


คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  

จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมาย

ของ บุคลากรทุกส่วนงานในองค์กรโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ตัวผู้เรียน หรือผลผลิตของสถานศึกษาเป็น

ส าคัญ 

คู่มือสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   

เล่มนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา, ข้อมูลบุคลากร, ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา, ข้อมูลหลักสูตร, 

ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งได้น าเสนอรายละเอียดไว้ครบถ้วน เพ่ือที่คณะครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา  สามารถท่ีจะน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ 

การด าเนินการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

เล่มนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร นายประธีป แป้นแก้ว และหัวหน้างานทุกท่าน รวมถึง

คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท าให้คู่มือเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณไว้ 

ณ โอกาส นี้ 
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ประวัติวิทยาลัย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร  มีเนื้อท่ี  13  ไร่   2  งาน 73  ตารางวา    

 

 

 

 

 

 

 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรเป็นสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการอาชีวศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการเกิดจากการรวมสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนการช่าง
ชุมพรและโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร เมื่อวันที่  1  เมษายน  2519 แล้วใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิค
ชุมพร”  ต่อมาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัย  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2523 มีชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยเทคนิค
ชุมพร”  มีรายละเอียดความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

 โรงเรียนการช่างชุมพร  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประถมช่างไม้ชุมพร”  เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อ 
วันที่  26  พฤศจิกายน  2477  โดยมีนายประสงค์ รังสิวัฒน์ ธรรมการจังหวัดชุมพร (ปัจจุบัน คือศึกษาธิการ
จังหวัดชุมพร) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากครั้งประถมศึกษาปีที่  4  เข้าเรียนหลักสูตร  
2  ปี (สังกัดอ าเภอเมืองชุมพร  ใช้สถานที่บ้านพักของธรรมการเป็นที่ท าการชั่วคราวต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่
ถนนพิศิษฐ์พยาบาลในเนื้อท่ี 7 ไร่  สถานที่ปัจจุบัน)   

พ.ศ. 2484  จัดตั้งเป็นโรงเรยีนตัดเย็บเสื้อผ้าชุมพร โดยนายสุจินต์  หิรัญรัตน์ โดยใช้พื้นที่เดิม
ของโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา(ปัจจุบัน คือ โรงเรียนอนุบาลชุมพร) 

พ.ศ.2491  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีชุมพร 

พ.ศ.2517  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชุมพร 

พ.ศ.2519  รวมกับโรงเรียนการช่างชุมพร และเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2523  ได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยใช้ว่า”วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”  

พ.ศ.2537  ได้มีการย้ายบางประเภทวิชา ไปท าการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคชุมพร โดยแบ่ง
ออกเป็น 2  วิทยาเขต ดังนี้ 
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วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 146  ถนนพิศิษฐ์พยาบาล   ต าบลท่าตะเภา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  2  ตั้งอยู่ที่  138  ถนนอาราม  หมู่ที่ 8 ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  เขต  1  และจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร”  12 เมษายน
2554   กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การประกาศ แยกวิทยาเทคนคิชุมพรออกเปน็  2  สถานศึกษา คือ 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 2 ยังคงสภาพเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
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ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

1 นางประนอม ฉายากุล (รร.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า) 1 ต.ค. 2484 - 2509 
2 นางประนอม สุทธิอารมณ์ (รร.การช่างสตรี) 2509 - 2511 
3 น.ส.ประไพ สุรทิณฑ์ (รร.การช่างสตรี) 2511 - 2512 
4 น.ส.อุทิศ เภาวิเศษ (รร.อาชีวศึกษา) 2512 - 2519 
5 นายประสิทธิ์ พร้อมมูล (ยุบรวมกับการช่างเป็น รร.เทคนิค) 2519 - 2521 
6 นายจ านง อุไรรัตน์ (วิทยาลัยเทคนิค) 2521 - 2525 
7 นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์ 2525- 2529 
8 ว่าที่ร้อยตรีมนู บัวเลิศ 2529 - 2538 
9 นายถาวร เจาะจิตร 2538 - 2542 

10 นายพิรัณห์ ชูแก้ว 2542- 2544 
11 นายประศาสน์ ประเทืองทิน 2544 – 3 ก.ย. 2553 
12 นายวิริยา พูลสวัสดิ์ (รก.) 3 ก.ย. 2553 – 16 มิ.ย. 2554 

ศธ. ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 12 เม.ย. 2554 
13 นายอ านวย นวลจันทร์ 16 มิ.ย. 2554- 30 ก.ย. 2564 
19 นายประทีป แป้นแก้ว 1 ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน 

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Chumphon Vocational College 

โทร   077-511-218 

โทรสาร   0-7751-1218 

เว็บไซต์   http://km.cpvc.ac.th/ 

อีเมล์   cpvc.ac@gmail.com 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 13 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา  
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
วิสัยทัศน์ 
 "ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาตรฐานสากล " 
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
2. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการบริการวิชาชีพแก่บุคลากร ชุมชน  

และองค์กรภายนอก 
5. ส่งเสริม พฒันาโครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สร้างองค์ความรู้ วิจัย  

 นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

อัตลักษณ์ “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” 

เอกลักษณ์ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาชีพ” 
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ตารางสรุปจ านวนบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประจ าปี 2564 

       
ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการครูและครูอัตราจา้ง 

ล าดับ ฝ่ายงาน/แผนกวิชา ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 

(ครู) 
ครูอัตรา

จ้าง 
รวม หมายเหตุ 

1 ผู้บริหาร 5 - - 5   
2 แผนกวิชาการบัญช ี 10 - 1 11   
3 แผนกวิชาการตลาด 5 2 - 7   
4 แผนกวิชาการเลขานุการ 7 1 - 8   
5 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทลั 10 - 2 12   

6 
แผนกวิชาการโรงแรม 
และการท่องเที่ยว 4 - 2 6   

7 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 4 1 1 6   
8 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 - - 2   
9 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 - - 1   
10 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์ 16 - 10 26 ครูต่างชาต ิ7 คน      

ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน 
ครูอัตราจ้าง 2 คน        

รวมทั้งสิ้น 64 4 16 84   

       

บุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ ฝ่ายงาน 
ข้าราชการ
(38 ค.) 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม หมายเหตุ 

1 บุคลากรทางการศึกษา 1 1 39 41   
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บัญชีรายช่ือ ผู้บริหาร - ครู เจ้าหน้าที่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
1 นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
2 นายพฒันกิจ วงค์ลาศ รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ รองผู้อ านวยการ 

 ฝ่ายวชิาการ 
3 นายจิรพงษ ์ โลพิศ รองผู้อ านวยการ ช านาญการ รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
4 นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการ ช านาญการ รองผู้อ านวยการ                                

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
5 นางเมธาวด ี มณีนิล รองผู้อ านวยการ ช านาญการ รองผู้อ านวยการ                              

ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

แผนกวิชาการบัญชี 

1 นางสาววรรณเนา ธนวรรณพงศ ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบญัช ี
2 นางจรรยา จรเสมอ ครู ครูช านาญการพิเศษ  
3 นางจิราภร อเนกศุภพล ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
4 นางสุจิรา มาแก้ว ครู ครูช านาญการพิเศษ  
5 นางปนัดดา โชติกวนชิ ครู ครูช านาญการ หัวหน้างานการบัญช ี
6 นางสาววิภารัตน ์ สอนวิสัย ครู ครูช านาญการ  
7 นางสาวจีรา แกล้วกล้า ครู ครูช านาญการ หัวหน้างานพัสด ุ
8 นางจิตรวรรณ แก้วสิงห์ ครู  หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
9 นางสาวจนัทิมา ส าราญอินทร์ ครูผู้ช่วย  หัวหน้างานวางแผนฯ 
10 นางสาวประภาพร ฤทธิมาศ ครูผู้ช่วย   
แผนกวิชาการตลาด 
1 นางวรรษยา บุญนรากร ครู ครูช านาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
2 นางสิรีพร เส็นติหยะ ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
3 นางสาวปณิชา สมุทรสารันต ์ ครู  หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล

การค้าฯ 
4 นางสาวสุกัญญา แก้วเพ็ง ครูผู้ช่วย     
5 นางสาววิมล สุพรรณดิษฐ ์ ครูผู้ช่วย     
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
แผนกวิชาการเลขานุการ 
1 นางบ าเพ็ญ สามัคค ี ครู ครูช านาญการพิเศษ   
2 นางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล ครู ครูช านาญการพิเศษ   
3 นางสาวจีรภา นาคนิยม ครู ครูช านาญการ หัวหน้างานปกครอง 
4 นางจรนิทร์ยา ยวงนาค ครู ครูช านาญการ หัวหน้างานการเงิน 
5 นางจฑุามาส รัตนะพันธ ์ ครู   หัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
6 นางนภัสศรัณย ์ รัตนพันธ ์ ครู     
7 นายฐปนวรรธณ ์ ประพฤต ิ ครูผู้ช่วย  หัวหน้าส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชุมพร 
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
1 นางเสาวลักษณ ์ บุญชืน่ ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชา 

เทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล 
2 นางประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวัดผลฯ 
3 นายสวุิทย ์ เสวรันต์ ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
4 นางกุสุมา ปิ่นสุภา ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานทะเบียน 
5 นางพิมสิริ อู่มาลา ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบุคลากร 
6 นางอรอุมา แดงมณีกุล ครู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
7 นางสาวเดือนฉาย ขวัญยุบล ครู  หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาค ี
8 นางสาวจิราพร ศิริภิรมย์ ครู     
9 นายอรรถนันท ์ บัวจีน ครูผู้ช่วย     
10 นายพงศ์ยทุธ อุดมศักดิ์ ครูผู้ช่วย     
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1 นางกชกร ถึงวิสัย ครู ครูช านาญการ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมฯ  

