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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เป็นแผนที่บอกถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยได้ศึกษาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด และได้พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13 (พ.ศ. 2566 -2570) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

สำหรับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ระดม
ความคิดเห็นทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
ทั้งในและนอกองค์กร เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและชัดเจน และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น ซึ่งสำนักงานฯ จะได้ใช้เป็นกรอบกำหนดโครงการและ
แผนปฏิบัติงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่ส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๑ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปางและการดำเนินงานของสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยยึดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับ
กระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 
ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในแผนปฏิบัติการดังกล่าว มุ่งเน้นการ
ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ดูแลและการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั ่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ควบคู่กับการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมตามภารกิจของ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ ภาพรวมการประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 255.844 ล้านบาท          
มีขอบเขต ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
 “นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม” 

พันธกิจ 
 1. กำกับ ดูแล สถานประกอบการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ

วิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า  
 3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรม 
 4. สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง บูรณาการทำงานร่วมกัน 
 

 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๒ 

 แนวทางการพัฒนา 

 ด้านที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมของจังหวัดลำปาง ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ด้วยนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมีการประมาณการงบประมาณ จำนวน 
235.878 ล้านบาท และมีกลยุทธ์ดำเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที ่ ๑ ยกระดับผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานบนพื้นฐาน เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และมีมูลค่าสูง 

กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ 

 ด้านที่ 2 ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
  เพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประมาณการงบประมาณ จำนวน 16.43 
ล้านบาท และมีกลยุทธ์ดำเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสถานประกอบการตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

 ด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม 
  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยมี
การประมาณการงบประมาณ จำนวน 1.536 ล้านบาท และมีกลยุทธ์ดำเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการและเครือข่ายเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและเชื่อมโยงธุรกิจ 

 ด้านที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกระดับด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการประมาณการงบประมาณ จำนวน 2 ล้านบาท และมีกลยุทธ์
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกระดับ 
 
 

*************************** 
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ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย  
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 3.1 สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื ่อต่อยอดจากภาค

เกษตรไทยและมุ่งสู ่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
พลังงานชีวมวล โดยการเพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง แปลงของ
เหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า 
โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหา
โลกร้อนและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากข้ึน 

         3.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับภาค
การผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และดำเนินธุรกิจใหม่ๆ 
การผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล 
และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ การต่อยอดทางธุรกิจ 

 
(๑) เป้าหมาย  
 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 การเกษตรสร้างมูลค่า 
 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความ
แตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร มาปรับใช้และต่อยอดภาค
การผลิตและบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่
ที่มีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น 
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๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) เป้าหมาย  
 1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คน
รุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 1.2 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุล 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 การนำระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยการ
จัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือการ
จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ณ แหล่งกำเนิด โดยการนำของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิด
จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำหรือลดการใช้ (หลักการ 
3R) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจและลด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เป็นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่ยั่งยืน เพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็น
ที่ยอมรับของชุมชนโดยรวม การนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ที่เน้นการใช้
ทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม คำนึงถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์มากที ่สุด 
พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความ
มั่งคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน 
 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น 3 การเกษตร 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 
• เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ                                                   

- อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น  
  ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เกษตรแปรรูป 

• แนวทางการพัฒนา  
- ส่งเสริมการพัฒนาและใช้ว ัตถุด ิบและผลิตผลทางการเกษตรที่
เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง โดยการ
นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร 
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- ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้าง
ความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที ่มี
คุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
- สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตหลังการเก็บเกี ่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง 
และยึดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพื่อมเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า 
- ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมาย
ทางการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็น 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 1 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหมท่ี่มี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ                                                   

สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

  ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจจริยะ 
• แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ โดยวางรากฐานการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณ
ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความ
ถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดิจิตัลและธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคต 
- สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการ
เป็นผู้ประกอบการขับเคลื ่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
- พัฒนาวิสาหกิจเริ ่มต้น โดยการส่งเสริมให้ต่อยอดแนวความคิด 
สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง 
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• เป้าหมายของแผนย่อย 
- การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิตัล 
  ดีขึ้น 
 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
• แนวทางการพัฒนา  

- สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตรา
สินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำที่คำนึงถึง
ความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้งพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สินค้าที ่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงตลาดต่างๆ 
- สร้างและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ 
- ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายช่องทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
- ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
ดีขึ้น 
- การขยายตัวการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้น 

  ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก 
   ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทาง
วิชาการต่าง ๆ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหาร
จัดการหนี้สิน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่
สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นธรรม 

 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
• แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มี 
รายได้น้อย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
• เป้าหมายของแผนย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจ 
ฐานรากเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การ 
บริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด ให้มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและ 
จำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ 
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 ประเด็น 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ 2.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการการ 
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งเป้าสู่การ 
ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้าง 
ศักยภาพการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็น 
 มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

• แนวทางการพัฒนา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
• เป้าหมายของแผนย่อย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมให้ใส่ใจในกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และ
การจัดการของเสีย เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน และปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ ลดการเกิดของเสีย
เป็นต้น 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

 1. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
 ด้านที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 2.1 เพ่ิมผลผลิตและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก 
(อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารท่องเที่ยวและบริการ) อุตสาหกรรมใหม่ 
อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล 
 2.2 พัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 
 2.3 ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และศูนย์กลางส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 3) กิจกรรม 
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 

๒.๒.๓ ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 

๑) เป้าหมายหลักเพื ่อพลิกโฉมประเทศไปสู ่ “เศรษฐกิจสร้างมูลค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 

๒) มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านความสามารถในการแข่งขัน 
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๓) หมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ที่สำคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2562 - 2580) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2562 -2570) โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 โดย 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

▪ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ  
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 โดย 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

▪ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดย 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ แผนพัฒนาพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570)  
▪ แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570)  

 

----------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวดัลำปาง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้จังหวัดมีแผนและเป้าหมาย
การดำเนินงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เช่น Thailand 4.0, Industry 4.0, Digital Disrubtion 
เป็นต้น โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติราชการระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ใช้เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานฯ และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผล
การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล         
 
 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

ความเป็นมา 
จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี มีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อ ซึ่ง

ปรากฏหลักฐานตามตำนานต่างๆ รวม 11 ชื่อ ได้แก่ กุกกุฏนคร ลัมภกับปะนคร ศรีนครชัย นครเวียงคอกวัว 
เวียงดิน เขลางค์นคร นครลำปาง คำเขลางค์ อาลัมภางค์ เมืองลคร และเมืองนครลำปาง จากการที่เรียกขาน
กันว่า “กุกกุฏนคร” แปลว่าเมืองไก่ ดังนั้น ตราประจำจังหวัดลำปาง คือ “ไก่ขาว” 
  จังหวัดลำปาง สร้างเมื่อ พ.ศ. 1223 จากหนังสือพงศาวดารโยนกกล่าวว่า“สุพรหมฤาษี” 
สร้างเมือง เพื่อให้เจ้าอนันตยศ โอรสพระนางจามเทวี ครองคู่กับเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) ให้ชื่อเมืองว่า “นคร
เขลางค”์ต่อมาเปลี่ยนเป็น “นครอัมภางค”์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “นครลำปาง” ในภายหลัง 
  ในสมัยโยนกเชียงแสน นครลำปางเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอม เคยเป็นเมืองประเทศราช
ของพม่าและเมืองเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี  “เจ้าทิพย์ช้าง” สามารถขับไล่พวกพม่าออกจากเมือง
ลำปางได้สำเร็จจึงได้รับการสถาปนาเป็น “พระยาสุวลือไชย-สงคราม” ขึ้นครองนครลำปางในปี พ.ศ. 2279 

ในปี พ.ศ. 2307 “เจ้าแก้วฟ้า” พระโอรสของเจ้าทิพย์ช้างได้ขึ้นครองนครลำปาง และเป็น
ต้นตระกูล ณ ลำปาง ณ ลำพูน รวมทั้ง ณ เชียงใหม่ ในเวลาต่อมา และมี “เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต” เป็นผู้ครอง
นครลำปางองค์สุดท้าย 

 จังหวัดลำปาง ได้ประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ. 2435 (สมัยรัชกาลที่ 5) โดยขึ้นอยู่กับ
มณฑลพายัพ สมัยหนึ่ง (พ.ศ. 2443) ต่อมาแยกเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2458 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มี
ประกาศยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักร ลำปางจึงมีฐานะเป็น “จังหวัดลำปาง” ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 
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ลักษณะทางกายภาพ 
จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน

สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.กม. 
หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และ
เพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 
 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน 
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สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดลำปาง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ

โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา 
จังหวัดลำปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ 
เรียกว่า “อ่างลำปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า 
ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเมืองปาน  แจ้ห่ม  วังเหนือ  และงาว 

 บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
สำคัญของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอห้างฉัตร  เมืองลำปาง  เกาะคา  แม่ทะ และสบปราบ 

 บริเวณตอนใต้ของจังหวัด  เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเถิน แม่พริก  
บางส่วนของอำเภอเสริมงาม และแม่ทะ 

การคมนาคม 
(1) ทางรถยนต จากกรุงเทพฯ รวมระยะทางทั้งสิ้น 599 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ   

7 ชั่วโมง 
  (2) ทางรถโดยสารประจําทาง มีบริการรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ไป-กลับ จังหวัด
ลําปางทุกวัน ตามตารางเดินรถ 
  (3) ทางรถไฟ การรถไฟแหงประเทศไทย มีบริการรถดวน รถเร็วและรถธรรมดาจากกรุงเทพ     
ไป-กลับ จังหวัดลําปางทุกวัน ตามตารางเดินรถ 
  (4) ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินระหว่างจังหวัดลำปางกับกรุงเทพไปกลับทุกวัน จำนวนสองสาย
การบิน ได้แก่ นกแอร์ และบางกอกแอร์เวย์ 
  (5) ระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภอตางๆ 
 อําเภอแมเมาะ  45  กิโลเมตร 
 อําเภอเถิน   96  กิโลเมตร 
 อําเภอแมพริก  125  กิโลเมตร 
 อําเภองาว  83  กิโลเมตร 
 อําเภอเกาะคา  13  กิโลเมตร 
 อําเภอวังเหนือ  110  กิโลเมตร 
 อําเภอแมทะ  26  กิโลเมตร  
 อําเภอแจหม  54  กิโลเมตร 
 อําเภอสบปราบ  59  กิโลเมตร 
 อำเภอเสริมงาม  40  กิโลเมตร 

 อำเภอห้างฉัตร 16  กิโลเมตร 
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ข้อมูลการปกครอง 
จังหวัดลำปางแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 932 หมู่บ้าน 106 ชุมชน (เฉพาะชุมชนใน

เขตเทศบาลนครลำปาง 43 ชุมชน และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 63 ชุมชน) 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด           
1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 37 เทศบาลตำบล 62 องค์การบริหารส่วนตำบล 

 

การบริหารราชการในจังหวัดลำปาง แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 
ประเภท จำนวน (หน่วย) หมายเหตุ 

- ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
- ราชการบริหารส่วนกลาง 
- ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานอิสระ 

33 
70 

103 
25 

- 
- 

อบจ. 1 แห่ง เทศบาล 42 แห่ง อบต. 60 แห่ง 
- 

 

 ประชากร 
จังหวัดลำปาง มีประชากรทั้งสิ้น 728,808 คน เป็นชาย 355,014 คน เป็นหญิง 373,494 คน

อำเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง รองลงไป คือ อำเภอเกาะคา เถิน และแม่ทะ ตามลำดับ 
(ท่ีมา : จังหวัดลำปาง ปี 2564) 

ข้อมูลเศรษฐกิจ 
1) สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง 

  ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลจังหวัด (GPP) มูลค่ารวม 71,417 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 8 ของ
ภาคเหนือ (17 จังหวัด) และลำดับที่ 41 ของประเทศ รายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 100,711 บาท
โดย GPP มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.74 (70,894 ล้านบาท) จำแนกเป็น ภาคบริการ 
38,926 ล้านบาท ภาคอุตสาหกรรม 24,795 ล้านบาท และภาคเกษตร 7,696 ล้านบาท ตามลำดับ ดัง
แผนภาพด้านล่าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2) โครงสร้างสาขาการผลิต ณ ราคาประจำปี 2562 ของจังหวัดลำปาง  
  สาขาการผลิตหลักที่สำคัญ ได้แก่ การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน มูลค่า 12,196 ล้านบาท
(ร้อยละ 17.08 ของ GPP) การผลิต มูลค่า 8,806 ล้านบาท (ร้อยละ 12.33 ของ GPP) การซ่อมแซมยาน
ยนต์และจักรยานยนต์ มูลค่า 8,688 ล้านบาท (ร้อยละ 12.17 ของ GPP) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่า
ไม้ มูลค่า7,696 ล้านบาท (ร้อยละ 10.78 ของ GPP) และสาขาอื่น จำนวน 34,031 ล้านบาท (ร้อยละ 
52.2 ของ GPP) 

ภาคเกษตร
11%

ภาคอุตสาหกรรม
35%

ภาคบริการ
54%
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ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 

  เศรษฐกิจจังหวัดลำปางในปี 2564 โดยรวมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ผลมาจากแรง
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและการใช้จ่าย ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ -4.7 ในปี
ก่อน และขยายตัวจากที่ประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ในส่วนของด้านอุปทาน (ด้าน
การผลิต) ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ปรับตัวดีขึ้ นจากที่หดตัวร้อยละ -5.9 ในปีก่อน จาก 
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 จากที่หดตัวร้อยละ -9.8 ในปีก่อน สะท้อนจากความ
ต้องการใช้ปริมาณหินอุตสาหกรรม (หินปูน-ก่อสร้าง) เพิ่มขึ้น จากการก่อสร้างภาครัฐและตามปริมาณลิกไนต์ 
การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และภาษีมูลค่าเพิ ่มหมวดอุตสาหกรรมขยายตัว จากภาวการณ์ผลิต
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.9 ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปีก่อน เนื่องจากแรงจูงใจทางด้านราคาที่
เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี และปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร ประกอบ
กับภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ ภาคบริการ คาดว่าจะหดตัวร้อยละ -0.4 
หดตัวลดลงจากที่หดตัวร้อยละ -7.8 ในปีก่อน ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด
โรงแรมและภัตตาคารที่ลดลง จากการได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซา และประชาชนยังคงมีความ
กังวลในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลต่างๆ อาจเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยพยุงให้ภาคบริการของจังหวัดลำปางให้สามารถกลับมาฟ้ืนตัว (ท่ีมา : 
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง) 

