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แผนพัฒนาภาคใต้
พ.ศ. 2560 - 2565
ฉบับทบทวน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ภาคใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทย
ทางฝั่งตะวันออกมีความยาวชายฝั่งทะเล 877 กิโลเมตร และทะเลอันดามัน
ทางฝั่งตะวันตกความยาวชายฝั่ง 1,093 กิโลเมตร ประกอบด้วย 11 จังหวัด
คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา
ภู เ ก็ ต กระบี่ ตรั ง และสตู ล ตอนบนมี พ รมแดนติ ด กั บ ประเทศเมี ย นมา
เป็นระยะทางสั้นๆ และตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
1.2 พื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ภาคใต้ มี พื้ น ที่ ร วม 37.36
ล้ า นไร่ สภาพภู มิป ระเทศมี 2 ลั กษณะ คือ ด้ า นตะวั น ตกมีแ นวเทือ กเขา
ตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นกาเนิดแม่น้าสายต่างๆ อาทิ แม่น้ากระบุรี และแม่น้าตาปี ส่วนพื้นที่
ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวเหนือ-ใต้ สาหรับด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่
ราบขนาดใหญ่เหมาะสาหรับการเพาะปลูกพืชที่สาคัญของภาค รวมทั้งมีพื้นที่ชุ่ มน้าที่สาคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย
และทะเลสาบสงขลา ตลอดจนมีพื้นที่เกาะกระจายอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค
เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น
1.3 ภู มิ อ ากาศ สภาพภู มิ อ ากาศของภาคใต้ เ ป็ น แบบมรสุ ม เขตร้ อ นและมี ฝ นตกชุ ก เนื่ อ งจาก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 2,634 มิลลิเมตรต่อปี
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (1,356 มิลลิเมตร/ปี) เหมาะสาหรับการปลูกพืชเขตร้อน และมีน้าเพียงพอกับ
การทาเกษตร
1.4 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากพื้ นที่ ทั้ งหมด ๓๗.๓๖ ล้ านไร่ มี การจ าแนกการใช้ ประโยชน์ พื้ นที่
แบ่งเป็น พื้นที่ป่าไม้ ๙.๓๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕.๐ ของพื้นที่ภาค พื้นที่ป่าชายเลน ๑.3 ล้านไร่ พื้นที่ถือครอง
เพื่อการเกษตร ๑๘.๓ ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน ประมาณ ๑๕.9 ล้านไร่
หรือ ร้อยละ ๘๖.9 ของพื้นที่การเกษตร รองลงมาเป็นพื้นที่นา และพื้นที่ปลูกไม้ผล คิดเป็นร้อยละ ๔.2 และ
4.3 ของพื้นที่การเกษตรตามลาดับ
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิน ภาคใต้มีดินที่มีปัญหาทางการเกษตร จานวน 18.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 49.3
ของพื้ น ที่ ภ าค ซึ่ ง ในจ านวนนี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ล าดเชิ ง ซ้ อ น 12.13 ล้ า นไร่ รวมทั้ ง พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม 1.46 ล้ า นไร่
ดินทราย 1.01 ล้านไร่ ดินเปรี้ยวจัด 0.72 ล้านไร่ และอื่นๆ อีก 3.81 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณ
ชายทะเลและพื้นที่ป่าพรุ

๒

1.5.2 แหล่ ง น้้ า ภาคใต้ มี ลุ่ ม น้ าที่ ส าคั ญ คื อ ลุ่ ม น้ าภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก ลุ่ ม น้ าภาคใต้
ฝั่ ง ตะวั น ตก ลุ่ ม น้ าตาปี และลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลา คุ ณ ภาพน้ าอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ ถึ ง ดี มี ป ริ ม าณน้ าท่ า
61,816 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี กักเก็บน้าได้ 4,770 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 7.7 ของปริมาณ
น้าท่ารายปี
1.5.3 ป่ า ไม้ ในปี 2561 มี พื้ นที่ ป่ าไม้ 9.50 ล้ านไร่ ส่ ว นใหญ่ มี ลั กษณะเป็ นป่ าดิ บชื้ น
และมีพื้นทีป่ ่าชายเลน ๑.28 ล้านไร่ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จานวน ๐.18 ล้านไร่ และชายฝั่งทะเลอันดามัน
จานวน 1.10 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนมีความสาคัญในการเป็นแนวกันคลื่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า
บริเวณชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทรัพยากรป่าไม้ของภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
เช่น ถ้า น้าตก และแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่
กระจายทั่วทั้งภาค

