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แผนพัฒนาภาคใต้  
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

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 
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ตอนบนมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาเป็น
ระยะทางสั้นๆ และตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียเป็น
ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  ภาคใต้มีพ้ืนที่รวม 37.36  
ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าสายต่างๆ อาทิ แม่น้้า 
กระบุรี และแม่น้้าตาปี ส่วนพื้นที่ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช
ทอดเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส้าหรับด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่เหมาะส้าหรับการเพาะปลูกพืช
ที่ส้าคัญของภาค รวมทั้งมีพ้ืนที่ชุมน้้า ที่ส้าคัญได้แก่ ทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลา  ตลอดจนมี พ้ืนที่เกาะ
กระจายอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของภาค เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะสิมิลัน 
เกาะสุรินทร์ เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น 

1.3 ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของภาคใต้เป็นแบบมรสุมเขตร้อนและมีฝนตกชุก เนื่องจาก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 2,634 มิลลิเมตรต่อปี 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (1,356 มิลลิเมตร/ปี) เหมาะส้าหรับการปลูกพืชเขตร้อน และมีน้้าเพียงพอกับ
การท้าเกษตร 

1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพ้ืนที่ทั้งหมด 37.36 ล้านไร่ มีการจ้าแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
แบ่งเป็น พ้ืนที่ป่าไม้ 9.35 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.0 ของพ้ืนที่ภาค พ้ืนที่ป่าชายเลน 1.28 ล้านไร่ พ้ืนที่ถือ
ครองเพ่ือการเกษตร 18.30 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามัน ประมาณ 16.22 
ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 88.7 ของพ้ืนที่การเกษตร รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผล และพ้ืนที่นา คิดเป็นร้อยละ 3.9 
และ 3.7 ของพ้ืนที่การเกษตรตามล้าดับ 

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.5.1 ดิน ภาคใต้มีดินที่มีปัญหาทางการเกษตร จ้านวน 18.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 49.3 

ของพ้ืนที่ภาค ซึ่งในจ้านวนนี้ เป็นพ้ืนที่ลาดเชิงซ้อน 12.13 ล้านไร่ รวมทั้ง พ้ืนที่ดินเค็ม 1.46 ล้านไร่  
ดินทราย 1.01 ล้านไร่ ดินเปรี้ยวจัด 0.72 ล้านไร่และอ่ืนๆ อีก 3.81 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่บริ เวณ
ชายทะเลและพ้ืนที่ป่าพรุ 
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1.5.2 แหล่งน้ า ภาคใต้มีลุ่มน้้าที่ส้าคัญ คือ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ลุ่มน้้าตาปี และลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีปริมาณน้้าท่า 61,816  
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี กักเก็บน้้าได้ 4,770 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ ร้อยละ 7.7 ของปริมาณน้้าท่ารายปี 

1.5.3 ป่าไม้  มีพ้ืนที่ป่าไม้ 9.35 ล้านไร่ พ้ืนที่ป่าชายเลน ๑.28 ล้านไร่ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
จ้านวน ๐.๑8 ล้านไร่ และชายฝั่งทะเลอันดามัน จ้านวน 1.1 ล้านไร่ ซึ่งพ้ืนที่ป่าชายเลนมีความส้าคัญในการ
เป็นแนวกันคลื่นที่ส้าคัญและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้าบริเวณชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ทรัพยากรป่าไม้ของภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถ้้า น้้าตก และแหล่งธรรมชาติ
ประเภทภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ซ่ึงต้ังอยู่กระจายทั่วทั้งภาค   

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณูปโภค 
2.1 โครงข่ายถนน มีเส้นทาง 4 ช่องจราจรด้านฝั่งอ่าวไทยที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับภาคกลาง

และภาคใต้ชายแดนต่อเนื่องไปยังมาเลเซีย ส่วนเส้นทางคมนาคมฝั่งอันดามันบางช่วง (ระนอง) ยังเป็น 2 ช่อง
จราจร 

2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ-จุดผ่านชายแดนถาวร
สะเดา เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร–ระนอง–พังงา–ภูเก็ต–กระบี่–ตรัง–พัทลุง–สงขลาจนถึงชายแดนไทย (อ้าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา) ระยะทางประมาณ 805 กิโลเมตร และเชื่อมต่อกับทางพิเศษเหนือ-ใต้ สายเหนือ 
เมืองบูกิตกายูฮิตัม ของประเทศมาเลเซีย 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) เชื่อมโยงจากอ้าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานีไปยังชายแดนอ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยเส้นทางจาก
จังหวัดปัตตานีเข้าสู่จังหวัดนราธิวาสเป็น 4 ช่องจราจร และเส้นทางนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 
18 (AH18) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 ที่เมืองรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และทาง
หลวงหมายเลข 43 (สายหาดใหญ่-มะพร้าวต้นเดียว) เชื่อมต่อจากอ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยัง
จังหวัดปัตตานี เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 94.95 กิโลเมตร  

2.1.4 ทางหลวงหมายเลข ๔๔ (สายอ่าวลึก-หินโงก หรือ สายเซาท์เทิร์น) เป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งทะเลอ่าวไทย  
โดยเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่-สุราษฎร์ธานี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 133.17 กิโลเมตร 

2.2 รถไฟ มีแนวเส้นทางหลักจากกรุงเทพฯ–ชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง–หาดใหญ่- 
ปาดังเบซาร์ และเชื่อมต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ และเส้นทางแยกจากชุมทางทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)–
ตรัง เ พ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและประชาชนจากรถไฟสายหลักที่ชุมทางรถไฟทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราชไปยังฝั่งทะเลอันดามันที่สถานีกันตัง จังหวัดตรัง 

2.3 สนามบิน ภาคใต้มีสนามบินนานาชาติ 5 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย และสนามบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนามบินกระบี่ ส้าหรับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_18
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2_18
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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สนามบินภายในประเทศ มี 4 แห่ง ในจังหวัดชุมพร ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีการใช้
ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นจากการเพ่ิมเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่้า และประชาชนให้ความสนใจใน  
การเดินทางโดยเครื่องบินมากข้ึน 

2.4 ท่าเรือ ภาคใต้มีท่าเรือส้าหรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง ในบริเวณพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
ได้แก่ ท่าเรือน้้าลึกสงขลา ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของภาค และท่าเรือขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นท่าเรือ
เอกชนที่ใช้ส้าหรับขนถ่ายแร่ยิปซั่มและแร่โดโลไมต์ไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ส่วนท่าเรือด้าน
ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ท่าเรือน้้าลึกภูเก็ต เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ท่าเรือกันตัง 
จังหวัดตรัง เป็นท่าเรือหลักในการขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์จากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือส่งต่อไปยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์ในอ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และท่าเรือระนอง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยโดย
ปัจจุบันให้บริการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม 

2.5 ด่านชายแดน ภาคใต้มีพรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศเมียนมาบริเวณจังหวัด
ชุมพรและจังหวัดระนอง โดยในจังหวัดระนอง เป็นพรมแดนทางน้้าเชื่อมโยงที่มีการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและ
เดินทางสัญจรทางเรือไปยังเมืองตะนาวศรี พ้ืนที่ตอนล่างของภาคติดกับประเทศมาเลเซียมีด่านชายแดนที่ส้าคัญคือ 
ด่านชายแดนสะเดา ปาดังเบซาร์ และบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา รวมทั้งด่านชายแดนวังประจัน ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงการค้าการเดินทางผ่านแดนระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  ในขณะที่ด่าน
ชายแดนต้ามะลังเป็นด่านทางน้้าที่เชื่อมต่อจังหวัดสตูลกับท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และสามารถ
เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของฝั่งอันดามัน 

2.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการในภาค  ที่ส้าคัญ 
ได้แก่ 

2.6.1 โครงการก่อสร้างทางหลวง บริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร – ระนอง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
142 กิโลเมตร จากระยะทั้งสิ้น 260 กิโลเมตร) และบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนกลาง เชื่อมโยงภาคใต้  
ฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน (สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ 377 กิโลเมตร 
จากระยะทางทั้งสิ้น 648 กิโลเมตร) 

2.6.2 โครงการรถไฟทางคู่ ข่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร อยู่ระหว่างประกวดราคา โดยช่วง
ชุมพร – สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา อยู่ระหว่างน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

2.6.3 โครงการระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  
อยู่ระหว่างข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

2.6.4 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย ออกแบบ
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการศึกษารูปแบบ
การให้เอกชนร่วมลงทุน 

2.6.5 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ จะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2561 
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2.7 บริการสาธารณูปโภค 
2.7.1 ไฟฟ้า ภาคใต้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ 

จังหวัดสงขลา (ก้าลังการผลิต 1,476 เมกกะวัตต์) โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก้าลังการผลิต 
824 เมกกะวัตต์) รวมทั้งโรงไฟฟ้าขนาดกลางทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบี่   
(ก้าลังการผลิต 315 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าพลังน้้าสุราษฏร์ธานี (ก้าลังการผลิต 244 เมกะวัตต์ เขื่อนรัชชประภา) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก้าลังการผลิต 240 เมกกะวัตต์) นอกจากนี้ มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจาก  
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP และ VSPP) กระจายอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช 
ภูเก็ต พังงา และตรัง โดยภาคใต้มีระบบสายส่งรับพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางท้าให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้น 

2.7.2 ประปา ภาคใต้มีการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งให้บริการครอบคลุมในเขตเมือง อย่างไรก็ตาม 
ภาคใต้ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้้าดิบในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมอืงท่องเที่ยวหลัก 

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 

3.1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ 1,075,939 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 7.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หากพิจารณาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ปี ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘) ขนาดเศรษฐกิจภาคใต้มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ลดลงเล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ที่มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.4 

3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้พึ่งพาภาคเกษตร โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 
ยางพารา และปาล์น้้ามัน โดยในช่วงปี 2555 – 2558 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 2.9 ต่อปี ในขณะที่ภาคบริการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคารและขนส่งขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 14.1 ต่อปี 

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคใต้ 

รายการ 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕8 
มูลค่าผลติภัณฑภ์าค      
 มูลค่า (ล้านบาท) 1,021,576 1,021,331 1,038,371 1,019,185 1,075,939 
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ) 9.0  8.3   8.0   7.7   7.9  
 อัตราขยายตัวท่ีแท้จริง (ร้อยละ) 1.2  6.2   5.0   0.1   4.4  
มูลค่าผลติภัณฑภ์าคต่อหัว      
 มูลค่า (บาท/คน/ปี) 141,799 140,760 142,110 138,581 145,355 
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 9.8 -0.7  1.0  -2.5  4.9  
โครงสร้างการผลติ (ร้อยละ)      
 ภาคเกษตร 33.2  29.8   28.0   25.5   22.8  
- เกษตรกรรมฯ 28.9  25.5   24.4   21.4   19.3  
- ประมง 4.3  4.3   3.6   4.1   3.5  

 ภาคอุตสาหกรรม 17.3  16.4   16.3   16.5   16.3  
- เหมืองแร่ฯ 3.9  4.1   4.8   5.1   5.2  
- อุตสาหกรรม 13.4  12.3   11.5   11.4   11.1  
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รายการ 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕8 
 ภาคบริการ 49.5  53.8   55.7   58.0   60.9  
- การค้าส่งค้าปลีก 11.1  10.4   9.8   10.2   10.4  
- ขนส่ง 6.9  7.7   7.7   9.0   9.4  
- อื่นๆ 31.4  35.7   38.2   38.8   41.1  

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของส้านักบัญชีประชาชาติ สศช. 

