน
ตัวแทน 

นายโสภณ  โสภณมณ ี ๒๗๖/๔-๕ ถ.ปรมินทร
มรรคา ต.ท่าตะเภา 

๐-๗๗๕๗-๑๙๓๑ ๐-๗๗๕๗-๑๙๓๐ 

14 บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด 

ชุมพร นายเดโช พลพฤกษ  ๕๓/๔๕หมู่ที่ ๕ 
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง        
จ.ชุมพร ๘๖๑๙๐ 

๐-๗๗๕๓-๔๕๑๗-๒๒ ๐-๗๗๕๓-๔๕๒๓ 

  
    

15 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
จ ากัด 

ชุมพร นายกิตติพงษ์ สงทิพย ์ ๕๑/๔-๕ หมู่ที่ ๑ ต.บ้าน
นา อ.เมือง จ.ชุมพร 
๘๖๑๙๐ 

๐-๗๗๕๓-๔๖๒๙-๓๒ 
082-4292519 

๐-๗๗๕๓-๔๖๓๓ 

     

16 บริษัท น าสินประกันภัย
จ ากัด 

ชุมพร นายอาทิตย์ กลิ่นแก้ว  ๕๕/๑๓ หมู่ที่ ๑ ถ.เพชร
เกษม ต.บ้านนา อ.เมือง  

๐-๗๗๕๓-๔๓๔๕ 
061-387-7411 

0-7753-4345 

17 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย 
จ ากัด 

ชุมพร นางสุจิตรา  ใจห้าว 266/6 ถ.เพชรเกษม     
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน      

0-7758-2591 0-7758-2591  

18 บริษัท เทเวศประกันภัย 
จ ากัด มหาชน 

ชุมพร นางสาวกรรณกร นุ้ยสุข 252/6 ม.1 ต.วังไผ่ อ.
เมือง จ.ชุมพร 

0-7750-0712 
 

      

 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยัจังหวัดชุมพร 

 
1.2.7 ด้านการสหกรณ ์

    จังหวัดชุมพร  มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง“สหกรณ์” โดยเสรีตามความต้องการของประชาชน โดย
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หากละเว้นจะขึ้นบัญชีระงับความช่วยเหลือสนับสนุนจนกว่าได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ                      
โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร จะให้การแนะน าและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานหรือเครื่องมืออุปกรณ์ตามความต้องการจ าเป็นและใช้ประโยชน์จริง โดยเร่งรัดเสริมสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการด าเนินงานการบริการธุรกิจและการตลาด                  
ในปี 2562 มีสหกรณ์ในจังหวัดชุมพร ๖ ประเภท จ านวน 66 แห่ง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 แห่ง ร้อยละ 1.49 (ปี ๒๕61 = 67 

แห่ง) และมีสมาชิก 86,475 คน เท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 = 86,475 คน) ทุนด าเนินการ 15,293.28 ล้านบาท 
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 24,192.97 ล้านบาท ร้อยละ 61.25 (ปี ๒๕61 = 3๙,486.25 ล้านบาท) แยกเป็นสหกรณ์ภาค
การเกษตร 47 แห่ง นอกภาคการเกษตร 19 แห่ง 
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ตารางแสดงจ านวนสหกรณ์ สมาชิก และทุนด าเนินการ ปี 2561 – 2562 

ล าดับที่ ประเภทสหกรณ์ จ านวน สมาชิก  ทุนด าเนินการ (ล้านบาท) 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี2561 ปี2562 ปี 2561 ปี 2562 

๑ สหกรณ์การเกษตร 36 32 53,629 53,632.00 1,222,44 1,282.49 

๒ สหกรณ์นิคม 8 4 16,364 10,527.00 37,225.63 707.179 

๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ 4 8 1,941 17,179.00 51.50 13,019.79 

๔ สหกรณ์ร้านค้า 7 4 487 2,043.00 18.51 51.483 

๕ สหกรณ์บริการ 8 5 3,703 495.00 193.88 17.772 

๖ สหกรณ์เครติตยูเนี่ยน 4 7 10,351 4,749.00 774.29 214.575 

รวม 67 60 86,475 86,475 3๙,486.25 15,293.28 

  ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

ตารางแสดงการด าเนินงานด้านสหกรณ์ ปี 2562 

  ที่มา : ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

๑.๒.8 ด้านการท่องเที่ยว 

           จังหวัดชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ที่มีความเป็นมายาวนาน ดังปรากฏตามหลักฐานในกฎหมาย 
ตราสามดวง สมัยกรุงศรีอยุธยาว่าก่อตั้งมาเป็นเวลา 600 ปี แล้ว ชุมพรเป็นประตูด่านแรกของภาคใต้ มีหาดทรายทอด 
ตัวยาวถึง 222 กิโลเมตร มีเกาะแก่งมากกว่า 30 เกาะ ความสวยงามของน้ าทะเลสีคราม ความร่มรื่นของสภาพธรรมชาติ  
แนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาหลากชนิด ท าให้จังหวัดชุมพร เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่  
 

 

 

 

ล าดบัที ่ ประเภทสหกรณ ์
ใหส้ินเชื่อ 
(บาท) 

รับฝากเงิน 
(บาท) 

รวมกันซื้อ 
(บาท) 

รวมกันขาย 
(บาท) 

ใหบ้รกิาร 
(บาท) 

ก าไรสุทธ ิ
(บาท) 

1 สหกรณก์ารเกษตร 330.653 345.709 281.090 502.107 13.738 (29.114) 

2 สหกรณน์ิคม 87.666 141.481 181.211 1,203.843 38.800 (71.816) 

3 สหกรณอ์อมทรัพย์ 6,123.473 2,422.602 - - 0.030 469.181 

4 สหกรณร์้านค้า - - 138.940 - 1.655 8.488 

5 สหกรณ์บรกิาร 1.022 0.405 0.292 - 0.120 0.005 

6 สหกรณเ์ครดิต
ยูเนียน 

79.662 87.414 1.740 - - 7.060 

รวม 6,622.476 2,997.611 603.273 1,705.950 54.343 383.81 
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สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอเมืองชุมพร 

ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ถ้ าเขาขุนกระทิง เกาะทองหลาง หาดผาแดงปากน้ าชุมพร 
สวนต าหนักกรมหลวงชุมพร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย เกาะมะพร้าว                                   หาดทรายรี         
อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร             เขาเจ้าเมือง (เกาะรังนก) หาดภราดรภาพ                                
ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร สวนสมุนไพรหมอพร                          เกาะทะลุ หาดคอสน 
เรือรบหลวงชุมพร เกาะมัตรา (เกาะตังกวย) เกาะเสม็ด อ่าวทุ่งมะขาม 
วนอุทยานเขาพาง เกาะลังกาจิว เกาะแรด อ่าวพนังตัก 

 
❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอหลังสวน 

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ถ้ าเขาเงินเกาะพิทักษ ์            หาดคอเขา น้ าตกห้วยเหมือง 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ถ้ าเขาเกรียบ น้ าตกผาง  

   
❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอสวี 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร              วัดพระธาตุสวี                       หาดทรายรีสวี ถ้ าทิพย์ปรีดา 
 

❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอท่าแซะ 

วนอุทยานน้ าตกกะเปาะ ศาลพ่อตาหินช้าง ถ้ ารับร่อ(วัดเทพเจริญ) 
 

❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอปะทิว 

หาดทุ่งวัวแล่น เกาะจระเข้ ถ้ าน้ าลอด เขาพลู 
อ่าวบ่อเมา (อ่าวบ่อมูล) เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย         น้ าตกทุ่งยอ 

 
❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอละแม 

บ่อน้ าร้อนถ้ าเขาพลู หาดตะวันฉาย 
 

❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอพะโต๊ะ 

น้ าตกเหวโหลม แก่งบกไฟ ต้นน้ าพะโต๊ะ                           ล่องแพพะโต๊ะ 
 

❖ สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอทุ่งตะโก 
หาดอรุโณทัย อุทยานแห่งชาติคลองเพรา สวนนายด า 
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1.2.9 ด้านเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 

➢    งานวันผลไม้หลังสวน  
                             จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิต
ทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ของ อ าเภอหลังสวน กิจกรรมที่ส าคัญ คือ การประกวดผลไม้ มีตลาดนัดผลไม้ผลิตภัณฑ์ 

      1.2.10 ด้านการเงินและการคลัง   

            ฐานะด้านการคลังของจังหวัดชุมพร  ปี  2562 มีรายได้น าส่ งคลัง 2,118.87 ล้านบาท   
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 401,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.94 (ปี 2561 : 2,520.80 ล้านบาท) การจัดเก็บรายได้
ทั้งสิ้น 1,409.49 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 27.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 (ปี 2561 : 1,436.75ล้าน
บาท) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3,705.63 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 50.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 
(ปี 2561 : 3,655.57 ล้านบาท) 

ตารางแสดงฐานะการคลังจังหวัดชุมพร ปี ๒๕61-2562 

รายการ 
ปี ๒๕61 

(ม.ค.-ธ.ค.61) 
ปี ๒๕62 

(ม.ค.-ธ.ค.62) 
ร้อยละ 

รายได้น าส่งคลัง  2,520.80 2,118.87 -15.94 
การจัดเก็บรายได้  1,436.75 1,409.49 -1.90 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  3,655.57 3,705.63 1.37 

➢ งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออ าเภอหลังสวน  
                               เป็นประเพณีเก่าแก่ของอ าเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ า 

เดือน 11 หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเดินทาง  
ที่สะดวกในสมัยนั้น คือทางน้ าจึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน ต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้น  
โดยมีระยะเวลาในการจัดงานประมาณ 5 วัน มีกิจกรรม ที่ส าคัญ คือ การแห่เรือพระ ประกอบด้วยเรือพระจากวัดต่างๆ  
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และการแข่งขันเรือพายในแม่น้ าหลังสวน 

➢ งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
                              จัดขึ้นระหว่างวันที่  19-27 ธันวาคม ของทุกปี  ณ บริเวณพ้ืนที่โครงการหนองใหญ่  
ต าบลบางลึก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ยของชาวชุมพรและพระบิดาของกองทัพเรือ กิจกรรมที่ส าคัญในงานประกอบด้วย 
นิทรรศการพระราชประวัติการแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้และการแสดงมหรสพ เป็นต้น 

➢ งานเปิดโลกทะเลชุมพร  
                              จัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ของทุกปี ณ บริเวณชายหาด
ปากน้ าชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร กระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
และเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ส าคัญในงานคือ การประกวดประติมากรรมจากทรายการแข่ง       
ขันตกปลา การประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 
เป็นต้น 
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    ที่มา : ส านักงานคลังจังหวัดชุมพร 

• สถานธนานุบาล 

                  ใน ปี  2 5 6 2 ส ถ าน ธน านุ บ าล เท ศ บ าล เมื อ งชุ ม พ ร  มี มู ล ค่ าท รั พ ย์ สิ น ที่ รั บ จ าน า   
จ านวน 425,172,750.00 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19,721,550 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.86 (ปี 2561 : 
405,451,200.00 ล้านบาท) จ านวนผู้รับจ าน า  22,843 ราย เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 2,753 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
13.70  (ปี 2561 : 20,090 ราย) และจ านวนผู้ไถ่ถอน 22,321 ราย เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,933 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.48 (ปี 2561 : 20,388 ราย) 

ตารางแสดงมูลค่าทรัพย์สินและจ านวนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร ป ี2562 
 

 
เดือน 

 

มูลค่าทรัพย์สินที่รับจ าน า 

 

จ านวนผู้รับจ าน า 

 

มูลค่าทรัพย์สินที่ไถ่ถอน 

 

จ านวนผู้ไถ่ถอน 

 

ดอกเบี้ยรับจ าน า 

มกราคม  
กุมภาพันธ์  
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฎาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน 
ธันวาคม  

38,431,100.00 
  32,029,200.00 
  33,144,300.00 
  35,125,200.00 
  38,137,500.00 
  36,507,450.00 
  35,718.550.00 
  33,867,450.00 
  34,423,100.00 
  35,374,900.00 
  35,836,300.00 
  36,577,700.00 

2,050 
1,764 
1,812 
1,929 
2,134 
1,874 
1,924 
1,795 
1,939 
1,889 
1,874 
1,859 

 

36,670,120.00 
34,410,900.00 
35,037,200.00 
34,368,500.00 
34,473,200.00 
30,645,400.00 
31,997,350.00 
47,945,250.00 
35,565,100.00 
31,971,200.00 
30,373,900.00 
34,110,850.00 

1,981 
1,886 
1,892 
1,806 
1,911 
1,638 
1,796 
2,374 
1,898 
1,765 
1,638 
1,736 

1,171,174.00 
1,094,387.00 
1,102,800.25 
1,118,989.50 
1,126,946.00 
1,001,447.25 
1,039,304.50 
1,435,508.25 
1,126,222.75 
1,001,082.50 

985,583.25 
1,057,496.00 

รวม 425,172,750.00 22,843 417,568,970.00 22,321 13,260,941.25 

       ทีม่า : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร 

• การจัดเก็บภาษีอากร 
         ในป ีงบประมาณ  2562 ส าน ักงานสรรพากรพื ้นที ่ช ุมพร สามารถจัดเก็บภาษีอากร   

ได้ทั้งสิ้น 1,334.986,289 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6,520,753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 (ปี 2561 : 
1,328,465,536 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 683,791,623 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 17,843,738 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 (ปี 2561 : 665,947,885 ล้านบาท) และภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 252,365,243 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 29,013,109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.31  (ปี 2561 : 
281,378,352 ล้านบาท ) ส่วนภาษีอากรที่จัดเก็บไม่ได้เลย คือ ภาษีการค้า และภาษีมรดก 
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ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕62 

         หน่วย  :  ล้านบาท 

ล าดับที่ ประเภทภาษี 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนราย รายได้ จ านวนราย รายได้ 

๑ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 85,704 281,378,352 86,733 252,365,243 

๒ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 14,941 233,767,154 15,231 243,442,859 

3 ภาษีการค้า - - - - 

4 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 23,482 665,947,885      24,481 683,791,623 

5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,213 89,941,248 4,174 103,166,319 

6 

7 

อากรแสตมป์ 

ภาษีมรดก 

32,130 

- 

55,030,469 

- 

31,849 

- 

50.216402          

- 

8 รายได้อ่ืนๆ 5,305 2,400,428 5,606 2,003,844 

รวม 165,775 1,328,465,536 168,074 1,334,986,289 

                          ที่มา :  ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีชุมพร 
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ตารางแสดงภาษีอากรที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ ๒๕62 แยกเป็นหน่วยจัดเก็บ 
หน่วย : บาท 

อ าเภอ 
ประเภทภาษ ี

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีการค้า มูลค่าเพ่ิม ธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป ์ รายได้อื่นๆ รวม 
เมืองชุมพร 47,795,191.41 95,519,644.57 0.00 302,880,438.57 11,799,394.21 7,169,992.76 809,740.50 505,974,401.92 
หลังสวน 31,257,745.44 51,667,841.34 0.00 78,762,553.23 3,299,660.19 1,906,958.00 350,503.00 167,245,261.20 

ท่าแซะ 16,910,511.96 21,491,088.18 0.00 152,806,370.33 1,021,797.65 808,643.20 231,500.00 193,269,911.32 

สว ี 9,375,159.65 11,357,416.81 0.00 102,801,002.02 1,943,510.48 522,692.00 167,600.00 126,166,381.63 

ปะทิว 26,725,703.46 13,866,345.41 0.00 14,602,325.14 253,965.48 359,531.00 220,100.00 56,027,970.49 

ทุ่งตะโก 6,136,875.39 9,687,684.85 0.00 8,793,786.84 56,314.96 213,459.00 107,600.00  

ละแม 7,940,581.77 13,093,108.13 0.00 22,116,172.84 1,188,590.69 115,338.50 85,000.00 44,772,188.43 

พะโต๊ะ 2,012,098.78 983,825.40 0.00 1,015,037.86 3,,547.50 115,338,50 31,800.00 4,161,648.04 

จังหวัดจัดเก็บ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 2   763,760     รวมสรรพากรจัดเก็บ 188,484,087.71 217,666,945.69 0.00 683,777,686.57 19,566,781.65 11,455,350.16 2,003,843.50 1,122,944,704.28 

หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ 63,881,155.21 25,775,904.47 0.00 683,791,623.07 83,599,537.00 38,771,051.99 0.00 212,041,585.17 

 32  0.      รวมจัดเก็บทั้งสิ้น 252,365,242.92 243,442,859.16 0.00 683,791,623.07 103,166,318.65 

 

50,216,402.15 2,003,843.50 1,334,986,289.45 

         
   ที่มา: ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีชุมพร 
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• การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

            ในปี 2562 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร สามารถจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ได้รวมทั้งสิ้น 
10,990,147.11 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา  2,810,387.09 บาท (ปี2561 62,321,251.35 บาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ซึ่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร จัดเก็บรายได้สรรพสามิตได้มากที่สุด อันดับรอง คือ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร สาขาหลังสวน  

          ตารางแสดงการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต (แยกประเภท) ปีงบประมาณ 2562 

 
ประเภทรายได้ 

 
จ านวนเงิน (บาท) 

๑ ภาษีน้ ามันและผลติภณัฑ์น้ ามัน     160,451.25 
๒. รายไดสุ้รา  
 - ค่าภาษีสุรา 
    - ค่าใบอนุญาต 

2,733,342.32 
2,253,800.00 

๓. รายได้ยาสูบ  
 - ค่าใบอนุญาต 1,158,550.00 
๔. รายไดไ้พ ่  
 - ค่าใบอนุญาต 68,300.00 
๕. ภาษีเครื่องดื่ม 285,367.63 
6.ภาษผีลติภณัฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดืม่ 749,038.74 
๗. ภาษีรถจักรยานยนต ์ 140,731.60 
8. ภาษสีนามกอล์ฟ 71,200.08 
9. ภาษีไนต์คลับและดิสโก้เธค 947,772.02 
10. ภาษีสถานอาบน้ าหรืออบตัวและนวด 139,400.00 
11. ค่าปรับเปรียบเทียบคด ี 1,886,727.36 
๑2 เบด็เตล็ดอื่น                                   395,466.11 

รวม 10,990,147.11 

         ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 
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  ตารางแสดงการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ปีงบประมาณ 2561 - 2562 พื้นที่ชุมพร  

ที ่
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

จ านวนเงิน (บาท) 
การเปลี่ยนแปลง 
(เพ่ิมขึ้น/ลดลง) 

ร้อยละ 
2561 ปี 2562 

๑ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร 366,282.07 395,466.11 -  

2 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร
สาขาเมืองชุมพร 

57,898,866.22 7,058,429.31 - - 

3 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร
สาขาหลังสวน 

5,056,103.06 3,536,251.69 - - 

 รวม 62,321,251.35 10,990,147.11 - - 

 ที่มา : ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร 
 

๑.๓ ด้านสังคม 
                   ๑.๓.๑ การศึกษา 
     จังหวัดชุมพร  ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ เยาวชนในจังหวัดได้รับการศึกษาในระดับที่สู งขึ้น   
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอันเป็นรากฐานของการพัฒนาครัวเรือน จังหวัดและ
ประเทศชาติต่อไป  

โดยในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดชุมพร มีสถานศึกษาทั้ งสิ้น  471 แห่ง เท่ ากับปีที ่
ผ่ า น ม า  ( ปี  2 5 61 : 471 แ ห่ ง )  มี ห้ อ ง เ รี ย น ทั้ ง สิ้ น 5, 641 ห้ อ ง  เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก ปี ที่ 
ผ่านมา 2,761ห้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 95.87 (ปี 2561 : 2,880 แห่ง) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 100,255 
คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,848 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.81 (ปี 2561 : 102,103 คน) และ ครู/อาจารย์ 
จ านวน 5,811 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,474 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20.23 (ปี 2561 : 7,285 คน) โดยมี
การจ าแนกสถานศึกษาตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 254 แห่ง 
  2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 25 แห่ง 
  3. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร จ านวน 161 แห่ง 
  4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 9 แห่ง 
  5. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร (กศน.)  
จ านวน 9 แห่ง 
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ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ จ าแนกตามสังกัดจังหวัดชุมพร ปี 2562 

สังกัด 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

นักเรียน/
นักศึกษา (คน) 

ครู-อาจารย์ 
(คน) 

ในสังกัด     

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (จังหวัดชุมพร) 

113 
119 

22 

1,298 
1,272 

565 

25,362 
21,391 
18,146 

1,669 
1,272 
1,001 

๒. ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) 25 430 12,168 648 
๓. ส านักงานสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวัดชุมพร 161 1,272 2,250 392 
๔. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 390 7,019 314 
๕. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - - - - 
๖. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดชุมพร (กศน.) 

 
 

   

- สายสามัญ 9 222 5,727 221 
- สายอาชีพ - - - - 
๗. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 7 56 886 73 
๘. กรมการศาสนา 1 6 73 6 
๙. อ่ืน ๆ      
- สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร 
- ชุมพรปัญญานุกูล (เด็กพิเศษ) 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

1 
1 
1 

25 
33 
32 

630 
229 

1,559 

35 
51 
83 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชุมพร 

1 
1 

21 
18 

461 
354 

23 
23 

รวม 471 5,641 100,255 5,811 

        ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๑ 

 ๑.๓.2 ด้านการสาธารณสุข 
    จังหวัดชุมพร มีการพัฒนาและส่ งเสริมการสาธารณสุข ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง 

โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ด าเนินการตามแผนงานและโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
การป้องกันและควบคุมโรค  การชันสูตรการสาธารณสุข  การวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟู 
สภาพการเจ็บป่วยตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้สูงขึ้นซ่ึง  
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             ในส่วนของการบริการสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดชุมพร  ในปี 2562

ประกอบด้วย สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 424 แห่ง โดยมีสถานบริการภาครัฐ จ านวน 111 แห่ง และ
สถานบริการภาคเอกชน จ านวน 313 แห่ง  

            โดยมีการจ าแนกเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๐ แห่ง โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 94 แห่ง กระจายอยู่
ในพ้ืนที่ทุกต าบล นอกจากนี้ยังมีคลินิกและสถานบริการอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ทุกอ าเภออีกรวมจ านวน 316 แห่ง 
   

ตารางแสดงจ านวนสถานพยาบาลจังหวัดชุมพรปี 2562 

สถานบริการ อ าเภอ 

ท่าแซะ ปะทิว เมือง สวี ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ ละแม รวม 

ภาครัฐบาล 

โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

โรงพยาบาลกระทรวงกลาโหม 

pcu 

 

0 

1 

17 

0 

0 

 

0 

2 

12 

0 

0 

 

1 

1 

18 

1 

4 

 

0 

1 

16 

0 

0 

 

0 

1 

6 

0 

0 

 

0 

2 

16 

0 

1 

 

0 

1 

4 

0 

0 

 

0 

1 

6 

0 

0 

 

1 

10 

94 

1 

5 

รวม 18 14 25 17 7 18 5 7 111 

ภาคเอกชน 

คลีนิกแพทย์ 

คลีนิกทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลเอกชน 

สถานผดุงครรภ์ 

ร้านขายยาปัจจุบันบรรจุเสร็จ 

ร้านขายยาแผนโบราณ 

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

ร้านผลิตยาแผนโบราณ 

 

2 

2 

0 

17 

4 

0 

9 

       0 

 

3 

2 

0 

5 

3 

1 

10 

    0 

 

58 

11 

2 

12 

6 

1 

47 

  3 

 

2 

1 

0 

2 

4 

1 

56 

   0 

 

2 

1 

0 

4 

2 

2 

5 

 0 

 

16 

3 

0 

6 

9 

2 

5 

 0 

 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

1 

      0 

 

1 

1 

0 

8 

2 

0 

6 

    0 

 

84 

21 

2 

59 

30 

10 

104 

3 

รวม 34 24 140 15 16 57 6 18 313 
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ตารางแสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วย 10 อันดับแรก จังหวัดชมุพร ปี 2562 

ล าดับ สาเหตุการป่วย จ านวน (คน) 
อัตรา  

(ต่อประชากร 100,000 คน) 

1 ความดันโลหิตสูง 171,916 33,645.49 

2 เบาหวาน 91,675 17,941.61 

3 ฟันผุ ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 89,821 17,578.77 

4 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบน 89,672 17,549.61 

5 การบาดเจ็บ 46,814 9,161.92 

6 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 32,716                          6,402.81 

7 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 26,731 5,231.49 

8 โรคระบบทางเดินอาหาร 25,272 4,945.95 

9 วัณโรคทางเดินหายใจ 21,157                          4,140.61 

10 คออักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 16,157 3,162.07 

     ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

 

ตารางแสดงสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร แยกรายอ าเภอ ปี ๒๕๖๒ 

อ่าเภอ 
รพท. 

(๕๐๙ เตียง) 
รพช.(เตียง) 

รพ.สต. 
รพ.สังกัด 
อื นของรัฐ 

รพ.เอกชน 
(แห่ง) ๑๐ ๓๐ ๖๐ ๑๒๐ 

เมืองชุมพร ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๑ ๒ 
หลังสวน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๕ ๐ ๐ 
สว ี ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๖ ๐ ๐ 
ท่าแซะ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑๗ ๐ ๐ 
ปะทิว ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑๒ ๐ ๐ 
ละแม ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๖ ๐ ๐ 
ทุ่งตะโก ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๖ ๐ ๐ 

พะโต๊ะ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ 
รวม ๑ ๒ ๓ ๓ ๑ ๙๔ ๑ ๒ 

 ที่มา  :  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
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๑.๔  ด้านโครงสร้างและระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๔๑  การคมนาคมขนส่ง 

              การคมนาคมขนส่งจังหวัดชุมพร สามารถติดต่อกับจังหวัดต่างๆได้ทั้งทางบก ทางน้ าและ ทางอากาศ 

     ทางบก จากกรุงเทพมหานครเดินทางสู่จังหวัดชุมพร ใช้เส้นทางพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี หรือ 
เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (หมายเลข ๓๕) แล้วแยกที่อ าเภอปากท่อ เข้าทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) 
ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพร ตามทางหลวงหมายเลข 
๔๐๐๑ อีกประมาณ ๘ กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ ๔๙๘ กิโลเมตร ส่วนรถโดยสารประจ าทางจากสถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่มีรถโดยสารไปชุมพรทุกวัน 

        บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ จ ากัด    

                     โทร. กทม. ๐๒-8857805-7 , สายใต้ใหม่ 02-8946300-2 , สาขาชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๑-๑๗๕๗  
0-7751-1480 , สาขาอ าเภอท่าแซะ 0-7759-9954 และสาขาปากน้ าชุมพร 0-7752-1054 

  บริษัท สุวรรณนทีทัวร์ จ ากัด   

                     โทร. กทม. ๐๒-๔๓๕๕๐๒๖  สาขาชุมพร โทร. ๐-7750-4910 หรือ 0-7750-1535 ,  
สาขาวังไผ่ 0-7751-1244 , สาขาหลังสวน 0-7754-1242  

  การคมนาคมระหว่างจังหวัดนั้น มีถนนสายหลักคือทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านแยกชุมพรไปทาง
ตะวันตกสู่ระนอง พังงา ภูเก็ต และทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านชุมพรเลียบชายฝั่งตะวันออกไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สู่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเส้นทางคมนาคมดังนี้ 

➢ ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์                 ระยะทาง ๑๘๓ กิโลเมตร 
➢ ชุมพร - ระนอง    ระยะทาง ๑๒๑ กิโลเมตร 
➢ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี   ระยะทาง ๒๐๓ กิโลเมตร 
➢ ชุมพร - สงขลา                       ระยะทาง ๔๘๓ กิโลเมตร 
➢ ชุมพร - ภูเก็ต    ระยะทาง ๔๑๒ กิโลเมตร 

       
   ในส่วนของการเดินทางติดต่อระหว่างอ าเภอภายในจังหวัด เป็นไปโดยสะดวกทั้งทางรถยนต์และ

รถไฟโดยอ าเภอต่างๆของจังหวัด ต้ังอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร(ทางรถยนต์) ดังนี้ 
 

➢ อ าเภอปะทิว ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร      ๓๐   กิโลเมตร 

➢ อ าเภอท่าแซะ ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร      ๓๒   กิโลเมตร 

➢ อ าเภอเมืองชุมพร ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร        ๒   กิโลเมตร 

➢ อ าเภอสวี           ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร      ๔๕   กิโลเมตร 

➢ อ าเภอทุ่งตะโก ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร      ๖๒   กิโลเมตร 

➢ อ าเภอหลังสวน ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร      ๗๖   กิโลเมตร 

➢ อ าเภอพะโต๊ะ ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร    ๑๑๕  กิโลเมตร 

➢ อ าเภอละแม ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร      ๙๕   กิโลเมตร 
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  ส าหรับทาง รถไฟ ระยะทางจากสถานีรถไฟธนบุรีถึงสถานีรถไฟจังหวัดชุมพร ประมาณ ๔๗๖ กม. 
และระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวล าโพง) ถึงสถานีรถไฟจังหวัดชุมพร ประมาณ ๔85 กม. ซ่ึงขบวนรถไฟสายใต้
ทุกขบวนจะต้องผ่านจังหวัดชุมพร และอ าเภอต่างๆของจังหวัดชุมพร ยกเว้น ๒ อ าเภอ คืออ าเภอท่าแซะ และอ าเภอ
พะโต๊ะ ชาวชุมพรจึงนิยมใช้การเดินทางโดยรถไฟเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละวันจะมีรถไฟผ่านจังหวัดชุมพร ทั้งเที่ยวไป
และเที่ยวกลับรวม ๒2 ขบวน ทั้ง ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถเร็ว ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ สามารถ
ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ก รุ ง เท พ ฯ  (หั ว ล า โ พ ง ) โ ท ร .๐ ๒ -๒ ๒ ๓ ๗ ๐ ๑ ๐ , 
๐๒-๒๒๓๗๐๒๐ สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โทร. ๐๒-๔๑๑๓๑๐๒ สถานีรถไฟชุมพร โทร.๐-๗๗๕๑-๑๑๐๓ 

 ทางน้ า ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ าระหว่างอ าเภอเมืองชุมพร ถึง ท่าเรือเกาะเต่า  เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีท่าเรือตั้งอยู่ที่ต าบลท่ายาง และต าบลปากน้ าชุมพร อ าเภอเมืองชุมพร เป็นท่าเรือรับจ้างของเอกชน ใช้เป็นเส้นทาง 
เพ่ือการท่องเที่ยวและรับ-ส่งสินค้า  

ทางอากาศ ท่าอากาศยานจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ห่างจากตัว
เมืองชุมพร ประมาณ ๔๒ กม. ซึ ่งปัจจุบันมีให้บริการของสายการบินนกแอร์ และแอร์เอเซีย) วันละ 3 เที ่ยว        
(เช้า-เย็น และ กลางวัน  ) 

 ๑.๔.๒ การสื่อสาร 
  การไปรษณีย์โทรเลข 

              จังหวัดชุมพร มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ในทุกอ าเภอและแหล่งชุมชนใหญ่ๆ รวม ๑๔ แห่ง 

ตารางแสดงจ านวน/สาขาที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดชุมพร 
อ าเภอ จ านวนที่ท าการไปรษณีย์ สาขาที่ท าการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์พี้นที่ 

เมืองชุมพร 
 
 
 

๔ 
 
 
 

ปณ.เมืองชุมพร 
ปณ.ปากน้ าชุมพร 
ปณ.สี่แยกปฐมพร 
ปณ.ทุ่งคา 

๘๖๐๐๐ 
๘๖๑๒๐ 
๘๖๑๙๐ 
๘๖๑๐๐ 

อ าเภอท่าแซะ ๑ ปณ.ท่าแซะ ๘๖๑๔๐ 
อ าเภอปะทิว 
 
 

๓ 
 
 

ปณ.สะพลี 
ปณ.ปะทิว 
ปณ.มาบอ ามฤต 

๘๖๒๓๐ 
๘๖๑๖๐ 
๘๖๒๑๐ 

อ าเภอหลังสวน 
 

๒ 
 

ปณ.หลังสวน 
ปณ.ปากน้ าหลังสวน 

๘๖๑๑๐ 
๘๖๑๕๐ 

อ าเภอละแม ๑ ปณ.ละแม ๘๖๑๗๐ 

อ าเภอพะโต๊ะ ๑ ปณ.พะโต๊ะ ๘๖๑๘๐ 

อ าเภอสวี ๑ ปณ.สวี ๘๖๑๓๐ 
อ าเภอทุ่งตะโก ๑ ปณ.ทุ่งตะโก ๘๖๒๒๐ 

ที่มา : ที่ท าการไปรษณีย์ชุมพร 
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๑.๔.3 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

• ไฟฟ้า 
จังหวัดชุมพร มีจ านวนสถานีบริการไฟฟ้า จ านวน ๕ พ้ืนที่ด้วยกัน ได้แก่ 
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร รับผิดชอบจ าหน่ายและให้บริการกระแสไฟฟ้า 

แก่ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองชุมพร  และอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหลังสวน รับผิดชอบการจ าหน่ายและให้บริการกระแสไฟฟ้า 

แก่ประชาชนในเขตอ าเภอหลังสวน อ าเภอละแม และอ าเภอพะโต๊ะ 
๓. การไฟฟ้าส่วนภู มิภาคอ าเภอสวี  รับผิดชอบจ าหน่ายและให้บริการกระแสไฟฟ้า 

แก่ประชาชนในเขตอ าเภอสวี และอ าเภอทุ่งตะโก 
๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอท่าแซะ รับผิดชอบจ าหน่ายและให้บริการกระแสไฟฟ้า 

แก่ประชาชนในเขตอ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว 
๕. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต าบลปากน้ าชุมพร รับผิดชอบจ าหน่ายและให้บริการกระแสไฟฟ้า 

แก่ประชาชนในเขตต าบลปากน้ าชุมพร 

                       ในปี 2562 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจังหวัดชุมพร ท าลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของจังหวัดชุมพร 
ที่ผ่านมา ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก สาเหตุมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง ท าให้เกิดความร้อนสะสม 
ตลอดทั้งวัน ประกอบกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ รวมทั้งบ้านพักอยู่อาศัยที่เพ่ิม
ปริมาณมากขึ้น โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร มีรายได้และภาษีรวม 110,826,364.43 บาท  
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3,732,120,206.65 บาท (ปี 2561 รายได้ทั้งสิ้น 3,842,946,571.08 บาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 97.12 

ตารางแสดงจ านวนและประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจังหวัดชุมพร ปี 2562 

ประเภท จ านวน (ราย) จ านวนหน่วย รายได้และภาษี (บาท) 

๑. บ้านอยู่อาศัย    

     -บ้านที่อยู่อาศัย (ไม่เกิน 150 หน่วย) 34,983 2,406,890.07 8,429,850.74 
     -บ้านที่อยู่อาศัย (เกิน 150 หน่วย) 33,217 8,082,169.25 32,554,491.35 
๒. กิจการขนาดเล็ก 6,465 5,115,344.65 18,406,943.70 
๓. กิจการขนาดกลาง 337 7,306,646.88 28,425,324.45 
๔. กิจการขนาดใหญ่ 22 5,344,939.04 19,832,499.43 
๕. กิจการเฉพาะอย่าง 52 606,487.44 2,316,519.83 
๖. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 28 659,575.82 5,172.37 
๗. สูบน้ าเพื่อการเกษตร 10 941.09 3,920.37 
๘. ไฟฟ้าช่ัวคราว 744 118,481.60 851,642.19 

รวม 75,858 29,641,475.84 110,826,364.43 

 ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร 
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• การประปา 
 

             การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการน้ าแก่ผู้ใช้น้ าในจังหวัดชุมพร โดยการควบคุมดูแลของ
ส านักงานประปา 3 แห่งดังนี้ 
  (๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 
        ในปี 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรมีการด าเนินการขยายก าลังการผลิตที่มี
ขน าดท่ อส่ งน้ าที่ ให ญ่ ขึ้ น และมากขึ้ น ครอบคลุ มทุ ก พ้ื นที่  มี ปริ มาณการจ าหน่ าย 9,397,319 ลบ.ม./ปี 
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 780,050 ลบ.ม./ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 9.05 (ปี 2561 ปริมาณ 8,617,269 ลบ.ม./ปี) และ
มีรายได้ทั้งสิ้น 179,989,124.28 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 33,338,124.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
22.73 (ปี 2561 รายไดท้ั้งสิ้น 146,651,000 บาท) 

      (2)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 
            มี เขตจ าหน่ายน้ าครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอหลังสวน  อ าเภอทุ่ งตะโก อ าเภอสวี  และ 

อ าเภอละแม มีปริมาณการจ าหน่าย  3 ,736,380 ลบ.ม./ปี  เพ่ิมขึ้นจากปีที่ ผ่ านมา 340,431 ลบ.ม./ปี  
หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 (ปี 2561 มีปริมาณ 3,395,949 ลบ.ม./ปี ) มีรายได้ทั้งสิ้น 72,058,565.60 บาท  
เพ่ิ ม ขึ้ น จ ากปี ที่ ผ่ าน ม า  10,161,692.68 บ าท  ห รือ คิ ด เป็ น ร้ อยละ  16.42 (ปี  2 5 61 ราย ได้ ทั้ งสิ้ น 
61,896,872.92 บาท) 

     (3)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ 
            มีเขตจ าหน่ายน้ าครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว มีปริมาณการจ าหน่าย 

934,258 ลบ.ม./ปี ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 4,772 ลบ.ม./ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.51  (ปี 2561 มีปริมาณ 
939,030 ลบ.ม./ปี) และมีรายได้ท้ังสิ้น 18,145,638.25 บาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 227,189.31 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.24 (ปี 2561 รายได้ทั้งสิ้น 18,372,827.56 บาท)  

แสดงก าลังการผลิตและจ าหน่ายน้ าของส านักงานประปาชุมพร ปี 2562 

ส านักงานประปา 
ก าลังการผลิต 

(ลบ.ม./ชม.) 