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณูปโภค
2.1 โครงข่ายถนน มีเส้นทาง 4 ช่องจราจรด้านฝั่งอ่าวไทยที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับภาคกลาง
และภาคใต้ ช ายแดนต่อ เนื่ องไปยั ง มาเลเซีย ส่ ว นเส้ นทางคมนาคมฝั่ งอัน ดามัน บางช่ ว ง (ระนอง) ยั งเป็ น
2 ช่องจราจร
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ-จุดผ่านชายแดนถาวร
สะเดา เชื่ อ มโยงจั ง หวั ด ชุ ม พร–ระนอง–พั ง งา–ภู เ ก็ ต –กระบี่ –ตรั ง –พั ท ลุ ง –สงขลาจนถึ ง ชายแดนไทย
(อ าเภอสะเดา จั งหวัด สงขลา) ระยะทางประมาณ 805 กิ โ ลเมตร และเชื่อ มต่อ กับ ทางพิ เศษเหนือ -ใต้
สายเหนือ เมืองบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย โดยมีบางช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2)
2.1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (สายสี่แยกปฐมพร-พัทลุง) เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร–
สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง ระยะทางประมาณ 382.61 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนเป็น 4 ช่องจราจร
และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) ตลอดสาย
2.1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (สายคลองแงะ-สุไหงโก-ลก) เชื่อมโยงจากอาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานีไปยังชายแดนอาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยเส้นทางจาก
จังหวัดปั ตตานี เข้าสู่จั งหวัดนราธิวาสเป็ น 4 ช่องจราจร และเส้ นทางนี้ เป็นส่ ว นหนึ่งของทางหลวงเอเชีย
สาย 18 (AH18) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 ที่เมืองรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และ
ทางหลวงหมายเลข 43 (สายหาดใหญ่-มะพร้าวต้นเดียว) เชื่อมต่อจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยัง
จังหวัดปัตตานี เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 94.95 กิโลเมตร
2.1.4 ทางหลวงหมายเลข ๔๔ (สายอ่าวลึก-หินโงก หรือ สายเซาท์เทิร์น ) เป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ฝั่ งทะเลอันดามันกับฝั่ งทะเลอ่าวไทย
โดยเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่-สุราษฎร์ธานี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 133.17 กิโลเมตร
2.2 รถไฟ มีแนวเส้นทางหลักจากกรุงเทพฯ–ชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง–หาดใหญ่ปาดังเบซาร์ และเชื่อมต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ และเส้นทางแยกจากชุมทางทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) –
ตรั ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงการขนส่ ง สิ น ค้ า และประชาชนจากรถไฟสายหลั ก ที่ ชุ ม ทางรถไฟทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชไปยังฝั่งทะเลอันดามันที่สถานีกันตัง จังหวัดตรัง
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2.3 สนามบิน ภาคใต้มีสนามบินนานาชาติ 5 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย และสนามบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนามบินกระบี่ สาหรับ
สนามบิ น ภายในประเทศ มี 4 แห่ ง ในจังหวัดชุมพร ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีการใช้
ประโยชน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น จากการเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า และประชาชนให้ ค วามสนใจใน
การเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น
2.4 ท่าเรือ ภาคใต้มีท่าเรื อสาหรับการขนส่งสิ นค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง ในบริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกสงขลา ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของภาค และท่าเรื อขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นท่าเรือ
เอกชนที่ใช้สาหรับขนถ่ายแร่ยิปซั่มและแร่โดโลไมต์ไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ส่วนท่าเรือด้าน
ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ท่าเรือกันตัง
จั งหวัดตรั ง เป็ น ท่า เรื อหลั ก ในการขนถ่ายถ่านหิ นลิ กไนต์ จากประเทศอินโดนี เซียเพื่อ ส่ งต่อไปยั งโรงงาน
ปูน ซีเมนต์ในอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช และท่าเรือระนอง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย
โดยปัจจุบันให้บริการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม
2.5 ด่านชายแดน ภาคใต้มีพรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศเมียนมาบริเวณจังหวัด
ชุมพรและจังหวัดระนอง โดยในจังหวัดระนอง เป็นพรมแดนทางน้าเชื่อมโยงที่มีการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและ
เดินทางสัญจรทางเรือไปยังเมืองตะนาวศรี พื้นที่ตอนล่างของภาคติดกับประเทศมาเลเซีย มีด่านชายแดนที่สาคัญ
คือ ด่านชายแดนสะเดา ปาดังเบซาร์ และบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา รวมทั้งด่านชายแดนวังประจัน ซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงการค้าการเดินทางผ่ านแดนระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่
ด่านชายแดนตามะลังเป็นด่านทางน้าที่เชื่อมต่อจังหวัดสตูล กับท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และสามารถ
เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของฝั่งอันดามัน
2.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการในภาค ที่สาคัญ ได้แก่
2.6.1 โครงการก่อสร้างทางหลวง บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร – ระนอง ก่อสร้างแล้วเสร็จ
142 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งสิ้น 260 กิโลเมตร) และบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง เชื่อมโยงภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน (สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ 377 กิโลเมตร
จากระยะทางทั้งสิ้น 648 กิโลเมตร)
2.6.2 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์–ชุมพร และชุมพร–สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี–
หาดใหญ่–สงขลา
2.6.3 โครงการระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
2.6.4 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย ออกแบบ
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการศึกษารูปแบบ
การให้เอกชนร่วมลงทุน
2.6.5 โครงการพั ฒนาท่ าอากาศยานภู เก็ ต มี การปรั บปรุ งอาคารผู้ โดยสารเดิ มเป็ นอาคาร
ผู้โดยสารภายในประเทศแล้วเสร็จและเปิดดาเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และอยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
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2.7 บริการสาธารณูปโภค
2.7.1 ไฟฟ้า ภาคใต้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ
จังหวัดสงขลา (กาลังการผลิต 1,476 เมกกะวัตต์) โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (กาลังการผลิต
824 เมกกะวั ต ต์ ) รวมทั้ ง โรงไฟฟ้ า ขนาดกลางทั้ ง ฝั่ ง ตะวั น ตกและตะวั น ออก ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ า กระบี่
(กาลังการผลิต 315 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าพลังน้าสุราษฎร์ธานี (กาลังการผลิต 244 เมกะวัตต์) เขื่อนรัชชประภา
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี (ก าลั ง การผลิ ต 240 เมกกะวั ต ต์ ) นอกจากนี้ มี โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP และ VSPP) กระจายอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต พังงา และตรัง โดยภาคใต้มีระบบสายส่งรับพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางทาให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้น
2.7.2 การประปา ภาคใต้ มี ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ในเขตเมื อ ง
อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้าดิบในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวหลัก

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.1.1 เศรษฐกิจภาคใต้มีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี ๒๕๖1 เท่ากับ
๑,๒66,๔๐2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของประเทศ
3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ ยังคงพึ่งพาภาคเกษตรลดลงและมีแนวโน้มปรับตัวสู่ภาค
บริการมากขึ้น โดยในปี 2561 การผลิตภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ ๑9.8 ลดลงจากร้อยละ ๒5.0 ใน
ปี ๒๕๕7 เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของสินค้าเกษตรหลักในพื้นที่โดยเฉพาะยางพารา ที่ปรับตัวลดลง
ขณะที่ภาคบริการมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๖๔.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.5 ในปี 2557 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจาก
สาขาที่พักและบริการอาหาร และสาขาการขนส่ง ส่ วนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑5.8
ลดลงจากปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑9.5
3.1.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้ อยู่ในระดับต่้า โดยในปี ๒๕๖1 เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งต่ากว่าการขยายตัวของประเทศที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัว
ของภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่า และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕7๒๕๖1) ร้อยละ 0.2 และการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.7
3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรอยู่ในระดับสูง โดยปี ๒๕๖1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร
(GRP Per capita) เท่ากับ ๑๖๔,388 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕60 ที่มีมูลค่า ๑๖2,18๗ บาทต่อคน
ต่อปี โดยจังหวัดภูเก็ตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรสูงสุด 403,๕34 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ จังหวัด
พังงา 313,919 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรต่าสุด 73,213 บาทต่อ
คนต่อปี
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ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคใต้
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
- ไฟฟ้า
- ประปา
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- ที่พักและบริการอาหาร
- อื่นๆ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖1

๑,๐๒๕,689
๗.7
0.1

๑,๐๖๘,๓81
๗.๘
4.1

๑,๑7๗,17๓
๘.1
4.9

๑,๒41,138
๘.๐
1.7

๑,๒66,402
7.7
3.9

๑๓7,5๔๘
-๒.6

๑๔1,801
๓.1

๑๕4,69๙
9.1

๑๖2,๑87
๔.8

๑๖๔,388
1.4

๒๕.๐
19.5
๕.๐
๑๑.๘
2.4
0.3
55.5
๑๐.๑
๗.๕
๑๐.๓
27.6

๒๐.๙
19.5
๕.๒
๑๒.๐
2.2
0.2
59.6
๑๐.๒
๘.๐
๑๓.๔
28.1

๒๑.8
17.6
4.1
๑๑.0
2.3
0.2
60.6
๑๑.๐
๗.8
๑๔.5
27.2

๒๑.4
๑7.4
๒.๘
12.0
2.3
0.3
61.2
๑๑.4
๗.9
๑๕.6
26.4

19.8
๑5.8
๒.9
๑0.2
2.4
0.3
64.4
๑๑.1
8.1
๑7.3
27.9

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.