 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง 
 โรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้โรงงานต้องมีเครื่องจักร มีกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปหรือ
ใช้คนงานตั ้งแต่ 50 คนขึ ้นไป เพื ่อประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โดยปัจจุบ ันมีโรงงานตาม
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 545 โรงงาน เงินลงทุนรวม 66,239.07 ล้านบาท คนงาน 22,082 คน
(ข้อมูล ณ 10 กุมภาพันธ์ 2565) 
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สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ดังนี้ 
  1) อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ได้แก่ 
 1.1 อุตสาหกรรมการทำเหมืองถ่านหิน (เกรดลิกไนต์) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย(กฟผ. แม่เมาะ) เพ่ือใช้ไปในการผลิตกระแสไฟฟ้าและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

 1.2 อุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำหินปูนเพ่ือ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ การทำเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ดินขาว บอลเคลย์ และ
ถ่านหิน ซึ่งมีจำนวนประทานบัตร 108 แปลง 
  2) โรงงานอุตสาหกรรม มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมทำเครื่อง
เคลือบดินเผาหรือเซรามิก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมมีชื่อเสียงควบคู่กับจังหวัดลำปางมาเป็นระยะเวลานาน 
จนเป็นเอกลักษณ์ในนาม “ถ้วยชามตราไก่” นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก ที่ได้มีการ
ทำอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งประกอบกิจการในลักษณะหัตถอุตสาหกรรมจัดตั้ง
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

 2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่อง
เรือน อุตสาหกรรมที่สำคัญๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องเรือน อุตสาหกรรมเลื่อยไม้ อุตสาหกรรมแกะสลักทำ
ผลิตภัณฑ์และอื ่นๆ จากไม้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแกะสลักไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ถือเป็นงาน
หัตถกรรมที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางมานาน 
  2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ที่สำคัญๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป
ผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ ผักกาดดอง อุตสาหกรรมห้องเย็น
และแช่แข็ง เพื่อเก็บพืชผักและผลไม้ อุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวจ้าวและข้าวเหนียว อุตสาหกรรมผลิตครั้งเม็ด 
และอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม น้ำอัดลม 

  2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน  ถ่าน
หินเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 2,400 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมผลิตพลังานไฟฟ้าจากพลังงานอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังานชีวมวล และยังมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำอีก 2 แหล่ง 
ได้แก่ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา รวมกำลังการผลิต จำนวน 5.53 เมกะวัตต์ 

 

ตารางแสดงจำนวนโรงงานรวมทั้งหมด จำแนกเป็นรายปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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 ลักษณะทางสังคม 
 - ด้านศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลำปาง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 รองลงมา คือ 
ศาสนาศริสต์ ศาสนาอิสลาม ตามลำดับ 

จังหวัดลำปางมีวัดมหานิกาย จำนวน 713 วัด และวัดธรรมยุต จำนวน 31 วัด มีพระภิกษุ 
สามเณร รวม 3,670 คน แยกเป็นพระภิกษุ จำนวน 2,272 รูป และสามเณร จำนวน 1,418 รูป  

 - กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำปาง  
 จังหวัดลำปาง มีกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ได้แก่ ชนเผ่าเมี่ยน กระเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ ม้ง ลัวะ 

ขมุ และลีซู กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง 

 - ประเพณี   
   งานวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาล ที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ได้แก่ 

 1. งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ 
 2. งานหลวงเวียงละกอน 

 3. งานขันโตกช้าง 

 4. งานเซรามิกแฟร์ 
 5. งานพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง 

 6. งานเทศกาลกินปลา 

 7. งานวันรถไฟรถม้าลำปาง 

 8. งานวันสับปะรด 

 9. งานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟ มาราธอนแม่เมาะ 

 10. งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน 

 11. งานฤดูหนาวและงานกาชาด 

 12. งานวันดอกไม้บ้าน 

 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
จังหวัดลำปาง มีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 และแขวงทางหลวงชนบทลำปาง สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นลาดยางและ
คอนกรีต รวมทั้งสิ้น 61 เส้นทาง ระยะทางท้ังสิ้น 1,846.618 กิโลเมตร  

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดลำปางมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรแร่ธาตุ 
-ทรัพยากรป่าไม้  
 จังหวัดลำปางมีเนื้อที่ป่าไม้ 5,513,656.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.64 ของพ้ืนที่จังหวัด มีป่า

สงวนแห่งชาติ จำนวน 33 ป่า อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 
แห่ง (ที่มา : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง และสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 13 (สาขาลำปาง) 
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-ทรัพยากรแร่ธาตุ 
ในปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) จังหวัดลำปางมีประทานบัตร จำนวน 103 แปลง

เปิดการทำเหมืองแร่ในพ้ืนที่ จำนวน 97 แปลง และมีโรงโม่ บด และย่อยหิน จำนวน 7 โรงงาน  
  ประทานบัตรดังกล่าวจำแนกตามชนิดแร่ ดังนี้ 
  1. ถ่านหิน     58 แปลง 
  2. หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์   17 แปลง 
  3. ดินขาว       6 แปลง 
  4. ดินขาวและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์   1     แปลง  
  5. หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง     8 แปลง 
  6. บอลเคลย์และถ่านหิน      1 แปลง 
  7. หินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์    5 แปลง 
  8. หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี     3 แปลง 
  9. ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์       2 แปลง 
  10. พลวง       1 แปลง 

    11. หินอ่อน      1 แปลง 

  ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ทั้งหมดในปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) จำนวน 
7,168,557.29 เมตริกตัน โดยชนิดแร่ที่ผลิตได้มากที่สุด ได้แก่ ถ่านหิน ผลิตได้ 5,028,202.07 เมตริกตัน 
รองลงมาเป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ ผลิตได้ 920,000 เมตริกตัน และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ผลิตได้ 572,932.80 เมตริกตัน ตามลำดับ 
 

ตารางปริมาณการผลิตแร่ เปรียบเทียบปี 2563 – ๒๕๖4 
 

ลำดับ ชนิดแร่ 
ปริมาณการผลิต (เมตริกตัน) 

พ.ศ. 25๖3 พ.ศ. 25๖4 
1 ดินขาว - แต่งแล้วเกรดเซรามิค 17,,042.03 11,306.40 
2 บอลเคลย์ 260,984.11 449,640.58 
3 ถ่านหิน 13,404,786.29 13,084,812.52 
4 ดินขาวที่ยังไม่ได้แต่งเกรดเซรามิค 285,166.05 279,152.00 
5 หินอุตสาหกรรม (หินปูน - เคมี) 990,000.00 770,000.00 
6 หินอุตสาหกรรม (หินปูน - ซีเมนต์) 2,773,000.00 2,640,000.00 
7 หินอุตสาหกรรม (หินปูน - ก่อสร้าง) 1,541,409.60 1,720,225.80 
8 หินอุตสาหกรรม (หินดินดาน-ซีเมนต์) 5,000.00 5,000.00 
9 ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ 253,000.00 206,500.00 

รวม 19,530,388.08 19,166,637.30 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) 
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 3.1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

- ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น  
  ในการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีท่ีมาของข้อมูล ดังนี้ 
  1. การทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาและวิทยากร และรวบรวมข้อมูลส่งไปยังอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำหรับใช้ประกอบการจัดทำเวทีประชาคมระดับชุมชน/หมู่บ้าน 

  2. การจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล 
จากการประมวลความต้องการจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และจัดส่งข้อมูลให้อำเภอสำหรับใช้จัดทำ
แผนพัฒนาอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3. การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำประชาคมสำรวจ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 
โดยใช้กลไกของประชาคมในระดับต่างๆ ในการดำเนินการระดมความคิดเห็นในรูปแบบของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนาในประเด็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นภาพรวมของจังหวัดลำปาง 

จากกระบวนการดังกล่าว ได้สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการของประชาชนจังหวัดลำปาง ได้ดังนี้ 

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชน

จังหวัดลำปาง 
สภาพปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ปริมาณสับปะรดล้นตลาด และมีราคา
ตกต่ำ 
2. ขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
3. กลุ่มอาชีพยังได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง 
ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และการ
พัฒนาศักยภาพ  
4. ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินทำกิน 
5. แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรในบางพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอ เช่น 
อำเภอแจ้ห่ม  
6. ข้อจำกัดในด้านการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในเขต
ป่าอนุรักษ์และเขตอุทยาน ทำให้การ
ดำเนินการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องติดขัดกับข้อ
กฎหมาย และระยะเวลาในการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ 

-เกษตรกรในเขตอำเภอเมือง
ลำปาง ในตำบลบ้านเสด็จ 
และอำเภอแจ้ห่ม 
-เกษตรกรในเขตอำเภองาว 
 
-กลุ่มอาชีพทุกอำเภอใน
จังหวัดลำปาง 
 
-ประชาชนในเขตอำเภอ 
แม่เมาะ 
-เกษตรกรในเขตอำเภอแจ้ห่ม 
พ้ืนที่อำเภอวังเหนือ งาว และ
เมืองปาน  
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ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชน

จังหวัดลำปาง 
สภาพปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย 

2. ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต และความมั่นคง 

1. การเข้าถึงแหล่งอาชีพของประชาชนใน
วัยแรงงาน ส่วนใหญ่อพยพไปตั้งถิ่นฐาน
ชั่วคราวในเมืองหลักของประเทศ กรุงเทพ
และปริมณฑล และเขตอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก 
2. ปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้
กำลังการผลิต ในวัยแรงงานลดลง และ
ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลรักษาและการ
พยาบาลที่เพ่ิมข้ึน 
3. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องและเกิดขึ้นเป็น
ประจำทุกปี  
4. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสังคม         
ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว ทำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในห่าง
เหิน ความอบอุ่นลดลง ส่งผลต่อปัญหา 
มั่วสุม ยาเสพติด และการก่ออาชญากรรม
ต่างๆ 
5. การศึกษามุ่งเน้นที่การแข่งขันเป็นหลัก 
ทำให้เกิดช่องว่างการวัด ผลสัมฤทธิ์และ
มาตรฐานที่แตกต่างกัน 
6. คนรุ่นใหม่ขาดความตระหนักและการ
ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และการสืบสานประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
7. ปัญหาด้านสาธารณสุข ได้แก่ ขาดการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งจาก
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ส่งผลให้เกิด
ภาระค่าใช้จ่ายและปัญหาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งมาตรฐานการ ให้บริการทาง
การแพทย์ไม่ทั่วถึง และยังมีในลักษณะ  
รวมศูนย ์
8. ปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการทาง
การแพทย์และ สาธารณสุข 
9. ค่านิยมตามกระแสวัฒนธรรมบริโภค
นิยม ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้
จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย  

-ประชาชนวัยแรงงานของ
จังหวัดลำปาง 
 
 
 
-ประชากรผู้สูงอายุใน 
จังหวัดลำปาง 
 
 
-ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย 
ในจังหวัดลำปาง 
 
-ครัวเรือนประชาชนใน 
จังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
-นักเรียนทุกช่วงชั้นในสังกัด
การศึกษาภาครัฐและเอกชน
ในจังหวัดลำปาง 
-กลุ่มเด็กและเยาวชนใน 
จังหวัดลำปาง 
 
 
-ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยใน
เขตอำเภอห่างไกลจากเมือง 
เช่น วังเหนือ งาว เมืองปาน 
แจ้ห่ม แม่พริก เถิน เสริมงาม 
เป็นต้น 
 
 
-ประชาชนในจังหวัดลำปาง 
 
-ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัด
ลำปาง 
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ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการของประชาชน

จังหวัดลำปาง 
สภาพปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย 

10. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ถนน สะพาน 
11. ความต้องการด้านสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ำ
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
12. ปัญหาจากสาธารณภัยในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น 

-พ้ืนที่อำเภอวังเหนือ เมือง
ปาน แจ้ห่ม เสี่ยงภัยจากน้ำ
ท่วมและโคลนถล่ม 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และ   
การเผาป่าหรือเศษวัชพืชเพ่ือทำ
การเกษตร หรือหาของป่า 
2. การบุกรุกท่ีสาธารณะ และการตัดไม้
เพ่ือปลูกสร้างบ้านในบางพ้ืนที่ 
3. ปัญหาฝุ่นควันและมลภาวะทางอากาศ    
จากไฟป่า และการลักลอบเผาป่า 
4. ปัญหาปริมาณขยะล้น และขาดการ
จัดการที่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข โดย
พ้ืนที่ทิง้ หรือกำจัดขยะประเภทต่างๆ 
5. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร มีคุณภาพต่ำธรรมชาติ
และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิด
ความขาดแคลน และสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพต่ำ 
6. ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น  
น้ำท่วม ภัยแล้ง ซึ่งกระทบต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เชิงเขาลุ่มน้ำหรือเส้นทางน้ำไหลผ่าน 

-พ้ืนที่อำเภองาว แจ้ห่ม  
วังเหนือ เกาะคา 
 
-พ้ืนที่อำเภอเมืองปาน  
วังเหนือ แม่ทะ   
-พ้ืนที่อำเภอเมือง งาว      
เสริมงาม วังเหนือ  
-ทุกพ้ืนที่อำเภอในจังหวัด
ลำปาง 
 
-ประชาชนในจังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
-พ้ืนที่อำเภอวังเหนือ แจ้ห่ม   
เสริมงาม เถิน สบปราบ      
แม่พริก  
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 - ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP จังหวัด) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัด 

  (1) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ในปี ๒๕62 จังหวัดลำปาง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำนวน 71,417 ล้านบาท

เป็นอันดับที่ 43 ของประเทศ เป็นอันดับที่ 8 ของภาคเหนือ (17 จังหวัด) โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 
5 ปี (2558-2562) ดังปรากฎตามตาราง 
 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท) 65,892 69,957 68,199 71,950 71,417 

