แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560

102













ส่วนที
วนที่ 2
ศักยภาพด้านเศรษฐกิ จ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
 เศรษฐกิจ
(เกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว)
 สังคม
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
 สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ
 ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบนั ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ภาพรวมด้ านเศรษฐกิจหลั กของกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ด้า นอัน ดามัน เมื่อพิ จารณารายสาขา
เศรษฐกิจหลักจะเห็นว่าโดยรวมมาจาก 2 สาขาหลักคือ สาขาเกษตรกรรม และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
รวมกันแล้ วมีมูลค่ า เกือ บร้ อ ยละ 50 ของมู ลค่ าผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวม โดยมาจากสาขาเกษตรกรรมมากที่สุด
ถึงเกือบร้ อยละ 30 รองลงมาคือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร อีกเกือบร้ อยละ 20 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ าง
การผลิตของกลุ่มจังหวัดมาจากสาขาเกษตร เมื่อพิจารณารายจังหวัด จะเห็นว่าโครงสร้ างของจังหวัดแบ่งได้
เป็ น 2 ส่วนคือ จังหวัดภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวที่โครงสร้ างการผลิตมาจากสาขาบริการหรื อสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้ อยละ 45 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
ตรั ง มาจากสาขาเกษตรกรรม มากกว่ าร้ อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์จั งหวัด และจังหวั ดระนอง มาจากสาขา
เกษตรกรรม ประมาณร้ อยละ 21 และสาขาประมงอีก ประมาณร้ อยละ 29 ซึ่งสอดคล้ องกับการมีงานทา
ที่ทางานอยู่ในสาขาเกษตรกรรมถึง ประมาณร้ อยละ 45 ใน 4 จังหวัดและภูเก็ตทางานอยู่ในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารถึงร้ อยละ 31 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในสาขาการบริการ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ด้านอันดามันในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 5.5 ต่อปี อัตราการขยายตัวสูงกว่าในระดับประเทศที่มีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณ
ร้ อยละ 4.6 ต่อปี และภาคใต้ มีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณร้ อยละ 3.3 ต่อปี สาขาที่มีการขยายตัวอย่าง
เด่นชัด คือสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ระดับประเทศมีการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ี ร้ อยละ 6.6 ต่อปี ส่วนภาคใต้
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ด้านตะวันตกมีการขยายตัวเฉลี่ยใกล้ เคียงกันโดยขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณร้ อยละ
11.8 ต่อปี จังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวโดยภาพรวม เฉลี่ยต่อปี มากที่สุด ถึงกว่าร้ อยละ 7 และมีสัดส่วนรายได้
จากสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุดโดยมีสัดส่วนถึง เกือบร้ อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด หรือ
คิดเป็ นสัดส่วนถึง ร้ อยละ 54 และร้ อยละ 80 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขาโรงแรมและภัตตาคารของภาคใต้
และของกลุ่ มจั งหวัดภาคใต้ ด้านตะวันตก จั งหวัดตรั งมีการขยายตัวน้ อยที่สุดเพี ยงประมาณร้ อยละ 3 ต่ อปี
เท่านั้น ด้ านสาขาอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ด้านอันดามันขยายตัวสูงกว่าระดับประเทศเล็กน้ อย
โดยขยายตัวเฉลี่ยอยู่ท่ปี ระมาณร้ อยละ 6.3 ต่อปี ด้ านการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพังงามีการขยายตัว
ค่อนข้ างสูงมากโดยมีการขยายตัวจากปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 เฉลี่ยมากกว่ าร้ อยละ 40 ต่อปี แต่
มูลค่าและสัดส่วนด้ านสาขาโรงแรมและภัตตาคารของจังหวัดพังงายังมีค่อนข้ างน้ อย คือมีสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 7 ของมู ลค่ า ผลิตภัณฑ์จั งหวั ดหรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.6, 4.5 และ 6.7 ของมู ลค่ า ในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารของประเทศ, ภาคใต้ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ด้านอันดามันตามลาดับ ในขณะที่สาขาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดระนองมีมูลค่าค่อนข้ างน้ อยมาก และมีการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี เพียงร้ อยละ1.6 และมีสัดส่วน เพียง
0.4 ของมูลค่าในสาขาโรงแรมและภัตตาคารของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ด้านอันดามันเท่านั้น
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ตาราง : ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน อ้างอิงจาก
ข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2553 - 2556
พื้นที่วิเคราะห์
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง
กลุ่มอันดามัน
ประเทศไทย
อันดามัน/ไทย

พื้นที่วิเคราะห์
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่
จังหวัดตรัง
กลุ่มอันดามัน
ประเทศไทย
อันดามัน/ไทย

มูลค่า GDP
(ล้านบาท)
186,792
87,035
155,747
159,548
122,922
712,044
1,089,270
6.53%

ปี 2553
ประชากร
(คน)
345,067
183,079
253,112
432,704
622,659
1,836,621
63,878,267
2.87%

มูลค่า GDP
(ล้านบาท)
229,753
86,176
176,011
195,943
119,650
807,553
1,322,952
6.10%

ปี 2555
ประชากร
(คน)
360,905
182,648
257,493
444,967
631,920
1,877,933
64,456,695
2.91%