3.1.5 เศรษฐกิจของภาคใต้ กระจุกตัวอยู่ใ นจังหวัดที่เป็นเมืองศูน ย์กลางเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ในปี 2561 จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดสงขลา มีมูลค่า ๒๔8,๓๘6 ล้านบาท รองลงมา คือ ภูเก็ต มูลค่า 234,208 ล้านบาท จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มูลค่า ๒06,869 ล้านบาท และจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่า 164,375 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑๙.6 18.5 16.3 และ 13.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ตามลาดับ
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.2.1 ภาคเกษตร
1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร
ของภาคมีแนวโน้มลดลง ปี ๒๕๖1 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า ๒๕0,917 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
19.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่า ๒56,744 ล้านบาท และการขยายตัว
ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๖1) ของภาค
เกษตรฯ ขยายตัวร้อยละ ๐.๒ ต่ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.6 กิจกรรมการผลิตภาคเกษตร
ที่สาคัญของภาคใต้ คือ ยางพารา ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปาล์มน้ามัน และไม้ผล ตามลาดับ
2) ยางพารา เป็น พืชเศรษฐกิจหลั กของภาคใต้ ในปี ๒๕๖1 มีพื้นที่ปลูกยางพารา
๑๐.98 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔8.5 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีพื้นที่ปลูก
12.04 ล้านไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 2.39 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สงขลา ๑.๙6 ล้านไร่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.78 ล้านไร่ ส่วนผลผลิตยางพาราของภาคใต้มีแนวโน้ม
แผนพัฒนาภาคใต้
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ลดลงตามพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ลดลง ในปี ๒๕๖1 มีปริมาณผลผลิต ๒.56 ล้านตัน หรือร้อยละ
53.1 ของผลผลิตทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕57 ที่มีผลผลิต ๒.77 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มี
แนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน จาก 267 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2557 ลดลงเหลือ 264 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2561
3) ปาล์ม น้้า มัน ปี ๒๕๖1 ภาคใต้ มีพื้นที่ป ลู กปาล์ ม น้ามัน ๔.98 ล้ านไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ ๘4.7 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕7 ที่มีพื้นที่ปลูก 3.87 ล้านไร่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 1.31 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 1.14 ล้านไร่
และจังหวัดชุมพร 1.03 ล้านไร่ ตามลาดับ ส่วนผลผลิตปาล์มน้ามันของภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี
2561 มีปริมาณผลผลิต 13.80 ล้านตัน หรือร้อยละ 88.8 ของผลผลิตทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 11.26 ล้านตัน
ในปี ๒๕๕7 ส่วนผลผลิตปาล์มน้ามันเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 จาก 3,214 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น
3,037 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2561 แต่ยังสูงกว่าระดับประเทศที่ 2,902 กิโลกรัม
4) ภาคใต้ เ ป็ น แหล่ ง ประมงและเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง ที่ ส้ า คั ญ ภาคใต้ มี
ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและภูเก็ต โดยในปี 2561
มีปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ 108,598 ตัน มูลค่า 4,066 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของปริมาณสัตว์น้า
ของประเทศ และร้อยละ 34.7 ของมูลค่าสัตว์น้าของประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าที่จับได้ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีปริมาณ 154,691 ตัน และมูลค่า 5,617 ล้านบาท โดยปริมาณลดลงร้อยละ
29.8 และมูลค่าลดลงร้ อยละ 27.6 ปริมาณสั ตว์น้าจับได้มากในจังหวัดภูเก็ต ชุมพร สงขลา และระนอง
ในขณะที่ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ าของภาคใต้ ในปี ๒๕๖๑ ส่ วนใหญ่ เป็ นการเพาะเลี้ ยงกุ้ ง มี พื้น ที่ เ พาะเลี้ ย ง
๘๐,๖๖๖ ไร่ ปริมาณผลผลิต 155,441 ตัน มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่สาคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา
และนครศรีธรรมราช
5) พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร ปี ๒๕๖1 ภาคใต้ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทางการเกษตร ๑๘.๓๐ ล้านไร่ ขนาดฟาร์ม 19.45 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่ 20.52 ไร่ต่อ
ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรมากที่สุด ๓.6๗ ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๒.๙๐ ล้านไร่ และจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรน้อยที่สุดของภาค ๐.๑๑ ล้านไร่
6) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตรของภาคใต้ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี
2561 ภาคใต้มีพื้นที่ชลประทานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งสัดส่วน
ดังกล่าวต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 16.7 โดยภาคใต้มีพื้นที่ชลประทาน 2.12 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 8.5 ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ จังหวัดพัทลุงมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรสูงสุด
ร้ อ ยละ 34.4 รองลงมา คื อ นครศรี ธ รรมราช และจั งหวั ด สงขลา มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 27.5 และ 25.4
ตามลาดับ
3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) อุ ต สาหกรรมของภาคใต้ อ ยู่ ใ นภาวะชะลอตั ว และการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรขั้นต้น โดยในปี ๒๕๖1 การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๑99,๔27 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕7 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 โดย
ประกอบด้ ว ยสาขาเหมือ งแร่ 37,295 ล้ า นบาท สาขาการผลิ ต 128,997 ล้ านบาท สาขาการไฟฟ้ า
29,961 ล้านบาท และสาขาการประปา ๓,175 ล้านบาท โดยภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) หดตัวร้อยละ ๐.๗ และสาขาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็น
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การอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณ ฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ
2) การลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ในปี ๒๕62 ภาคใต้ มี มู ล ค่ า
การลงทุ น 316,912 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ดส่ ว น ร้ อ ยละ 4 ของมู ล ค่ า การลงทุ น ประเทศ ขยายตั ว จาก
ปี 2555 ร้อยละ 42.7 โดยจังหวัดสงขลามีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.8
ของมูลค่าการลงทุนภาค รองลงมาคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช
3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา คือ นิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุ ง) พื้น ที่ร วม 2,247 ไร่ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) ได้
ดาเนินการพัฒนาและบริหารจัดการและพัฒนาเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้ว 1,162 ไร่ ผู้ประกอบการ 29
ราย ส่ ว นใหญ่ป ระกอบอุตสาหกรรมการผลิตยาง และ กนอ. ได้พัฒ นาพื้นที่อีกประมาณ 1,248 ไร่ เป็น
โครงการเมืองยาง (Rubber City) ซึ่งดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 และปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
เข้ามาลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา รวม 6 ราย ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จานวน 3 ราย ประกอบ
กิจการผลิตยางรองส้นเท้า กรวยยางจราจร จอกนาโน ที่รองแก้วน้า ถุงมือ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนระยะที่ 2
จานวน 3 ราย ประกอบกิจการ หมอนยางพารา (ระบบฉีด) พรมรองละหมาด ยางคอมปาวด์ และผลิตภัณฑ์
ยางอื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี ผู้ ป ระกอบการสนใจเข้ า มาจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ และกิจการผลิตหมอนยางพาราเสริมเจล
3.2.3 การค้าชายแดน
1) ภาคใต้มีมูลค่าการค้าผ่านด่านชายแดนสูงที่สุดของประเทศ จากการค้าผ่านด่าน
ชายแดนไทย - มาเลเซีย จ านวน 5 แห่ ง ประกอบด้วย ด่านวังประจัน และด่านตามะลัง ในจังหวัดสตูล
ด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านบ้านประกอบ ในจังหวัดสงขลา โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน
564,522.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และคิดเป็นร้อยละ
40.5 ของมู ล ค่า การค้ าชายแดนรวมประเทศ เพิ่ม ขึ้ น จากปีที่ ผ่ านมาร้ อ ยละ 1.6 เป็น มู ล ค่ า การส่ ง ออก
289,177.3 ล้ านบาท สิ น ค้าส่ งออกที่ส าคัญ ประกอบด้วย ยางพารา เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง และมูลค่าการนาเข้า 275,345.3 ล้านบาท โดยมีสินค้านาเข้า ได้แก่
เครื่ องคอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ เทปแม่เหล็ ก จานแม่เหล็ กส าหรับคอมพิว เตอร์ และเครื่องจักรที่ ใช้ใ น
อุตสาหกรรมและส่วนประกอบ โดยด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการค้าชายแดน
สูงสุด มากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.3 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย
และร้อยละ 42.6 ของการค้าชายแดนของประเทศ
2) สาหรับมูล ค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในจังหวัดระนอง ปี 2561 มีมูลค่า
การค้าชายแดนและการค้า ชายแดนรวม จานวน 21,703.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15.9
คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ เป็นมูลค่าการส่งออก 16,734.2 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกน้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น ปูนซีเมนต์ และของทาด้วยเหล็ก ตามลาดับ และการนาเข้า
มีมูลค่า 4,969.5 ล้านบาท สินค้านาเข้าส่วนใหญ่เป็น สัตว์น้าแช่เย็น ปลาป่น และปลาหมึกแช่เย็น แช่เย็น
จนแข็ง และหอยแครงมีชีวิต
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3.2.4 การท่องเที่ยว
1) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ภาคใต้ มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
ทั้งการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ภูเก็ต สมุย การท่องเที่ยวทางบกตอนใน เช่น เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง การท่องเที่ยวสปา
เชิงสุขภาพจังหวัดระนอง กระบี่ และพัทลุง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ภาคใต้ยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ และอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ผสมผสานระหว่างไทย จีน และมุสลิม นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาและสตูล
2) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้อยู่ในระดับสูง โดยปี ๒๕๖2 ภาคใต้มีรายได้
จากการท่องเที่ยว 874,942 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขยายตัวร้อยละ
88.9 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.5 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ จังหวัดที่มีรายได้
จากการท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 471,605.9 ล้ านบาท รองลงมาคื อ จั งหวั ดกระบี่ และ
สุราษฎร์ธานี สาหรับการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2) ร้อยละ
๑1.9 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑1.8
3) รายจ่ายของนักท่องเที่ยวและระยะเวลาพ้านักส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล ในปี 2561 จังหวัดที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 7,765.8
บาท รองลงมา คือ จังหวัดพังงา 5,454.1 บาท จังหวัดกระบี่ 5,386.1 บาท และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวมี
ระยะเวลาพานักมากสุด คือ จังหวัดพังงา 5.3 วัน รองลงมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.6 วัน และจังหวัดกระบี่
4.4 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นหลัก ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบน
บกยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันและวันพานักน้อย โดยจังหวัดพัทลุงนักท่องเที่ยวมีรายจ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1,457.3 บาท ระยะพานัก 1.9 วัน น้อยที่สุดของภาค
4) จ้านวนนักท่องเที่ยวของภาคใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังกระจุกอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของแต่ละพื้นที่ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการในจังหวัด
สงขลา ซึ่งในปี ๒๕๖2 ภาคใต้มีนักท่องเที่ยวจานวน 51.43 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา และขยายตัว ร้อยละ 41.8 จากปี ๒๕๕๖ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑6.8 ของนักท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจี น มาเลเซีย เยอรมัน และรัสเซีย จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ
จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยว ๑๔.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.3 ของนักท่องเที่ยวรวมของภาค รองลงมาคือ
จังหวัดสงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา สาหรับการขยายตัวเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕8-๒๕๖2) ร้อยละ 5.1 ต่ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
3.3.1 รายได้ เ ฉลี่ ยครั ว เรื อ นภาคใต้ มี แ นวโน้ ม ลดลงแต่ยั ง อยู่ใ นระดั บ สู ง โดยปี ๒๕60
ภาคใต้มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ๒8,526 บาทต่อเดือน สูงกว่าประเทศซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่ ๒6,946
บาทต่อเดือน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้ 29,280 บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
สูงสุดของภาค คือ จังหวัดภูเก็ต 39,594 บาทต่อเดือน รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,026 บาทต่อ
เดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่าสุด คือ จังหวัดพัทลุง 20,509 บาทต่อเดือน
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3.3.2 หนี้สิน ครัวเรือนภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าระดับ ประเทศ โดยปี ๒๕60
ครัวเรือนในภาคใต้มีหนี้สินเฉลี่ย 187,279 บาท สูงกว่าระดับประเทศซึ่งมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน 178,994
บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีหนี้สินเฉลี่ย 156,468 บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนสูงสุด คือ
จังหวัดกระบี่ 289,237 บาท รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ที่มีหนี้สินเฉลี่ย 240,462 และ
239,552 บาท ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนต่าสุด คือ จังหวัดพังงา 131,646 บาท

4. ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร
4.1.1 จ้านวนประชากรรวมของภาคใต้ เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยปี 2560
ภาคใต้มีประชากร 7.37 ล้านคน อัตราการเพิ่มของประชากรปี ๒๕๕5 – ๒๕60 เฉลี่ยร้อยละ 0.65 ในขณะที่
ประเทศมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ ย ร้ อยละ 0.53 จังหวัดนครศรีธ รรมราช มีประชากรมากสุ ด ๑.๕6 ล้ านคน
รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา ๑.๔2 โดยจังหวัดระนองมีประชากรน้อยสุด 0.19 ล้านคน
4.1.2 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑2.27 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ
๑4.55 ในปี ๒๕60 ส่ งผลให้ประชากรแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น โดยในปี 2560
ประชากรแรงงาน 4 คน ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ๑ คน ในขณะที่ สั ดส่ วนประชากรวั ยเด็ กลดลงอย่ างต่ อเนื่ องจาก
ร้อยละ 21.15 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 19.82 ในปี 2560 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ 66.58 เหลือร้อยละ 65.63 ในปี 2560
4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น จาก 2.13 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 เป็น 2.27 ล้านคน
ในปี ๒๕60 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 (สูงกว่าระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83) โดยจังหวัดภูเก็ตมีอัตรา
การขยายตัวของประชากรเมืองเฉลี่ยในช่วง 6 ปี (พ.ศ.2555-2560) ร้อยละ 42.72 รองลงมา คือ จังหวัด
กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 6.98 และ 3.96 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรเมืองในอัตราสูงส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ของภาค
4.2 แรงงาน
4.2.1 ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า โดยในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน
6.03 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๔1.09 ของกาลังแรงงานของภาค แรงงานที่มีความรู้ระดับ
ประถมศึก ษาหรื อต่ ากว่า มีจ านวน 2.86 ล้ านคน ขณะที่แ รงงานที่ มีก ารศึกษาระดั บวิ ช าชีพ ชั้น สู ง และ
อาชีวศึกษามีน้อยมากมีสัดส่วนร้อยละ 11.11 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ขาดแรงงานที่มีทักษะ
ด้านวิชาชีพในอนาคต
4.2.2 แรงงานต่างด้าว ในปี 2560 ภาคใต้ มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติ เมียนมา ลาว
และกัมพูชา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) จานวน 301,694 คน หรือ ร้อยละ 82 ของแรงงานต่างด้าว
ส่วนใหญ่แรงงาน 3 สัญชาติจะทางานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ และผู้รับใช้ในบ้าน
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ตารางที่ ๒ ข้อมูลด้านประชากรและสังคมภาคใต้
รายการ

จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม ๐ - ๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕ - ๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)
คะแนน O-NET 4 วิชาหลัก
แรงงานต่างด้าว (คน)