ปริมาณการจ าหน่าย 

(ลบ.ม./ป)ี 

จ านวนหลังคาเรือน 

(ราย) 

รายได้  

(บาท) 
ส านักงานประปาชุมพร 2,530 9,397,319 36,208 179,989,124.28 

รวม     
การประปาส่วนภมูิภาคสาขาหลังสวน 400 2,051,165 8,955 39,235,124.86 

    16,778,363.62 
      9,699,653.09 
     6,345,424.03 

หน่วยบริการทุ่งตะโก - 892,382 2,751 
หน่วยบริการสว ี 150 481,447 2,123 
หน่วยบริการละแม 150 347,386 1,742 

รวม 700 3,736,380 15,571 72,058,565.60 
การประปาส่วนภมูิภาคสาขาท่าแซะ 100 395,156 1,910 7,673,929.52 
หน่วยบริการปะทิว 50 342,956 951 6,660,205.52 
หน่วยบริการมาบอ ามฤต 80 196,146 1,241 3,811,503.21 

รวม 230 934,258 4,102 18,145,638.25 

ที่มา :  ส านักงานประปาส่วนภูมภิาคสาขาชุมพร ส านักงานประปาสว่นภูมิภาคสาขาหลังสวน และส านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาทา่แซะ 



- 43 - 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี๒๕62 

 

❖  โทรศัพท์ 
 

                          โทรศัพท์จังหวัดชุมพร มีส านักงานบริการโทรศัพท์ในสังกัดที่เป็นชุมสายเปิด จ านวน ๔ แห่ง ดังนี้ 

 ส านักงานบริการโทรศัพท์ชุมพร ๑ 
 ๑๒๙ ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐ 
 โทร. ๐-๗๗๕๐-๑๐๑๓-๔, ๐-๗๗๕๐-๑๐๐๗-๘, ๐-๗๗๕๐-๕๙๖๖ 
 โทรสาร. ๐ -๗๗๕๐-๕๙๘๘ 

  ส านักงานบริการโทรศัพท์ชุมพร ๒ (ปากน้ าชุมพร) 
   ๓๑๗/๒ม. ๘  ถ.ปากน้ า-ชุมพร ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๒๐ 
   โทร. ๐-๗๗๕๒-๑๑๑๐, ๐-๗๗๕๒-๑๑๖๖, ๐ ๗๗๕๒-๑๐๐๐ 
   โทรสาร. ๐-๗๗๕๒-๑๑๙๙ 

 ส านักงานบริการโทรศัพท์หลังสวน 
 ๒๕ ถ.ประชาราษฎร์ ซ.๒ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐ 
 โทร. ๐-๗๗๕๔-๑๑๑๖, ๐-๗๗๕๔-๑๑๗๗, ๐-๗๗๕๔-๑๑๓๓ 
 โทรสาร. ๐-๗๗๕๔-๒๐๐๐ 

 ส านักงานบริการโทรศัพท์สวี 
  ๙/๑ม.๓  ถ.เพชรเกษม  ต.สวี  อ.สวี  จ.ชุมพร  ๘๖๑๓๐ 
  โทร. ๐-๗๗๕๕-๗๐๕๗, ๐-๗๗๕๕-๗๑๘๖-๘ 
  โทรสาร. ๐-๗๗๕๕-๗๑๙๐ 

 ส านักงานบริการโทรศัพท์ท่าแซะ  
 ๑๔๗/๓  ถ.ท่าแซะ-เพชรเกษม  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร  ๘๖๑๓๐ 
 โทร.  ๐-๗๗๕๙-๙๐๔๑-๓ 
 โทรสาร. ๐-๗๗๕๙-๙๔๔ 

 ๑.๕  ด้านการเมือง 
     ปี 2562 จังหวัดชุมพร มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา รวมจ านวน 4 ราย 
แบ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 ราย และสมาชิกวุฒิสภา 1 ราย   

  ๑.๕.1 ความมั่นคง 
     จังหวัดชุมพร มีอาณาเขตด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของอ าเภอท่าแซะ ติดกับสาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ ประมาณ ๕๘ กิโลเมตร บริเวณอ าเภอปกเปี้ยน จังหวัดมะริด  เทือกเขาตะนาวศรี แบ่งเส้นเขตแดน
ตามสนธิสัญญาระหว่างสยาม-อังกฤษ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๘๖๘ (พ.ศ.๒๔๑๑) และแลกเปลี่ยนสัตยาบันกัน
ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๑๑ โดยอาศัยสันปันน้ าเทือกเขาตะนาวศรีที่อยู่ในเขตอ าเภอ 
ท่ า แ ซ ะ  ย า ว ป ระ ม าณ  ๕ ๒  กิ โล เม ต ร   แ ล ะ ร่ อ งน้ า ลึ ก ข อ งแ ม่ น้ า ก ร ะ บุ รี  ซึ่ ง อ ยู่ ใน เข ต อ า เภ อ                                 
ท่าแซะ ประมาณ ๖ กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
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สถานการณช์ายแดนไทย–สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านอ าเภอทา่แซะ จังหวัดชุมพร 
อ าเภอท่าแซะ  มีพ้ืนที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๔ ต าบล คือ ต าบลหงส์เจริญ ต าบลรับร่อ ต าบลสลุย และต าบลสองพ่ี

น้อง  มีช่องทางเข้าออกบริเวณชายแดน เป็นช่องทางเดินเท้าทีส่ าคัญ ๒ ช่องทาง 

➢ ช่องหินดาษ (บ้านถ้ าดิน) อยู่ในพ้ืนที่ต าบลรับร่อ มีลักษณะเป็นทางเดินเท้าใช้เป็นเส้นทาง 
ลากไม้หาของป่าและล่าสัตว์สภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ภูเขา 

 
➢ ช่องขะม้ิว อยู่ในพ้ืนที่ต าบลสองพ่ีน้อง มีลักษณะเป็นช่องทางเดินเท้าบริเวณชายแดนไทย- 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อ าเภอท่าแซะ มีกองก าลังของชนกลุ่มน้อยกระเหรี่ยง (KNU) ได้หลบหนี 
เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมาซ่องสุมก าลังตั้งฐานปฏิบัติการโดยยึดพื้นที่บริเวณแนวตะเข็บชายแดน

เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 

ปัจจุบันไม่มีก าลังของชนกลุ่มน้อยกระเหรี่ยงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เคลื่อนไหวบริเวณแนวชายแดนไทย–
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตจังหวัดชุมพรแต่อย่างใด คงมีแต่กองก าลังทหารพม่าที่ยึดครองพ้ืนที่ที่ท าการ
ยึดได้จากกองก าลังชนกลุ่มน้อยเท่านั้น โดยก าลังทหารพม่าจะตั้งฐานที่มั่นบริเวณแนวชายแดนของอ าเภอท่าแซะ ดังนี้ 

➢ ร้อย ๒ มีที่ตั้งหน่วยบริเวณเนิน ๔๙๑ พิกัด NM ๙๙๘๙๙๕ 

➢ ร้อย ๓ มีที่ตั้งหน่วยบริเวณช่องขม้ิว   พิกัด NN ๑๕๕๑๕๐ 

 

 

*************************** 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และการตลาด 

  *************** 

 ๒.๑  ภาวะการค้าทั่วไป 

ภาพรวม 
      โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร ภาคบริการและการท่องเที่ยว              
และภาคอุตสาหกรรม เป็นส าคัญ  
  ในปี 2562 เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร ปรับตัวลดลงเนื่องจากการได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ตลาดการค้าการลงทุนลดน้อยลง และท าให้พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ 
ยางพาราและปาล์มน้ ามัน มีความต้องการของตลาดลดน้อยลง แต่ในช่วงปลายปีรัฐบาลมีนโยบายประกันรายได้              
พืช 5 ชนิด คือข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อน                
ของเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง 

ขณะที่ ภาคการบริโภคของประชาชนในจังหวัด ยังมีการจับจ่ายใช้สอย และมีห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นขนาดใหญ่  
ในจังหวัดตามปกติ 

นอกภาคการเกษตร  

             การอุปโภคบริโภคภาคประชาชนในจังหวัด โดยรวมปรับตัวดีขึ้นตามปัจจัยรายได้หลัก 
ภาคการเกษตร แต่ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจระยะฟ้ืนตัว  

             ปี 2562 จังหวัดชุมพร ไม่มีมีโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนภายใต้การส่งเสริม
ของจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)   

             ในปี 2562 มีต าแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 1,167 อัตรา เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12.32      
มีผู้สมัครงานกับส านักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จ านวน 1,160 คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.39                
และผู้ทีไ่ด้รับการบรรจุเข้าท างานทั้งสิ้น 1,067 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.00 

            ฐานะด้านการคลังของจังหวัดชุมพร  ปี 2562 มีรายได้น าส่งคลัง 2,118.87 ล้านบาท  
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 401.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.94 (ปี 2561: 2,520.80 ล้านบาท) การจัดเก็บรายได้
ทั้งสิ้น 1,409.49 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 27.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 (ปี 2561: 1,436.75 
ล้านบาท) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3,705.63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 50.06 ล้านบาท คิดเป็น      
รอ้ยละ 1.37 (ปี 2561:3,655.57 ล้านบาท) 

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ในปี 2562 
     เศรษฐกิจจังหวัดชุมพรในปี 2562 มีปรับตัวลดลงจากปี ๒๕๕1 เนื่องจากสถานการณ์ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าว ตามล าดับ 
ทั้งนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัวท าให้ความต้องการของสินค้าตลาดในต่างประเทศยังมีน้อย            
จึงท าให้ผลผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบคงอยู่ภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคายางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าว              
คงอยู่ในเกณฑ์ต่ า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เกษตรกรมีรายได้ลดลงท าให้ขาดก าลังซื้อ ส่วนในกรณีทุเรียนยังคงมีราคาดี
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ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของประเทศปลายทาง (ประเทศจีน) โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าพ้ืนที่เพาะปลูกทุเรียน
สูงขึ้นเนื่องจากมีการปลูกทดแทนพืชอ่ืนๆ อาทิ ปาล์มน้ ามันและยางพารา 
 2.2  ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด  

  กระทรวงพาณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
จัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ทราบความเคลื่อนไหว  
ราคาสินค้าที่จ าเป็นแก่การครองชีพ ที่ประชาชนในจังหวัดชุมพรจับจ่ายซื้อหา โดยสรุปการประมวลผลดัชนีราคา
ผู้บริโภคของประเทศ รายการสินค้าและบริการที่ใช้ค านวณมีมี 422 รายการ ส าหรับจังหวัดชุมพรมี 277 รายการ 
ครอบคลุมรายการสินค้า 7 หมวด ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 2) หมวดเครื่องนุ่งห่ม      
และรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่ง          
และการสื่อสาร 6) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษา และการศาสนา 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์         
เพ่ือน ามาค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อรายเดือน จังหวัดชุมพร ปี 2562 

เดือน ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ 
มกราคม 102.4 - 

กุมภาพันธ์ 102.7 0.3 
มีนาคม 103.2 0.5 
เมษายน 103.6 0.4 

พฤษภาคม 104.1 0.7 
มิถุนายน 103.5 0.1 
กรกฎาคม 103.5 0.2 
สิงหาคม 103.2 0.2 
กันยายน 103.6 - 
ตุลาคม 103.5 -0.1 

พฤศจิกายน 103.4 0.2 
ธันวาคม 103.5 1.1 

        ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 

สรุปภาวะอัตราเงินเฟ้อของ  ปี  2562 เทียบกับ ปี  2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 สาเหตุส าคัญจาก   
ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 สาเหตุจากการสูงขึ้นของผักและผลไม้ ร้อยละ 
4.5 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ าสูงขึ้นร้อยละ 4.3 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้น ร้อยละ 2.0 เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.9 เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้นร้อยละ 0.8 อาหารบริโภคในบ้านสูงขึ้นร้อยละ 0.5 ไข่
และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ส าหรับอาหารบริโภคนอกบ้าน ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ส าหรับ หมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.9 เป็นผลจากการลดลงของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ 1.8 หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.8 ขณะที่หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม              
มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.5 หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและการศาสนา สูงขึ้นร้อยละ 0.6                      
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ส าหรับหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าไม่เปลี่ยนแปลง 

        2.3 โครงสร้างของตลาดและศูนย์กลางการตลาดที่ส าคัญ 
                  จังหวัดชุมพร มีศูนย์กลางธุรกิจการค้าที่ส าคัญ ๒ ส่วน คือ 
     ชุมพรตอนบน ประกอบด้วยพ้ืนที่ ๓ อ าเภอคือ อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอปะทิว อ าเภอท่าแซะ  
โดยศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร ตลอดจนการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชุมพร 
ทั้งนี้ เพราะระยะทางติดต่อระหว่างอ าเภอเมืองกับอ าเภอต่างๆ มีระยะทางติดต่อสะดวกใกล้ศูนย์กลางการค้า 
นอกจากจะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรแล้ว ยังมีแหล่งการค้าระดับรองลงมากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล
ต าบลมาบอ ามฤต เทศบาลต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว เทศบาลต าบลท่าแซะ และเทศบาลต าบลเนินสันติ อ าเภอท่าแซะ 
   ชุมพรตอนล่าง ประกอบด้วยพ้ืนที่  ๕ อ าเภอคือ อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน อ าเภอทุ่งตะโก        
อ าเภอพะโต๊ะ และอ าเภอละแม ศูนย์กลางการค้าสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ส าคัญอยู่ที่อ าเภอหลังสวน โดยเฉพาะ
การค้าสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ มะพร้าว ส่วนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ   
มีตลาดใหญ่ฯ 4 ตลาด ได้แก่ ตลาดมรกต ตลาดอวยชัย ตลาดเลิศพร และตลาดชุมทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอหลังสวน     
และอ าเภอทุ่งตะโก เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายผลไม้ที่ส าคัญของจังหวัดชุมพรและภาคใต้ไปยังสู่ภูมิภาคต่างๆ     
และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งมีพ่อค้า โรงคัดแยก/บรรจุ (ล้ง) มาตั้งจุดประมาณ 300 ราย/ปี 
 ๒.4 สินค้าน าเข้าและสินค้าส่งออกผ่านด่านศุลกากรชุมพร 
   ด่านศุลกากรชุมพร เป็นด่านศุลกากรที่เก่าแก่ ตั้งขึ้นมาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๕๘ เดิมเรียกว่า“ด่านเก็บภาษีชุมพร” 
ขึ้นกับกรมสรรพกรนอก กระทรวงมหาดไทย ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ มาขึ้นกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และ
เปลี่ยนชื่อจากด่านเก็บภาษีชุมพรเป็นด่านศุลกากรชุมพร  แต่เดิมด่านศุลกากรชุมพร ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ าชุมพร  
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีการย้ายที่ท าการมาแล้ว ๓ ครั้ง และเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๙ ได้ย้ายมาอยู่ที่
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ถนนจักรีประพาส  ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ปัจจุบันไดมี้การย้ายที่ท าการแห่งใหม่ อยู่เลขที ่2/29 หมู่  4 ถ.เพชรเกษม (สาย41) ต.นาโพธิ์ อ.สวี  จ.ชุมพร 
 ด่านศุลกากรชุมพร มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ปฏิบัติพิธีการน าเข้า -ส่งออก 
ควบคุมการขนถ่ายสินค้า ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร และหลีกเลี่ ยงข้อห้าม ข้อจ ากัด  
ตามกฎหมาย การด าเนินคดี การด าเนินการกับของกลาง ตลอดจนให้ค าแนะน าผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของกรมศุลกากร 

ตารางแสดงปริมาณมูลค่า สินค้าน าเข้า – ส่งออก ผ่านด่านศุลกากรชุมพร ปี 2562 

สินค้าน าเข้า สินค้าส่งออก 
รายการ จ านวน มูลค่า (บาท) รายการ ปริมาณ (กก.) มูลค่า (บาท) 

1.กีตาร์เบสไฟฟ้า 1 ชุด 80,151.32 -   
2.อุปกรณ์วิจัยภาพถ่าย 1 ชุด 50,399.66 -   
            รวม  130,550.98 รวม   

   ที่มา : ด่านศุลกากรชุมพร  
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สถิติการน าเข้า – ส่งออก ผ่านด่านศุลกากรชุมพร ปี 2562 
 

เดือน 
สินค้าน าเข้า 

น าเข้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) 

ตุลาคม 62 
พฤศจิกายน 62 

1. กีตาร์เบสฟ้า 
2. อุปกรณ์วิจัยภาพถ่าย 

 1 ชุด 
     1 ชุด 

80,151.32 
50,399.66 

รวม   130,550.98 

                   ที่มา : ด่านศุลกากรชุมพร  

สินค้าลักลอบน าเข้า ปี 2562 
(สินค้าทั้งหมดที่ตรวจจับได้โดยด่านศุลกากรชุมพร) 

หมวดสินค้า/รายการสินค้า ปริมาณ มูลค่า (บาท) 
- สินค้าอุปโภคบริโภค 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
48 คดี 1,094,606 

รวม 48 1,094606 

                   ที่มา : ด่านศุลกากรชุมพร  

๒.5 สถาบันและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจการค้าการบริการ 
    หอการค้าจังหวัดชุมพร  
        เป็นสถาบันผู้ประกอบกิจการค้าและบริการที่ส าคัญของจังหวัดชุมพรสถาบันหนึ่ง ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๙ ตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.๒๕๐๙ ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร 
คนปัจจุบัน คือ นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที   

       ที่ตั้งหอการค้าจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ เลขที่  ๑๙๐ ถนนสหกรณ์ ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร       
จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๐ ๒๕๗๕  โทรสาร ๐ ๗๗๕๗ ๑๙๑๐  
         โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ๑. ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และ
เศรษฐกิจในเขตจังหวัดชุมพร เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ  
การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ข้อพิพาททางการค้า 
    ๒.  รับปรึกษาให้ข้อแนะน าแก่สมาชิกเกี่ยวกับสินค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ
เศรษฐกิจ และช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจของสมาชิก 
    ๓.  ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่หอการค้า และรัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๔.  ประสานงานในทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ 
    ๕.  เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์ 
    ๖.  ปฏิบัติการอ่ืน  ๆตามแต่จะมีกฎหมายให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 
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                      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
        เป็ นสถาบั นของผู้ ประกอบกิ จการโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ ส าคั ญของจั งหวั ดชุ มพร โดยมี  
นายชยศ สุวรรณพหู เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐ ถนนสหกรณ์ ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗๕๑๒๓๖๑ โทรสาร ๐ ๗๗๕๑ ๒๓๖๒  
 

      โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
        ๑. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและ
ด าเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ 
        ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม 
        ๓. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
        ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรมเผยแพร่วิชาการเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ให้แก่สมาชิก หรืออาจเป็นการบริการสาธารณชน 
        ๕. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า หรือรับรองคุณภาพสินค้า 
        ๖. ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรมของจังหวัด 
        ๗. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางส าหรับนักอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ                    
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม 
        ๘. ควบคุม ดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม 
        ๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศได้ขยายจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
                ๑๐. ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามกฎหมายก าหนด 

   สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  
      สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chumphon Tourism Business 
Association จัดตั้ งตามพระราชบัญญั ติสมาคมการค้ า พ .ศ . 2509 โดยการรวมตั วของผู้ ประกอบการ                        
ด้านการท่องเที่ยวและอยู่ในความควบคุมของส านักงานทะเบียนสมาคมประจ าจังหวัดชุมพร  จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก        
เพ่ือสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการให้การผู้สนับสนุนพัฒนาต่อไปแบบยั่งยืน โดยมีนายอนันต์ รามพันธ์  
เป็นนายกสมาคมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ที่ตั้ง ถนนกรมหลวง ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0 7750 4833 โทรสาร 0 7750 4834 
   
   สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร 
         เปลี่ยนชื่อจาก  สมาคมชาวสวนทุเรียนจังหวัดชุมพร เป็น สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร  
เมื่อ พ.ค. 25๕๓ ส านักงานใหญ่สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร ที่ตั้ง ๓๐/๑ หมู่ ๗ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๓ ๑๐๕๑  โทรสาร ๐ ๗๗๕๓ ๑๐๕๐ นายกสมาคมชาวสวนผลไม้              
คนปัจจุบัน คือ นายเนิน ศึกขันเงิน 

                        

 



- 50 - 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี2562 

 

   วัตถุประสงค์ 
๑. เป็นศูนย์รวมชาวสวนผลไม้ทุกชนิดใน จังหวัดชุมพร และ จังหวัดใกล้เคียง  
๒. ส่งเสริมการผลิตทุเรียนนอกฤดู ในฤดู และผลไม้อ่ืนๆ ให้มีคุณภาพดี ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ

ของตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
๓. เป็นตัวแทนประสานความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการต่าง ๆ                

ในการจัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตแก่สมาชิก 
๔. เป็นตัวแทนสมาชิกและชาวสวนผลไม้ในการน าเสนอปัญหาต่อหน่วยงานภาครัฐเพ่ือแก้ไข

ปัญหาต่างๆในระบบการผลิตผลไม้ 
๕. เป็นตัวแทนชาวสวนทุเรียนและไม้ผลภาคใต้ ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ  

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในการก าหนดนโยบายขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานและร่วมแก้ปัญหาทุกเรื่อง 
ที่เก่ียวข้องกับการผลิต การตรวจสอบ การค้าขายทุเรียนและไม้ผลทุกชนิด  

๖. ให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ ข้อมูลทางราชการ ข้อมูลการผลิตการตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งกระจายข่าวสารในสมาชิกทราบทุกระยะ  

๗. ร่วมกนัจัดหาผู้ซื้อ และให้ค าปรึกษาในเรื่องการท าสัญญาซื้อขายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  
๘. จัดประชุมสัญจรเยี่ยมชมสวน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้น ามาพัฒนาการผลิต  
๙. ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก  
๑๐. จัดให้ผู้มีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดเทคนิคการผลิต การจัดการการดูแลรักษาป้องกันโรค 

และแมลงให้แก่สมาชิก  
๑๑.  ด าเนินการและให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานราชการ ในการจัดนิทรรศการ,การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อขยายการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
๑๒.  จัดด าเนินการการพัฒนาการผลิตของสมาชิกให้ไปสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล  
๑๓.  เป็นตัวแทนในการด าเนินการท าสัญญาซื้อขายผลผลิต  
๑๔.  ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการ การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต  

การรวบรวมและการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  
๑๕.  จัดหาและสนับสนุนปัจจัยการผลิต คุณภาพดี ราคาต้นทุนต่ า ให้แก่สมาชิก  
๑๖.  เป็นตัวแทนสมาชิกในการประสานติดต่อขอความช่วยเหลือความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ 

ในการแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยการผลิตและการตลาด  
๑๗.  ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา แก่สมาชิกและชุมชน  
๑๘.  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียวในหมู่สมาชิก  
๑๙.  สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในทุกระดับ 

สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์ไม่จัดหารายได้จากการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด 
   สมาคมชาวสวนกาแฟไทย 

          เป็ น สม าคมที่ จั ด ตั้ ง เ พ่ื อ ส่ ง เส ริม และพั ฒ น าคุณ ภ าพชี วิ ต ช าวสวน กาแฟ ให้ ดี ขึ้ น                       
พร้อมทั้งเพ่ิมผลผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าในการท าสวนกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นายกสมาคมชาวสวนกาแฟไทย  
คนปัจจุบัน คือ นายประยูร สงค์ประเสริฐ  
 

------------------------------ 
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ส่วนที่ ๓ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาการพาณิชย์และเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

***************** 
๓.๑ ด้านเกษตรกรรม 
         ๓.๑.๑  การกสิกรรม 
                       (๑)  มะพร้าว     
                        ก. ภาวะการผลิต พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวของจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ราบชายฝั่ง
ทะเลโดยตลอด และบริเวณที่ราบตอนกลางของจังหวัด และมีบางส่วนที่ปลูกในเขตที่ลาด เชิงเขา การท าสวนมะพร้าว
นับเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดชุมพร ซึ่งมีการปลูกกันมานานนับร้อยปีแล้ว มะพร้าวส่วนใหญ่จึงเป็นมะพร้าวพันธุ์
พ้ืนเมืองล าต้นสูงผลใหญ่ปลูกกันมากใน เขตอ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี  และอ าเภอหลังสวน  ปี  2562                        
โดยจังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ปลูก 97,279 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 91,990 ไร่ ผลผลิตรวม 129,851 ตัน ปริมาณเมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้ า ผลผลิตลดลงร้อยละ  16.31 (ปี  ๒๕61  ผลผลิตรวม 155,167 ตัน ) จ านวน เกษตรกร                
18,587 ราย 

ตารางแสดงการผลิตมะพร้าว แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2562 

อ าเภอ พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
1. เมืองชุมพร 35,978 34,042 48,816 
2. สวี 25,809 25,333 37,670 
3. หลังสวน 20,017 19,171 27,280 
4. ทุ่งตะโก 5,363 4,821 6,465 
5. ท่าแซะ 3,957 3,580 3,201 
6. ปะทิว 4,192 3,442 4,626 
7. ละแม 1,372 1,146 1,430 
8. พะโต๊ะ 591 455 363 

รวม 97,279 91,990 129,851 

          ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

                 ข.  ภาวะการค้าการตลาด 

๑) ลักษณะการซื้อขาย เกษตรกรจะขายผลผลิตในรูปแบบมะพร้าวผลเป็นส่วนใหญ่  
โดยคัดแยกขนาดเป็น ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และชนิดคละ เนื่องจากมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย มีฝนตกเกือบตลอดปี ไม่เหมาะกับการท ามะพร้าวตากแห้ง  แต่เกษตรกร
บางรายก็เลือกที่จะขายในรูปแบบของเนื้อมะพร้าวตากแห้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าราคามะพร้าวผลและมะพร้าวตากแห้ง
ชนิดใดมีราคาสูงกว่า 
 ๒)   วิถีการตลาด ตลาดมะพร้าวในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่เป็นตลาดท้องถิ่น พ่อค้าในพ้ืนที่เป็น  
ผู้รวบรวมหรือผู้รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อย ซื้อขายคราวละไม่มาก พ่อค้าจากจังหวัดอ่ืนจะเข้ามาซื้อน้อยเพราะไม่คุ้ม
ทุนกับค่าใช้จ่าย 
 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี๒๕62 
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วิถีการตลาดมะพร้าว 
 

                                                               เกษตรกร 
 
                       
                      เนื้อมะพร้าวแห้ง                                 มะพร้าวผล                                   มะพร้าวผล 
 
          ผู้รวบรวมรายย่อย                  ผู้รับจ้างขึ้นมะพร้าวในจังหวัด             ผู้รับจา้งข้ึนมะพร้าวต่างจังหวัด 
 
 
 
 
                     พ่อค้าท้องถิ่นระดับอ าเภอ                                                พ่อค้าท้องถิ่นต่างจังหวัด 
 
 
               พ่อค้าขายส่งกรุงเทพฯ                   โรงงานผลิตน้ ามัน                     โรงงานผลิตน้ ามัน 
                  และจังหวัดอ่ืน ๆ                    มะพร้าวดิบในจังหวัด                 มะพร้าวดิบต่างจังหวัด  
 
 ค. ภาวะการค้าและราคา  

           ภาวะการค้ามะพร้าวผลในปี ๒๕62 ราคามะพร้าวผลแห้งทั้งเปลือก โดยราคาที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ย 521.17 บาท/100 ผล เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  (ปี2561 = 514.25 บาท/100 ผล) ราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 1.35 

     ราคามะพร้าวผลแห้งทั้งเปลือกคละ ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน จังหวัดชุมพร 

              บาท/100  ผล 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

๒๕๕๒ ๕๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐ ๕๕๐.๐๐ ๕๓๗.๕๐ ๔๐๐.๐๐ ๓๗๕.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๔๒๐.๒๑ 

๒๕๕๓ ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๓๓๖.๐๐ ๓๓๖.๖๗ ๔๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๔๑๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ ๕๓๗.๕๐ ๙๓๐.๐๐ ๑,๒๑๒.๕๐ ๔๙๙.๓๙ 

๒๕๕๔ ๑,๓๖๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๓๗๕.๐๐ ๑,๒๒๕.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ ๑,๐๗๕.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๙๒๕.๐๐ ๑,๐๔๐.๐๐ ๑,๑๓๘.๐๐ ๑,๑๕๐.๐๐ ๑,๑๕๑.๐๐ 

2555 1,150.00 1,150.00 1,000.00 860.00 475.00 263.00 200.00 200.00 225.00 300.00 250.00 300.00 531.00 

2556 312.50 350.00 345.00 432.00 500.00 500.00 500.00 450.00 490.00 812.50 1,237.50 1,325.00 604.54 

2557 1,225.00 1,287.50 1,390.00 1,366.67 1,150.00 900.00 712.50 450.00 440.00 512.50 650.00 725.00 900.76 

2558 700.00 800.00 800.00 766.67 625.00 600.00 400.00 460.00 450.00 650.00 880.00 1,100.00 685.97 

2559 1,150.00 1,220.00 1,050.00 950.00 800.00 800.00 537.50 590.00 700.00 880.00 1,125.00 1,162.50 913.75 

2560 1,300.00 1,150.00 925.00 1,112.50 1,100.00 1,062.50 1,060.00 1,075.00 1,100.00 1,075.00 1,075.00 1,287.50 1,107.29 

2561 1,125.00 1,137.00 940.00 833.00 612.00 300.00 300.00 220.00 200.00 187.00 150.00 167.00 514.25 

2562 295.00 387.00 440.00 467.00 480.00 425.00 425.00 430.00 425.00 650.00 830.00 1,000.00 521.17 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 8 



- 53 - 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี๒๕62 

 

 (๒) ปาล์มน้ ามัน 

                 ก. ภาวะการผลิต  
                       ปี  2562 มี พ้ืนที่ ปลูก  1,020 ,684  ไร่  พ้ืนที่ เก็บเกี่ ยว 984,598 ไร่  และผลผลิตรวม
2,975,686 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพ้ืนที่ปลูกปาล์มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.52  พ้ืนที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.37 
ปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 1.08 (ปี  ๒๕61 ผลผลิตรวม 2,975,686 ตัน) อ าเภอที่มี พ้ืนที่ปลูกมาก
ที่สุด คือ อ าเภอท่าแซะ รองลงมา คือ อ าเภอปะทิว อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี อ าเภอเมืองชุมพร ตามล าดับ               
ส่วนอ าเภอท่ีมีผลผลิตน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอทุ่งตะโก 
 

ตารางแสดงผลผลิตปาล์มน้ ามัน แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2561-2562 

อ าเภอ 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
1. ท่าแซะ 313,718 314,698 305,612 310,625  295,524  998,349 
2. ปะทิว 159,694 159,564 148,924 148,899  319,313  464,118 
3. สวี 129,073 120,699 117,282 109,670  479,236  350,834 
4. หลังสวน 121,275 122,245 115,526 120,015  376,242  328,721 
5. เมืองชุมพร 109,470 109,568 103,006 107,745 1,015,549  308,043 
6. ละแม 89,500 90,350 80,644 85,741  176,456  237,760 
7. พะโต๊ะ 63,020 64,020 60,596 63,020  233,947  179,922 
8. ทุ่งตะโก 40,250 39,540 39,661 38,883  111,884  107,939 

รวม 1,026,000 1,020,684 971,251 984,598 3,008,151  2,975,686 

        ทีม่า : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

  ข. ภาวะการค้าและการตลาด 

  ๑) ลักษณะการซื้อขาย การซื้อขายผลปาล์มสดของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร มี ๒ ลักษณะ คือ 
                                -  ขายผลปาล์มสดทั้งทะลาย       ประมาณร้อยละ  ๘๐  ของปริมาณผลผลิต 

             -  ขายผลปาล์มร่วง                  ประมาณร้อยละ  ๒๐  ของปริมาณผลผลิต 

   ๒) วิถีการตลาด การซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
              -  โรงงานขนาดใหญ่   ( โรง A )              จะรับซื้อผลปาล์มทะลาย 

              -  โรงงานขนาดเล็ก    ( โรง B )               จะรับซื้อผลปาล์มร่วง 

   -  ลานเท                             จะรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง 
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                                                  วิถีการตลาดปาล์มน้ ามัน 
 

เกษตรกร 
 
 
 

                                                           ผู้รวบรวม  
      (ลานเท) 

 
              โรงงานสกัดน้ ามัน       โรงงานสกัดน้ ามัน 
                    ปาล์มดิบ            ปาล์มดิบ 
                   (ขนาดเล็ก)                    (ขนาดใหญ)่ 
 
 
 
                                                 โรงงานกลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ 

   
 

                                          ผู้บริโภค             
   

 ค. ภาวะการค้าและราคา ราคาผลปาล์มทะลาย ที่เกษตรขายได้ ในปี 2562 ราคาเฉลี่ย  
กก.ละ 2.63 บาท ลดลงร้อยละ 12.04 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 ราคา 2.99 บาท ) 

ราคาปาล์มทะลาย น้ าหนัก ๑๕ กก.ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้ รายเดือน จังหวัดชุมพร 
                                                                                                                                                  บาท/กก.  