2 นางจฑุาพร ทองใหม่ ครู ครูช านาญการ   
3 นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี ครูผู้ช่วย   หัวหน้างานสวัสดิการฯ 
4 นางสาวสาริษา โรยทองค า ครูผู้ช่วย     
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
1 นางบ าเพ็ญ สามัคค ี ครู ครูช านาญการพิเศษ   
2 นางสาวสุวรรณา เจียมวิจิตรกุล ครู ครูช านาญการพิเศษ   
3 นางสาวจีรภา นาคนิยม ครู ครูช านาญการ หัวหน้างานปกครอง 
4 นางจรนิทร์ยา ยวงนาค ครู ครูช านาญการ หัวหน้างานการเงิน 
5 นางจฑุามาส รัตนะพันธ ์ ครู   หัวหน้างานสื่อการเรียนการ

สอน 
6 นางนภัสศรัณย ์ รัตนพันธ ์ ครู     
7 นายฐปนวรรธณ ์ ประพฤต ิ ครูผู้ช่วย  หัวหน้าส านักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดชุมพร 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

1 นางสาวสุภาภรณ์ รักษามั่น ครูผู้ช่วย - หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

1 นางกองแก้ว ลอวิดาล คร ู ครูช านาญการ หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

2 นางสาวดวงเนตร  เกษอุดม คร ู ครูช านาญการ   
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1 นางณัฐวรรณ แสงสวี คร ู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ 

2 นางสาวเพ็ญพชิยา อัครธนารักษ์ คร ู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

3 นางศิริรัตน์ เสวรันต์ คร ู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ 

4 นายกิจติพงศ์ บู้หลง คร ู ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
5 นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม คร ู ครูช านาญการ  

6 นางอรสา โรยภิรมย ์ คร ู ครูช านาญการ  

7 นางสาวเกศินี เสวกวงศ์ คร ู ครูช านาญการ  

8 นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์ คร ู ครูช านาญการ  

9 นางนิลุบล น้ าเงิน คร ู ครูช านาญการ หัวหน้างานความร่วมมือ 

10 นางภาวินี พรหมบางญวน คร ู ครูช านาญการ หัวหน้างานวิจัยพัฒนาฯ 

11 นางปาริสา ทวี คร ู ครูช านาญการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

12 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิยากร คร ู   

13 นางสาวธัญวรัตม์ แสงสว่าง คร ู   
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ 
14 นายอภิชาติ อินทรัตน์ ครูผู้ช่วย   

15 นางสาวสุธัญญา เพชรมณี ครูผู้ช่วย   

16 นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย   

บุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการพลเรือน) 

1 นางทัศนัย วิเศษสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

ลูกจ้างประจ า 

1 นายชาติชาย เย็นกาย พนักงานสถานที่  คนงานภารโรง 
พนักงานราชการ 

1 นางภลิตา กลับวิหค พนักงานราชการ  หัวหน้าแผนกวิชาการ
เลขานุการ 

2 นางสาวธนพร งอกค า พนักงานราชการ 
อศจ. (ครู) 

  

3 นางสาวสุดารัตน์ ฉิมนิกร พนักงานราชการ   

4 นางสาวรัชนก พรหมมิตร พนักงานราชการ   

โครงการครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 

1 นางจุฑาพร ทองรอด ครูผู้ทรงคุณค่า    

ครูจ้างสอน 

1 นางสาวศิริยาภรณ ์ หนูกลิ่น ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 

2 นางสาวศศิพิมพ์ จิตรจ านอง ครูจ้างสอน   

3 นางสาวณัฐวดี ศรีมหาดไทย ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

4 นายอาทิตย์ เกิดเขาทะลุ ครูจ้างสอน   

5 นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

6 นางวริศรา นพเก้า ครูจ้างสอน   

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

7 นางสาวจีรนันท์ แก้วชลคราม ครูจ้างสอน   

8 นายภาคภูมิ ทวิชศรี ครูจ้างสอน   
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 
ครูต่างชาต ิ

1 Mr.Jose  cer  G.  Bundalian ครูจ้างสอน  

2 Ms. Christine Hermo Villanueva ครูจ้างสอน  

3 Miss  Laarnie Alberto Jose ครูจ้างสอน  

4 Mr. Jomar Hofilena Montanez ครูจ้างสอน  

5 Mr. Whabi El Ouardi ครูจ้างสอน  

6 Mr. Pavel  Pavich Golovnev ครูจ้างสอน  

7 นายธนัช   เจียมวิจิตรกุล ครูจ้างสอน  

ลูกจ้างชั่วคราว (ท าหน้าที่ธุรการ) 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1 นางสาวปวีณา โพธิกสิกร ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์) 
2 นางสาวจันทิมา ชัยมานะ ลูกจ้างชั่วคราว งานบริหารงานทั่วไป 

3 นางสาววศินี คงนาสร ลูกจ้างชั่วคราว งานประชาสัมพันธ์  
4 นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร 

5 นางสาวณัฐสินี โอวาท ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 

6 นางสาวอุ๊ ปัดสี ลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 

7 นางสาวนุชจรีย ์ สิทธิ์ภักดี ลูกจ้างชั่วคราว งานบัญชี 
8 นางสาวเรียม ทั่งสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน 

9 นางสาวรุ่งอรุณ นุชยา ลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน 

10 นางจิราพร รัตนทวี ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ 
11 นางสาวธนาภรณ์ นุชเกลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว งานพัสดุ 
12 นายสมชาย สมจิตร ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ (งานพัสดุ) 
13 นายไพโรจน์ กาลพิรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ (งานพัสดุ) 
14 นางสาววาโย พงษาวดี ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่ 
15 นายทวีศักดิ์ สืบเสาะจบ ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
16 นายจุมพร สาดศรี ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
17 นายใช้เฮง ประเสริฐสกุล ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
18 นายนัฐกร อ่อนทุ่งนา ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
19 นายเจษฎา ตันยุชน ลูกจ้างชั่วคราว ช่างไฟฟ้า (งานอาคารสถานที่)/ 

งานสือการเรียนการสอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ 
20 นายสาธร พลรักดี ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
21 นายชูศักดิ์ พลรักดี ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (งานอาคารสถานที่) 
22 นางสาวพรทิพย์ สิทธิศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน (งานอาคารสถานที่) 
23 นายสมโชค ทองเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
24 นายศรายุทธ วัดนครใหญ่ ลูกจ้างชั่วคราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
25 นายพงพิศ พรมพานิช ลูกจ้างชั่วคราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
26 นายชาติชัย   จู่มา ลูกจ้างชั่วคราว ยาม (งานอาคารสถานที่) 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

27 นางยุพเยาว์ เงินทองรัตนกุล ลูกจ้างชั่วคราว งานวางแผนฯ/งานส่งเสริมผลิตผล 

28 นางสาวสุมินตรา น้อยวรรณา ลูกจ้างชั่วคราว งานประกันคุณภาพฯ 

29 นางสาวณัฐริกา มากศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว งานวิจัย/ งานความร่วมมือ 

30 นางสาวเพ่ือนฤดี ส่งท่ามะพลา ลูกจ้างชั่วคราว งานศูนย์ข้อมูลฯ/งานสือการเรียนการสอน 

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

31 นางสาวจินตนา จิตรอักษร ลูกจ้างชั่วคราว งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/งานปกครอง 

32 นางสาวบุษกร พุ่มสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

33 นางสาวดลกมล สะอาดอุบล ลูกจ้างชั่วคราว งานแนะแนวฯ  
34 นางสาวสุรางคนางค์ สอนสุด ลูกจ้างชั่วคราว งานปกครอง 
35 นางสาวธัญลักษณ์ ใจตรง ลูกจ้างชั่วคราว งานครูที่ปรึกษา 

 ฝ่ายวิชาการ 

36 นางสาวณภัทร พรอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว งานวัดผลและประเมินผล/งานสื่อการเรียนการ
สอน 

37 นางสาวทิภากรณ์ เทศสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

38 นางสาวอัญชลีพร จิตบรม ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
39 นางสาวกนกกาญจน์ กุลีช่วย ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการฯ/งานโครงการพิเศษ 
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จ านวนนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยยย 

รวมนักเรียน นักศึกษาท้ังสิ้น 2,064 คน  
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   หมายเหต ุ พักการเรียน/รักษาสภาพ  ระดับ ปวช.       17 คน  เรียนเสรมิ  ระดับ ปวช.  5    คน             เรียนปกติ ระดับ ปวช.  1,422    คน 

                                             ระดับ ปวส.       1 คน      ระดับ ปวส. 1 คน             ระดับ  ปวส.     618    คน 

                                                     รวม      18 คน                รวม  6 คน                       รวม     2,040    

รวมนักเรยีน นักศึกษา ท้ังสิ้น  2,064 คน 

       นักเรียน นักศึกษา ทวิภาคี คน 

ปวช.1 36  ปวช.2 39 

ปวช.3 42  ปวส.1 96  

ปวส.2 112 

รวม 312
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 

ระดับปกต ิ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด 
3. สาขาวิชาการเลขานุการ   สาขางานการเลขานุการ 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP.)  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานโรงแรม 
2. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP.)   สาขางานโรงแรม  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว   สาขางานท่องเที่ยว 

ประเภทวิชาคหกรรม 
1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ   สาขางานแฟชั่นดีไซน์ 
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

 

ระดับทวิภาคี 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก   สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรม    สาขางานการโรงแรม 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
 
 

ระบบปกต ิ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1. สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด 
3. สาขาวิชาการตลาด (ม.6)   สาขางานการตลาด  
4. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   สาขางานการจัดการส านักงาน 
5. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ม.6)  สาขางานการจัดการส านักงาน 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (MEP)  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ม.6)  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 

 

