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ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

 สถานการณด์า้นเศรษฐกิจ 

 ภาพรวมสถานการณปั์จจุบนัดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านอันดามัน เมื่อพิจารณารายสาขา

เศรษฐกิจหลักจะเหน็ว่าโดยรวมมาจาก 2 สาขาหลักคือ สาขาเกษตรกรรม และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 

รวมกันแล้วมีมูลค่าเกือบร้อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม โดยมาจากสาขาเกษตรกรรมมากที่สุด      

ถึงเกอืบร้อยละ 30 รองลงมาคือ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร อกีเกือบร้อยละ 20 ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าโครงสร้าง

การผลิตของกลุ่มจังหวัดมาจากสาขาเกษตร เมื่อพิจารณารายจังหวัด จะเหน็ว่าโครงสร้างของจังหวัดแบ่งได้

เป็น 2 ส่วนคือ จังหวัดภูเกต็เพียงจังหวัดเดียวที่โครงสร้างการผลิตมาจากสาขาบริการหรือสาขาโรงแรมและ

ภัตตาคาร ซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 45 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี และจังหวัด

ตรัง มาจากสาขาเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด และจังหวัดระนอง มาจากสาขา

เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 21 และสาขาประมงอีก ประมาณร้อยละ 29 ซ่ึงสอดคล้องกับการมีงานท า        

ที่ท  างานอยู่ในสาขาเกษตรกรรมถึง ประมาณร้อยละ 45 ใน 4 จังหวัดและภเูกต็ท างานอยู่ในสาขาโรงแรมและ

ภัตตาคารถึงร้อยละ 31 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในสาขาการบริการ 

 การขยายตัวของเศรษฐกจิในพ้ืนที่ภาคใต้ด้านอันดามันในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน

เฉล่ียประมาณร้อยละ 5.5 ต่อปี อัตราการขยายตัวสูงกว่าในระดับประเทศที่มีการขยายตัวเฉล่ียอยู่ที่ประมาณ 

ร้อยละ 4.6 ต่อปี และภาคใต้มีการขยายตัวเฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.3 ต่อปี สาขาที่มีการขยายตัวอย่าง

เด่นชัด คือสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ระดับประเทศมีการขยายตัวเฉล่ียอยู่ที่ ร้อยละ 6.6 ต่อปี ส่วนภาคใต้

และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกมีการขยายตัวเฉล่ียใกล้เคียงกันโดยขยายตัวเฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 

11.8 ต่อปี จังหวัดภเูกต็มีการขยายตัวโดยภาพรวม เฉล่ียต่อปีมากที่สุด ถึงกว่าร้อยละ 7 และมีสัดส่วนรายได้

จากสาขาโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุดโดยมีสัดส่วนถึง เกือบร้อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด หรือ

คิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 54 และร้อยละ 80 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ในสาขาโรงแรมและภัตตาคารของภาคใต้ 

และของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตก จังหวัดตรังมีการขยายตัวน้อยที่สุดเพียงประมาณร้อยละ 3 ต่อปี

เทา่นั้น ด้านสาขาอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านอันดามันขยายตัวสูงกว่าระดับประเทศเลก็น้อย 

โดยขยายตัวเฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.3 ต่อปี ด้านการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดพังงามีการขยายตัว

ค่อนข้างสูงมากโดยมีการขยายตัวจากปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 เฉล่ียมากกว่าร้อยละ 40 ต่อปี แต่

มูลค่าและสดัส่วนด้านสาขาโรงแรมและภัตตาคารของจังหวัดพังงายังมีค่อนข้างน้อย คือมีสัดส่วนประมาณร้อย

ละ 7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดหรือคิดเป็นร้อยละ 0.6, 4.5 และ 6.7 ของมูลค่าในสาขาโรงแรมและ

ภัตตาคารของประเทศ,  ภาคใต้และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านอันดามันตามล าดับ ในขณะที่สาขาการท่องเที่ยว

ของจังหวัดระนองมีมูลค่าค่อนข้างน้อยมาก และมีการขยายตัวเฉล่ียต่อปีเพียงร้อยละ1.6 และมีสัดส่วน เพียง 

0.4 ของมูลค่าในสาขาโรงแรมและภัตตาคารของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านอนัดามันเทา่นั้น 
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ตาราง : ภาพรวมดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั อา้งอิงจาก 

ขอ้มูลมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมรายจังหวดั (Gross Provincial Product : GPP) ปี พ.ศ. 2553 - 2556 

พ้ืนที่วิเคราะห์ 

ปี 2553 ปี 2554 

มูลค่า GDP 

(ลา้นบาท) 

ประชากร 

(คน) 

GDP/ประชากร 

(บาท) 

มูลค่า GDP 

(ลา้นบาท) 

ประชากร 

(คน) 

GDP/ประชากร 

(บาท) 

จงัหวดัภูเก็ต 186,792 345,067 541,320 205,085 353,847 579,586 

จงัหวดัระนอง 87,035 183,079 475,395 89,220 183,849 485,289 

จงัหวดัพงังา 155,747 253,112 615,328 176,011 254,931 690,426 

จงัหวดักระบี ่ 159,548 432,704 368,723 195,943 438,039 447,318 

จงัหวดัตรงั 122,922 622,659 197,414 142,345 626,708 227,131 

กลุ่มอนัดามนั 712,044 1,836,621 387,692 808,604 1,857,374 435,347 

ประเทศไทย 1,089,270 63,878,267 170,522 1,322,952 64,076,033 206,465 

อนัดามนั/ไทย 6.53% 2.87% 2.27% 6.11% 2.89% 2.11% 

 