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
๒๕๕๒ ๓.๓๙ ๔.๖๘ ๓.๘๘ ๓.๙๐ ๔.๘๘ ๕.๑๐ ๔.๕๕ ๔.๘๐ ๔.๔๘ ๔.๑๘ ๔.๗๖ ๕.๒๓ ๔.๕๓ 
๒๕๕๓ ๓.๙๐ ๓.๔๕ ๓.๒๕ ๓.๑๗ ๓.๒๒ ๓.๙๑ ๔.๑๐ ๔.๕๐ ๔.๘๕ ๕.๓๕ ๖.๒๗ ๗.๐๖ ๔.๔๒ 
๒๕๕๔ ๙.๑๙ ๗.๓๐ ๕.๑๕ ๕.๑๕ ๕.๔๐ ๕.๔๓ ๔.๗๕ ๕.๐๕ ๕.๒๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕.๕๕ 
2555 5.04 5.65 5.96 5.86 5.08 5.23 5.66 4.93 4.40 3.66 3.78 2.65 4.82 
2556 3.18 3.53 3.55 2.96 3.05 3.38 3.22 3.28 3.76 3.78 4.25 5.00 3.58 
2557 5.23 5.58 4.70 3.30 3.28 3.72 4.28 4.08 3.80 4.08 4.75 5.45 4.35 
2558 5.70 5.85 3.96 3.10 3.58 4.18 3.70 3.40 3.50 4.03 4.24 4.65 4.16 
2559 5.25 4.98 4.55 5.03 5.22 5.58 6.55 6.02 5.60 5.58 5.43 5.43 5.43 
2560 5.26 5.83 4.73 4.05 4.20 3.60 3.48 3.28 3.68 3.44 3.20 2.63 3.95 
2561 2.78 3.28 2.66 2.67 3.05 3.96 3.65 3.16 3.00 2.83 2.46 2.40 2.99 
2562 2.35 2.40 2.14 1.87 1.88 2.88 2.50 2.30 2.50 2.77 3.477 4.48 2.63 

 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 8   
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(๓)  ยางพารา 

          ก. ภาวะการผลิต  ปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 781,004 ไร่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 518,152 ไร่ และ
ผลผลิตรวม 131,035 ตัน ทรงตัวจากปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕61 ผลผลิตรวม 131,035 ตัน) อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 
คือ อ าเภอสวี รองลงมา ได้แก่ อ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว  ส่วนอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอทุ่งตะโก 

ตารางแสดงการผลิตยางพารา แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2561-2562 

อ าเภอ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. สวี 125,274 125,274 101,374 101,374 25,242 25,242 
2. ท่าแซะ 174,796 174,796 98,587 98,587 24,548 24,548 
3. ปะทิว 201,142 201,142 116,880 116,880 30,506 30,506 
8. พะโต๊ะ 54,520 54,520 44,895 44,895 11,314 11,314 
5. หลังสวน 68,069 68,069 43,418 43,418 11,072 11,072 
7. เมืองชุมพร 62,516 62,516 46,529 46,529 11,493 11,493 
4. ละแม 60,224 60,224 44,272 44,272 11,289 11,289 
6. ทุ่งตะโก 34,463 34,463 22,197 22,197 5,571 5,571 

รวม 781,004 781,004 518,152 518,152 131,035 131,035 

            ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

  ข. ภาวะการค้าการตลาด 

                      ๒)   ลักษณะการซื้อขาย 
      -  ยางแผ่นดิบ  เกษตรกรชาวสวนยาง  ประมาณ ร้อยละ๙๐  จะขายผลผลิ ต 
เป็นยางแผ่นดิบ ชั้น 3 ให้กับพ่อค้าถ้องถิ่น ซึ่งสะดวกในการขาย 
                -  น้ ายางสด มีเกษตรกรที่ขายผลผลิตน้ ายางสด ประมาณร้อยละ ๑๐ ให้แก่พ่อค้าผู้รวบรวมน้ ายาง  
ในท้องถิ่นหรือขายให้กับโรงงานโดยตรง       

                                            วิถีการตลาดยางพารา 
 

 
 
 

                              น้ ายางสด                                                              ยางแผ่นดิบ 
 
 

    
 

 
                                                                                                                                                                                                                                         

เกษตรกรชาวสวนยาง 

 

ผู้รวบรวมน ้ายาง 

พ่อค้าท้องถิ่น  พ่อค้าระดับจังหวัด 

โรงงานรมควัน/ส่งออก 

 

โรงงานน ้ายางข้น 
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             ค. ภาวะการค้าและราคา ปี 2562 ภาวะการค้ายางพารา เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าราคาปรับตัวสูงขึ้น 
ตามภาวะตลาดส่งออกยางพารา ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบชั้น ๓ เฉลี่ย กก.ละ 42.49 บาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 ราคา 41.04 บาท ) ราคาเศษยางคละเฉลี่ย กก.ละ 17.52 
บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.05 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 ราคา 16.52 บาท ) และน้ ายางสด ราคาเฉลี่ย  
กก.ละ 39.30 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 ราคา 37.84 บาท ) 

ราคายางพารา แผ่นดิบชั้น ๓ ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2552-2562 จังหวัดชุมพร 
บาท/กก.   

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 8 จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  

           ราคาเศษยางคละ (ขี้ยาง) ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2552-2562 จังหวัดชุมพร            บาท/กก 

ป ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

๒๕๕๒ ๔๔.๐๘ ๔๔.๗๕ ๔๓.๘๖ ๔๘.๑๐ ๕๑.๐๐ ๔๙.๘๐ ๕๐.๕๘ ๖๐.๖๐ ๖๓.๘๘ ๖๘.๕๕ ๗๓.๙๐ ๘๑.๒๕ ๕๖.๗๐ 

๒๕๕๓ ๘๙.๓๘ ๙๒.๑๓ ๙๘.๙๖ ๑๐๘.๘๐ ๑๐๔.๑๐ ๑๐๗.๑๕ ๙๘.๕๓ ๙๖.๙๘ ๙๙.๘๕ ๑๐๓.๒๐ ๑๑๔.๓๐ ๑๒๘.๔๕ ๑๐๓.๔9 

๒๕๕๔ ๑๕๑.๒๐ ๑๗๓.๑๕ ๑๓๔.๔๐ ๑๕๕.๘๕ ๑๔๐.๒๒ ๑๓๔.๕๘ ๑๒๔.๗๘ ๑๒๕.๐๘ ๑๒๓.๙๐ ๑๐๗.๓๐ ๘๕.๙๕ ๘๗.๒๐ ๑๒๘.๖๓ 

2555 94.50 108.33 107.15 105.38 101.78 87.53 86.24 76.30 79.00 82.90 76.78 77.70 90.30 

2556 84.45 81.70 75.90 71.36 80.85 77.58 70.76 69.60 74.82 72.35 70.65 71.55 75.13 

2557 66.10 60.68 63.88 61.67 59.60 60.92 57.30 51.85 46.84 45.30 47.43 43.67 55.41 

2558 45.75 49.00 47.30 46.83 52.25 54.60 49.00 45.70 41.00 40.25 36.50 36.55 45.39 

2559 35.25 36.90 44.88 51.50 55.30 50.50 53.75 52.80 48.93 51.70 57.85 67.88 50.60 

2560 78.60 81.68 70.23 66.65 66.74 51.88 48.94 51.50 50.88 44.54 41.00 40.18 57.73 

2561 42.25 42.18 42.88 44.07 46.25 43.64 40.98 40.64 38.98 37.85 35.98 36.80 41.04 

2562 40.88 41.98 46.28 47.50 48.04 53.48 46.05 37.49 37.56 34.88 36.75 39.00 42.49 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

๒๕๕๒ ๑๙.๙๑ ๒๓.๘๑ ๒๗.๓๒ ๒๗.๓๒ ๒๖.๙๙ ๒๔.๓๗ ๒๕.๕๖ ๓๑.๒๑ ๓๑.๒๐ ๓๓.๙๙ ๓๘.๐๖ ๔๓.๒๑ ๒๙.๔๑ 

๔๕๕๓ ๔๙.๘๖ ๕๓.๖๓ ๕๗.๙๒ ๖๒.๔๑ ๕๕.๖๐ ๕๘.๐๔ ๕๖.๑๓ ๕๕.๓๒ ๕๖.๓๗ ๕๘.๕๔ ๖๗.๖๒ ๗๔.๒๒ ๕๘.๘๐ 

๒๕๕๔ ๗๐.๘๐ ๖๙.๐๐ ๔๘.๒๕ ๕๖.๕๐ ๕๙.๒๐ ๖๑.๒๕ ๕๙.๕๐ ๖๒.๒๕ ๖๒.๗๕ ๕๖.๐๐ ๔๙.๐๐ ๔๘.๕๐ ๕๘.๕๘ 

2555 47.80 53.75 50.00 49.60 51.00 41.00 42.60 35.75 37.00 41.80 39.00 38.00 43.94 

2556 42.00 41.25 41.81 35.60 37.00 33.75 31.00 31.50 36.60 32.00 30.00 31.75 35.36 

2557 29.00 27.00 30.60 28.33 25.00 27.00 24.50 22.00 19.60 19.25 21.50 20.00 24.48 

2558 20.75 20.00 18.80 19.17 23.75 22.80 20.50 19.60 19.50 19.50 17.00 16.75 19.84 

2559 15.50 15.90 17.63 19.88 23.10 19.38 21.50 19.30 18.75 21.60 25.88 27.88 20.52 

2560 30.30 32.88 30.25 26.50 24.40 17.25 18.00 21.00 20.75 17.10 15.63 16.75 22.57 

2561 17.88 17.63 16.80 17.67 19.25 17.40 15.88 15.50 15.38 15.25 14.10 15.50 16.52 

2562 17.75 17.88 19.90 19.83 19.60 21.88 18.88 14.80 14.25 13.63 15.10 16.75 17.52 
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ราคาน ้ายางสด ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2552-2562 จังหวัดชุมพร 
บาท/กก. 

ป ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

๒๕๕๒ ๔๑.๑๑ ๔๗.๒๑ ๕๒.๗๐ ๕๒.๗๐ ๕๒.๑๘ ๔๘.๐๘ ๔๙.๙๔ ๕๘.๗๘ ๕๘.๗๕ ๖๓.๑๒ ๖๙.๔๗ ๗๗.๕๓ ๙๓.๗๕ 

๒๕๕๓ ๘๗.๙๒ ๙๓.๘๐ ๑๐๐.๕๐ ๑๐๗.๕๓ ๙๖.๘๘ ๑๐๐.๗๐ ๙๗.๗๑ ๙๖.๔๕ ๙๘.๐๙ ๑๐๑.๔๗ ๑๑๕.๖๖ ๑๒๕.๙๗ ๑๐๑.๘๙ 

๒๕๕๔ ๑๓๓.๔๐ ๑๕๑.๗๕ ๑๑๗.๕๐ ๑๔๓.๐๐ ๑๓๕.๒๐ ๑๓๐.๐๐ ๑๑๘.๗๕ ๑๑๘.๗๕ ๑๑๕.๗๕ ๑๐๑.๘๐ ๘๐.๐๐ ๘๓.๕๐ ๑๑๙.๑๒ 

2555 88.20 104.25 104.50 102.40 96.50 83.25 82.20 76.50 74.75 78.00 70.25 71.00 85.98 

2556 79.75 76.50 70.00 67.00 75.25 68.00 64.40 63.50 70.60 69.25 68.00 68.75 70.08 

2557 61.50 55.50 62.40 58.67 57.75 61.20 55.25 50.88 44.20 42.63 45.63 39.88 52.96 

2558 39.25 41.25 43.60 45.00 50.63 53.00 45.00 42.40 39.50 37.63 35.20 32.13 42.05 

2559 30.25 33.90 42.75 51.25 55.50 45.88 46.25 46.10 45.75 50.10 52.75 59.00 46.62 

2560 71.10 68.13 66.93 59.63 59.80 46.00 42.70 47.13 47.75 41.10 39.50 38.75 52.38 

2561 38.00 38.75 42.40 42.00 44.88 40.60 37.13 36.60 35.75 35.00 30.70 32.33 37.84 

2562 34.13 36.88 45.90 46.67 47.00 48.50 41.25 34.90 35.88 31.88 33.60 35.00 39.30 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘  

                       (๔) กาแฟ 

                     ก. ภาวการณ์ผลิต จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศ คือประมาณร้อยละ ๖๐ 

ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ และเป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าทั้งหมด เกษตรกรชาวสวนกาแฟประมาณร้อยละ ๘๐  

เป็นเกษตรกรรายย่อย  ลักษณะการปลูกมีทั้งปลูกเป็นสวนกาแฟเพียงอย่างเดียว  ปลูกเป็นลักษณะพืชแซม และปลูก

ในลักษณะสวนผสมกับพืชชนิดอื่นๆ  

                      ในปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูก 81,236 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 81,685 ไร่ และ ผลผลิตรวม 6,861 ตัน 

ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 54.64 (ปี ๒๕61 ผลผลิตรวม 15,126 ตัน) 

ตารางแสดงการผลิตกาแฟ แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2561-2562 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

อ าเภอ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. ท่าแซะ 63,206 66,007 59,671 61,712 9,302 5,184 
2. สว ี 16,136 12,116 16,066 11,886 2,466 998 
3. พะโตะ๊ 18,141 5,319 16,929 4,873 2,062 1,641 
4. เมืองชุมพร 3,123 2,324 2,997 2,043 1,220 925 
5. ทุ่งตะโก 911 577 911 472 - 415 
6. ปะทิว 423 428 423 418 75 69 
7. ละแม 78 289 3 142 - 10 
8. หลังสวน - 176 - 139 - 12 

รวม 102,018 87,236 97,000 81,685 15,126 6,861 
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ข. ภาวะการค้าและการตลาด 
๑) ลักษณะการซื้อขาย เมล็ดกาแฟดิบ (สารกาแฟ) เป็นการซื้อขายโดยพ่อค้าท้องถิ่นเป็น

ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ % และเป็นการซื้อในลักษณะ เกรดคละ เพ่ือส่งขายให้กับผู้ส่ งออกในกรุงเทพฯ  
ส่วนที่มีการซื้อโดยคัดคุณภาพจะเป็นการซื้อของ บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ่ี โปรดักส์  ซึ่งซื้อเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
กาแฟผงส าเร็จรูป  

๒) วิถีการตลาด ส าหรับการซื้อขายเมล็ดกาแฟดิบ (สารกาแฟ) เกษตรกรผู้ผลิตจะขายสาร
กาแฟให้พ่อค้าท้องถิ่นและตัวแทนผู้ส่งออกในจังหวัด ในวิถีทางการตลาดที่แตกต่างกัน คือ 

➢ ขายเพ่ือการช าระหนี้ โดยพ่อค้ากาแฟในท้องถิ่น จะให้เครดิตด้านปัจจัยการผลิตสินค้า
เกษตร เช่น วัสดุและปัจจัยการผลิตแก่ชาวสวนกาแฟไปใช้ก่อน  เมื่อชาวสวนเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟมาแล้ว   
จึงน าสารกาแฟขายให้กับผู้ค้านั้น โดยผู้ค้าจะรับซื้อผลผลิตในราคาตามท้องตลาดขณะนั้น หรือชาวสวนจะฝากผลผลิต
ไว้กับผู้ขายก่อน เมื่อพอใจราคาช่วงไหนก็จะขายในช่วงนั้นแล้วจึงหักบัญชีช าระหนี้สินที่มีอยู่ตามข้อตกลงกัน 

➢ ผู้ค้าท้องถิ่นจะเข้าไปรับซื้อถึงไร่กาแฟของเกษตรกร โดยเฉพาะส่วนที่เป็นลูกค้าประจ า 
ของแต่ละราย หรือในกรณีที่ราคากาแฟมีแนวโน้มสูงขึ้น 

➢ เกษตรกรจะน าผลผลิตมาขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นถึงที่ร้านค้า ซึ่งขึน้อยู่กับการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต หรือความจ าเป็นต้องใช้เงินของเกษตรกรแต่ละราย 

➢ เกษตรกรจะน ำผลผลิตขำยให้กับผู้รวบรวมท้องถิ่น เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มสหกรณ์ เพ่ือส่งขายให้ผู้ส่งออกกาแฟหรือผู้ผลิตกาแฟส าเร็จรูปโดยตรง ในกรณีนี้เกษตรกร  
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเองแต่จะได้รับราคาสูงกว่าขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น 

             วิถีการตลาดกาแฟ 
 
                                                                     ชาวสวนกาแฟ 

 
 
 
 

                                                       
                                                                                                               
 
                โรงงานกาแฟผงส าเร็จรูปในจังหวัด           ผูส้่งออกในส่วนกลาง 
                     
              
                                ผูบ้ริโภค                               ผู้ส่งออก 

 

 

 
 
 

พ่อค้าท้องถิ่นในจังหวัด ผู้ส่งออกในจังหวัด 
ผู้รวบรวมท้องถิ่น เช่น 
สกต. , กลุ่มสหกรณ์ 
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ค. ภาวะการค้าและราคา ปี 2562 กาแฟออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562 
การซือ้ขายมีความคล่องตัวระดับราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ชว่งเริ่มฤดูกาลผลผลิต ราคาสารกาแฟเกรดคละที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยทั้งป ีกก.ละ 68.50 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 ราคาเฉลี่ย 68.10 บาท) 
เกษตรกรชาวสวนกาแฟส่วนใหญ่นิยมขายให้กับพ่อค้าท้องถิ่น เนื่องจากส่วนหนึ่งจะใช้ช าระหนี้ และไม่คัดเกรด 

 

ราคาสารกาแฟโรบัสต้าเกรดคละ ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2553-2562 จังหวัดชุมพร 
                                                                                                            บาท/กก. 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
๒๕๕๓ ๕๖.๒๕ ๖๑.๒๕ - - - - - - - - ๕๙.๐๐ ๖๐.๐๐ ๕๙.๑๓ 
๒๕๕๔ ๖๗.๔๐ ๗๘.๐๐ ๗๒.๐๐  - - - - - - - ๖๕.๐๐ ๖๘.๐๐ ๗๐.๐๘ 
2555 71.00 71.38 68.00 - - - - - - - 63.33 66.80 68.10 
2556 68.50 70.75 77.33 - - - - - - - - 60.00 69.15 
2557 65.00 64.50 66.50 - - - - - - - - - 65.33 
2558 - 69.17 69.00 - - - - - - - - - 69.08 
2559 62.50 60.00 60.00 - - - - - - - - - 60.83 
2560 - 83.75 83.50 83.00 - - - - - - - 67.50 79.44 
2561 70.95 71.50 68.40 - - - - - - - 64.00 65.67 68.10 
2562 67.50 68.00 70.00 - - - - - - - - - 68.50 

   ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จ.สรุาษฎธาน ี 

 

จุดรับซ้ือเมล็ดกาแฟในจังหวัดชุมพร 
      ในปี 2562 ราคาเมล็ดกาแฟของจังหวัดชุมพรอยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่มีโครงการแทรกแซงตลาดใน
การรับซื้อ/จ าน าเมล็ดกาแฟ  ชาวสวนไดข้ายให้พ่อค้าท้องถิ่น และบริษัท เนสเล่ท์ จ ากัด ตามโควตาที่บริษัทจัดสรรให้  

                         (5) ผลไม้ 
                          จังหวัดชุมพร มีการปลูกไม้ผลอย่างแพร่หลายมานาน โดยเฉพาะชุมพรตอนล่าง เป็นแหล่งปลูก
ไม้ผลที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และมีแหล่งซื้อขาย (ขายส่ง ขายปลีก) อยู่ที่อ าเภอหลังสวนและอ าเภอทุ่งตะโก ซึ่งเป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางของพ่อค้าในจังหวัด ต่างจังหวัด และพ่อค้าชาวต่างชาติ  ในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูก 
และขยายพื้นที่ปลูกไม้ผลในทุกอ าเภอ โดยไมผ้ลที่ปลูกกันมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียน  มังคุด ลองกอง เงาะ และสับปะรด 
เป็นต้น โดยในปี ๒๕62 มีการผลิตไม้ผลที่ส าคัญ ดังนี้  
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  ๑ . เงาะ  ปี  ๒๕62 มี พ้ืนที่ปลูก 2 ,605  ไร่ มี พ้ืนที่ เก็บ เกี่ยว  2,604ไร่  และมีผลผลิต
รวม  2 ,164  ตัน  อ า เภอที่ มี พ้ื นที่ ป ลู กมากที่ สุ ด  คือ  อ า เภอพะโต๊ ะ  รองลงมา  ได้ แก่  อ า เภอหลั งสวน 
และอ าเภอทุ่งตะโก ส าหรับอ าเภอปะทิวไม่มีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 

 

     ตารางแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกเงาะและปริมาณผลผลิต แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2561-๒๕62 

อ าเภอ พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี2562 

1. พะโต๊ะ 822 822 822 822 460 690 
2. หลังสวน 594 594 485 594 78 483 
3. ทุ่งตะโก 411 411 411 411 49 355 
4. เมืองชุมพร 356 356 356 356 178 287 
5. สวี 246 246 246 246 62 198 
6. ท่าแซะ 109 109 109 109 16 110 
7. ละแม 67 67 66 66 13 41 
8. ปะทิว - - - - - - 

รวม 2,605 2,605 2,495 2,604 856 2,164 

        ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
 
 ภาวะการค้าและการตลาดเงาะ              

 ในปี ๒๕62   ไม่มีข้อมูลราคาเงาะโรงเรียน (ตะกร้า) ที่เกษตรกรขายได้   เนื่องจากไม่มีจุดรายงานราคาขาย        
จึงไม่มีการจัดเก็บข้อมูลราคา 

ราคาเงาะพันธุ์โรงเรียนคละ ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2550-2560 จังหวัดชุมพร 
                                                                                                                                       บาท/กก. 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
๒๕๕๒ - - - - - ๘.๔๐ ๕.๕๐ ๔.๐๐ - - - - ๕.๙๗ 
๒๕๕๓ - - - - - - ๒๐.๐๐ ๑๖.๘๐ - - - - ๑๘.๔๐ 
๒๕๕๔ - - - - - - ๑๖.๐๐ ๑๐.๐๐ - - - - ๑๓.๐๐ 
2555 - - - - 15.00 15.00 15.00 15.00 15.50 17.00 - - 15.42 
2556 - - - - 15.00 15.50 15.50 16.00 16.00 17.00 - - 15.83 
2557 - - - - - 20.00 18.25 17.50 18.00 25.00 - - 19.75 
2558 - - - - - - 24.00 15.80 13.33 - - - 17.71 
2559 - - - - - - - - 15.00 18.67 - - 16.83 
2560 - - - - - - - - - - - - - 
2561 - - - - - - 20.00 13.20 16.00 - - - 16.40 
2562 - - - - - - - - - - - - - 

     ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ 
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                       ๒. ทุเรียน  

    ในปี ๒๕62 มีพ้ืนเพาะที่ปลูก 192,685 ไร่ มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 157,833 ไร่ และมีผลผลิต
รวม 277,729 ตัน อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ อ าเภอสวี รองลงมา ได้แก่ อ าเภอท่าแซะ  อ าเภอพะโต๊ะ 
อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอเมืองชุมพร และอ าเภอหลังสวนตามด าดับ และอ าเภอที่มพ้ืีนที่ปลูกน้อยที่สุด คือ อ าเภอปะทิว 

       ตารางแสดงพื้นที่ปลูกทุเรียนและปริมาณผลผลิต แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2561-๒๕62 

อ าเภอ 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. สวี 33,508 33,608 25,456 25,443 15,274 31,804 
2. ท่าแซะ 49,956 50,170 48,013 48,021 52,814 98,683 
3. พะโต๊ะ 24,516 27,457 15,312 18,812 19,293 29,159 
4. ทุ่งตะโก 23,695 23,928 16,929 16,935 10,496 26,977 
5. เมืองชุมพร 22,411 22,422 20,171 20,166 36,308 41,340 
6. หลังสวน 22,160 24,610 14,000 21,136 14,000 36,438 
7. ละแม 5,665 5,797 3,570 3,570 3,213 6,105 
8. ปะทิว 4,613 4,693 3,750 3,750 3,375 7,223 

รวม 186,524 192,685 147,201 157,833 154,773 277,729 

        ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

                     

ภาวะการค้าและการตลาดทุเรียน  

 ผลผลิตทุเรียนตามฤดูกาลจังหวัดชุมพร จะเริ่มเก็บเกี่ยวและน าออกสู่ตลาดได้ในช่วงเดือนปลาย
พฤษภาคม ถึง กันยายน และเดือนที่ผลผลิตออกมากที่สุด คือ เดือนสิงหาคม หลังจากทุเรียนตามฤดูกาลออกสู่ตลาด
แล้ว จากนั้นผลผลิตทุเรียนทวาย จะมีออกสู่ตลาดเรื่อยๆ ซึ่งมีเกษตรกรที่ใช้วิธีท าทุเรียนให้ออกนอกฤดูหรือทุเรียน
ทวายจะสามารถขายได้ในราคาที่ค่อนข้างสูง จูงใจให้มีการผลิตทุเรียนทวายจ านวนเพิ่มขึ้น   

                    ด้านการตลาด เมื่อถึงช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแต่ละปี จะมีพ่อค้า(ล้ง)จากกรุงเทพมหานคร     
ภาคตะวันออก และภาคกลาง มารับซื้อถึงในสวนของเกษตรกร และจะเป็นผู้ตัดผลทุเรียน และจ่ายค่าใช้จ่าย
เอง (เหมาสวน) เป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากการตัดทุเรียนจ าเป็นต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ในการดูคุณภาพทุเรียน ตาม
ความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนบางราย  ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตของ
เกษตรกรและของตวัเอง  และมีเกษตรกรบางรายตัด/ส่งขายให้ผู้ส่งออกท่ีกรุงเทพมหานครโดยตรง 

                    การรวบรวมหรือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร พ่อค้า (ล้ง) ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเช่าแผง/เช่าอาคาร
ส านักงานชั่วคราวเป็นที่ท าการในแหล่งผลิตส าคัญ โดยเฉพาะในเขตอ าเภอหลังสวน อ าเภอทุ่งตะโก โดยใช้เป็นที่คัด
แยกและบรรจุหีบห่อทุเรียนก่อนส่งไปขายยังตลาดในกรุงเทพมหานคร และตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะท าการรับซื้อ
เฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด และเมื่อรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรหมดแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปรับซื้อในแหล่ง
ผลิตทางภาคตะวันออก ต่อไป เนื่องจากฤดูกาลผลไม้ภาคใต้กับภาคตะวันออกจะเชื่อมโยงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ 
มีนาคม-สิงหาคม ส่วนภาคใต้ จะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ พฤษภาคม-กันยายน ของทุกปี 
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ในปี 2562 ราคาทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (คละ) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กก.ละ 83.75 บาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 ราคา  71.75 บาท)  

ราคาทุเรียนหมอนทองคละ ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ของปี 2553-2561 จังหวัดชุมพร 
                                                                                                                   บาท/กก. 
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

๒๕๕๓ - - - - ๑๙.๐๐ ๑๙.๒๕ ๒๓.๐๐ ๒๑.๐๐ ๓๙.๒๕ ๔๙.๐๐ ๕๒.๐๐ - ๓๑.๗๙ 
๒๕๕๔ - - - - - ๓๐.๐๐ ๒๘.๐๐ ๑๙.๒๕ ๓๕.๐๐ ๔๗.๘๐ - - ๓๒.๑๑ 
2555 - - - - - - 36.00 30.50 33.50 49.00 - - 37.25 
2556 - - 40.00 38.00 41.00 37.75 28.20 31.25 26.40 38.00 - - 35.08 
2557 - - - - 50.00 31.20 24.00 25.00 - - - - 32.55 
2558 - - - - 45.00 49.00 41.25 38.80 45.50 - - - 43.91 
2559 - - - - 80.00 70.50 72.00 55.00 - - - - 69.38 
2560 - - - - - 40.75 56.00 40.00 - - - - 45.58 
2561 - - - - - - 71.67 64.00 80.00 - - - 71.89 
2562 - - - - - - 75.00 92.50 - - - - 83.75 

         ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ 

  ๓. มังคุด 

        ในปี  ๒๕62  มี พ้ื นที่ ปลู ก  50,499 ไร่  มี พ้ืนที่ เก็บ เกี่ ยว 50 ,182  ไร่  และมีผลผลิต
รวม  24,095 ตัน  อ าเภอที่ มี พ้ื นที่ ปลู กมากที่ สุ ด  คือ  อ าเภอหลั งสวน  รองลงมา ได้ แก่  อ า เภอพะโต๊ ะ  
อ าเภอสวี และอ าเภอทุ่งตะโก ส่วนอ าเภอท่ีมีผลผลิตน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอปะทิว 

ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกมังคุด และปริมาณผลผลิต แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี 2561-๒๕62 

อ าเภอ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร)่ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. หลังสวน 16,722 16,842 16,719 16,689 5,534 5,534 

2. พะโต๊ะ 14,198 14,198 13,945 14,165 13,387 13,387 

3. สว ี 6,806 6,786 6,806 6,786 1,225 1,225 

4. ทุ่งตะโก 6,074 6,024 6,074 6,024 316 316 

5. ท่าแซะ 1,060 1,060 1,054 1,054 516 516 

6. เมืองชุมพร 3,534 3,559 3,227 3,457 2,423 2,423 

7. ละแม 1,779 1,779 1,779 1,756 614 614 

8. ปะทิว 251 251 251 251 80 80 

รวม 50,424 50,499 49,815 50,182 24,095 24,095 
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                     ภาวะการผลิตและการตลาดมังคุด ปี ๒562 ผลผลิตมังคุดของจังหวัดชุมพร เริ่มออกสู่ตลาดเดือน 
มิถุนายน และสิ้นสุดในเดือนปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรขายมังคุดได้ ราคาเฉลี่ย กก.ละ 21.97 บาท ลดลงจาก 
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 31.71 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ป ี๒๕61 32.17 บาท) 

ราคามังคุดคละ ท่ีเกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2561-2562 จังหวัดชุมพร 
                                                                                                                        บาท/กก 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
๒๕๕๓ - - - - - - ๑๔.๐๐ ๑๑.๒๐ - - - - ๑๒.๖๐ 
๒๕๕๔ - - - - - - ๑๔.๒๕ ๑๒.๐๐ - - - - ๑๓.13 
2555 - - - - 16.50 13.50 15.75 15.25 11.00 - - - 14.40 
2556 17.00 16.00 - - - 15.67 12.80 13.75 10.67 - - - 14.32 
2557 - - - - - 12.00 8.50 11.25 10.00 - - - 10.44 
2558 - - - - - - 24.00 15.80 13.33 - - - 17.71 
2559 - - - - - - - 23.00 21.50 20.00 - - 21.50 
2560 - - - - - 45.00 13.60 8.00 - - - - 22.20 
2561 - - - - 40.00 42.50 - 14.00 - - - - 32.17 
2562 - - - - - 35.00 25.50 11.20 16.17 - - -  21.97 

    ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ 
 

4. สับปะรด  

                       จังหวัดชุมพรมีการเพาะปลูกสับปะรด (ปัตตาเวีย) ลักษณะการปลูกสับปะรด ส่วนใหญ่เป็น 
การปลูกในลักษณะพืชแซมในสวนยางพารา (ยางเล็ก) และสวนปาล์มน้ ามัน ในปี ๒๕62 จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ปลูก 5,827ไร่ 
มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 5,827 ไร่ และมีผลผลิตรวม 24,114 ตัน อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ อ าเภอท่าแซะ รองลงมา 
ได้แก่ อ าเภอปะทิว อ าเภอละแม อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี และอ าเภอหลังสวน 

  ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกสับปะรด และปริมาณผลผลิต แยกตามรายอ าเภอ จังหวัดชุมพร ปี ๒๕61-2562 

อ าเภอ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
1. ท่าแซะ 5,021 4,472 4,945 4,472 22,490 18,228 
2. ปะทิว 1,107 824 1,091 824 5,231 3,679 
3. เมืองชุมพร 214 175 211 175 904 715 
4.หลังสวน 42 21 42 21 199 90 

5. สวี 12 85 10 85 41 344 
6. ละแม - 250 - 250 - 1,058 

รวม 6,396 5,827 6,299 5,827 28,865 24,114 
      
หมายเหตุ  ส าหรับอ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน และอ าเภอพะโต๊ะ–ไม่มีข้อมูลพ้ืนที่ปลูกสับปะรด - 
 
 



- 64 - 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี๒๕62 

 