3.1.3 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้สูงกว่าประเทศ เศรษฐกิจภาคใต้มีอัตรา 
การขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ร้อยละ 3.4 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่
ร้อยละ 2.9 

3.1.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ในระดับสูง โดยปี ๒๕๕8 ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ต่อหัวประชากรของภาคใต้ (GRP Per capita) เท่ากับ ๑45,355 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕4 
ที่มีมูลค่า ๑๔1,799 บาทต่อคนต่อปี โดยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ย
ต่อหัวประชากรเท่ากับ 141,702 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีค่าเท่ากับ ๑๑
9,902 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดภูเก็ตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรสูงสุด 306,779 บาทต่อคนต่อปี 
รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ 217,685 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร
ต่้าสุด 60,497 บาทต่อคนต่อปี 

3.1.5 เศรษฐกิจของภาคใต้ กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.3 และ 16.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ตามล้าดับ 

3.1.6 ภาคเกษตรกรรมและบริการมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ แต่ภาคบริการมี
บทบาทเพิ่มขึ้นในขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง ในปี 2558 ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ 22.9 ลดลงจากร้อยละ 33.2 ในปี 2554 เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของสินค้าเกษตรหลักใน
พ้ืนที่โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้้ามันที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ในปี 2558 ภาคบริการมีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ 60.9 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 49.5 ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง  
ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตน้อยที่สุดในปี 2558 มีสัดส่วนการผลิต 16.3 ลดลงจากร้อยละ 
17.3 ในปี 2554 

3.2 เศรษฐกิจรายสาขา 

3.2.1 ภาคเกษตร 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรภาคใต้มีแนวโน้มลดลง ปี 2558 ภาคใต้มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ณ ราคาประจ้าปี จ้านวน ๒45,875 ล้านบาท ลดลงจาก 339,440 ล้านบาท 
ในปี ๒๕๕๔ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรฯ 207,718 ล้านบาท และสาขาประมง 38,157 ล้านบาท 
สาขาเกษตรฯ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 19.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค อัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ของสาขาเกษตรฯ ร้อยละ 2.8 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 1.2 ซึ่งยางพาราและปาล์มน้้ามันยังเป็นกิจกรรมการเกษตรที่มีบทบาทส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
ส่วนสาขาประมงมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 3.5 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคแต่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36.8 ของ
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มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมงของประเทศ อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) หดตัวร้อยละ 
6.5 มากกว่าระดับประเทศที่หดตัวร้อยละ 5.5  

2) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ในปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
11.86 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 50.8 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ปริมาณผลผลิต 2.59 ล้านตัน หรือ 
59.0 ของผลผลิตทั้งประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 2.86 ล้านไร่ รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดสงขลา 2.08 ล้านไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.84 ล้านไร่ ผลผลิตยางพาราของภาคใต้ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ให้ผลผลิต ในปี 2559 ผลผลิตยางพาราสูงกว่าระดับประเทศ 
แตม่ีแนวโน้มลดลง โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 244 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2555 ที่ 280 กิโลกรัมต่อไร่ 

3) ปาล์มน้ ามัน ปี 2559 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 4.36 ล้านไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 84.0 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งประเทศ มีปริมาณผลผลิต 9.79 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 89.0  
ของผลผลิตทั้งประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 1.15 ล้านไร่  รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ 1.09 ล้านไร่ ผลผลิตปาล์มน้้ามันของภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ให้ผลผลิต 
ในปี 2559 ผลผลิตปาล์มน้้ามันเฉลี่ยต่อไร่ 2,564 กิโลกรัม สูงกว่าระดับประเทศที่ 2,409 กิโลกรัม  
 อย่างไรก็ตามผลผลิตปาล์มน้้ามันเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลงจาก 3,142 กิโลกรัมในปี 2555  

4) ภาคใต้เป็นแหล่งประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ส าคัญ  ภาคใต้มี 
ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและภูเก็ต โดยในปี 2559 
มีปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้ 113,042 ตัน มูลค่า 4,369 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของปริมาณสัตว์น้้า
ของประเทศ และร้อยละ 28.2 ของมูลค่าสัตว์น้้าของประเทศ โดยปริมาณสัตว์น้้าจับได้มากในจังหวัดภูเก็ต 
สงขลา ระนอง และชุมพร ในขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของภาคใต้ ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 918,837 ไร่ ปริมาณผลผลิต 1,755,309 ตัน มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่ส้าคัญในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช 

5) พื้นที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2558 ภาคใต้มี พ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร 18.30 ล้านไร่ ขนาดฟาร์ม 22.19 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งต่้ากว่าระดับประเทศที่ 25.28 ไร่  
ต่อครัวเรือน จังหวัดภูเก็ตที่มีเนื้อที่ถือครองท้าการเกษตรมากที่สุด 53.74 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาจังหวัด
กระบี่ 42.40 ไร่ต่อครัวเรือน และจังหวัดพัทลุงที่มีเนื้อที่ถือครองท้าการเกษตรต่้าสุดของภาค 14.74 ไร่ 
ต่อครัวเรือน 

6) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตรของภาคใต้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 13.8 ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.1 โดยพ้ืนที่ชลประทานภาคใต้ 
2.52 ล้านไร่ หรือ ร้อยละ 8.0 ของพ้ืนที่ชลประทานประเทศ จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร
สูงสุดร้อยละ 46.0 รองลงมาจังหวัดสงขลาร้อยละ 25.6 

3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 

1) อุตสาหกรรมของภาคใต้อยู่ ในภาวะชะลอตัว โดยในปี ๒๕๕8 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 174,880 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีมูลค่า 176,713 ล้านบาท 
โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม 119,448 ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่ฯ 55,432 ล้านบาท  
โดยสาขาอุตสาหกรรมของภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) ขยายตัวร้อยละ 0.7 
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2) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  ในปี ๒๕๕9 ภาคใต้มีมูลค่า 
การลงทุน 271,856 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.8 ของมูลค่าการลงทุนประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก  
ปี 2555 ร้อยละ 22.4 โดยจังหวัดสงขลามีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด จากสาขาขุดเจาะน้้ามัน 
ปิโตรเลียมมีสัดส่วนร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี 

3)  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา คือ 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) พ้ืนที่รวม 2,381 ไร่ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้
ด้าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการและพัฒนาเป็นพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมแล้ว 1,162 ไร่ ผู้ประกอบการ 25 
ราย ประกอบกิจกรรม อุตสาหกรรมการผลิตยาง พลาสติกและหนังเทียม อุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ และ กนอ. ได้พัฒนาพ้ืนที่อีกประมาณ 1,218 ไร่ เป็นโครงการเมืองยาง 
(Rubber City) คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดด้าเนินการในปี 2560 

3.2.3 การค้าชายแดน 

1) ภาคใต้มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและมาเลเซีย จังหวัดที่เป็นแหล่งการค้า
ชายแดนส้าคัญของภาค คือ จังหวัดสงขลา สตูล และระนอง ในปี 2559 ภาคใต้มีมูลค่าการค้าชายแดน 
513,394.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 และคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของมูลค่าการค้าชายแดนประเทศ มูลค่า
น้าเข้า 234,813.9 ล้านบาท และส่งออก 269,580.2 ล้านบาท  

2) โครงสร้างของมูลค่าการค้าชายแดน ในปี ๒๕๕9 ภาคใต้มีมูลค่าการค้าชายแดน
กับมาเลเซีย 493,867.66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41.1 ของมูลค่าการค้าชายแดนประเทศ โดยผ่าน  
ด่านศุลกากรสะเดาร้อยละ 67.4 และด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ร้อยละ 32.2 ของมูลค่าการค้าชายแดนภาค 
สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ  
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนสินค้าน้าเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สื่อบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

3.2.4 การท่องเที่ยว 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว ภาคใต้มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
ทั้งการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ภูเก็ต สมุย การท่องเที่ยวทางบกตอนใน เช่น เขื่อนรัชชประภา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง  การท่องเที่ยว 
สปาเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง กระบี่ และพัทลุง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ภาคใต้ยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ และอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ผสมผสานระหว่างไทย จีน และมุสลิม นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาและสตูล 

2) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้อยู่ในระดับสูง โดยปี ๒๕๕9 ภาคใต้มีรายได้
จากการท่องเที่ยว 616,681 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 345,380 ล้านบาท ในปี ๒๕๕5 คิดเป็นร้อยละ 78.5  
ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต 
321,711 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี ส้าหรับการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้  
จากการท่องเที่ยวในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ร้อยละ 15.7 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 14.3 
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3) รายจ่ายของนักท่องเที่ยวและระยะเวลาพ านักส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล ในปี 2558 จังหวัดที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 6,143 บาท 
รองลงมา คือ จังหวัดพังงา 4,478 บาท จังหวัดกระบี่ 4,381 และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ้านัก
มากสุด คือ จังหวัดพังงา 5.24 วัน รองลงมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.47 วัน และจังหวัดกระบี่ 4.46 วัน  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบนบกยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีรายจ่ายเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันและวันพ้านักน้อย โดยจังหวัดพัทลุงนักท่องเที่ยวมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1,272 บาท ระยะ
พ้านัก 2.0 วัน น้อยที่สุดของภาค 

4) การท่องเที่ยวของภาคใต้มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีกระจุกอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวหลักของแต่ละพื้นที่ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางทะเลในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปี ๒๕๕9 ภาคใต้ 
มีนักท่องเที่ยวจ้านวน 46.0 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 62.2 จากปี ๒๕๕5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑7.3 
ของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย จีน และเยอรมัน จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยว 13.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของนักท่องเที่ยวรวมของภาค 
รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา ส้าหรับการขยายตัวเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในช่วง 5 ปี 
(พ.ศ.2555-2559) ร้อยละ 12.1 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.8 