ปี
2555

๒๕๕6

๒๕๕7

๒๕58

2559

2560

7.13

7.18

7.24

7.30

7.33

7.37

21.2
66.6
12.3
2.13
36.54
282,330

20.9
66.1
13.0
1.94
34.67
840,980

20.7
66.0
13.3
2.17
32.89
313,933

20.4
65.9
17.5
2.20
36.14
292,409

19.9
62.6
17.5
2.25
35.90
280,787

19.82
65.63
14.55
2.27
43.31
367,288

4.3 การศึกษา
4.3.1 สถาบั น การศึ ก ษามี ทุ ก ระดั บ โดยมี ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ทั ก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง และวิ ท ยาเขตครอบคลุ ม
7 จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่ง สถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 4 สถาบัน วิทยาลัยสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 67 แห่ง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาตรัง และมหาวิทยาลัย
เอกชน 2 แห่ง
4.3.2 จ้ า นวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของประชากรใกล้ เ คี ย งค่ า เฉลี่ ย ประเทศ ในปี 2560
ประชากรมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.36 ในขณะที่ระดับประเทศมีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.62 โดยจังหวัด
ที่มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดสามจังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา และตรัง มีปีการศึกษาเฉลี่ย
10.4 10.2 และ 9.5 ปี ตามลาดับ
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่้ากว่าค่าเฉลี่ย โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓
(4 วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕60 มีคะแนนเฉลี่ย 43.31 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย
41.78 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ ย ๕๐ คะแนนในทุกวิช า โดยวิช าภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุด 49.48
คะแนน รองลงมา คือ วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 32.70 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนต่าสุด
26.59 คะแนน
4.4 สาธารณสุข
4.4.1 สถานบริการสาธารณสุข ภาคใต้มีโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป
(รพท.) 11 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 109 แห่ง
4.4.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมือง
ใหญ่ โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 2,032 คน ในปี ๒๕60 สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร 1,870 คน จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรน้อยที่สุด คิดเป็น 1,023 คน รองลงมา คือ
จังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานี คิดเป็น 1,240 คน และ 1,902 คน ตามลาดับ ในขณะที่บางจังหวัดยังมี
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สัดส่ ว นแพทย์ ต่อประชากรสู ง เช่น จั งหวัดพัทลุ ง สตูล และกระบี่ คิดเป็น 3,696 คน 3,592 คน และ
3,380 คน ตามลาดับ
4.4.3 ประชาชนเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ ป้ อ งกั น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ย
ด้วย ๕ โรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
เพิ่มขึ้นจาก 4,225 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕6 เป็น 5,837 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2560
ต่ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคหลัก 6,300 คนต่อประชากรแสนคน จังหวัดพังงามี
อัตราการเจ็บป่วยมากสุด คิดเป็น 6,996 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา
คิดเป็น 6,669 และ 6,525 คนต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากโรคที่เจ็บป่วย พบว่า เจ็บป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็น ๑,977 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็น 1,475 1,133 777 และ 476 คนต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับ
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
สัด ส่วนคดี ค วามปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน ลดลง แต่ค ดียาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
ภาคใต้มีจานวนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจาก 142 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕6
เป็น 144 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมีสั ดส่วนคดีสูงสุด 261 คดีต่อประชากรแสนคน
รองลงมา คือ จั งหวัด พังงาและกระบี่ มีสั ดส่ วนคดีต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 180 และ 178 คดี ขณะที่
สัดส่วนคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 802 คดีต่อประชากรแสน ในปี ๒๕56 เป็น 958 คดีต่อประชากร
แสนคนในปี ๒๕60 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี สั ด ส่ ว นคดี ย าเสพติ ด สู ง สุ ด เท่ า กั บ 1,642 คดี ต่ อ ประชากรแสนคน
รองลงมาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี 1,245 คดี ต่ อ ประชากรแสนคน นอกจากนี้ พื้ น ที่ บ างส่ ว นของภาคใต้
โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย)
ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง
นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การเกิดเหตุการณ์ใน
พื้นที่มีแนวโน้มลดลง
4.6 สัดส่วนคนจน
สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนคนจนภาคใต้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.87 ในปี ๒๕๕6 เป็น
ร้อยละ 7.95 ในปี ๒๕60 จังหวัดพัทลุงมีสัดส่วนคนจนสูงสุดร้อยละ 18.67 รองลงมา คือจังหวัดระนอง
และนครศรีธรรมราช มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 16.9 และ 14.19 ตามลาดับ และจังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคนจน
ต่าสุด ร้อยละ 0.07
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5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้ นที่ ป่ าไม้ เพิ่ มขึ้ นเพี ยงเล็ กน้ อย โดยในปี ๒๕61 ภาคใต้ มี พื้ นที่ ป่ าไม้ จ านวน 9.5
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒4.1 ของพื้นที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากที่
ผ่านมา ร้อยละ 1.2 เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกป่าและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จากในช่วงที่
ผ่านมาที่พื้น ที่ป่ าไม้ล ดลงจากการบุ กรุกพื้นที่เพื่อปลู กยางพาราและปาล์ มน้ามัน และราคายางพาราและ
ปาล์มน้ามันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงทาให้การบุกรุกน้อยลง โดยในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ พื้นที่ป่าไม้ของ
ภาคใต้ เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ ย ร้ อยละ 1.3 ต่อป ี พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่อ ยู่ในจัง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี มี สั ดส่ ว นร้อ ยละ 24.8
รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 11.9 และจังหวัดพังงา ร้อยละ 11.7 ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ มีอัตรา
เพิ่มของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดร้อยละ 3.5 ขณะที่จังหวัดระนองมีอัตราเพิ่มของพื้นที่ป่าน้อยที่สุด ร้อยละ 0.4
ในปี 2561 ภาคใต้มีพื้นที่ป่าชายเลน 1.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของพื้นที่ภาค และ
คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ โดยในช่วง 2547-2561 มีอัตราการลดลงเฉลี่ย ร้อย
ละ 1.1 เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
5.1.2 ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ลดลง ปริมาณน้าท่าของภาคใต้มาจากลุ่มน้าหลัก
4 แห่ ง คือ ลุ่ มน้ าภาคใต้ ฝั่ งตะวัน ออก ลุ่ ม น้าตาปี ลุ่ มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่ มน้าภาคใต้ฝั่ งตะวันตก
มีค่ารายปีเฉลี่ย 61,816 ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้าได้ของอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ของ
ภาคใต้จานวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ารัชชประภา ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕67-๒๕61 มีปริมาณน้าที่เก็บกักได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 2.0 โดยในปี ๒๕61 กักเก็บน้าได้ปริมาณ 4,419 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.8
ลดลงร้ อ ยละ 10.3 จากปี 2560 หรื อ เก็ บ ได้ เ พี ย งร้ อ ยละ 7.1 ของปริ ม าณน้ าท่ า รายปี ถึ ง แม้ ว่ า
ความสามารถในการกั ก เก็ บ จะค่ อนข้ า งต่ าแต่ ไ ม่ ส่ งผลต่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและการทาการเกษตรของ
ประชาชนมากนัก เนื่องจากมีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้าได้อยู่เป็นจานวนมากรวมทั้งมีปริมาณ
น้าฝนค่อนข้างมาก
5.1.3 คุณภาพแหล่งน้้าลดลง โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากการประเมินคุณภาพแหล่ง
น้าสาคัญของภาคใต้ จานวน 9 แห่ง ในช่วงปี 2556-2561 จานวนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีและในเกณฑ์
เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕60 พบว่าคุณภาพน้าของแหล่งน้าสาคัญส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีแม่น้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 4 แห่ง และไม่มีแม่น้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยทะเลน้อย
และทะเลหลวง มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้จากที่เคยอยู่ในเกณฑ์ดี
5.1.4 คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งดีขึ้น จากการตรวจประเมินคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งโดยดัชนี
คุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี ๒๕60 พบว่าคุณภาพน้า
ทะเลมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น โดยคุ ณ ภาพน้ าทะเลชายฝั่ ง ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ ถึ ง ดี มี ร้ อ ยละ 96 เพิ่ ม ขึ้ น จาก
พ.ศ. 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 91 และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 4 ลดลงจาก พ.ศ. 2559
ที่เท่ากับ ร้อยละ 9 โดยพบว่าคุณภาพน้ าอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และชายฝั่งอันดามัน
อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นคุณภาพน้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนในที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ บริเวณที่มีคุณภาพน้าทะเล
ดีที่สุดอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ คือ อ่าวสะพลี และอ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ทะเลแหวก หาดต้น
ไทรเกาะพีพี จั ง หวั ดกระบี่ ขณะที่ บ ริ เวณที่ มี คุณ ภาพน้าทะเลเสื่ อ มโทรมที่สุ ด ที่อ ยู่ใ น 5 อั นดั บ แรก คื อ
ปากคลองท่าเคย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2561) พบว่า
แผนพัฒนาภาคใต้
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คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และใน พ.ศ. 2560 มีคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด
5.1.5 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงปี ๒๕๕6 – ๒๕60 ภาคใต้
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี โดยในปี ๒๕60 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.75
ล้ า นตั น /ปี คิ ด เป็ น 7,526 ตั น /วั น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.0 ของปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ประเทศ
จั ง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณขยะมากที่ สุ ด เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดใหญ่ มี ป ระช ากรอาศั ย อยู่ ม ากและจั ง หวั ด
ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค คือ จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของภาคใต้ รองลงมาคือจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 13.9 และ 13.0 ของภาค ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนขยะที่กาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในภาคยังคงมีน้อย โดยในปี 2560 มีสัดส่วนขยะที่กาจัด
ถูกต้องตามหลักวิชา จานวน 0.93 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และสัดส่วนขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
จานวน 0.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของภาค ส่วนหนึ่งมาจากการที่
รัฐบาลกาหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทาให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้
ความสาคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น
5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
5.2.1 ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จากสถิติในช่วงปี 2556 – 2561 มีอัตราการ
เกิดไฟป่ าลดลงเฉลี่ ย ร้ อยละ 84.6 ต่อปี โดยปี 2561 มีพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้จานวน 998 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 80.1 รองลงมาอยู่ในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 8.5 และ
จังหวัดตรัง ร้อยละ 6.6 สาเหตุคาดว่ามาจากชาวบ้านบุกรุก พื้นที่โดยการแผ้วถางป่าเพื่อใช้ทาการเกษตรและ
หาของป่า
5.2.2 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕7 ที่มีผลกระทบจานวน 155,864 ครัวเรือน ขณะที่ในปี 2559
และ ๒๕60 ได้รับผลกระทบ 266,822 และ 291,719 ครัวเรือน ตามลาดับ โดยสถานการณ์น้าท่วมที่
เกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๕7 – ๒๕60 เป็นสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามพบว่าในปี 2560
มีปริมาณน้าฝนสะสมสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา
5.2.3 สถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผลกระทบจานวน 2,369 หมู่บ้าน ๑75,463 ครัวเรือน ขณะที่ในปี 2560 ได้รับ
ผลกระทบจานวน 52 หมู่บ้าน 4,600 ครัวเรือน จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่ จังหวัดสราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน
5.2.4 การกัด เซาะชายฝั่งทะเลยังคงเป็น ปัญหาส้า คัญ ในปี ๒๕60 ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ถูกกัดเซาะรวม 223.97 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะทั้งประเทศ ในจานวนนี้
เป็นการกัดเซาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลาและภูเก็ต ทั้งนี้ การเกิดปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัวของชุมชนรุกล้าชายฝั่ง
การบุกรุกทาลายป่าชายเลนที่เป็นแนวกาบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น
แผนพัฒนาภาคใต้
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ตารางที่ 3 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของภาคใต้
รายการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่ถกู กาจัดอย่างถูกวิธี (ล้านตัน/ปี)
จานวนพื้นทีป่ ่าถูกไฟไหม้ (ไร่)
จานวนหมูบ่ ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (หมู่บ้าน)
จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ครัวเรือน)
จานวนหมูบ่ ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (หมู่บ้าน)
จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (ครัวเรือน)