GDP/ประชากร
(บาท)
541,320
475,395
615,328
368,723
197,414
387,692
170,522
2.27%

GDP/ประชากร
(บาท)
636,602
471,814
683,556
440,354
189,343
430,022
205,246
2.09%

มูลค่า GDP
(ล้านบาท)
205,085

ปี 2554
ประชากร
(คน)
353,847

GDP/ประชากร
(บาท)
579,586

89,220

183,849

485,289

176,011
195,943

254,931
438,039

690,426
447,318

142,345

626,708

227,131

808,604
1,322,952
6.11%

1,857,374
64,076,033
2.89%

435,347
206,465
2.11%

มูลค่า GDP
(ล้านบาท)
250,952
83,371
168,178
185,099
185,099
872,699
1,469,489
5.93%

ปี 2556
ประชากร
(คน)
369,522
174,776
259,420
450,890
363,043
1,617,651
64,785,909
2.49%

GDP/ประชากร
(บาท)
679,126
477,016
648,284
410,519
509,854
539,485
226,822
2.38%

ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2558
จากข้ อมูลสภาพเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันโดยรวม พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอันดามั นขยายตัวมาอย่ างต่ อเนื่ อง มีการชะลอตั วลงเล็กน้ อยในปี 2555
โครงสร้ างภายในอยู่ในเกณฑ์ไม่สมดุลย์ กล่าวคือ จังหวัดภูเก็ตยังเป็ นกลไกสาคัญในการสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้ แก่กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product) คิดเป็ น ร้ อยละ 36.52
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด (Gross Regional Product) โดยรวม และเป็ นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มอย่างเห็นได้ ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีจานวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดนี้ คือ จังหวัดตรัง ซึ่งมีจานวนประชากรคิด
เป็ นร้ อยละ 36.30 ของจานวนประชากรทั้งกลุ่มจังหวัด แต่กลับมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดคิดเป็ น
สัดส่วนเพียงร้ อยละ 23.16 ลักษณะของเศรษฐกิจแบบโตเดี่ยวเช่ นนี้เป็ นสิ่งสะท้ อนถึงความจาเป็ นต่อการส่งเสริ ม
เพื่อยกระดับศักยภาพในการสร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดให้ มีความใกล้ เคียงกันมากขึ้น และลด
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สัดส่ วนการกระจุ กตั วของรายได้ ระหว่ างจั งหวั ดในกลุ่ ม บนพื้ นฐานของศั กยภาพที่โดดเด่ นในการเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติท่ไี ด้ รับสมญานามว่า “มรกตเมืองใต้ ”
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ส.ค. 56 ซึ่งเปิ ดเผยโดยสานักยุทธศาตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กลับเล็งเห็นความสาคัญของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริ การ ในฐานะกลไกหลักที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพื้ นที่ได้ อย่างยั่งยืน และ
สมดุลย์ โดยระบุเป้ าหมายในการแบ่งกลุ่มอันดามันให้ ประกอบไปด้ วย ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงานั้น มิใช่
ด้ วยเพื่อเหตุผลด้ านเกษตรกรรม เนื่องจากโครงสร้ างทางการเกษตรของจังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มค่อนข้ างมีความ
แตกต่าง แต่ต้องการวางยุทธศาสตร์ให้ กลุ่มจังหวัดฯ นี้ เป็ น ‘Andaman Paradise’ หรือ ‚มรกตเมืองใต้‛ ที่มีจุด
ขายด้ านการท่องเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศน์ เช่ น ดานา้ ปี นผา เป็ นต้ น
โดยมี จ.ภูเก็ต เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันในนาม “ไข่มุกอันดามัน” และศูนย์กลางธุรกิจ
บริการชั้นนา สาหรั บ จ.พั งงา จ.กระบี่ และ จ.ตรั ง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์และเป็ นแหล่ งดานา้ ระดับ
โลก สาหรับ จ.ระนอง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีนา้ แร่เป็ นแหล่งทรัพยากรที่สาคัญ
ตาราง : แสดงมูลค่ าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อหัว และจานวน
ประชากรรวมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ณ ราคาตลาด
พื้ นที่วิเคราะห์
Gross Domestic
Product(GDP)
GDP Per capita (Baht)
Population (1,000 persons)
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
Gross Regional
Product(GRP)
GRP Per capita (Baht)
Population (1,000 persons)

2553

2554

2555

2556

10,104,821

11,153,068

12,221,417

14,306,157

150,118
67,313

150,003
78,459

160,492
880,126

165,449
943,549

260,425

279,430

325,113

450,267

141,122

180,235

28,906

1,845

331,235

2,555
12,221,417

13,556,134

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ สรุปสถานการณ์การพัฒนา
ภาคของภาคใต้ โดยพื้นฐานว่า เศรษฐกิจของภาคใต้ มีขนาดค่อนข้ างเล็กใกล้ เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ซึ่งเล็กกว่าภาคกลางเกือบ 7 เท่า โดยในปี 2555 ภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน (ประกอบด้ วย จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต
จ.พังงา จ.ระนอง และ จ.ตรัง) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดคิดเป็ นสัดส่วนเพียงร้ อยละ 3.52 และมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ ทุกจั งหวัดคิดเป็ นเพี ยงร้ อยละ 9.75 ในขณะที่ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของจั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกในช่วงปี เดียวกัน มีมูลค่าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 41
และร้ อยละ 16.14 ของมูลค่า GDP ของประเทศ ตามลาดับ
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แผนภาพ : แสดงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคใต้ฝัง่ อันดามัน (ปี 2551-2556)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
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สัดส่ วนโครงสร้ างเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้
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กลุ่มภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีโครงสร้ างการผลิตพึ่งพาบริการและการเกษตรเป็ นหลัก
- ภาคบริการที่สาคัญ คือ การท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้ มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ภาคเกษตรที่สาคัญ คือ ปาล์มนา้ มัน และยางพารา
- ภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทค่อนข้ างน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นการแปรรูปเกษตรขั้นต้ น มีมูลค่าต่า
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ตาราง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ณ ราคาประจาปี