รายได้ต่อหัว (บาท) 89,126 94,855 92,749 100,709 100,711 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 เศรษฐกิจจังหวัดลำปางในปี 2564 โดยรวมขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับ
ปีก่อนจากด้านอุปสงค์เป็นสำคัญ ตามการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว จากรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน การ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ การบริโภคภาคเอกชนหดตัว จากการใช้จ่ายหมวด
บริการและหมวดสินค้าคงทนกลุ่มยายยนต์กลับมาหดตัวมากขึ้น ทางด้านอุปทาน ภาคเกษตรกรรมขยายตัว
จากปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้ากว่าฤดูกาลปกติ 
ภาคอุตสาหกรรมหดตัว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ความต้องการ
จากประเทศคู่ค้าลดลง ภาคบริการหดตัว ตามผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอก
ใหม่ เป็นผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยปรับลดลง สำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปางอัตราเงินเฟ้ออยู่
ในระดับต่ำ (ท่ีมา : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง) 
   (2) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
   ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 คาดว่า จะ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 จากราคากลุ่มสินค้าอาหารสดและบริการในหมวดอ่ืนๆ การจ้างงานคาดว่าจะหดตัว
ร้อยละ 2.5 หรือลดลงประมาณ 1,260 คน ตามการหดตัวของเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (ท่ีมา : สำนักงานคลัง
จังหวัดลำปาง) 

   (3) เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง 
 เนื่องจาก พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่   
27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ได้กำหนดให้สถานประกอบการที ่เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องมีเครื ่องจักร  
ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ ้นไปหรือ คนงาน 50 คนขึ ้นไป จึงทำให้จำนวนโรงงานในพื้นที ่จังหวัดลำปางลดลง 
จากปี 2561-2565 โดยโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจำพวกท่ี 3 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
จำนวนทั้งสิ้น 545 โรงงาน เงินลงทุนรวม 66,239.07 ล้านบาท คนงาน 22,082 คน 
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ตารางแสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วง 5 ปี 
  

ปี พ.ศ. 
จำนวน 

โรงงานอุตสาหกรรม (แห่ง) เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน) 
2565 545 66,239.07 22,082 
2564 530 60,222.84 21,969 
2563 519 59,997 21,919 
2562 545 64,974 22,423 
2561 1,667 67,447 28,235 

             ที่มา : ระบบทะเบียนโรงงาน เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

  มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเซรามิกของจังหวัดลำปางในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2559-2563) มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ปิดตัวลง และทำเป็นกิจการขนาดเล็กรายย่อย รวมทั้ง ความนิยมใช้ภาชนะจากเซรามิก 
ในกลุ่มประชาชน ยังมีจำนวนไม่มาก หรือมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด 
 

ตารางแสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง ในช่วง 5 ปี 
 

ข้อมูล 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิก การเปลี่ยนแปลง (%) 

2559 2,382,062,593 -2.31 
2560 2,318,093,914 -2.69 
2561 2,323,344,338 0.23 
2562 2,161,920,394 -6.95 
2563 1,464,295,283 -32.27 

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง/สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีลำปาง 
 
  มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสินค้า OTOP พบว่า สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) เป็นผลเนื่องมาจากนโยบายการส่งเสริมอาชีพ และการดำเนินการของ
ภาครัฐที่มุ่งเป้าหมายพ้ืนที่ในระดับพื้นท่ี ประกอบกับการจัดช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 
ทำให้ปริมาณการขายมีมากตามไปด้วย 
 

ตารางแสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ของตกแต่งของท่ีระลึก 
 

ข้อมูล 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
หัตถอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลง (%) 

2559 624,472,436 0.12 
2560 736,877,480 0.18 
2561 615,629,023 -0.16 
2562 625,853,490 0.02 
2563 488,818,936 -0.219 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 
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   (4) แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ในปี พ.ศ. 2565 
    แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะหดตัว ร้อยละ 2.7 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 3.2 ต่อปี) โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของทุกภาคการผลิต เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นและมาตรการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง 
    ด้านการผลิต มีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 2.6 
    การผลิตภาคเกษตร คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลผลิตปศุสัตว์ที่เพ่ิมข้ึน และมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
    การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 ตามแนวโน้มภาวะการผลิต
และเศรษฐกิจของจังหวัดที่เริ่มฟ้ืนตัว 
    การผลิตภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้น
ตัวและมาตรการภาครัฐช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จากภาครัฐ 

    ด้านการใช้จ่าย มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.7 
    การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 
    การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพ่ือกระตุ้น
การบริโภคและการลงทุนในประเทศ 

3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดลำปาง ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 5 ปี (2566-2570) โดย

กำหนด วิสัยทัศน์ “ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน” ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบนฐานของความรู้ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับต่อยอดสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
เศรษฐกจิจากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ และสร้างดุลยภาพในการพัฒนาทุกมิติเพ่ือไปสู่ความยั่งยืน 

เรียนรู้ : เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาบนฐานของความรู้ เพ่ือ               
สร้างนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเมืองเพื่อกำหนดอนาคตของเมือง  จากฐาน
ภูมิทางสังคมวัฒนธรรม จากภูมิหลังสู่ภูมิอนาคตที่สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน 

 เชื่อมโยง : เป็นเมืองแห่งการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ โดยใช้โอกาสจากเขตระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA เพื ่อเช ื ่อมโยงกับ
ภูมิภาคต่างๆ ขยายฐานเศรษฐกิจของจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจใหม่  เพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถสู่การแข่งขันในตลาดโลก “Local to Global” 

 สร้างสรรค์ : เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานภูมิทางสังคมวัฒนธรรมต่อยอด                       
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกษตร
นวัตกรรมและสร้างสรรค์ และสังคมสร้างสรรค์ 

 น่าอยู่ : เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ที่เน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ตามแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงปีที่ 16 - 20 ในการพัฒนา
พ้ืนที่เมืองลำปางเป็นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นท่ีโดยรอบ  

 ยั่งยืน : เป็นเมืองแห่งการพัฒนาแบบยั่งยืน พัฒนาตามกรอบแนวทางเป้าหมายการพัฒนา             
แบบยั่งยืน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การบูรณาการการทำงานและการให้ความสำคัญกระบวนการพัฒนา 
ทุกมิติอย่างสมดุลเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
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เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกภาคส่วนที่จะไปสู่เป้ าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันภายใต้

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2566 - 2570 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดออกเป็น 5 ประเด็นคือ 
ประเด็นที่ 1 : การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ประเด็นที่ 2 : อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 3 : เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์และปลอดภัย 
ประเด็นที่ 4 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และยั่งยืน 

 ประเด็นที่ 5 : ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน 
 

- ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด  
   1) ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ปัจจุบันจังหวัดลำปางมีโรงงานผลิตเรื ่องปั้นดินเผา 
ประมาณ 200 กว่าโรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่วนโรงงาน
ขนาดใหญ่มีเพียง 20 กว่าโรงเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะโมเดลของจังหวัดลำปางเปลี่ยนไป เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำ 
ค่าเงินบาทแข็งตัว ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทำให้การจับจ่ายใช้สอยลดลง ผู้ประกอบการบาง
รายแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นบางรายถึงกับต้องเลิกกิจการไป ส่งผลให้แรงงานที่เคยทำงานในสถาน
ประกอบการ ออกมาเปิดกิจการโรงงานขนาดเล็กเอง 

 สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางในปัจจุบัน บ่งเป็นตลาด
ภายในประเทศ 70% และตลาดต่างประเทศ 30% ซึ่งขณะนี้การส่งออกไปต่างประเทศยังคงมีปริมาณไม่ต่าง
จากเดิมเท่าไหร่นัก ขณะที่ตลาดในประเทศลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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   แต่อย่างไรก็ตาม แม้จังหวัดลำปางจะมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวน
มาก แต่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ซึ่งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาได้มี
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านทุนการศึกษา การช่วยเหลือด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ
การศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิค-19 ทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางจะทรงตัว ดังนั ้น ภาครัฐจึงควรเข้าไปสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เช่น เงินทุนหมุนเวียนกิจการ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการช่วยเหลือด้านต้นทุน
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น  

  2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือว่ามีบทบาท
สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง สำหรับจังหวัดลำปางซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่จดุกึ่งกลางของภาคเหนือตอนบน 
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดที่ต่างๆ ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนพื้นถิ่น ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว  ที่หลากหลาย ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  

  การดำเนินการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันของจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไป
ที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในเขตพื้นที่ตามธรรมชาติ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ก่อสร้างเส้นทางในบริเวณอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น จัดงาน
สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟและรถม้าลำปาง เป็น
ต้น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพื้นถิ่น เช่น งานสลุงกลองใหญ่ งานสรงน้ำพระธาตุ
ลำปางหลวง เป็นต้น รวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชน อาทิเช่น การเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ บ้านแม่แจ๋ม 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยใช้ชื่อการเปิดตัวว่า “แม่แจ๋มแจ่มแต้หนา” 

  ด้วยความพร้อมและศักยภาพในด้านต้นทุนทางด้านกายภาพและทางสังคม 
รวมทั้งนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้จังหวัดลำปางมีโอกาสพัฒนาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวสำคัญของ
ประเทศในอนาคตอันจะนำมาซึ่งรายได้หลักและการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการบูรณาการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีศักยภาพในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือให้การ
ท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป  
   3) เกษตรกรรม จังหวัดลำปางมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2559 จำนวน 
7,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.11 โดยที่ผ่านมาหน่วยงาน ที่เกี ่ยวข้องได้ดำเนินการ
พัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาด รวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ในด้านแหล่งน้ำและเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนท้องถิ่น  

 ผลผลิตทางการเกษตรและมูลค่าที่เกิดขึ้นได้จำเพาะเจาะจงในชนิดของสินค้า
เกษตรมากขึ้นทั้งในด้านการเพาะปลูก (ข้าว ,ข้าวโพด,ถั่วลิลง,มันสำปะหลัง,กระเทียม,กาแฟ) การปศุสัตว์ 
(ไก,่โคเนื้อ,สุกร,กระบือ) และการประมง (ปลานิล,ปลาดุก) ที่จะได้มีการพัฒนาต่อยอดในด้านประสิทธิภาพการผลิต 
การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 
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4) การนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio - Circular – Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มากำหนดและดำเนินแผนงาน/โครงการต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื ่องนี้
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน 
   โดยสรุป การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ การเชื ่อมโยงเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบที่หลากหลาย และเกษตรปลอดภัยเชิงสุขภาพ 
เป็นเงื่อนไขสำคัญของประเด็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง การนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular – Green Economy : BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจาย
ประโยชน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงต่อไป 
 

เศรษฐกิจน้องใหม่หรือดาวรุ่งของจังหวัด และการสนับสนุนส่งเสริมของจังหวัด 
   จังหวัดลำปาง ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจใน
รูปแบบใหม่ ดังนี้ 
    1) ภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยผลักดันลำปางเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง
มวล (Lampang Tourism for All) เป็นศูนย์กลางการประชุมระดับชาติและนานาชาติ (Lampang Smart 
MICE Cities-MINI MICE) เน้นพัฒนาท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน การท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณ์ชุมชน ที่สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเจ้าของพื้นที่ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรและสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อีกท้ังให้สอดรับกับการเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการพัฒนาเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ของจังหวัดลำปาง 
   2) ภาคเกษตร เน้นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป มุ่งพัฒนาการเกษตรในทุกด้าน (Smart Agriculture) เพ่ือเข้าสู่การเกษตรแห่งอนาคตอย่างชาญฉลาด รู้เท่า
ทันและมีความพร้อม โดยทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี ทุน และทุกด้านของ
การเกษตร  ทั้งที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญาปัจจุบันและภูมิปัญญาสมัยใหม่ เป้าหมายเพื่อสร้าง
การเกษตรที่ทันต่อยคุสมัย ตอบสนองทันต่อความต้องการของความเปลี่ยนแปลงและมีความมั่นคง  
  ๓) ภาคอุตสาหกรรม เน้นอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์
อัตลักษณ์ หัตถอุตสาหกรรม จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ยกระดับสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรม
สีเขียวและการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม และพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยการศึกษาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทำให้จังหวัดลำปางก้าว
สู่การเป็น “นครเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม” (Ceramic Industrial Design Capital (CIDC) 
   

 -  การวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
 สำน ักงานอ ุตสาหกรรมจ ังหว ัดลำปาง  ได ้ร ่วมกับหน ่วยงานราชการภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินศักยภาพในปัจจุบันและ
โอกาสในการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) รวมทั้งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ลำปาง และความต้องการของประชาชน ปัญหาภาคอุตสาหกรรม ได้ข้อสรุปร่วมกันโดยมีรายละเอียดในการ
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วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจังหวัด และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาในมิติที่สำคัญ
ทุกด้านในพื้นท่ี ดังนี้ 

(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของ

ภาคเหนือ ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ การเกษตร ท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน 
 2. มีทรัพยากรแร่ดินขาว เหมาะกับการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเซรามิกคุณภาพดี  
 3. เป็นแหล่งต้นน้ำและมีเขื่อนกักเก็บน้ำที่สำคัญของประเทศและมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่หลากหลาย ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรม ไม้สัก เป็นต้น ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ 

 4. เป็นแหล่งผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของภาคเหนือ 
 5. มีความองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ไม้ และแปรรูปข้าว 
 6. มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุน

การพัฒนาจังหวัด 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

  1. ขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือและความชำนาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน หรือการอพยพถ่ินฐานของประชาชนเพื่อหางานในพ้ืนที่เขตเมืองหลักของประเทศ 
  2. ขาดแหล่งงานหรือสถานประกอบการรองรับจำนวนประชากรในวัยแรงงาน 
ซึ่งส่วนใหญ่ต้องแสวงหางานในต่างท้องที่ หรือในเมืองอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
  3. การผลิตแร่ดินขาวมีปริมาณลดลง 
  4. ขาดแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
  5. ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและไม่มีศูนย์กลางข้อมูลต่างๆ (Big Data) ทำให้
นักลงทุนไม่มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนในพ้ืนที่ 
  6. ขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               
และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โอกาส (Opportunities) 
 1. การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือใช้ประโยชน์

ในด้านการสนับสนุนภาคการผลิตทั้งเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ 
 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะขยายตลาด

การค้า การลงทุน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำคัญของจังหวัดลำปาง เช่น เซรามิก และสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 3. มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ เอ้ือประโยชน์ต่อ
การเดินทางของประชาชน และการดำเนินธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ 
 4. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เช่น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจำจังหวัด แหล่งเงินทุนอื่นๆ เป็นต้น 
 5. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ ผ่านงบพัฒนาจังหวัด   
งบกลุ่มจังหวัด และงบพัฒนาภาค 
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 6. เทคโนโลยี 5G จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จะช่วยพลิกประสิทธิภาพ ทำให้
เกิดประสิทธิผลในวงการธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

 อุปสรรค (Threats) 
  1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังมีความผันผวน และมีข้อจำกัด
ในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 
  2. แนวโน้มของสถานการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อโครงสร้างประชากรที่มี
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่วัยแรงงานลดลง 
  3. ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  4. กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ยังไม่มีความชัดเจน 
  5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตัลและนวัตกรรมอย่างฉับพลัน  
    

(๓)  TOWS Matrix 
 

SWOT Matrix จุดแข็งท่ีสำคัญ 
(Strength) 

จุดอ่อนที่สำคัญ 
(Weakness) 

โอกาสที่สำคัญ 
(Opportunity) 

S-O Strategies 
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ  
หัตถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม 
2. การทำงานเป็นทีมและบูรณาการการ
ทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

W-O Strategies 
1. การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ เข้ามาใช้ในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
2. พัฒนาแรงงานทักษะฝีมือและความ
ชำนาญเฉพาะด้าน เพ่ือรองรับความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม 

อุปสรรคที่สำคัญ 
(Threat) 
 

S-T Strategies 
1. สนับสนุนและยกระดับกระบวนการ
ผลิตของสถานประกอบการและหัตถ
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
2. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
(Bio - Circular – Green Economy : 
BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
3. เชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่ให้
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

W-T Strategies 
1. ส่งเสริมการตลาดนำการผลิต 
2. การพัฒนาฐานข้อมูลของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 
3. ปรับปรุงแนวทางการบูรณาการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
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(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
  จังหวัดลำปาง มีผู ้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก และมีความ
หลากหลายด้านความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ได้แก่ 
เซรามิก ข้าวแต๋น ผ้าและไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเซรามิก เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นทั้งแหล่ง
วัตถุดิบ แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และได้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดด้วยการจัดงานเซรามิกแฟร์มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการจัดงาน
ดังกล่าวเป็นการจัดงานเฉพาะกลุ่ม ขาดความหลากหลาย ซึ่งยังมีผู้ประกอบการอื่นๆ เช่น ผู้ประกอบการไม้ 
ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ต้องการให้มีการจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้าด้วยเช่นกัน จึงได้มีการเสนอให้จัดงานที่
ยิ่งใหญ่ เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และแสดงเทคโนโลยีการผลิตของผู้ขายเครื่องจักร การโชว์สิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษา เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงเชิญชวนนักลงทุนจากต่างชาติมาร่วมงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ 
  นอกจากนี ้ ผู ้ประกอบการยังมีความต้องการในเรื ่องของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการตัดสินใจในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ และการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ  

  ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ควรจะบูรณาการ
การทำงานทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  สถาบันการศึกษา ภาค
ประชาชนและภาคเอกชนในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในเชิง
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการท่องเที่ยว
เพ่ือขยายตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๒๙ 

๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
“นครหตัถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ดว้ยนวัตกรรม” 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
   1. กำกับ ดูแล สถานประกอบการให้การผลิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2. ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า  
   3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรม 
   4. สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมให้มคีวามเข้มแข็ง บูรณาการทำงานร่วมกัน 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 

 • เป้าประสงค์   
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมของจังหวัดลำปาง ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ด้วยนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาด 

 • ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถ
อุตสาหกรรม ได้รับการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

2. สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และหัตถอุตสาหกรรม  

ราย 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๓๐ 

 • กลยุทธ์/โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ยกระดับผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมและ 
หัตถอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน  
บนพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์และมี
มูลค่าสูง 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด 
• โครงการ Ceramic City 
  -กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง 

 
 

 
 

30 

 
 

 
 

 

• โครงการ Ceramic City 
  -กิจกรรมจัดทำพ้ืนท่ีทำงานร่วมกัน  
(co-working apace) และพื้นที่นักประดิษฐ์ 
(maker space) 

   
50 

  

• โครงการ Craft Lampang ต่อยอดภูมิ-
ปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์อัตลักษณ์ชุมชน
เชิงสร้างสรรคส์ู่ตลาดสากล 

5.7 5.7    

• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) 
  -กิจกรรมแปรรูปอาหารสรา้งมูลค่าในยุค
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Functional Food) 

  
 

5.0 

 
 

5.0 

  

• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) 
  -กิจกรรมยกระดับนวัตกรรมการแปรรูป
อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Food craft) 

    
 

5.0 

 
 

5.0 

• โครงการพัฒนาและสร้างมูลคา่เพิ่ม
ผลิตภณัฑ์สม้เกลีย้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

0.58     

• โครงการการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรมสู่
ผลิตภณัฑ์พรีเมี่ยมด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
(Premium Craft Product) 

5.0     

• โครงการออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรม จากการผสมผสานภมูิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

6.729     

• โครงการส่งเสรมิการสร้างมลูค่าโดยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปร
รูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

1.444     

• โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเส้นใย
สับปะรดสำหรับผู้ประกอบการผ้าทอ 

 2.0 2.0   

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม
แฟช่ันล้านนา 
• โครงการมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 

 
 

6.99 
 
0.268 

 
 
 
 

0.268 

 
 
 
 

0.268 

 
 
 
 

0.268 

 
 
 
 

0.268 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๓๑ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
• โครงการส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรม
ส่วนภูมภิาค 

0.339 
 

0.339 0.339 0.339 0.339 

กลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์และ
การตลาด
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
และหัตถอตุสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

โครงการหน่วยร่วมดำเนินงานอื่นๆ 
• โครงการ Ceramic City 
   - กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม
ภายใต้รูปแบบการจดัแสดงสินค้า “1 The 
Ceramic Livling Expo” 

 
 
 
 
 

   
 

80 
 

 

 2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2  ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม               

 • เป้าประสงค์   
- เพ่ือให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการ

ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. จำนวนสถานประกอบการมีการบริหาร
จัดการการผลิตด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม  

ราย 15 15 15 15 15 

2. สถานประกอบการไดร้ับการส่งเสรมิตาม
แนวคิด BCG Model 

ราย 10 10 10 10 10 

 

 • กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมสถาน
ประกอบการใหม้ี
การบริหารจัดการ  
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการมี

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกระทรวง กรม 
• โครงการบริหารจดัการลุ่มน้ำและ 
วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 
 
0.023 

 
 
0.023 

 
 
0.023 

 
 
0.023 

 
 
0.023 

• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๓๒ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคม 

• โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่โครงการอุตสาหกรรมสเีขียว 

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

• โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดลำปาง (Eco Town) 

0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมสถาน
ประกอบการตามแนวคิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG Model) 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

 
 

3.012 
 
 
 

 
 

3.012 
 

 
 

3.012 
 

 
 

3.012 
 

 
 

3.012 
 

 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

และหัตถอุตสาหกรรม 

 • เป้าประสงค์   

 - เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เครอืข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม 

 • ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ขยายจำนวนสมาชิกเครือข่าย
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ 
หัตถอุตสาหกรรม  

ราย 10 10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 

 • กลยุทธ์ / โครงการ  

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริม สนับสนุน การ
รวมกลุม่ของ
ผู้ประกอบการและ
เครือข่ายเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและเชื่อมโยง
ธุรกิจ 

โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
•  โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
เซรามิกและหตัถอุตสาหกรรม 
    -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผูผ้ลิต เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเซรามิก  
และหัตถอตุสาหกรรม 

 
 

0.658 

 
 

0.658 

   

• โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๓๓ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
• โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสถาน
ประกอบการสู่โครงการอุตสาหกรรมสเีขียว 

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

 4)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 • เป้าประสงค์   

 - เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกระดับด้วยองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

 • ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชน
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ราย 100 100 100 100 100 

 • กลยุทธ์ / โครงการ   

    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาทักษะองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรภาครัฐ
และเอกชนทุกระดับ 

โครงการที่ สอจ.ของบประมาณจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
• โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ให้สามารถใช้ IT และ Digital ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

1. ชื่อโครงการ Ceramic City 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
จังหวัดลำปางมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกประสบกับปัญหาหลายประการ 
เช่น ปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขัน การแย่งชิงตลาด ความไม่
ชัดเจนเรื่องสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) ที่จะส่งออก
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกตัดออกท้ังหมดหรือบางส่วน อีกทั้งยัง
ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) เนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อกระทบต่อการวางแผนการ
ผลิต ต้องลดกำลังการผลิตลง ลดการจ้างงาน และไม่สามารถส่งสินค้า
ไปต ่างประเทศได ้  ทำให ้ตลาดเซราม ิกของจ ั งหว ัดท ั ้ งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศหดตัวลง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ผ ู ้ประกอบการจ ึงจำเป ็นต ้องหาแนวทางการปร ับต ัว เพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจของตนสามารถอยู่รอดได้ ซึ่ง
หากผู้ประกอบการยังไม่เริ่มปรับตัว หลีกหนีจากการแข่งขันในตลาด
ระดับล่าง อาจทำให้สูญเสียโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 
   รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมีการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 
และเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ครบวงจร ดิจิทัล ขนส่งและการบิน 
อุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้ มีเซรามิกเข้าไปเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็น 
"เซรามิกสมัยใหม่" จากกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกและจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอนาคต จะส่งผลให้
อัตราการเติบโตของการใช้เซรามิกสมัยใหม่เป็นชิ้นส่วนเชื่อมโยงกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอนาคต และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิม
มากขึ ้นด้วย จึงเป็นโอกาสสำหรับผู ้ผลิตรายใหม่หรือรายเดิมที ่มี
ศักยภาพที่จะเข้ามาสู่ภาคการผลิตเซรามิกสมัยใหม่ ผู้ผลิตที่ปรับตัวได้
เร็วก็ย่อมจะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้ก่อน ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลำปาง จึงได้จ ัดทำโครงการ Ceramic City เพื ่อเป็นการ
ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางให้ก้าวทันไป
ก ับอ ุตสาหกรรมอนาคต การเสริ มสร ้างเคร ือข ่ายการพ ัฒนา
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม เซรามิกทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ คือการ
พัฒนาการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ กลางน้ำ 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบการผลิตเซรามิก ให้เป็น
บุคลากรที่มีทักษะ ฝีมือในระดับดี สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์
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เซรามิก รวมถึงการมีพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co–working space) และ
พ ื ้ นท ี ่ น ั กประด ิษฐ ์  (maker space) ในส ่ วนของปลายน ้ ำ  คือ 
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิก ของ
ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
เป็นมืออาชีพ สามารถเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดความ
เข้มแข็งของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันในภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางได้ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือยกระดับการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิมเป็นเซรามิกสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมอนาคตได้ 
2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดปริมาณ
ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต 
3. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการเข้าสู่
ตลาด 
4. เพ่ือยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกสู่ 
“Lampang Standard” และเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็น
พันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. ผู้ประกอบการเซรามิกสามารถลดต้นทุนในการผลิต 
2. ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีรูปแบบ (Design) ใหม่และทันสมัย 
3. มีพ้ืนที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) และพ้ืนที่นัก
ประดิษฐ์ (maker space) 
4. ผู้ประกอบการเซรามิกรายใหม่ รายเดิม บุคคลทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดลำปาง มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมใน
การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน
อุตสาหกรรมเซรามิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. ลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน และลดของเสียจากการเผา 
2. ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีคุณภาพและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนพ้ืนที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) 
และพ้ืนที่นักประดิษฐ์ (maker space) 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการในเครือข่ายนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้านอุตสาหกรรมเซรามิกท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ (startup) 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการเซรามิกได้รับการพัฒนาสู่กระบวนการผลิตเซรามิก   
สมัยใหม่ จำนวน 100 ราย 
2. ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีดีไซน์ มีนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ 
3. มีพ้ืนที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) และพ้ืนที่นักประดิษฐ์ 
(maker space) จำนวน 1 แห่ง 
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4. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนาเครือข่ายการรวมกลุ่ม จำนวน ๒๐ ราย 
5. มูลค่าการซื้อขาย ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง 
30,000,000 บาท   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(2) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 
(3) สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง 
(4) สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 
(5) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(6) สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง 

9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดทำพื้นที่ทำงานร่วมกัน (co-working space) และพื้นที่นักประดิษฐ์ 
(maker space) 
50,000,000 บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(1) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(3) สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง 
(4) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การยกระด ับศ ักยภาพผ ู ้ประกอบการอ ุตสาหกรรมเซราม ิกสู่  
“Lampang Standard”     
10,000,000 บาท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(1) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(3) สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง 
(4) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส ่งเสร ิมความร ่วมมือกับผ ู ้ประกอบการเซราม ิก และหัตถ
อุตสาหกรรมภายใต้รูปแบบการจัดแสดงสินค้า “1st  The Cermics 
Livling Expo” 
80,000,000 บาท 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(2) สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง 
(3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
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(4) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(5) หอการค้าจังหวัดลำปาง 
(6) สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง 

10. งบประมาณ 170,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 45,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 80,000,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
 

  



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๓๘ 

1. ชื่อโครงการ โครงการ Craft Lampang ต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล 