พ้ืนที่วิเคราะห์ 

ปี 2555 ปี 2556 

มูลค่า GDP 

(ลา้นบาท) 

ประชากร 

(คน) 

GDP/ประชากร 

(บาท) 

มูลค่า GDP 

(ลา้นบาท) 

ประชากร 

(คน) 

GDP/ประชากร 

(บาท) 

จงัหวดัภูเก็ต 229,753 360,905 636,602 250,952 369,522 679,126 

จงัหวดัระนอง 86,176 182,648 471,814 83,371 174,776 477,016 

จงัหวดัพงังา 176,011 257,493 683,556 168,178 259,420 648,284 

จงัหวดักระบี ่ 195,943 444,967 440,354 185,099 450,890 410,519 

จงัหวดัตรงั 119,650 631,920 189,343 185,099 363,043 509,854 

กลุ่มอนัดามนั 807,553 1,877,933 430,022 872,699 1,617,651 539,485 

ประเทศไทย 1,322,952 64,456,695 205,246 1,469,489 64,785,909 226,822 

อนัดามนั/ไทย 6.10% 2.91% 2.09% 5.93% 2.49% 2.38% 

ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2558 

 จากข้อมูลสภาพเศรษฐกจิส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยรวม พบว่า สถานะทางเศรษฐกิจ

โดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขยายตัวมาอย่างต่อเน่ือง มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี 2555  

โครงสร้างภายในอยู่ในเกณฑ์ไม่สมดุลย์ กล่าวคือ จังหวัดภูเกต็ยังเป็นกลไกส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ให้แก่กลุ่มจังหวัดฯ ซ่ึงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (Gross Provincial Product) คิดเป็น ร้อยละ 36.52 

ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด (Gross Regional Product) โดยรวม และเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์

จังหวัดเฉล่ียต่อหัว (GPP Per Capita) อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มอย่างเหน็ได้ชัด โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เม่ือเปรียบเทยีบกับจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดน้ี คือ จังหวัดตรัง ซ่ึงมีจ านวนประชากรคิด

เป็นร้อยละ 36.30 ของจ านวนประชากรทั้งกลุ่มจังหวัด แต่กลับมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดคิดเป็น

สัดส่วนเพียงร้อยละ 23.16 ลักษณะของเศรษฐกิจแบบโตเด่ียวเช่นน้ีเป็นสิ่งสะท้อนถึงความจ าเป็นต่อการส่งเสริม

เพ่ือยกระดับศักยภาพในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดให้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้ น และลด
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สัดส่วนการกระจุกตัวของรายได้ระหว่างจังหวัดในกลุ่ม บนพ้ืนฐานของศักยภาพที่โดดเด่นในการเป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติที่ได้รับสมญานามว่า “มรกตเมืองใต้”   

 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ส.ค. 56 ซ่ึงเปิดเผยโดยส านักยุทธศาตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กลับเลง็เหน็ความส าคัญของภาคธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการ ในฐานะกลไกหลักที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ได้อย่างย่ังยืน และ

สมดุลย์ โดยระบุเป้าหมายในการแบ่งกลุ่มอนัดามันให้ประกอบไปด้วย ภเูกต็ ระนอง ตรัง กระบ่ี และพังงาน้ัน มิใช่

ด้วยเพ่ือเหตุผลด้านเกษตรกรรม เน่ืองจากโครงสร้างทางการเกษตรของจังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มค่อนข้างมีความ

แตกต่าง แต่ต้องการวางยุทธศาสตร์ให้กลุ่มจังหวัดฯ น้ี เป็น ‘Andaman Paradise’ หรือ ‚มรกตเมืองใต‛้ ที่มีจุด

ขายด้านการท่องเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ด าน า้ ปีนผา เป็นต้น 

โดยมี จ.ภูเกต็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันในนาม “ไข่มุกอันดามัน” และศูนย์กลางธุรกิจ

บริการช้ันน า ส าหรับ จ.พังงา จ.กระบ่ี และ จ.ตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งด าน า้ระดับ

โลก ส าหรับ จ.ระนอง เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพมีน า้แร่เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ 

ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อหัว และจ านวน

ประชากรรวมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ณ ราคาตลาด 

 

พื้ นท่ีวิเคราะห ์ 2553 2554 2555  2556 

Gross Domestic 

Product(GDP) 
10,104,821 11,153,068 12,221,417 14,306,157 

GDP Per capita (Baht) 150,118 150,003 160,492 165,449 

Population (1,000 persons) 67,313 78,459 880,126 943,549 

กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั   
 

 

Gross Regional 

Product(GRP) 
260,425 279,430 325,113 450,267 

GRP Per capita (Baht) 141,122 180,235 2,555  28,906 

Population (1,000 persons) 1,845 331,235 12,221,417 13,556,134 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้สรุปสถานการณ์การพัฒนา

ภาคของภาคใต้โดยพ้ืนฐานว่า เศรษฐกิจของภาคใต้มีขนาดค่อนข้างเลก็ใกล้เคียงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคเหนือ ซ่ึงเลก็กว่าภาคกลางเกือบ 7 เท่า โดยในปี 2555 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ประกอบด้วย จ.กระบ่ี จ.ภเูกต็ 