3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้สูงกว่าประเทศ โดยปี ๒๕๕๘ ภาคใต้มีรายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย ๒7,631 บาทต่อเดือน สูงกว่าประเทศซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่ ๒๖,๙๑๕ บาทต่อเดือน และลดลง
จาก 29,385 บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงสุดของภาค คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
36,466 บาทต่อเดือน รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต 31,500 บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ย  
ครัวเรือนต่้าสุด คือ จังหวัดพัทลุง 21,478 บาทต่อเดือน  

3.3.2 หนี้สินครัวเรือนภาคใต้สูงกว่าประเทศ โดยปี ๒๕๕๘ ภาคใต้มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน 
181,694 บาท สูงกว่าประเทศซึ่งมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน 156,770 บาทต่อเดือน และเพ่ิมขึ้นจาก 
121,606 บาท ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนสูงสุด คือ จังหวัดกระบี่ 373,325 บาท 
รองลงมา คือ จั งหวัดสุราษฎร์ธานี  219,065 บาท ส่วนจังหวัดที่มี หนี้สินเฉลี่ยครัว เรือนต่้าสุด  
คือ จังหวัดระนอง 106,994 บาท 

4. ประชากรและสังคม  
4.1 ประชากร 

4.1.1 จ านวนประชากรรวมของภาคใต้เพ่ิมข้ึนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยปี ๒๕๕9 
ภาคใต้มีประชากร 7.33 ล้านคน  อัตราการเพ่ิมของประชากรปี ๒๕๕5 – ๒๕๕9 เฉลี่ยร้อยละ ๐.7 ในขณะที่
ประเทศมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรมากสุด ๑.๕๕ ล้านคน รองลงมา
เป็นจังหวัดสงขลา ๑.๔2 โดยจังหวัดระนองมีประชากรน้อยสุด 0.19 ล้านคน  

4.1.2 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ ๑2.3 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
๑7.5 ในปี ๒๕๕9 ส่งผลให้ประชากรแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น โดยในปี 2559
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ประชากรแรงงาน 3.58 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 
ร้อยละ 21.2 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2559 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนลดลง 
จากรอ้ยละ 66.6 เหลือร้อยละ 62.6 ในปี 2559 

4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น จาก 2.13 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 เป็น 2.25 ล้านคน  
ในปี ๒๕๕9 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 (สูงกว่าระดับประเทศที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1)  โดยจังหวัดภูเก็ตมีอัตรา 
การขยายตัวของประชากรเมืองเฉลี่ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ 
ร้อยละ 2.1 จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองในอัตราสูงส่วนใหญ่เป็นจังหวัด  
ที่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาค  

4.2 แรงงาน 

4.2.1 ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า โดยในปี ๒๕๕9 มีก้าลังแรงงาน 
5.97 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๔1.9 ของก้าลังแรงงานของภาค แรงงานที่มีความรู้ระดับ
ประถมศึกษาหรือต่้ากว่ามีจ้านวน 2.87 ล้านคน ขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและ
อาชีวศึกษามีน้อยมากมีสัดส่วนร้อยละ 11.6 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ขาดแรงงานที่มีทักษะ 
ด้านวิชาชีพในอนาคต  

4.2.2 แรงงานต่างด้าว ในปี 2559 ภาคใต้มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติ เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) จ้านวน 257,924 คน หรือ ร้อยละ 21.3 ของแรงงานต่างด้าว  
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่แรงงาน 3 สัญชาติจะท้างานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง เกษตร
และปศุสัตว์ และผู้รับใช้ในบ้าน 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านประชากรและสังคมภาคใต้ 

รายการ 
ปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 2559 
จ้านวนประชากร (ลา้นคน)  7.07   7.13   7.18   7.24   7.30   7.33  
โครงสร้างประชากร (%)       

กลุ่ม ๐-๑๔ ปี 21.5 21.2 20.9 20.7 20.4 19.9 
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี 66.7 66.6 66.1 66.0 65.9 62.6 
กลุ่ม ๖๐+ 11.9 12.3 13.0 13.3 13.7 17.5 

จ้านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 2.10 2.13 1.94 2.17 2.20 2.25 
คะแนน O-NET ๕ วิชาหลัก ๓6.4 38.9 35.7 35.9 38.4 38.7 
แรงงานต่างด้าว (คน) 110,647 255,087 434,832 313,501 292,115 257,924 

4.3 การศึกษา 

4.3.1 สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยมีระดับอุดมศึกษา 12 แห่ง ประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 4 แห่ง วิทยาลัยของรัฐ 67 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 51 แห่ง 
วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง เป็นสถาบันวิจัย 1 แห่ง 

4.3.2 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2559 
ประชากรมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.2 ในขณะที่ระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.4 โดยจังหวัด  
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ที่มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดสามจังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง  
มีปีการศึกษาเฉลี่ย 10.6  9.8  9.5 และ 9.5 ปี ตามล้าดับ 

4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓  
(๕ วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ย ๓8.7 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 37.7  
ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ๕๐ คะแนนในทุกวิชา โดยวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
49.7 คะแนน รองลงมา คือ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 47.5 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนน
ต่้าสุด 31.4 คะแนน 

4.4 สาธารณสุข 

4.4.1 สถานบริการสาธารณสุข ภาคใต้มีโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 7 แห่ง โรงพยาบาลรับส่งต่อขนาดกลาง 14 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 93 แห่ง 

4.4.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมือง
ใหญ่ โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๒,302 คนในปี ๒๕๕๘ สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร 2,035 คน จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรน้อยที่สุด คิดเป็น 1 ,205 คน รองลงมา คือ 
จังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานี คิดเป็น 1 ,503 คน และ 2,152 คน ตามล้าดับ ในขณะที่บางจังหวัดยังมี
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรสูง เช่น จังหวัดสตูล พัทลุง และกระบี่ คิดเป็น 3,739 คน 3,724 คน และ 
3,324 คน 

4.4.3 ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้น โดยอัตราการเจ็บป่วย 
ด้วย ๕ โรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 
เพ่ิมขึ้นจาก 4,021 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๔ เป็น 5,369 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2558 
สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคหลัก 889 คนต่อประชากรแสนคน จังหวัดตรังมีอัตรา
การเจ็บป่วยมากสุด คิดเป็น 6,724 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพังงา  
คิดเป็น 6,459 และ 5,829 คนต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาจากโรคที่เจ็บป่วย พบว่า เจ็บป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็น ๑,814 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็น ๑,345 1,037 719 และ 455 คนต่อประชากรแสนคน 
ตามล้าดับ 

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง และคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ภาคใต้มีจ้านวนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง โดยลดลงจาก 150.0 คดี ในปี ๒๕๕๔  
เป็น 114.5 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคดีสูงสุด 190.0 คดีต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่และสงขลามีสัดส่วนคดีต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 149.8 และ 132.6 คดี  
ขณะที่สัดส่วนคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 668.1 คดี ในปี ๒๕๕5 เป็น 740.1 คดีต่อประชากรแสน
คนในปี ๒๕๕9 จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคดียาเสพติดสูงสุดเท่ากับ 1,545.0 คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1,064.7 คดีต่อประชากรแสนคน  

นอกจากนี้ พ้ืนที่บางส่วนของภาคใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 4 อ้าเภอของจังหวัดสงขลา (อ้าเภอ 
จะนะ อ้าเภอเทพา อ้าเภอนาทวี และอ้าเภอสะบ้าย้อย) ยังเป็นพ้ืนที่ที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ 



- ๑๑ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ด้าเนินนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้การเกิด
เหตุการณ์ในพ้ืนที่แนวโน้มมีแนวโน้มลดลง 

4.6 สัดส่วนคนจน 

สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนคนจนภาคใต้ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.4 ในปี ๒๕๕5 เป็น
ร้อยละ 7.6 ในปี ๒๕๕9 จังหวัดระนองมีสัดส่วนคนจนสูงสุดร้อยละ 16.6 รองลงมา คือจังหวัดตรัง และ
พัทลุง มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 15.9 และ 14.0 ตามล้าดับ และจังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคนจนต่้าสุด ร้อยละ 0.5 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1.1 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยในปี ๒๕๕๙ ภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้จ้านวน 9.35 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.0 ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ต่้ากว่าเป้าหมาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ค่อนข้างมาก ที่ก้าหนดให้สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ประเทศ โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕8 ร้อยละ ๐.02 หรือเพ่ิมขึ้นจ้านวน 1,971 ไร่ อย่างไรก็ตาม 
หากเทียบกับปี ๒๕๕๑ พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงถึงร้อยละ 6.2 หรือลดลง ๖15,240 ไร่ การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 
มีสาเหตุหลักมาจากการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามันเนื่องจากในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖  
ราคายางพาราและปาล์มน้้ามันปรับตัวสูงขึ้นมาก ท้าให้เกษตรกร รวมทั้งนายทุนบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือปลูกพืช 
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบตั้งแต่ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๙ พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ของภาคใต้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๒ 
ต่อปี ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากราคาพืชเศรษฐกิจหลักตกต่้าในช่วงเวลาดังกล่าวท้าให้การบุกรุกน้อยลง ประกอบกับ
มีโครงการปลูกป่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาสัดส่วนพื้นที่ป่าของจังหวัด พบว่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคใต้สูงสุดร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยละ 11.8  จังหวัดระนองและจังหวัดพังงามีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 11.5  
ทั้งนี้หากพิจารณาจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าไม้เทียบกับปี 2558 พบว่าจังหวัดระนองมีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น
มากที่สุดจ้านวน 4,551 ไร่ ขณะที่จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงมากที่สุดจ้านวน 6,089 ไร่ 

5.1.2 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ปริมาณน้้าท่าของภาคใต้มาจากลุ่มน้้าหลัก 
4 แห่ง คือ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
มีค่ารายปีเฉลี่ย 61,816 ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้้าได้ของอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ของ
ภาคใต้จ้านวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้้ารัชชประภา ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕9 มีปริมาณน้้าที่เก็บกักได้เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 4.1 โดยในปี ๒๕๕9 กักเก็บน้้าได้ปริมาณ 4,770 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.1 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.6 จากปี 2558 หรือเก็บได้เพียงร้อยละ 7.7 ของปริมาณน้้าท่ารายปี ถึงแม้ว่าความสามารถ
ในการกักเก็บจะค่อนข้างต่้าแต่ไม่ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคและการท้าการเกษตรของประชาชนมากนัก 
เนื่องจากมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้้าได้อยู่เป็นจ้านวนมากรวมทั้งมีปริมาณน้้าฝนค่อนข้างมาก 