2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง
อย่างชัดเจนประเทศไทยยังคงตกอยู่ในสถานการณ์แข่งขันที่ถูกบีบอยู่
ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานกับ
ประเทศท่ีมีนวัตกรรมสูง จำเป็นต้องยกระดับและต่อยอดความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน เพ่ือสร้างขีดความสามารถการ
แข่งข ันในเช ิงธ ุรก ิจ จ ังหว ัดลำปาง มีอ ุตสาหกรรมที ่สำคัญคือ 
อ ุตสาหกรรมเซราม ิก รองลงมาค ืออ ุตสาหกรรมไม ้  ม ี โรงงาน
อุตสาหกรรมไม้ที ่จดทะเบียนประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 80 
โรงงาน มีเงินลงทุน จำนวน 1,174.94 ล้านบาท เกิดการจ้างแรงงาน
จำนวน 6,476 คน ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสนองนโยบายของ
รัฐบาล ในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมและผู ้ผลิตชุมชนในการ
ประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง กอปรภาครัฐให้การสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภ ัณฑ์เพื ่อให้สามารถเพิ ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงาน
หนึ ่งท ี ่ร ับนโยบายด้านการส ่งเสร ิมและพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ให ้กับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน แต่ใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผลิตและจำหน่ายยังรูปแบบที่ไม่หลากหลายและ
ทันสมัย ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม และกลุ ่มผู ้ผล ิตชุมชนมีรายได้เพิ ่ม สร้างความมั ่นคงให้กับ
เศรษฐกิจฐานรากมากข้ึน 
   เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ม
ผู้ผลิตชุมชนส่วนใหญ่ ยังขาดความเข้าใจและยังไม่เห็นถึงความสำคัญ
ของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยการนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และไม่มีองค์
ความรู้ด้านการออกแบบ ไม่อยากเปลี่ยนกระบวนการผลิต ขาดเงินทุน
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในการจัดทำผลิตภัณฑ์รูปแบบที่
ทันสมัยและรูปแบบใหม่ หรือไม่มีหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุน
ทางด้านนี ้ได้อย่างเต็มที ่ ประกอบกับผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม ๆ ยัง
สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีมูลค่าเพ่ิมและตลาดยังเป็น
แบบเดิม ๆ ผลิตมากได้น้อย จึงไม่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ จึง
จำเป็นต้องปรับแนวคิดและให้องค์ความรู ้ด ้านการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม้ให้ตรงกับความต้องการของกลุ ่มผู ้บริโภคในยุคสมัย
ปัจจุบัน ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงทันสมัย ขนย้ายสะดวก และ
ถอดประกอบได้ มีวิธีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนได ้
   สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนจำเป็นที ่จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือ
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ยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว เพื่อให้ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าเนื่องจาก
ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์
และปรับกระบวนการผลิตให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้มาก
ขึ้น และต้องสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดสากลต่อไปได้ 
สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับกลุ ่มผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนได้มากขึ้น 
ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความม่ันคงอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ
และการเชื่อมโยงเครือข่าย 
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเชื่อมโยงตลาดจำหน่ายสินค้า  
3. เพื่อเพ่ิมโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากอุตสาหกรรมไม้ของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหาร
จัดการและการเชื่อมโยงเครือข่าย  
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรม เทคโนโลยีเชื่อมโยงตลาดจำหน่ายสินค้า  
3. ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย จำนวน 1 ครั้ง 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผู้ประกอบการไม้มีองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหาร
จัดการและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
2. ผู้ประกอบการไม้ได้รับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม 
3. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการตลาดเพ่ิมข้ึน 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 30 คน 
2. พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีเชื่อมโยง
ตลาดจำหน่ายสินค้า จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 
3. เพื่อเพ่ิมโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย จำนวน 1 ครั้ง 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับผู้ประกอบการไม้ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (WOODEN 
HANDICRAFT PROJECT) 
5,700,000 บาท  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 
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2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
3. หอการค้าจังหวัดลำปาง 
4. สมาคมไม้จังหวัดลำปาง 

10. งบประมาณ 11,400,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,700,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5,700,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่
ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 และเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศที่รัฐบาลแต่ละยุค
สมัยต่างให้ความสำคัญและสนับสนุน สะท้อนจากนโยบาย “ครัวไทยสู่
ครวัโลก” เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร 
และบรรจุภัณฑ์อาหาร ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ การ
ขยายตัวของการลงทุน และการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคต่อภาค
การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของกลุ่มประชากรในประเทศ รัฐบาลจึง
ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นผู ้นำอุตสาหกรรมอาหาร    
ของโลก 
   แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารด้าน
ความสามารถการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนั้นยังคง
จำกัดในวงแคบ เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆ ด้าน เช่น ขาดการสนับสนุน
ในด้านการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปนั้นส่วนใหญ่มีราคาสูง การบูรณา
การความร่วมมือของระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และสถาบันวิจัยไม่ต่อเนื่อง ขาดการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
และขาดการตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการของผ ู ้บร ิโภคที่
เปลี ่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงเน้นการ
ส่งออกสินค้าเกษตรขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เป็นหลัก ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยลดลง 
   ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การที่จะต้องผลักดันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศได้อย่างตรงเป้าหมาย โดยจังหวัดลำปางมีต้นทุนด้าน
พ้ืนที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เมื่อนำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อจังหวัด ดังนั ้นจึง
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาในสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป ที่จะต้องอาศัยโครงการนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ต่อยอดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
กลไกของธุรกิจต่อไป ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จึง
ได้จัดทำโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อเป็น
การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของจังหวัดลำปางให้เกิดความ
ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางต่อไปในอนาคต 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปใน
พ้ืนที่จังหวัดลำปางให้เกิดประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) 
ในกระบวนการผลิต 
2. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า 100 ราย 
2. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิมที ่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา ไม่น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ 
3. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีรายได้หรือ
มูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านอุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูป สามารถนำความรู ้ที ่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ 
2. เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและผลิตภาพ 
(Productivity) ในกระบวนการผลิต จำนวน 100 ราย 
2. ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้านอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม่ จำนวน 100 ราย 
3. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิมที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แปรรูปอาหารสร้างมูลค่าในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Functional 
Food) 
10,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568) 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
(2) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  
(3) สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง  
(4) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
   



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๔๓ 

9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับนวัตกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม (Food craft) 
10,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569-2570) 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
(2) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  
(3) สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง  
(4) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารเชื่อมโยง
ตลาด 
5,900,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
(2) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  
(3) สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง  
(4) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

10. งบประมาณ 25,900,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,900,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 5,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 5,000,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นใยสับปะรดสำหรับผู้ประกอบการผ้าทอ 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ปลูกมากที่สุดใน
พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลง และตำบลบุญ
นาคพัฒนา ตามลำดับ รวมพื้นที ่ปลูกโดยประมาณ 20,000 กว่าไร่ 
ผลผลิตออกจำหน่ายตลอดปี จะมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
ผลผลิตร้อยละ 80 ส่งโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 20 ผลิตเพื่อบริโภค
สด ทำรายได้เข้าสู่จังหวัดประมาณปีละ 100 ล้านบาท 
   จากข้อมูลการวิจัย พบว่า วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ใบสับปะรด 
เป็นส่วนที่มีเซลลูโลสที่สามารถให้เส้นใยได้ โดยใบสับปะรดที่เหลือทิ้ง
ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดแล้ว สามารถมาเข้าสู่กระบวนการ
แยกเส้นใย และพัฒนาต่อยอดในการผลิต สิ่งทอได้ 
   การนำเอาใบสับปะรดที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเปนเสนใยในการทอผาเปน 
การสรางมูลคาและลดของเหลือทิ้งทางการเกษตรใหกับเกษตรกรผูปลูก
สับปะรด มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์มากที่สุด การพัฒนาเส้น
ใยธรรมชาติเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเส้นใยสับปะรดสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่ง
ทอในระดับชุมชนก่อนเป็นการนำร่อง จึงได้นำ ใบสับปะรดซึ่งเหลือทิ้ง
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลสับปะรดแล้วมาเข้ากระบวนการแยกเส้นใยและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผ่านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีอยู่ ในชุมชน
หรือจากความร่วมมือจากหน่วยงานด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน ซึ ่งจะต อ 
ยอดจากกิจกรรมเดิมที่ได้มี การนำร่องโดยการออกแบบและการตัดเย็บ
เป็นผลิตภัณฑสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มมาบ้างแล้วโดยกลุ่มทอผ้าฝ้ายปนมือยอมสี
ธรรมชาติ บานนาเดา ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับ สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน (ฝ้ายแกม
ไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดทำการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
พัฒนาเส้นใยสับปะรดสำหรับผู้ประกอบการผ้าทอขึ้น โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของจังหวัดลำปาง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสงเสริมกลไกการบริหารจัดการทั้งระบบผู้ผลิตเส้นใย เครื่องมือ 
เครื่องจักร ทักษะเกษตรกรผู้ผลิตเส้นใย จนนำไปสู่กระบวนการทอ และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยพืช
เศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ 
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาเส้นใยสับปะรดของจังหวัดลำปาง 
ให้มีความเหมาะสมสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ทอ เช่น 
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การพัฒนาเส้นใยสับปะรดให้มีเส้นยาวพร้อมทอ และสะดวกต่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นการพัฒนาเส้นใย
สับปะรดให้มีความนุ่มขึ้น 
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยเฉดสีที่แสดงถึง 
อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น ของจังหวัดลำปาง 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. สามารถถ่ายทอดการผลิตเส้นใยสับปะรดให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในจังหวัด
ลำปาง จำนวน 2 กลุ่ม 
2. ได้ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสับปะรดที่เป็นที่ต้องการของตลาด จำนวน 
5 รูปแบบ 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. มีกระบวนการผลิตเส้นใยสับปะรดเป็นเส้นยาว สำหรับการทอในระดับ
ชุมชน 
2. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนากระบวนการผลิต
เส้น การทอ 
3. มีแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ 
ใช้แล้ว 
4. ประชาชน นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกิดการรับรู้ จากผลของการ
นำเสนอผลงานในงานประจำปี หรือเวทีต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการ
ใช้จ่ายในช่วงการจัดงานให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเพิ่มมาก
ขึ้น และช่วยเชื่อมโยงให้เกิดความนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ถ่ายทอดการผลิตเส้นใยสับปะรดให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจในจังหวัดลำปาง 
จำนวน 2 กลุ่ม 
2. ได้ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสับปะรดที่เป็นที่ต้องการของตลาด จำนวน  
5 รูปแบบ 

7. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การค้า
การลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  
   9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยสับปะรดให้เป็นเส้นใยยาว 
2,000,000 บาท  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
2. โครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
4. ศูนย์ประสานงานกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 
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     9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ถ่ายทอดวิธีการผลิตเส้นใยสับปะรดให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ผลิตที่
สนใจในจังหวัด และออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสับปะรดที่
ตรงความต้องการของตลาด 
2,000,000 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
2. โครงการเทคโนโลยีสิ่งทอพ้ืนบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
4. ศูนย์ประสานงานกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) 

10. งบประมาณ 4,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2,000,000 บาท 
-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2,000,000 บาท 

11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ส้มเกลี้ยงเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยและข้อจำกัดของทางเลือกในการฟื ้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้าง
เศรษฐกิจภายในประเทศโดยให้ความสำคัญต่อสาขาเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ียังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับ
ประเทศในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหาร Bio-Economy การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
อ ุตสาหกรรมการให ้บร ิการ (Hospitality Industry) เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที ่มี
ศักยภาพและโอกาส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การสร้างงานและสร้างอาชีพสามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพ
กลับท้องถิ ่นและชุมชน จังหวัดลำปาง เป็นอีกหนึ ่งจังหวัดที ่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด อีก
ทั้งยังมีประชาชนที่ไปทำงานต่างถิ่นซึ่งสถานประกอบการต่างๆ หยุด
การประกอบกิจการทำให้ขาดรายได้ จึงทำให้ประชาชนกลับคืนถิ่นเพ่ือ
ไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง โดยจังหวัดลำปางประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพืชผล
ทางการเกษตรมากมาย เช่น ผักสด ผลไม้สด ผลผลิตมีราคาต่ำ จึงควร
ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย
การแปรรูป ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและยังเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ส้ม
เกลี ้ยงถือเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ ่งของจังหวัดลำปาง เป็นพืชประจำ
ท้องถิ่นที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม การปลูกดูแลรักษาง่าย 
ปราศจากสารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส้มเกลี้ยง มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวน้ำส้มเกลี้ยงมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม ปัจจุบันจังหวัดลำปางมี
เกษตรกรปลูกส้มเกลี ้ยง 661 ครัวเรือน พื ้นที ่เพาะปลูกทั ้งหมด 
1,336 ไร่ ให้ผลผลิต 1,140 ไร่ ปริมาณ 5,130 ตัน/ปี ปลูกในพ้ืนที่ 
2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก ซึ ่งอำเภอแม่พริกมี
เกษตรกรปลูกส้มเกลี้ยง 208 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 712 
ไร่ มีระยะเวลาที ่ผลผลิตออกสู ่ตลาดตั ้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือน
ตุลาคม และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตรุษจีนและสารจีน โดยให้ผลผลิต 
642 ไร่ ปริมาณ 2,889 ตัน/ปี ราคาขาย 10 – 25 บาท ต่อกิโลกรัม 
ซึ่งราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม ที่เกษตรกรจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลาง
นับว่าเป็นราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ ส้มเกลี้ยงตกเกรดคิด
เป็นร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด ราคาขาย 3 บาท/กิโลกรัม ทำให้
ปริมาณการผลิตลดลงซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ นอกจากนี้ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยผลผลิตที่ ตก
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เกรดจะถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ เกิดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่พริกซึ่งมีความ
เข้มแข็ง จึงมีแนวคิดที่จะทำศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปส้ม
เกลี้ยงในพ้ืนที่เพ่ือนำผลผลิตที่ตกเกรดและถูกทิ้งเน่าเสียมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด รองรับการ
ท่องเที่ยวชุมชน ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน และมีแนวคิดที่จะขยาย
การพัฒนาไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกส้มเกลี้ยงของอำเภอเถินด้วย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนมีทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูปส้มเกลี้ยงให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นด้วยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
การตลาดและการบริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  
2. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเกลี้ยงมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนที่
มีคุณภาพมาตรฐานเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชุมชน สร้างคุณค่า/
มูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูป เปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาด
ออนไลน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่น
ชุมชน 
3. เพื่อให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปส้มเกลี้ยงในพ้ืนที่ 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากส้มเกลี้ยง  
2. เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน  
3. ส้มเกลี้ยงได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน    
4. มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปส้มเกลี้ยง สำหรับเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน จำนวน 1 แห่ง 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนมีองค์ความรู้ด้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากส้มเกลี้ยง 
2. เกษตรกรและผู ้ผล ิตชุมชนมีการเพิ ่มศักยภาพด้านการพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเชื่อมโยงตลาดการจำหน่าย
สินค้า สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ 
3. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปส้มเกลี้ยงเพ่ิมข้ึน 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากส้มเกลี้ยง จำนวน 15 ครัวเรือน (15 คน)   
2. เกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน จำนวน 15 ครัวเรือน (15 คน)   
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3. ส้มเกลี้ยงได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 5 ผลิตภัณฑ์ 
4. มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปส้มเกลี้ยง สำหรับเป็นแหล่งผลิต
สินค้าและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน 1 แห่ง 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ  
จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์  
438,200 บาท  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 
(2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 
(3) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 