ระบบทวิภาคี 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1. สาขาวิชาการบัญชี     สาขางานการบัญชี   
2. สาขาวิชาการตลาด    สาขางานการตลาด 
3. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   สาขางานการจัดการส านักงาน 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  สาขางานธุรกิจดิจิทัล 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรม     สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP)   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. สาขาวิชาการโรงแรม (ม.6)   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
4. สาขาวิชาการท่องเที่ยว   สาขางานการท่องเที่ยว 

ประเภทวิชาคหกรรม 
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
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สถานประกอบการที่ท าลงนามความร่วมมือ MOU 

จ านวน  16  แห่ง 

ที ่ ชื่อสถานประกอบการ ที่ลงนามความร่วมมือแล้ว 

1. บริษัท สันติภาพ (ฮ่ัวเพ้ง 1958) จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

2. โรงแรมเอเต้ชุมพร ลงนามความร่วมมือแล้ว 

3. ร้านน าไทยเจริญพานิช ลงนามความร่วมมือแล้ว 

4. เทศบาลต าบลบางหมาก ลงนามความร่วมมือแล้ว 

5. ที่ท าการปกครองจังหวัดชุมพร ลงนามความร่วมมือแล้ว 

6. ส านักงาน สก.สค. จังหวัดชุมพร ลงนามความร่วมมือแล้ว 

7. บริษัท ชุมพรซูซูกิ จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

8. บริษัท ฮอนด้าชุมพร จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

9. บริษัท โชคอนันต์มอเตอร์เซลล์ จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

10. โรงแรมนานาบีช ลงนามความร่วมมือแล้ว 

11. บริษัท สยามคาตามารัน จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

12. บริษัท FAME TOUR AND SERVECE จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

13. หจก.ชุมพรพริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์ ลงนามความร่วมมือแล้ว 

14. บริษัท โตโยต้าชุมพรผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ลงนามความร่วมมือแล้ว 

15. ห้างหุ่นส่วนจ ากัด คุณสาหร่าย ลงนามความร่วมมือแล้ว 

16. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ลงนามความร่วมมือแล้ว 
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ข้อมูลสถานประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ – เบอร์โทร 

1 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
เลขที่ 112/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนอาภากร ต าบลนาชะอัง 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
 โทร 077-510713-4 

2 บริษัท สยามนิสสันชุมพร จ ากัด 
เลขที่ 265 หมู่ที่ ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-501401 

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอกระบุรี 
เลขที่ 19/1 หมู่ 9 ต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 85900 โทร 077-880962 

4 
หจก.ซี.ดี.ชุมพรคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
คอมมูนิเคชั่น 

เลขที่188/134-135 ถนนศาลาแดง ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-501637,077-571396 

5 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคา 
เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งคา  อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86100 โทร 077-979920 

6 บริษัทฮอนด้า จ ากัด (แยกโชคอนันต์) 
เลขที่17 หมู่ที่11 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-507511 

7 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแซะ 
เลขที่13/1 หมู่ที่10 ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-599345 

8 ส านักงานเทศบาลต าบลหาดทรายรี  
หมู่ 4 ต าบล หาดทรายรี อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
86120 โทรสาร 0-7755-8178,077-558179 

9 บริษัท เอส.เอ็ม.เอ. การบัญชี จ ากัด 
เลขที่ 86 หมู่ 5 ต าบลท่ายาง อ าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 084-519599 

10 ร้านฟิกซ์คอมพิวเตอร์ 
เลขที ่ 27/11 หมู่ที่ 7 ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 089-6505273 

11 องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม 
เลขที่ 157 หมู่ที่ 5 ต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 077-548196 

12 สถานีรถไฟชุมพร 
ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86000 โทร 077-511103 

13 บริษัททุ่งคาคอนกรีต จ ากัด 
เลขที่ 178/1 หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-554090 

14 ท้องถิ่นชุมพร 
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต าบลนาชะอัง ถนนไตรรัตน์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-502487 
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ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ – เบอร์โทร 

15 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 
หมู่ที ่3 บ้านส าราญรมย์ ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86100 โทร 077-554111 

16 ร้านเทเลคอมเซ็นเตอร์ 
เลขที่ 27/11 หมู่ที่ 7 ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 0896505213 

17 โรงพิมพ์ศรีจันทร์ 
เลขที่ 2/11 หมู่ที่ 9 ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86190 โทร 077-658774 

18 ร้าน นานา คอมพิวเตอร์ 
เลขที่ 142 ถนนกรมหลวงชุมพร ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 065-1497777 

19 ร้านทวีศิลป์ ท่าข้ามชุมพร 
เลขที่ 101/17-19 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าข้าม อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 093-6369267 

20 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร 
เลขที่ 128 หมู่ที่ 10 ถนนชุมพรปากน้ าเก่า 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-553255 

21 ร้านสุบินโฆษณา 
เลขที่ 290 หมู่ที่ 16 ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140 โทร 098-3799688 

22 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

เลขที ่146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา  
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 

23 
งานวิทยุบริการและห้องสมุด 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา  
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 

24 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม  
หมู่ที่ 4 ต าบลท่ายาง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
86000 โทร 077-553273 

25 เจมส์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซีซีทีวี 
เลขที่ 163 ถนนกรมหลวงชุมพร 7 ต าบลท่าตะเภา  
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 081-8418144 

26 ส านักงานเทศบาลต าบลเนินสันติ 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 15 ต าบลท่าแซะ  อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร 86140  โทร  0-7759901 

27 ร้านอักษรศิลป์โฆษณา 
275/5 ถนนปรมินทรมรรคา ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  โทร 081-8934633 
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ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ – เบอร์โทร 

28 หจก. แก้มศิลป์ ปริ้นแอนด์ ดีไซน์ 
เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต าบลวังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 096-6535538 

29 ร้าน ส. โปสเตอร ์
เลขที่ 27/2 หมู่ที่ 6 ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 081-4144852 

30 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 
หมู่ที่ 6 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-659570 

31 องค์การบริหารส่วนต าบลปากคลอง 
เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 1 ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 86210 โทร 077-979777 

32 ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ 
เลขที ่132/1 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 084-1855623 

33 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดชุมพร 

เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

34 บมจ.ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด 
เลขที่ 49/2 หมู่ที่2 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-970035 

35 ร้านชุมพรมอเตอร์ไบค์ 
เลขที่ 111/24 หมู่ที่9 ต าบลตากแดด อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 0612096202 

36 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาปากน้ าชุมพร 
จุด 2 

เลขที่ 408/59 หมู่ที่8 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000  โทร 091-0023936 

37 ร้านเคเอฟซี สาขาโอเชี่ยนชุมพร 
เลขที่ 188/112 ถนนศาลาแดง ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 089-9677389 

38 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
เลขที่ 146 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-511234 , 077-511218 

39 ส านักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร 
อาคารศาลากลาง ชั้นที่ 3 ถนนไตรรัตน์ 
ต าบลนาชะอัง อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 077-504829 

40 ร้าน Happy Land Cafe 
ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 087-0248770 
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ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ – เบอร์โทร 

41 บริษัท รุ่นที่ 2 (2008) จ ากัด 
เลขที่ 36 ถนนท่าตะเภา ต าบล ท่าตะเภา  
อ าเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000 โทร 077-501107 

42 ชุมธาร คาเฟ่ 
เลขที่ 6/2 ต าบลตากแดด  อ าเภอเมืองชุมพร 
ชุมพร 86000 โทร 095-4641665 

43 ร้าน 15 BRIX 
เลขที่ 361/3 ซอย สุขเสมอ 3 ต.ท่าตะเภา  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120 โทร 062-9824665 

44 ร้านยามเย็น คิดเช่น ดิลิเวอร์รี่ 
เลขที่ 12 หมู่ที่ 13 ถนนอุทยาน แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร 02-4968533 

45 สีฟ้าทัวร์ ด าน้ าเกาะทะลุ 
ถนน เทศบาล 15 ต าบล บางสะพาน  
อ าเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทร 032-699021 

46 บริษัทอินฟินิตี้ แทรเวล ชุมพร 
เลขที่ 192/13 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-970079 

47 แก่งเพกา รีสอร์ท 
ต าบล ท่าแซะ ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ 
ชุมพร 86140 โทร 077-651-432 

48 ชณิตา โฮเทล 
เลขที่ 261 หมู่ 10 ต าบล นาทุ่ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 077-613629 

49 โรงแรม Anantara Hua Hin Resort 

ชายหาดหัวหิน 43/1 ถ. เพชรเกษม ต าบลหัวหิน 
อ าเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทร 032-520250 

50 
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จ ากัด 
(มหาชน) 

HOT POT เลขที่ 63 หมู่ ที่ 11 ต าบล วังไผ่ 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 
โทร 095-2080157 

51 โรงแรม Buri Rasa Village Phangan 
เลขที่ 55 หมู่ 5 หาดท้องนายปานน้อย เกาะพงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280 โทร 077-956-075 

52 iSanook Resort & Suites Hua Hin 
14/88 หมู่บ้านหัวดอน ต าบล หนองแก อ าเภอหัวหิน 
ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-900-777 

53 ฟาร์มอินทร์แปลง 
เลขที่ 188 57 ถนนศาลาแดง ต าบลท่าตะเภา  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร 02-1147516 

54 โรงแรมพุทธรักษา หัวหิน 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77110 โทร 032-531-470 

35 



ที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ – เบอร์โทร 

55 ร้านส้มต า ปังปอนด์ 
ชพ. 1013 ต าบล วังไผ่  อ าเภอ เมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร 86000 โทร 061-0429581 

56 ร้านอาหารบ้านสวนจันทร์นิมิตร 

เลขที่ 97/3 หมู่ 1 ต าบลท่ายาง อ าเภอเมือง  
จังหวัดชุมพร ท่ายาง เมือง ชุมพร 86000 
โทร 098-6718685 