๒๕๕6
๒๕๕7
2.61
2.71
0.33
0.59
3,044
๘,397
468
3,182
33,162 155,864
927
2,369
๑10,067 ๑75,463

ปี
๒๕๕8
2.72
0.60
1,768
1,494
53,499
976
๑๔5,918

๒๕๕9
๒๕60
2.70
2.75
0.85
0.93
14,188
627
6,243
5,511
266,822 291,719
52
1,650
4,600๑๔2,832

2561
998.2
-

6. สภาวะแวดล้อมของภาคใต้
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ ส วยงามหลายแห่ ง ทั้ ง ทะเลอ่ า วไทยและอั น ดามั น
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้ง
ชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร สามารถเชื่อมโยงกับเขต The Royal Coast ของภาคกลาง
6.1.2 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางบกตอนในมี ศั ก ยภาพและหลากหลายกระจายอยู่ ทั่ ว ภาค
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม (เช่น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขื่อนรัช ชประภา
น้าแร่และน้าพุร้อนเค็ม เป็นต้น) รวมทั้งแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม (วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และพระบรมธาตุไชยา) สามารถพัฒ นาการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ ยว โดยการจัดกลุ่ ม
การท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน
6.1.3 เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน และไม้ผลเมืองร้อน เช่น เงาะ มะพร้าว
ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง เป็นต้น รวมทั้งมีพื้นที่ราบลุ่มน้าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งปลูกข้าว
ของภาค มีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานการส่งออก
6.1.4 มีแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่ส้าคัญ อาทิ ยางแปรรูปขั้นต้น
ไม้ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) รวมทั้งอาเภอสะเดา
ยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
6.1.5 แหล่งการเพาะเลี้ยงกุ้ง สัตว์น้าชายฝั่ง และโคเนื้อของภาคที่มีศักยภาพ เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลและโคเนื้อคุณภาพสูงให้ได้มาตรฐานสากลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
6.1.6 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าชายเลน
ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยซึ่งมีคุณค่าต่อระบบนิเวศวิทยา เป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้า เป็นแนวป้องกัน
ชายฝั่งและซับน้าเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสั งคม เป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งในสาขา
การผลิตด้านเกษตร ประมง และบริการการท่องเที่ยว
6.1.7 เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง ๙ แห่ง
ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้ง
แผนพัฒนาภาคใต้
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พื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเนื่องไปยังภาคใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเชื่ อมโยงด่านชายแดนเมียนมา
ในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ BIMSTEC
6.1.8 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นศูนย์กลางวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนามาต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น
นวัตกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามัน รวมทั้งมีสถาบันการพัฒนาอาชีพ เช่น แพทย์ทางเลือก เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น แหล่งองค์ความรู้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สาคัญ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและด้านการเกษตร
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส้ า คั ญ หลายแห่ ง ของภาคยั ง มี ปั ญ หาคุ ณ ภาพบริ ก าร ทั้ ง ด้ า น
สิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบรักษาความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งปัญหาความไม่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในขณะที่
แหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชาดหาดหลักของภาคมีปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ส่งผลให้ระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
6.2.2 การปลู กพื ช เชิ ง เดี่ ย ว และเป็น การผลิต แบบทั่ว ไป รวมทั้ งการแปรรู ป เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่า เพิ่มยังมีน้อย ท าให้ มีความเสี่ ย งจากความผั นผวนของราคา โดยเฉพาะยางพาราและปาล์ มน้ามั น
เนื่ อ งจากเกษตรกรขาดการน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น การผลิ ต
การเพาะปลูกและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งขาดการ
รวมกลุ่มการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
6.2.3 ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและประมง รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ต้องพึ่งพา
แรงงานจากต่างด้าว นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนยังขาดทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้การจัดการตลาดสมัยใหม่
6.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท้าลาย รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การบุกรุกป่าต้นน้าและป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรและ
เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก การก่อสร้างบ้านเรื อน
และสิ่งก่อสร้างรุกล้าลาน้า ตลอดจนการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะและน้าเสีย ที่เกิดจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวตาม
เกาะต่างๆ ปัญหาการบริหารจัดการน้าและคุณภาพน้า และปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน ซึ่งเป็นสาเหตุที่เร่งให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
6.2.5 โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการผลิตของภาค
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทาให้
ประชากรวัยแรงงานลดลง ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น
6.2.6 ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ยังกระจุกตัว
อยู่ในเมืองสาคัญ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
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6.3 โอกาส
6.3.1 กระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพ จะเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการ
ด้านสุ ขภาพและด้านการท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น การท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ การท่องเที่ยวที่พักสัมผั ส
วัฒนธรรมชนบท (Homestay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การบริการดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ
รวมทั้งธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย
6.3.2 การพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart City) ที่มีการนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการด้านต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและนักท่องเที่ยว การพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวอันดามัน
(ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล) ที่มุ่ งเน้นการท่องเที่ ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน
พัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและกระจายนักท่องเที่ยว
6.3.3 นโยบายการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารของรั ฐ บาลที่ จะยกระดับ การผลิต ให้ ไ ด้
มาตรฐานระดับโลกเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการส่ง เสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยใช้
วิ ท ยาการอาหาร สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาด โดยสร้างความร่วมในรูปแบบประชารัฐ
6.3.4 นโยบายการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟทางคู่
และการพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราชจะส่งผลให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างฝั่งทะเลอันดามัน อ่าวไทย รวมทั้งเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6.3.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT GT) โดยเฉพาะการพัฒนาเชื่อมโยง
แนวพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ (แนวพื้นที่เศรษฐกิจคาบสมุทรมะละกา แนวพื้นที่เศรษฐกิจดูไม-มะละกา และ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจบันดาอาเจะห์-เมดาน-ดูไม-ปาเล็มบัง และแนวพื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจะห์) จะทาให้
มีการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการขยายตลาดและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้รวดเร็วขึ้น
6.3.6 ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ประเทศไทยได้ร่วม
ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุม
ผู้ น าประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารสหประชาชาติ เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2558 ประกอบกั บ การประกาศ
เจตนารมณ์และกาหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ากว่าระดับ การปล่อย
ตามปกติ ร้อยละ 7 - 20 ในปี 2563 และความตกลงปารีส (The Paris Agreement) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2558 ด้วยนั้น จะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศที่ต้องคานึงถึงการพัฒ นาที่ส มดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และประมง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
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ประชาชนเพื่อ สร้ างความรู้ ความเข้า ใจ และสนับ สนุน การพั ฒ นาเกษตรกรและผู้ ประกอบการให้ สามารถ
พัฒนาการผลิตตามเงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นได้
6.3.7 การเปิ ดเสรี ทางการค้ า ระดับ ทวิภ าคี แ ละพหุภ าคีเ ปิด โอกาสให้ ภ าคการผลิ ตและ
ภาคบริการขยายสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น
1) การผลิตยางพารา ผลไม้ และอาหารทะเล จะได้รับโอกาสจากการที่ประเทศจีน
และอินเดียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก ในการพัฒนาความร่วมมือและขยายตลาดการส่งออก
สินค้ายางพารา ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกผลไม้ที่สาคัญของภาค ได้แก่ ทุเรียน เงาะ
มังคุด ลองกอง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล และตลาดการท่องเที่ยว
2) การท่องเที่ยวและบริการจะมีโ อกาสขยายตัวจากจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
สูงขึ้นและมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้ น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีนและ
อินเดีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง
6.3.8 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ภาคการผลิ ต ที่ ส้ า คั ญ ของภาคมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น มากขึ้ น
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสื่อสารจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการการท่องเที่ยว
ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการทุ ก ระดั บ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และการบริ ก าร
ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
2) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐทาให้
การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ยั ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งอ านวยความสะดวกภายในครั ว เรื อ น ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า น
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปิดโอกาสการเรียนรู้ได้มากขึ้น
6.4 ภัยคุกคาม
๖.๔.๑ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศและภั ยธรรมชาติ ที่มีค วามผัน ผวนและรุ น แรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการผลิต และปัญหาคลื่นลมแรงที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งนับวันจะมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งการดาเนินงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ
๖.๔.๒ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Stewardship Council - FSC)
เป็นมาตรฐานในการจัดการป่าไม้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กาหนดโดยองค์การพิทักษ์ป่าไม้ซึ่งทาหน้าที่
ให้การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าธรรมชาติ และป่าปลูก
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและแปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้
๖.๔.๓ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากภาคการผลิตของ
ภาคยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสูง โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ทาให้ผู้ประกอบการมีภาระ
ต้น ทุ น การใช้ แ รงงานถู ก กฎหมายสู ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารลั ก ลอบน าเข้ า แรงต่า งด้ า วไร้ฝี มื อ อย่ า งผิ ด กฎหมาย
แผนพัฒนาภาคใต้
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ซึ่งนาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐและก่อให้เกิดการระบาดไปยังประชากรในพื้นที่