ที่มา : สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดย สานักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ส.ค. 58 ซึ่งเปิ ดเผยโดยสานักยุทธศาตร์และการวางแผนพัฒนา
พื้ นที่ สานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) เห็นความสาคัญของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการ เนื่องจากประเทศไทยเป็ นสมาชิกในประชาคมอาเซียนในฐานะสาขายุทธศาสตร์ท่จี ะยกระดับ
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพื้นที่ได้ อย่างยั่งยืน และสมดุลย์ โดยระบุเป้ าหมายในการแบ่ งกลุ่มอันดามันให้
ประกอบไปด้ วย ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ และพังงานั้น มิใช่ด้วยเพื่อเหตุผลด้ านเกษตรกรรม เนื่องจากโครงสร้ าง
ทางการเกษตรของจังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มค่อนข้ างมีความแตกต่าง แต่ต้องการวางยุทธศาสตร์ให้ กลุ่มจังหวัดฯ
นี้ เป็ น ‘Andaman Paradise’ หรือ ‚มรกตเมืองใต้‛ ที่มีจุดขายด้ านการท่องเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่
เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ดานา้ ปี นผา เป็ นต้ น โดยมี จ.ภูเก็ต เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่ว
โลกรู้จักกันในนาม “ไข่มุกอันดามัน” และศูนย์กลางธุรกิจบริการชั้นนา สาหรับ จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง เป็ น
แหล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์และเป็ นแหล่ งดานา้ ระดับโลก ทั้งนี้ ข้ อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพในส่วนต่อไปจะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงประเด็นศักยภาพ และประเด็นปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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 ภาพรวมศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร (เพาะปลูก ปศุสตั ว์ ป่ าไม้ และเลี้ ยงสัตว์) ณ
ราคาประจาปี ของ กลุ่มจังหวัดในภาคใต้รวม 3 กลุ่มจังหวัด
-