                   ภาวะการผลิตและการตลาดสับปะรด  

                    ลักษณะการซื้อขาย การขายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดชุมพร มี ๒ ลักษณะ คือ 

                             - ขายให้กับโรงงาน ผลิตสับปะรดกระป๋องต่างจังหวัด (บริษัท โดล ไทยแลนด์ จ ากัด)  
ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดชุมพร ไปยัง อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  ในการน าไปผลิตเป็นสับปะรดกระป๋อง
และน้ าผลไม้กระป๋องส่งออกจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ 

     - ขายให้กับผู้รับซื้อ เพ่ือจ าหน่ายบริโภคสดตามตลาดทั่วไปในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง 

 
           ราคาสับปะรดโรงงาน ที่เกษตรกรขายได้รายเดือน ปี 2561-2562 จังหวัดชุมพร  

                                                                                                                                  บาท/กก. 
ป ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 

๒๕๕๓ ๓.๘๘ ๕.๓๘ ๖.๐๐ ๕.๑๗ ๕.๕๐ ๖.๓๐ ๖.๓๐ ๖.๔๐ ๖.๔๓ ๖.๔๕ ๖.๔๔ ๖.๓๓ ๕.๘๘ 
๒๕๕๔ ๕.๘๔ ๖.๓๐ ๖.๗๘ ๕.๙๐ ๕.๘๒ ๕.๐๕ ๔.๙๐ ๔.๘๕ ๔.๕๘ ๔.๕๖ ๔.๓๕ ๔.๔๐ ๕.๒๘ 
2555 4.36 3.85 3.90 3.74 3.53 3.45 3.78 - 3.73 4.16 4.00 4.04 3.87 
2556 3.60 3.60 3.65 3.94 4.10 4.20 4.10 3.43 3.52 3.20 3.43 3.73 3.71 
2557 4.10 3.90 4.52 4.80 4.80 4.80 4.81 4.80 4.36 5.08 5.20 5.43 4.72 
2558 5.70 5.88 6.14 6.33 6.20 6.44 6.53 6.64 7.50 7.50 7.66 7.88 6.70 
2559 7.95 8.04 8.25 8.00 7.00 7.00 7.25 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.37 
2560 7.00 7.00 7.00 6.63 2.50 1.50 1.50 1.50 1.58 1.80 1.80 - 3.62 
2561 3.26 3.52 3.56 3.57 3.64 1.98 1.60 1.56 1.50 1.70 1.60 1.67 2.43 
2562 1.60 1.78 3.34 5.00 6.90 8.50 7.00 8.00 - - 7.90 7.90 5.89 

      ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘  

๓.๑.๒  การประมง 

         จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีความส าคัญด้านการประมงมากจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อ
กับชายฝั่งทะเล 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปะทิว อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน และ
อ าเภอละแม ส่วนอ าเภอพะโต๊ะและอ าเภอท่าแซะ ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล ซึ่งเขตชายทะเลฝั่งอ่าวไทยในเขตจังหวัด
ชุมพร มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ านานาชนิด และเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ และฟักรักษาตัวอ่อนของสัตว์น้ า  
เศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ปลาทู ปลาลัง และปลาหลังเขียว เป็นต้น 

             ปี 2562   สัตว์น้ าเค็มที่จับได้    ประมาณ                    60,540.68 ตนั          
      มูลค่า    ประมาณ               4,271,898,136.00 บาท 
                                      สัตว์น้ าเค็มท่ีจับได้    ประมาณ                          114.95 ตัน          
      มูลค่า    ประมาณ                         19,445,810 บาท 
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  ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าจดืที่จบัไดใ้นจังหวัดชุมพร ปี 2562   
ชนิดของสัตว์น้ าเค็ม ปริมาณที่จับได้(ตัน) มูลค่าประมาณ(บาท) 

ปลาช่อน 14.83 1,238,960 
ปลาดุก 6.43 378,730 

ปลาหมอ 2.37 201,110 
ปลาตะเพียน 16.72 813,650 

ปลานิล 26.91 1,320,120 
ปลาไน - - 

ปลาสลิด - - 
ปลาสวาย/เทโพ 0.79 31,300 

ปลาไหล 2.10 311,670 
ปลาอ่ืนๆ 7.96 730,410 

กุ้งก้ามกราม 36.84 14,419,860 
กุ้งฝอย - - 

สัตว์น้ าอื่นๆ (โปรดระบุ) - - 
รวม 114.95 19,445,810 

 
 

ตารางแสดงปริมาณสัตว์น้ าที่ขึ้นท่าเรือจังหวัดชุมพร ปี 2562 
 

ชื่อท่าเทียบเรือ/แพปลา สถานที่ตั้ง 
จ านวนเรือประมงที่

เทียบเรือประมง (เที่ยว) 
ปริมาณสัตว์น้ าที่ขึ้น

ท่าเรือ (ตัน) 
ประมงชุมพร อ.เมือง, อ.ปะทิว, อ.สวี 13,561 98,296 
ประมงหลังสวน อ.หลังสวน 4,988 14,316 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - - 
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 ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าเคม็ทีจ่ับได้ในปี 2562 
 

ชนิดของสัตว์น้ าเค็ม ปริมาณที่จับได้ (ตัน) มูลค่าประมาณ (บาท) 
ปลาท ู 5,602.13      485,517,673.00 
ปลาลัง        -   - 
ปลาเลย (เบญจพรรณ) 8,8607.97       185,071,398.00 
ปลาฉลาม                           - - 
ปลากระเบน  - - 
ปลาเป็ด 26,780.58           236,561,764.00 
กุ้ง 1,288.88          239,928,945.00 
กั้ง   - - 
เคย   - - 
ป ู 776.13 189,504,831.00 
หอย                           - - 
ปลาหมึก 1,937.73 223,224,893.00 
สัตว์น้ าอื่นๆ 15,547.26 2,712,088,632.00 

รวม 60,540.68 4,271,898,136.00 

                ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดชุมพร 

ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจังหวดัชุมพร ปี 2562 

ชนิดของสัตว์น้ าที่เลี้ยง 
พื้นที่เพาะเลี้ยง 

(ไร่) 
ปริมาณสัตว์น้ าที่เลี้ยง 

(ตัน) 
อ าเภอที่มีการเลี้ยงมาก 

กุ้งขาวแวนนาไม 6,834.63 142,232.495 เมืองชุมพร,สวี,ปะทิว 

กุ้งกุลาด า 2,112.30 1,080.648 ปะทิว,ทุ่งตะโก,สวี 

ปูทะเล           331,55 152.283 ปะทิว 

    ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดชุมพร 
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๓.๑.๓ ปศุสัตว์   
             สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร ไม่มีพื้นที่ปลูกหญ้าส าหรับใช้เลี ้ยง (โค-กระบือ) เนื่องจาก

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ส้ม สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ดังนั้น เกษตรกร 

จึงไม่นิยมเลี้ยง (โค-กระบือ) เป็นอาชีพหลัก แต่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมในสวนและบริเวณท่ีว่างเปล่าตามทุ่งไร่ปลายนา

และเลี้ยงโคขุนหรือโคเนื้อที่ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นๆ   

             นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนหนึ่งในพ้ืนที่อ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว ได้รับการส่งเสริมให้มี

อาชีพในการเลี้ยงโคนมด้วย ส่วนการเลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก 

ไก่พ้ืนเมืองมีเลี้ยงทั่วไปเกือบทุกครัวเรือน ส่วนเป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และเป็ดเทศเลี้ยงกันค่อนข้างน้อย 

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปศุสัตว์ของจังหวัดชุมพร ปี 2562 

ประเภทสัตว์เลี้ยง จ านวน (ตัว) 
โคเนื้อ 45,693 
โคนม 1,278 

กระบือ 685 
สุกร 102,364 
แพะ 7,215 
แกะ 97 

ไกเ่นื้อ 658,009 
ไก่ไข่ 745,049 

ไก่พ้ืนเมือง 692,177 
เป็ดเนื้อ 3,937 
เป็ดเทศ 16,974 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - 
รวม 2,273,418 

                                   ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 

 
๓.๒ ด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 

  ๓.๒.๑ การอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นปัจจัย  
ในการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าว อุตสาหกรรมท ายางแผ่นดิบ  
ผึ่งแห้ง รมควันและยางเครฟ อุตสาหกรรมผลิตน้ ายาง อุตสาหกรรมผลิตน้ าแข็งซอง อุตสาหกรรมผลิตผลไม้และน้ า
ผลไม้บรรจุกระป๋อง และอุตสาหกรรมท าปลาป่น เป็นต้น 

                   (๑) อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าว มีโรงงานน้ ามันปาล์ม 51 โรง และน้ ามันมะพร้าว  
10 ราย รวมจ านวน 48 โรง เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 8 โรง (ปี ๒๕61 = 43 โรง) ตั้งกระจายอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองชุมพร อ าเภอท่าแซะ อ าเภอหลังสวน อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอสวี อ าเภอปะทิว อ าเภอละแม และอ าเภอทุ่งตะโก 
โดยใช้ผลปาล์มสดและเนื้อมะพร้าวแห้งเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีเงินทุนรวม 5,984 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.18 
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เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 เงินทุน 4,990.34 ล้านบาท) และมีแรงงาน จ านวน 2,162 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.54 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕61 แรงงาน 2,088 คน) 

ตารางแสดงรายชื่อโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มจังหวัดชุมพร 

ที ่ สถานประกอบการ/โรงงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
๑. บ.ชุมพรอุตสาหกรรม 

น้ ามันปาลม์ จ ากัด (มหาชน) 
๒๙๖ ม.๒ ถ.เพชรเกษม ต.สลุย 
อ.ท่าแซะ ๘๖๑๔๐ 

๐-๗๗๖๑-๑๑๐๐-๑๐ โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก
และกลั่น 

2 บมจ.วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล ์ ๒๙ ม.๓ ถ.เพชรเกษม  
ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ ๘๖๑๔๐ 

๐-๗๗๖๕-๑๕๑๙-๒๑ โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

3 บจ.ศรีเจริญ ปาล์ม ออย์ล จ ากัด ๔/๔ ถ.เพชรเกษม ต.นาโพธิ์  อ.สว ี 
๘๖๑30 

๐-๗๗๕๓-๑๑๙๗-189 โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

4 บจ.ทรัพย์พาณิชย์ ปาล์มออยล์ 
จ ากัด 

๘๕  ม.๑๑ ต.สะพลี  อ.ปะทิว  
๘๖๒๓๐ 

086-4786270-71 โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

5 สหกรณ์นิคมหลังสวน จ ากดั 146 ม.4 ถ.ท่ามะพลา-หาดยาย 
อ.หลังสวน 86110 

0-7750-6991 โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

6 บจ.กลุ่มปาล์มน้ ามันธรรมชาต ิ ๒๕๐  ม.๑๒ ต.ครน อ.สวี   
๘๖๑๓๐ 

๐-๗๗๕๒-๙๘๐๐ โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก
และกลั่น 

7 บจ.มิตรเจรญิปาล์มออยล ์ ๑๑๐/๑ ม.๒ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ  
๘๖๑๙๐ 

๐-๗๗๕๐-๘๐๐๐-๑ โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

8 บมจ.วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล ์ ๑๗๐ ม.๖ ต.ทุ่งคา อ.เมือง ๘๖๐๐๐ ๐-๗๗๖๔-๑๖๐๓-๕ โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 
9 โรงงานสหกรณ์นิคมท่าแซะ 129 ม.5 ต.ครุิง อ.ท่าแซะ 0-7751-0921 โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

10 บจ.ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล ์ 290 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม 
86170 

0-7755-9309 โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 

11 บจ.เอ แอล ปาลม์ 173 ม.4 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 0-7751-0788 โรงงานสกัดแบบแยกเปลือก 
12 บจ.ธนาพัฒน์น้ ามันปาลม์ ๙/๒ ม.๑ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ 

๘๖๑๔๐ 
๐-๗๗๕๙-๙๒๖๖ 
 

โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

13 บจ.ไทยรุ่งอุตสาหกรรม 
น้ ามันปาลม์ 

๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์  อ.
ท่าแซะ  ๘๖๑๔๐ 

๐-๗๗๖๑-๓๐๓๑-2 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

14 บจ.อุดมชัยปาล์มออยล ์ ๑๑๔ ม.๑๕ ถ.เพชรเกษม  
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ  ๘๖๑๔๐ 

๐-๗๗๕๙-๙๐๑๗ โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

15 บจ.ไทยผลิตภัณฑ์ปาลม์ ๑๗๙ ม.๔ ถ.เพชรเกษม  
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน ๘๖๑๑๐ 

๐-๗๗๕๔-๑๓๖๑ โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

16 บจ.ปาล์มทองออยล ์ 129 ม.1 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ 0-7754-8230 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 
17 บจ.สมชายปาล์มออยล ์ 179 ม.11 ต.ทุ่งคา อ.เมือง 

86000 
089-1950164 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

18 บจ.ทวีศิลป์ปาล์มออยล์
อินดัสทรีย ์

48 ม.18  ถ.เพชรเกษม ต.บา้น
ควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 

092-9596495 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

19 บจ.เมธีน้ ามันปาล์ม 112 ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.
ชุมพร 

0-7752-1046 
081-8955898 

โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

20 บจ.ท๊อปปาล์มออยล ์ 144 ม.1 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ 
จ.ชุมพร 

088-7582250 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

21 บจ.สามารถน้ ามันปาล์ม 82/4 ม.6 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.
ชุมพร 

0-7752-1046 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 
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ที ่ สถานประกอบการ/โรงงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

22 บจ.เอส พี เอ็น ปาลม์ออยล ์ 69/4 ม.11 ต.บ้านนา อ.เมือง  
จ.ชุมพร 

085-6682789 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

23 บจ.ละแม น้ ามันปาล์ม 14/1 ม.4 ต.สวนแตง อ.ละแม  
จ.ชุมพร 

097-9196196 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

24 บจ.เพาเวอร์ปาล์มออยล ์
 

170 ม.9 ต.ท่ามะพลา  
อ.หลังสวน 

081-9254170 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

25 บจ.ส แหลมทอง ปาล์มออยล ์ 156 ม.2 ต.วิสยัใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 077-510524 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

26 บจ.สามารถปาล์มอินดสัตร ี 213 ม.18 ต.บ้านควน  
อ.หลังสวน 

0-7752-2361-4 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

27 บจ.ริชฟิล์ออยล์ จ ากดั 24 ม.16 ต.พะโต๊ะ อ.พะต๊ะ จ.
ชุมพร  

077-630509 โรงงานสกัดน้ ามันเมล็ดใน
ปาล์ม 

28 สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จ ากัด 154 ม.1 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ  
จ.ชุมพร  

080-3869632 โรงสกัดแบบรวมทั้งเปลือก 

29 บจ.เอส.ซี.เคอรเ์นล 179/1 ม.11 ต.ทุ่งคา อ.เมือง 0-7755-4070 โรงงานสกดัน้ ามันเมลด็ในปาลม์ 

30 บจ.เจรญิน้ ามันปาล์ม จ ากดั 14 ม.5 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 095-4172000 โรงงานสกดัแบบแยกเปลือก 

31 บจ.เชียงตะวัน เนเจอร์รลั ปาลม์
ออยล์ จ ากัด 

112/1 ม.7 ต.วสิัยเหนือ อ.เมือง 
จ.ชุมพร 86000 

096-6524793 โรงงานสกดัน้ ามันเมลด็ในปาลม์ 

32 บจ.น้ ามันปาล์มชยพลชลทตัศ ์ 32/6 ม. 2 ต.วสิัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 
86130 

087-1100020 โรงสกดัแบบรวมทั้งเปลอืก 

33 บมจ. เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี ้ 32 ม.11 ต.นาพญา อ.หลังสวน    
จ.ชุมพร 86110 

077-613688 โรงงานสกดัแบบแยกเปลือก 

34 บจ.รุ่งสมบรูณ์ กรุ๊ป 88 ม.3 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะจ.
ชุมพร 86140 

077-613031 โรงงานสกดัน้ ามันเมลด็ในปาลม์ 

35 บจ.จีไอ.กรีนเพาเวอร์ เพาเวอร ์ 217 ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 0-7759-9026-29 ผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 

36 บจ. เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ 
เทอร์มินัลส ์

1/9 ม.1 ต.หาดทรายรี อ.เมือง 0-7752-2709-10 คลังรับฝาก 

 ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชมุพร 

(๒) อุตสาหกรรมท าน้ ายางข้น ท ายางแผ่นดิบ ผึ่งแห้ง รมควันและยางเครฟ จังหวัดชุมพรมีโรงงาน
ท ายางแผ่นดิบ ผึ่งแห้ง รมควัน และยางเครฟ  จ านวน  21 โรง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6 โรง (ปี ๒๕61 = 15 โรง)  
ตั้งกระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอปะทิว อ าเภอท่าแซะ อ าเภอหลังสวน อ าเภอละแม อ าเภอสวี และอ าเภอ
พะโต๊ะ มีเงินทุนรวม 2,215 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 193.77 (ปี ๒๕61= 754 ล้านบาท) และมี
แรงงาน จ านวน 1,057 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 37.81  (ปี ๒561 จ านวน 767 คน) 

 (3) อุตสาหกรรมท าปลาป่น จังหวัดชุมพรมีโรงงานปลาป่น จ านวน 7 โรง ตั้งกระจายอยู่ในเขต 
อ าเภอเมืองชุมพร และอ าเภอหลังสวน ใช้วัตถุดิบประเภทปลาเบญจพรรณขนาดเล็กจากการประมงในจังหวัด  
มี เงินทุนรวม 213 ล้ านบาท  ลดลงจากปีที่ ผ่ านมา ร้อยละ 17.68 (ปี  ๒๕61 เงินทุน  181 ล้ านบาท )  
และมีแรงงาน จ านวน 248 คน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.88  (ปี 2561 จ านวน 253 คน) 
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  (4) อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้และน้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง จังหวัดชุมพรมีโรงงานแปรรูปผลไม้และ
น้ าผลไม้บรรจุกระป๋อง จ านวน 4 โรงงาน เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 21 โรงงาน (ปี 2561 จ านวน 4 โรงงาน)
กระจายอยู่ในเขตอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน อ าเภอสวี และอ าเภอปะทิว มี
เงินทุน รวม 1,355 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 386.54 (ปี ๒๕61 เงินทุน 278.50 ล้านบาท)  
และมีแรงงาน จ านวน 1,387 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 231.82 (ปี ๒๕61 จ านวน 418 คน) 

 
ตารางแสดงประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของจังหวัดชุมพร ปี 2562 

ที ่ ประเภทอุตสาหกรรม จ านวน (โรง) สถานที่ตั้ง เงินทุน 
(ล้านบาท) 

แรงงาน (คน) 

1 อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มและ
น้ ามันมะพร้าว 

51 เอกสารแนบ 1 5,984 2,239 

2 ผลิตน้ านางข้น ท ายางแผ่น
ดิบ ผึ่งแห้ง  รมควัน และยาง
เครฟ 

21 เอกสารแนบ 2 2,215 1,057 

4 ผลิตผลไม้และน้ าผลไม้บรรจุ
กระป๋อง 

25 เอกสารแนบ 3 1,355 1,387 

5 รับแช่แข็งและฝากผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าแช่แข็ง 

4 เอกสารแนบ 4 64 1,278 

6 ผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง 

2 
เอกสารแนบ 4 207 330 

7 ท าปลาป่น 7 เอกสารแนบ 5 213 248 
8 ท าน้ าแข็งซอง 15 เอกสารแนบ 6 191 138 
9 โรงงานโยมะพร้าว 12 เอกสารแนบ 7 61 120 
10 การบรรจุภาชนะน้ ามันพืช

บริสุทธิ์ 
2 

เอกสารแนบ 8 157 29 

11 ท าน้ ามันจากน้ าพืช 1 เอกสารแนบ 8 700 35 
12 การล้างช าแหละ แกะต้ม นึ่ง

ทอดหรือบดเนื้อ 
6 

เอกสารแนบ 8 52 419 
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เอกสารแนบ 1 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 

จ ากัด (มหาชน)  
หีบน้ ามันปาล์ม สกัดน้ ามัน
จากเมล็ดในปาล์ม แยกไข
น้ ามันปาล์มดิบและท าน้ ามัน
จากพืชให้บริสุทธิ์ ผลิตก๊าซ 
ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือ
จ าหน่ายก๊าซ 

296 ม.2 ถ.เพชรเกษม 
ต.สลุย อ.ท่าแซะ  

859,504,739 846 

2 บริษัท อุดมชัยปาลม์ออยล์ จ ากดั  หีบน้ ามันปาล์ม และน้ ามัน
มะพร้าว  

114/1 ม.15 ถ.เพชร
เกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่า
แซะ 

3,000,000 7 

3 บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์มดิบ และ
น้ ามันเมล็ดในปาล์ม และ
ผลิ ต ก ระแส ไฟ ฟ้ า เพื่ อ
จ าหน่าย  

250 ม.12 ถ.หมายเลข 
41 ชุมพร-สวี ต.ครน 
อ.สวี  

158,000,000 78 

4 บริษัท อ ามฤตปาลม์ออยล์ จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์ม  ม.1 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว  597,856,870 52 
5 บริษัท เพาเวอร์ปาล์ม ออยล์ จ ากดั  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก

เมล็ดปาล์มร่วง  
ม.9 ต.ท่ามะพลา อ.หลัง
สวน  

31,500,000 14 

6 บริษัท มิตรเจรญิปาลม์ออยล์ จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์มดิบ  110/1 ม.2 ต.หินแก้ว 
อ.ท่าแซะ  

85,000,000 29 

7 บริษัท ละแมน้ ามันปาลม์ จ ากัด  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์มร่วง  

ม.3 ต.สวนแตง อ.ละแม 4,520,000 15 

8 บริษัท เพชรเนิน ปาล์มออยล์ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบ  ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.เขา
ไชยราช 
อ.ปะทิว  

157,000,000 50 

9 บริษัท สมอทองปาล์ม 3 จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบ  199 ม.10  
ต.นากระตาม 
อ.ท่าแซะ  

448,895,700 27 

10 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบและ
อบเมล็ดในปาล์มขยาย
ก าลั งการผลิตพลั งงาน
ไฟฟ้า2เมกะวตัต ์ 

ม.5 ต.ครุิง อ.ท่าแซะ 150,000,000 12 

11 บริษัท ถ่องตี่อุ่น น้ ามันปาล์ม จ ากดั  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์มร่วง  

15 ม.8 ต.ละแม อ.
ละแม 

16,300,000 15  

12 บริษัท เอส.ซี. เคอร์เนล จ ากัด  หีบเมล็ดในปาล์ม  ม.11 ต.ทุ่งคา อ.เมือง
ชุมพร 

20,000,000 22 

13 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม จ ากัด  หีบน้ ามันปาล์มและน้ ามัน
มะพร้าว  

179 ม.4 ถ.เพชรเกษม 
ต.วังตะกอ อ.หลังสวน  

35,450,000 12 

14 บริษัท ปาล์มทองออยล์ จ ากัด  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์มร่วง  

129 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.
นากระตาม อ.ท่าแซะ 

30,000,000 49 

15 บริษัท สามารถรุ่งเรืองปาล์ม จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์มดิบจาก
ผลปาล์มร่วง  

21/1 ม.6 ถ.เพชร
เกษม ต.ทุ่งคา อ.เมือง
ชุมพร  
  

34,150,000 11 
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ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
16 บริษัท น้ ามันปาลม์ชยพลชลทัตศจ์ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์ม  32/6 ม.2 ต.วสิัยใต้ 

อ.สวี 
17,350,000 3 

17 บริษัท วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด 
(มหาชน)  

สกัดน้ ามันปาล์มดิบ  170 ม.6 ถ.เพชรเกษม 
ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร  

427,160,000 70 

18 บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบและ
ผ ลิ ต ก๊ า ซ ซึ่ งมิ ใ ช่ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ส่งหรือจ าหน่าย
ก๊าซ  

290 ม.7 ต.ละแม อ.
ละแม  

309,973,800 60 

19 บริษัท เอเจ ปาลม์ออยล์ จ ากัด  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบและ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล ก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ 
เพื่อใช้ในกิจการตนเอง  

ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.สว ี 322,000,000 67 

20 บริษัท เจริญ น้ ามันปาลม์ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบ ขยาย
ใน ส่ ว น ข อ งผ ลิ ต แ ล ะ
จ าหน่ายก๊าซชีวภาพ  

14 ม.5 ถ.เพชรเกษม 
ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร  

115,800,000 4 

21 บริษัท ริชฟิลด์ ออยล์ จ ากดั  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์ม  

24 ม.16 ถ.ราชกรูด-
หลังสวน ต.พะโต๊ะ อ.
พะโต๊ะ  

208,591,566 35 

22 บริษัท ท็อป ปาล์มออยล์ จ ากดั  ผลิตน้ ามั นปาล์ มดิ บจาก
ปาล์มทะลาย (CPO เกรด A  

ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.นา
กระตาม อ.ท่าแซะ 

110,081,000 26 

23 บริษัท ส.แหลมทอง ปาล์มออยล์ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มดิบจาก
ผลปาล์มร่วง  

156 ม.2 ต.วิสยัใต้ 
อ.สวี  

60,000,000 18 

24 บริษัท ทวีศลิปป์าล์มออยล์อนิดสัทรีย์ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์ม  48 ม.18 ถ.เพชรเกษม 
ต.บ้านควน อ.หลังสวน   

89,000,000 45 

25 บริษัท เอ แอล ปาล์ม จ ากดั  สกัดน้ ามันพืชจากปาล์ม 
ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ า
เสีย และผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อใช้เองฯ  

173/1 ม.4 ถ.เพชร
เกษม ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่ง
ตะโก  

110,000,00
0 

4 

26 บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดสัตรี้ส ์
จ ากัด  

สกัดน้ ามันปาล์ม  ม.11 ถ.หลังสวน-ละแม 
หมายเลข 4134 ต.นา
พญา อ.หลังสวน 

620,000,000 85 

27 สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์ม  ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.นา
กระตาม อ.ท่าแซะ  

42,000,000 7 

28 บริษัท เอ แอล ปาล์ม จ ากดั  เก็บรักษาน้ ามันปาล์มดิบ  173 ม.4 ถ.ทางหลวง
หมายเลข 41 ต.ทุ่งตะ
ไคร อ.ทุ่งตะโก 

65,000,000 40 

29 บริษัท ไทยเนเชอรลั ไฟเบอร์ส จ ากัด  
 
  

สกัดน้ ามันปาล์มและสกัด
น้ ามันพืช  
  

99 ม.14 ถ.เพชรเกษม 
ต.นาสัก อ.สวี  

23000000 18 
 

  
 

30 
 
สมชายปาล์มออยล ์
 
 
 

 
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เม ล็ ด ป า ล์ ม ร่ ว ง แ ล ะ
มะพร้าวแห้ง  
 

 
179 ม.11 ต.ทุ่งคา อ.
เมืองชุมพร  

 
17,000,000 

 
10 
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ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
32 ส.เพียรคงแสง  หี บ น้ า มั น ป า ล์ ม แ ล ะ

มะพร้าว  
76 ม.11 ถ.อนามัย1 
ต.บางหมาก อ.เมือง
ชุมพร  

3,500,000 3 

33 บริษัท ท๊อป ปาล์มออยล์ จ ากดั  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์ม ร่ วง(น้ ามั น
ปาล์มเกรด-B)  

144 ม.1 ต.นากระตาม 
อ.ท่าแซะ  

46,617,000 16 

34 สามหม้ายน้ ามันปาล์ม  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์มร่วง  

406 ม.11 ต.นาขา อ.
หลังสวน  

18,000,000 16 

35 สามารถปาลม์ อินดัสตรี  สกัดน้ ามันปาล์มจากผลปาล์ม
ร่วง และเมล็ดในปาล์ม (ใช้สาร
ตัวท าละลายในการสกัด)  

213 ม.18 ถ.เพชรเกษม ต.
บ้านควน อ.หลังสวน  

68,665,000 18 

36 บริษัท สามารถน้ ามันปาล์ม จ ากัด  สกัดน้ ามันปาล์มจากผล
ปาล์มร่วง  

82/4 ม.6 ต.ทุ่งคา อ.
เมืองชุมพร  

15,000,000 20 

37 บริษัท เชียงตะวัน เนเจอรร์ัล ปาลม์
ออยล์ จ ากัด  

สกัดน้ ามันปาล์มดิบ และ
จ าหน่ายผลผลิตจากการ
สกัด  

112/1 ม.7 ต.วสิัย
เหนือ อ.เมืองชุมพร  

16,236,510 17 

 
38 

 
เอส พี เอ็น ปาล์ม ออยล์  

 
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจาก
เมล็ดปาล์มร่วง  

 
69/4 ม.11 ซ.ช่อง
เพลียก ต.บ้านนา อ.
เมืองชุมพร 

 
17,350,000 

 
3 

39  บริษัท รุ่งสมบูรณ์ กรุ๊ป จ ากดั หีบน้ ามันปาล์ม  ม.10 ต.บางหมาก อ.
เมืองชุมพร 

22,686,048 29 

40 บริษัท วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด 
(มหาชน)  

หีบน้ ามันปาล์ม  29 ม.3 ถ.เพชรเกษม 
ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่า
แซะ  

113,700,000 108 

41 สหกรณ์นิคมหลังสวน จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์ม  146 ม.4 ถ.ท่ามะพลา-
หาดยาย ต.หาดยาย อ.
หลังสวน  

8,600,000 18 

42 บริษัท ไทยรุ่งอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 
จ ากัด  

หีบน้ ามันปาล์ม  88 ม.4 ถ.เพชรเกษม 
ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่า
แซะ  

36,370,000 46 

43 บริษัท ดี.พี.ปาลม์ออยล์ จ ากัด  หีบน้ ามันปาล์มดิบ  8 ม.13 ถ.สหกรณ์
นิคม-ท่าแซะ ต.ท่าแซะ 
อ.ท่าแซะ 

36,200,000 15 

44 บริษัท ธนาพัฒน์น้ ามันปาล์ม จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์ม  ม.01 ถ.ราษฎร์วิวัฒน์ 
ต.หงษ์เจรญิ อ.ท่าแซะ 

14,900,000 47 

45 เอส.ที.อี.ปาลม์ออยล์   สกัดน้ ามันปาล์ม  
 
 
  

148 ม.5 ถ.เพชรเกษม 
ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก 

45,700,000 22 

46 บริษัท ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จ ากดั  สกัดน้ ามันปาล์ม และผลิต
ก๊าซชีวภาพจากน้ าเสีย  

4/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม 
ต.นาโพธ์ิ อ.สว ี

260,000,000 65 
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ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
48 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม จ ากัด  หี บ น้ า มั น ป าล์ ม และน้ า มั น

มะพร้าว  
179 ม.4 ถ.เพชร
เกษม ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน  

35,450,000 12 

49 บริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จ ากัด  ผลิ ตและจัดจ าหน่ ายน้ ามั น
มะพร้าว  

28/3 ม.7 ต.วสิัย
เหนือ อ.เมือง
ชุมพร  

11,500,000 20 

50 สมชายปาล์มออยล์  ผลิตน้ ามันปาล์มดิบจากเมล็ด
ปาล์มร่วงและมะพร้าวแห้ง  

179 ม.11 ต.ทุ่ง
คา อ.เมืองชุมพร  

17,000,000 10 

51 ส.เพียรคงแสง  หีบน้ ามันปาล์มและมะพร้าว  76 ม.11 ถ.
อนามัย1 ต.บาง
หมาก อ.เมือง
ชุมพร  

3,500,000 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 



- 75 - 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี๒๕62 

 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 

1 บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ 
จ ากัด  

ท ายางแผ่นรมควัน ก าลัง
ผลิต 13,300 ตัน/ปี และ
ยางแผ่น
อบแห้ง 2,555 ตัน/ปี  

370 ม.1 ต.ดอน
ยาง อ.ปะทิว  

23,500,000 62 

2 บริษัท ร่มโพธิหยก จ ากัด  ท ายางแท่ง เอส.ที.
อาร์ 5 แอล  

67/9 ม.4 ต.เขา
ไชยราช อ.ปะทิว  

60,000,000 34 

3 บริษัท พ ีเจ รับเบอร์ จ ากัด  ท ายางแท่ง ชนิด STR 5 L 
ได้ปีละ 12,000 ตัน  

99 ม.11 ถ.
เพชรเกษม-ปาก
คลอง ต.เขาไชย
ราช อ.ปะทิว  

56,000,000 58 

4 บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ 
(ชุมพร) จ ากัด  

ผลิตน้ ายางข้นและยางแท่ง  126 ม.8 ถ.
เพชรเกษม กม.
441 ต.เขาไชย
ราช อ.ปะทิว  

250,000,000 80 

5 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด  ผลิตยางแผ่นรมควัน  1/5 ม.6 ถ.เพชร
เกษม ต.ทรัพย์
อนันต์ อ.ท่าแซะ  

65,000,000 185 

6 บริษัท วงศ์บัณฑิต จ ากัด 
สาขา ชุมพร  

ยางแท่ง STR  1/6 ม.6 ถ.เพชร
เกษม ต.ทรัพย์
อนันต์ อ.ท่าแซะ 

90,000,000 180 

7 บริษัท ทีเจ แอนด์ โฟร์พี 
ทรานสปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด  

ยางแผ่นรมควัน ก าลังการ
ผลิต 9000 ตัน/ปี  

149 ม.13 ต.
ดอนยาง อ.ปะทิว  

22,300,000 30 

8 บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ 
(ไทยอีสเทิร์น) จ ากัด  

ท ายางแผ่นรมควัน ก าลัง
การผลิต 15,000 ตัน/ปี  

53/4 ม.1 ถ.
มาบอ ามฤต-เพชร
เกษม ต.ดอนยาง 
อ.ปะทิว 

65,740,000 41 

9 บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
จ ากัด (มหาชน)  

ผลิตยางเครป ยางแท่งเอสที
อาร์ 20 ยางผสม ยางแผ่น
รมควัน  

ม.11 ต.เขาไชย
ราช อ.ปะทิว 

253,000,000 180 

10 บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ 
(ไทย อีสเทิร์น) จ ากัด  

ท ายางแท่ง STR 20 ก าลัง
การผลิต 50,000 ตัน/ปี  

ม.1 ต.ดอนยาง 
อ.ปะทิว 

1,265,110,000 73 

11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชพิพัฒน์
พงศ ์ 

โรงงานผลิตยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตเพ่ือการก่อสร้าง  