57 บ้านไข่ Cafe 
เมืองชุมพร 7 ต าบล ตากแดด  อ าเภอ เมืองชุมพร 
จังหวัด ชุมพร 86000 โทร 092-4755998 

58 ใยไหม รีสอร์ท 
เลขที่ 18 14 ต าบล ปากน้ า อ าเภอ เมืองชุมพร 
จังหวัด ชุมพร 86120 โทร 065-6932253 

59 ร้าน สุพิศ ซักแห้ง 

เลขที่ 161 หมู่ 1 ต าบล บางหมาก  
อ าเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000 
โทร 097-9658397 

60 ร้าน คอฟฟ่ีบาร์ 99 

เลขที่ 25/11 ซอยสุขเสมอ ต าบลท่าตะเภา 
อ าเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000 
โทร 077-972577 

61 ร้าน บุหงา-ดาหลา 
เลขที่ 177/18 ถนนพิศิษฐพยาบาล อ าเภอ เมืองชุมพร 
จังหวัด ชุมพร 86000 โทร 092-6562264 

62 ร้าน ยูเทิร์น City Cafe & Restaurant 
เลขที่ 99/4 หมู่ 1 ต าบลบางหมาก อ าเภอ เมืองชุมพร 
จังหวัด ชุมพร 86000 โทร 082-5652687 

63 ร้าน อ้อย กาแฟสด 
เลขที่ 1/4 หมู่ 3 ต าบลปากน้ า อ าเภอ เมืองชุมพร 
จังหวัด ชุมพร 86000 โทร 084-4438142 

64 เย็นตา รีสอร์ท 
เลขที่ 297 ต าบล ตากแดด  อ าเภอเมืองชุมพร ชุมพร 
86000 โทร 077-630978 

65 New Healthy 

451-453 ข้างโรงแรมนานาบุรี ถ สุขเสมอ  
9/2 ต าบล ท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000 
โทร 082-6614964 

66 KFC โลตัสชุมพร 
เลขที่ 176 หมู่ที่ 3 ถนนชุมพรตัดใหม่  
ต าบล วังไผ่ อ าเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000 
โทร 077-577000 

67 โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ 
เลขที่ 66/1 ถนนท่าตะเภา อ าเภอเมือง  
จังหวัด ชุมพร 86000 โทร 077-506888 

 

36 



 

 

 

 

 



แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 

  

1 

โดมอเนกประสงค์ 

 

2 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

3 

แผนกวิชาการโรงแรมและ

การท่องเท่ียว 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

/ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 

4 

5 

ป้อมยาม 

6 
แผนกวิชาการบัญช ี

7 

หอประชุมใหญ ่

8 อาคารเรียนภาษาอังกฤษ 

9 

อาคารธุรการ 

10 บ้านพักครู 11 ห้องน้ า 

บ้านพักครู 12 บ้านพักครู 
13 

14 

อาคารธุรการ / ห้องผู้อ านวยการ 

15 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

16 

อาคารเรียนแผนกวิชาผ้าและ

เคร่ืองแต่งกาย / หอประชุม

พุทธรักษา 

17 

แผนกวิชาการเลขานกุาร/ แผนกวิชาการตลาด 

18 

ห้องน้ า 

19 แผนกวิชาสามัญ

สัมพันธ ์
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แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ต่อ) 

1. โดมอเนกประสงค์ 
2. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
3. อาคารเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
4. อาคารเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ / แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
5. ป้อมยาม 
6. แผนกวิชาการบัญชี 
7. หอประชุมใหญ่ 
8. อาคารเรียนภาษาอังกฤษ 
9. อาคารธุรการ 
10. บ้านพักครู 
11. ห้องน้ า 
12. บ้านพักครู 
13. บ้านพักครู 
14. อาคารธุรการ / ห้องผู้อ านวยการ 
15. อาคารแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
16. อาคารเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย / หอประชุมพุทธรักษา 
17. อาคารเรียนแผนกวิชาเลขนุการ / อาคารเรียนแผนกวิชาการตลาด 
18. ห้องน้ า 
19. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
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ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชุมพร 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดชุมพรมีชื่อปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1098 ในต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความว่า เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูป
แพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทางตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบก
จ าเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร ในปีพุทธศักราช 1997 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมาย
ตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศักราช 2459 จึงมีฐานะ
เป็นจังหวัดในมณฑลสุราษฏร์ธานี 
 
 ค าว่า “ชุมพร” ตามอักษรแยกได้เป็น 2 ค า คือ ค าว่า “ชุม” ซึ่งมีความหมายว่า รวม,ชุก,มาก,รวมกัน
อยู่ และค าว่า “พร” ซึ่งมีความหมายว่า ของดี,ของที่เลือกเอา,ของประเสริฐ ดังนั้นค าว่าชุมพร ถ้าแปลตาม
ตัวอักษร     ก็จะได้ความหมายว่า เป็นที่รวบรวมของประเสริฐ แต่ชื่อเมืองชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตาม
ตัวอักษร 
 
 ประการแรก เชื่อกันว่าชุมพรนั้นมาจากค าว่า “ประชุมพล” หรือ “ชุมนุมพล” ซึ่งแปลได้ว่า        
“รวมก าลัง” เนื่องจากในสมัยก่อนชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านทางภาคใต้ และกองทัพมักจะมาตั้งค่ายอยู่ที่เมือง
เมืองชุมพร ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการรบกับพม่าหรือปราบกบฏภายในราชอาณาจักรก็ตาม เมื่อยกทัพหลวงมาครั้ง
ใด เมืองชุมพรก็จะต้องเป็นที่ชุมนุมพลหรือชุมนุมกองทัพเสมอ ค าว่าชุมพรจึงเป็นไปได้ว่าเกิดจากการเรียก
เพ้ียนมาจากค าว่าประชุมพล เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดค าสั้นๆ จึงตัดค าว่าประออกเสีย เหลือแค่ “ชุมพล” 
และค าว่าพลก็เพ้ียนกลายมาเป็นค าว่า “พร” แทน ซึ่งตามธรรมดา ชื่อเมืองหรือต าบลมักจะถูกเรียกเพ้ียนไป
จากเดิมเสมอ อย่างไรก็ดีเมืองชุมพรนับว่าเป็นเมืองที่ส าคัญทางยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัย โบราณ ดังนั้นจากค า
ว่าประชุมพลจึงมีความหมายตรงกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่า เป็นเมืองส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
 
 ประการที่สอง ในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อนพล
จะต้องท าพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ รับชัยชนะในการสู้รบ เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญทหาร   
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ในสถานที่ชุมนุมเพ่ือรับพรเช่นนี้จึงตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุ
ของค าว่า “ชุมพร” เช่นเดียวกัน 
 
 ประการที่สาม เนื่องจากที่ตั้งเมืองเดิมนั้นอยู่ทางฝั่งขวาของคลองชุมพร ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
ว่า “มะเดื่อชุมพร” ขึ้นอยู่ทั่วไป เดิมคลองนี้ยังไม่มีชื่อภายหลังจึงถูกตั้งชื่อว่าคลองชุมพรตามชื่อต้นไม้ เพราะ
ปกติการตั้งชื่อท้องที่หรือแม่น้ าล าคลองมักจะตั้งตามชื่อต้นไม้หรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่อมา
เมืองที่มาตั้งจึงมีชื่อตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับชื่อชุมพร อาจเรียกตามชื่อหรือคลองหรือชื่อต้นไม้ก็เป็นได้ 
 
 เมืองชุมพรเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอน  แต่จากหลักฐานในกฎหมาย
ตราสามดวงในรัฐสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) สันนิษฐานได้ว่าเมืองชุมพรมีอายุ
ตราบจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปีแล้ว โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงเรียบ
เรียงความเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งเมืองชุมพรไว้ในต านานเมืองระนองความตอนหนึ่งว่า "เมืองชุมพรประหลาดผิด
จากเมืองอ่ืนๆในแหลมมาลายูที่ตั้งมาแต่โบราณ เช่น เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช เป็นต้น   ล้วนมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุปรากฏให้เห็นรู้ได้ว่าเป็นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรไม่พบโบราณสถานและ
โบราณวัตถุแต่อย่างใด อาจจะเป็นด้วยเหตุ 2 ประการ คือ มีพ้ืนที่นาไม่พอกับคน ประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่งตั้งอยู่ตรงคอคอดแหลมมาลายู ซึ่งมักเป็นสมรภูมิรบพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สามารถสร้างเมืองถาวรไว้
แต่ต้องรักษาไว้เป็นเมือง"หน้าด่าน" ส าหรับชื่อ "เมืองชุมพร"สันนิษฐานว่า มาจากค าว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจาก
เป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ เข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่จึงเรียกจุดนี้
ว่า"ชุมนุมพล" แต่ด้วยเหตุที่คนภาคใต้ชอบพูดค าสั้นๆจึงตัดค ากลางออกเหลือเพียง"ชุมพล" และต่อมาเพ้ียน
เป็น"ชุมพร" อีกประการหนึ่งในการเดินทางไปรบทัพจับศึกของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อจะเคลื่อน
พลจะต้องท าพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบ ารุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม
เพ่ือรับพร เช่นนี้ตรงกับความหมาย "ชุมนุมพร" หรือ "ประชุมพร" ซึ่งทั้งสองค านี้อาจเป็นต้นเหตุของค าว่า 
"ชุมพร" เช่นเดียวกัน แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นเดียวกับ
ชื่อท้องที่ทั่วๆไป เพราะที่ตั้งเมืองเดิมบนฝั่งท่าน าชุมพร มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึง
เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองอยู่ในตราจังหวัดจนถึงปัจจุบัน  