5.1.3 คุณภาพแหล่งน้ าลดลง โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้  จากการประเมินคุณภาพ
แหล่งน้้าส้าคัญของภาคใต้ จ้านวน 9 แห่ง ในช่วงปี 2555-2559 จ้านวนแหล่งน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้นในขณะที่
แหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕8 พบว่าคุณภาพ
น้้าของแหล่งน้้าส้าคัญส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีแม่น้้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีลดลง 3 แห่ง และ 
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มีแม่น้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 แห่ง โดยเฉพาะแม่น้้าชุมพร แม่น้้าปากพนัง แม่น้้าตาปีตอนบน มีคุณภาพน้้า
อยู่ในเกณฑ์พอใช้จากท่ีเคยอยู่ในเกณฑ์ดี และทะเลน้อยจากที่เคยอยู่ในเกณฑ์พอใช้เปลี่ยนมาเป็นเสื่อมโทรม 

5.1.4 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งดีขึ้น จากการตรวจประเมินคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งภาคใต้โดย
ดัชนีคุณภาพน้้าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี ๒๕๕9 พบว่าคุณภาพน้้า
ทะเลชายฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา) อยู่ในเกณฑ์ดีจ้านวน 23 แห่ง เพ่ิมข้ึนจาก
ปี ๒๕๕8 ที่อยู่ในเกณฑ์ดี จ้านวน 9 แห่ง  ขณะที่คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งอันดามัน (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ 
ตรัง สตูล) คุณภาพน้้าส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน มีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีจ้านวน 50 แห่ง เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี ๒๕๕8 ที่อยู่ในเกณฑ์ดีจ้านวน 15 แห่ง 

5.1.5 ปริมาณขยะและขยะตกค้างมีแนวโน้มลดลง  ในช่วงปี ๒๕๕7-๒๕๕9 ปริมาณขยะของ
ภาคใต้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 โดยในปี ๒๕๕9 ขยะในภาคมีจ้านวน 2.75 ล้านตัน/ปี 
คิดเป็น 7,533 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะพบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2557 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.1 ขณะที่  
ปี 2558 เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.3 อย่างไรก็ตามในปี 2559 ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.0 
ส้าหรับจังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุดของภาคเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากและ  
เมืองท่องเที่ยวที่ส้าคัญของภาค คือ จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 13.7 และ 13.4 ตามล้าดับ หรือคิดเป็นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน  
๑,625 ตัน ๑,๐34 ตัน และ 1,009 ตัน ขณะที่มีเพียง 3 จังหวัดที่มีขยะเพ่ิมขึ้น คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต 
และจังหวัดชุมพรตามล้าดับ นอกจากนี้ปริมาณขยะตกค้างยังคงลดลงแม้ว่าจะลดลงในอัตราที่ชะลอลงโดย
ในช่วงปี2557-2559 ขยะตกค้างลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 59.0 ร้อยละ 2.3 และร้อยละ 5.6 
ตามล้าดับส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลก้าหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งท้าให้หน่วยงานและภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องตระหนักและให้ความส้าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากข้ึน อย่างไรก็ตามสัดส่วนขยะที่ก้าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในภาคยังคงมีน้อยโดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของขยะที่ถูกก้าจัด
ถูกต้องตามหลักวิชาการทั้งประเทศ รวมทั้งปริมาณขยะที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 16.9  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของภาค โดยจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลา มีปริ มาณขยะที่น้าไปใช้
ประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดของภาคคิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 
29.1 ตามล้าดับ   

5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 

5.2.1 ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2558 มีพ้ืนที่ป่าที่ถูกไฟไหม้จ้านวน 14,188 ไร่ 
ประมาณร้อยละ 94.0 อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าพรุ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก 
ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง รวมทั้งชาวบ้านบุกรุกพ้ืนที่โดยการแผ้วถางและเผาป่าเพื่อใช้ท้าการเกษตร  

5.2.2 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มลดลง จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ ที่มีผลกระทบจ้านวน 279,569 ครัวเรือน ขณะที่ปี ๒๕๕๗ ได้รับ
ผลกระทบเพียง 155,864 ครัวเรือน โดยสถานการณ์น้้าท่วมที่เกิดในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นสถานการณ์
น้้าท่วมตามฤดูกาลซึ่งไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงมากนัก 

5.2.3 สถานการณ์ภัยแล้งลดลง ในปี 2558 ภาคใต้ประสบปัญหาภัยแล้งจ้านวน 976 หมู่บ้าน 
145,918 ครัวเรือน จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล  พ้ืนที่ 
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ความเสียหายลดลงจากปี 2557 ที่ประสบปัญหาภัยแล้งค่อนข้างรุนแรง โดยมีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 
2,369 หมู่บ้าน 175,463 ครัวเรือน โดยมีจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สงขลา และสตูล 

5.2.4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยังคงเป็นปัญหาส าคัญ ในปี ๒๕๕๗ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
ถูกกัดเซาะรวม 362.71 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะทั้งประเทศ ในจ้านวนนี้ 
เป็นการกัดเซาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดพังงาและสงขลา ทั้งนี้ การเกิดปัญหา 
การกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ที่มีผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัวของชุมชนรุกล้้าชายฝั่ง 
การบุกรุกท้าลายป่าชายเลนที่เป็นแนวก้าบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้้าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากข้ึน  

ตารางที่ 3 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของภาคใต้  

รายการ 
ปี 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕9 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี) - 2.61 2.71 2.72 2.75 
ปริมาณขยะที่ถกูก้าจัดอยา่งถูกวิธี  (ล้านตัน/ปี) - 0.33 0.59 0.60 0.84 
จ้านวนพื้นทีป่่าถกูไฟไหม้ (ไร่) ๑๒,๗47 ๓,044 ๘,397 1,768 14,188 
ผู้ที่รับผลกระทบจากอุทกภัย (จ้านวนหมู่บ้าน) 3,682 468 3,182 - - 
จ้านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 279,569 33,162 155,864 - - 
ผู้ที่รับผลกระทบจากภัยแล้ง (จ้านวนหมู่บ้าน) 103 927 2,369 976 - 
จ้านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 728 ๑10,067 ๑75,463 ๑๔5,918 - 

6. สภาวะแวดล้อม 
6.1 จุดแข็ง 

6.1.1 มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามหลายแห่งทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้ง
ชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร สามารถเชื่อมโยงกับเขต The Royal Coast ของภาคกลาง  

6.1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางบกตอนในมีศักยภาพและหลากหลายกระจายอยู่ทั่วภาค ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม (เช่น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขื่อนรัชประภา น้้าแร่และ
น้้าพุร้อนเค็ม เป็นต้น) รวมทั้งแหล่องท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
และพระบรมธาตุไชยา) สามารถพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว อาทิ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้ง
การท่องเที่ยวชุมชน 

6.1.3 เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลเมืองร้อน เช่น เงาะ มะพร้าว 
ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง เป็นต้น รวมทั้งมีพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นแห่งปลูกข้าว
ของภาค มีความพร้อมที่จะพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานการส่งออก 
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6.1.4 มีแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่ส าคัญ อาทิ ยางแปรรูปขั้นต้น 
ไม้ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) รวมทั้งอ้าเภอสะเดา
ยังเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

6.1.5 แหล่งการเพาะเลี้ยงกุ้ง สัตว์น้ าชายฝั่ง และโคเนื้อของภาคที่มีศักยภาพ เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลและโคเนื้อคุณภาพสูงให้ได้มาตรฐานสากลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

6.1.6 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าชายเลน 
ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยซึ่งมีคุณค่าต่อระบบนิเวศวิทยา เป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้้า เป็นแนวป้องกัน
ชายฝั่งและซับน้้าเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งในสาขา  
การผลิตด้านเกษตร ประมง และบริการการท่องเที่ยว 

6.1.7 เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง ๙ แห่ง 
ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้ง
พ้ืนที่เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเนื่องไปยังภาคใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเชื่อมโยงด่านชายแดนเมียนมาร์
ในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ BIMSTEC  

6.1.8 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นศูนย์กลางวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถน้ามาต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
นวัตกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามัน รวมทั้งมีสถาบันการพัฒนาอาชีพ เช่น แพทย์ทางเลือก เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งองค์ความรู้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส้าคัญใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและด้านการเกษตร  

6.2 จุดอ่อน 

6.2.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งของภาคยังมีปัญหาคุณภาพบริการ  ทั้งด้าน 
สิ่งอ้านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
ทีย่ังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งปัญหาความไม่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในขณะ
ทีแ่หล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชาดหาดหลักของภาคมีปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ส่งผลให้ระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น  

6.2.2 การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และเป็นการผลิตแบบดั่งเดิม รวมทั้งการแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มยังมีน้อย ท้าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้้ามัน 
เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การท้าการเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้เทคโนโลยี
และนวตกรรมในการเพาะปลูกและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการตลาด
สมัยใหม่ รวมทั้งขาดการรวมกลุ่มการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

6.2.3 ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและประมง รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว  ต้องพ่ึงพา
แรงงานจากต่างด้าว นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนยังขาดทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้การจัดการตลาดสมัยใหม่ 
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6.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  
ภาคการเกษตรที่ใช้ปุ๋มเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจ้านวน
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะปัญหาปริมาณขยะและน้้าเสียจากแหล่งชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ 
นอกจากนี้ การบุกรุกป่าต้นน้้า การก่อสร้างบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างรุกล้้าล้าน้้า ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหาร
จัดการน้้า รวมถึงคุณภาพน้้า การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสม ท้าให้บุกรุกป่าชายเลน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่เร่งให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม 

6.2.5 โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการผลิตของภาค 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท้าให้
ประชากรวัยแรงงานลดลง ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

6.2.6 ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ยังกระจุกตัว
อยู่ในเมืองส้าคัญ ท้าให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบทไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง 

6.2.7 ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตมีความเสื่อมโทรม จากการถูกบุกรุกและ 
ใช้ประโยชน์เพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรและเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ  
ที่เกิดจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 