9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
121,310 บาท  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 
(2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 
(3) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 

9.2 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมกำกับติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ 
20,490 บาท  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
(1) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 
(2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 
(3) สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 

10. งบประมาณ 580,000 บาท  
11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งกำเนิดผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิดที่มีอัต
ลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นไม่เหมือนใคร เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบ
ทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากผ้า 
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในยุค
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นมากยิ่งขึ้น 
จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค
ในปัจจุบัน โดยการนำเอาวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานกับนวัตกรรม
และการออกแบบที่ทันสมัยทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่น มีคุณค่า 
และมูลค่า ประกอบกับจังหวัดลำปางมุ ่งเน้นการพัฒนาการผลิต
สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก
ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม มาต่อยอดในการผลิตอย่างมีคุณค่า 
บนพื้นฐานของการศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาด
เป้าหมายอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative.Tourism) ดังนั้น จึงควรมีการ
พัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง 
ด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ 
   กลุ ่มผู ้ประกอบการผ้าและเครื ่องแต่งกาย เครื ่องประดับจังหวัด
ลำปาง จำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การบริหารจัดการด้านกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นระบบและการ
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความ
เชื ่อมั ่นให้กับผู ้บริโภคอย่างเร่งด่วน และต้องมีการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปาง ให้มีความหลากหลายเป็นที่
ต้องการของตลาดมากขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถ
แข่งขันได้ในตลาด สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับจังหวัดลำปางได้มาก
ขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมระดับจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของจังหวัดลำปาง 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและ
เครื่องแต่งกายเครื่องประดับของจังหวัดลำปาง ให้มีรูปแบบที่
หลากหลาย เป็นเอกลักษณ์มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดมากข้ึน สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของจังหวัดลำปาง 
3. ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
เครื่องประดับของจังหวัดลำปาง 
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน 
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4. ผลผลิตของโครงการ 1. การรวมกลุ่มการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงเครือข่าย 
จำนวน 50 คน 
2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 15 ผลิตภณัฑ์ 
3. เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย จำนวน 1 ครั้ง 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของจังหวัดลำปาง
มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการรวมกลุ่ม การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการตลาดมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 20,000,000บาท 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. องค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
เครือข่ายของผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 
จำนวน 50 คน 
2.ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับ จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ 
3. เพ่ิมทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จำนวน 1 ครั้ง 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม 
การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

9.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับจังหวัดลำปาง 
700,000 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นล้านนา 
2,000,000 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับของจังหวัดลำปาง 
1,000,000 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.4 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด 
3,200,000 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

9.5 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมติดตามและประเมินผล 
90,000 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

10. งบประมาณ 6,990,000 
11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” หรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy Model) เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่จะ
พาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “BCG Model” มุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เชื ่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนไปพร้อมกัน และเพื่อให้ผู้รับบริการมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น 
(ลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพ่ิมยอดขายหรือรายได้) 
   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้
สามารถขับเคลื ่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้เล็งเห็น
ความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาและการส่งเสริม SME ในพื้นที่ จึง
มีความประสงค์ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
SMEs พัฒนาสถานประกอบการให้ม ีประส ิทธ ิภาพ เน ้นการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถลดต้นทุนการ
ผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตาม
กรอบแนวคิด BCG 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการนำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แนะนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม 
3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่ไปกับการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. ผู้ประกอบการ SMEs มีองค์ความรู้ในด้าน “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” 
จำนวน 50 ราย   
2. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
หรือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ราย 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. ผลิตภาพเฉลี่ยหรือผลิตภณัฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
(เช่น การลดต้นทุน/ลดของเสีย/เพิ่มยอดขายหรือรายได้) 
2. ผู้ประกอบการ SMEs มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แนะ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 
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6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม “BCG Model” จำนวน 50 ราย 
2. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาและคำปรึกษาแนะนำเชิงลึก 
ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy 
Model) จำนวน 20 ราย 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอก
พ้ืนที่ 

8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs 
3,012,700 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

10. งบประมาณ 3,012,700 บาท 
11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town : EIT) 
ตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ 31 มีนาคม 2556 และ 8 มีนาคม 
2559ประกอบการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่ายั่งยืน ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อบรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม  เชิงนิเวศ 
จำนวน 15 จังหวัด 18 พื้นที่  ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ดำเนินการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 
18 พื้นที่ โดยมีเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 
20 ด้าน 41 ตัวชี ้ว ัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้เกิดแนวทางการบูรณาการเพื่อจัดทำ
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ระหว่างภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องตามอัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และในปี พ.ศ. 2565 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กำหนดพื ้นที ่ เพ ื ่อเตร ียมความพร ้อมพัฒนาเช ิงพื ้นที ่ เป ็นเม ือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะที่ 3 จำนวน 13 จังหวัด ประกอบด้วย 
จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี เชียงราย เชียงใหม่ กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ ชุมพร ลำปาง ลำพูน ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 
   ด ังน ั ้น เพื ่อเตร ียมความพร้อมให้ก ับพื ้นที ่ เป ้าหมายและสถาน
ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนา
พื้นที ่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามเกณฑ์ตัวชี ้ว ัดการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 20 ด้าน 41 ตัวชี้วัด ต้องมีการขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม การส่งเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาดมาปรับใช้เพื่อลดปริมาณน้ำใช้และน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต 
ทำให้สถานประกอบการสามารถลดต้นท ุนในระยะยาวทั ้ งจาก
กระบวนการผลิตที่สะอาดขึ้น ลดการใช้สารเคมีและเกิดความคุ้มค่า
ของการใช้ทรัพยากร รวมทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ
ลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื ้นที ่ ลดปัญหาการร้องเร ียน ลด
ผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม ลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบด้วย ตาม
เกณฑ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อมุ่งนำไปสู่การเตรียม
พื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำโครงการ “การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
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นโยบายดังกล่าว จะเป็นกลไกที ่มีศักยภาพในการยกระดับสถาน
ประกอบการในจังหวัดลำปางสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
อย่างทั่วถึงต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมพ้ืนที่เป้าหมาย รองรับมิให้ก่อผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในอนาคต บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  
2. เพื่อพัฒนายกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีสูงขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับที่ 2 
3. เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวม
ภายในพ้ืนที่ 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. มีพื้นท่ีเป้าหมายในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีสูงขึ้น
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จำนวน 1 พ้ืนที่ 
2. สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มีการ
สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือสารเคมีที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และความรู้ด้านการจัดการพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
จำนวน 5 ราย 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ 1. มีแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
2. สามารถพัฒนาพื้นที่เป้าหมายมิให้ก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม เพ่ือให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างยั่งยืน 
3. สามารถพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4. ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
และแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวมภายใน
พ้ืนที่ 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. มีพื้นท่ีเป้าหมายในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีสูงขึ้น
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จำนวน 1 พ้ืนที่ 
2. สถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มีการสื่อสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หรือสารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และความรู้ด้านการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม  
จำนวน 5 ราย 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 

- 
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8. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) 
271,390 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน 

10. งบประมาณ 1,356,950 บาท 
11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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1. ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม 
2. ความสำคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่โดดเด่น แต่ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังมีอาศัยกระบวนการผลิตแบบ
ดั้งเดิม ทำให้เสียโอกาสทางการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ระบบกระบวนการผลิต ระบบบริหารจัดการ ตลาดดิจิทัล ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู ้ประกอบการและแรงงานที ่ส ่งผลต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้ตรงความต้องการของ
ตลาดเป้าหลายหรือกลุ่มผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ เช่น การ
สร้างเครือข่ายผู ้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม การ
ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์เซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรม  
   การสร้างและส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจและการลงทุนของผู้ประกอบการเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่
สากล กลางน้ำ คือ การส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและขยายโอกาส
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกับแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การค้าชายแดนให้ตอบสนองผลประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู ่ส่วนของ
ปลายน้ำคือ การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการเซรามิก 
และหัตถอุตสาหกรรม “Lanna Creative Craft Expo” ทำให้เกิด
ความเข้มแข็งของธุรกิจกับประเทศเพื ่อนบ้าน และเกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ดีตามการค้าชายแดน และช่องทางการจำหน่ายสินค้าใน
ตลาดระดับชาติและนานาชาติ 
   การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
กระบวนการสร ้างเคร ือข ่ายผ ู ้ประกอบการเซราม ิกและห ัตถ
อุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้วย
การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ 
และการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน 
องค์กรหรือกลุ ่มคลัสเตอร์ที ่ประสบผลสำเร ็จ เพื ่อที ่จะเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ
และการเชื่อมโยงเครือข่าย 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม 

4. ผลผลิตของโครงการ 1. จำนวนผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมได้รับ
ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
เครือข่าย ไม่น้อยกว่า 100 ราย 
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2. จำนวนผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม
สร้างเครือข่ายและขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าสู่ช่องทางการ
จัดจำหน่ายสินค้าในงาน “Lanna Creative Craft Expo” ไม่น้อย
กว่า 100 ราย 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ เกิดการเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการผลิตเซรามิก และ
หัตถอุตสาหกรรม 

6. ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ
โครงการ 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการและ
การเชื่อมโยงเครือข่าย จำนวน 100 ราย 
2. ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 100 ราย ได้
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าสู่ช่อง
ทางการจัดจำหน่ายสินค้าในงาน “Lanna Creative Craft Expo” 

7. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอก
พ้ืนที่ 

8. ระยะเวลา  
9. กิจกรรมที่สำคัญ  

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มและการบริหาร
จัดการ 
172,400 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตในภูมิภาค โดยการศึกษาดูงานหน่วยงาน องค์กรหรือ
กลุ่มคลัสเตอร์ที่ประสบผลสำเร็จ 
486,250 บาท 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

10. งบประมาณ 658,650 บาท 
11. ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี  

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) 
ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) 
ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด
ลำปาง 

ปี  2566 – 2570 

แผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรม จังหวัด
ลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566-2570)  

วิส
ัยทั

ศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่

อุตสาหกรรมยคุใหม่ให้
เติบโตอย่างยั่งยืน 

ภาคอุตสาหกรรมมผีลติภาพ
ปัจจัยการผลติรวมเพิ่มขึ้น  

ลำปางเมืองแห่งการ
เรียนรู้ เชื่อมโยง 

สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน 

นครหัตถศลิป์  
ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

ด้วยนวัตกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 

การยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการ และ

ภาคอุตสาหกรรม ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 

 
อุตสาหกรรม หตัถ

อุตสาหกรรม การค้าการ
ลงทุนเชิงสร้างสรรค์และ

เรียนรู้ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

ยกระดับ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและ

หัตถอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์  

ด้วยนวัตกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
ให้เอื้อต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยคุใหม ่

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
ด้านความมั่นคง 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลอดภยั 

มั่นคง ยั่งยืน 
 

ยกระดับสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมและ 
หัตถอุตสาหกรรม  

สู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ

สังคม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 การเพิ่มมลูค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

ด้วย BCG Model 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิสังคม

แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
และยั่งยืน 

สร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่ายผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมและ 
หัตถอุตสาหกรรม 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมี

คุณภาพ 

 
ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและส่งเสรมิสังคม

แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์
และยั่งยืน 

 
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

องค์กร  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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4.3 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา ด้านที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์
อุตสาหกรรม หัถตอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 
  1. โครงการ Ceramic City (งบพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ 4,361,800 บาท 
กิจกรรมหลัก : ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Design Capital : CIDC) 
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมสัมมนาสร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
       สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการจากงบพัฒนาจังหวัด 
โครงการ Ceramic City โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาสร้างการรับรู้ เรื ่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก ภายใต้โครงการ Ceramic City งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 
2564 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
โดยมีนายณรงค์ศักดิ ์ โอสถธนากร ผู ้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ  
และนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานถึงวั ตถุประสงค์ของการฝึกอบรมฯ  
ซึ่งกิจกรรมสัมมนาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.เกษสุดา ดอนเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วจิัย
และพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มาบรรยายหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบจากแหล่งแร่  
ด ินขาว และในช ่วงบ ่ายได ้ร ับเก ียรติ จาก ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์  จำลอง ส ุวรรณชาต ิ อาจารย ์จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง มาบรรยายหลักสูตรการลดต้นทุนด้านพลังงาน/ลดการสูญเสีย 
ในกระบวนการผลิตเซรามิกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และกิจกรรมจ้าง
เหมาจำนวน 3 กิจกรรม ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาบริการเรียบร้อยแล้ว  
 

ภาพการฝึกอบรมสัมมนาสร้างการรับรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก 
ภายใต้โครงการ Ceramic City งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564 
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กิจกรรม ที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเตาเผาเซรามิกในรูปแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 780,000 บาท  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจ้างเหมา บริษัท สมาร์ทไอโอที จำกัด ดำเนิน