ข้อมูลการเดินทางการเดินทาง 

วิธีที่ 1 โดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเอง  

    การเดินทางไปยัง จ.ชุมพรโดยขับรถยนต์ส่วนตัวไปเองนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้ยายพาหะแบบไหน 
ราคาแพงเพียงไร ก่อนจะออกเดินทางควรตรวจเช็คสภาพ รถของคุณ ให้แน่ใจเสียก่อน ว่ายานพาหนะของคุณ
อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฉพาะเบรกรถควรอยู่ในสภาพพอเหียบปุ๊บหนุดปั๊บไม่มีแถม ความปลอดภัย ในการเดินทาง
เป็นสิ่งส าคัญมาก ดังนั้นเมื่อตรวจเช็คสภาพของยานพาหนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนแน่ใจว่าโอเค ถึงจุดหมาย
ปลายทางแน่นอน ต่อไปเป็นการก าหนดการเดินทางว่าจะเดินทางกลางวันหรือกลางคืน ถ้าเป็นมือใหม่ขับรถไม่
ช านานเส้นทาง ควรเดินทางตอนกลางวัน แต่ถ้าเป็นมือเก่า ช านาญเส้นทางดีแล้วควรเดินทางไปตอนกลางคืน 
เพราะรถราที่วิ่งสัญจรไปมาน้อย สามารถท าเวลาให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามก าหนด แต่ก็ต้องระวัง ในเรื่อ
กฎแห่งการปลอดภัยดัวย และอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางนะค่ะ ส่วนการเดินทางจาก
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กรุงเทพฯ สู่ จ.ชุมพรนั้นให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ แล้วแยกที่ อ.ปากท่อ เข้าทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กม. ก็ถึงตัวอ าเภอเมืองชุมพรโดย
สวัสดิ์ภาพ  

วิธีที่ 2 โดยทางรถไฟ  

   ถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนขี้เกียจขับรถระยะทางไกล ๆ ยิ่งเส้นทางใต้ด้วยแล้วหายห่วง คุณอาจ
เปลี่ยนบรรยากาศมาใช้บริการของรถไฟดูบ้าง เพราะการเดินทาง โดยรถไฟจะสะดวกสบายกว่า บางครั้งอาจ
ล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ต้องให้อภัยเพราะรถไฟเส้นทางสายใต้มีหลายขบวน อาจจะเสียเวลารอคอยสับหลีกเปลี่ยน
รางกันบาง รถไฟเส้นทางสายใต้วิ่งผ่าน จ.ชุมพร ทุกขบวน ส าหรับระยะทาง 485 กม. มีทั้งรถธรรมดาและ
ปรับอากาศ  

วิธีที่ 3 เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางกรุงเทพฯ - ชุมพร  

   การเดินทางสู่ จ.ชุมพร ส าหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เห็นจะหนีไม่พ้นเริ่มต้นกันที่สถานีขนส่ง
สายใต้ใหม่ก่อน ส าหรับรถโดยสารที่เดินทางไปยัง จ.ชุมพรนั้น มีรถโดยสารประจ าทางทั้งของรัฐบาลและ
เอกชนบริษัทต่าง ๆ ให้เลือกใช้บริการ ดังนี้  

  บริษัทขนส่ง จ ากัด สนง.กรุงเทพฯ ปอ.2 โทร. 434 - 7192 ปอ.2 โทร. 434 - 5557-8  

  ปอ.1 (99) จ านวน 40 ที่นั่ง ราคา 245 บาท เวลาออกรถ 08.00น. 

  และกรุงเทพฯ-หลังสวนเที่ยว 21.30น. เที่ยวเดี่ยว  

  ปอ.2 จ านวน 40 ที่นั่ง ราคา 190 บาท มีรถประจ าทางสายต่าง ๆ   

วิธีที่ 4  ทางอากาศ 

มีสายการบินจ านวน  1 สายการบิน  Nok Air  โดยสารจากสนามบินดอนเมือง-ชุมพร  เวลา  08:30  น.  
และสนามบินชุมพร-ดอนเมือง  เวลา  10:00 น.  โทร. 1318 

ระยะทางจากอ าเภอเมืองชุมพรไปยังอ าเภอต่างๆ คือ 

   - อ าเภอปะทิว  30  กิโลเมตร 

   - อ าเภอท่าแซะ  32 กิโลเมตร 

   - อ าเภอสวี   45  กิโลเมตร 

   - อ าเภอทุ่งตะโก  62 กิโลเมตร 

   - อ าเภอหลังสวน 76  กิโลเมตร 

   - อ าเภอละแม   95  กิโลเมตร 

43 



   - อ าเภอพะโต๊ะ   115 กิโลเมตร 

อาณาเขต ติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้  

          -  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหภาพเมียนมาร์  

          -  ทิศใต ้ติดต่อกับ อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

          -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย หรือทะเลจีนใต้  

          -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และสหภาพเมียนมาร์  

แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น  8  อ าเภอ  คือ อ าเภอเมืองชุมพร  อ าเภอท่าแซะ  อ าเภอปะทิว  อ าเภอสวี   
อ าเภอหลังสวน  อ าเภอละแม  อ าเภอพะโต๊ะ  อ าเภอทุ่งตะโก 
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สภาพทั่วไปของจังหวัด 
สภาพการปกครอง 
 จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล (2 เทศบาล
เมือง13 เทศบาลต าบล) 53 องค์การบริหารส่วนต าบล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
3 รูปแบบ คือ 
 
การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด จ านวน
95 หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการออกเป็น     
2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่ วยงาน ระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ภาพคนยืน ซึ่งหมายถึงเทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมืองและกองทัพที่ก าลังจะออกไปท าศึก 

2. ภาพต้นมะเดื่อที่ขนาบอยู่สองข้าง ซึ่งในจังหวัดชุมพรมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่เป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็นต้นไม้ประจ า
จังหวัดชุมพรด้วย 

3. ภาพค่ายและหอรบ หมายถึงจังหวัดนี้เคยเป็นที่ชุมนุมของบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มาพร้อมกัน ณ ที่แห่ง
นี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก เพราะว่าในสมัยโบราณชุมพรนั้นเป็นเมืองหน้าด่าน 

ค าขวัญประจ าจังหวัดชุมพร 
“ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก” 
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ธงประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 
 
 

 

(ธงพ้ืนสีน้ าเงิน กลางมีภาพตราประจ าจังหวัด) 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทั่วไป ต้นมะเดื่ออุทุมพร 
ชื่อสามัญ Cluster Fig 
ชื่อวิทยา Ficus racemosa Linn. 
วงศ์ LAURACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ า มะเดื่อ 
ถิ่นก าเนิด ถิ่นก าเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเภท ไม้ยืนต้น 
รูปร่างลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ าตาลแดงปกคลุมบาง ๆ ต่อมาจะหลุดร่วง ใบเป็นใบ

เดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 
10.5  เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง 

การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักช ากิ่ง 

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรียวัตถุ ระบายน้ าได้ดี 
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง 
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ประวัติความเป็นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อทั่วไป ดอกพุทธรักษา 
ชื่อสามัญ Butsarana 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn. 
วงศ์ CANNACEAE 
ลักษณะท่ัวไป พุทธรักษา เป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ า ล าต้นสูงประมาณ 1- 2เมตร มีล าต้นอยู่ใต้ดิน

เรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอ คล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลาย
ใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มล าต้นซ้อนสลับกัน 
ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของล าต้นช่อดอกเป็น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร 
ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิด
พันธุ์ 

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ 
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง 
ถิ่นก าเนิด ประเทศอินเดีย 

 

อ าเภอเมือง 
ค าขวัญอ าเภอ 

 
ก้าวสู่เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ 

ที่อยู่ที่ว่าการอ าเภอ ถนนปรมินทรมรรคา ต าบลท่าตะเภา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร 86000 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7751-1214, 0-7750-3725 
หมายเลขโทรสาร 0-7750-3725 
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อ าเภอเมืองชุมพรเดิมเรียกว่า “อ าเภอท่าตะเภา” ย้อนหลังลงไปเรียกว่า “เมืองชุมพร” และก่อนเมือง

ชุมพรเรียกว่า “บ้านประเดิม” เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประมาณระหว่าง
ปีพ.ศ.1820 ถึง ปีพ.ศ.1860 จะเห็นได้ว่าอาณาเขตสมัยนั้นแผ่ออกไปกว้างขวางมาก ทั้งทางทิศเหนือ ทิศใต้    
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทางทิศใต้กล่าวถึงเมืองสุวรรณภูมิ คือเมืองอู่ทองกับเมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรี
และเมืองนครศรีธรรมราช ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตอนนั้นยังไม่มีจารึกชื่อเมืองชุมพร จึงเป็นไปได้ว่า
เมืองชุมพรคงยังไม่มี แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาล
ที่1 มีเมืองชุมพรปรากฏอยู่ในกฎหมายนั้นแล้ว ดังนั้นจึงพอที่จะอนุโลมได้ว่าเมืองชุมพรคงจะมีมาตั้งแต่ปลาย
สมัยอยุธยากับ ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 

 ตามที่กล่าวมานั้นจึงพอจะกล่าวได้ว่า อ าเภอเมืองชุมพรคงจะเป็นต าบล อ าเภอ และเมืองชุมพรมา
ตามล าดับ แต่จะก าหนดให้แน่ชัดว่าจากสมัยใดนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 

 

ภูมิศาสตร์ 

อยู่บริเวณส่วนกลางของจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นบริเวณคอคอดกระ ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย มีพ้ืนที่ 
748.39 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