ภาคเกษตร ปี 2556 มีมูลค่าการผลิต
3.0 แสนล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.5
ของ GRP หรือร้ อยละ 21 ของ GDP
สาขาเกษตร
- สินค้ าเกษตรสาคัญ ได้ แก่ ยางพารา
ปาล์มนา้ มัน และประมง โดยผลผลิต
ยางพารา และปาล์มนา้ มันคิดเป็ นร้ อย
ละ 74 % และ 93% ของผลผลิต
รวมทั้งประเทศ ตามลาดับ
- รูปแบบการผลิตและแปรรูปขั้นต้ น
ประสิทธิภาพการผลิตต่าผลผลิตต่อไร่
ยางพารามีแนวโน้ มลดลงจากช่วงที่ผ่าน
มา ขณะที่ผลผลิต ต่อไร่ปาล์มนา้ มัน
เริ่มมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งบางจังหวัดใกล้ เคียงกับประเทศ
มาเลเซีย
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มู ล ค่ า การผลิ ดตด้ า นการเกษตร ในกลุ่ มจั ง หวั ด ภาคใต้ ฝ่ั ง อัน ดามั น ภาคการเกษตรยัง เป็ น
ปั จจัยพื้นฐานที่มีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยในปี 2556 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจาปี ไว้ เท่ากับ
3 แสนล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ณ ราคาประจาปี ) สิ้นค้ า
การเกษตรที่สาคัญ ได้ แก่ยางพารา ปาล์มนา้ มั้น และประมง โดยผลผลิตยางพารา และปาล์มนา้ มันคิดเป็ น
ร้ อยละ 74 และร้ อยละ 93 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ตามลาดับ ซึ่งก้ าวหน้ า จากปี 2555 ที่ผ่านมา
ประมาณร้ อยละ 18.24 อย่างไรก็ตามมูลค่าดังกล่าวยังเป็ นสัดส่วนที่ต่ากว่าหากเปรียบเทียบกับมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรของกลุ่ มจั งหวั ดอื่น ในพื้ นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งกลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอ่ า วไทยซึ่ งมี
ผลผลิตภาคการเกษตร ณ ราคาประจาปี (ปี 2556) ประมาณ 4 แสนล้ า นบาท โดยมูลค่า ผลผลิตทาง
การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันนี้คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 26.3 ของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
แม้ ว่าสัดส่วนด้ านมูลค่าผลผลิตข้ างต้ น จะไม่สะท้ อนความสาคัญด้ านการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
ต่อภาพรวมของประเทศไทยอย่างชัดเจนนัก แต่ก ล่ าวได้ ว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันเป็ นหนึ่งในพื้ นที่
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หลักที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้ าส่งออกยางพารา ไม้ ยางพารา ปาล์มนา้ มัน และไม้ ผลต่างๆ ที่สาคัญของ
ประเทศไทย โดยมี จังหวั ดตรั ง กระบี่ และพั งงา เป็ นจั งหวั ดที่มีบทบาทด้ า นเกษตรกรรมของกลุ่ มจั งหวั ด
ในขณะที่จังหวัดระนองให้ ความสาคัญกับการประมง และการเพาะปลูก-เลี้ยงสัตว์ในสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน
ภาคการเกษตร
ด้ านการผลิ ตทางการเกษตร จากการที่พืชเศรษฐกิจหลั กของพื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ด้าน
อันดามั นประกอบด้ วย ยางพาราและปาล์ มน้ามั น จากข้ อมู ลพื้ นที่ภาคใต้ มีพ้ ื นที่รวมประมาณ 44 ล้ า นไร่
เป็ นเนื้ อที่ป่ าไม้ ป ระมาณร้ อ ยละ 26 เนื้ อที่ถื อ ครองทางการเกษตร ประมาณร้ อ ยละ 43 และเนื้ อที่น อก
การเกษตรอีกประมาณร้ อยละ 30 ของพื้นที่รวม และอยู่ในพื้นที่กลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ ด้านอันดามัน ประมาณ
11 ล้ านไร่ เป็ นเนื้อที่ป่าไม้ ประมาณร้ อยละ 34 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ประมาณร้ อยละ 37 และเนื้อที่
นอกการเกษตรอีกประมาณร้ อยละ 29 ของพื้นที่รวม ซึ่งในเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรได้ ปลูกไม้ ผลและ ไม้
ยืนต้ นไปเป็ นจานวน กว่าร้ อยละ 90 ของพื้นที่ถือครองทางด้ านการเกษตร ซึ่งหมายถึงได้ ปลูกพืชไปแล้ วเกือบ
เต็มพื้ นที่ ดังนั้ นโอกาสในการขยายพื้ นที่ปลู กพื ชเกษตรหลัก คือปาล์ มน้ามันและยางพาราจึงเป็ นไปได้ ยาก
เนื่องจากการใช้ พ้ ื นที่ไปแล้ วเกือบเต็มจานวน ดังนั้นผลผลิตที่ได้ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนจากการปลูกพื ชชนิดหนึ่ง
ไปเป็ นอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก็เห็นจากในช่วง 2 ปี หลังเมื่อราคายางสูงขึ้นเป็ นกิโลกรัมละกว่า 100 บาท ชาวสวนก็
หันไปปลูกยางมากขึ้น
ภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามันมีมูลค่าการผลิต 90,103 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 26.3 ของ GRP สาขาเกษตรของภาคใต้ สินค้ าเกษตรสาคัญ ได้ แก่ ปาล์มนา้ มัน ยางพารา โดยผลผลิต
ปาล์มนา้ มัน 4.13 ล้ านต้ น หรื อร้ อยละ 37.5 และยางพารา 0.71 ล้ านต้ น หรื อร้ อยละ 25.6 ของผลผลิต
รวมทั้งภาค การผลิตยางพาราและปาล์มนา้ มันมีประสิทธิภาพต่าโดยผลผลิตต่อไร่ ยางพาราไม่เปลี่ยนแปลง
นานนับสิบปี ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ปาล์มนา้ มันต่ากว่ามาเลเซียกว่า 2 เท่า
- ยางพารา
ประเทศไทยเป็ นผู้ ผลิ ตยางธรรมชาติอันดับหนึ่ ง และเป็ นผู้ ผลิ ตยางสังเคราะห์อันดับที่ 10
ของโลก โดยในปี 2556 มีพ้ ืนที่เพาะปลูกยางพาราที่ให้ ผลผลิตแล้ วประมาณ 22.18 ล้ านไร่ แหล่งผลิตหลัก
อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีพ้ ืนที่ประมาณ 9.6 ล้ านไร่ หรือร้ อยละ 79.3 ของพื้นที่ปลูกยางพาราที่ให้
ผลผลิตแล้ วของประเทศ และมีผลผลิตประมาณร้ อยละ 79.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดที่มีพ้ ืนที่
ปลูกยางพารามากที่สดุ ได้ แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1.7 ล้ านไร่) สงขลา (1.2 ล้ านไร่ ) นครศรีธรรมราช (1.2
ล้ านไร่) ตรัง (1.1 ล้ านไร่) ยะลา และนราธิวาส (0.9 ล้ านไร่) ตามลาดับ
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แผนที่ : แหล่งผลิตยางพาราทีส่ าคัญของประเทศไทย

ที่มา : ข้ อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ตาราง : แสดงเนื้ อที่ ผลผลิต และความสามารถในการผลิตยางพารา
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี 2556

จากข้ อมูลสถิติการเกษตรล่าสุด ปี 2556 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีศักยภาพใน
การผลิ ตยางพาราใกล้ เคี ยงกับ ค่ าเฉลี่ ยของประเทศ โดยมีจั งหวั ดตรั งเป็ นจั งหวั ดที่มีบ ทบาทสาคัญ และมี
ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 259 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ นอกเหนือจากศักยภาพด้ านการผลิตแล้ วนั้น การเป็ นฐานการ
ผลิตยางพาราของประเทศยังมีความสาคัญเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุด
ของโลก และมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี อีกด้ วย
อย่างไรก็ตามผลผลิตยางส่วนใหญ่มาจากกลุ่มภาคใต้ ชายแดน ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวมกัน
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อนละ 37. 75 ของผลผลิตรวมทั้งภาคใต้ และรองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอ่าวไทย คิด
เป็ นร้ อยละ 36.92 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันคิดเป็ นร้ อยละ 25.13 ตามลาดับ นอกจากนั้น ต้ นทุน
การแปรรู ป ยางขั้ น ต้ น ของไทยยังสูงกว่ า ประเทศคู่ แ ข่ งขั น อย่ า งเช่ น อิน โดนี เซี ย มาเลเซี ย และเวี ย ดนาม
เนื่องจากมีต้นทุนทางด้ านค่าจ้ างแรงงาน และค่าขนส่งที่สูงกว่า อีกทั้งโครงสร้ างการปลูกยางของไทยส่วนใหญ่
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เป็ นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะต้ องพึ่งพาการสนับสนุ นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเสริมสร้ างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ มีความสมบูรณ์ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
- ปาล์มน้ ามัน
แผนที่ : แหล่งผลิตปาล์มน้ ามันทีส่ าคัญของประเทศไทย