กิจกรรมออกแบบและพัฒนาเตาเผาเซรามิกในรูปแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 780,000 บาท โดยได้ลงนามใน
สัญญาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 150 วัน  โดยกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์  
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบผลิต
เซรามิกในจังหวัดลำปางที่มีความพร้อมในการพัฒนาเตาเผาเซรามิกในรูปแบบระบบอัตโนมัติ จำนวน 5 สถาน
ประกอบการ ดังนี้  
  1. โรงงานโลตัสเซรามิก  
  2. โรงงานจุฑามาศเซรามิก 
  3. โรงงานสมศรีเซรามิก 
  4. โรงงานเสมียนเซรามิก 
  5. โรงงานศรีนวลเซรามิก  
โดยสถานประกอบการแแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนพัฒนาและปรับปรุงระบบเตาเผาเซรามิกประกอบด้วย 
เปลี่ยนฉนวนเตาเผาบางส่วนที่ชำรุด ติดตั้งระบบอัตโนมัติ(ระบบ loT) เพ่ือพัฒนาวิธีการควบคุมระบบกระบวนการ
เผาเซรามิกและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนากระบวนการเผา กระบวนการผลิต เพื่อลดของเสียและลด
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  
  1. โรงงานโลตัสเซรามิก สามารถลดของเสียจากกระบวนการเผาลดลงได้ ร้อยละ60 และลด
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน (ไฟฟ้า+เชื้อเพลิง) ได้ร้อยละ 19.4  
  2. โรงงานจุฑามาศเซรามิก สามารถลดของเสียจากกระบวนการเผาลงได้ ร้อยละ50 และลด
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน (ไฟฟ้า+เชื้อเพลิง) ได้ร้อยละ 21.1 
  3. โรงงานสมศรีเซรามิก สามารถลดของเสียจากกระบวนการเผาลงได้ ร้อยละ100 และลด
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน (ไฟฟ้า+เชื้อเพลิง) ได้ร้อยละ 12.5 
  4. โรงงานเสมียนเซรามิก สามารถลดของเสียจากกระบวนการเผาลงได้ ร้อยละ60 และลด
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน (ไฟฟ้า+เชื้อเพลิง) ได้ร้อยละ 12.1 
  5. โรงงานศรีนวลเซรามิก สามารถลดของเสียจากกระบวนการเผาลงได้ ร้อยละ75 และลด
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน (ไฟฟ้า+เชื้อเพลิง) ได้ร้อยละ 11.5 
และภายหลังจากการดำเนินงานแล้วเสร็จได้ทำการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  92.2 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ภาพกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาเตาเผาเซรามิกในรูปแบบอัตโนมัติ 
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กิจกรรมที่ 3 ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
งบประมาณ 2,950,000 บาท  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจ้างเหมา บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด ดำเนิน
กิจกรรมยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทค โนโลยีและนวัตกรรม 
งบประมาณ 2,950,000 บาท โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 มี
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 240 วัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการผลิตเซรามิกแบบดั้งเดิมเป็นเซรามิกสมัยใหม่ 
ให้สามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอนาคตได้และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกิจกรรมเป็นการดำเนินการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบทั้งกระบวนการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสูตรเนื้อดินและสูตรน้ำเคลือบที่มีคุณภาพ ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 
และทางแร่ของดิน และการทดสอบทางกายภาพของสูตรน้ำเคลือบ ก่อนนำไปขยายผลในกระบวนการผลิตของ
สถานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแต่ละสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  
32 ราย พร้อมกับออกแบบจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช ้ส ูตรเน ื ้อด ินและสูตรน้ำเคลือบที ่พ ัฒนาได้  
สถานประกอบการละ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการผลิต  
เซรามิกแบบดั้งเดิมเป็นเซรามิกสมัยใหม่ สามารถรองรับการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกในอนาคตได้รวมถึงเป็น
การยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัย ใหม่เข้ามาช่วยให้
ผลิตเซรามิก ที่มีดีไซน์มีนวัตกรรมมากขึ้น พร้อมกับได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์ ทำการตรวจ
ทดสอบคุณภาพโดยใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

ลำดั
บ 

ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร 
สถานประกอบการ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

ประเภท 
การใช้งาน 

จำนวน
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ 

1 โรงงานเสมยีนเซรามิก 
คุณเสมียน  เสนาบูรณ ์
526 หมู่ 2 ตำบลชมพู   
อำเภอเมืองลำปาง  
จังหวัดลำปาง 52100 
โทร. 081-9938541 

โมบาย
คาแรคเตอร ์

ทั่วไป 2 ชุด 

 

2 โรงงานฆ้อนทองเซรามิก 
คุณวีระวัฒน์ สุทธิศาล 
197/2 หมู่ 1 ตำบลบ้าน
บอม 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
52150โทร. 089-
7029729 

ที่ล้างผลไม้
แบบถือมือ

เดียว 
ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 

3 โรงานสำเภาทองเซรามิก 
นางจันนภา ทนไชย 
398 หมู่ 9 ตำบลปงแสนทอง    
อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 52100  
โทร.081-5954915 

ถ้วยอาหาร
สำเภาทอง 

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 
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ลำดั
บ 

ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร 
สถานประกอบการ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

ประเภท 
การใช้งาน 

จำนวน
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ 

4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบา้นสวน
เซรามิก 
คุณวีรินทรภ์ัทร์ สิงห์หล้า 
390  หมู่ 2 ตำบลปงแสน
ทอง   อำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 52100 
โทร.095-6497941 

เสาเซรา 
มิกแต่งสวน 

ทั่วไป 2 ชุด 

 

5 โรงงานดาริกาเซรามิก  
คุณบุญช่วย  ใจยาคำ 
476  หมู่ 2 ตำบลศาลา 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
52130 
โทร.086-7294366 

ชุดถ้วยขนม
น้องชามไก ่

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
6 โรงงานนกเซรามิก 

คุณการญั เขื่อนคำ 
129 หมู่ 7 ตำบลท่าผา 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
52130 
โทร.094-0845529 

ชุดกระถาง
ต้นไม ้

ตลุยอวกาศ 
ทั่วไป 2 ชุด 

 
7 บุญยิ่งเซรามิก 

คุณกฤษฎา  สารใจ 
132 หมู่ 14 ตำบลชมพ ู
อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 52100 
โทร.089-5552658 

Duo 
Creative 

CROSSOVE
R 

ทั่วไป 2 ชุด 

 
8 โรงงานน้ำดินดไีซน ์

คุณอักษร  ชุงจันทร์ 
246 หมู่ 8 ตำบลพระบาท 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง 52100 
โทร.092-5597829 

ชุดถ้วย
น้ำจิ้ม

ครอบครัว
น้องชามไก ่

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 

9 โรงงานวังแคว้งเซรามิกคราฟ 
นายต่อศักดิ์ ประคำทอง 
408 ม.2 ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.081-7831404 

ศาลพระภูมิ
ร่วมสมัย 

ทั่วไป 2 ชุด 
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ลำดั
บ 

ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร 
สถานประกอบการ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

ประเภท 
การใช้งาน 

จำนวน
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ 

10 บริษัท แดนนิเอย์เวิกส์ จำกัด 
คุณวรรธนพงศ์ ศิริวัฒนกุล 
321 ม.9  ต.ชมพู  
อ.เมือง จ.ลำปาง  
โทร.085-5295930 

ตู้โทรศัพท์
เพิ่ม 

รสชาต ิ
ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
11 บริษัท แอดวานซ์เซรามิก 

ฟอร์มเมอร์ จำกดั  
คุณปรีชา  ศรมีาลา 
442/31 หมู่ 11 ตำบลชมพู  
อำเภอเมืองลำปาง  
จังหวัดลำปาง 52100 
โทร.081-9922298 

Pixel 
System 

 
ทั่วไป 2 ชุด 

 

12 บริษัท ชูปรา จำกัด 
คุณเกียรติ ตังคะกุตติยา 
225 ม.4 บ้านเหล่า ต.บ้าน
เป้า 
อ.เมือง จ.ลำปาง  
โทร.093-9659338 

ชุดเครื่อง
หอมเฮือน
อนุรักษ ์

ทั่วไป 2 ชุด 

 

13 โรงงานเอิร์ธเซรามิก 
คุณพิทักษ์ ใจเที่ยง 
121/1  ม.6 ต.ปงยางคก  
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
โทร.089-8515597 

ถาดวาง
ผลไม้น้อง

ชาม
ไก่บิ๊กเบิ่ม 

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามาเซรา

มิก 
คุณพรพักตร์ วชิรพงศ์ชาญชัย 
120/2 ม.1 ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.093-5197939 

กระถาง
ต้นไมเ้ฮือน

อนุรักษ ์
เก๊าไม ้

ทั่วไป 2 ชุด 

 
15 โรงงานพุทธสิทธ์ิเซรามิก 

นายสุรสิทธ์ิ กองกะมุด 
163 ม.5 ต.กล้วยแพะ  
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.090-6755357 

ชุดภาชนะ
อาหารเฮือน

อนุรักษ ์
ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
16 โรงงาน ส.รุ่งแสง 

คุณธานินทร์ ก่อพานิชกุล 
348 ม.2 ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.089-7582424 

คาแรคเตอร์
ให้นำต้นไม ้

ทั่วไป 2 ชุด 
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ลำดั
บ 

ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร 
สถานประกอบการ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

ประเภท 
การใช้งาน 

จำนวน
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ 

17 โรงงานเก่งเซรามิก 
คุณกิตติวัฒน์ ธีรวนพันธุ์ 
7 ม.3 ซ.5 ถ.พหลโยธิน  
ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
โทร.096-6977709 

กล่องใส่
คอตตอนบัท
น้องชามไก ่

ทั่วไป 2 ชุด 

 
18 โรงงานอ่ังเปาเซรามิก 

นางศิโรรตันย์ คำเขื่อน 
81 ม.3 ต.กล้วยแพะ  
อ.เมือง จ.ลำปาง  
โทร.086-9138239 

กระถาง
ต้นไม้น้อง
ชามไก ่

ทั่วไป 2 ชุด 

 
19 โรงงานมณเีซรามิก 

นายสมเกียรติ เพ็ชรแสนงาม 
61ม.4 ต.ชมพู อ.เมืองจ.
ลำปาง  
โทร.089-4307492 

น้องชามไก่
ในห้องน้ำ 

ทั่วไป 2 ชุด 

 
20 โรงงานแสตนดารด์โมลด์เซรา

มิก 
นายวรุจนพงษ์ วงศ์แคะหล้า 
675 ม.4 บ้านศรีหมวดเกล้า  
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร. 089-2668503 

ถ้วยใส่นำจิ้ม
แห่งความ
สุนทรีย ์

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
21 โรงงานพีเอ็นเซรามิก 

คุณมณทิพย์ ขำทิพย์ 
324 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.
ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.099-2848688 

วิทยุเรดโทร
กระจาย
คลื่นหอม 

ทั่วไป 2 ชุด 

 
22 โรงงานบีเคเซรามิก 

น.ส.ชัญญา ภัคชนิตโชต ิ
556/1 ม.12 ต.พระบาท  
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.095-5365161 

หุ่นโมเดล
ประดับ
ตกแต่ง

คาแรคเตอร์ 
CE  

ทั่วไป 2 ชุด 

 
23 โรงงานเอ็นเอสจเีซรามิก 

คุณวิภาพร พรมศร 
224 ม.1 ต.ปงแสนทอง 
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.085-6171488 

หม้ออบควัน
เทียนน้อง
ชามไก ่

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 
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ลำดั
บ 

ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร 
สถานประกอบการ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

ประเภท 
การใช้งาน 

จำนวน
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ 

24 บริษัท ไทยเจริญเซรามิก 
จำกัด 
คุณพิมลรัตน์ ลิมปไ์พบูลย ์
5 ม.3 ถ.พระเจา้ทันใจ  
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.054-217263 

ชุดน้ำชา 
Pop Art 

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
25 บริษัท กิตติโรจน์เซรามิก 

จำกัด 
คุณกฤตนู กิตติโรจนนา 
5/1 ม.3 ถ.พระเจา้ทันใจ  
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.091-0782534 

กล่องทิชชู
รถท้องถิ่น 

ทั่วไป 2 ชุด 

 
26 โรงงานใส่ใจเซรามิก 

คุณดสุิต แก้วบังวัน 
72/4 ต.วังพร้าว  
อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
โทร.093-2345568 

กระถาง
ต้นไม้

โทรทัศน์เร
โทร 

ทั่วไป 2 ชุด 

 
27 บริษัท บ้านน้ำโจ้เซรามิก 

จำกัด 
คุณชีวา อินต๊ะขัน 
98 ม.3 ต.กล้วยแพะ 
อ.เมือง จ.ลำปาง 
โทร.081-1692524 

ขวดน้ำเซรา
มิกเฮือน
อนุรักษ ์

ใช้กับอาหาร 2 ชุด 

 
28 โรงงานลัดดาเซรามิก 

คุณจิราพร ภู่เรือน 
113/1 ม.3 ต.กล้วยแพะ  
อ.เมือง จ.ลำปาง 
081-5305612 
 

ปฏิทินตั้ง
โต๊ะ 

น้องชามไก ่
ทั่วไป 2 ชุด 

 
29 โรงงานเซรามิกไทยเวย ์

คุณณัฐกติตติ์ นันต๊ะ 
47 ม.10 บ้านหนองห้า
ตะวันตก ต.ปงแสนทอง  
อ.เมือง จ.ลำปาง  
โทร.088-2631648 

โบว์ใส่ของ
กินเล่น

คาแรคเตอร ์
ใช้กับอาหาร 2 ชุด 
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ทั้งนี้ ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดผลของการดำเนินงานในรูปแบบการเสวนา และจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากการพัฒนาแก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง และทำการ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง
นิทรรศการชั้น 1 โซนหน้าบันไดเลื่อน ฝั่งโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง เวลา 13.00-16.30 น. 
 

ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดผลของการดำเนินงานในรูปแบบการเสวนา  
และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดั
บ 

ชื่อ – ที่อยู่ – เบอร์โทร 
สถานประกอบการ 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

ประเภท 
การใช้งาน 

จำนวน
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ 

30 โรงงานจิวเฮง 
นายจำลอง  แซ่จิว 
403 ม.9 ต.ปงแสนทอง   
อ.เมือง จ.ลำปาง  
โทร.099-3843358 

ป้ายช่ือ
ต้นไม ้
แสนรัก 

ทั่วไป 2 ชุด 

 
31 โรงงานน้อยเซรามิก 

คุณทัศนี  ชัยนิคม 
61 ม.5 ต.แม่ทะ  
อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง 
โทร.089-7595384 

กล่องทิชชู
เฮือน

อนุรักษ ์
ทั่วไป 2 ชุด 

 
32 โรงงานพีรดาเซรามิก 

คุณพีรดา  สมบรูณ ์
51 ม.2 ต.พระบาท  
อ.เมือง  จ.ลำปาง 
โทร.093-2167065 

ที่วางสบู่น้อง
ชามไก ่

ทั่วไป 2 ชุด 
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ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการดำเนินงานจากการใช้วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการยกระดับการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบดั้งเดิมให้เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกมีดีไซน์มีนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เซรา
มิกมีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ ่มสูงขึ ้น จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์ อีกทั ้งมีการคาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อปี  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นเงินทั้งหมด 
จำนวน 7,098,000 บาทต่อปี และเมื ่อดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ ในภาพรวมที่มีต่อการดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้ในหลายด้านที่เกี่ยวข้ อง จากการสรุปผลแบบ
ประเมินพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.13 
 
กิจกรรมที่ 3 การจ้างเหมาสร้างแบรนด์สร้างโอกาสทางการตลาด งบประมาณ 590,000 บาท  
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจ้างเหมา บริษัท เดอะเรียลวัน จำกัด ดำเนิน
กิจกรรมการจ้างเหมาสร้างแบรนด์สร้างโอกาสทางการตลาด งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 590,000 บาท โดยได้ลง
นามในสัญญาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 240 วัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้แบรนด์สินค้าเซรามิกในช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการเซรามิกในพื้นที่
จังหวัดลำปางที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 11 ราย ดำเนินการสร้างการรับรู้และให้การปรึกษาแนะนำการ
ออกแบบแบรนด์เซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะราย เพื่อส่งเสริมการใช้แบรนด์สินค้าเซรามิกในช่องทางการตลาด 
เพื่อก้าวสู่ตลาดระดับบนหรือตลาดเฉพาะ (Niche Market) พร้อมได้จัดทำบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่าน
เกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ราย 
 
ลำ 
ดับ 

ชื่อบริษัท/
ร้านค้า 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบแบรนด์ 

1 โรงงาน
เอิร์ธ 
เซรามิก 

ถาดวาง
ผลไม้น้อง
ชามไก ่

   
2 โรงงาน 

ดาริกา
เซรามิกส ์

ชุดถ้วยขนม
น้องชามไก่ 

   

3 โรงงาน 
บีเค  
เซรามิก 

โมเดล
ตกแต่ง CE
น้องชามไก่ 
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ลำ 
ดับ 

ชื่อบริษัท/
ร้านค้า 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบแบรนด์ 

4 โรงงาน
มณ ี
เซรามิก 

น้องชามไก่
(สำหรับใส่
แปรงสีฟัน) 

 
 

 

5 โรงงานนก
เซรามิกส ์

ชุดถ้วยใส่
ของ 
ตลุยอวกาศ 

  

 

6 โรงงาน 
แสตน
ดาร์ด
โมลด ์
เซรามิก 

ถ้วยใส่นำจิ้ม
แห่งความ
สุนทรีย ์

  

 

7 โรงงาน 
อั่งเปา
เซรามคิ 

กระถาง
ต้นไม้น้อง
ชามไก ่

   

8 บุญยิ่ง
เซรามคิ 

ตุ๊กตา Duo 
Creative 
CROSSOVE
R 

   
9 โรงงาน  

ส.รุ่งแสง 
เซรามคิ 

คาแรคเตอร์
ให้นำต้นไม ้
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ลำ 
ดับ 

ชื่อบริษัท/
ร้านค้า 

ชื่อ
ผลิตภัณฑ ์

รูปผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รูปแบบแบรนด์ 

10 ห้าง
หุ้นส่วน
จำกัด 
รามา
เซรามคิ 

กระถาง
ต้นไมเ้ฮือน
อนุรักษ์ 
เก้าไม ้

  
 

11 บริษัท 
ชูปรา 
จำกัด 

ชุดเครื่อง
หอมเฮือน
อนุรักษ์ 

 
 

 

 
ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงแบรนด์เซรามิกที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 โซนหน้าบันไดเลื่อน ฝั่งโรบินสัน เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดงานแสดงแบรนด์เซรามิก หน่วยงานต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน 
 

ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดผลของการดำเนินงานในรูปแบบการเสวนา  
และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
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  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล  
กิจกรรมหลัก : ยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล (งบกลุ่มจังหวัด) 
งบประมาณ 2,500,000 บาท 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการฯ บูรณาการร่วมกับ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสำนักงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินการโครงการ ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรม Workshop สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีและดิจิทัล (1 ครั้ง/2 วัน) 

 1.1 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยได ้

จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง 
เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ให้ทราบรายละเอียดของโครงการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ประกอบด้วย 
  - จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี ขนาด 260 แกรม แจกจ่าย
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ  25 หน่วยงาน 
 

ภาพการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 

  - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อออนไลน์  
3 สื่อ ได้แก่ เว็บไซต์ จำนวน 6 เว็บไซต์ เฟซบุ๊กเพจ จำนวน 11 เพจ และ Line Group จำนวน 6 กลุ่ม 
 

ภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์  
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  - การประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุที่มีพ้ืนที่การออกอากาศครอบคลุมพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด จำนวนทั้งหมด 
2 สื ่อ สถานีว ิทยุดนตรีส ีส ัน Modern 9875 FM 98.75 Mhz., สถานีว ิทยุ Live FM 104.25 Mhz.และ 
www.dseason.net 
 

การรับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
           จากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้มีผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 ราย แต่มีผู ้ประกอบการที่ผ่าน เกณฑ์การคัดเลือก
ตามลำดับคะแนน จำนวน 56 ราย (สำรอง 6 ราย) 
 

ภาพการรับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างการเรียนรู้แนวทางและวิธีคิดในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัล 
 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางและวิธีคิดในการปรับเปลี่ยน
ธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในรูปแบบ Online Hub ที่จัดไว้ใน 3 จังหวัด ลำปาง เชียงใหม่-ลำพูน 
แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
จำนวน 51 ราย โดยมีวิทยากรที่เข้าร่วมให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 3 ท่าน 
 

ภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบ Online Hub  
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2. กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจ (7 วัน/แห่ง)   
   2.1 การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถานประกอบการเพื่อวินิจฉัยความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางธุรกิจ ในด้านต่างๆ จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ     
(2 วัน/แห่ง) 
 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำโดยมีทีมผู้เชี ่ยวชาญได้เข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถาน
ประกอบการเพื ่อวินิจฉัยความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจด้านกระบวนการผลิต ( Digital 
Processing) ด้านการตลาด (Digital Marketing) และด้านการบริหารจัดการ (Digital Management) เมื่อวันที่ 
13 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2564 ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย ผ่านระบบ Online Hub ที่จัดไว้ใน 3 
จังหวัด (จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) จากการให้คำปรึกษาแนะนำฯ ทำให้
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและสามารถวินิจฉัยความเหมาะสมใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ  โดยแต่ละสถานประกอบการจะได้รับ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างน้อย 1 รูปแบบ พร้อมกับดำเนินการด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย 
 

ภาพการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 ปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถานประกอบการ เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางธุรกิจตามท่ีได้วินิจฉัยไว้ใน ข้อ 2.1  (5 วัน/แห่ง) 
 ดำเนินการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถานประกอบการ เพื่อให้นำเทคโนโลยี
และดิจิทัลมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้วินิฉัยความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ทางธุรกิจไว้ในข้อ 2.1 ( 2 man-day) และพร้อมกับดำเนินการด้านการตลาดควบคู่ไปด้วยอีก (3 man-day) 
ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก จำนวน 50 ราย  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  
ผ่านระบบ Online Hub ที่จัดไว้ใน 3 จังหวัด (ลำปาง เชียงใหม่-ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) 
 

ภาพการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๗๔ 

3. จัดกิจกรรมพบปะทางธุรกิจระหว่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กับผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  

ดำเนินการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการดำเนินงานจัดเป็นการ
ล ักษณะงานแถลงความสำเร ็จโครงการและกิจกรรมพบปะทางธ ุรก ิจ (Business Matching) เม ื ่อว ันที่   
15 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On-Line Hub ซ่ึง Hub หลักจะอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จังหวัดลำปาง  และถ่ายทอดไปยังพื้นที่ Hub ที่จัดเตรียมไว้ทั้ง อีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดลำพูน  
ณ ห้อง D405 (Training Hall) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ณ ห้องดอกสัก โรงแรม Imperial Mae Hong Son Hotel  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 85 ราย และมีผู้ให้บริการ
ดิจิตอลแพลตฟอร์ทางการตลาดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 แพลตฟอร์ม ผ่านการทำ virtual event (virtual 
event ค ื อ  การจ ั ด งานอ ี เ ว ้ นท ์ท ี ่ จ ั ดข ึ ้ นจร ิ ง แล ้ วย ้ ายข ึ ้ น มาอย ู ่ บน โลกออน ไลน ์ )  บน เว ็ บ ไซต์  
www.mchidigitaltranform.com  
 งานแถลงความสำเร็จโครงการและกิจกรรมพบปะทางธุรกิจ ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ กล่าวปิดโครงการ และมีนายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กล่าว
ต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ได้เชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม มีผู้สนใจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ www.mchidigitaltranform.com 
 

ภาพการจัดกิจกรรมพบปะทางธุรกิจระหว่างสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กับผู้ให้บริการดิจิทัล
แพลตฟอร์มทางการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานการลงข่าวของสื่อมวลชน 
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 4.4 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2564 

      
       1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านโครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 ออกเยี ่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื ่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ
อุตสาหกรรมในจังหวัด แผน 100 ราย  ผล 111 ราย 

  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและ
เครื่องมือ PDCA (รุ่นที่ 1 และ 2) ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในการสัมมนาฯ ผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้เกี ่ยวกับแนวคิด
หลักการบริหารแบบ PDCA ให้สามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื ่อง มีการพัฒนาศักยภาพเพิ ่มประสิทธิภาพตามแผนงาน และมีการนำแนวคิด PDCA เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจสามารถให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการดำเนินการ เพ่ิม
สภาพคล่องให้กับธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 102 ราย 

  กิจกรรมที่ 3 ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ให้กับผู้ประกอบการ แผน 300 ราย ผล 320 ราย 
  กิจกรรมที่ 4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศฯ แผน 300 ราย ผล 320 ราย 
 

ภาพกิจกรรมออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ 

PDCA (รุ่นที่ 1 และ 2) 
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    2. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
           สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบรรยายเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนา 4.0 สานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม ระหว่างสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนสำเร็จเป็นพี่เลี้ยง (Big 
brother) ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อขยายผลการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และนำ
คณะทำงานตรวจประเมินฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน จำนวน 32 คน เข้า
ศึกษาดูงาน เรียนรู้กับสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ บริษัท ลำปางอะโกร จำกัด 
อำเภอแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564    
 

ภาพกิจกรรมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
  3. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณา
การนโยบายเชิงพื้นที่ 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปางปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3  
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพ้ืนที่ เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ 
ศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้ร ับเกียรติจาก  
นายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการประชุมฯ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๗๗ 

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  4. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด 
  สำน ักงานอุตสาหกรรมจังหว ัดลำปาง ได ้ร ับมอบหมายให ้ดำเน ินการจ ัดทำฐานข ้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นำเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด มีข้อมูลที่เป็นไปตามสภาวการณ์
ปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางหรือชี้นำแนวทางเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่ผ ู ้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทางการลงทุนหรือใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลชี้นำและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส  
 กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานโครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  

กิจกรรมที่ 3 จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด โดยดำเนินกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
- รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน 
- รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมเป็นรายเดือน  
กิจกรรมที่ 4 จัดทำฐานบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลทำเนียบโรงงาน ฐานข้อมูลเครือข่าย

พันธมิตรอุตสาหกรรม 
ซึ่งผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้นำเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ได้รับการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
  5. โครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
อุตสาหกรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเดิม
และกลุ่มใหม่ โดยการจัดฝึกอบรม/บรรยาย เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการฯ และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ 
บริษัท ลำปางอะโกร จำกัด อำเภอแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมโรงงานที่มีการจัดการ
ด้านการผลิตและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564    
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๗๘ 

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       แผน (ต.ค.63 - ก.ย. 64)     ผล (ณ 30 ก.ย. 64) 
   (1) รับคำขอ มผช.   45  คำขอ  53  คำขอ 
   (2) ตรวจสถานที่ผลิต   45  คำขอ  53  คำขอ 
   (3) เก็บตัวอย่าง    45  ชุดตัวอย่าง  53  ชุดตัวอย่าง 
   (4) จัดประชุมคณะกรรมการรับรองฯ   4  ครั้ง    3   ครั้ง 
   (5) จัดทำใบรับรอง   36  ฉบับ   41   ฉบับ 

  (6) ตรวจติดตามคุณภาพผู้ได้รับรอง   10  ราย    10   ราย 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๗๙ 

ภาพการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ เพื่อเก็บตัวอย่างและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มตามแนวประชารัฐ 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  
โดยมีแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสินเชื่อจำนวน 18 ราย ติดตามลูกค้ากองทุนฯ 
จำนวน 25 ราย ณ เดือนกันยายน 2564 ได้ดำเนินการติดตามให้คำปร ึกษาแนะนำด้านการตลาด  
Digital marketing และด้านการเงินและบัญชี ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ได้รับสินเชื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดลำปาง จำนวน 8 ราย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ  
จำนวน 17 ราย ซึ่งได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ราย และอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ จำนวน 3 ราย 

 
ภาพการติดตามผลการดำเนนิงานของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๘๐ 

 8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC 4.0) 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื ่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื ่อพัฒนาวิสาหกิจสู ่ตลาด 4.0  
(OPOAI + Mini ITC 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู ้ประกอบการเกษตรแปรรูป (OPOAI) จำนวน 30 ราย กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หร ือบรรจุภ ัณฑ์  
จำนวน 30 ราย และกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ITC จำนวน 1 คน ให้คำปรึกษาแนะนำ
สถานประกอบการ จำนวน 30 ราย สัมมนาสร้างการรับรู้ จำนวน 65 ราย และส่งเสริมการตลาด จำนวน  
20 คน ดำเนินการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษางวดที่ 3 และได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 
 

ภาพการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๘๑ 

ภาพประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างท่ีปรึกษา 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. โครงการค่าใช้จ่ายแปรรปูสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One 
Argo-Industrial Community : OPOAI-C) 
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม  
1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Argo-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความมรู้ ด้านการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ” 
ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ซึ่งจัดการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล 
แม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 40 ราย 
และได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับเกษตรกรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก โดยจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 ชิ้น ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 
100 ชิ้น ต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือมอบให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

      
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) หน้าท่ี ๘๒ 

ภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน” 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 
และกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs 

คนตัวเล็ก 
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