137 ม.4 ต.ขุน
กระทิง อ.เมือง
ชุมพร 

12,000,000 4 

12 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
ในเหมือง จ ากัด  

ท ายางแผ่นดิบ,ท ายางแผ่น
ผึ่งแห้ง,ยางแผ่นรมควันและ
ยางเครป  
  

 ม.11 ซ.0 ถ.0 
ต.นาขา อ.หลัง
สวน 

3,800,000 
 
 
  

7 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
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13 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
แหลมปาย จ ากัด  

ท ายางแผ่นดิบ ท ายางแผ่น
ผึ่ งแห้ ง/รมควัน  ท าย าง
เครป  

ม.6 ต.หาดยาย 
อ.หลังสวน  

3,800,000 7 

14 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
หินแก้ว จ ากัด  

ท ายางแผ่นดิบ ท ายางแผ่น
ผึ่ งแห้ ง/รมควัน  ท าย าง
เครป  

ม.6 ต.หินแก้ว อ.
ท่าแซะ 

3,800,000 7 

15 ส านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง  

ท ายางแผ่นดิบ , ท ายางแผ่น
ผึ่ งแห้ ง/รมควัน  , ท ายาง
เครป ท าหมอนยางพารา  

ม.13 ต.ชุมโค อ.
ปะทิว 

3,800,000 7 

16 สหกรณ์การเกษตรดอนยาง 
จ ากัด  

ท ายางแผ่นดิบ ท ายางแผ่น
ผึ่ งแห้ ง ยางแผ่น รมควัน 
และยางเครป  

41/7 ม.13 ต.
ดอนยาง อ.ปะทิว  

3,800,000 7 

17 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
สวนแตง จ ากัด  

ท ายางแผ่นดิบ,ยางแผ่นผึ่ง
แห้ง,ยางแผ่นรมควันและ
ยางเครป  

ม.8 ซ.0 ถ.0 ต.
สวนแตง อ.ละแม 

3,800,000 7 

18 นายเอกพัน เมฆสวี ท ายางเครป  35 ม.1 ต.วสิัยใต้ 
อ.สวี 

4,200,000 9 

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
ทรายแก้ว จ ากัด  

ท ายางแผ่นดิบ, ท ายางแผ่น
ผึ่งแห้ง, ยางแผ่นรมควันและ
ยางเครป  

ม.6 ต.เขาไชย
ราช อ.ปะทิว  

3,800,000 7 

20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผลทวีรับ
เบอร์ 

รับซื้อเศษยางเพ่ือท ายาง
เครป 

18 ม.2 ถ.วัด
ช่องลม ต.นากระ
ตาม อ.ท่าแซะ 

6,000,000 6 

21 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 
จ ากัด (มหาชน) 

ผลิตน้ ายางข้นและผลิตสกิม
รับเบอร์ 

41/1 ม.1 ถ.
มาบอ ามฤต-ทุ่ง
มหา ต.ดอนยาง 
อ.ปะทิว 

16,000,000 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ3 
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ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสบีเค ไวน์เนอรี่  ผลิตสุราแช่ผลไม้ 

ก าลังการผลิต 
108,000 ลิตร/ปี  

14 ม.3 ซ.เพชร
เกษม 1 ถ.เพชร
เกษม ต.ขันเงิน 
อ.หลังสวน  

5,000,000 6 

2 บริษัท ไทย มงกุฎ กรุ๊ป จ ากัด  ค้าและน าเข้า ส่งออก 
ขายส่ง ผลไม้อบแห้ง 
พืชสวนทาง
การเกษตรทุกชนิด 
ตลอดถึงผลิตภัณฑ์
บรรจุกระป๋อง  

212 ม.7 ต.
ตะโก อ.ทุ่งตะโก  

240,000,000 247 

3 บริษัท หมิงหยาง อินเตอร์เนชั่นแนล 
เทรดดิ้ง จ ากัด  

ผลิตผลไม้อบแห้ง
และผลไม้แช่แข็ง  

ม.3 ต.ครน อ.สว ี 80,000,000 162 

4 บริษัท บีเอส เวิลด์ ฟู้ดส์ จ ากัด  ผลิตอาหารแปรรูป 
ถนอมผักและผลไม้ 
โดยวิธีท าให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือแบบ
แห้ง และห้องเย็น
เก็บผักและผลไม้  

299 ม.12  
ต.นาขา อ.หลัง
สวน  

147,500,000 65 

5 บริษัท ไท่ เหอ เทรดดิ้ง จ ากัด  แปรรูปผลไม้และแช่
แข็งผลไม ้ 

ม.2 ต.ตะโก อ.ทุ่ง
ตะโก 

40,000,000 250 

6 บริษัท สามารถ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จ ากัด  รับแช่แข็งและฝาก
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่
แข็ง และผลไม้แช่
แข็ง  

99/11 ม.1 ถ.
ปากน้ า-ชุมพร ต.
ท่ายาง อ.เมือง
ชุมพร  

34,000,000 30 

7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรเอกฟ้า  ผลิตน้ าดื่ม น้ าผลไม้ 
และเครื่องดื่มกรดต่ า  

42/8 ม.1 ต.
บ้านนา อ.เมือง
ชุมพร  

77,600,000 9 

8 บริษัท สันติภาพ (ฮ้ัวเพ้ง 1958) 
จ ากัด  

ผลิตผลไม้และน้ า
ผลไม้บรรจุกระป๋อง  

15 ม.10 ถ.
ชุมพร-ปากน้ า
สายเก่า ต.ท่ายาง 
อ.เมืองชุมพร  

14,860,000 45 

9 ชินวัตร คอฟฟ่ี  ท าอาหารหรือ
เครื่องดื่มจากพืชหรือ
ผลไม ้ 

182 ม.7 ถ.
เพชรเกษม ต.นา
ขา อ.หลังสวน 

7,000,000 4 

10 บริษัท ล็องห่าว อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  

ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง 
ผลไม้ตกแต่ง และ
ผลไม้อบแห้งแบบฟรี
ซดราย  

ม.14 ต.นาสัก 
อ.สวี 

40,000,000 
 
 
 
  

30 
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ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
11 บริษัท จี แอนด์ เอ ไทยฟรุ๊ต จ ากัด  ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง 

ผล ไม้ ตกแต่ ง และ
ผลไม้อบแห้งแบบฟรี
ซดราย  

180 ม.3 ต.
ทรัพย์อนันต์ อ.
ท่าแซะ  

30,000,000 15 

12 บริษัท ทะเลทรัพย์ ฟรีซ ดราย จ ากัด  ผลิ ตผล ไม้ อบแห้ ง
และผลไม้แช่แข็ง  

88/1 ม.4 ต.
ทะเลทรัพย์ อ.ปะ
ทิว  

6,500,000 30 

13  นางสาวดลยา เจนทะเล ถนอมผักและผลไม้
แช่แข็ง  

ม.5 ต.วังตะกอ 
อ.หลังสวน 

165,000,000 100 

14 บริษัท หนงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด  

แปรรูปผลไม้และแช่
แข็งผลไม ้ 

72/1 ม.12  
ต.นาขา อ.หลัง
สวน 

167,000,000 100 

15 บริษัท ทะเลทรัพย์ ฟรีซดราย จ ากัด  ผลิ ตผล ไม้ อบแห้ ง
และผลไม้แช่แข็ง  

90 ม.4 ต.ทะเล
ทรัพย์ อ.ปะทิว 

94,600,000 74 

16 บริษัท โปร่ง โสภณบุญธรรม เกิดผล 
ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

ผลิตอาหารแปรรูป 
ถนอมผักและผลไม้ 
โดยวิธีท าให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือแบบ
แห้ง  

ม.7 ต.ทะเล
ทรัพย์ อ.ปะทิว 

38,252,167 33 

17 บริษัท สวนทวีทรัพย์ฟู๊ด จ ากัด  การถนอมผลไม้ด้วย
วิธีฟรีซดราย  

50 ม.5 ต.ทะเล
ทรัพย์ อ.ปะทิว 

6,500,000 10 

18 บริษัท สเป็คส์ ไทย กรุ๊ป จ ากัด  ถนอมผักและผลไม้
แช่แข็ง  

355 ม.11 ต.นา
ขา อ.หลังสวน 

28,180,000 35 

19 บริษัท ทีเอเอ็ม ไทยฟรุ๊ต จ ากัด  ผลไม้ตัดแต่งและผลไม้
แช่แข็ง  

ม.5 ต.วังตะกอ อ.
หลังสวน 

75,000,000 12 

20 บริษัท เอลฟ์ วิลเลจ จ ากัด  ถนอมผลไม้โดยท าให้
เยือกแข็งและห้องเย็น  

34/26 ม.6 ต.ทุ่ง
ตะไคร อ.ทุ่งตะโก 

16,500,000 32 

21 บริษัท ไห่หยางไทยฟู้ดอินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด  

ห้องเย็นแช่แข็งผลไม้  9/34 ม.1 ต.ขุน
กระทิง อ.เมือง
ชุมพร 

10,000,000 29 

22 บริษัท เอ็ม บิซ แกรนด์ จ ากัด  ผลไม้แช่แขง็  308 ม.11 ต.นา
ขา อ.หลังสวน  

8,100,000 41 

23 บริษัท พรีเมียร์ เฟรซ ฟรุท จ ากัด  แช่แข็งผลไม ้ 22/1 ม.11 ต.วัง
ตะกอ อ.หลังสวน  

24,000,000 28 

24 บริษัท โกเด้น ฟินิกซ์ จ ากัด  แช่แข็งผลไม ้ 63/2 ถ.เพชรเกษม 
ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่ง
ตะโก 

12,000,000 7 

25  บริษัท ทีเอ็น สยามโฟรเซนฟรุ๊ต จ ากัด ห้องเย็นแช่แข็งผลไม้  ม.5 ต.วังตะกอ อ.
หลังสวน 

315,00,000 29 
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เอกสารแนบ4 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 บริษัท ห้องเย็นชุมพร จ ากัด  ท าห้องเย็นเก็บสัตว์น้ า  ม.3 ถ.บ้านบน ต.

ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร 

6,300,000 33 

2 บริษัท สามารถ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 
จ ากัด  

รับแช่แข็งและฝาก
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแช่แข็ง  

99/11 ม.1 ถ.
ปากน้ า-ชุมพร ต.
ท่ายาง อ.เมือง
ชุมพร  

34,000,000 30 

3 บริษัท ไพฑูรย์ สะพลี จ ากัด  ท าห้องเย็นเก็บสัตว์น้ าและ
อาหาร โดยไม่มีการแกะ
ล้าง  

90/2 ม.5 ถ.
เพชรเกษม ต.สะ
พลี อ.ปะทิว 

1,000,000 5 

4 บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ ากัด 
(มหาชน)  

ห้องเย็นและสัตว์น้ าแช่แข็ง  402 ม.8 ถ.
สะพานปลา ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร 

23,000,000 1210 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน 

โพรดักส์ จ ากัด  
ท าผลิตภัณฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า 
ผลิตภัณฑ์กุ้งห่อแผ่นแป้ง 
(ปอเปี๊ยะกุ้ง)   

41/1 ม.1 ต.ทุ่ง
คา อ.เมืองชุมพร  

206,270,000 230 

2 บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง 
1985) จ ากัด  

ผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋อง  

15 ม.10 ถ.
ชุมพร-ปากน้ า
สายเก่า ต.ท่ายาง 
อ.เมืองชุมพร  

1,700,000 100 
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  เอกสารแนบ5 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงปลาป่นสยาม  ท าปลาป่น  174 ม.3 ต.ปากน้ า 

อ.เมืองชุมพร 
5,000,000 35 

2 บริษัท โรงงานปลาป่นรุ่งเรือง จ ากัด  ท าปลาป่น ได้เดือน
ละ 180 ตัน  

171 ม.3 ต.ท่า
ตะเภา อ.เมืองชุมพร  

34,000,000 25 

3 บริษัท กันตังธนาพร จ ากัด  ท าปลาป่น  75 ม.6 ถ.หลังสวน-
ปากน้ า ต.ปากน้ า อ.
หลังสวน  

18,000,000 19 

4 บริษัท ที อาร์ เอฟ ปลาป่น จ ากัด  ผลิตปลาป่น  305 ม.8 ถ.ชุมพร-
ปากน้ า ต.ปากน้ า อ.
เมืองชุมพร  

24,000,000 26 

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งคาปลาป่น  ท าปลาป่นเพ่ือเป็น
อาหารสัตว์  

197 ม.5 ต.ทุ่งคา 
อ.เมืองชุมพร  

4,000,000 13 

6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคทอง
อุตสาหกรรมปลาป่นน้ าแข็ง  

ท าปลาป่น  ม.1 ถ.สายปากน้ า-
ชุมพร ต.ท่ายาง อ.
เมืองชุมพร 

100,000,000 120 

7 บริษัท สากล มารีน โปรดักท์ จ ากัด  บ ด เ ป ลื อ ก กุ้ ง 
เปลื อกปู  เปลื อก
หอย ปลาแห้งและ
ท าปลาป่น  

99/13 ม.1 ถ.
ชุมพร-ปากน้ า ต.ท่า
ยาง อ.เมืองชุมพร  

28,400,000 10 
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เอกสารแนบ6 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็ง

พิชัย  
ท าน้ าแข็งซอง ได้วัน
ละ 608 ซอง รวมเป็น 
2,039 ซองต่อวัน   

174 ม.8 ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

12,200,000 2 

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรสหะ
การน้ าแข็ง  

ท าน้ าแข็งได้วัน
ละ 1,290 ซอง  

142/1 ม.8 ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

1,500,000 9 

3 โรงน้ าแข็งสหจุมพล  ท าน้ าแข็ง ได้วันละ 450 
ซอง  

ม.3 ถ.บ้านบน ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร 

14,490,000 14 

4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็ง
พรไพโรจน์  

ท าน้ าแข็งซองได้วันละ 888 
ซอง  

305/1 ม.3 ถ.
ปากน้ า-ชุมพร ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

5,800,000 8 

5 บริษัท อุตสาหกรรมห้องเย็น
ประมงหลังสวน จ ากัด  

ท าน้ าแข็งซอง ได้วันละ 
356.52ซอง  

305 ม.1 ต.
ปากน้ า อ.หลัง
สวน  

7,550,000 11 

6 บริษัท น้ าแข็งเพ็ญพรรณ 
จ ากัด  

ท าน้ าแข็งซอง ได้วันละ 
584 ซอง  

400/74 ม.8 ถ.
ชุมพร-ปากน้ า ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

22,544,251 7 

7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็ง
ชาวประมงชุมพร  

ท าน้ าแข็งวันละ 1760 
ซอง  

71/1 ม.3 ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร 

4,100,004 16 

8 บริษัท นันทผลพานิช จ ากัด  ผลิตน้ าแข็งซอง ได้วันละ 
230 ซอง และผลิตน้ าแข็ง
ก้อนเล็ก ได้วันละ 43 ตัน  

10 ถ.ปรมินทร
มรรคา ต.ท่า
ตะเภา อ.เมือง
ชุมพร  

12,030,000 4 

9 บริษัท หลังสวนสหการประมง 
จ ากัด  

ท าน้ าแข็ง  74 ม.6 ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

6,950,000 20 

10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงน้ าแข็ง
สุชาดา  

ผลิตน้ าแข็งซอง ก าลังการ
ผลิต1,400 ซอง/วัน  

ม.1 ถ.ชุมพร-
ปากน้ า ต.ท่ายาง 
อ.เมืองชุมพร  

37,000,000 3 

11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคปฐม
พงษ์ กรุ๊ป  

ท าน้ าแข็งซอง  95 ม.6 ถ.
สาธารณะ
ประโยชน์ ต.
ปากน้ า อ.หลัง
สวน  

17,000,000 
 

 
 
 

16 
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ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 

12 เกียรติเพ่ิมพูน  ท าน้ าแข็งก้อนเล็กและน้ า
ด่ืม  

166/15-16 ซ.
แม่น้ าท่าตะเภา 
ถ.ปรมินทรมรรคา 
ต.ท่าตะเภา  
อ.เมืองชุมพร 

2,500,000 4 

13 ธาดา  ผลิตน้ าแข็งก้อนเล็ก  39/1 ม.5 ถ.สวี-
บ่อคา ต.นาโพธิ์ 
อ.สวี  

7,400,000 5 

14 บริษัท ชุมพร อ.อาริยา 
จ ากัด  

ท าน้ าแข็ง  114 ม.8 ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

21,000,000 10 

15 โชคดี ยูนิต  ผลิตน้ าแข็งก้อนเล็กเพ่ือ
จ าหน่าย  

ม.7 ต.วิสัยเหนือ 
อ.เมืองชุมพร  

19,040,000 9 
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เอกสารแนบ 7 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 นายอิทธิพัทธ์ ตันประเสริฐกุล การท าผลิตภัณฑ์

จากวัสดุเหลือใช้ที่
มิได้ระบุไว้ในล าดับ
ใ ด ( อั ด เ ป ลื อ ก
มะพร้าว)  

9/7 ม.1 ต.ขุน
กระทิง อ.เมือง
ชุมพร 

350,000 5 

2 บริษัท ไทยเนเชอรัล ไฟเบอร์ส จ ากัด  ผลิตเส้นใยมะพร้าว 
และผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากเส้นใยมะพร้าว  

99 ม.14 ถ.
เพชรเกษม ต.นา
สัก อ.สวี 

20,800,000 18 

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะโชคชุมพรเส้น
ใย  

ผลิตเส้นใยมะพร้าว  120 ม.6 ถ.
เพชรเกษม ต.ทุ่ง
คา อ.เมืองชุมพร 

2,100,000 12 

4 กาญจนา ใยมะพร้าว  ใยมะพร้าว  1988 ม.5 ต.นา
โพธิ์ อ.สวี  

1,100,000 6 

5 นายภัควัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ ผลิตเส้นใยมะพร้าว  62/3 ม.3 ต.ทุ่ง
คา อ.เมืองชุมพร 

7,000,000 9 

6 นางสาวสมลักษณ์ วุฒิวิริยางค์ ผลิตเส้นใยมะพร้าว  74 ม.3 ซ.กม.
488 ถ.เพชร
เกษม ต.ท่าข้าม 
อ.ท่าแซะ 

1,155,000 9 

7 นายยุทธพล ล้อกิตติกูล ผลิตเส้นใยมะพร้าว  21/2 ม.2 ถ.
สถานีอนามัย
คลองน้อย ต.สวี 
อ.สวี 

2,100,000 13 

8 ธนภรณ์เส้นใยมะพร้าว  ผลิตเส้นใยมะพร้าว  39/2 ม.6 ถ.สวี-
บ่อคา ต.ท่าหิน 
อ.สวี  

3,050,000 8 

9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินหลงใยมะพร้าว  ท าเส้นใยมะพร้าว  215 ม.12 ถ.ท่า
แซะ-สะพลี ต.ท่า
แซะ อ.ท่าแซะ 

12,000,000 24 

10 NG Coconut Fiber  ท าเส้นใยมะพร้าว  101 ม.11 ต.วัง
ตะกอ อ.หลังสวน 

8,700,000 8 

11 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กวางไทยสามรุ่ง  ผลิตเส้นใยมะพร้าว  152 ม.3 ถ.หลัง
สวน-บางมะพร้าว 
ต.บางมะพร้าว อ.
หลังสวน 

3,050,000 8 
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เอกสารแนบ8 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
การบรรจุภาชนะน้ ามันพืช
บริสุทธิ์  

296 ม.2 ถ.
เพชรเกษม 
ต.สลุย อ.ท่าแซะ  

33,000,000 12 

2 บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 
จ ากัด  

การบรรจุสินค้าท่ัวไป  ม.4 ต.ครน อ.สว ี 124,511,441 17 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ 

จ ากัด  
ท าน้ ามันพืชให้บริสุทธิ์  250 ม.12 ถ.

เพชรเกษม ต.ค
รน อ.สวี  

700,000,000 35 

ล าดับ ชื่อโรงงาน ประกอบกิจการ สถานที่ตั้ง เงินทุน(บาท) คนงาน 
1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพพัฒนา  อบสัตว์น้ าโดยไม่มีการล้าง

และต้ม  
19/3 ม.9 ต.ท่า
ยาง อ.เมืองชุมพร 

6250000 30 

2 เอส พี ฟิชเชอร์รี่ โปรดักฟู๊ด  ล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง 
และแปรรูปสัตว์น้ า  

400/85 ม.8 ต.
ปากน้ า อ.เมือง
ชุมพร  

13000000 157 

3  นางสาวปริชาติ บุญส่งแก้ว ฆ่าล้างช าแหละไก ่ 62/1 ม.1 ต.
ตากแดด อ.เมือง
ชุมพร  

4640000 8 

4 นายหัตถธา หนูสวัสดิ์ อบสัตว์น้ าโดยไม่มีการล้าง
และต้ม  

48/2 ม.9 ต.ท่า
ยาง อ.เมืองชุมพร 

3900000 9 

5 แพรวรวุฒิ  อบปลากะตักโดยไม่มีการ
ล้างและต้ม  

ม.1 ถ.ปากตะโก 
ต.ปากตะโก อ.ทุ่ง
ตะโก 

1300000 15 

6 บริษัท พิษณุมณฑณ์ ฟู้ด โปร
ดักส์ จ ากัด  

การล้างช าแหละ แกะสัตว์
หรือผลิตผลทางการเกษตร  

11/1 ม.9 ต.ท่า
ยาง อ.เมืองชุมพร 

23000000 200 
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ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุน และคนงานทั้งหมด แยกตามเงินทุน ปี 2562 

รายการ จ านวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม้า 
รวมโรงงานขนาดเล็ก 
(ไม่รวมโรงสีข้าว) 
(เงินทุนน้อยกว่าเท่ากับ 10 ล้าน) 

292 1,072.09 1,882 727 2,609 159,682 

รวมโรงงานขนาดกลาง 
(ไม่รวมโรงสีข้าว) 
(เงินทุนมากกว่า 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้าน
บาท) 

172 5,176.88 3,458 3,100 6,558 226,542 

รวมโรงงานขนาดใหญ่ 
(ไม่รวมโรงสีข้าว) 
(เงินทุนมากกว่าเท่ากับ 100 ล้าน) 

42 12,301.21 2,773 1,270 4,043 475,584 

รวมโรงงานทั้งหมด 506 18,550.18 8,113 5,097 13,210 861,808 
 

     ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุน คนงาน จ าแนกเป็นอ าเภอในจังหวัดชุมพร ปี 2562 

ที ่ อ าเภอ จ านวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม้า 

1 เมืองชุมพร 171 3,283.71 2,350 2,269 4,619 204,551 

2 ท่าแซะ 84 4,091.45 1,674 583 2,257 210,841 

3 ปะทิว 59 3,617.45 1,159 727 1,886 112,768 

4 หลังสวน 81 2,247.18 973 495 1,468 91,146 

5 ละแม 49 980.52 730 265 995 28,441 

6 พะโต๊ะ 3 455.59 37 16 53 16,613 

7 สว ี 42 3,310.63 841 332 1,173 136,917 

8 ทุ่งตะโก 17 563.64 349 410 759 60,530 

รวม 506 18,550.17 8,113 5,097 13,210 861,807 
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ตารางแสดงจ านวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม จังหวัดชุมพร ปี 2562 

ที ่ หมวดอุตสาหกรรม จ านวน เงินทุน 
จ านวนคนงาน 

แรงม้า 
ชาย หญิง รวม 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 7 653.13 163 118 281 3,859 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 137 8,896.06 3,069 2,278 5,347 539,341 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 5 118.14 32 11 43 1,198 
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 11 74.80 92 31 123 3,280 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย - - - - - - 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง - - - - - - 
7 อุตสาหกรรมไม้และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
37 1,345.35 1,632 811 2,443 47,321 

8 อุตสาหกรรมฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน 

3 42.20 151 3 154 385 

9 อุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 

1 4.30 5 6 11 93 

10 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ - - - - - - 
11 อุตสาหกรรมเคมี 4 222.25 38 23 61 1,631 
12 อุตสาหกรรมปิโตเลียมเคมี

และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
15 465.80 126 16 142 18,916 

13 อุตสาหกรรมยาง 22 2,185.25 721 410 1,131 54,093 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 7 82.30 83 13 96 1,908 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 31 503.40 365 99 464 5,277 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 11 84.01 69 18 87 1,584 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

โลหะ 
- - - - - - 

18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 6 4.94 47 - 47 686 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า - - - - - - 
20 อุตสาหกกรมขนส่ง 13 355.15 338 80 418 1,418 
21 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 196 3,513.10 1,182 1,180 2,362 180,819 

รวม 
506 18,550.1

8 
8,113 5,097 13,210 861,809 

  ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
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3.2.2 การเหมืองแร่ 
                      จังหวัดชุมพร มีชนิดแร่ที่ได้รับการอนุญาตประทานบัตร  มี ๓ ชนิด ได้แก่แร่หินอุตสาหกรรม        
แร่ทรายแก้ว และแร่ดีบุก 

   ในปี 2562  แร่ที่มีการผลิต คือ แร่หินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง รวม 1,731,660.38 เมตริกตัน  
และมีแร่ทรายแก้ว รวม 335,343.00 เมตริกตัน 

 

ฝ่ายทรัพยากรธรณีออกสัมปทานให้ผู้ประกอบการจังหวัดชมุพร ปี 2562 

 

ที ่ กิจกรรม ปี 2562 
1 ผู้ประกอบการ (ราย) 4 
2 การออกสัปทานบัตร (แปลง) - 
3 ค าขอประทานบัตร (แปลง) 9 
4 โรงโม่ย่อยหิน(โรง) 5 

 

ตารางแสดงชนิดแร่ ที่ส ารวจพบในจังหวัดชมุพร แยกเป็นรายอ าเภอ ปี 2562 

 
อ าเภอ ชนิดแร่ที่ส ารวจพบ 

เมืองชุมพร หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสาหกกรมก่อสร้าง) 
สว ี หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสาหกกรมก่อสร้าง) 

หลังสวน - 
ปะทิว หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสาหกกรมก่อสร้าง) 
ท่าแซะ หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน(เพ่ืออุตสาหกกรมก่อสร้าง) 
ละแม - 
พะโต๊ะ - 
ทุ่งตะโก ทรายแก้ว 
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ปริมาณแร่ที่ผลิต (เมตริกตัน) ปี พ.ศ. 2562 

เดือน 
ชนิดแร่ 

หมายเหตุ หินอุตสาหกรรมชนิดปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ทรายแก้ว 

มกราคม                                233,636 15,618  
กุมภาพันธ ์ 183,493 7,692  
มีนาคม 142,048 7,692  
เมษายน 125,971 7,755  

พฤษภาคม 157,560 9,974  
มิถุนายน 50,448 21,710  
กรกฎาคม 10,369,22 31,300  
สิงหาคม 43,107 24,700  
กันยายน 47,102.14 2,650  
ตุลาคม 158,422.64 -    

พฤศจิกายน 163,113.16 1,600  
ธันวาคม 143,717.29 5,500  

รวม 1,498,987 134,705  

            ที่มา  :  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 

 

ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุน คนงาน จ าแนกเป็นอ าเภอในจังหวัดชุมพร ปี 2562 
ที ่ อ าเภอ จ านวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม้า 

1 เมืองชุมพร 179 3,295.006 2,543 2,363 4,906 204,725 

2 ท่าแซะ 85 4,134.236 1,739 604 2,343 210,033.9 

3 ปะทิว 60 3,620.104 1,186 727 1,913 112,768.3 

4 หลังสวน 85 2,278.081 1,042 510 1,552 91,146.33 

5 ละแม 48 982.064 741 270 1,011 28,051.04 

6 พะโต๊ะ 4 458.650 40 17 57 16,612.7 

7 สว ี 40 3,168.438 867 320 1,187 136,634.4 

8 ทุ่งตะโก 17 564.132 353 410 763 60,530.05 
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รวม 518 18,500.71 8,511 5,221 13,732 860,501.72 

    ตารางแสดงจ านวนโรงงาน เงินทุน คนงาน จ าแนกเป็นอ าเภอในจังหวัดชุมพร ปี 2562 
ที ่ อ าเภอ จ านวน เงินทุน ชาย หญิง รวม แรงม้า 
1 เมืองชุมพร 1 22,000,000 17 - 17 2,013 
2 ท่าแซะ 1 100,000,000 45 11 56 2,831.50 
3 ปะทิว 1 3,995,000 48 5 53 2,365 
4 หลังสวน 1 70,000,000 6 1 7 800.50 
5 ละแม - - - - - - 
6 พะโต๊ะ - - - - - - 
7 สว ี 1 70,000,000 5 - 5 919 
8 ทุ่งตะโก - - - - - - 

รวม 5 265,995 121 17 138 8,929 
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ส่วนท่ี 4 
บทบาทของส านักงานพาณิชย์จังหวัดในการด าเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 
    กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความแข็งแกร่ง 

ทางเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรระดับรากหญ้าไปจนถึงภาคธุรกิจการค้า สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและส่งเสริม ให้
ผู้ประกอบการธุรกิจภายในประเทศ มีความแข็งแกร่ง มีความสามรถในการแข่งขันมากขึ้น  และคุ้มครองผู้บริโภคให้
ได้รับความเป็นธรรม  อ านาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกี่ยวข้องกับงานด้านการพาณิชย์ กิจการทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับการพาณิชย์ และงานด้านการส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือบ้าน รวมทั้งการซื้อขายและการ
แลกเปลี่ยนสินค้า การควบคุมและส่งเสริมเกี่ยวกับกิจการการค้าและการประกันภัย และงานด้านทรัพย์สิน  
ทางปัญญา 

 

 4.1  ยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 
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4.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  (ยผ.) 
1.1 จัดท ายุทธศาสตร์และบูรณาการยุทธศาสตร์การค้าของจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องและเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์กระทรวง และนโยบายรัฐบาล 
1.2 จัดท าแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการค้าในระดับ

จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
1.3 เป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และบริการให้ค าปรึกษา

แนะน า เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าและระบบเตือนภัยของจังหวัด 
2. กลุ่มก ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (กศ.) 

2.1 ก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการจัดระเบียบการค้า การตลาด ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจการค้า การตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด 

2.2 ก ากับ ดูแล ราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ด าเนินการเพื่อเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้า
และบริการในราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง 

2.3 ก ากับ ดูแล การค้าของจังหวัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสริมสร้างจริยธรรมและมาตรฐาน
ทางการค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ 

3. กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.) 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ ผู้ส่งออก สถาบันการค้า ผู้ประกอบการ 

SMEs ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างกลุ่มธุรกิจการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ การจัดหาและขยายตลาด เพ่ิมศักยภาพด้านการค้า 
และการตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัด 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า 
การให้บริการและความสะดวกทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน  การค้าผ่านแดน และโลจิสติกส์ เพ่ือขยายการค้า
และการตลาด 

3.3 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ จากภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  

3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 
4. กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า (ทอ.) 