ปาล์มนา้ มันเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้ อนชื้น อยู่ใกล้ เส้ น
ศูนย์สูตร ดังนั้ นปาล์มนา้ มันจึงเจริ ญเติบโตได้ ดีในภาคใต้ ของประเทศ บริ เวณพื้ นที่ท่ีปลู กมากที่สุด คือจังหวั ด
กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มนา้ มันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น
เช่น ยางพาราและการทานาข้ าว จึงเป็ นแรงจู งใจให้ เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกปาล์มทั่วประเทศ คาดว่าปริมาณความต้ องการ นา้ มันปาล์มภายในเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้เพราะราคานา้ มันปาล์ม
ในตลาดโลกมีแนวโน้ มสูงขึ้น
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันมีพ้ ืนที่ปลูกปาล์มนา้ มัน คิดเป็ นร้ อยล่ะ 31.5 ของทั้งประเทศ
และมีผลผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 35.88 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยปลูกมากในจังหวัดกระบี่และมีแนวโน้ มเพิ่ม
สูงขึ้น
ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ได้ มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนา้ มันอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรัฐบาล
ได้ กาหนดนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มเพื่อนาไปผลิตเป็ นไบโอดีเซล ซึ่งเป็ นพลังงานทดแทนในสถานการณ์
ที่ราคานา้ มันมีแนวโน้ มการเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณผลผลิตปาล์มนา้ มันของประเทศไทยคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4 ของผลผลิตรวมทั้งโลก ซึ่งสูงเป็ นอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และไนจีเรีย ผลผลิตดังกล่าวคิดเป็ นเพียง 1 ใน 12 และ 1 ใน 10 ของผลผลิตของประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศมาเลเซียตามลาดับ โดยในปี 2554 ภาคใต้ มีพ้ ืนที่ปลูกปาล์มนา้ มันรวม 3,569,101 ไร่ พื้นที่ให้ ผล
ผลิตรวม 3,291,092 ไร่ มีผลผลิตรวม 9.65 ล้ านตัน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ
ส่วนผลผลิตจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน คิดเป็ นร้ อยละ33.7 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ สาหรั บ
ผลผลิตต่อไร่ ของภาคใต้ เฉลี่ยประมาณ 2,567 กก. ต่อไร่ ซึ่งต่ากว่าประเทศมาเลเซียที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
เท่ากับ 3,405 กก. ต่อไร่ 1 หากเปรียบเทียบเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันนั้น พบว่า จังหวัดกระบี่
คือฐานการผลิตปาล์มนา้ มันที่สาคัญที่สุด โดยมีเนื้อที่ให้ ผลผลิตคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 76 ของเนื้อที่
ให้ ผลทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ และมีจานวนผลผลิตต่อไร่สงู กว่าจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มอย่างเห็นได้ ชัด
สาหรั บ สถานการณ์ ด้า นการตลาด และความต้ องการใช้ ป าล์ มน้า มัน ล่ า สุดปี พ.ศ. 2556
สานักงานพั ฒนาการวิจัยการเกษตร (สานักงานภาคใต้ ) คาดว่ าผลผลิตปาล์มยังคงมีไม่เพี ยงพอกับความ
ต้ องการของโรงงานสกัดนา้ มันปาล์มที่จะทาการผลิตให้ เต็มกาลังการผลิต เนื่องจากประสบปั ญหาภัยแล้ งอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ ผลผลิตปาล์มนา้ มันลดน้ อยลง และส่งผลให้ ความต้ องการใช้ ลดตามลงไปด้ วยเช่นกัน ราคา
ปริมาณผลปาล์มนา้ มันทั้งทะลายที่เก็บเกี่ยวได้ มีจานวนลดลง จากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ผลผลิตต้ นปาล์ม
นา้ มันที่มีอายุมากมีจานวนลดลง สืบเนื่องจากประสบปั ญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ ต้นปาล์มนา้ มันที่มีอายุมากใบ
หักโค่นลงมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ ง นา้ หนักของทะลายลดลง เกษตรกรใส่ปุ๋ยช้ า ส่งผลให้ การออกช่อ
1