จ.พังงา จ.ระนอง และ จ.ตรัง) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.52 และมีมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ทุกจังหวัดคิดเป็นเพียงร้อยละ 9.75 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงภาคตะวันออกในช่วงปีเดียวกัน มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 

และร้อยละ 16.14 ของมูลค่า GDP ของประเทศ   ตามล าดับ 
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แผนภาพ : แสดงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจของกลุ่มภาคใตฝั้ง่อนัดามนั (ปี 2551-2556) 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน ชายแดน GRP ภาคใต้ 
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กลุ่มภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีโครงสร้างการผลิตพ่ึงพาบริการและการเกษตรเป็นหลัก    

- ภาคบริการที่ส าคัญ คือ การทอ่งเที่ยว ซ่ึงมีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

- ภาคเกษตรที่ส าคัญ คือ ปาล์มน า้มัน  และยางพารา  

- ภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเกษตรขั้นต้น มีมูลค่าต ่า  
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อันดามัน อ่าวไทย ชายแดน 

สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกจิกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

เกษตร อตุสาหกรรม การค้า บริการ อ่ืนๆ 
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ตาราง : มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ณ ราคาประจ าปี 

 
ที่มา : ส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 

 โดย ส านักนายกรัฐมนตรี 

 อน่ึง ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ส.ค. 58 ซ่ึงเปิดเผยโดยส านักยุทธศาตร์และการวางแผนพัฒนา

พ้ืนที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นความส าคัญของภาคธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนในฐานะสาขายุทธศาสตร์ที่จะยกระดับ

ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ได้อย่างย่ังยืน และสมดุลย์ โดยระบุเป้าหมายในการแบ่งกลุ่มอันดามันให้

ประกอบไปด้วย ภเูกต็ ระนอง ตรัง กระบ่ี และพังงาน้ัน มิใช่ด้วยเพ่ือเหตุผลด้านเกษตรกรรม เน่ืองจากโครงสร้าง

ทางการเกษตรของจังหวัดต่างๆ ภายในกลุ่มค่อนข้างมีความแตกต่าง แต่ต้องการวางยุทธศาสตร์ให้กลุ่มจังหวัดฯ 

น้ี เป็น ‘Andaman Paradise’ หรือ ‚มรกตเมืองใต‛้ ที่มีจุดขายด้านการท่องเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู่

เกาะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ด าน า้ ปีนผา เป็นต้น โดยมี จ.ภเูกต็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่ว

โลกรู้จักกนัในนาม “ไข่มุกอนัดามัน” และศูนย์กลางธุรกจิบริการช้ันน า ส าหรับ จ.พังงา จ.กระบ่ี และ จ.ตรัง เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งด าน า้ระดับโลก ทั้งน้ี ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพในส่วนต่อไปจะ

สะท้อนให้เหน็ถึงประเดน็ศักยภาพ และประเดน็ปัญหาทั้งทางเศรษฐกจิและสังคมที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
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 ภาพรวมศกัยภาพดา้นการเกษตรของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

ตาราง : แสดงมูลค่าผลิตภณัฑภ์าคการเกษตร (เพาะปลูก ปศุสตัว ์ป่าไม ้และเลี้ ยงสตัว)์ ณ 

ราคาประจ าปี ของ กลุ่มจงัหวดัในภาคใตร้วม 3 กลุ่มจงัหวดั 

   

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

มูลค่าการผลิดตด้านการเกษตร ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคการเกษตรยังเป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยในปี 2556 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปีไว้เท่ากับ    

3 แสนล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ณ ราคาประจ าปี)  สิ้นค้า

การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ยางพารา  ปาล์มน า้ม้ัน และประมง โดยผลผลิตยางพารา และปาล์มน า้มันคิดเป็น

ร้อยละ 74 และร้อยละ 93  ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ตามล าดับ  ซ่ึงก้าวหน้าจากปี 2555 ที่ผ่านมา

ประมาณร้อยละ 18.24 อย่างไรกต็ามมูลค่าดังกล่าวยังเป็นสัดส่วนที่ต ่ากว่าหากเปรียบเทยีบกับมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดอื่นในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซ่ึงมี

ผลผลิตภาคการเกษตร ณ ราคาประจ าปี (ปี 2556) ประมาณ 4 แสนล้านบาท โดยมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ีคิดเป็นเพียงร้อยละ 26.3 ของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ของประเทศในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

แม้ว่าสัดส่วนด้านมูลค่าผลผลิตข้างต้น จะไม่สะท้อนความส าคัญด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัด

ต่อภาพรวมของประเทศไทยอย่างชัดเจนนัก แต่กล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นหน่ึงในพ้ืนที่

-  ภาคเกษตร ปี 2556  มมูีลค่าการผลิต 

3.0 แสนล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 27.5 

ของ GRP หรือร้อยละ 21 ของ GDP 

สาขาเกษตร 

- สนิค้าเกษตรส าคญั ได้แก่ ยางพารา 

ปาล์มน า้มนั และประมง  โดยผลผลิต

ยางพารา และปาล์มน า้มนัคดิเป็นร้อย

ละ 74 % และ 93% ของผลผลิต

รวมทั้งประเทศ ตามล าดบั 

- รปูแบบการผลิตและแปรรปูขั้นต้น 

ประสทิธภิาพการผลิตต ่าผลผลิตต่อไร่

ยางพารามแีนวโน้มลดลงจากช่วงที่ผ่าน

มา ขณะที่ผลผลิต  ต่อไร่ปาล์มน า้มนั

เร่ิมมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา

ซึ่งบางจงัหวัดใกล้เคยีงกบัประเทศ

มาเลเซีย 
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หลักที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าส่งออกยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน า้มัน และไม้ผลต่างๆ ที่ส าคัญของ