6.3 โอกาส 

6.3.1 กระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพ จะเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการ 
ด้านสุขภาพและด้านการท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น การท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ การท่องเที่ยวที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (Homestay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การบริการดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ 
รวมทั้งธุรกจิอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ที่หลากหลาย 

6.3.2 การพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart City) ที่มีการน้าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ ยว รวมทั้ง
ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและนักท่องเที่ยว การพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยว
อันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล) ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรม  
อันดามัน พัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและกระจายนักท่องเที่ยว  

6.3.3  นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของรัฐบาลที่จะยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐานระดับโลกเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยใช้
วิทยาการอาหาร สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด โดยสร้างความร่วมในรูปแบบประชารัฐ 

6.3.4 นโยบายการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟทางคู่
และการพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะส่งผลให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างฝั่งทะเลอันดามัน - อ่าวไทย รวมทั้ง
เชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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6.3.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT GT) โดยเฉพาะ
การพัฒนาเชื่อมโยงแนวพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจ (แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจคาบสมุทรมะละกา แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ ดูไม-
มะละกา และแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ บันดาอาเจะห์-เมดาน-ดูไม-ปาเล็มบัง และแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ ระนอง-ภูเก็ต-
อาเจะห์) จะท้าให้มีการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการ
ขยายตลาดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้รวดเร็วขึ้น 

6.3.6 ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นมากขึ้น  ประเทศไทยได้
ร่วมลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs)  
ในการประชุมผู้น้าประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ประกอบกับ  
การประกาศเจตนารมณ์และก้าหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่้ากว่าระดับ  
การปล่อยตามปกติ ร้อยละ 7 - 20 ในปี 2563 และความตกลงปารีส (The Paris Agreement) เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2558 ด้วยนั้น จะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศที่ต้องค้านึงถึงการพัฒนาที่สมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และประมง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจ้า เป็น 
ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาการผลิตตามเงื่อนไข เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอ่ืนได ้

6.3.7 การเปิดเสรีทางการค้าระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปิดโอกาสให้ภาคการผลิตและ 
ภาคบริการขยายสู่ตลาดโลกเพิ่มข้ึน 

1) การผลิตยางพารา ผลไม้ และอาหารทะเล จะได้รับโอกาสจากการที่ประเทศจีน
และอินเดียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก ในการพัฒนาความร่วมมือและขยายตลาดการส่งออก
สินค้ายางพารา ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกผลไม้ที่ส้าคัญของภาค ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลองกอง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล และตลาดการท่องเที่ยว 

2) การท่องเที่ยวและบริการจะมีโอกาสขยายตัวจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ ม
สูงขึ้นและมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีนและ
อินเดีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากขึ้น  
ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง 

6.3.8 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ภาคการผลิตที่ส าคัญของภาคมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 

โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสื่อสารจะมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการการท่องเที่ยว 
ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกระดับจ้าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการ  
ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
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2) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐท้าให้ 
การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง  
ยังสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องอ้านวยความสะดวกภายในครัวเรือน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในด้าน  
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปิดโอกาสการเรียนรู้ได้มากขึ้น 

6.4 ภัยคุกคาม 

๖.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนและรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการผลิต และปัญหาคลื่นลมแรงที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งนับวันจะมี  
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ซึ่งการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

๖.๔.๒ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Stewardship  Council - FSC)  
เป็นมาตรฐานในการจัดการป่าไม้เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ก้าหนดโดยองค์การพิทักษ์ป่าไม้ซึ่งท้าหน้าที่  
ให้การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าธรรมชาติและป่าปลูก  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและแปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้     

๖.๔.๓ การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
มีแรงงานถูกกฎหมายและแรงงานลักลอบเข้าเมืองจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่ท้างาน 
ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน เรือประมง และภาคบริการต่างๆ จ้านวนมาก แม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหา  
การขาดแคลนแรงงานได้บางส่วน แต่มีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์  
ปัญหาด้านความม่ันคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

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 ปาล์มน้้ามัน และไม้ผล) ผลิตแบบดั้งเดิม การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อย 
แตม่ีงานศึกษาวิจัยที่สามารถน้ามาขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

๗.๔ จุดที่ตั้งของภาคมีความได้เปรียบ สามารถพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการค้าภายใน
และภายนอกภูมิภาค 

๗.๕ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอุทกภัยรุนแรงขึ้น 

8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถ 

สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ในขณะที่ การผลิตภาคเกษตร  
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส้าคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม 
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นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยง
การพัฒนากับพื้นท่ีภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก  

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีชื่อเสียง  
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน
ของโลก”  

8.2 วัตถุประสงค์ 
๘.๒.๑ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้าของโลก 

๘.๒.๒ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่ของภาคและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๘.๒.๓ เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

๘.๒.๔ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม  
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

8.3 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๘.๓.๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเพ่ิมขึ้น 

๘.๓.๒ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคเพ่ิมข้ึน 

๘.๓.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อหัวประชากรเพ่ิมข้ึน 

๘.๓.๔ รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
8.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน า

ของโลก 

แนวทางการพัฒนา 
๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น โดยค้านึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ 
(Carrying Capacity) อย่างยั่ งยืน ด้วยการ พัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่ ง อ้านวยความสะดวก 
ที่เพียงพอโดยค้านึงถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการ 
การท่องเที่ยว ระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจ้าหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบริการ
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ด้านการแพทย์ เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดส้าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End)    

๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร เพ่ือการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นน้าระดับโลก โดยการปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้า
เมืองของผู้โดยสารเรือส้าราญ การก้าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรองรับ 
เหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือส้าราญ สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
เรือส้าราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food 
Route และการประชุมสัมมนาด้านอาหาร เป็นต้น  

๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมี
ระบบขนส่งมวลชน (Monorail) เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบ
ข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้้า การเตือนภัยภัยพิบัติ และการบูรณาการเชื่อมโยง 
CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก้าจัดขยะและน้้าเสีย   

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริ เวณตอนในของภาค เชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยง
โครงข่ายท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของภาค และเขต 
The Royal Coast ของภาคกลาง โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สร้าง route 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของภาค  

๕) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
การท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และ
พัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมืองเก่า จังหวัดสงขลา และตะกั่วป่า จังหวัดพังงา) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ผลักดัน Satun Geo Park  
ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) 
และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหล่งท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปโภคที่มี
มาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึง
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบการสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ 

๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่าย
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การท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพ่ือเป็นแหล่งสร้างงานและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ)  

8.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่
ของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง 
(Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพ้ืน ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุ
ทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน และสายน้้าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิ เจอร์จากไม้ยางที่มี 
การออกแบบที่ทันสมัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มี
ความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
ของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศและตลาดโลก 

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี
และชุมพร เพ่ือให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้้ามันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริมการ
ผลิตและจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือ
ในการก้าหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้้ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการก้าหนดมาตรฐานราคาน้้ามัน
ปาล์มเพ่ือเพ่ิมอ้านาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา 

๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาค
เกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้้ามัน รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องส้าอาง ยา
สมุนไพร เวชส้าอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และท้าการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางในการจ้าหน่ายยางพาราได้มากข้ึน  

8.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค 
เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ)
และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานส่งออก โดยการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูกพืช การบ้ารุงรักษา การเก็บเก่ียว และการแปรรูปเพ่ือสร้าง
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มูลค่าเพ่ิม รวมทั้ง ส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (zoning) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝ่ังและการท าอุตสาหกรรม
ประมงทะ เลที่ ไ ด้ มาตรฐานสากล  โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี การ เพาะ เลี้ ย งที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม  
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม
กฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม
และเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 

๓) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองและความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่าง
คุ้มค่า โดยเฉพาะการท้าเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพาราปาล์มน้้ามันและไม้ผล หรือ
พ้ืนที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้้ามันที่ไม่เหมาะสมให้ผลผลิตต่้า ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก 
รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอ่ืน) ที่ค้านึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการเพ่ิมคุณภาพการเกษตร
ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือสนับสนุนการท้าการเกษตรผสมผสาน  

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart 
Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกร 
และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบรวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
และทั่วถึง ยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบ 
คลัสเตอร์ สร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนและSME ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และส่งเสริมการพัฒนา     ตาม
แนวทางประชารัฐ 

๕) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของภาค เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน 
อาทิ พ้ืนที่ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้้า ดิน แหล่งน้้า ชายฝั่ง รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาล
สัตว์น้้าวัยอ่อน โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
การวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดน้้าท่วมซ้้าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช 

8.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา 
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก  

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าแห่ง
ใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี–
นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟ 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่ งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก  
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สายระนอง–ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง–
พังงา–กระบี่–ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ รวมทั้งเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค  
ให้เป็นเมืองน่าอยู่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาและสนับสนุนท่า เรือส าราญในจังหวัดภู เก็ต ให้ เป็นท่าเรือหลัก 
(Homeport) ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีมาตรฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย)  

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทาง
คู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา  
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี
ขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพ่ือรองรับ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ  

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนา 
และปรับปรุงท่าเรือท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาและปรับปรุงสนามบิน
นานาชาติและสนามบินภายในประเทศ พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2 –หาดใหญ่– 
ปาดังเบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร และ
การพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจาก
พ้ืนที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบส่งน้้าดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข่าย
ท่อส่งน้้า ระบบจ้าหน่ายน้้าและการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้้าให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความ
ต้องการใช้น้้าที่เพ่ิมข้ึนและลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง 
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๙. แนวทางการพัฒนาส าคัญตามแผนพัฒนาภาคใต้ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ภาคใต้ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ  
และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 

1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ชั้นน าของโลก 

1.1  แผนงานด้านการ ยกระดับ
คุณภาพบริการ และส่งเสริม
ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 

จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(เกาะสมุย เกาะพะงัน) 
จังหวัดสตูล (เกาะหลีเป๊ะ) 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 
จังหวัดตรัง จังหวัดชุมพร 

- พัฒนาสิ่ ง อ้ านวยความสะดวก      
ให้เพียงพอและมีมาตรฐาน 

- พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ด้านบริการท่องเที่ยว 

 
 

- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ  
ของผู้ประกอบการ อาทิ ไกด์ 
โรงแรม ร้านอาหาร ตัวแทน      
น้าเที่ยว  

- สนับสนุนธุรกิจบริการด้าน
การแพทย์ เช่น ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะ
ทาง เป็นต้น 

- พัฒนาระบบการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  
 

- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ของพ้ืนที ่

- ส่งเสริมการตลาดส้าหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน
(High End) 

- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในแหล่งท่องเที่ยว 
 

 