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ภายใต้ ระยะเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดย สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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ดอกผลปาล์ มน้ามันรุ่ นใหม่ล่าช้ ากว่ าปกติ และเปอร์ เซ็นต์ของน้ามันปาล์ มดิบที่โรงงานสกัดได้ ไม่ ดีนัก ถึง
แม้ ว่าราคานา้ มันปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศจะลดลงก็ตาม ราคาผลปาล์มนา้ มันทั้งทะลายก็ยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้นเล็กน้ อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตค่อนข้ างน้ อย โรงงานมี การแข่งขันการรับซื้อมาก จึงส่งผลให้ ราคา
ผลปาล์ มน้ามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้ ณ แปลงปลู ก เพิ่ มขึ้นในทุ กจั งหวั ด ความต้ องการใช้ จากการ
ประมาณความต้ องการใช้ นา้ มันปาล์มของโลก พบว่ามีแนวโน้ มความต้ องการเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นอัตราร้ อย
ละ 7.16 ต่อปี มีความหมายว่ าในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 มีความต้ องการใช้ นา้ มันปาล์ม จานวน 41.48
ล้ านตัน เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 53.98 ล้ านตัน โดยในปี 2556 ถึง 2557 ประเทศอินเดียมีความต้ องการจานวน
6.44 ล้ านตัน (14.64%) ประเทศจีนจานวน 6.03 ล้ านตัน (13.71%) ประเทศอินโดนีเซียจานวน 5.01 ล้ าน
ตัน (11.39 %) ประเทศในสหภาพยุโรป จานวน 4.66 ล้ านตัน (10.60 เปอร์เซ็นต์) ส่วนสต็อกนา้ มันปาล์มจะ
เพิ่มขึ้นในอัตรา 4.88 ต่อปี คือในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 มีสต็อกนา้ มันปาล์มคงเหลือ จานวน3.59 ล้ านตัน
เพิ่มเป็ นจานวน 4.61 ล้ านตัน ในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ประเทศมาเลเซียมีสต็อคนา้ มันปาล์ม จานวน 1.36
ล้ านตัน (29.50 เปอร์เซ็นต์) และรองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย มีจานวน 0.93 ล้ านตัน (20.17 เปอร์เซ็นต์)
(สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา)
- กาแฟ
แผนที่ : แหล่งผลิตกาแฟที่สาคัญของประเทศไทย
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ตาราง : แสดงเนื้ อที่ ผลผลิต และความสามารถในการผลิตกาแฟ
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน ปี 2557
กาแฟ (ปี 2557)
พื้ นที่วิเคราะห์

เนื้ อที่ยืนต้น(ไร่) เนื้ อที่ให้ผล(ไร่)

ผลผลิต(ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

ระนอง
55,645
55,082
6,500
118
พังงา
216
177
21
116
ภูเก็ต
N/A
N/A
N/A
N/A
กระบี่
2,070
2,039
310
132
ตรัง
N/A
N/A
N/A
N/A
อันดามัน
57,931
57,298
6,831
366
ภาพรวมประเทศไทย
281,092
259,449
37,791
146
อันดามัน/ ประเทศไทย (%)
4.85
4.52
5.53
ที่มา : หนังสือสถิตกิ ารเกษตรของประเทศไทยปี 2557 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แม้ ว่าสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเปิ ดเผยข้ อมูลการเพาะปลูกกาแฟในเพี ยง 3 ใน 5
จังหวัดของกลุ่มภาคใต้ ฝ่ังอันดามันนั้น แต่ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันในประเด็นนี้คือ สัดส่วน
ความสาคัญของเนื้อที่การเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตที่คิดเป็ นร้ อยละ 23 ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิ ดเผยว่า จากความไม่
มั่นใจในสถานการณ์การตลาดและราคากาแฟไทย ที่อาจได้ รับผลกระทบจากการเปิ ดเขตการค้ าเสรีอาเซียน
หรืออาฟตา (AFTA) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ ต้งั แต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็ นต้ นมา ประกอบกับราคายางพาราที่อยู่
ในเกณฑ์ต่าทาให้ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้ าในพื้ นที่ภาคใต้ ส่วนหนึ่งตัดสินใจโค่นต้ นกาแฟทิ้งแล้ วหันไป
ปลูกยางพาราทดแทน ขณะเดียวกันยังมีบางส่วนหันไปปลูกปาล์มนา้ มันด้ วย ในปี นี้คาดว่ าพื้นที่ปลูกกาแฟของ
ไทยจะลดลงเหลือประมาณ 250,000-300,000 ไร่ จากปี ที่ผ่านมาที่มีพ้ ืนที่ปลูกรวมกว่า 359,000 ไร่
โดยเฉพาะสวนกาแฟโรบัสต้ ารายย่อยมีแนวโน้ มลดลงและหายไปจากระบบค่อนข้ างมาก "สาหรับผู้ปลูกกาแฟ
อาราบิก้าในพื้ นที่ภาคเหนือที่มีพ้ ื นที่ปลู กประมาณ 30,000-35,000 ไร่ ไม่น่าจะได้ รับผลกระทบจาก
พันธกรณี AFTA เนื่องจากการผลิตกาแฟอาราบิก้าของไทยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้ องการ โดย
ผลิตได้ ปีละประมาณ 4,000 ตัน ในขณะที่ตลาดมีความต้ องการสูงถึงปี ละ 8,000 ตัน ดังนั้นผู้ปลูกกาแฟโร
บัสต้ าในภาคใต้ จ ะน่ าได้ รับ ผลกระทบมากกว่ า เพราะอาจมีการนาเข้ า กาแฟโรบั สต้ าจากเวียดนามและ
อินโดนีเซียเข้ ามาตีตลาดภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งต้ นทุนการผลิตของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวต่ากว่าของ
เกษตรกรไทยมาก" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว นายมานพ หาญเทวี นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ปริมาณผลผลิตกาแฟโรบัสต้ าไม่
เพียงพอกับความต้ องการเช่นเดียวกัน แต่ละปี ไทยมี ความต้ องการใช้ ประมาณ 60,000-70,000 ตัน แต่
สามารถผลิตได้ เพียง 40,000-50,000 ตัน ทาให้ ต้องนาเข้ าจากต่างประเทศเพื่อทดแทนส่วนที่ขาด ซึ่งปี นี้
ไทยมีการนาเข้ าเมล็ดกาแฟจากประเทศอาเซียนแล้ วกว่า 1,127.38 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนอาเซียน 97.08%
ขณะเดียวกันยังมีการนาเข้ ากาแฟสาเร็จรูปกว่า 27.4 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนอาเซียน 20.03% สินค้ ากาแฟไทย
ได้ เปรี ยบในเรื่ องคุ ณภาพผลผลิ ตเนื่องจากมีระบบการผลิ ตที่ได้ มาตรฐานตามหลักสากล ส่วนเวียดนาม
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ได้ เปรียบในด้ านปริมาณและความหลากหลายของเกรดกาแฟ ซึ่งมีท้งั เกรดสูงและเกรดต่าให้ เลือก โอกาสที่
ไทยจะแข่งขันได้ ต้องใช้ เรื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้ า พร้ อมสร้ างเอกลักษณ์กาแฟไทยให้ เทียบเท่ากับ
สากลเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับมากขึ้น "ชาวสวนกาแฟต้ องเร่งปรับลดต้ นทุนให้ ต่าลงพร้ อมเร่งปรับปรุงระบบการ
ผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น พัฒนาแปลงปลูกใหม่ ตัดแต่งกิ่งทาสาวต้ นกาแฟ เปลี่ยนยอดกาแฟพันธุ์
ใหม่ ฟื้ นฟูต้นกาแฟที่มีอายุมากและให้ ผลผลิตต่า ตลอดจนการให้ ปุ๋ยต้ องมีความเหมาะสมตามความต้ องการ
ของพืชโดยต้ องยึดตามหลักวิชาการด้ วย เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้ สูงขึ้นและให้ ได้ กาแฟที่มีคุณภาพดีและได้
มาตรฐาน ปั จจุ บันกรมวิชาการเกษตรได้ จัดเร่ งทาสวนกาแฟต้ นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน
ชุมพร ระนอง รวมกว่า 20-25 แปลง เพื่อให้ เกษตรกรชาวสวนกาแฟในพื้นที่เข้ ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตกาแฟของตนเอง พร้ อมส่งเสริมให้ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้ าถึงเทคโนโลยีการผลิตกาแฟที่มี
ประสิทธิภาพด้ วย2
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในปี 2560 จะมีเนื้อที่เพาะปลูก
กาแฟประมาณ 181,092 ไร่ และผลผลิตประมาณ 27,791 ตัน ลดลงจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 2.75 และ 8.16
ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้ าในภาคใต้ ส่วนมากได้ โค่นต้ นกาแฟเพื่ อหันไปปลูกพื ช
เศรษฐกิจอื่นที่สร้ างรายได้ สูงกว่ า อาทิ ยางพารา และปาล์มนา้ มัน ในขณะที่พ้ ื นที่ปลูกกาแฟพั นธุ์อาราบิก้าทาง
ภาคเหนือมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจู งใจ และได้ รับความนิยมจากผู้ท่ชี ่ ืนชอบการ
ดื่มกาแฟมากกว่า นอกจากนั้น ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกกาแฟโรบัสต้ าในภาตใต้ ในปี 2553 ยังมีแนวโน้ มลดลง
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในภาคใต้ เปลี่ยนแปลงไป ฝนทิ้งช่วง และอากาศร้ อนจัดในช่วงกาแฟออกดอก ผลอ่อน
จึงได้ รับความเสียหาย
- การประมง
มูลค่า GPP การประมง ณ ราคาปี ฐาน 2556