ประเทศไทย โดยมีจังหวัดตรัง กระบ่ี และพังงา เป็นจังหวัดที่มีบทบาทด้านเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด 

ในขณะที่จังหวัดระนองให้ความส าคัญกบัการประมง และการเพาะปลูก-เล้ียงสตัว์ในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกนั  

ภาคการเกษตร 

 ด้านการผลิตทางการเกษตร จากการที่พืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้าน          

อันดามันประกอบด้วย ยางพาราและปาล์มน ้ามัน จากข้อมูลพ้ืนที่ภาคใต้มีพ้ืนที่รวมประมาณ 44 ล้านไร่    

เป็นเน้ือที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 26 เน้ือที่ถือครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 43 และเน้ือที่นอก

การเกษตรอกีประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่รวม และอยู่ในพ้ืนที่กลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ด้านอันดามัน ประมาณ 

11 ล้านไร่ เป็นเน้ือที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 34 เน้ือที่ถือครองทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 37 และเน้ือที่

นอกการเกษตรอกีประมาณร้อยละ 29 ของพ้ืนที่รวม ซ่ึงในเน้ือที่ถือครองทางการเกษตรได้ปลูกไม้ผลและ  ไม้

ยืนต้นไปเป็นจ านวน กว่าร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ถือครองทางด้านการเกษตร ซ่ึงหมายถึงได้ปลูกพืชไปแล้วเกือบ

เตม็พ้ืนที่ ดังน้ันโอกาสในการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเกษตรหลัก คือปาล์มน ้ามันและยางพาราจึงเป็นไปได้ยาก

เน่ืองจากการใช้พ้ืนที่ไปแล้วเกือบเตม็จ านวน ดังน้ันผลผลิตที่ได้ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากการปลูกพืชชนิดหน่ึง

ไปเป็นอีกชนิดหน่ึง ซ่ึงกเ็หน็จากในช่วง 2 ปีหลังเมื่อราคายางสูงขึ้ นเป็นกิโลกรัมละกว่า 100 บาท ชาวสวนก็

หันไปปลูกยางมากขึ้น 

         ภาคเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันมีมูลค่าการผลิต 90,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 26.3 ของ GRP สาขาเกษตรของภาคใต้  สินค้าเกษตรส าคัญ ได้แก่ ปาล์มน า้มัน ยางพารา โดยผลผลิต

ปาล์มน า้มัน 4.13 ล้านต้น หรือร้อยละ 37.5 และยางพารา 0.71 ล้านต้น หรือร้อยละ 25.6 ของผลผลิต

รวมทั้งภาค  การผลิตยางพาราและปาล์มน า้มันมีประสิทธิภาพต ่าโดยผลผลิตต่อไร่ยางพาราไม่เปล่ียนแปลง

นานนับสบิปี ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ปาล์มน า้มันต ่ากว่ามาเลเซียกว่า 2 เทา่ 

- ยางพารา 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหน่ึง และเป็นผู้ผลิตยางสังเคราะห์อันดับที่ 10 

ของโลก โดยในปี 2556 มีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 22.18 ล้านไร่ แหล่งผลิตหลัก

อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 9.6 ล้านไร่ หรือร้อยละ 79.3 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ให้

ผลผลิตแล้วของประเทศ และมีผลผลิตประมาณร้อยละ 79.5 ของผลผลิตทั้งประเทศ ทั้งน้ี จังหวัดที่มีพ้ืนที่ 

ปลูกยางพารามากที่สดุ ได้แก่ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี (1.7 ล้านไร่) สงขลา (1.2 ล้านไร่) นครศรีธรรมราช (1.2 

ล้านไร่) ตรัง (1.1 ล้านไร่) ยะลา และนราธวิาส (0.9 ล้านไร่) ตามล าดับ 
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แผนที ่: แหล่งผลิตยางพาราทีส่ าคญัของประเทศไทย 

 

 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกจิการเกษตร โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ 

 

ตาราง : แสดงเนื้ อที ่ผลผลิต และความสามารถในการผลิตยางพารา 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี 2556 

 

        
 

จากข้อมูลสถิติการเกษตรล่าสดุ ปี 2556 พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพใน

การผลิตยางพาราใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียของประเทศ โดยมีจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีบทบาทส าคัญ และมี

ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 259 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งน้ี นอกเหนือจากศักยภาพด้านการผลิตแล้วน้ัน การเป็นฐานการ

ผลิตยางพาราของประเทศยังมีความส าคัญเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุด

ของโลก และมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึนทุกปีอกีด้วย  

อย่างไรกต็ามผลผลิตยางส่วนใหญ่มาจากกลุ่มภาคใต้ชายแดน  ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตรวมกัน

คิดเป็นสดัส่วนร้อนละ 37. 75 ของผลผลิตรวมทั้งภาคใต้ และรองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คิด

เป็นร้อยละ 36.92 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันคิดเป็นร้อยละ 25.13 ตามล าดับ นอกจากน้ัน ต้นทุน