อ าเภอเมืองชุมพรมีเนื้อที่ประมาณ 748.39 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศของอ าเภอชุมพรเป็น
เทือกเขาด้านตะวันตก พื้นที่ลอนลาดกับที่ราบในตอนกลางและด้านตะวันออก เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
พ้ืนที่ด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นต้นน้ าล าธารของแม่น้ าสายส าคัญ3สายของ
อ าเภอ ที่ไหลไปทางตะวันออกตามสภาพลาดเอียงของพ้ืนที่ลงสู่ทะเล คือแม่น้ าท่าตะเภา คลองชุมพรและ
คลองวิสัย พ้ืนที่ตอนกลางเป็นลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน สลับกันไป เป็นเขตที่มีการเพาะปลูกผลไม้
และไม้ยืนต้น ที่พ้ืนที่ด้านตะวันออกเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม มักจะมีน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปี 

 

 

ทิศเหนือ อ าเภอท่าแซะและอ าเภอปะทิว 
ทิศใต้ อ าเภอสวี 
ทิศตะวันออก อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก อ าเภอกระบุรี (จังหวัดระนอง) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

อ าเภอเมืองชุมพรเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นสาเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดูคือ   

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของ
ภาคใต้ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าว
ไทยเข้าสู่ภาคใต้ เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ดังนั้นเมื่อปะทะแนวเทือกเขาตะนาวศรีจึงท าให้เกิดฝนตกชุก
ตลอดพ้ืนที่ของ อ าเภอ 

 

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ส าคัญ 

อ าเภอเมืองมีพ้ืนที่ที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติดังนี้ 

 พ้ืนที่ป่าสงวน 198,086 ไร่ พ้ืนที่ป่าชายเลน 34,124 ไร่ เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่า 85,000 ไร่ อุทยาน

แห่งชาติ 94,000 ไร่ รวมพ้ืนที่ป่าทั้ง หมด 411,210 ไร่เกาะ จ านวน 10 แห่ง ในจ านวนนี้มีเกาะรังนก 5 แห่ง 

ด้วยกันดิน มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินทราย และดินเหนียวแร่ธาตุ มี  2 ชนิด ด้วยกัน ได้แก่ แร่หินปูน และแร่

ทรายแก้วแหล่งน้ าธรรมชาติ มี 3 ลุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ าท่าตะเภา มีล าน้ า สาขา 12 สาย ความยาว 210 

กิโลเมตร ลุ่มน้ าชุมพร มีคลองชุมพรเป็นต้น ก าเนิด มีล าน้ าสาขา 22 สาย ความยาว 208 กิโลเมตร และลุ่มน้ า

สวีเฒ่า มีคลอง วิสัยเป็นล าน้ าสายหลัก ความยาว 93 กิโลเมิตร  

 

ประชากร 

จ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 137,973 คน 

จ านวนประชากรชาย รวม 67,751 คน 

จ านวนประชากรหญิง รวม 70,222 คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 213.53 คน : ตารางกิโลเมตร 
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การคมนาคม 

พ้ืนที่อ าเภอเมือง มี 3 เส้นทางคมนาคม คือ รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และหมายเลข 41 แยกจาก

ถนนหมายเลข 4 ถนนสี่แยกปฐมพรสถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7750-2725สถานีรถไฟ หมายเลข

โทรศัพท์ 0-7751-1013 

 

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลางสาด ยางพารา กาแฟ 

ปาล์ม มะพร้าว ชื่อแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ าท่าตะเภา ลุ่มน้ าชุมพร ลุ่มน้ าสวีเฒ่า โรงงานอุตสาหกรรมที่

ส าคัญ ได้แก่ โรงงานท าห้องเย็นและสัตว์น้ าแช่แข็งบริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จ ากัด (มหาชน) ที่ตั้ง ม.8             

ต.ปากน้ าโรงงานผลิตอาหารทะเลกิ่งส าเร็จรูป แซมดีฟาร์ม ที่ตั้ง ม.1 ต.ทุ่งคาโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตพ้ืน

ส าเร็จรูปทุ่งคาคอนกรีต ที่ตั้ง ม.5 ต.ทุ่งคา 

 

ภูมิศาสตร์ของจังหวัด 

ขนาดพ้ืนที่ และท่ีตั้ง 

 จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ตามทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) เป็นระยะทางประมาณ 498 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟสายใต้

ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ4ของจังหวัดในภาคใต้ คือประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร 

ชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพ้ืนที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 

222 กิโลเมตร โดยจังหวัดชุมพรมีอาณาเขตติดกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ 

เขตอ าเภอท่าแซะ และอ าเภอปะทิว ติดต่อกับอ าเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทิศใต้ 

เขตอ าเภอละแม และอ าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศตะวันออก 

เขตอ าเภอปะทิว อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก อ าเภอหลังสวน และอ าเภอละแม ติดต่อกับอ่าวไทย 
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ทิศตะวันตก 

เขตอ าเภอท่าแซะติดต่อกับอ าเภอกระบุรี จังหวัดระนองและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขตอ าเภอเมือง 

อ าเภอสวี อ าเภอหลังสวน และอ าเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่นอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

 

สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะยาวและแคบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1. ทางทิศ

ตะวันตกมีลักษณะเป็นทีสูง มีเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นเขตแดนธรรมชาติ 2. บริเวณ

ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด และ3. พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก

ของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้าง

เรียบมีความโค้งเว้าน้อย โดยชายฝั่งทะเลมีความยาวถึง 222 กิโลเมตร และความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ย

ประมาณ 36 กิโลเมตร 

 

ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัด ชุมพร มีพ้ืนที่ป่าครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศตะวันตกของ

พ้ืนที่จังหวัด โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพ้ืนที่จังหวัด ในขณะที่พ้ืนที่
ทางการเกษตรกลับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 ส าหรับประเภทป่าใน
จังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน 
ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ พื้นที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจ าแนกป่าในจังหวัดชุมพร       
ได้ดังนี้ 

 
1. ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 26 ป่ามีเนื้อที่  ่ีรวม

ทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อที่ีีเพียง 
1,941,426.50 ไร่ ในจ านวนนี้เป็นป่าบกจ านวน 17 ป่า ป่าชายเลนจ านวน 5 ป่า ป่าพรุจ านวน 3 ป่า 

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชุมพรมีพ้ืนป่าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จ านวน 4 แห่ง และได้ประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่ง 

3. อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่กรมป่าไม้ก าหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร มี 2 แห่ง 
4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจ านวน 1 แห่ง 
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ทรัพยากรดิน และที่ดิน 

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ภูเขา  
แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ าท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่างๆ โดยทั่วไปประเภทดิน 
ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปาน 
กลางถึงค่อนข้างต่ า ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ที่ของวัสดุตกค้างและ
ดินดาน และบริเวณที่มีน้ าทะเลท่วมถึงอยู่สม่ าเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ าเร็วถึงเร็ว
มาก 

ลักษณะ ดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน โดยปะปนกันไปในแต่ละ
พ้ืนที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ 

เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด ลักษณะดิน 
จะเป็นพ้ืนที่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื้นและดินนา ซึ่งเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขา
รวมทัง้ดินพ้ืนที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย 

จากการส ารวจโดยภาพถ่ายจากดาวเทียม พ้ืนที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จ าแนกพ้ืนที่ทางการเกษตร 
2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พ้ืนที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพ้ืนที่ไม่ได้จ าแนก 1,058,837 ไร่ 
(ร้อยละ 30.6) 

1. กลุ่มพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด 
2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
3. กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ท้ังหมดของจังหวัด 
4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
5. พื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
6. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
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ทรัพยากรน้ า 

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
แม่น้ าล าคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า 
ลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยลุ่มน้ าสาขาและลุ่มน้ าย่อย ดังนี้ 

ลุ่มน้ าสายหลัก 

ลุ่มน้ าสาขาคลองท่าตะเภา 

เป็นแม่น้ าสายสั้นๆมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่านอ าเภอท่า
แซะ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้ าชุมพรมีความยาวของแม่น้ าสายหลัก 
หลักและล าน้ าสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 1,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ าใน
แม่น้ านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ใน
หลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมาณไม่มากนัก 
ส าหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคที่เรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากล าน้ าไหลผ่านชุมชน ท าให้เกิดการปนเปื้อนจากน้ า
ทิ้ง การใช้ประโยชน์ล าน้ าโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใช้เพ่ือบริโภคและสันทนา
การ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนลุ่มน้ าสาขาคลองชุมพร 

เกิดจากเทือกเขาในต าบลปากจั่น อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทางตะวันออกถึงบ้านดอนสมอ 
แล้วไหลผ่านต าบลวังไผ่ บ้านขุนกระทิง ต าบลตากแดด อ าเภอเมืองชุมพร ไหลออกทะเลบริเวณตอนเหนือของ
อ่าวสวี ที่ต าบลทุ่งคา อ าเภอเมืองชุมพร มีความยาว 50 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปีลุ่มน้ าสาขาคลองสวี-ตะโก 

เกิดจากเขาในต าบลละอุ่นเหนือ อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ไหลไปทางเหนือแล้ววกไปทาง
ตะวันออกเข้าเขตอ าเภอสวี ผ่านต าบลเขาทะลุ นาสัก ทุ่งระยะ สวี นาโพธิ์ ปากแพรก ท่าหิน ไปออกทะเลที่
ต าบลด่านสวี อ าเภอสวี มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปีลุ่มน้ าสาขาคลองหลังสวน 

มีต้นก าเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอ าเภอพะโต๊ะ และ อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ าหลังสวน มีความยาวของแม่น้ าหลังสวนและล าน้ าสาขา
ประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ าในแม่น้ านี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่3 ซึ่งยัง
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนจะมีคุณภาพต่ าลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ
สุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใช้ประโยชน์ล าน้ าโดยส่วน
ใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ าและท้ายน้ ามีการใช้ประโยชน์เพ่ือการประมงและเพาะเลี้ยง 
รวมถึงการสันทนาการและการสัญจรทางน้ าด้วยลุ่มน้ าสาขาคลองละแม 