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๗.๑ นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลัก เกินขีดความสามารถใน
การรองรับ (Carrying Capacity) เช่น ภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น
๗.๒ แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก และยังขาด
การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในของภาค รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
๗.๓ พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล) ผลิตแบบดั้งเดิม การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย
แต่มีงานศึกษาวิจัยที่สามารถนามาขยายผลในเชิงพาณิชย์
๗.๔ จุดที่ตั้งของภาคมีความได้เปรียบ สามารถพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการค้าภายใน
และภายนอกภูมิภาค
๗.๕ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอุทกภัยรุนแรงขึ้น

8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ภาคใต้มี แหล่ งท่อ งเที่ย วทางทะเลที่มีชื่อ เสี ยงระดับโลก และแหล่ งท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพสามารถ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ภาคทั้ ง พื้ น ที่ ต อนในและชายฝั่ ง ทะเลทั้ ง สองด้ า น รวมทั้ ง มี ร ะบบนิ เ วศชายฝั่ ง ที่ เ ป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาคัญของประเทศยังเป็นแบบทั่วไป นอกจากนี้
ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
กับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้ น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒ นาการท่องเที่ยวให้ เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสี ยง
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ใช้เทคโนโลยี และนวั ตกรรมในการผลิ ตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น
ของโลก”
8.2 วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
๘.๒.๒ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์ มน้ามันแห่งใหม่ของภาคและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘.๒.๓ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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๘.๒.๔ เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานสนั บ สนุ นการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก
๘.๒.๕ เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
8.3 เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง
8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.8

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 4.8

อัตราการเจริญเติบโต
746,879
ทางเศรษฐกิจของ
ล้านบาท
ภาคใต้
(CVM ปี 2559)
สัมประสิทธิ์ความไม่
0.42
ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า
0.4๒
0.4๒
0.4๒
เสมอภาค (Gini
(ปี 2560)
0.42
0.42
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคใต้
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย GRP ภาค คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้า
ของโลก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้

ค่าฐาน
685,975
ล้านบาท
(ปี 2559)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดั บ มาตรฐานบริ ก าร และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่มีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการ
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคานึงถึงมาตรฐาน
ความสะอาดและปลอดภั ยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับ มาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกัน
และรั กษาความปลอดภัย นั กท่องเที่ย ว ควบคู่กับการส่ งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๐

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจาหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบริการ
ด้านการแพทย์ โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น
รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษา และบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End)
๒) พั ฒ นาและสนั บ สนุ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส้ า ราญ และการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนาระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธี
ตรวจคนเข้ าเมือ งของผู้ โ ดยสารเรื อส าราญ การบริห ารจัด การท่า เรื อให้ มี มาตรฐานและมี ความปลอดภั ย
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสาราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม
บริการต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อม
ของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา
ด้านอาหาร เป็นต้น
๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ
ขนส่งมวลชน (Monorail) เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้
พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้า การเตือนภัย
ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ
การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกาจัดขยะและน้าเสีย รวมทั้งการสร้าง
จิตสานึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรั ชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่ งชาติเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และมีการเชื่อมโยงโครงข่าย
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่ง
ทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของภาค
๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวทีส่ ้าคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิด
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร (อาทิ ขมิ้ น ชั น
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง หั ว ร้ อ ยรู ) และสุ ข ภาพ (ระนอง กระบี่ สตู ล สุ ร าษฎร์ ธ านี และพั ท ลุ ง ) ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๑

สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา Satun
Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ
สุ ร าษฎร์ ธ านี ) การท่ อ งเที่ย วเชิ ง เกษตร การท่ อ งเที่ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ และบริ ก าร และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า
โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลั กษณ์ของแต่ละพื้นที่ และระบบ
สาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้รองรับ
การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบต่ า งๆ และระบบขนส่ ง สาธารณะที่ มี ค วามปลอดภั ย เข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นา
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยว
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบ
การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและ
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และ
เพื่ อเป็ น แหล่ งสร้ างงานและกระจายรายได้ สู่ ท้ องถิ่ น และชุ ม ชน มี ก ารทดสอบ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
(เว็บไซด์และแอพลิเคชั่นต่างๆ)
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่
ของประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัว
การผลิตสาขา
อุตสาหกรรมภาคใต้