การแปรรูปยางขั้นต้นของไทยยังสูงกว่าประเทศคู่แข่งขันอย่างเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม 

เน่ืองจากมีต้นทุนทางด้านค่าจ้างแรงงาน และค่าขนส่งที่สูงกว่า อีกทั้งโครงสร้างการปลูกยางของไทยส่วนใหญ่
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เป็นเกษตรกรรายย่อย ซ่ึงจะต้องพ่ึงพาการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้มีความสมบูรณ์ และเติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

- ปาลม์น ้ ามนั 

แผนที ่: แหล่งผลิตปาลม์น ้ ามนัทีส่ าคญัของประเทศไทย  

 
 

ปาล์มน า้มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหน่ึง ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนช้ืน อยู่ใกล้เส้น

ศูนย์สูตร ดังน้ันปาล์มน า้มันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศ บริเวณพ้ืนที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัด

กระบ่ี สรุาษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ทั้งน้ีเน่ืองจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน า้มันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น 

เช่น  ยางพาราและการท านาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการเปล่ียนพ้ืนที่

ปลูกปาล์มทั่วประเทศ คาดว่าปริมาณความต้องการ น า้มันปาล์มภายในเพ่ิมขึ้นมาก ทั้งน้ีเพราะราคาน า้มันปาล์ม

ในตลาดโลกมีแนวโน้มสงูขึ้น 
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน า้มัน คิดเป็นร้อยล่ะ 31.5 ของทั้งประเทศ

และมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 35.88 ของผลผลิตทั้งประเทศ  โดยปลูกมากในจังหวัดกระบ่ีและมีแนวโน้มเพ่ิม

สงูขึ้น 

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน า้มันอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากรัฐบาล

ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มเพ่ือน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนในสถานการณ์

ที่ราคาน า้มันมีแนวโน้มการเคล่ือนไหวสงูข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยปริมาณผลผลิตปาล์มน า้มันของประเทศไทยคิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 4 ของผลผลิตรวมทั้งโลก ซ่ึงสงูเป็นอนัดับ 4 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย

และไนจีเรีย ผลผลิตดังกล่าวคิดเป็นเพียง 1 ใน 12 และ 1 ใน 10 ของผลผลิตของประเทศอินโดนีเซีย และ

ประเทศมาเลเซียตามล าดับ โดยในปี 2554 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน า้มันรวม 3,569,101 ไร่ พ้ืนที่ให้ผล

ผลิตรวม 3,291,092 ไร่ มีผลผลิตรวม 9.65 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ 

ส่วนผลผลิตจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คิดเป็นร้อยละ33.7 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ ส าหรับ

ผลผลิตต่อไร่ของภาคใต้เฉล่ียประมาณ 2,567 กก. ต่อไร่ ซ่ึงต ่ากว่าประเทศมาเลเซียที่มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่

เท่ากับ 3,405 กก. ต่อไร่
1
 หากเปรียบเทยีบเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ัน พบว่า จังหวัดกระบ่ี

คือฐานการผลิตปาล์มน า้มันที่ส าคัญที่สุด โดยมีเน้ือที่ให้ผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76 ของเน้ือที่

ให้ผลทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดฯ และมีจ านวนผลผลิตต่อไร่สงูกว่าจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มอย่างเหน็ได้ชัด 

ส าหรับสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการใช้ปาล์มน ้ามันล่าสุดปี พ.ศ. 2556 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ส านักงานภาคใต้) คาดว่าผลผลิตปาล์มยังคงมีไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของโรงงานสกดัน า้มันปาล์มที่จะท าการผลิตให้เตม็ก าลังการผลิต เน่ืองจากประสบปัญหาภัยแล้งอย่าง

ต่อเน่ือง ท าให้ผลผลิตปาล์มน า้มันลดน้อยลง และส่งผลให้ความต้องการใช้ลดตามลงไปด้วยเช่นกัน ราคา

ปริมาณผลปาล์มน า้มันทั้งทะลายที่เกบ็เกี่ยวได้มีจ านวนลดลง จากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ผลผลิตต้นปาล์ม

น า้มันที่มีอายุมากมีจ านวนลดลง สืบเน่ืองจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ต้นปาล์มน า้มันที่มีอายุมากใบ

หักโค่นลงมา เน่ืองจากประสบปัญหาภัยแล้ง น า้หนักของทะลายลดลง เกษตรกรใส่ปุ๋ยช้า  ส่งผลให้การออกช่อ

                                                 
1
 ทศิทางการพัฒนาภาคใต้ ภายใต้ระยะเวลาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดย ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ. 
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ดอกผลปาล์มน ้ามันรุ่นใหม่ล่าช้ากว่าปกติ  และเปอร์เซน็ต์ของน ้ามันปาล์มดิบที่โรงงานสกัดได้ไม่ดีนัก ถึง 

แม้ว่าราคาน า้มันปาล์มดิบในตลาดต่างประเทศจะลดลงกต็าม ราคาผลปาล์มน า้มันทั้งทะลายกยั็งคงปรับตัว

เพ่ิมข้ึนเลก็น้อย  เน่ืองจากปริมาณผลผลิตค่อนข้างน้อย  โรงงานมีการแข่งขันการรับซ้ือมาก จึงส่งผลให้ราคา

ผลปาล์มน ้ามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้ ณ แปลงปลูก เพ่ิมข้ึนในทุกจังหวัด  ความต้องการใช้จากการ