1.2  แผนงานพัฒนาและสนับสนุน
รูปแบบการท่องเที่ยวเรือ
ส้าราญ และการท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร 

 

จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมืองของ
ผู้โดยสารเรือส้าราญ 

- ก้าหนดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยและเตรียมความพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉิน 

- สนับสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวเรือส้าราญ 

- การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มี
ศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

- ประชาสัมพันธ์การตลาดด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (อาทิ 
food route, workshop  
ด้านอาหาร) 

- เทศกาลอาหาร 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
- พัฒนาบุคลากรธุรกิจเรือส้าราญ 
- ผลิตวัตถุดิบอาหารสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
 

- รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว    
เชิงอาหาร (ร้านอาหาร อาหาร
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น) 

- สนับสนุนการพัฒนาวิทยาการด้าน
อาหาร (Gastronomy) 

1.3  แผนงานพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
หลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และ  
มีระบบขนส่งมวลชน 
(Monorail) 

จังหวัดภูเก็ต - พัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
ภูเก็ต 

- พัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือน
แบบ real time อาทิ การจราจร 
ปริมาณน้้า ภัยพิบัติ 

- การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงข่าย 

- สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

- พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การก้าจัดขยะ และน้้าเสีย 

- พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

- ส่งเสริมธุรกิจ Start up  
ด้านdigital/software 
/technology 

- ประชาสัมพันธ์การเป็น Smart 
City เพ่ือดึงดูดการลงทุนและ
การท่องเที่ยว   

 

1.4  แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
บนบกบริเวณตอนในของภาค  
 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง  
จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดสตูล 
จังหวัดพัทลุง 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มี
ศักยภาพของภาค (ภูมิทัศน์) 
 

- พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  
 

- สร้าง route เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวและจัดส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว  

-  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
จังหวัดพังงา 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดตรัง 

1.5  แผนงานพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่า 
เพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวส้าคัญ
ของภาค  
1) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

และสปา  
2) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม  
3) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

(Satun Geo Park)  
4) การท่องเที่ยวผจญภัย  

5) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง  
จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดสตูล 
จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดพังงา 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดตรัง 
 

- พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภคให้
เพียงพอและมีมาตรฐาน  

- สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว  

- พัฒนาระบบการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

- พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาผู้ให้บริการในท้องถิ่น อาทิ 
มัคคุเทศน์ในแหล่งท่องเที่ยว 

- เชื่อมโยงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออก
ของภาค และเขต The Royal 
Coast ของภาคกลาง 

- ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึง
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ผ่าน
ระบบการสื่อสารสาธารณะทั้ง
ในและนอกประเทศ 

- ส่งเสริมการจ้าหน่ายสินค้าที่
ระลึก 

1.6  แผนงานส่งเสริมรูปแบบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็ง
และสอดคล้องกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที่ 

11 จังหวัดภาคใต้ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมองค์ความรู้ให้ชุมชนในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
เพ่ือความอย่างยั่งยืน 

- ยกระดับการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนที่มีมาตรฐาน 
(โฮมสเตย์ ไกด์ ทักษะการบริการ 
และภาษา) 

- สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP  
และสินค้าที่ระลึก/ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น (รูปลักษณ์ การหีบห่อ 
และการตลาด) 



- ๒๖ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
- สนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างกันและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว) 

- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ชุมชนผ่านช่องทางที่
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ (เว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ) 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรม  การแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 

2.1  แผนงานพัฒนาเขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
หาดใหญ่–สะเดา ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 

จังหวัดสงขลา - ส่งเสริมให้มีการขยายผลงานวิจัย 
สู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้้า 

- พัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนา
นวัตกรรมการแปรรูปยางพารา 

- ส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์       
ไม้ยางพาราที่มีการออกแบบที่
ทันสมัย 

- ส่งเสริมวิสาหกิจและสถาบัน
เกษตรกรที่มีความเข้มแข็งแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพารากลางน้้าที่มี
คุณภาพและผลิตภัณฑ์ปลายน้้าที่
หลากหลาย 

- เชื่อมโยงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
นิคมอุตสาหกรรมยาง 

- ส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศในสินค้ายางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

2.2  แผนงานพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี   
แบบครบวงจร 

จังหวัดกระบี่ 
จงัหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
แบบครบวงจร 

- ส่งเสริมการผลิตและจัดจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอ    
เคมีคอล 

- เพ่ิมความต้องการใช้น้้ามัน
ปาล์มในอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน 



- ๒๗ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
- พัฒนาความร่วมมือในการก้าหนด
มาตรฐานกลาง และคุณภาพของ
ผลผลิตปาล์มน้้ามันในอาเซียน 

- สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบ้าน (ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย) 

2.3  แผนงานพัฒนาและสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
นวัตกรรมการผลิตภาคเกษตร 

 

11 จังหวัดภาคใต้ 
 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ชีวภาพ 
นวัตกรรม ในการผลิตภาคเกษตร 

- การให้ความรู้เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

- ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ใหม่ๆ อาทิ เครื่องส้าอาง ยา
สมุนไพร  เวชส้าอาง ผลิตภัณฑ์
อาหาร 

- ประชาสัมพันธ์และท้าการตลาด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ 

๓. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

3.1  แผนงานยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
และเหมาะสมกับศักยภาพ
พ้ืนที่ของภาค (ข้าว ไม้ผล    
ปศุสัตว์) 

จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดชุมพร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิต  

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเกษตร
แปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
(zoning) 

- การให้ความรู้เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

- สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและยกระดับคุณภาพ
สินค้าให้ได้มาตรฐาน 

- ให้ความรู้ด้านการบ้ารุงรักษา การ
เก็บเก่ียว และบรรจุภัณฑ์ 

- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายสื่อ
สาธารณะ 

- เพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาด
เฉพาะ (Niche Market)  

- สร้างความเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน
และ SME  

3.2  แผนงานยกระดับอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้า
ชายฝั่งและการท้าประมงทะเล
ที่ได้มาตรฐาน 

จัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง  

- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งและ 
สัตว์น้้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและได้มาตรฐาน 

- ควบคุมและเฝ้าระวังการท้าประมง
ทะเล  

- ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลที่หลากหลาย   

- พัฒนาระบบเก็บรักษาสินค้า (ห้อง
เย็น) 

- พัฒนาระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของสินค้าประมงที่มี
ประสิทธิภาพ 



- ๒๘ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
จังหวัดสตูล 
จังหวัดพังงา 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทะเล 
 

3.3  แผนงานส่งเสริมการท้า
การเกษตรแบบผสมผสาน 

11 จังหวัดภาคใต้ - ส่งเสริมการท้าการเกษตร
ผสมผสาน (พืช ประมง ปศุสัตว์ 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์) 

- ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 
(ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไม้ผล พืช
เศรษฐกิจอ่ืน) 

- สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การเกษตร อาทิ สระน้้า โรงปุ๋ย 
เป็นต้น 

- อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้า และพัฒนา
ระบบการกระจายน้้าเพ่ือ
การเกษตร 
 

- การรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยของสินค้าและมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

- สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการแปร
รูป 
 

 

- ส่งเสริมช่องทางการตลาด 

3.4  แผนงานส่งเสริมเกษตรกร   
ให้มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่าง   
เป็นระบบ 

11 จังหวัดภาคใต้ - สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร 
และพัฒนาเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปและ
อ้านาจการต่อรองด้านการตลาด 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและบริหาร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 

- ยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการ
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 

- เชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบ  
คลัสเตอร์  

- ส่งเสริมและพัฒนา Startup  
- ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทาง
ประชารัฐ 



- ๒๙ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
- สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้

และแหล่งทุน   
 

- ยกระดับศักยภาพเกษตรกรเป็น 
smart entrepreneur 

- ขยายตลาดสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3.6  แผนงานด้านการพัฒนาระบบ
โครงข่ายน้้าเพื่อป้องกันความ
เสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ และ
สร้างความม่ันคงด้าน
ทรัพยากรน้้า 

 - พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบกักเก็บน้้าและระบบกระจาย
น้้า รวมทั้งปรับปรุงแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติให้มีความสะอาดส้าหรับ
ใช้ในการเกษตร รวมถึงการอุปโภค
และบริโภค 

  

3.5  แผนงานวางระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยการ
ผลิต 

11 จังหวัดภาคใต้ - สร้างความร่วมมือของชุมชน     
ในการป้องกัน อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- รักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิด
ความยั่งยืนในพ้ืนที่แหล่งต้นน้้า 

- พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

4.1  แผนงานพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้า

จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสงขลา 

- พัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่
ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และ
สายระนอง–พังงา–กระบี่–ตรัง 

- พัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ 
และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้เป็นเมืองน่าอยู่และเอ้ือต่อ

 



- ๓๐ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยว   
ที่มีชื่อเสียง 

จังหวัดระนอง 
จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง 
จังหวัดภูเก็ต 

- พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล   
อ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ฯ–
นครศรีฯ–สงขลา เชื่อมโยงกับ   
สาย The Royal Coast ภาคกลาง 

- พัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น–
พังงา–พุนพิน–ดอนสัก  และ 
สายระนอง–ชุมพร 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ  
การท่องเที่ยว 

4.2  แผนงานพัฒนาและสนับสนุน
ท่าเรือส้าราญให้เป็นท่าเรือ
หลัก (Homeport) ของโลก 
และพัฒนาท่าเรือแวะพัก 
(Port of Call) และท่าเรือ มา
รีน่า  ให้มีมาตรฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ศักยภาพของภาค 

จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดพังงา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ก่อสร้างท่าเทียบเรือส้าราญจังหวัด
ภูเก็ตให้เป็นท่าเรือหลัก (Home Port) 

- ก่อสร้างท่าเรือแวะพักในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้าคัญอันดามัน และ
อ่าวไทย 

- พัฒนาท่าเรือมารีน่าให้ได้มาตรฐาน
ในแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาค 
(กระบี่ พังงา และสมุย) 

- ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
ท่าเรือส้าราญและท่าเรือแวะพัก 

 
 
 
 
 

 

4.3  แผนงานพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

จังหวัดสงขลา 
จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ 
อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดัง     
เบซาร์ รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์
ฯ-หาดใหญ่–สงขลา 

- พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง 
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการ
ขนส่งระบบราง 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่า 