2552

2

2553

2554

2555

2556

ข้ อมูลเพิ่มเติมจากเวบไซต์ http://www.cai.ku.ac.th/news/knowladge/coffee/CO06.pdf.
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (OSM Andaman)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่งั อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) พ.ศ.2557-2560

117

ที่มา : รวบรวมและประมาณการโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากแผนภาพแสดงทิศทางการเปลี่ ยนขี ดความสามารถในการผลิ ตสิ นค้ าด้ านประมง ของกลุ่ ม
จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ แล้ ว พบว่า ระดับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันอยู่ในเกณฑ์เติบโตใน
แบบค่อยเป็ นค่อยไปมาโดยตลอด สอดคล้ องกับผลผลิตประมงของภาคใต้ ซ่ึงขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2551 โดย
มีอัตราการขยายตัวของ GPP ณ ราคาประจาปี ประมาณร้ อยละ 2.3 และร้ อยละ 4.6 ในปี 2551 และ 2552
ตามลาดับ เทียบกับที่หดตัวร้ อยละ 4.4 ในปี 2550 เนื่องจากการขยายความต้ องการในตลาดต่างประเทศที่เพิ่ม
มากขึ้น มีปริมาณสัตว์นา้ ขึ้นท่าเทียบเรือประมงเพิ่มขึ้นจาก 315,22 ล้ านตันในปี 2549 เป็ น 323,404 ล้ านตัน
ในปี 2552 กลุ่มภาคใต้ ชายแดนมีมูลค่าการผลิตสูงที่สุดในภาคใต้ คิดเป็ นร้ อยละ 42.5 ของมูลค่าประมงทั้งภาค
กลุ่มภาคใต้ ฝังอันดามันและภาคใต้ ฝ่ังอ่าวไทย มีสดั ส่วนอยู่ท่รี ้ อยละ 33.8 และ 23.7 ตามลาดับ
แม้ ว่าข้ อมูลศักยภาพเศรษฐกิจด้ านการเกษตรข้ างต้ น จะสะท้อนพื้นฐานโครงสร้ างเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันได้ ในระดับหนึ่งนั้น แต่หากนารายได้ ของประชากรในภาคการเกษตร และนอก
ภาคการเกษตรมาเปรียบเทียบในเบื้องต้ นจะพบว่ามีความเหลื่อมลา้ ที่ค่อนข้ างชัดเจน กล่าวคือ ความแตกต่าง
ทางด้ านรายได้ ของประชากรภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร แสดงถึงความจาเป็ นในการเชื่อมโยงศักยภาพด้ าน
เกษตรกรรมกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้ างสมดุลแก่ฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดต่อไป
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แผนภาพ : แสดงความแตกต่างของรายได้ประชากร และรายได้เกษตรกร
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน

ที่มา: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง

แผนภาพ : แสดงทิศทางการเปลีย่ นแปลงมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ณ ราคาคงทีป่ ี 2531
ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2551 – 2556
มูลค่า GPP ภาคการเกษตร ณ ราคาปี ฐาน 2531

ที่มา: รวบรวมและประมาณการโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเติบโตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเป็ นผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาสินค้ าเกษตร มิได้ มี
สาเหตุมาจากขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรที่เพิ่ มขึ้นแต่ อย่างใด อีกทั้งด้ วยลั กษณะความผันผวนของ
ราคาสินค้ าเกษตร และลักษณะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งยากแก่การคาดการณ์คุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ “ความยั่งยืน” และ “เสถึยรภาพในการพัฒนา” นั้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอัน
ดามันจึงตระหนักถึงการเชื่อมโยงพื้ นฐานความสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม กับภาคธุ รกิจที่จังหวัดต่ างๆ ในกลุ่ ม
จังหวัดนี้มีศักยภาพ และเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่นที่สุด คือ การท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการต่างๆ
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 ภาพรวมศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่ อันดามัน
แผนภาพ : แสดงทิศทางการเจริญเติบโตของมูลค่าผลผลิตจากธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
ณ ราคาประจาปี และราคาคงที่ ของกลุ่มจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้

มูลค่า GPP จากธุรกิ จโรงแรมและร้านอาหาร ณ ราคา
ประจาปี

มูลค่า GPP จากธุรกิ จโรงแรมและร้านอาหาร ณ ราคา
คงที่

ที่มา: รวบรวมและประมาณการโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กราฟแสดงทิศทางการเจริ ญเติบโตของมู ลค่ าผลผลิ ตจากธุรกิจร้ านอาหาร และโรงแรมในกลุ่ ม
จังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ คือ หลักฐานยืนยันศักยภาพในเบื้องต้ นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามัน แม้ ว่าจะนา
ปัจจัยเรื่องความผันผวนของราคาผลผลิตมาพิจารณาหรือไม่กต็ าม ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาตใต้ ฝ่ังอันดามัน
กาลังมีแนวโน้ มเติบโตอย่างชัดเจน
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แผนที่ : แสดงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดในภาคใต้

ที่มา : นามาจาก “ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ” ภายใต้ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ ฝ่ั งอั นดามั น มี ฐานทรั พยากรการท่ องเที่ ยวที่หลากหลายและมี ศั กยภาพสู ง
โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ ือเสียงติดอันดับโลก และได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ จึงควรรักษาความมีช่ ือเสียงและเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะ
การเพิ่มบทบาท “ICT City” ของภูเก็ตสู่การเป็ น “ฐานอุตสาหกรรมความรู้” พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ
ด้ านการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับธุรกิจ MICE และ Marina เพื่อเสริม
บทบาทด้ านการเป็ น “เมืองนันทนาการ” เพื่อเพิ่มจุ ดขายแก่ก ลุ่ มนัก ท่อ งเที่ยวคุณ ภาพที่มีร ายได้ สูง รวมทั้ง
การพั ฒ นาพัง งา ให้ เ ป็ นศู น ย์ก ลางการท่อ งเที่ ย วแบบ Long Stay กระบี่เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวอนุ รั กษ์
คุณภาพสูง ตรังเป็ นการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รั กษ์ และระนองเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ ด้ วยการพั ฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ เพี ยงพอและได้ มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนส่งสาธารณะและการ
ควบคุมมลภาวะด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น เพื่ อเสริ มบทบาทสู่การเป็ นเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของโลก ทั้งนี้ กระทรวง
การท่องเที่ยวฯ ได้ วางแผนกาหนดศักยภาพของพื้ นที่ท่องเที่ยว โดยวิเคราะห์ จาก Demand Side (จานวนและ
รายได้ จากการท่องเที่ยว) Supply Side (โครงสร้ างพื้นฐาน) เพื่อกาหนดแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็ น 3 กลุ่ม
คือ L (ศักยภาพสูง) M (ศักยภาพปานกลาง) L (ศักยภาพต่า) โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันติด
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อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง 3 จังหวัดคือ ภูเก็ต กระบี่และพังงา ส่วนจังหวัดตรั งและระนอง อยู่ใน
กลุ่มที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวปานกลาง และต่าตามลาดับ (ดังปรากฏตามแผนภาพด้ านล่าง)

แผนภาพ : แนวทางการกาหนดศักยภาพของพื้ นทีท่ ่องเทีย่ วตามกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดย
วิเคราะห์จากทั้งปัจจัยเชิงอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side)3

นอกเหนือจากข้ อมูลศักยภาพเชิงพื้นที่ กล่าวได้ ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์จากธุรกิจร้ านอาหารและโรงแรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝ่ังอันดามันเป็ นหนึ่งในฐานทางการท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังจะเห็นได้ จากสถิติ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ธุรกิจร้ านอาหารและโรงแรมที่ สศช. ได้ รวบรวมต่อไปนี้

3

จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย
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