4.1 วิเคราะห์ วินิจฉัย ให้ความเห็นและสั่งการเกี่ยวกับการจะทะเบียนธุรกิจ หลักประกันทางธุรกิจ พัฒนา
ส่งเสริมและพิจารณาอนุญาต การอนุมัติการประกอบการค้าข้าว คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การน าเข้าส่งออกสินค้าและอ่ืนๆ 

4.2 บริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลบริการข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน หลักประกันทางธุรกิจ และ
ข้อมูลธุรกิจอ่ืนๆ 

4.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชี และหลักประกันทางธุรกิจให้ธุรกิจ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชี
ส านักงานบัญชี ด าเนินการจัดท าบัญชีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างศักยภาพตลอดจนความน่าเชื่อถือใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

4.4 วิเคราะห์ วินิจฉัย ให้ความเห็นและสั่งการจะทะเบียน/รับแจ้งข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในภูมิภาค 

4.5 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บท.)  
              5.1  งานธุรการและสารบรรณของส านักงาน  
              5.2  งานงบประมาณและการเงิน 
              5.3  งานพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ 
              5.4  บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากร และงานสวัสดิการ 

              5.5  รับข้อร้องเรียน เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับภารกิจของส านักงานการบริการ การปฏิบัติงานของ 
             เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประสานการปฏิบัติ และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
              5.6 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
              5.7 งานพิธีการและงานกิจกรรมพิเศษ 
              5.8 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.3  แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
 

 1. วิสัยทัศน์ 
              “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” 
  

 2. พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
 1) พันธกิจ 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิง
คุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
             - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 

- เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ 
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชน 

 2) เป้าประสงค์รวม 
 - สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 

- การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
- ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
  พอเพียง 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความพร้อมและทัน 
  เหตุการณ ์
- ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 
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         3) ประเด็ดยุทธศาสตร์ 
- การพัฒนาเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
- การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาแบบ  
  ประชารัฐ  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด ได้ประสานการจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าจังหวัดชุมพร โดยในปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดชุมพร ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาจังหวัด ดังนี้   

1. งานตามนโยบายเฉพาะกิจเร่งด่วน 

       งานติดตาม/ประเมินสถานการณ์สินค้า 

       - ดูแลเรื่องราคาสินค้าเกษตรตามฤดูกาล และท่ัวไป 
                      - ดูแลค่าครองชีพประชาชน และรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค 

 - ติดตามและรายงานสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 - สุกรมีชีวิต/สุกรช าแหละ ติดตามและรายงานสถานการณ์สินค้าเป็นประจ าทุกวันพุธของสัปดาห์ 

และประชาสัมพันธ์ตามประกาศของส านักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแจ้งประกาศส านักงาน  
เรื่องราคารับซื้อ และราคาจ าหน่ายสุกร เนื้อสุกรช าแหละแนะน า ให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร ผู้จ าหน่ายส่ง และ  
ผู้จ าหน่ายปลีกให้จ าหน่ายไม่เกินราคาแนะน าในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 

- ไก่สด/เนื้อไก่ช าแหละ ติดตามและรายงานสถานการณ์สินค้าไก่มีชีวิต และไก่ช าแหละเป็นประจ า 
                     ทุกสัปดาห์ 

- ไข่ไก่ ติดตามและรายงานสถานการณ์ไข่ไก่เป็นประจ าทุกวัน 
 

2. งานนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
2.1 การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชน 

- จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นประจ าทุกสัปดาห์  
เพ่ือสอดส่องดูแลมิให้ผู้ประกอบการค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินควรและกักตุนสินค้า 

2.2 มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร 
- มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

- ปาล์มน  ามัน 
- ร่วมกับคณะท างานตรวจสอบสต็อกน้ ามันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด โดยมี มณฑลทหารบก  

ที่ 44 จังหวัดชุมพร  กอ. รมน. ชุมพร  ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และสภาเกษตร
จังหวัดชุมพร ตรวจสต็อกคงเหลือน้ ามันปาล์มโรงสกัด/โรงกลั่น จ านวน 36 โรง ประจ าปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดดังนี้   
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ครั้งที่ วันที่ด าเนินการ ปริมาณน้ ามันคงเหลือ (ตัน) การเปลี่ยนแปลง (ตัน) /ร้อยละ 

1 29 - 30 ต.ค. 2561 35,611.069 (+) 453.351 /1.29 

2 28-29 พ.ย. 2561 45,207.479 (+) 9,596.410 /26.95 

3 24 - 25 ธ.ค. 2561 51,485.761 (+) 6,278.282/13.89 

4 29 - 30 ม.ค. 2562 51,866.166 (+)308.405 / 0.74 

5 26 - 27 ก.พ. 2562 52,174.389 (+) 308.223 / 0.59 

6 27 - 28 มี.ค. 2562 52,419.875 (+) 245.486 / 0.47 

7 24 - 25 เม.ย. 2562 50,775.151 (-) 1,644.724 / 3.14 

8 พ.ค. 2562 - ตรวจเป็นรายสัปดาห์ 

9 มิ.ย. 2562 - ตรวจเป็นรายสัปดาห์ 

10 23 - 24 ก.ค. 2562 52,139.710 (+) 18,414.280 / 54.60 

11 28 - 29 ส.ค. 2562 63,456.170 (-) 11,316.460/21.70 

12 25-26 ก.ย. 2562 60,453.958 (-) 3,002.212 / 4.73 
 

- ติดตามและรายงานราคาปาล์มทะลายและน้ ามันปาล์มดิบผ่านระบบ http://www.dit.go.th/chumpon  
และจัดท าบริการข่าวประชาสัมพันธ์ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร ผ่านระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดและจัดส่งผ่าน application line เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

- ยางพารา 

  - ติดตามประเมินสถานการณ์ รายงานราคายางพาราและจัดท าบริการข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร ผ่านระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชย์จังหวัดและจัดส่งผ่าน  application line 
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

3. งานตามแผนงาน / โครงการที่ส าคัญ 
 3.1 แผนงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง / กรม 

   - กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินการโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก โดยความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ร้านค้าต่างๆ ในพ้ืนที่จัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพ่ือลด
ภาระค่าครองชีพและเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชน และเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกใน
ท้องถิ่น  
   ทั้งนี้ โดยจังหวัดชุมพร มีผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จ านวน 45,526 คน กระจายในพื้นที่ 8  อ าเภอ  
70 ต าบล  737 หมู่บ้าน กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ เพ่ือรองรับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้ด าเนินการประสานร้านค้า
เข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 493 ร้านค้า  

http://www.dit.go.th/chumpon
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4. การเตรียมความพร้อมของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด / ภูมิภาค เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) เพ่ือให้
ค าแนะน าและข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 

- ประสานเอกสารข้อมูล/แผ่นพับเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ น ามาเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป  

 
5. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด  

                        - จัดท าข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเดือนละครั้ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://chumphon.moc.go.th 
พร้อมทั้ง Update ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ประชาชน ประกอบการตัดสินใจด้านการค้าขาย การลงทุน ด้าน
การพาณิชย์และธุรกิจ รวมทั้งเป็นประโยชน์ทางการเรียน  
ของนักเรียน นักศึกษามีข้อมูล 
 

6. งานก ากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
6.1  การรักษาระดับสินค้า 

(1)  ตรวจสอบและติดตามภาวะราคา  
- ตรวจสอบและติดตามภาวะราคาสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ทุกวันพุธและบันทึกข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลสินค้าเกษตร (สก.10) รายงานทุกวัน 
- ตรวจสอบและติดตามภาวะราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคทุกวันศุกร์ และบันทึกข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลสินค้าอุปโภค-บริโภค 
(2)  ติดตามและประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 

ส านักงานฯ ด าเนินการจัดเก็บราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา กาแฟ 
มะพร้าว และผลไม้ที่ส าคัญของจังหวัดชุมพร ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง มังคุด และเงาะ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้ม พร้อมทั้งรายงานให้กับกระทรวงฯ ทราบ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด  

6.2 การก ากับดูแลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 
- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ และตรวจสอบ

การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการเป็นประจ าทุกเดือน และด าเนินการติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคา
สินค้าและบริการอย่างใกล้ชิด และแจ้งข้อมูลให้กรมการค้าภายในทราบเป็นระยะๆ  อย่างต่อเนื่อง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร  

6.3 การก ากับดูแลร้านค้าก๊าซหุงต้ม โดยรับแจ้งราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) 
หรือตามท่ีกรมพัฒนุรกิจพลังงานก าหนดเป็นประจ าทุกเดือน 

6.4 การก ากับดูแลและด าเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งส านักงานฯ ให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ
ที่มาติดต่อด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 

http://chumphon/


-98- 
 

หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ป ี2562 

  

6.5 โครงการธงฟ้า 
  - จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชุมพร จ านวน 8 ครั้ง ( โครงการจังหวัดพบประชาชน 8 ครั้ง ) ได้จัดไป
แล้วจ านวน 8 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 อ.พะโต๊ะ / ครั้งที่ 2 อ.ทุ่งตะโก/ครั้งที่ 3 อ.ปะทิว/ครั้งที่ 4 อ.สวี/ครั้งที่ 5            
อ.หลังสวน /ครั้งที่ 6 อ.ท่าแซะ/ครั้งที่ 7 อ.เมืองชุมพร/ครั้งท่ี8 อ.ละแม 

                     - ตลาดต้องชม/ตลาดริมทาง ปี 2562 

                       ตลาดต้องชม   มี  4 ตลาด  ได้แก่  
                       1. ตลาดปากน้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เปิดวันเสาร์ เวลา 14.00-20.00 น.  

                       2. ตลาดใต้เคี่ยม อ.ละแม  จ.ชุมพร เปิดวันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.   

                       3. ตลาดพ่อตาหินช้าง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

                       4. ตลาดริมน้ าเนินทอง อ.สลุย จ.ชุมพร เปิดวันเสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. 

 - ตลาดริมทาง ตลลาดชุมชน มี 1 ตลาด ได้แก่ 

1. ตลาดพ่อตาหินช้าง  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  

          7. งานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ชั้น 3 พร้อมจัดท าเอกสารที่

ก าหนดไว้เผยแพร่ โดยข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

8. การจัดท าข้อมูลการค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเดือนละครั้ง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://chumphon.moc.go.th/?pv=86 

พร้อมทั้ง Update ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจและประโยชน์ทางการเรียน 

- จัดท าดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัดรายเดือน (CPI) เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนผู้สนใจได้ทราบความเคลื่อนไหวของภาวะราคาสินค้าและบริการในจังหวัด  

   - จัดท าบริการข่าวตลาด เผยแพร่ข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพทุกวันพุธของสัปดาห์ 
ประชาสัมพันธ์ผ่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายอ าเภอทุกอ าเภอ และสถานีวิทยุทุกสถานี 

   - ติดตามและรายงานภาวะราคาสินค้าเกษตร และจัดท าบริการข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์สินค้าเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัดชุมพร ผ่านระบบเว็บไซต์ส านักงานพาณิชย์จังหวัด https://chumphon.moc.go.th/?pv=86 และจัด

ส่งผ่าน application line เป็นประจ าทุกสัปดาห์  
- ส านักงานฯ ได้จัดท าข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ในการประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน ผู้ประกอบการและนักเรียน นักศึกษา ในการวิเคราะห์ด้านการตลาด การค้า 
การลงทุน และการพาณิชย์ของจังหวัดชุมพร สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ส านักงาน https://chumphon.moc.go.th/?pv=86 
หัวข้อ“ธุรกิจและการลงทุน” เลือก “ข้อมูลการตลาดประจ าปี”  

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

https://chumphon.moc.go.th/?pv=86
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ส่วนที ่๕ 
สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 

**************** 

ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  ๕.๑ ด้านการเกษตร 

         ก.  ปัญหาด้านการผลิต 
   ๑ ) ปัญหาด้านการปลูกพืชไม่ เหมาะกับที่ดิน ปัญหานี้พบว่าเกษตรกรในบางพ้ืนที่ท า 
การเพาะปลูก โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมของดิน 
  2) เกษตรกรยังใช้วิธีเพาะปลูกไม่ถูกต้อง ไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ ท าให้ผลผลิตที่ได้รับต่อไร่ 
ไม่สูงเท่าที่ควร 

 3) เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรายย่อยมีเงินลงทุนน้อย และมักจะใช้แหล่งเงินกู้ 
นอกระบบ เช่น พ่อค้า หรือนายทุน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยสูง ท าให้มีหนี้สินมาก 
                       4) ปริมาณของผลผลิตไม่มีความแน่นอน  เพราะต้องอาศัยธรรมชาติ หากสภาพอากาศ
เอ้ืออ านวย ปริมาณผลผลิตก็จะมีมา แต่หากประสบกับภาวะแห้งแล้งหรือภัยธรรมชาติ ก็จะท าให้ ผลผลิตมีน้อย 
                       5) เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตที่ ดี มักใช้ราคาในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน 
การเพ่ิมการผลิตหรือลดการผลิต กล่าวคือ หากราคาผลผลิตในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง เกษตรกรก็จะเพ่ิมพ้ืนที่
ปลูกโดยไม่มีการพัฒนาด้านคุณภาพ) หากราคาตกต่ าก็จะลดการเพาะปลูก 
                       6) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความเอาใจใส่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน 
ด้านการผลิต และไม่สนใจน าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 
                       7) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
                       8) ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
                       9) ประสบภัยปัญหาอุบัติภัยจากธรรมชาติต่างๆ อยู่เป็นครั้งคราว 
                     10) ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าด้านการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น  
                     11) การเกษตรขาดการวิจัยและพัฒนา และการเข้าถึงการน าไปใช้ประโยชน์   
                      12) เกษตรกรใช้ราคาเป็นตัวก าหนดผลผลิต โดยไม่ปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต 

       ข.  ปัญหาด้านการตลาด   
                          ๑)  เกษตรกรไม่มีอ านาจในการต่อรอง ส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้ก าหนด  
                      2) เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถด้านการจัดการและการตลาดอันเป็นจุดอ่อนในการ
รวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง 
                      3) เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มผลิตและจ าหน่ายผลผลิต ท าให้ประสบปัญหาในการน าผลิตผล
ทางการเกษตรออกจ าหน่าย 
 4) ปัญหาปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอน รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน จึงท าให้ถูก
กดราคา และเกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาได้ 
                      5) การจ ากัดพ้ืนที่เพาะปลูก โดยการควบคุมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้บริโภคเพ่ือความเป็นเสถียรภาพของราคา 
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 ค. แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ                            

                       ๑ ) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดเอกชนเป็นตลาดกลางการเกษตรประเภทต่างๆ  เช่น   
ตลาดข้อตกลงตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และตลาดประมูล สร้างระบบตลาดให้เกิดความเป็นธรรม 
                  ๒) ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันวิจัยการเกษตรเพ่ือการส่งออก  โครงการฝึกอบรมนักธุรกิจ
การเกษตรและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ผู้ผลิตให้สามารถด าเนินกิจการครบวงจร หรือสร้างเครือข่ายผลิต  
แปรรูป และจ าหน่าย 
                       ๓ ) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในแต่ละสาขาอาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
เพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้ ก าหนดอนาคตของอาชีพตนเองให้สอดประสานกับพ่อค้าในตลาด 
ซ้ือขายล่วงหน้า 
                       ๔) เกษตรกรต้องมีการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้และติดตามข้อมูลข่าวสารการผลิต  การตลาด 
สินค้าต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการผลิต  การตลาด และเพ่ือ 
การส่งออกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       ๕) พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีความรู้ความสามารถใน
กระบวนการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 
  6) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เป็นตลาดออนไลน์ หรือเป็นตลาดดิจิตอล 

         ๕.๒ ด้านการอุตสาหกรรม 

  ก.  ปัญหาด้านการผลิต  
       ๑ ) สิ่ งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน  เช่น  ไฟ ฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์  ยังไม่ เพียงพอ 

ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานดังกล่าว  เป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่ทันกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
                        ๒) อุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่  เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรใช้ผลผลิตสินค้าเกษตร 
เป็นวัตถุดิบในการผลิต บางฤดูกาลวัตถุดิบไม่เพียงพอกับการผลิต 
                        ๓) การขาดแคลนแหล่งเงินทุนและขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการแก้ไข  
ทั้งนีเ้นื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติและให้สินเชื่อ และนักลงทุนนอกพ้ืนที่ยังให้ความสนใจน้อย 
  ๔) การขาดแคลนแรงงาน เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด าเนินกิจการ 
ธุรกิจหลายแห่งจ าเป็นต้องหยุดด าเนินกิจการลงเพราะขาดแคลนแรงงาน  ซึ่งในปัจจุบันจะรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีความต้องการใช้แรงงานสูง 
                        ๕) เทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่มีมากับเครื่องจักรในอดีต ท าให้ขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาระดับ
เทคโนโลยีและน าไปสู่ปัญหาประสิทธิภาพในการผลิตต่ า สินค้าด้อยคุณภาพท าให้ขาดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในสินค้าท่ีผลิตได้ 

 ๖) ขาดปัจจัยพ้ืนฐานทางการลงทุนจ านวนมากที่ส าคัญ คือ ไม่มีท่าเรือพาณิชย์ ท่าเรือประมง 
ไม่เพียงพอ ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม                

 ข.  ปัญหาด้านการตลาด               

 ๑) อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก เช่น อาหารทะเลแช่แข็งและน้ าผลไม้กระป๋อง มีตลาดรองรับ
ที่แน่นอน แต่บางครั้งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าไม่เป็นที่ต้องการ ของตลาดต่างประเทศ  หรือมีสิ่งเจือปน 
ที่ต่างประเทศไม่ยอมรับ 
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 ๒) การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ส่วนใหญ่ยังไม่มีตลาดรองรับ ที่ชัดเจน ขาดความรู้
เรื่องการตลาด การออกแบบและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์   

                         ๓) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 

  ๔) ตลาดต่างประเทศหลายแห่งประสบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นในการ ตัดสินใจซื้อ  
จึงเน้นราคามากกว่าคุณภาพของสินค้า 

  5) ไม่มีการจัดแผนการตลาดและก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

  6) ติดตามสภาพตลาดปัจจุบันไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากเกิดแนวโน้มใหม่ๆตลอดเวลา 
ขาดการเก็บข้อมูลหรือวิจัยตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยน กลุ่มลูกค้า
หรือพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยน 

                            ค. แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ    
                           ๑) เร่งรัดให้มีการขยายสิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้เพียงพอกับความต้องการทั้งไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท ์และการสื่อสารทุกชนิด 
                         ๒) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกต่อไป 
                         ๓) ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรมให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                         ๔) ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร อย่างจริงจัง 
                         ๕) พัฒนาฝีมือแรงงานให้สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้นและเสริมสร้าง
แนวความคิดในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
                         ๖) ผู้ประกอบการควรจะพัฒนาระบบการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานสากล (ISO) เพราะใน
อนาคตจะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการกีดกันทางการค้าของตลาดต่างประเทศ 

  ๗) ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนาสินค้าของตนให้มีการความหลากหลายเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และเพ่ือหลีกเลี่ยงคู่แข่งขัน ในการจ าหน่ายสินค้าส าหรับบางตลาด 
                         ๘) สร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวและชุมชน  โดยแนะแนวอาชีพทดสอบ
ความถนัดทางอาชีพ ฝึกอาชีพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและจัดท าข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงาน 
 9) ผู้ประกอบการควรสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ เช่น สร้างคุณค่าเพ่ิมกับตัวผลิตภัณฑ์
หรือบริการ โดยท าให้คุณภาพหรือคุณสมบัติใช้งานที่ดีข้ึน และมีความคงทนแข็งแรงมากข้ึน 
  10) ผู้ประกอบการควรลดต้นทุนการผลิต 

5.3  สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  

๑. ดานสังคม 

                          - เด็กและเยาวชน  
๑.๑) องคกรและกลไกที่รับผิดชอบดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ยังขาดการ       

บูรณาการการท างานที่มีประสิทธิภาพ ท าใหเด็กและเยาวชนไรระเบียบวินัยขาด จิตส านึกสาธารณะ และความรู
สึกเกรงกลัวที่จะกระท าความผิด 
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                     ๑.๒) ในสังคมและชุมชนมีเด็กและเยาวชนที่อยูในวัยเรียนระดับมัธยม มีปญหาดานพฤติกรรม 
เบี่ยงเบนยาเสพติด ความกาวราวและพฤติกรรมทางเพศ ขาดความรับผิดชอบ ผูปกครองไมสามารถดูแลได  
อีกทั้งเด็ก และเยาวชนกลุมนี้จะชักน าใหเด็กที่อยูในระบบโรงเรียนมีพฤติกรรมในทางที่ผิด คนพิการและ 
ผูดอยโอกาส ในสถานการณทางสังคมพบวาคนพิการและผูดอยโอกาสเปนกลุมบุคคลที่ยังขาด โอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการเขาถึงสิทธิ บริการสวัสดิการตางๆของภาครัฐ ทั้งดานการแพทย การศึกษาอาชีพและสังคม      
สงผลใหคนพิการและผูดอยโอกาสขาดโอกาสในการเขาถึงสิทธิประโยชน ที่ตนเองพึงไดรับ ไมไดรับการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพท าใหไมสามารถพ่ึงตนเองได  

                       ๒. ดานการทองเที่ยว  
    การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวยังขาดแคลนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเปนมือ 

อาชีพแหลงบริการที่ไดมาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นใหนักทองเที่ยวประกอบกับเสนทางคมนาคม เขาสูแหลง 
ทองเที่ยวยังไมสะดวกรวมทั้งขาดการท าการตลาด และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  

             ๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติ  
     ประชาชนสวนใหญขาดความตระหนักความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และการมีสวนรวม 

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการบุกรุกแผวถางปาเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร สงผลให
ระบบนิเวศวิทยาขาดความสมดุลและเกิดความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ปาตนน้ า รวมทั้งพ้ืนที่ท ากินของราษฎรกับ 
แนวเขตปาที่ไมชัดเจนท าใหเกิดการทับซอนของที่ดิน  

๔. ด้านทรัพยากรประมง  
    ปริมาณสัตวน้ าลดลงเนื่องจากเรือประมงพาณิชย  ลักลอบเขามาท าการประมงในเขต 

๓,๐๐๐ เมตร ท าใหมีการจับสัตวน้ าขนาดเล็ก และสัตวน้ าที่เปนพอแมพันธุ จึงมีสภาพการท าการประมง           
ที่เกินศักยภาพท าใหชาวประมงมีรายไดลดลง และระบบนิเวศวิทยาเสื่อมโทรม  

๕.  ปาชายเลน  
     ปาชายเลนมีประโยชนในการปองกันการกัดเซาะชายฝง เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ าวัยออน 

และเปนที่อาศัยของสัตวน้ าตามธรรมชาติหลายชนิด ซึ่งประโยชนเหลานี้จะสงผลใหบริเวณที่มี ปาชายเลน           
ท าใหมีสัตวน้ าอุดมสมบูรณ เปนแหลงรายไดที่ส าคัญของชุมชนแตในปจจุบันพ้ืนที่ปาชายเลน มีปริมาณลดลง
เนื่องจากประชาชนขาดจิตส านึก และรูคุณคาของปาชายเลนจึงมีการบุกรุกเพ่ือใชพ้ืนที่ท าการเกษตรเพาะเลี้ยง
สัตวน้ าและที่อยูอาศัย  

๖. ดานการเกษตร  
    เกษตรกรประสบปญหาตนทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้นไดแก ปุย สารเคมีทางการเกษตร  

สงผลใหคุณภาพผลผลิตไมไดมาตรฐานประกอบกับผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันโดยเฉพาะประเภทไมผล  
ท าใหราคาผลผลิตตกต่ า ดังนั้นผลตอบแทนที่เกษตรควรไดรับจึงไมคุมคากับการลงทุน  

๗. ดานการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    การด าเนินชีวตในปจจุบันของครอบครัว และสังคมโดยเฉพาะสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร        

ซึ่งเปนสังคมเกษตรที่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวใชสารเคมี และปุยทุกชนิดในแปลงพืชปลูกพืชโดยไมไดค านึงถึงสภาพ
ของพ้ืนดิน แหลงน้ าและชนิดของพืชที่ปลูก แตจะค านึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับ อาศัยปจจัย การผลิตที่ตอง 
ซื้อหาจากภายนอกชุมชน และตางประเทศมากขึ้นทั้งปุย พันธุพืช พันธุสัตว สารเคมี และเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร กอใหเกิดภาวะตนทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ผลผลิตราคาตกต่ า สุขภาพของเกษตรกรทรุดโทรมและสภาพ        
แวดลอมเสื่อมโทรม  
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         การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้ งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ก าลังเผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่ งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งในระดับ Macro และ Micro ได้มีการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก และก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค โดยกระบวนการประชาคม ทั้ง 8 อ าเภอ และการส ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชน 
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
 จุดแข็ง (Strength) ประกอบด้วย 

1) มีศักยภาพด้านการเกษตรเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิ ต 
ปาล์มน้ ามันและยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง 
 2) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งด าน้ า สันทราย          
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนสถาน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 3) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการเกษตร 
 4) มีอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพร และประชาชน
โดยทั่วไป 
 5) มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชุมพร เช่น ประเพณีการแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง
เทศกาลวิ่งแหวกทะเลไปเกาะพิทักษ์ 
 6) มีศักยภาพของพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลอ่าวไทย ด้านจังหวัดชุมพร กับทะเลอันดามันด้านจังหวัด
ระนอง สามารถพัฒนาเป็น Land Bridge เชื่อมโยง 2 ฝั่งทะเลได ้
 7) มีต้นแบบของชุมชนเข้มแข็งที่สามารถบริหารจัดการชุมชมได้เอง รวมทั้งมีศูนย์เรียนรู้ทางด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จุดอ่อน (Weakness) ประกอบด้วย    

1) การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า เช่น สนามบินชุมพร  
   2) โครงสร้างพ้ืนฐานหลักไม่เพียงพอ เช่น ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการชลประทาน ระบบการ
ระบายน้ า 
   3) หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4) การพัฒนาทางด้านการเกษตรขาดการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เกษตรกร ภาคเอกชน
และภาครัฐ) ท าให้การพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขปัญหาไม่ เป็นรูปธรรมและขาดประสิทธิภาพใน               
การบริหารจัดการ 
 5) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเสื่อมโทรม ขาดการพัฒนาในลักษณะการบูรณาการความร่วมมือ        
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 6) มีการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 7) ขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 8) ขาดการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร ระบบการขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์เพ่ือการกระจายสินค้าได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 9) ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างทั่วถึง 
        10) ขาดแคลนแรงงาน ต้องพ่ึงพาแรงงานจากต่างประเทศ 
  

โอกาส (Opportunity) ประกอบด้วย 

 1) นโยบายของรัฐสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) รัฐบาลก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงที่ชัดเจน เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด           
แรงงานต่างด้าว การบุกรุกท าลายป่า 
 3) นโยบายพลังงานทดแทนเป็นโอกาสในการขยายการผลิตปาล์มน้ ามันและไบโอดีเซล 
 4) รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายประชาชน ประชาชน 
สถาบันการศึกษา 
 5) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมก าหนดให้จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดน าร่อง      
ด้านไบโอเทคโนโลยี (Bio City) 
 6) กระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภค เป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน        
และมีความปลอดภัย 
 7) นโยบายการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ การเร่งรัดมาตรการ และการกระตุ้น          
การท่องเที่ยวของรัฐบาล 

 
 อุปสรรค (Threat) ประกอบด้วย 

 1) นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม 
    2) ราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพร 
    3) กระแสบริโภคนิยมกระตุ้นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของภาคประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
    4) การเมืองระดับชาติขาดเสถียรภาพท าให้นโยบายการบริหารประเทศขาดความต่อเนื่อง 
    5) นโยบายของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 6) การเกิดปัญหาภัยธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 
 7) มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นปัญหาของโรคติดต่อและปัญหาอาชญากรรม 
 

 
----------------------- 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๖- 
 

ตารางแสดงแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ 

แหล่งธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

และศาสนสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ 

  หาดทรายรี 
  เขาเจ้าเมือง 
  หาดทุ่งวัวแล่น 
  หาดภราดรภาพ 
  หาดสะพลี 
  ปากน ้าหลังสวน 
  อ่าวทุ่งมะขาม 
  หาดอรุโณทัย 
  เกาะมัตรา 
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร 
  แหลมแท่น 
  เกาะแรด 
  หาดทรายรีสวี 
  บ่อน ้าร้อนถ ้าเขาพลู 
  น ้าตกทับช้าง 
  หาดผาแดง 
  วนอุทยานเขาพาง 
  วนอุทยานน ้าตกกะเปาะ 
  หาดบ่อเมา 
  เกาะง่ามใหญ่,  ง่ามน้อย 
  เกาะจรเข้ 
  เกาะไข ่
  หาดตะวันฉาย 
  น ้าตกเหวโหลม 
  แก่งบกไฟ 
  เกาะเสม็ด 
  ถ ้าแก้วโคร้า 
  หาดคอเขา 
  ถ ้าทิพย์ปรีดา 
  ถ ้าพิสดาร 
  ถ ้าเขาทะเลทรัพย์ 
   

  วัดถ ้าขวัญเมือง 
  วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย 
  วัดเทพเจริญ (ถ ้ารับร่อ) 
  วัดชุมพรรังสรรค์ รับร่อ 
  ถ ้าเขาเงิน 
  พระบรมธาตุสวี 
  วัดประเดิม 
  วัดนาสร้าง 
  ถ ้าเขาเกรียบ 
  ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว 
  วัดบรรพตวิสัย 
  พระธาตุมุจลิน 
  ถ ้าเขาขุนกระทิง 

 งานเทศกาลแห่พระแข่งเรือ 
 งานประเพณีขึ นถ ้ารับร่อ 
  

  ศาลเสด็จในกรมหลวง- 
  ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์
  ศาลพ่อตาหินช้าง 
  ศาลหลักเมือง 
  อนุเสาวรีย์ยุวชนทหาร 

 
 



-๑๐๗- 
 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   
    หาดทรายรี 

          อยู่ห่ างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร  ไปตามทางหลวงหมายเลข 
๔๑๑๙ และ ๔๐๙๘ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร หาดทรายรีเป็นชายหาดขนาด
ใหญ ่บริเวณหาดมีร้านอาหารริมหาดและบริเวณใกล้ๆแนวชายหาดเป็นที่ตั งของ
อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือไทยและเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรและ
จังหวัดใกล้เคียง 

 
    เขาเจ้าเมือง 

           ตั งอยู่ที่หมู่ ๗ ต้าบลหาดทรายรี อ้าเภอเมืองชุมพร อยู่ใกล้กับศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ หรืออยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร สามารถเดินทางจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง
เลียบริมทะเลประมาณ ๑ กิโลเมตร แยกขวาไปตามถนนลาดยาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร เลี ยวซ้ายขึ นเนินเขาอีก
ประมาณ ๔๐๐ เมตร จะถึงเขาเจ้าเมือง เป็นลานชมวิวอ่าวชุมพรตอนใต้ที่สวยงามมาก เพราะสามารถเห็นทิวทัศน์
ของอ่าวไทยได้ไกลและกว้างถึง ๑๘๐ องศา มีลานจอดรถกว้างขวาง และสาธารณูปโภคครบครัน สามารถเดินทางขึ น
ไปได้โดยสะดวก มีศาลาชมวิวซึ่งได้ประดิษฐานพระพุทธรูป  เพ่ือพุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา นอกจากนี ยังมี  
พระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพร ตั งอยู่บริเวณใกล้เคียงเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวชุมพร ซึ่งสมเด็จ
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
บนยอดเจดีย์ดังกล่าว 
 

        หาดทุ่งวัวแล่น 
          ตั งอยู่ที่หมู่ ๘ ต.สะพลี อ.ปะทิว(บริเวณอ่าวทุ่งวัวแล่น) อยู่ห่างจากที่ว่า
การอ้าเภอปะทิว ไปทางทิศใต้ประมาณ  ๑๘ กิโลเมตร โดยมีถนนลาดยาง
ตลอด อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปตามถนนอาภากร (ชุมพร-อ่าวทุ่งวัวแล่น) 
ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร หาดแห่งนี มีชื่อเรียกขานจากต้านานที่เล่าถึงความ
มหัศจรรย์ของเหล่าพรานที่พิชิตวัวป่าได้ ในขณะที่ก้าลังถลกหนังวัวอยู่นั นวัวป่า
กลับคืนชีพลุกขึ นวิ่งหนีเข้าป่าไปได้พรานจึงตั งชื่อหาดนี ว่า หาดทุ่งวัวแล่น 

         หาดทุ่งวัวแล่นเป็นหาดทราย ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรมี
หาดทรายสีขาวนวลละเอียดงดงามมากลักษณะหาดค่อยๆ ลาดเอียงลงทีละ
น้อยเหมาะส้าหรับพักผ่อนตากอากาศชายทะเลเล่นน ้าทะเลและทางตอนใต้ 
ของหาดนี บริเวณเชิงเขาโพธิ์แพะ จะมีแนวหาดหินใต้น ้า ซึ่งเป็นแหล่งด้าน ้าตื น
ที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร มีปะการังสาหร่าย ดอกไม้ทะเล 
ฟองน ้าและปลานานาชนิด  ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของ
นักท่องเที่ยวทั งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
 



-๑๐๘- 
 

   จุดชมวิวเขามัทรี 
อยู่บนเส้นทาง ชุมพร-ปากน ้า–หาดทราย ที่นี่เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยว

จุดชมวิวทิวทัศน์ ที่น่าสนใจอีก แห่งหนึ่งของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์  
ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นชุมชนปากน ้าชุมพรและชายหาดของทะเล
ชุมพร ที่สวยงามมาก ด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร      
ปางมหาราชลีลา มีลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพ ที่ก้าลังเป็น 
ที่นิยมในปัจจุบันในเมืองไทย ให้สักการะด้วย มองออกไปที่ชายทะเลชุมพร 

ด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพ มองจากบน เขาเห็นชุมชนปากน ้าชุมพรและชายหาดปากน ้าชุมพรเป็นชุมชนขนาดใหญ่
เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง 
  

   หาดสะพลี 
            ตั งอยู่ที่หมู่ ๔ ต.สะพลี อ.ปะทิว (บริเวณอ่าวสะพลี) อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอปะทิว   
ไปทางใต้ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ห่างจากอ่าวทุ่งวัวแล่น ไปทางทิศเหนือ ๒ กิโลเมตร มีถนนลาดยางเข้าถึง หรืออยู่
ห่างจากตัวเมืองชุมพร ไปตามถนนลาดยางสายชุมพร–สะพลี ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร 

   หาดสะพลี เป็นที่ตั งของหมู่บ้านชาวประมง ชื่อบ้านท่าเสม็ด เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มี
ชื่อเสียงในการท้ากะปิที่มีความอร่อยและน ้าปลารสเลิศเป็นที่รู้จักของชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี 
สามารถเลือกซื ออาหารทะเลตากแห้งได้ ณ ชุมชนแห่งนี และยังสามารถพักผ่อนตากอากาศชายหาดได้ไม่แพ้หาดอ่ืน 

   
   ปากน ้าหลังสวน 

            ตั งอยู่ที่ ต.ปากน ้า ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอหลังสวน ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นชุมชนของ
ชาวประมง ซ่ึงนอกจากจะมีท่าเทียบเรือและสะพานปลาแล้ว ชายหาดบริเวณปากน ้าหลังสวน ยังมีร้านอาหาร รีสอร์ท 
ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป เพ่ือการพักผ่อนในบริเวณนั นด้วย 
 

     อ่าวทุ่งมะขาม  
                             ตั งอยู่ที่หมู่ ๓ ต.หาดทรายรี อ.เมือง การเดินทางใช้เส้นทางสาย ๔๑๑๙ และ ๔๐๙๘ ผ่าน
หาดทรายรี เลี ยวขวาไปตามถนนลาดยางประมาณ  ๖ กิโลเมตร เลี ยวซ้ายตรงบริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  
ไปตามถนนลูกรังอีก  ๑  กม . ก็จะถึงอ่าวทุ ่งมะขามในและหากย้อนกล ับมาขึ  นถนนลาดยางแล้วตรงไปอ ีก
ประมาณ ๓ กิโลเมตร เลี ยวซ้ายตรงบริเวณป้ายบอกทางไปวัดโพงพางอีก ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงอ่าวทุ่งมะขามนอก 
ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร และ ๓๑ กิโลเมตร ตามล้าดับ 
          
 
 
 
 
 



-๑๐๙- 
 

โค้งอ่าวมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม ๒ วงวางเรียงกันกึ่งกลาง เป็นแหลมหิน ประกอบด้วยก้อนหินน้อย
ใหญ่วางตัวอย่างระเกะระกะแปลกตาเป็นจุดแบ่งเขตอ่าวทั งสองด้านเหนือคืออ่าวทุ่งมะขามใน มีหาดทรายสีขาว
ทอดตัวขนานอยู ่กับทิวมะพร้าว ยาวประมาณ ๑ กม. ถัดไปจากแหลมหินคืออ่าวทุ่งมะขามนอก มีโค้งอ่าวซึ ่ง
ประกอบด้วยหาดทรายสีขาวนวลทอดตัวยาวไปทางทิศใต้ประมาณ ๓ กม. ตลอดแนวชายหาดหนาแน่นไปด้วยต้น
มะพร้าว ตอนใต้สุดเป็นที่ตั งของวัดสุบรรณคูหาวารีวงศ์หรือวัดโพงพาง บริเวณวัดจะร่มรื่นอยู่ภายใต้เงามะพร้าว  
ด้านหลังวัดมีหน้าผาหิน ขนาดกว้างประมาณ ๓๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หันหน้าออกสู่ทะเล 

 
                      หาดอรุโณทัย                             

              
       ตั งอยู่ที่หมู่๑ บ้านปากน ้าตะโก ต.ปากตะโก อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอทุ่งตะโก
ประมาณ ๑๕ กม. ไปทางทิศตะวันออกหรือจะเดินทางไปสู่หาดแห่งนี ได้อย่าง
สะดวกอีกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ ประมาณ ๕ กม. แยกซ้าย
บริเวณสี่แยกเขาปีบ–ปากตะโก เข้าไปประมาณ ๑๐ กม. ก็จะถึงชายหาดที่ขาว
สะอาด กว้างใหญ่สวยงามเป็นแนวยาว ประมาณ ๖ กม. ถัดจากชายหาดขึ นไป 
จะหนาแน่นไปด้วยทิวสน ใกล้กันนั นเป็นที่ตั งของศาลเสด็จในกรมหลวง 

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้านข้างของศาลฯ มีซากเต่ามะเฟืองขนาดใหญ่บรรจุอยู่ในกรอบแก้ว ส่วนตามแนวชายหาดจนถึง  
ด้านเหนือของหาดเป็นแนวของต้นมะพร้าว มีสถานที่พักแรมที่ขึ นชื่อ และจากจุดนี สามารถเช่าเรือไปเที่ยวชมหมู่เกาะ
บริเวณหน้าอ่าวได้ เช่น เกาะพิทักษ ์เกาะคราม เกาะราวบันทัด เกาะมะพร้าว เป็นต้น 
 
                      เกาะมัตตรา 

 
    ตั งอยู่ที่หมู่ 1 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ๑๐ กม. 
มีชายหาดที่สวย ก้อนหินสีสรรแปลก เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีทรายสีขาวนวล      
มีแนวหินวางเรียงรายอยู่ประปราย ๒ แห่ง ทางตอนกลางฝั่งตะวันตก ๑ แห่ง 
เหมาะส้าหรับตั งแค้มป์พักผ่อนนอกจากนี ยังมีปูอาศัยอยู่จ้านวนมากซึ่งปู
ดังกล่าวจะมีเสียงร้องแปลกๆ เหมือนเสียงลูกไก ่จึงเรียกปูชนิดนี ว่า“ปูไก่” 

 

   เกาะแรด 
 
    เป็นเกาะซึ่งมีรูปร่างคล้ายแรด โดยสังเกตที่บริเวณหัวเกาะจะมีลักษณะ
คล้ายนอแรด เมื่อมองดูในระยะไกลจะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งอยู่ทางใต้ของ
ทะเลชุมพร  บริ เวณ รอบๆเกาะ เหมาะแก่การด้ าน ้ าชมความงาม  เช่น  
แนวปะการังท่ีสมบูรณ์และสวยงาม ดอกไม้ทะเลสีสวยสดและฝูงปลานานาชนิด 



-๑๑๐- 
 

 
   สวนสมเด็จพระศรีนครินทรช์ุมพร 

        ตั งอยู่ที่หมู่ ๘ ต.ท่ามะพลา อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอหลังสวน ๔ กม. หรือ
เดินทางจากจังหวัดชุมพร ไปตามถนนสายเอเชีย ๔๑ ถึงสี่แยกทางตันแล้ว
เลี ยวขวาไปตามถนนท่ามะพลา-หาดยาย ประมาณ ๓ กม.รวมระยะทางจาก
จังหวัดชุมพร ไปสวนสมเด็จฯ ประมาณ ๖๘ กม. เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะ
แก่การพักผ่อนหย่อนใจอยู่ใกล้แม่น ้าหลังสวนและวัดถ ้าเขาเงินชมความงาม
ของทัศนียภาพทั งภายในและบริเวณโดยรอบของสวนมีความร่มเย็นร่มรื่น
สามารถผ่อนคลายอารมณ์ให้หายเครียดจากภารกิจประจ้าวันได้อย่างดี  

 

                        แหลมแท่น 

   ตั งอยู่ที่หมู่ ๔ ต.ชุมโค อ.ปะทิว อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอปะทิว ไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ ๑๐ กม. เส้นทางเดียวกับทางไปหาดบ่อเมาแต่มีถนน
ลูกรังแยกเข้าไปอีกประมาณ  ๑ กม . และห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ      
๖๐ กม. แหลมแท่นเป็นเนินเขาเตี ยๆ ยื่นล ้าออกไปในทะเล มีลานหินใหญ่ที่
เรียบเหมาะส้าหรับนั่งพักผ่อนชมทัศนียภาพในอ่าวบ่อเมาได้อย่างชัดเจน 
ชายหาดทั่วไปของแหลมแท่นมีโขดหินสวยงาม เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีผู้
นิยมมาท่องเที่ยว และศึกษาสภาพหินตามธรรมชาติ ดูนก ตกปลา 

 
   หาดทรายรีสวี 

 ชายหาดที่สวยที่สุดในอ้าเภอสวี ตั งที่หมู่ ๘ ต.ท่าหิน เป็นหาดทรายขนาดใหญ่ทอดตัวยาว
ขนานกับทิวมะพร้าวที่มีอยู่มากมายในบริเวณนั น เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง     
โดยรถยนต์ได้อย่างสะดวก ตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ เส้นทางชุมพร-สวี เลี ยวซ้ายเข้าถนนลาดยางเส้นทางสวี-บ่อคา 
ระยะทางประมาณ ๖ กม. แล้วเลี ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ ๖ กม. 
 