ต้น กลาง ปลาย 
แปรรูปยางพาราหาดใหญ่–
สะเดา   

- พัฒนาทางหลวงพิเศษ 
(Motorway) หาดใหญ่-ด่าน
พรมแดนสะเดา 

- พัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 
เชื่อมโยงการขนส่งทางน้้าระหว่าง
ท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลัก
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

- พัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบ
รางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา  
 

4.4  แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับ
เส้นทางการค้าโลก 

จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสงขลา 
จังหวัดระนอง 
จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดตรัง 
จังหวัดภูเก็ต 

- พัฒนา ปรับปรุงท่าเรือให้มีการใช้
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

- ปรับปรุงสนามบินนานาชาติและ
สนามบินภายในประเทศของภาค 

- พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง
ท่าเรือสงขลา 2–หาดใหญ่– 
ปาดังเบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ 
(มาเลเซีย) 

- พัฒนาโครงข่ายถนน สายหลักเป็น 
4 ช่องจราจร 

- พัฒนาถนนสายรองสนับสนุน   
การขนส่งและกระจายสินค้า 

- พัฒนาระบบส่งน้้าดิบระบบ
จ้าหน่ายน้้าและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้้าให้
เพียงพอและต่อเนื่องในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมหลักของภาค 
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10. โครงการส าคัญของภาคใต้ 
 แผนพัฒนาภาคใต้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีตัวอย่างแนวคิด
โครงการส้าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส าคัญของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้า
ของโลก 

 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก 

 โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
 โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็งและ

สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
 โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่
ของประเทศ 

 โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมการผลิต
ภาคการเกษตร 

 โครงการส่งเสริมการสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ยางพาราครบวงจร 

 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City)   
 โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ
ภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

 โครงการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค (ข้าวสังข์หยด 
ข้าวหอมกระดังงา และข้าวเล็บนก) 

 โครงการส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจหลัก    
 โครงการส่งเสริมการท้าการเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่

เพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรรายย่อย 
 โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน
การท่องเที่ยว การพัฒนา
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
การค้าโลก 

 โครงการรถไฟฟ้าหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 
 โครงการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ 
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10.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 

 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค 

หลักการเหตุผล ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเป็นแหล่งสร้างรายได้ท่ี
ส้าคัญทั้งของภาคและของประเทศ อย่างไรก็ตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่
กระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและหมู่
เกาะ อาทิ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย พงัน ในขณะที่ยังขาดการค้านึงถึงความสามารถใน
การรองรับได้ของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมของสถานที่
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

วัตถุประสงค์ เพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกให้คงความสมบูรณ์และ
สวยงาม เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน  

เป้าหมาย แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาให้คง
ความสมบูรณ์และสวยงาม 

แนวทางการด าเนินงาน  พัฒนาเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญของภาคให้เป็นเมือง 
อัจฉริยะ (Smart City) และเป็นเมืองที่มีคุณภาพน่าอยู่อาศัยส้าหรับทุกคนในสังคม 

 พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยค้านึงถึงความสามารถในการรองรับได้ของพ้ืนที่ 

(Carrying Capacity) 
 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงสภาพความสมบูรณ์และสวยงาม 
 ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือส้าราญ 
  ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไมซ์ (Meetings,Incentive 

Travel, Conventions and Exhibitions: MICE) 
  ส่งเสริมการเป็น Medical Hub โดยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

มาใช้เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวระดับบน (High End)  
 ส่งเสริมการผลิตสาขาเกษตรให้ต่อยอดเชื่อมโยงกับสาขาธุรกิจท่องเที่ยว และเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการเป็นประตูหลัก (Gateway) ในการเชื่อมโยงการ

เดินทางท่องเที่ยวกับเมืองที่มีศักยภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในฝั่ง
ทะเลตะวันตกและตะวันออก ตลอดจนภูมิภาคอาเซียน   

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์  

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
(สถาบันการศึกษา) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน และเศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต  
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ชื่อโครงการส าคัญ โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

หลักการเหตุผล ภาคใต้มีประชากรต่างเชื้อชาติ ทั้งชาวไทย จีน มุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกัน ท้าให้วัฒนธรรม
ภาคใต้จึงมีรูปแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  
รวมไปถึงมีวัฒนธรรมศิลปด้านอาหารพ้ืนถิ่นและวิถีการด้ารงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และ
น่าสนใจ เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายและการประกอบอาหารที่มีรสชาติโดดเด่น
ตามแต่ละพ้ืนที่ เช่น อาหารทะเล  อาหารที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การป้องกันและรักษาโรค  นอกจากนี้การประกอบอาหารของไทย ได้น้าวัฒนธรรมและวิถี
ความเป็นอยู่ที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารจากหลายเชื้อชาติ เช่น อาหาร
เปอรานากัน ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างคนเชื้อชาติจีนกับคนไทย 
พ้ืนถิ่น ท้าให้เป็นที่สนใจของจากคนจากนอกพ้ืนที่ชื่นชอบในรสอาหาร ท้าให้สามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือน้าวัฒนธรรมด้านอาหารเฉพาะถิ่นส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือสร้าง
อาชีพและรายได้  

เป้าหมาย  เพ่ือรักษาวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นของภาคให้สืบต่อไป 
 เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

แนวทางการด าเนินงาน  สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริม 
การผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการบริโภค เช่น การท้าเกษตรอินทรีย์ 
การควบคุมการผลิตที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นวัตุดิบในการปรุงอาหาร 

 พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 สนับสนุนให้มีการพัฒนาวิทยาการด้านอาหารการรับรองมาตรฐานร้านอาหาร

(อาหารเฉพาะถิ่น) 
 ส่งเสริมการผลิตสาขาเกษตรให้ต่อยอดเชื่อมโยงกับสาขาธุรกิจท่องเที่ยว และเพ่ือ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 
 ยกระดับบุคลากรทางด้านศิลปการอาหารให้มีมาตรฐาน 
 การอนุรักษ์และสืบทอดการท้าอาหารพ้ืนเมือง และส่งเสริมธุรกิจชุมชนและ SMEs 

ส่งเสริมธุรกิจ Startup โดยการพัฒนาตามแนวประชารัฐ 
 ประชาสัมพันธ์ศิลปด้านอาหารพ้ืนถิ่นของภาคใต้ ทั้งในภาคใต้และต่างประเทศ  

เช่น การจัดงานเทศกาลอาหารพ้ืนถิ่น ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการศึกษา) 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์  

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2561 – 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต  



 - ๓๕ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
หลักการเหตุผล ภาคใต้ เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลอันงดงาม อีกท้ังยังมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางประเพณี 
ศิลปวัฒธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งความโดดเด่นนอกจากความ
สวยงามตามธรรมชาติจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิประเทศแล้ว ยังมี
วัฒนธรรม ประเพณี ที่โดดเด่น ผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาหารที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น ท้าให้หลายชุมชนจึงมีศักยภาพในการพัฒนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  

วัตถุประสงค์ ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 
เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
แนวทางการด าเนินงาน  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 ส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษในชุมชนและส่งเสริมอาหารท้องถิ่น 
 อนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชุมชน 
 ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการบริโภคและ

ใช้ทรัพยากรที่เกินความจ้าเป็น 
 ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนที่มีมาตรฐาน อาทิ โฮมสเตย์ พัฒนา

ทักษะการบริการ ภาษาของมัคคุเทศก์และคนในชุมชน  
 สนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

ขนาดใหญ่เพ่ือเชื่อมโยงโปรแกรมการท่องเที่ยวและครอบคลุมเส้นทางการท่องเที่ยว
ในประเทศ 

 สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP  สินค้าที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน อาทิ พัฒนาสินค้า หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมี
แผนการตลาดในการจัดจ้าหน่ายสินค้า 

 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์  

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
(สถาบันการศึกษา) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2561 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 



 - ๓๖ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาเมืองภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ (Smart City)   

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก(ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  และมี
ระบบขนส่งมวลชน (Monorail) เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

หลักการเหตุผล ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเป็นแหล่งสร้างรายได้
ที่ส้าคัญทั้งของภาคและของประเทศ อย่างไรก็ตามการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่
กระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและหมู่
เกาะ อาทิ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย พงัน ในขณะที่ยังขาดการค้านึงถึงความสามารถ
ในการรองรับได้ของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การพัฒนาบางด้านยังไม่ครอบคลุม
มาตรฐานระดับสากลในการรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น มาตรฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญของ
ภาคให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพน่าอยู่
อาศัยส้าหรับทุกคนในสังคม รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกท่ียัง
ไม่เพียงพอ เป็นต้น  

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวหลักของภาค (เมืองภูเก็ต) ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  
 เพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้คงความ

สมบูรณ์และสวยงาม เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน  

เป้าหมาย  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 เศรษฐกิจภาคบริการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน  พัฒนาเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญของภาคให้เป็นเมือง 
อัจริยะ (Smart City) และเป็นเมืองที่มีคุณภาพน่าอยู่อาศัยส้าหรับทุกคน 
ในสังคม 

  พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีเพียงพอ อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล  
 จัดท้าระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัยแบบ Real time ด้านการจราจร ปริมาณน้้า   

การเตือนภัยพิบัติ และการเชื่อมโยงระบบ cctv  
 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะและก้าจัดน้้าเสีย 
 ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและ SMEs ส่งเสริมธุรกิจ Startup โดยการพัฒนาตาม 

แนวประชารัฐ 
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์  
 หน่วยงานเสริม : กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

(สถาบันการศึกษา) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต สามารถยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในภาค 



 - ๓๗ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

10.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมการผลิตภาค
การเกษตร 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร  

หลักการเหตุผล ภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจยางพารา ปาล์มน้้ามันซึ่ งเป็นสินค้าส่งออก 
ที่ส้าคัญของประเทศ และเป็นรายได้ของประชาชนในภาค โดยในช่วงที่ผ่านมา 
การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรผลิตยางพาราและปาล์มน้้ามันยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจาก
เดิมมากนัก เช่น การใช้พันธุ์ยางสายพันธุ์เดิม เทคโนโลยีการบ้ารุงรักษา และการเก็บ
เกี่ยว ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางพาราและปาล์มน้้ามันยังให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่้ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต 
โดยใช้ผลการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาสายพันธุ์และพัฒนานวัตการการ
บ้ารุงรักษาและการเก็บเกี่ยวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตยางพาราและปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 

เป้าหมาย  รายได้เกษตรกรสูงขึ้น 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรสูงขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน  ส่ง เสริมสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย  ศึ กษาวิจัยนวัตกรรม และ 
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาสายพันธุ์ยาง ปาล์มน้้ามัน รวมทั้งเทคโนโลยี
การบ้ารุงรักษาและการเก็บเก่ียว 