ประมาณความต้องการใช้น า้มันปาล์มของโลก พบว่ามีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมขึ้นอัตราร้อย

ละ 7.16 ต่อปี  มีความหมายว่าในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557  มีความต้องการใช้น า้มันปาล์ม จ านวน 41.48 

ล้านตัน เพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวน 53.98 ล้านตัน  โดยในปี 2556 ถึง 2557  ประเทศอินเดียมีความต้องการจ านวน 

6.44 ล้านตัน (14.64%) ประเทศจีนจ านวน 6.03 ล้านตัน (13.71%) ประเทศอินโดนีเซียจ านวน 5.01 ล้าน

ตัน (11.39 %) ประเทศในสหภาพยุโรป จ านวน 4.66 ล้านตัน (10.60 เปอร์เซน็ต์) ส่วนสตอ็กน า้มันปาล์มจะ

เพ่ิมขึ้นในอัตรา 4.88 ต่อปี  คือในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557  มีสตอ็กน า้มันปาล์มคงเหลือ จ านวน3.59 ล้านตัน 

เพ่ิมเป็นจ านวน 4.61 ล้านตัน   ในปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ประเทศมาเลเซียมีสตอ็คน า้มันปาล์ม จ านวน 1.36 

ล้านตัน (29.50 เปอร์เซน็ต์) และรองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย มีจ านวน 0.93 ล้านตัน (20.17 เปอร์เซน็ต์)  

(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา) 

 

- กาแฟ 

แผนที ่: แหล่งผลิตกาแฟที่ส าคญัของประเทศไทย  
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ตาราง : แสดงเนื้ อที ่ผลผลิต และความสามารถในการผลิตกาแฟ 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั ปี 2557 

พื้ นท่ีวิเคราะห ์

กาแฟ (ปี 2557)  

เนื้ อท่ียืนตน้(ไร่) เนื้ อท่ีใหผ้ล(ไร่) ผลผลิต(ตนั) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ระนอง 55,645 55,082 6,500 118 

พงังา 216 177 21 116 

ภูเก็ต N/A  N/A  N/A  N/A  

กระบี ่ 2,070 2,039 310 132 

ตรงั N/A  N/A  N/A  N/A  

อนัดามนั 57,931 57,298 6,831 366 

ภาพรวมประเทศไทย 281,092 259,449 37,791 146 

อนัดามนั/ ประเทศไทย (%) 4.85 4.52 5.53   

ที่มา : หนังสอืสถติกิารเกษตรของประเทศไทยปี 2557 โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

แม้ว่าส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเปิดเผยข้อมูลการเพาะปลูกกาแฟในเพียง 3 ใน 5 

จังหวัดของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันน้ัน แต่ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในประเดน็นี้ คือ สัดส่วน

ความส าคัญของเน้ือที่การเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตที่คิดเป็นร้อยละ 23 ของประเทศ 

อย่างไรกต็าม นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากความไม่

มั่นใจในสถานการณ์การตลาดและราคากาแฟไทย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 

หรืออาฟตา (AFTA) ซ่ึงเร่ิมบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ประกอบกบัราคายางพาราที่อยู่

ในเกณฑ์ต ่าท าให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าในพ้ืนที่ภาคใต้ส่วนหน่ึงตัดสินใจโค่นต้นกาแฟทิ้งแล้วหันไป

ปลูกยางพาราทดแทน ขณะเดียวกนัยังมีบางส่วนหันไปปลูกปาล์มน า้มันด้วย ในปีน้ีคาดว่าพ้ืนที่ปลูกกาแฟของ

ไทยจะลดลงเหลือประมาณ 250,000-300,000 ไร่ จากปีที่ผ่านมาที่มีพ้ืนที่ปลูกรวมกว่า 359,000 ไร่ 

โดยเฉพาะสวนกาแฟโรบัสต้ารายย่อยมีแนวโน้มลดลงและหายไปจากระบบค่อนข้างมาก "ส าหรับผู้ปลูกกาแฟ

อาราบิก้าในพ้ืนที่ภาคเหนือที่มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 30,000-35,000 ไร่ ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจาก

พันธกรณี AFTA เน่ืองจากการผลิตกาแฟอาราบิก้าของไทยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการ  โดย

ผลิตได้ปีละประมาณ 4,000 ตัน ในขณะที่ตลาดมีความต้องการสูงถึงปีละ 8,000 ตัน ดังน้ันผู้ปลูกกาแฟโร

บัสต้าในภาคใต้จะน่าได้รับผลกระทบมากกว่า เพราะอาจมีการน าเข้ากาแฟโรบัสต้าจากเวียดนามและ

อินโดนีเซียเข้ามาตีตลาดภายในประเทศมากขึ้ น ซ่ึงต้นทุนการผลิตของทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวต ่ากว่าของ

เกษตรกรไทยมาก" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว นายมานพ หาญเทวี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีปริมาณผลผลิตกาแฟโรบัสต้าไม่

เพียงพอกับความต้องการเช่นเดียวกัน แต่ละปีไทยมี ความต้องการใช้ประมาณ 60,000-70,000 ตัน แต่

สามารถผลิตได้เพียง 40,000-50,000 ตัน ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือทดแทนส่วนที่ขาด ซ่ึงปีน้ี

ไทยมีการน าเข้าเมลด็กาแฟจากประเทศอาเซียนแล้วกว่า 1,127.38 ตัน คิดเป็นสัดส่วนอาเซียน 97.08% 