   บ่อน ้าร้อนถ ้าเขาพลู 

     ตั งอยู่ที่หมู่ ๒ ต .สวนแตง อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ้าเภอละแมลงไปทางทิศใต้  ตามทางหลวงสาย ๔๑ ประมาณ  ๖ กม .
เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนเพชรเกษม ถึงทางแยก มีป้ายบอกทางเข้า
ถนนลาดยางตลอดสายเป็นบ่อน ้าร้อนที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติควรค่าแก่
การอนุรักษ์ มีลักษณะ เป็นบ่อน ้าพุร้อนเชิงเขา ๓ บ่อ ซึ่งบริเวณบ่อน ้าพุร้อน
ยังมีสภาพเป็นป่าที่ อุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและบนภูเขา 
จะมีถ ้าใหญ่ 

 
 
 



-๑๑๑- 
 

 
   น ้าตกทับช้าง 

   ตั งอยู่ที่หมู่ ๕ บ้านทับช้าง ต.ตะโก อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอทุ่งตะโก ไปทางทิศใต้ระยะทาง
ประมาณ ๒๓ กม. หรือเดินทางเข้าน ้าตกจากทางหลวงสาย ๔๑ ซึ่งจะมีทางแยกขวามือบริเวณป้อมต้ารวจสามหม้าย 
เขต อ.หลังสวน เข้าไปตามถนนลูกรังอีก ๑๕ กิโลเมตร รวมประมาณระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๕ กิโลเมตร 
น ้าตกทับช้างเป็นน ้าตกสองชั นที่สวยงามในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติคลอง  เพราะบริเวณโดยรอบของน ้าตกเป็นป่า
เขาที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน ้าล้าธาร ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นอกจากนี ยังเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ธรรมชาติและสัตว์ป่า
อาศัยอยู่ชุกชุมมาก 

    หาดผาแดง 

 อยู่ถัดจากหาดภราดรภาพไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร หาดผาแดงเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่
แปลกตาอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นหน้าผาดินแดงสูงประมาณ ๑๐ เมตร จากบริเวณนี สามารถนั่งชมความงามของ
ทะเล เกาะแก่ง และหาดทรายบริเวณนั นได้อย่างทั่วถึง ด้านล่างมีหาดหินที่ประกอบด้วยก้อนหินต่างๆ สวยงามมาก 

 
   วนอุทยานเขาพาง  

  อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพร ไปตามเส้นทางชุมพร - ท่าแซะ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ภายใน
วนอุทยานจะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูวนอุทยาน และศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขต 
อุดมศักดิ์ ซึ่งสร้างขึ นอย่างสวยงาม ด้านหลังเป็นภูเขาขนาดย่อมมีเนื อที่ประมาณ ๘๐๐ ไร่ ก้าลังได้รับการพัฒนาเป็น
จุดชมวิวและเป็นที่ตั งของสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 อีกทั งเป็นสถานที่ใช้ในการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์
ประเทศไทย สามารถเดินเท้าขึ นชมวิวบนภูเขาได้ โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที ถ้าจะเดินทางขึ นภูเขาโดยรถยนต์
จะต้องอ้อมขึ นทางด้านหลังบริเวณป้ายบอกทางของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ 
 

   วนอุทยานน ้าตกกะเปาะ 

  ตั งอยู่ที่หมู่ ๕ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตร ๔๖๖-๔๖๘ ถนนเพชรเกษม     
ห่างจากอ้าเภอท่าแซะ ๑๓ กม. หรือประมาณ ๓๐ กม. ก่อนถึงตัวเมืองชุมพร วนอุทยานแห่งนี มีเนื อที่ประมาณ 
๗,๐๐๐ ไร่ ภายในบริเวณจะมีน ้าตกขนาดเล็กที่มีน ้าไหลตลอดปี มีแอ่งน ้าและสวนป่าร่มรื่นซึ่งมีพันธุ์ไม้หลากชนิด 
เป็นที ่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่าบางประเภทสร้างสีสันให้กับวนอุทยานแห่งนี เป็นอย่างดีเหมาะแก่การพักผ่อน
ส้าหรับผู้ที่รักธรรมชาติโดยแท้ 
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   หาดบ่อเมา 

 ตั งอยู่ที่หมู่ ๔ ต.ชุมโค (บริเวณอ่าวบ่อเมา) อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอปะทิว ไปทางทิศ
ตะวันออกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีถนนลาดยางเลียบชายหาด หาดบ่อเมาเป็นหาดทรายรูปวงพระจันทร์ครึ่งเสี ยว 
เหมาะส้าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ เล่นน ้าทะเล สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแหลมแท่น ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ 
มองเห็นเกาะไข่อยู่ทางทิศตะวันออก และสามารถหาเช่าเรือจากชาวประมงไปเที่ยวเกาะไข่ได้โดยสะดวก 
 

   เกาะง่ามใหญ่  ง่ามน้อย 

 ตั งอยู่ที่หมู่ ๖ ต.ท่ายาง อ.เมือง เป็นเกาะขนาดกลางมีเกาะง่ามใหญ่ และเกาะง่ามน้อย      
อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น ลักษณะเด่นของเกาะจะมีแนวหินและถ ้าใต้
น ้ามีแนวปะการังสวยงามและเป็นแหล่งปะการังน ้าลึก เป็นแหล่งด้าน ้าลึกที่ดีท่ีสุด แห่งหนึ่ง 

   เกาะจรเข้  

 ตั งอยู่ที ่เขต อ.ปะทิว ห่างจากหาดทุ่งวัวแล่นไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร นั่งเรือจากฝั่งไป
ประมาณ ๓๐ นาท ีมีหาดทรายกรวดหยาบๆ ทางด้านใต้ ด้านตะวันตกของเกาะจะมีหาดหิน และบริเวณรอบๆเกาะมี
แนวปะการังน ้าตื น ดอกไม้ทะเลที่สวยงาม และมีปลาทะเลชุกชุมเหมาะส้าหรับด้าน ้าดูปะการังและตกปลา 

                      เกาะไข่   

 ตั  งอยู ่ที ่อ้าเภอปะทิว  บริเวณหน้าอ่าวหินกบ  (อ่าวบ่อเมา ) อยู ่ห ่างจากหาด  หินกบ 
(หาดบ่อเมา) ประมาณ ๖ กิโลเมตร นั่งเรือไปประมาณ ๒๐ นาที เกาะไข่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงามแห่งหนึ่ง  
ทางทิศตะวันตกของเกาะจะมีแนวหินริมหาด แนวปะการังหลากหลายชนิด และบริเวณรอบๆ เกาะจะมีปลาชุกชุม
มาก เมื่อมาท่ีเกาะแห่งนี แล้วจะชมทิวทัศน์ ด้าน ้า ดูปะการัง และตกปลาได้อย่างเพลิดเพลิน 

 
   หาดตะวันฉาย 

     ตั งอยู่ที่หมู่ ๓ ต.ละแม อ.ละแม เดินทางโดยรถยนต์จาก ถ.เพชรเกษม บริเวณสี่แยก            
ทุ่งสวรรค์ ผ่านตัวอ้าเภอละแม เลี ยวซ้ายไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ ๕ กิโลเมตร หาดตะวันฉาย เป็นชายหาดขนาด
ใหญ่ที่สวยที่สุดของอ้าเภอนี  เหมาะส้าหรับการพักผ่อนและเที่ยวชมความงามของหาดยามตะวันทอแสงยามเช้า  
ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง                            

   แก่งบกไฟ 
 แก่งบกไฟอยู่ห่างจากตัวอ้าเภอพะโต๊ะ ไปตามถนนลูกรังประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และหากจะ
ไปเริ่มต้นการเดินทางโดยการล่องแพจากน ้าตกเหวโหลม จะใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น    
เกาะแก่งกลางล้าคลองบกไฟ มีโขดหินน้อยใหญ่ระเกะระกะ ผุดกลางล้าน ้า เสียงสายน ้ากระทบโขดหินท่ามกลางความ
สงบเงียบของป่าเขาและแมกไม้เป็นธรรมชาติที่ชวนไปเยือนยิ่งนัก  
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                        ถ ้าแก้วโคร้า 

 ตั งอยู่ที่หมู่ ๑๒ ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 
ไปตามเส้นทางหลวงสาย ๔๑ ช่วงชุมพร–ระนอง มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ภายใน
ถ ้านี ยังมีถ ้าอีก ๒ ถ ้า คือถ ้าลมและถ ้าแก้วถ ้าลมเป็นถ ้าทะลุได้ มีลมพัดเย็นตลอดเวลา
ส่วนถ ้าแก้วมีหินงอกหินย้อย มีบริเวณกว้างขวางมีแอ่งน ้าเป็นชั นๆ ลักษณะของหิน
งอกหินย้อยคล้ายรูปสัตว์ต่างๆ แปลกตาสวยงามมาก 

 
   หาดคอเขา 

     ตั งอยู่ที่ ต.นาพญา ห่างจากอ้าเภอหลังสวน ไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เดินทางโดย
รถยนต์ได้สะดวกบนถนนลาดยาง ประมาณ ๕ กิโลเมตร ต่อด้วยถนนลูกรังมาตรฐานอีก ๑๐ กิโลเมตร หาดคอเขาเป็น       
หาดทรายที่มีความสวยงามและสะอาด ถัดจากชายหาดขึ นมาจะเป็นเนินเขาที่เขียวครึ มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด  
เป็นที่ตั งของส้านักสงฆ์พุทธรูปปางประทานพร และพระรูป เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เพ่ือเชิญชวนให้
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนได้สักการะขอพรเพ่ือความร่้ารวยและความเป็นสิริมงคล 
 

   ถ ้าทิพย์ปรีดา 

     เป็นภูเขาหินมีล้าธารไหลผ่าน ด้านหน้าบริเวณภูเขามีถ ้าน้อยใหญ่ประมาณ 
๑๐ ถ ้า แต่ละถ ้ามีความงดงาม บางถ ้ามีแอ่งน ้าอยู่ภายในด้วย ถ ้าแห่งนี ตั งอยู่ที่หมู่ 
๒ ต.เขาค่าย อ.สวี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกตาม
เส้นทางสายชุมพร-สวี ถึงสี่แยกเขาปีบ อ้าเภอทุ่งตะโก ใช้เส้นทางเขาปีบ-เขาทะลุ 
ระยะทางประมาณ ๑๖ กม. เลี ยวซ้ายไปตามถนนลูกรังประมาณ ๔ กม. ถึงสี่แยก
ห้วยแก้วเลี ยวซ้ายไปตามถนนในหมู่บ้านอีก  ๖ กิโลเมตร จะถึงถ ้าทิพย์ปรีดา 
ระยะทางจากตัวจังหวัด ๗๐ กิโลเมตร 

 
    ถ ้าพิสดาร 

     ตั งอยู่ที่หมู่ ๖ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว อยู่ห่างจากถนนสายเพชรเกษม (ท่าแซะ-ปะทิว) 
ประมาณ ๖ กิโลเมตร ภายในถ ้าพิสดารมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม นอกจากนี ภายในถ ้ายังมีคูหาต่างๆมากมาย        
มีลักษณะคล้ายห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขกฯลฯ ถ ้าแห่งนี ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
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   ถ ้าเขาทะเลทรัพย์ 

 ตั งอยู่ที่หมู่ ๔ ต.ทะเลทรัพย์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอปะทิว ไปตามทางทิศตะวันตกตาม
ถนนสายเพชรเกษม (ท่าแซะ-ปะทิว) ประมาณ ๗ กิโลเมตร หรือจากทางแยกถนนเพชรเกษม บริเวณอ้าเภอท่าแซะ 
ไปทางทิศตะวันออกเข้ามาประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ก่อนถึงตัวอ้าเภอปะทิว เป็นถ ้าขนาดใหญ่ที่เกิดจากเขาหินปูน  
ตัวถ ้าสามารถเดินทะลุผ่านได้ เป็นที่ตั งของวัดถ ้า ทะเลทรัพย์มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หลายองค์ประดิษฐานอยู่  
ชมทัศนียภาพของถ ้าซึ่งมีความสงบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิดและสักการะพระพุทธรูปภายในถ ้า เพ่ือความเป็น 
สิริมงคลของ ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน 

 
   หาดคอสน 

 แม้จะเป็นหาดทรายผสมดินเลนไม่เหมาะแก่การเล่นน ้าทะเล แต่สามารถไปเที่ยวได้เพราะ
เป็นหาดเดียวที่มีหอยทะเลชุกชุม เช่น หอยราก หอยกระปุก หอยขาว และหอยแครงน้อยเป็นต้น อยู่ห่างจากตัวเมือง
ชุมพรไปตามถนนสายชุมพร-ปากน ้าชุมพร ประมาณ ๖ กิโลเมตร เลี ยวซ้ายตรงเชิงสะพานท่ายางไปตามถนนลาดยาง
สายชุมพร (สายเก่า) อีกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

 
 
   เกาะทะลุ 

     อยู่ห่างจากปากน ้าชุมพร อ้าเภอเมืองชุมพร ระยะประมาณ ๑๓ กิโลเมตร เป็นเกาะ
หินปูนขนาดเล็กวางตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร บนเกาะมีถ ้าขนาดใหญ่ ๒ ถ ้า อยู่คร่อมระดับน ้า
สามารถว่ายน ้าทะลุฝั ่งตรงข้ามได้แม้จะไม่มีพื นที ่บนเกาะให้พักแรมแต่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมทัศนียภาพ      
อันงดงาม ด้าน ้าดูปะการัง และดอกไม้ทะเลหลากชนิดบริเวณรอบๆ เกาะได้ 
 

 
 
     เกาะพิทักษ์ 

           ตั งอยู่ที่ หมู่ ๑๓ ต.บางน ้าจืด อ.หลังสวน ห่างจากที ่ว ่าการอ้าเภอหลังสวน ประมาณ  
๒๕ กิโลเมตร มีถนนลาดยางถึงท่าเรือ เพ่ือโดยสารเรือไปยังเกาะอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร เกาะพิทักษ์เป็นเกาะที่มี 
โขดหินสวยงาม มีหมู่บ้านชาวประมงเรียงรายอยู่ทั่วไป ยามน ้าลดสามารถเดินทางจากฝั่งถึงตัวเกาะได้ จึงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไปมาสะดวกสบาย ทัศนียภาพรวมทั งความงดงามของธรรมชาติโดยรอบไม่แพ้เกาะอื่น 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



-๑๑๕- 
 

   น ้าตกห้วยเหมือง น ้าตกผางาม 

       ตั งอยู่ที่บ้านห้วยเหมือง ต.นาขา อ.หลังสวน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตาม เส้นทางชุมพร- 
หลังสวน ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร แล้วเลี ยวขวาก่อนถึงอ้าเภอหลังสวนประมาณ ๑๐ ก.ม. ตรงไปจนถึงหมู่บ้านใน
เหมืองตามถนนลูกรังอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร มีหินงอก หินย้อย สวยงามมากและยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 
เพ่ือนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา ชมทัศนียภาพภายในถ ้า ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชมบ่อน ้าพุร้อน และสามารถเดิน
ชมทัศนียภาพทั่วไปบริเวณรอบเขานี   
 

 
    ธรรมชาติตามแนวชายแดนไทย - พม่า 

           ตามเส้นทางสู่เนิน ๔๙๑ อ้าเภอท่าแซะ ยังเต็มไปด้วยแมกไม้และขุนเขา บางส่วนเป็นไร่
กาแฟที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาหากทางประเทศพม่า เปิดจุดผ่านแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ นอ้าเภอท่าแซะ       
จะเป็นเมืองหน้าด่านที่ท่านจะสามารถเข้าไปเที่ยวชมสภาพธรรมชาติ บริเวณแนวชายแดน และในเขตแดนพม่าได้
อย่างใกล้ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชายแดนด้านอ่ืนๆ เพราะชายแดนอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง ๗๐ กิโลเมตร เท่านั น 
 

     ล่องแพพะโต๊ะ 

                  เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาของการล่องแพ
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ อันประกอบไปด้วยแมกไม้และสายน ้าไหลเย็น มีเกาะแก่งโขดหินทั งสองฝั่งล้าน ้า
ยังเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อ้าเภอพะโต๊ะได้จัดให้มีงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะขึ นเป็นประจ้าทุก
ปี ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยหรือชอบความตื่นเต้นโลด
โผนเป็นอย่างมาก การล่องแพพะโต๊ะ สามารถเริ่มการล่องแพได้ ๒ จุดด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
    
 
 จุดที่ ๑ จากบ้านปิยภูมิ หมู่ที่ ๙ ต.พะโต๊ะ ถึงบ้านในหยาน หมู่ ๖ ต.พะโต๊ะการเดินทางออก

จากที่ว่าการอ้าเภอพะโต๊ะ ผ่านบ้านบึงขุด หมู่ ๕ ต.พะโต๊ะ เข้าบ้านปิยภูมิ หมู่ ๑๙ ต.พะโต๊ะ เป็นถนนลูกรัง ระยะทาง 
๑๕ กิโลเมตร ถึงจุดล่องแพแล้วล่องมาตามล้าน ้าแม่น ้าหลังสวนใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง 

       จุดที่ ๒ จากบ้านในหยาน หมู่ ๖ ต.พะโต๊ะ ถึงสะพานพะโต๊ะหลังที่ว่าการอ้าเภอพะโต๊ะ   
การเดินทางออกจากที่ว่าการอ้าเภอพะโต๊ะ ไปตามถนนสายหลังสวน-ราชกรูด แล้วเลี ยวซ้ายไปตามถนนลงหินกะสะ
ถึงโรงเรียนบ้านในหยาน หมู่ ๖ ต.พะโต๊ะ ระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร ถึงจุดล่องแพแล้วล่องมาตามล้าน ้าแม่น ้าหลังสวน 
ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง 
   



-๑๑๖- 
 

        ถ ้าเขาพลู 

   ตั งอยู่หมู่ที ่๓ ต.ชุมโค อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ้าเภอปะทิว ประมาณ 
๓ กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ มีถนนลาดยางสายปะทิว-มาบอ้ามฤต  
ผ่านชายเขา เขาพลูจะมีถ ้าอยู่ ๒ ถ ้า คือ ถ ้าเขาพลู เป็นถ ้าส้าคัญซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดชุมพรและ
ภาคใต้ “หลวงพ่อจีต”แห่งวัดถ ้าเขาพลู ในถ ้ามีรูปจ้าลองของหลวงพ่อ
จีต ปุญญสโร ประดิษฐานอยู่เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาและ
ถ ้าน ้าลอดจะมีทางน ้าไหลเป็นทางยาวไปทะลุปากถ ้าอีกด้าน-หนึ่งยาว 

ประมาณ  ๓๐๐ เมตร บนเพดานถ ้ามีค้างคาวอาศัยอยู ่เป ็นจ้านวนมาก ภายในถ ้ามีห ินงอกหินย้อยสวยงาม 
นอกจากนี  ยังพบค่างแว่นนับร้อยตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากปกติจะอาศัยอยู่ในป่าลึกแถบจังหวัดภาคใต้ของไทย  
แต่สามารถพบเห็นไดท้ี่เขาพลูแห่งนี  และสามารถให้อาหารค่างแว่นได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย      

       โครงการพัฒนาพื นที่หนองใหญ่  ตามพระราชด้าริ จังหวัดชุมพร 

           โครงการพัฒนาพื นที่หนองใหญ่ ตามพระราชด้าริ เป็นแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในการท้าแก้มลิงธรรมชาติบริเวณหนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร ให้สามารถกักเก็บน ้าได้เพียงพอ
ต่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเก็บน ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถรองรับน ้าที่ไหลจากคลองละมุ คลองขี นาค และ
คลองกรูด ในภาวะฤดูฝนตามปกติมาเก็บกักไว้ได้ประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ในเนื อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ 
สามารถแบ่งเบาน ้าที่จะไหลลงสู่ตัวเมืองชุมพร เป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และใช้เป็นแหล่งน ้าส้ารองส้าหรับ
การเกษตร และผลิตน ้าประปาส้าหรับชุมชนในอนาคต ใช้ผลักดันน ้าเค็มจากทะเลในฤดูแล้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๗- 
 

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

  วัดพระธาตุถ ้าขวัญเมือง 

  ตั งอยู่ที่หมู่ ๔ ต.นาโพธิ์ อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอสวี ประมาณ ๒ กิโลเมตร 
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๔๘ กิโลเมตร ตามเส้นทางชุมพร-หลังสวน  
เป็นวัดในนิกายธรรมยุต บริเวณวัดร่มรื ่นไปด้วยพันธุ์ไม้ จุดที่นักท่องเที่ยว
สนใจ คือ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างอยู่บนยอดเขาหินปูนขนาดเล็ก 
บริเวณโดยรอบฐานเจดีย์เป็นลานกว้างสามารถใช้เป็นจุดชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ได้โดยรอบ 

 

  วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย 

        ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประมาณ ๘ กิโลเมตร วัดนี มีพระภิกษุที่มีอายุเกือบ ๑๐๐ ปี คือ หลวงปู่สงฆ์ 
จันทสโร เกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณะภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย เล่าลือกันว่าเป็นพระภิกษุที่มีวาจาสิทธิ์ จึงเป็นที่
เคารพนับถือของชาวชุมพรและชาวจังหวัดใกล้เคียง 

 

 
 
 
 
 
 

  วัดเทพเจริญ ( ถ ้ารับร่อ) 

   ตั งอยู่ที่หมู่ ๔ ต .ท่าข้าม อ.ท่าแซะ ห่างจากทางแยกเข้าตัว
จังหวัดไปทางอ้าเภอท่าแซะประมาณ  ๙ กิโลเมตร วัดเทพเจริญหรือวัดถ ้ารับร่อ 
ตั งอยู่ติดหน้าผา สันนิษฐานว่าสร้างขึ นเมื่อประมาณ 300 ปี เป็นถ ้าที่ตั งอยู่บนเนินเขา
สูง และที่เขาแห่งนี จะมีถ ้าต่างๆ ถึง 8 ถ ้า กล่าวกันว่ามีปริศนาลายแทงขุมทรัพย์อยู่ใน
ถ ้าถึง  2 แห่ง คือ ที่ถ ้าต้นทางชื่อถ ้าอ้ายเตและถ ้าพระซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ทั ง
เป็นปูนปั้น และสัมฤทธิ์อีกกว่า 200 องค ์มีหินศิลาแลงเศษภาชนะดินเผาและหม้อดิน 

โบราณ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเรียกว่า“หลวงพ่อปู่หลักเมือง” ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนมัสการหลวงพ่อปู่ขอ
พร เพื่อเป็นสิริมงคลและให้สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาได้ผลสัมฤทธิ์ยิ่งนัก ภายในถ ้ายังมีหินงอกหินย้อยท่ีสวยงามให้
ชมอีกด้วยและได้จัดให้มีงานประเพณี“เปิดประตูเมืองใต้ ไหว้กรมหลวงชุมพร ขึ นถ ้ารับร่อ” เป็นประจ้าทุกปี ประมาณ
ต้นเดือนพฤษภาคม มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั งประเพณีท้องถิ่น และความบันเทิงหลายรูปแบบสร้างความ
เพลิดเพลินใจให้แก่ผู้มาเที่ยวงานได้ความรู้ได้ทั งบุญและกุศลกลับไปด้วย 
 
 

 



-๑๑๘- 
 

  ถ ้าเขาเงิน 

       ตั งอยู่ในบริเวณเดียวกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร เป็นถ ้าเก่าแก่ที ่ธรรมชาติบรรจง
ประดิษฐ์ขึ นหน้าถ ้ามีเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ นเมื่อ
ครั งเสด็จประพาสเมืองหลังสวน เป็นครั งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ ภายในถ ้าเป็นห้องโถงลักษณะคล้ายกระโจมขนาดใหญ่ 
ที่มีปล่องทะลุถึงด้านบน และบริเวณผนังถ ้ายังมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร.เมื่อมาถ ้าเขาเงินนอกจากจะได้ชม
ความงามของธรรมชาติบูชาพระเจดีย์แล้วยังได้นมัสการหลวงพ่อวัดถ ้าเขาเงินเกจิอาจารย์ดังของเมืองหลังสวนอีกด้วย 

 
  วัดพระธาตุสวี 

 ตั งอยู่ติดแม่น ้ าสวี ห่างจากตัวจังหวัด  ตามทางหลวงหมายเลข  ๔๑      
ช่วงชุมพร-หลังสวน ประมาณ ๔๗ กิโลเมตร มีต้านานกล่าวว่าพระเจ้าศรีธรรมา
โศกราช เสด็จยกทัพมาลี พลอยู่ในเขตอ้าเภอสวี ได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือ 
มีกาเผือกและกาอ่ืนๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื อ
เศษกองอิฐที่หักพักทับถมกันออกพบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไปพบผอบ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ นใหม่ทดแทนองค์เดิมจน                     

กระทั่งปี ๒๔๕๙ ได้มีการบูรณะครั งใหญ่โดยการสร้างพระธาตุสวมแทนองค์เดิม ส่วนด้านหน้าพระธาตุซึ่งติดกับแม่น ้าสวี 
มีศาลเจ้าภายในเป็นรูปปั้นคนนั่งขนาดเท่าคนจริง  ชาวอ้าเภอสวีเรียกกันว่า “ศาลพระเสื อเมือง”วัดพระธาตุสวี  
เป็นแหล่งโบราณสถานที่น่าไปทัศนศึกษา และสักการบูชาองค์พระธาตุ เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร 

   ตั งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร บริเวณเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร ก่อตั งขึ นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพิพิธภัณฑ์สถานประเภทพิพิธภัณฑสถานประจ้าเมือง จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร ตั งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๘ เรื่อง คือ ชุมพรวันนี  สมัยก่อนประวัติ-ศาสตร์ในชุมพร พัฒนาการ
แรกเริ่มประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ในชุมพร ชุมพรกับสงครามโลกครั งที่ ๒ และวีรกรรมของยุวชนทหารชุมพรกับ
การเป็นเมืองในเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่น ธรรมชาติวิทยา และมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพร และพลเรือเอกพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
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แหล่งท่องเที่ยวประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 

  ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

     ตั งอยู่ที่หมู่ ๗ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร ห่างจากจังหวัด ๒๐ กิโลเมตร      

ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ และ ๔๐๙๘ เป็นสถานที่สักการะ และศรัทธา

ของชาวชุมพร รวมทั งชาวไทยที่ผ่านมาในจังหวัดชุมพร เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

บริเวณศาลเป็นที่ตั งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขต 

อุดมศักดิ์ตั งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของหาดทรายรี ตัวศาลหันหน้าออกสู่ทะเลมี 

พิพิธภัณฑ์แสดงพระราชประวัติของพระองค์ รวมทั งเครื่องใช้ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ยังมีเรือ

รบหลวงชุมพร ซึ่งเป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดล้าเรือ 68 เมตร กว้าง 6.55 เมตร เรือล้านี ปลด

ประจ้าการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 ต่อมาในปี 2522 กองทัพเรือได้มอบให้กับจังหวัดชุมพร แล้วน้าขึ นมา

ไว้ยังบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งนี  

  ครั งสงครามโลกครั งท่ี ๒ 

 อยู ่ริมถนนด้านซ้ายมือของทางหลวงสายชุมพร-ปากน ้า (สาย๔๑๑๙) ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ  
๕ กิโลเมตร อนุสาวรีย์แห่งนี สร้างขึ นเพ่ือเป็นเกียรติประวัติ แด่ความกล้าหาญของวีรชนชาวชุมพร ที่แสดงความกล้า
หาญในการต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ 

 

 

 
 

 
 
  ศาลพ่อตาหินช้าง   

      ตั งอยู่ที่หมู่ ๒ ต.สลุย อ.ท่าแซะอยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชรเกษมระหว่าง กม.๔๕๓-๔๕๔      
ศาลพ่อตาหินช้างเป็นศาลที่ประดิษฐานเทวะรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่าน    
ไปมา โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพ่ือขอพรต่างๆ และเพ่ือให้การเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วย
ความสวัสดิภาพปลอดภัย 
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  ศาลหลักเมือง     

 ตั งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัดชุมพร เป็นสัญลักษณ์ของ
การสร้างบ้านเมือง และสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมพร ได้ด้าเนินการ
ก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ นเป็นครั งแรกหน้าสนามหน้าเทศบาลเมืองชุมพร 
โดยได้ท้าพิธีตัดไม้ราชพฤกษ์ เพื่อมาเป็นเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๓ ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ นอยู่ วัดเทพเจริญ (วัดถ ้ารับร่อ) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ 
และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๕ จังหวัดได้น้าไม้ไปให้เรือนจ้ากลางบาง
ขวาง แกะสลักลายลงรักปิดทอง โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕       

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ทรงวางศิลาฤกษ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
สุหร่ายทรงเจิมทรงบรรจุแผ่นยันต์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ จังหวัดได้จัดงานฉลองศาลหลักเมือง โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศาลหลักเมืองชุมพร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 
 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 

   งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และงานกาชาด    

      ก้าหนดจัดขึ นระหว่างวันที่ ๑๙–๒๕ ธันวาคมของทุกปี โดยก้าหนดสถานที่ภายในตัวเมือง
ชุมพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่ง
กองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวจังหวัดชุมพรและประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หารายได้ช่วยเหลือสาธารณกุศล มีกิจกรรมที่ส้าคัญเช่น พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งจะจัดขึ นในช่วงเช้าของการจัดงานวันแรกคือ วันที่  ๑๙ ธันวาคม การจัดขบวนแห่
เทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการ พระราชประวัติฯ การแข่งขันลิงเก็บมะพร้าวการแสดงศิลปะพื นเมืองและการแสดง
มหรสพต่างๆ มากมาย 