ค่าฐาน

๒๕๖๒
76,221
เพิ่มขึ้น
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
(CVM ปี 2559) ร้อยละ 2.6

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย GRP ภาคอุตสาหกรรม คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเขตอุต สาหกรรมแปรรู ปยางพาราหาดใหญ่ –สะเดา ที่ ค รบวงจรและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง
(Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้าที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน
และผสมยางมะตอยสาหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน อุปกรณ์เพื่อการเรียน
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๒

การสอนทางการแพทย์ และสายน้าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริม การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบ
ที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส ร้างรายได้อย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็ง
และมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ -ขาย
ยางของประเทศและตลาดโลก
๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี
และชุมพร เพื่อให้ เป็ น อุต สาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูล ค่ าเพิ่ม ให้ กับ น้ ามันปาล์ ม รวมทั้งส่ งเสริ ม
การผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอุ ต สาหกรรมโอเลโอเคมี ค อลในตลาดต่ า งประเทศ และพั ฒ นา
ความร่วมมือในการกาหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนี เซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิ ตน้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกาหนด
มาตรฐานราคาน้ ามั นปาล์ ม เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจการต่ อ รองในตลาดโลกและสร้ า งเสถี ย รภาพด้ า นราคา
รวมทั้งสนับ สนุ นการวิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีชีว ภาพด้านปาล์ มน้ามันและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง
และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ
๓) พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพและนวั ต กรรมในการผลิ ต
ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ามัน รองรับ
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตรในอนาคต รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และทาการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายยางพาราได้มากขึ้น
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้ าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัว
การผลิตภาคเกษตร
ภาคใต้

ค่าฐาน

๒๕๖๒
143,455
เพิ่มขึ้น
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
(CVM ปี 2559) ร้อยละ 1.5

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย GRP ภาคเกษตร คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้ วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ)
กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสาอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่
ปลอดภัย และสนั บ สนุ น การใช้ภูมิปั ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยในการปรับ ปรุง การปลู ก
การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๓

ได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อ ยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ
เกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์
เชื่อมโยงไปสู่ภ าคการผลิ ตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว การทาเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning)
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ในรู ป แบบสถาบั น เกษตรกร/สหกรณ์ เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการผลิ ต
การดาเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ
และเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market)
๒) ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง และสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง และการท้ า
อุต สาหกรรมประมงทะเลที่ไ ด้ มาตรฐานสากล โดยส่ งเสริม ให้มีการเพาะเลี้ ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม
กฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม
และเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร
๓) ส่งเสริมการท้า การเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองและความมั่น คงทางด้านรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรรายย่ อย สามารถใช้ท รัพยากรและปัจจั ยการผลิ ต
อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการทาเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล
หรือในพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้ง
พื ช เศรษฐกิ จ อื่ น ) ที่ ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดยการสนั บ สนุ น ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับ คุณภาพ
การผลิต ให้ ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง
เครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนการทาการเกษตร
๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ /เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือ
และอุ ปกรณ์ การเกษตรสมั ยใหม่ รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม การวิ จั ยและพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้
๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการแรงงานในภาค เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรายได้ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การประกอบอาชี พ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์ จากการพั ฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ ม สื่ อดิจิทั ล
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๔

เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม
8.5.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นา
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มูลค่าการค้า
ชายแดนภาคใต้

ค่าฐาน
513,242
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๙)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.0

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 6.0 ร้อยละ 8.0 ร้อยละ 5.0

แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชั้ น น้ า
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี–
นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น –พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สายระนอง–ชุมพร
และพัฒ นาเส้ นทางรถไฟเชื่อมโยงพื้น ที่ตอนเหนือ -ใต้ของฝั่ งอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบี่ –ตรัง
ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อม
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และกระบี่ ให้เป็ นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษ ที่มี
การพัฒ นาให้ ส ามารถรองรับ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชน การเตรียม
โครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล)
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัย ใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่มีการออกแบบสาหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้ มี
ความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือส้าราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport)
ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน
ความสะอาดและความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย)
รวมทั้งการบารุงรักษาร่องน้า
๓) พัฒนาระบบโครงสร้า งพื้น ฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรู ป
ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี
ขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนา
และปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๕

รวมทั้งการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ดการพื้น ที่ห ลั งท่า พัฒ นาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติ และสนามบิ น
ภายในประเทศให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2
–หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร
และการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อ สนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้า
จากพื้นที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพือ่ รองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒ นาและปรั บปรุ งโครงข่ายคมนาคมและสิ่ งอานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และอานวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และ
ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ
8.5.5 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พื้นที่ป่าชายเลน
ภาคใต้

ค่าฐาน

๒๕๖๒
พื้นที่ 1.๒๘ ล้านไร่ เพิ่มขึ้น
(ปี 2561)
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่ 32,๐๐๐ ไร่

หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน สานักอนุรักษ์ป่าชายเลน กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้จัดทาทุกปีเนื่องจากการแปลงข้อมูล
ดาวเทียมต้องใช้เวลา 2-3 ปี

แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรั พยากรโดยอาศัย ความร่ว มมือของชุมชน ส่ งเสริมการปลู กป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ
การรักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้าบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้ เทคโนโลยี และรู ป แบบที่เ หมาะสมกั บแต่ ล ะสภาพพื้ นที่ และการจั ดระเบี ยบและกาหนดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ง
จัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ โดยนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทาระบบการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าที่ทันสมัย จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านน้า เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดน้าท่วมซ้าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรี ธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้า
เพื่อชุมชนชนบทและน้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสารองและ
กั ก เก็ บ น้ า และระบบส่ ง น้ าดิ บ โดยการพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยท่ อ ส่ ง น้ า ระบบจ าหน่ า ยน้ าและ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้าให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้น ในเขตเมือง
เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง

แผนพัฒนาภาคใต้

๒๖

๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัส ดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร) และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้
ความรู้กับประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) บริ ห ารจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบ โดยการลงทุ น
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม การให้ ค วามรู้ การจั ดการขยะตั้งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกให้ กั บ
ประชาชนทุกวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการ
เกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการดาเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน ส่ งเสริมระบบบริ หารจั ดการสิ่งแวดล้ อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ ระบบฝังกลบที่ถูกหลั ก
วิชาการ การแปลงขยะเป็ นพลั งงาน เป็ นต้น สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี
และมาตรการสนับสนุนงบประมาณ
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มูลค่าการส่งเสริม
การลงทุนใน
เขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

ค่าฐาน
19,722
ล้านบาท
(ปี 2559)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
20,000
ล้านบาท

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
20,000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
20,000
ล้านบาท

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
20,000
80,000
ล้านบาท
ล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยฝั่ ง อั น ดามั น -ประเทศแถบเอเชี ย ใต้ ให้ ส ามารถเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นเส้ น ทางประตู เ ศรษฐกิ จ
ด้ า นตะวั น ตกของประเทศไทยได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไร้ ร อยต่ อ ส่ ง เสริ ม ระบบการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนอง และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร–ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองให้เป็น Western Gateway
2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman
Route) โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร-ระนองเมี ย นมา ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง
ทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอานวยคว ามสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
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ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้าแร่และเกาะต่าง ๆ
ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based
& Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจาก
การผลิตน้ามันปาล์ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสาคัญอื่นๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบั น การศึ ก ษา ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
(Green Culture & Livable Cities) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้น
กรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้ง อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพิ่ มบทบาทการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการบริห ารจัด การและพัฒ นา
แหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเอื้อต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกาหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart Living City ที่มี
การวางผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย
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