ขณะเดียวกันยังมีการน าเข้ากาแฟส าเรจ็รูปกว่า 27.4 ตัน คิดเป็นสัดส่วนอาเซียน 20.03% สินค้ากาแฟไทย

ได้เปรียบในเร่ืองคุณภาพผลผลิตเน่ืองจากมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล ส่วนเวียดนาม
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ได้เปรียบในด้านปริมาณและความหลากหลายของเกรดกาแฟ ซ่ึงมีทั้งเกรดสูงและเกรดต ่าให้เลือก โอกาสที่

ไทยจะแข่งขันได้ต้องใช้เร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า พร้อมสร้างเอกลักษณ์กาแฟไทยให้เทียบเท่ากับ

สากลเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับมากข้ึน "ชาวสวนกาแฟต้องเร่งปรับลดต้นทุนให้ต ่าลงพร้อมเร่งปรับปรุงระบบการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น พัฒนาแปลงปลูกใหม่ ตัดแต่งกิ่งท าสาวต้นกาแฟ เปล่ียนยอดกาแฟพันธุ์

ใหม่ ฟ้ืนฟูต้นกาแฟที่มีอายุมากและให้ผลผลิตต ่า ตลอดจนการให้ปุ๋ยต้องมีความเหมาะสมตามความต้องการ

ของพืชโดยต้องยึดตามหลักวิชาการด้วย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึนและให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพดีและได้

มาตรฐาน ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้จัดเร่งท าสวนกาแฟต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 

ชุมพร ระนอง รวมกว่า 20-25 แปลง เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟในพ้ืนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการผลิตกาแฟของตนเอง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตกาแฟที่มี

ประสทิธภิาพด้วย
2
 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในปี 2560 จะมีเน้ือที่เพาะปลูก

กาแฟประมาณ 181,092 ไร่ และผลผลิตประมาณ 27,791 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 2.75 และ 8.16 

ตามล าดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าในภาคใต้ส่วนมากได้โค่นต้นกาแฟเพ่ือหันไปปลูกพืช

เศรษฐกิจอื่นที่สร้างรายได้สูงกว่า อาทิ ยางพารา และปาล์มน า้มัน ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าทาง

ภาคเหนือมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมากข้ึน เน่ืองจากผลตอบแทนจูงใจ และได้รับความนิยมจากผู้ที่ช่ืนชอบการ

ดื่มกาแฟมากกว่า นอกจากน้ัน ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกกาแฟโรบัสต้าในภาตใต้ในปี 2553 ยังมีแนวโน้มลดลง

เน่ืองจากสภาพภมิูอากาศในภาคใต้เปล่ียนแปลงไป ฝนทิ้งช่วง และอากาศร้อนจัดในช่วงกาแฟออกดอก ผลอ่อน

จึงได้รับความเสยีหาย 

 

- การประมง 

 

                                                 
2
 ข้อมูลเพ่ิมเติมจากเวบไซต์ http://www.cai.ku.ac.th/news/knowladge/coffee/CO06.pdf. 

มูลค่า GPP การประมง ณ ราคาปีฐาน 2556 

2552 2553 2554 2555 2556 
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ที่มา : รวบรวมและประมาณการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

จากแผนภาพแสดงทิศทางการเปล่ียนขีดความสามารถในการผลิตสินค้าด้านประมง ของกลุ่ม

จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้แล้ว พบว่า ระดับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ในเกณฑ์เติบโตใน

แบบค่อยเป็นค่อยไปมาโดยตลอด สอดคล้องกับผลผลิตประมงของภาคใต้ซ่ึงขยายตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2551 โดย

มีอัตราการขยายตัวของ GPP ณ ราคาประจ าปีประมาณร้อยละ 2.3 และร้อยละ 4.6 ในปี 2551 และ 2552 

ตามล าดับ เทยีบกับที่หดตัวร้อยละ 4.4 ในปี 2550 เน่ืองจากการขยายความต้องการในตลาดต่างประเทศที่เพ่ิม

มากขึ้น มีปริมาณสัตว์น า้ขึ้นท่าเทยีบเรือประมงเพ่ิมขึ้นจาก 315,22 ล้านตันในปี 2549 เป็น 323,404 ล้านตัน

ในปี 2552 กลุ่มภาคใต้ชายแดนมีมูลค่าการผลิตสูงที่สุดในภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 42.5 ของมูลค่าประมงทั้งภาค 

กลุ่มภาคใต้ฝังอนัดามันและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 33.8 และ 23.7 ตามล าดับ 

แม้ว่าข้อมูลศักยภาพเศรษฐกิจด้านการเกษตรข้างต้น จะสะท้อนพ้ืนฐานโครงสร้างเศรษฐกจิของ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามันได้ในระดับหน่ึงน้ัน แต่หากน ารายได้ของประชากรในภาคการเกษตร และนอก

ภาคการเกษตรมาเปรียบเทยีบในเบ้ืองต้นจะพบว่ามีความเหล่ือมล า้ที่ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือ ความแตกต่าง

ทางด้านรายได้ของประชากรภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร แสดงถึงความจ าเป็นในการเช่ือมโยงศักยภาพด้าน