ต้นน้ าอยู่ที่ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะไหลไปทางตะวันออกลงทะเลในต าบลละแม อ าเภอละแม ความ
ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร มีน้ าตลอดท้ังปี 
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ลุ่มน้ าสาขารอง 

ล าน้ ารับร่อ 

เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณเขตชายแดนไทยกับพม่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอปะทิว ผ่าน
หุบเขาต่างๆลงมาทางใต้เข้าอ าเภอท่าแซะไหลผ่านไปทางตะวันออก ผ่านต าบลรับร่อ ท่าข้าม ไปรวมกับ        
ล าน้ าท่าแซะ ทีต าบลนากระตามเป็นแม่น้ าท่าตะเภา มีความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปีล าน้ า  
ท่าแซะ เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่านต าบลสลุย คุริง ท่าแซะ       
นากระตาม อ าเภอท่าแซะ มาพบกับล าน้ ารับร่อเป็นแม่น้ าท่าตะเภา ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร มีน้ า
ตลอดปีคลองสวีเฒ่า เกิดจากเขาในต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี ไหลทางตะวันออกผ่านต าบลนาโพธิ์ แล้ววกไป
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านต าบลปากแพรก ออกทะเลที่ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี ความยาวประมาณ 30 
กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปีคลองตะโก เกิดจากเขาในอ าเภอหลังสวน ไหลผ่านทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปากตะโก     
ลงทะเลที่ต าบลปากตะโก มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร มีน้ าตลอดทั้งปี 

แผนที่จังหวัดชุมพร 
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การลงทุน 

ภาวะเศรษฐจิ  
- เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อนจาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องหยุด
ลงจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
- มูลค่าการส่งออกสินค้า ยังคงหดตัว 
- การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน 
- จ านวนนักท่องเที่ยว หดตัวสูงขึ้น 
- การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากปีก่อน 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ้างงาน 

957 คน 
โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

76 แห่ง 
เงินลงทุน 

2,586.17 ล้านบาท 

ข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไตรมาส 2 ปี 2563 
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ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 

 
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวมากขึ้นมากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะช่วงต้นไตรมาส

ซึ่งหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดลงชั่วคราวจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวไทยที่หดตัวสูง ปัจจัยดังกล่าวกระทบต่อก าลังซื้อ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชน
หดตัวสูงในทุกหมวดการใช้จ่าย แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงก าลังซื้อได้บ้าง ด้านการ
ส่งออกหดตัวมากขึ้นตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี การผลิตและส่งออกถุงมือยางและ
อาหารทะเลกระป๋องขยายตัวดี โดยได้รับอานิสงส์จากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อนตามภาสะเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่การใช้
จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจ าเป็นส าคัญ หลังมีการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองในประเทศ 
                         ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากราคาพลังงานและ
อาหารสดด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากข้ึน สะท้อนจากจ านวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานใน
ระบบประกันสังคมที่เพ่ิมข้ึนสูง 
                         รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ 
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวสูง โดยเป็นผลจากมาตรการจ ากัดเส้นทางออกระหว่างประเทศเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้ได้
ตลอดทั้งไตรมาส 
                         มูลค่าการส่งออกสินค้า (ไม่รวมหมวดอากาศยาน เรือ แทน และ รถไฟ) หดตัวมากขึ้นจาก
ไตรมาสก่อนตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ลดลงในหลายหมวดสินค้า อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตและส่งออกถุงมือยางที่ขยายตัวเร่งขึ้น รวมถึงอาหารทะเลกระป๋อง
ที่ยังขยายตัวดีตามความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในช่วงแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้านการผลิตยางพาราแปรรูป
ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ส าหรับการผลิตน้ามันปาล์มดิบหดตัวน้อยลงมาก ตามปริมาณวัตถุดิบที่เข้า
โรงงานอย่างไรก็ตามการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแข็งยังคงหดตัวสูงต่อเนื่องตามค าสั่งซื้อที่ลดลง 
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 ผลผลิตเกษตร กลับมาขยายตัวโดยขยายตัวในทุกสินค้าเกษตรหลัก โดยเฉพาะปาล์มน้ามัน
และผลไม้ที่ขยายตัวสูง จากพ้ืนที่ปลูกใหม่ที่ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ประกอบกับปริมาณน้าฝนเพ่ิมมากขึ้น ประกอบ
กับปริมาณน้าฝนเพิ่มมากขึ้น ด้านราคาสิค้าเกษตรกลับมาหดตัวตามราคายางพาราเป็นส าคัญ ผลจากอุปสงค์ที่
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจคู่ค้า และราคาน้ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่า อีกท้ังราคาปาล์มน้ามันชะลอลงมา
จากไตรมาสก่อนตามผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยกดดันจากด้านราคาส่งผลให้รายได้เกษตรกรกลับมากดจาก
ไตรมาสก่อน 
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวสูงจากไตรมาสก่อน จากปัจจัยสนับสนุนก าลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอ
ลงมากท้ังด้านการจ้างงาน รายได้และความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดยการใช้จ่ายหดตัวสูงในทุกหมวด โดยเฉพาะการ
ใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านการใช้จ่ายสินค้าหมวดยานยนต์หดตัวสูง ตามยอดจดทะเบียน
รถยนต์ทุกประเภทเช่นเดียวกับการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจ าวันและสินค้ากึ่งคงทนที่หดตัว แม้จะมีมาตรการ
ช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐมาช่วยพยุ่งก าลังซื้อได้บ้าง 
 
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการลงทุนในภาคการก่อสร้างเป็นส าคัญ สะท้อนจาก
ปริมาณการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ และมูลค่าการจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่หดตัวมากขึ้นในหมวดเครื่องจักร
และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ผลจากผู้ประกอบการส่วนหนึ่งชะลอการลงทุนจากความกังวลจากเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโดยรวม ส าหรับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์แม้จะยังมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ที่หดตัว
จากทั้งบ้านแนวราบและอาคารชุด 
 
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวจากไตรมาสก่อน โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวสูง ตามการเบิกที่เพ่ิมข้ึนในหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ออกนอก
ระบบขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลงตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน 
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชลบท 
 
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบมากขึ้นอยุ่ที่ร้อยละ3.35 จากราคาพลังงานที่หดตัวสูง ตาม
ทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลก รวมถึงราคาอาหารสดที่ลดลง ส าหรับตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น
สะท้อนจากจ านวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 25563 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนทั้งเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFls) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเงินโอนตามมาตรการเยียวยาของ
ภาครัฐด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน 
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การลงทุน 

 
 

การลงทุน 2,586.17 ล้านบาท และมีการโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ จ านวน 76 
แห่ง เงืนลงทุน 2,586.17 ล้านบาท และมีการจ้างงาน 597 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.30 
ร้อยละ 0.05 และร้อย 38.18 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีโรงงานได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่มากที่สุด ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่มากที่สุด ได้แก่ อุสหากรรมการ
ผลิตอ่ืนๆจ านวนโรงงาน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.21 จากจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต ทั้งหมด เงินลงทุน 
1,161.32ล้านบาท และมีการจ้างงาน 209 คน รองลงมา อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์อโลหะ จ านวน
โรงงาน 11แห่ง 
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เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จัวหวัดนครศรีธรรมราช มีจ านวนโรงงานได้รับอนุญาตให้มีประกอบ
กิจการใหม่มากที่สุดจ านวนโรงงาน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.68 ของจ านวนโรงงานทั้งหมดในภาคใต้ รอลง
มา จังหวัดสงขลา จ านวนโรงงาน 10แห่ง (ร้อยละ13.16) และจังหวัดชุมพรจ านวนโรงงาน 7แห่ง (9.21) โดย
จังหวัดที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฐธานี จ านวน 376 คน (ร้อยละ 39.29 ) รองลงมา จังหวัด
สงขลส จ านวน 123 คน (ร้อยละ 12.85) และจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 98 คน (ร้อยละ 10.24) 
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ก าลังแรงงาน   เพ่ิมขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.42 
ผู้มีงานท า      ลดลง   จากช่วงเดียวกันปีก่อน ร้อยละ 0.54 
อัตราการการว่างงาน เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 2.16 

การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของประชากร ไตรมาส 2 ปี 2563 พบว่า ภาคใต้ประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ านวน 7.48 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 5.25 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70.13 ของประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 5.13 ล้านคน ผู้ว่างงาน 1.13แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.96 พันคน มีผู้ที่
ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 2.23 ล้านคน อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน แสดงให้เห็นถึงสภาพก าลัง
แรงงานในตลาดแรงงานเปลียบเทียบกับประชาชนวัยท างานในภาคใต้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงจาก
ร้อยละ 70.33 เป็นร้อยละ 70.13 
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เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและมีการประมงมีจ านวนผู้
มีงานท ามากที่สุด จ านวน 1.97 ล้านคน (ร้อยละ 38.46) รอลงมา เป็นผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการ และ
พนักงานในร้านค้า จ านวน 6.01 แสนคน (ร้อยละ 11.71) เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนผู้ประกอบอาชีพผู้
บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 9.11 รอลงมา ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถทางฝีมือ 
และ ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 5.31) และอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆในด้านการขาย และการให้บริการ 
(ร้อยละ 3.13) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส าหรับระดับการศึกษาที่ส าเร็จของผู้มีงานท า พบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 1.24ล้านคน (ร้อยละ 24.16 ) รอลงมา ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1.05 ล้านคน 
(ร้อยละ 20.48) (สายวิชาการ 6.12 แสนคน สายวิชาชีพ 2.99 แสนคน และสายวิชาการศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 9.55 แสนคน (ร้อยละ 18.61 ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับก่อนเกือบทุกระดับการศึกษามีผู้มีงานท า
ลดลง ยกเว้น ระดับ อดุมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมตอนต้น และไม่ทราบการศึกษา 
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สถานภาพการท างานของผู้มีงานท าท าในภาคใต้ ส่วนใหญ่ท างานเป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ านวน 
1.96 ล้านคน (ร้อยละ 38.24 ) รอดลงมา ท างานส่วนตัว จ านวน 1.79 ล้านคน (ร้อยละ 34.97 ) และช่วย
ธุรกิจครัวเรือน จ านวน 7.42 แสนคน(ร้อยละ 14.47) เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อน     สถานภาพ
นายจ้างลดลงมากที่สุด ร้อยละ 14.68 รองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือน ร้อยละ 8.97 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อพิจารณาชั่วโมงการท างาน พบว่า การท างานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มากที่สุด จ านวน 
2.68 ล้านคน (ร้อยละ 52.34 ) ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้จัดเป็นผู้มีงานท าเต็มที่ในความหมายของเวลาท างาน และผู้มี
งานท างานน้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (1-34 ชั่วโมง) จ านวน 1.81 ล้านคน (ร้อยละ 35.37 ) และเปป็นผู้มี
งานท าประจ าแต่ไม่ได้ท างานในสัปดาห์ที่ส ารวจ ( 0 ชั่วโมง ) จ านวน 6.30 แสนคน (ร้อยละ 12.29) 
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จ านวนผู้ว่างงานช่วงไตรมาส 2 ( เมษายน – มิถุนายน ) ปี 2563 ภาคใต้ มีจ านวนทั้งสิ้น 113,489 คน 
หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.16 ของก าลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้
ว่างงานเพ่ิมขึ้นจ านวน 48,164 คน หรือร้อยละ 73.73 โดยเป็นผู้ว่างงานในจังหวัดสงขลามากที่สุด จ านวน 
25,746 คน ร้อยละ 22.69 รองลงมาจังหวัดนราธิราส ร้อยละ 6.82 รองลงมา จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 5.38 
และจังหวัด สงขลา ร้อยละ 2.87 และต่าสุดในจังหวัดชุมพร ร้อยละ 0.38 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 



บริการจัดหางานโดยรัฐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลการใช้บริการจัดหางานของกรมการจัดหางานใน 14 จังหวัด ภาคใต้ไตรมาส 2 ปี 2563 มีความ
ต้องการแรงงานจ านวน 10,612 อัตรา ผู้สมัครงาน จ านวน 13,908 คน และมีการบรรจุงาน จ านวน 7,661 
คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการแรงงาน และการบรรจุงาน ลดลง ร้อยละ 17.48 
และร้อยละ 36.00 ตามล าดับ ส่วนผู้สมัครงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 106.04 
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เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพของความต้องการแรงงาน พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน มีความต้องการ
แรงงานมากที่สุดจ านวน 3,406 อัตรา (ร้อยละ32.10) รองลงมาช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจ านวน
2,139 อัตรา (ร้อยละ 20.16) และเสมียน เจ้าหน้าที่ จ านวน 1,887 อัตรา (ร้อยละ17.78) เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนอาชีพที่มีความต้องการแรงงานลดลงมาก คือ ปฏิบัติงานฝีมือในด้านการเกษตรและ
ประมง ร้อยละ 70.51 รอลงมาพนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด (ร้อยละ 64.43) และเสมียน 
เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 37.45) 
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สถานประกอบการ ต้องการที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จ านวน 3 ,191 อัตรา         
(ร้อยละ 30,07) การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 5,673 คน (ร้อยละ 40.79) รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 4,107 คน(ร้อยละ29.53)และระดับประถมศึกษาและต่ากว่า จ านวน 1 ,572 คน       
(ร้อยละ 11.30 ) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้สมัครงานเพ่ิมขึ้นทุกระดับการศึกษา ระดับ 
ปริญญาโท ผู้มีสมัครงานเพ่ิมข้ึนมากที่สุด รองลงมา ระดับปริญญาตรีและระดับประถามศึกษาและต่ ากว่า 
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เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ มีผู้สมัครงานมากที่สุด จ านวน 4,495 คน  
(ร้อยละ 32.32) รองลงมาช่างเทคนิคและผู้ปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2,862 คน (ร้อยละ 20.58 ) และอาชีพ
งานพ้ืนฐาน จ านวน 2,446 คน (ร้อยละ 17.59 ) เมื่เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนผู้สมัครงานเพ่ิมข้ึน
ทุกอาชีพ ผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมา ผู้ปฎิบัติงานโรงงาน ผู้ประกอบเครื่องจักร     
ผู้ปฎิบัติงานด้านการประกอบ และผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับผู้อาวุโส ผู้จัดการ 
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แผนภูมิที่ 13 
แสดงจ านวนการบรรจุงาน จ าแนกตามประเภทอาชีพ ไตรมาส 2 ปี 2562 และ ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาประเภทอาชีพ พบว่า อาชีพงานพ้ืนฐาน มีการบรรจุงานมากที่สุด จ านวน 2 ,391 คน 
(ร้อยละ 31.21 )รองลงมาอาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ จ านวน 1,723 คน ( ร้อยละ 22.49 ) และช่างเทคนิคและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง จ านวน 1,374 คน (ร้อยละ 17.93 ) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการ
บรรจุงานลดลงเกือบ ทุกประกอบอาชีพ ยกเว้น ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส าหรับระดับการศึกษาที่มีการบรรจุงานมาก ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 ,698 คน ( ร้อย 
35.22 ) รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 2 ,399 คน ( ร้อยละ 31.31 ) และระดับประถมและต่ากว่า 
จ านวน 1,083 คน (ร้อยละ 14.14) มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มากที่สุด จ านวน 2,331 คน (ร้อยละ 30.43) 
รองลงมา อายุระหว่าง 30-39ปี จ านวน 2,177 คน (ร้อยละ 28.42 ) และอายุระหว่าง 25-29 ปีจ านวน 1,711 
คน (ร้อยละ 22.33)  
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การไปท างานต่างประเทศ 
ภาคใต้มีแรงงานไทยที่ได้รับอณุญาติให้เดินทางไปท างานต่างประเทศในช่วงไตรมาส 2 ปี จ านวน 346 

คน (ชาย 147 คน หญิง 199 คน ) คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของแรงงานไทยที่ได้รับอณุญาติให้เดินทางทั้ง
ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนลดลงร้อยละ 83.56 แรงงานเดินทางไปท างานโดยิวธี         
Re-entry visa (เป็นแรงงานซึ่งได้รับการต่อสัญญาจ้างและได้รับอณุญาตให้ เดินทางกลับไปท างาน
ต่างประเทศ ) มากที่สุด จ านวน 340 คน (ร้อยละ 98.27 ) รองลงมา นายจ้างไปท างานจ านวน 5 คน        
(ร้อยละ 1.45 ) และเดินทางไปท างานด้วยตนเอง จ านวน1 คน (ร้อยละ 0.29 ) แรงงานในภูมิล าเนา 14 
จังหวัดภาคใต้  ได้รับอนุญาตให้ เดินทางไปท างาน ประเทศมาเลเซีย มากที่สุด จ านวน 334 คน                        
( ร้อยละ 96.53 ) รองลงมา ประเทศลาว จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.16) และประเทศสาธารณารัฐเกาหลี 
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.58 ) 
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การท างานของแรงงานต่างด้าว 
แรงงานต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 2 ,459,785 คน เมื่อ

พิจารณาต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในภาคใต้ มีจ านวน 337ม590 คน คิดร้อยละ 13.72 ของประเทศ 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 35.57 จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวได้รับอณุญาตท างาน

มากที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 78,293 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42 ของแรงงานต่างด้าวในภาคใต้ 

รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต จ านวน 74 ,008 คน (ร้อยละ 23.08 ) และจังหวัดสงขลา จ านวน 49,714 คน   

(ร้อยละ 15.50 ) ส าหรับจังหวัดสตูลมีแรงงานต่างด้าวได้รับอณุญาตท างานน้อยที่สุด จ านวน1.014 คน     

(ร้อยละ 0.32 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แรงงานต่างด้าวจ าแนกตามลักษณะการเข้าเมืองรายมาตรา ตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการ

การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
1. มาตรา 59 จ านวน 336,211 คนคิดเป็นร้อยละ 99.59 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้

ท างานในภาคใต้จ าแนกเป็น ประเภทตลอดชีพ 236 คน (ร้อยละ 0.07) ประเภททั่วไป 16 ,367 คน           
(ร้อยละ 4.85) น าเข้าตาม MOU 73,698 คน (ร้อยละ 21.83) พิสูจน์สัญชาติเดิม 183 คน (ร้อยละ 0.05) 
และ Name List 245,727 คน (ร้ออยละ 72.79) 

2. มาตรา 62 (ส่งเสริมการลงทุน) จ านวน 589 คน (ร้อยละ 0.17) 
3. มาตรา 63 (ชนกลุ่มน้อย) จ านวน 790 คน (ร้อยละ 0.23)  
 
 
 
 

 
แรงงานต่างด้าวในภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 337,590 คน 
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คณะผู้จัดท า 

นายประทีป แป้นแก้ว ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ที่ปรึกษา 
นายพฒันกิจ วงค์ลาศ รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ ที่ปรึกษา 
นายจิรพงษ ์ โลพิศ รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรพัยากร ที่ปรึกษา 
นางเมธาวด ี มณีนิล รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา 
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์ รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ ที่ปรึกษา 
นายสวุิทย ์ เสวรันต์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
นางเสาวลักษณ์  บุญชืน่ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
นางสิรีพร  เส็นติหยะ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
นายพงค์ยทุธ  อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
นายอรรภนันท์  บัวจีน ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
นายอาทติย์  เกิดเขาทะลุ ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
นางสาวเพื่อนฤด ี ส่งท่ามะพลา เจ้าหน้าที่งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ คณะผู้จัดท า 
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