 
 

  

 

  

 

 

  งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออ้าเภอหลังสวน  

      เป็นประเพณีเก่าแก่ของ อ.หลังสวน มีมากว่า ๑๐๐ ปี โดยมีความเชื่อว่าในวันแรม ๑ ค่้า เดือน 
๑๑ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั นดาวดึงส์ลงมาสู่เมืองสังกัสสะ ในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึง
เดินทางไปรับเสด็จเป็นจ้านวนมาก การเดินทางที่สะดวกในสมัยนั น คือ ทางน ้า ท้าให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ซึ่งกัน
และกันต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือ ดังนั นงาน แห่พระแข่งเรือของอ้าเภอหลังสวน จึงเริ่มงานตั งแต่     
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วันแรม ๑ ค่้า เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) ของทุกปี มีระยะเวลาการจัดงานประมาณ ๕ วัน บริเวณท่าน ้าหน้า
ส้านักงานเทศบาลต้าบลหลังสวน กิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ การแห่เรือพระและการแข่งขันเรือพาย ชิงธงจะแข่งขันใน
แม่น ้าหลังสวน 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  งานโลกทะเลชุมพร  

                        จัดขึ นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ท้องทะเลชุมพรมีความ
สวยงามคลื่นลมสงบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร กระจายรายได้ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ การแข่งขันตกปลา การด้าน ้าชมปะการัง 
แคมปิ้ง ล่องแพ เดินป่า เป็นต้น 
 

  

 

 

 

 

 

 งานวันผลไม้หลังสวน  

                        ก้าหนดจัดขึ นเป็นประจ้าทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม ระยะเวลา ๕ วัน ณ บริเวณหน้าส้านักงาน
เทศบาลต้าบลหลังสวนและบริเวณใกล้เคียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลไม้ต่างๆ ของอ้าเภอหลังสวน กิจกรรมที่ส้าคัญ ได้แก่ การประกวดผลไม้ต่างๆ การประกวดผลไม้กวน  
การจัดตลาดนัดผลไม ้ การประกวดรถพฤกษชาติ และมหรสพต่าง ๆ  
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โรงแรม/ที่พัก 

ชื่อโรงแรม ที่ตั ง 
จ้านว
นห้อง 

ราคา โทรศัพท์ 

อ้าเภอเมือง     
ชุมพรแกรนด์พาเลช ถนนชุมพร-วังไผ่ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๑๘๐ ๔๔๐-5,000 ๐ ๗๗๕๗ ๔๘๐๐ ๑๒ 
จันทร์สมชุมพร ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๑๓๘ ๔๙๕-๑,๕๖๘ ๐ ๗๗๕๐ ๒๕๐๒ ๑๑ 
ชุมพรพาเลซ ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๗๒ ๕5๐ ๐ ๗๗๕๗ ๑๗๑๕ ๒๐ 
ภราดรอินน์ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๑๑๖ ๔6๐-1,440 ๐ ๗๗๕๑ ๑๕๐๐ 
ท่าตะเภา ถนนท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๘๔ ๒๕๐-๖๐๐ ๐ ๗๗๕๑ ๔๗๙๐  
ศรีชุมพร ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๙๕ ๒๐๐-500 ๐ ๗๗๕ ๑๒๘๐ 
สุริวงศ ์ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง ๘๒ 200-400 ๐ ๗๗๕๑ ๑๓๙๗ 
เดอะ เมอร์ซี่ 19/29 หมู่9 ต.ตากแดด ๓๒ ๓๐๐-๔๕๐ ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๕๒ 
มรกต ถนนทวีสินค้า  ๓๐ 280-500 ๐ ๗๗๕๐ ๓๖๒๘ ๓๐ 
หาดทรายรีสอร์ท บริเวณหาดทรายรีใต้ อ.เมือง ๒๐ 800-๒,๒๐๐ ๐ ๗๗๕๐ ๒๐๒๓  
บ้านพักวังทอง ถนนชุมพร-ระนอง อ.เมือง ๒๐ 200-400 ๐ ๗๗๕๑ ๑๘๙๖ 
ท่ายาง ถนนชุมพร-ปากน ้า อ.เมือง - 300-๓๕๐ ๐ ๗๗๕๒ ๑๙๕๓ 
กู๊ดโฮม    ๑๘๙-๑  หมู่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง ๙ ๒๒๐-๓๕๐ ๐ ๗๗๕๐ ๔๑๙๐ 
บางคอยเกสเฮ้าส์ ต้าบลท่ายาง ๙ ๒๕๐-๓๐๐ ๐ ๗๗๕๘ ๐๑๙๘ 
วังไผ่ ต้าบลปากไผ่ ๔๐ ๓๐๐-5๐๐ ๐ ๗๗๕๐ ๑๐๑๐ 
ชุมพรการ์เด้นท์ ๖๖/๑ ถ.ท่าตะเภา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  ๗๐ 490-๒,๐๐๐ ๐ ๗๗๕๑ ๒๔๐๐ 
มายเฮ้าส์ รีสอร์ท  ซอยทางตัน - 400-750 ๐ ๗๗๕๗ ๔๗๑๑ 
เดอะนาทุ่ง ๑๖๔  หมู่ 9 ต.นาทุ่ง  ๑๙ ๕๐๐-๘๐๐ ๐๗๗๐๕ ๔๔๔๘ ๙ 
ธนิสา รีสอร์ท ๘๗  หมู่ ๑๐  ถ.อุทุมพร ต.นาทุ่ง  ๓๖ ๔8๐-1,800 ๐ ๗๗๕๗ ๒๐๐๔ ๕ 
สายพิน รีสอร์ท ๘/๒๓  ต.วังไผ่ อ.เมือง ๑๑ ๔๕๐-๖๐๐ ๐ ๗๗๕๐ ๑๘๓๖ 
โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทฯ 111 ม.4 ต.ปากน ้า อ.มือง 86 4,500-12,000 ๐ ๗๗๕๒ ๙๕๒๙ 
นานาบุรี ๓๕๕/๙ ถนนประชาอุทิศ ต้าบลท่าตะเภา ๔๐ ๗๐๐-๘๐๐ ๐ ๗๗๕๐ ๓๘๘๘ 
เดอะร๊อค คาราโอเกะ ๑๐๑  ม.๘  ต.นาทุ่ง อ.เมือง ๑๑ ๔๐๐-๕๐๐ ๐ ๗๗๕๐ ๖๗๕๕ ๖ 
โรงแรม เอเต ้ 36 ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 56 1,800-8,000 077-970079 
โรงแรมลอฟ มาเนีย บูติค โฮเทล 89/9 ถนนพิศิฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 50 1,200-4,000 077 - 501 789 
     

อ้าเภอหลังสวน     
เก้าแสนรีสอร์ท ปากน ้าหลังสวน ๒๓ ๒๐๐-400 ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๑๙ 
โฮมสเตย์ (เกาะพิทักษ์) ตั งอยู่บนเกาะพิทักษ์ ต.บางน ้าจืด ๑๒ ๔๕๐-๗๐๐  ๐๘๑ ๐๙๓ ๑๔๔๓ 
ธูษิฏา รีสอร์ท แอนด์ สปา 259/9 หมู่ 1, ต.ปากตะโก, อ.ทุ่งตะโก - 3,750-17,800 0 7757 9151 
พีเอ็น ซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท ๕๗ หมู่ ๑  ต.บางน ้าจืด ๔๙ 4๐๐-๓,๐๐๐ ๐ ๗๗๕๕ ๑๑๑๙ 

http://www.siamfreestyle.com/hotel/chumphon/เอเต้.html
livecall:08-1093-1443
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ชื่อโรงแรม ที่ตั ง จ้านวนห้อง ราคา โทรศัพท์ 
อ้าเภอปะทิว     

ก้าเนิดพลอย รีสอร์ท ฯ บ้านบางเบิด - 1,500-3,000 086 – 8992382 
ชุมพรคาบานารีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว ๕๐ 1,260-2,200 ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๕ ๔๗ 
ชวนฝัน ลอดจ์ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว ๓๐ 700-1,500 ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๓๐,                     
โรงแรมนานา บีช หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว 32 1,500 0 7797 0079 
วิวรีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว ๑๐ 450-900 ๐ ๗๗๕๐ ๓๘๑๘ 
คลีนเวฟรีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว ๕ 300-2,200 ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๕๑ ๒  
เคหาสน์ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว 12 600-1,300 0 7756 0073 
ครัว ริมเล รีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว - 600-900 0 7762 2944 
ตะวันฉาย รีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว 38 500-800 08 1229 5530 
ตะวัน รีสอร์ท ๙/๒ หมู่ ๘ ต.สะพลี ๑๐ 600-๑,2๐๐ ๐ ๗๗๕๖ ๐๐๑๑ 
ปะทิว บีช รีสอร์ท หมู่ 1 หาดบ่อเมา ต.ชุมโค อ.ปะทิว 12 300-500 08 5787 4397 
อาคาเดีย รีสอร์ท ๙๙/๑  หมู่ ๓ ต.ชุมโค ๑๐ ๘๐๐-2,000 ๐ ๗๗๕๙ ๑๖๐๐ 
บุญชูบางเบิดรีสอร์ท ๑๐๒ ม.๕ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย  - - ๐ ๘๑ ๙๒๑ ๙๖๖๐ 
     

อ้าเภอท่าแซะ     
แก่งเพกา รีสอร์ท ถ.เพชรเกษม อ.ท่าแซะ ๓๙ 480-680 ๐-๗๗๕๙-๙๙๔๗ 
จัมโบ้ เฮ้าท ์ ๑๓๐/๓ หมู่ ๒ ต.ทรัพย์อนันต์ ๒๒ ๓๐๐-๔๐๐ ๐-๗๗๖๕-๑๔๕๙9 
     

อ้าเภอสวี     
ทรายรี สวี รีสอร์ท 121 หมู่ 8 ต้าบล ท่าหิน อ.สวี - 750 0-7753-8173 
ริมน ้า เกสท์เฮ้าส์ 309/1 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.นาโพธิ์ - 300-450 077 531297 
มุกดา รีสอร์ท 100/25 ถ.เพชรเกษม ต.สวี - 300-600 077 531282 
     

อ้าเภอทุ่งตะโก     
เขาปีบ เกสท์เฮ้าส์ 102/1 หมู่ 6 ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก 13 260-380 0 7753 6084 
ปากตะโกพลาซ่า 259/9 หมู่ 1 ต.ปากน ้าตะโก อ.ทุ่งตะโก  10 1,000 0 7757 9044 

     
อ้าเภอพะโต๊ะ     

บ้านภูฟ้า รีสอร์ท หมู่ ๔ ต.ปากทรง ๔ ๔๐๐ ๐-๗๗๕๒-๐๐๕๕ 
ภูน ้าใส ปาล์มฮิลล์ รีสอร์ท ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ๙ ๔๐๐-๘๐๐ ๐ ๗๗๕๗ ๖๓๑๖ ๙ 
พะโต๊ะ รีสอร์ท หมู่ ๕ ต.พะโต๊ะ ๔ ๖๐๐ ๐ ๗๗๕๓ ๙๐๒๓ 

javascript:void(0);
livecall:08-1921-9660


-๑๒๔- 
 

ภัตตาคารและร้านอาหาร 

ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ประเภทอาหาร 
อ้าเภอเมือง    

  ๑.  ภัตตาคารตั งซุ่นก่ี ถ.กรมหลวง ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๒๐ อาหารจีนตามสั่ง 
  ๒.  ภัตตาคารฉั่วคุ้ยกี ่ ถ.ศาลาแดง ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๓๓ อาหารจีนตามสั่ง 
  ๓.  สวนอาหารรินทร์ ถ.กรมหลวงชุมพร ๐ ๗๗๕๑ ๑๕๓๑ อาหารตามสั่ง 
  ๔.  ปาป่าคาเฟ่ ถ.รถไฟ 077 504 504 อาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม 
  ๕.  ร้านครัวริมคลอง ซ.โคขุนเก่า 077 504 203 อาหารตามสั่ง , เครื่องดื่ม 
  ๖.  ร้านพริกหอม ถ.ท่าตะเภา 077-570707 อาหารตามสั่ง 
  ๗.  ร้านภราดรภาพ ปากน ้า-หาดทรายรี ๐ ๗๗๕๒ ๑๔๐๑ อาหารทะเล 
  ๘.  ร้านเจ๊อ่าง ถ.ชุมพร-หาดทรายรี ๐ ๗๗๕๒ ๑๐๘๗ อาหารทะเล 
  ๙.  ข้าวต้มปลาฝาแฝด ในบริเวณปั๊มน ้ามันวิรัชขุนกระทิง ๐ ๗๗๕๐ ๒๒๑๕ อาหารตามสั่ง,ข้าวต้มปลา 
 ๑๐. ร้านบ้านเสบียง ถ.ศาลาแดง ๐-๗๗๕๑-๑๔๗๙ อาหารตามสั่ง , เครื่องดื่ม 
 ๑๑. สวนอาหารเพ่ือนใจ 
 ๑๒. ร้านอาหารกานดา 
 ๑๔. มาดามอ้วน 
 ๑๕. ร้านอาหารกินนี่ดี 
 ๑๖. ไฝทอง 
 ๑๗. โกจ้าว 
 ๑๘. ร้านลุงรม 
 ๑๙. ร้านนั่งเล่น 
 ๒๐. ร้านพนังตักซีฟู้ด 
 ๒๑. ร้านอาหารมัลลิกา 
 ๒๒. จันทร์สมคาเฟ่ 
 ๒๓. แต้ เต็กส์เฮ้าส ์
 ๒๔. แกรนด์พาเลซ 
 ๒๕. ร้านแมกไม ้
 ๒๖. ร้านอาหารลุย 
 ๒๗. ร้านสุกี รถไฟ 
 ๒๘. ร้านแกงเพกา 

ซ.ทางตัน 
ถ.ปรมินทรมรรคา 
ถ.สุขเสมอ 
ถ.ปรมินทรมรรคา 
ถ.เลียบทางรถไฟ 
ถ.สุขเสมอ 
ต.นาทุ่ง 
ถ.ชุมพร-ปากน ้า 
ต.นาทุ่ง 
ถ.ชุมพร-ปากน ้า 
โรงแรมจันทร์สม 
ถ.กรมหลวง ซ.5 
ถ.ชุมพร-ระนอง 
ต.หาดทรายรี 
ต.หาดทรายรี 
ต.ไตรรัตน์ 
ถ.กรมหลวง 

077501428 
๐ ๗๗๕๑ ๑๗๐๗ 
๐ ๗๗๕๗ ๑๑๙๙ 
๐ ๗๗๕๐ ๑๖๐๖ 
0 7750 1336 
- 
- 
- 
- 
๐ ๗๗๕๐ ๒๒๙๑ 
๐ ๗๗๕๐ ๒๕๐๒ 
086-655-5326 
๐ ๗๗๕๗ ๔๘๐๐ ๑๑๐ 
- 
๐ ๗๗๕๒ ๑๑๓๕ 
๐ ๗๗๕๐ ๓๐๙๔ 
- 

อาหารตามสั่ง , เครื่องดื่ม 
อาหารตามสั่ง 
อาหารเวียดนาม 
ก๋วยเตี๋ยว , ข้าวไก่ทอด 
อาหารอีสาน 
ข้าวต้มกุ๊ย 
อาหารทะเล 
หมูกะทะ 
อาหารทะเล 
อาหารตามสั่ง 
อาหารตามสั่ง , เครื่องดื่ม 
อาหารตามสั่ง 
อาหารตามสั่ง , เครื่องดื่ม 
อาหารตามสั่ง , เครื่องดื่ม 
อาหารทะเลตามสั่ง 
อาหารตามสั่ง , สุกี  
อาหารตามสั่ง 

อ้าเภอปะทิว    
 1. ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๔๕                   อาหารทะเลตามสั่ง 
 2. ชวนฝันรีสอร์ท หาดทุ่งวัวแล่น ๐ ๑๗๒๖ ๐๐๔๙       อาหารทะเลตามสั่ง 
 3. เจ๊ศรี อ่าวทุ่งมหา ต.ปากคลอง ๐ ๑๓๖๗ ๗๖๘๙ อาหารทะเล 
 4. ร้านคุณนิตย์ สุขาภิบาลดอนยาง - อาหารตามสั่ง 

 5. วิวซีฟู้ด หาดทุ่งวัวแล่น ๐ ๗๗๕๐ ๓๘๑๘ อาหารทะเลตามสั่ง 
 6. เจริญซีฟู๊ด ต.สะพลี ๐ ๗๗๕๖ ๐๒๐๗ อาหารทะเลตามสั่ง 



-๑๒๕- 
 

ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ประเภทอาหาร 
 7. คลีนเวฟ หาดทุ่งวัวแล่น ๐ ๗๗๕๖ ๐๑๕๑  อาหารทะเลตามสั่ง 
 8. ครัว ริมเล  หาดทุ่งวัวแล่น 0 7762 2944 อาหารทะเลตามสั่ง 
อ้าเภอหลังสวน    
 1. ร้านอาหารลุ่มน ้า ตลาดหลังสวน ๐ ๗๗๕๔ ๑๒๓๐ อาหารพื นเมือง 
 2. ร้านอาหารตูมตาม ถ.สายหลังสวน-ปากน ้า - กรรเชียงปูนึ่งมะนาว 
 ๓. สุกี รสเด็ด ถ.เขาเงิน - สุกียากี  
 4. ร้านอาหารแม่เฉลียว ถ.หลังสวน ๐ ๗๗๕๔ ๑๓๓๗ ข้าวราดแกง 
 5. ข้าวต้มปลาเจ๊กล ต.ปากน ้าหลังสวน ๐ ๗๗๕๔ ๑๐๔๖ ข้าวต้ม,อาหารทะเลตามสั่ง 
 6. โรงแรมธวัช ถ.เขาเงิน ๐ ๗๗๕๔ ๑๐๔๖ อาหารตามสั่ง 
 7. ร้านอาหารจิ๊ด ถ.หลังสวน ๐ ๗๗๕๔ ๑๐๖๗ อาหารตามสั่ง 
 8. ร้านอาหารโกโก้ ตลาดหลังสวน ๐ ๗๗๕๔ ๑๔๑๐ อาหารตามสั่ง 
อ้าเภอท่าแซะ    
1. มุกดา สามแยกอ้าเภอท่าแซะ - อาหารตามสั่ง 
อ้าเภอสวี    
1. สวีซีฟู้ด หาดทรายรีสวี - อาหารทะเล 
อ้าเภอทุ่งตะโก    
1. ชุมพรซันนีบิชรีสอร์ท หาดอรุโณทัย - อาหารทะเล 
อ้าเภอละแม    
1. นกน้อย ถ.ละแม ก่อนถึงตลาดละแม - อาหารตามสั่ง 
อ้าเภอพะโต๊ะ    
1. ริมน ้า ถ.สายพะโต๊ะ-ราชกรูด - อาหารทะเล 
2. หวายทิพย์ ก่อนถึงที่ว่าการอ.พะโต๊ะ - อาหารตามสั่ง 
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กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชุมพร 

ที ่ ชื่อ-ที่อยู่ ประเภทสินค้า 
ประเภทอาหาร  

๑ นางจินตนา หีตเสมียน 
๒๕๙  ม.๓  ต.สลุย  อ.ท่าแซะ 
โทร  ๐ ๑๘๙๓ ๓๗๐๔ 

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 

๒ นางสุจิตรา   สุวรรณอ้าภา 
๔๒/๒  ต.หลังสวน  อ.หลังสวน 
โทรศัพท์  ๐ ๗๗๕๔ ๑๑๑๔,  ๐๘๕-๗๙๓๘๑๔๑ 

กล้วยเล็บมือนางอบสุญญากาศ 

๓ นางศรีวรรณ   ขาวสุวรรณ 
13  ม. 3  ต.แหลมทราย  อ.หลังสวน 
โทรศัพท์  077-541897, 086-5119577 

กล้วยเล็บมือนางอบกรอบ 

๔ นางนิยม เหล่าสุข 
๑๐๑  ม.๔  ต.นาโพธิ์  อ.สวี 
โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๑๑๗๓ 

กล้วยเล็บมือนางอบนาโพธิ์ 

๕ กลุ่มเกษตรกรท้าสวนทุ่งคาวัด 
ม.๑  ต.ทุ่งคาวัด  อ.ละแม  

กล้วยหอมทอง 

๖ นางสาวเพ็ญศร ีสมบูรณ์ 
๒  ม.๑  ต.ขันเงิน  อ.หลังสวน 
โทรศัพท์  ๐ ๗๗๕๒ ๐๑๓๒, ๐๘๗-๘๙๕๔๑๕๒ 

กล้วยเล็บมือนางอบ 

๗ นางจินตนา นามกร 
๘/๓  ม.๔  ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว  
โทร. ๐ ๙๘๗๑ ๔๗๑๖ 

ทุเรียนทอดกรอบแสงตะวัน 

๘ นายบุญยืน ดวงสวัสดิ์  
๙  ม.๑  ต.ช่องไม้แก้ว  อ.ทุ่งตะโก 
โทร. ๐ ๑๔๑๖ ๖๒๐๖ 

ทุเรียนทอด 

๙ นายสุกิจ ไววัฒนากร  
๒๐-๒๒ ถ.ชูแข ๓  อ.หลังสวน  
โทร. ๐ ๗๗๕๔ ๑๔๓๐, ๐ ๗๗๕๔ ๑๒๓๖ 

ทุเรียนน้าเจริญ 

๑๐ นางกอบกุล   แย้มงาม 
๕๙  ม.๘   ต.สลุย   อ.ท่าแซะ 
โทรศัพท ์๐๘๑-๓๒๖๓๕๒ 

กล้วยเล็บมือนางอบ 
 

๑๑ นางปราณี ทองขาว 
กลุ่มแม่บ้านเกสรกรบ้านคลองอารักษ์ 
ม.๗ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ 

ข้าวเกรียบมะละกอ 

๑๒ นางสุขวัลลา สังข์กล่้า 
กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านวังพงษ์ 
๔๙  ม.๓  ต.หินแก้ว  อ.ท่าแซะ 

ข้าวซ้อมมือ 



-๑๒๗- 
 

ที ่ ชื่อ-ที่อยู่ ประเภทสินค้า 
๑๓ นางรัชนี จีบบรรจง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคี 
๑๒๖/๑  ม.๑๐  ต.ดอนยาง  อ.ปะทิว 
โทร. ๐ ๑๙๗๘ ๒๗๓๑ 

น ้าปลา 

๑๔ นายวิลาศ บัวชาวเกาะ 
ต.ปากตะโก  อ.ทุ่งตะโก 
โทร. ๐ ๙๘๗๕ ๓๔๖๗ 

น ้าปลาตราแม่บ้านปากตะโก 

๑๕ นางพัชรินทร์ วาซัน 
๑๓๖  ม.๓  ต.คุริง  อ.ท่าแซะ 
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๕๒๘ 

เนื อสวรรค์ 

๑๖ นางทับทิม สาธิตศานนท์ 
๔๙/๒  ม.๑  ต.ปากคลอง  อ.ปะทิว 
โทร. ๐ ๗๓๗๐ ๗๘๘๕ 

อาหารทะเลแปรรูป 

๑๗ นางอารีย์ พุกฒพุฒิ 
๕๓๖  ม.๓  ต.ปากน ้าหลังสวน  อ.หลังสวน 
โทร.๐ ๗๗๕๕ ๑๔๒๕ 

ปลาจิ งจั งสามรส แปรรูปอาหารทะเล 

๑๘ นางอารีย์ บุญสิทธิ์ 
๙๘  ม.๓  ต.ทุ่งตะไคร  อ.ทุ่งตะโก 
โทร. ๐ ๖๖๐๐ ๒๐๖๓ 

น ้าผึ ง 

 
ที ่ ชื่อ-ที่อยู่ ประเภทสินค้า 

ประเภทเครื่องดื่ม  
๑๙ นายมนูญ เซ็งสร้อย 

๙  ม.๕  ต.เขาทะลุ  อ.สวี 
โทร. ๐ ๗๗๖๒ ๐๐๐๙ 

กาแฟเขาทะลุ 

๒๐ นางพะเยาว์ สุขโข 
๗๒/๒ ม.๕  ต.ตะโก  อ.ทุ่งตะโก 
โทร. ๐ ๖๒๗๗ ๒๔๙๑ 

กาแฟคั่วบดโบราณ 

๒๑ นางกัลยา ฉิมมี 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต่อตั งสามัคค ี
๕๙ ม.๑ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ 
โทร. ๐ ๕๕๐๙ ๒๕๘๗ , ๐ ๖๒๖๖ ๗๙๐๓ 

สมุนไพรผง 

๒๒ ๑๖ ต.ขันเงิน ถ.เพชรเกษม อ.หลังสวน 
โทร. ๐ ๑๗๓๗ ๘๑๗๘ 

ไวน์มังคุด 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  
๒๓ นางพร สุขเสริม 

๙๙  ม.๑๑  ต.เขาค่าย  อ.สวี 
ผ้าไหมทอมือ 



-๑๒๘- 
 

ที ่ ชื่อ-ที่อยู่ ประเภทสินค้า 
๒๔ นางอ้านวย ชูกรณ์  

กลุ่มทอผ้ามัดย้อมบ้านทุ่งนาตาจอ 
๙๓  ม.๘  ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ  

ผ้ามัดย้อม 

ประเภทของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง  
๒๕ นางมาลี ดวงเนตร 

๒๙๑  ม.๑  ต.ชุมโค  อ.ปะทิว 
โทร. 0 1415 7529 

ดอกไม้รังไหม 

๒๖ นางสมควร อาจชัยพร 
๕๓  ม.๙  ต.ทุ่งคา  อ.เมือง 
โทร. ๐ ๗๗๕๕ ๔๑๔๓ 

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

๒๗ นางอ้าพัน ฉัตรเฉลิมวุฒิ 
๑๓ บ้านคลองลาด ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก 
โทร. ๐ ๖๑๒๘ ๓๗๕๘ 

ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วยป่า 

๒๘ นายอุทิศ เสนาะวาที 
๕๕/๑๐ ม.๑๒ ต.บางลึก อ.เมือง 
โทร. ๐ ๖๒๘๓ ๓๖๑๘ 

ศิลปหัตถกรรมเครื่องหนัง 

๒๙ นางจันทิมา ใจหาญ 
๙ ม.๓ ต.ท่าหิน อ.สวี  
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๕๙๒๗ 

ไม้กวาดดอกอ้อ 

๓๐ นางกิ่งกาญจน์ โกศาสตร์ 
๘๗ ม.๙ ต.หาดยาย อ.หลังสวน 
โทร. ๐ ๙๔๗๓ ๓๐๒๖ 

ไม้กวาดดอกอ้อ 

ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึก  
๓๑ นางสาวนุจรีย์ ลิ มสินสวัสดิ์ 

๒๒/๒๗ ม.๑ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง 
โทร. ๐ ๑๕๙๗ ๙๐๒๐  

กระดาษใยสับปะรดแปรรูป 

๓๒ นางวาสนา สายทอง  
๑๕๓/๔ ม.๑ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง  
โทร. ๐ ๑๒๙๘ ๖๐๕๗ , ๐ ๑๙๕๘ ๒๘๘๐ 

ชุมพรเบญจรงค์ 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



-๑๒๙- 
 

รายนามผู้ด้ารงต้าแหน่งพาณิชย์จังหวัดชุมพร 

ล้าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ปีด้ารงต้าแหน่ง 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

25 

26 

นายสะอาด ชลารักษ์ 

นายจรูญ  รัตน์ผล 

นายกัสสป เตมีย์บุตร 

นายเริ่ม  สวัสดิวงศ์ชัย 

นายประเสริฐ มัณฑะจิตร 

นายส้าราญ  พร้อมกุล 

นายมงคล เปาอินทร์ 

นายธรรมศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ 

นายประเสริฐ  บุญนาค 

นายแสง วิบูลย์พันธ์ 

นายธรรมศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ 

นายฤดี มฤคทัต 

นายพิชัย แสงพงษ์ชวาล 

นายอนันต์  แสงทอง 

นายพิศูจน์ พุทธิพงษ์ 

นายปรีชา ธีราทรง 

นายสุเทพ กระจายโภชน์ 

นายวรา  วัฒนไพบูลย์ 

นายนาวี เจริญสิทธิ์ 

นายมนตรี  จิรายุพงศ ์

นายอามุ  ภิญโญโชติวงศ์ 

นางสาวพรพิมล อรุณสกุล 

นายปัญญา เพชรคงทอง 

นายพิสิฐ จันทนพันธ์ 

นายประสพชัย  พูลเกิด 

นายอุดม  ศรีสมทรง 

ปี ๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ 

ปี ๒๔๘๔ - ๒๔๘๔ 

ปี ๒๔๘๕ - ๒๔๘๖ 

ปี ๒๔๘๗ - ๒๔๘๙ 

ปี ๒๔๘๙ - ๒๔๙๖ 

ปี ๒๔๙๖ - ๒๔๙๗ 

ปี ๒๔๙๗ - ๒๔๙๙ 

ปี ๒๔๙๙ - ๒๔๙๙ 

ปี ๒๔๙๙ – ๒๕๐๖ 

ปี ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 

ปี ๒๕๑๒ - ๒๕๑๒ 

ปี ๒๕๑๒ – ๒๕๒๐ 

ปี ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓ 

ปี ๒๕๒๓ – ๒๕๒๖ 

ปี ๒๕๒๖ – ๒๕๓๑ 

ปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ 

ปี ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ 

ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 

ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ 

ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๔ 

ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 

๑๕  มี.ค. ๔๖ – ๓๑  ต.ค. ๔๗ 

 ๑ พ.ย. ๔๗ – ๑๔  พ.ค. ๔๙ 

๑๕ พ.ค. ๔๙ – 30 ก.ย. 58 

29 พ.ย. 58 – 5 เม.ย. 61 

9 เม.ย. 61 – ปัจจุบัน 
 

 



-๑๓๐- 
 

 
รายช่ือข้าราชการและลูกจ้าง 

ของหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ประจ้าจังหวัดชุมพร 
 

        

          ๑. นายอุดม   ศรีสมทรง                    พาณิชย์จังหวัดชุมพร 
     กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  โทรศัพท ์0 7763 0621 โทรสาร ๐ 7763 0622  
 
         1. นางสาวจินตะณา      ปิ่นสุภา  ผู้อ้านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
          2. นายตรัยคุณ             โชประการ   นักวิชาการพาณิชย์ช้านาญการ 

3. นางสาววรรณิษา       นุ้ยรอด  เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 
          4. นางสาวทิพย์วดี         คงอีด              เจ้าหน้าที่จัดเก็บดัชนีราคา อ.เมืองชุมพร 
 5. นางสาวพนิดา          จินาบุญ            เจ้าหน้าที่จัดเก็บดัชนีราคา อ.หลังสวน 

       กลุ่มก้ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  โทรศัพท ์๐ ๗๗๕๐ ๓๙๕๙ โทรสาร ๐ ๗๗๕๑ ๔๐๕๘ 
  
         ๑. นางสาวยุพาพร สวัสดี ผู้อ้านวยการกลุ่มก้ากับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
 2. นางสาวธมน เกตุสุวรรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
 3. นายวุฒินันท์ ศิลปะนครฤทธิ์   นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวจุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 
 5. นางสาวอรวรรณ จันทร์วิเชียร        เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 
 
 กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทรศัพท ์๐-7751 1210 โทรสาร 0 7763 0622 
 
          ๑. นาวสาววิไล มีสุวรรณ ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
   2. นางสาวสุพรรษา ช่วยชนะ  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
          3. นางสาวขนิษฐา ชิตรัฐถา  เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
          4. นางสาวธิติมา กลีบแก้ว  เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
 
 กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ้านวยความสะดวกทางการค้า โทรศัพท ์๐-7750 2233 โทรสาร 0 7750 3097 
 
   1. นายประนาถ ขุทรานนท ์    ผู้อ้านวยการกลุ่มบริการทะเบียนและอ้านวยความสะดวกทางการค้า 
            2. นางกุลกานต ์              เจี ยงยี่    นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  
   3. นายวิทพันธุ์            จันทนะคีรินทร์    พนักงานเก็บเอกสาร 
            4.  นางสาวดวงพร            สุขวิสุทธิ์  นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) 
   5. นางสาวสุนันทา        ชีวาสันต์             เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ 



-๑๓๑- 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 1. นางสาวดวงพร เกตแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 2. นางสาวนิชาภัทร        ด้าค้า   เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน 
 3. นางสาวสุภาวดี แย้มลังกา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 4. นายปรวิศ                 ธนูศิลป์  พนักงานขับรถยนต์ 
 5. นายมารุต                 ตันยุชย  พนักงานขับรถยนต ์
        6. นายสิทธิพงษ ์            สุตราม             พนักงานขับรถยนต ์
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓๒- 
 

ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
เอกชน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ท้าให้หนังสือข้อมูลการตลาด จังหวัดชุมพร ปี ๒๕62 ส้าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

  ๑. ส้านักงานจังหวัดชุมพร  
  ๒. ด่านศุลกากรชุมพร 
   ๓. ส้านักงานสรรพากรพื นที่ชุมพร  

 ๔. ส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ชุมพร 
 ๕. ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร  
 ๖. ส้านักงานประมงจังหวัดชุมพร 
 ๗. ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   
 ๘. สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร 

    ๙. ส้านักงานประปาหลังสวน  
๑๐. ส้านักงานประปาชุมพร 
11. ส้านักงานประปาท่าแซะ 
๑2. ที่ท้าการปกครองจังหวัดชุมพร  
๑3. ส้านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 
๑4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร   
๑5. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 
๑6. ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร  
๑7. ส้านักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร                                              
๑8. ส้านักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3-2 ชุมพร  
๑9. ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชุมพร 
20. ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาชุมพร เขต 1  
๒1. โครงการชลประทานจังหวัดชุมพร 
๒2. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
๒3. ที่ท้าการไปรษณีย์ชุมพร 
๒4. สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมพร  
๒5. ส้านักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 
๒6. ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   
๒7. ส้านักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 
๒8. ส้านักงานสถิติจังหวัดชุมพร  
๒9. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ภาคใต้ 
30. ธนาคารแห่งประเทศไทย  
๓1. ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร 
๓2. ส้านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดชุมพร  

 
 

 
 
 



-๑๓๓- 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. หนังสือข้อมูลการตลาดจังหวัดชุมพร ปี ๒๕62 ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร 