เกษตรกรรมกบัการทอ่งเที่ยวเพ่ือสร้างสมดุลแก่ฐานทางเศรษฐกจิของกลุ่มจังหวัดต่อไป 
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แผนภาพ : แสดงความแตกต่างของรายไดป้ระชากร และรายไดเ้กษตรกร 

ของกลุ่มจังหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั  

 
ที่มา: ส านักงานเกษตรและสหกรณจ์ังหวัดระนอง 

 

แผนภาพ : แสดงทิศทางการเปลีย่นแปลงมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ณ ราคาคงทีปี่ 2531 

ของกลุ่มจังหวดัต่างๆ ในภาคใต ้ตั้งแต่ปี 2551 – 2556 

 

 

 
ที่มา: รวบรวมและประมาณการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

การเติบโตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเป็นผลมาจากการเพ่ิมสูงขึ้นของราคาสินค้าเกษตร มิได้มี

สาเหตุมาจากขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรที่เพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด อีกทั้งด้วยลักษณะความผันผวนของ

ราคาสินค้าเกษตร และลักษณะภมิูอากาศที่เปล่ียนแปลงจนกระทั่งยากแก่การคาดการณ์คุณภาพของผลผลิตทาง

การเกษตร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ “ความย่ังยืน” และ “เสถึยรภาพในการพัฒนา” น้ัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน

ดามันจึงตระหนักถึงการเช่ือมโยงพ้ืนฐานความสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรม กับภาคธุรกิจที่จังหวัดต่างๆ ในกลุ่ม

จังหวัดน้ีมีศักยภาพ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด คือ การทอ่งเที่ยวและธุรกจิภาคบริการต่างๆ 

มูลค่า GPP ภาคการเกษตร ณ ราคาปีฐาน 2531 
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 ภาพรวมศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อนัดามนั 

แผนภาพ : แสดงทิศทางการเจริญเติบโตของมูลค่าผลผลิตจากธุรกิจโรงแรมและรา้นอาหาร 

 ณ ราคาประจ าปี และราคาคงที ่ของกลุ่มจังหวดัต่างๆ ในภาคใต ้  

 

 
ที่มา: รวบรวมและประมาณการโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

กราฟแสดงทิศทางการเจริญเติบโตของมูลค่าผลผลิตจากธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรมในกลุ่ม

จังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ คือ หลักฐานยืนยันศักยภาพในเบ้ืองต้นของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แม้ว่าจะน า

ปัจจัยเร่ืองความผันผวนของราคาผลผลิตมาพิจารณาหรือไม่กต็าม   ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอันดามัน

ก าลังมีแนวโน้มเติบโตอย่างชัดเจน 

มลูค่า GPP จากธรุกิจโรงแรมและร้านอาหาร ณ ราคา
คงท่ี 

มลูค่า GPP จากธรุกิจโรงแรมและร้านอาหาร ณ ราคา
ประจ าปี 
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แผนที่ : แสดงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวดัในภาคใต ้

 
ที่มา : น ามาจาก “ทศิทางการพัฒนาภาคใต้” ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่ 11  

โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง 

โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงติดอันดับโลก   และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวระดับ

นานาชาติ จึงควรรักษาความมีช่ือเสียงและเพ่ิมมนต์เสน่ห์ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะ

การเพ่ิมบทบาท “ICT City” ของภูเก็ตสู่การเป็น “ฐานอุตสาหกรรมความรู้” พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ

ด้านการแพทย์และการพยาบาลตลอดจนพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับธุรกิจ MICE และ Marina เพ่ือเสริม

บทบาทด้านการเป็น “เมืองนันทนาการ” เพ่ือเพ่ิมจุดขายแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีรายได้สูง  รวมทั้ง

การพัฒนาพงังา ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบ Long Stay กระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์

คุณภาพสูง ตรงัเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และระนองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐานโดยเฉพาะระบบประปา ระบบขนส่งสาธารณะและการ

ควบคุมมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือเสริมบทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวช้ันน าของโลก ทั้งน้ี กระทรวง

การท่องเที่ยวฯ ได้วางแผนก าหนดศักยภาพของพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยวิเคราะห์จาก Demand Side (จ านวนและ

รายได้จากการท่องเที่ยว) Supply Side (โครงสร้างพ้ืนฐาน) เพ่ือก าหนดแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็น 3 กลุ่ม 

คือ L (ศักยภาพสูง) M (ศักยภาพปานกลาง) L (ศักยภาพต ่า) โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันติด
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อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูง 3 จังหวัดคือ ภเูกต็ กระบ่ีและพังงา ส่วนจังหวัดตรังและระนอง อยู่ใน

กลุ่มที่มีศักยภาพในการทอ่งเที่ยวปานกลาง และต ่าตามล าดับ (ดังปรากฏตามแผนภาพด้านล่าง) 

 

แผนภาพ : แนวทางการก าหนดศกัยภาพของพื้ นทีท่่องเทีย่วตามกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา โดย

วิเคราะหจ์ากทั้งปัจจยัเชิงอุปสงค ์(Demand Side) และอุปทาน (Supply Side)
3
 

 

นอกเหนือจากข้อมูลศักยภาพเชิงพ้ืนที่ กล่าวได้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์จากธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นหน่ึงในฐานทางการท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ดังจะเหน็ได้จากสถิติ

มูลค่าผลิตภัณฑธุ์รกจิร้านอาหารและโรงแรมที่ สศช. ได้รวบรวมต่อไปน้ี 
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 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีาแห่งประเทศไทย 