 ส่งเสริมการน้างานวิจัยเพ่ือการต่อยอดให้กับเกษตรกรโดยการส่งเสริมการเพาะปลูก
ยางพาราและปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ดีให้ผลผลิตต่อไร่สูง และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การบ้ารุงรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือลดต้นทุน 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัย  
 หน่วยงานเสริม : กระทรวงศึกษาธิการ  
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคมกีารเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๓๘ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการสถาบันเกษตรและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพาราครบวงจร 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร  
หลักการเหตุผล ภาคใต้มีสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งซึ่งมีศักยภาพในการรวมรวมผลผลิตยางพารา

และปาล์มน้้ามัน และมีการแปรรูปเบื้องต้น เพ่ือจ้าหน่ายในรูปผลิตภัณฑ์ต้นทางเป็น
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ้ากัดด้านองค์ความรู้และเงินทุน และตลาดในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์กลางน้้าและปลายน้้า จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่มีความ
เข้มแข็งให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน มีองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลางน้้าและ
ปลายน้้า และบริหารจัดการในฐานะผู้ประกอบการ รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับ
เกษตรกรเพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่มีความผันผวน และสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกร 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมการแปรรูปยางพารา และปาล์มน้้ามันให้กับสถาบันเกษตรกรที่มี 
ความเข้มแข็งให้เป็นผู้ประกอบการ 

 เพ่ิมมูลค่าสินค้ายางพาราและปาล์มน้้ามันให้กับเกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาราคา
ยางพาราและปาล์มน้้ามัน ตกต่้า 

เป้าหมาย  รายได้เกษตรกรสูงขึ้น 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรสูงขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน  สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งให้มีการน้ายางพาราแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์กลางน้้า และปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง และเพ่ิมปริมาณการใช้ยาง 
ในประเทศ  

 สนับสนุนการน้าผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางมาต่อยอดเป็นสินค้ายางพารา 
เชิงพาณิชย์ เช่น รองเท้ายางพารา หมอนยางพารา เคสโทรศัพท์มือถือ ของ 
ที่ระลึกส้าหรับนักท่องเที่ยว เช่น จานรองแก้ว เครื่องใช้ในครัว เป็นต้น  

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และเครือข่ายสหกรณ์ มาใช้เป็นช่องทางการตลาดและ 
การจ้าหน่ายผลผลิต เช่น การจ้าหน่ายสินค้าผ่านสื่อสาธารณะ อาทิ facebook 
ระบบ e-commerce เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัย  
 หน่วยงานเสริม : กระทรวงศึกษาธิการ  
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๓๙ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City)   

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ – สะเดา ที่ครบวงจรและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

หลักการเหตุผล โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ตั้งอยู่ในพื้นที่ระยะที่ 2/2 และ 
3 ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในต้าบลฉลุง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ขนาดพ้ืนที่ 1,218 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster ส้าหรับอุตสาหกรรม
ยางกลางน้้าและปลายน้้า อาทิ อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้้ายาง
ข้น อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีการแบ่งพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่ Premium Zone เน้นรองรับอุตสาหกรรมทั่วไปหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมยางพาราโดยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม่มีมลพิษ (Clean 
Industry) จ้านวน 20 แปลง (438 ไร่) และพ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยางพารา
ขั้นกลางและขั้นปลาย จ้านวน 77 แปลง (779 ไร่) ปัจจุบันระหว่างการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และเปิดด้าเนินการไปแล้วบางส่วน โดย
มีพ้ืนที่บางส่วนที่ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่พร้อมรองรับนักลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราเช่าพ้ืนที่  

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราระดับกลางน้้า ปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง
เพ่ือการบริโภคในประเทศและการส่งออก   

 เพ่ือขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง  

เป้าหมาย  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรของภาคเพิ่มขึ้น 
 เพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่มีความผันผวน 

แนวทางการด าเนินงาน  ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางกลางน้้า ปลายน้้า ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา 

 ส่งเสริมการน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง อาทิ วัสดุทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวง
อุตสาหกรรม 

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงพาณิชย์  
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๔๐ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร  

แนวทางการพัฒนา พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี 
และชุมพร  

หลักการเหตุผล ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญของประเทศ ปี 2559 ภาคใต้มีพ้ืนที่ 
ปลูกปาล์มน้้ามัน 4.36 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ 84.0 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
ทั้งประเทศ มีปริมาณผลผลิต 9.79 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 89.0 ของผลผลิต 
ทั้งประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี พ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 1.15 ล้านไร่  
รองลงมา ได้แก่  จังหวัดกระบี่ 1.09 ล้านไร่ ผลผลิตปาล์มน้้ามันของภาคใต้ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามพ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ให้ผลผลิต ในปี 2559 ผลผลิตปาล์มน้้ามัน
เฉลี่ยต่อไร่ 2,564 กิโลกรัม สูงกว่าระดับประเทศที่ 2,409 กิโลกรัม  อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตปาล์มน้้ามันเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลงและการแปรรูปส่วนใหญ่เป็นเพียงการ
สกัดเป็นน้้ามันดิบ  

วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดตั้งเขตอุตสากรรมปาล์มน้้ามันให้เป็นอุตสากรรมปลายน้้าที่มีมูลค่าสูง 
 เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 

เป้าหมาย  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรของภาคเพิ่มขึ้น 
แนวทางการด าเนินงาน  จัดตั้งเขตอุตสากรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยเชื่อมโยงกับฐานการผลิตเดิมเพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกับอุตสาหกรรม 
แปรรูปปาล์มน้้ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และชุมพร 

 ส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาด
ต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการก้าหนดมาตรฐานกลางคุณภาพ
ผลผลิตปาล์มน้้ามันของอาเซียน  

 ส่งเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านผู้ผลิตปาล์มน้้ามันส้าคัญ 
ของภาค (มาเลเซีย ไทยและอินโดนีเซีย) เพ่ือก้าหนดมาตรฐานราคาน้้ามันปาล์ม
เพ่ือเพ่ิมอ้านาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้กับ 
ปาล์มน้้ามันในประเทศ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวง
อุตสาหกรรม การนิคมแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ 

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๔๑ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

10.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค (ข้าวสังข์หยด ข้าวหอม
กระดังงา และข้าวเล็กนก)  

แนวทางการพัฒนา ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค  
หลักการเหตุผล ภาคใต้เป็นแหล่งปลูกข้าวพ้ืนถิ่นที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ ที่มีการอนุรักษ์ 

สายพันธุ์ดีสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นข้าวคุณภาพดีที่มีราคาสูงเป็นที่ต้องการ
ของตลาดผู้บริโภค เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมกระดังงา และข้าวเล็บนก  ซึ่งส่วนใหญ่มี
พ้ืนที่เพาะปลูกในที่ราบลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้้าที่ส้าคัญของภาคเนื่อง
ภาค อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนผลิตข้าวให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่้า 
และยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นผลิตภัณฑ์
สินค้าที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภคได้มากขึ้น  

วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวพ้ืนเมือง และยังคงรักษาสายพันธุ์พ้ืนเมือง 
ข้าวพันธุ์ให้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น 

 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของภาค 
 เพ่ือยกระดับข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวระดับพรีเมี่ยม 

เป้าหมาย  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรของภาคเพิ่มขึ้น 
แนวทางการด าเนินงาน  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพ่ืออนุรักษ์และรักษาพันธุ์เดิมให้คงอยู่ 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์ดีเพ่ือลดต้นทุนและผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น และส่งเสริมการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
เพ่ือดูแลรักษามาตรฐานสินค้า 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวที่หลากหลาย รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของข้าวเพ่ือยกระดับข้าวให้เป็น
สินค้าเฉพาะระดับพรีเมี่ยม 

 ส่งเสริมการตลาดโดยยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่และใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่เป็นช่องทางการจ้าหน่ายข้าวคุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
โดยตรงเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคเกษตรมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๔๒ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่พืชเศรษฐกิจหลัก   

แนวทางการพัฒนา ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 
ของภาค  

หลักการเหตุผล การท้าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคใต้ยังเป็นการท้าการเกษตรรายย่อย 
ท้าให้ ประสบปัญหาด้านความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต แปรรูป และการตลาด 
ดังนั้นการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมวางแผนการผลิต บริหารจัดการจัดการฟาร์มเพ่ือลดต้นทุน
การผลิต โดยการท้าการเกษตรในลักษณะบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ให้สอดคล้อง
กับ Agri Map เพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดต้นการผลิตให้กับเกษตรกร และสามารถบริหารจัดการด้านการเกษตร
ร่วมกัน 

 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร  
เป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรของภาคเพิ่มขึ้น 
แนวทางการด าเนินงาน ส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (zoning) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

โดยการรวมกลุ่มผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่า  
  พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ตั้งแต่การจัดท้าข้อมูลพ้ืนที่ฐานแปลง จัดท้า

แผนการผลิต วิเคราะห์วางแผนการตลาดและจัดท้าแผนธุรกิจกกลุ่ม การบริหาร
จัดการการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตร่วมกัน 
และพัฒนาการบริหารกลุ่ม  

 ด้านการผลิต ถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้พันธุ์ดี  
การใช้ปุ๋ยตามการวิเคราะห์ค่าดิน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพืช การจัดท้า
แปลงเรียนรู้ตามความต้องการของกลุ่ม และการยกระดับคุณภาพผลผลิต 
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ เช่น GAP /เกษตรอินทรีย์ /RSPO เป็นต้น 

 พัฒนาด้านการตลาด รวบรวมคัดแยกผลผลิตเพ่ือควบคุณคุณภาพสินค้า แปรรูป
และสร้างแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เชื่อมโยงเครือข่าย
ระบบตลาด และเพ่ิมช่องทางการตลาด เช่น การเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่าย
การสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market)  

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย 

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคเกษตรมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๔๓ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อพึ่งตนเองของ
เกษตรกรรายย่อย 

แนวทางการพัฒนา ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ 
ของภาค  

หลักการเหตุผล ภาคใต้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบอาชีพโดยการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว (สวนยางพารา ปาล์มน้้ามัน) ท้าให้ได้รับผลกระทบจากยางพาราและ 
ปาล์มน้้ามันตกต่้า ขาดความมั่นคงด้านรายได้และการพ่ึงพาตน จึงจ้าเป็นต้องให้
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎี เพ่ือให้เกษตรกร 
มีความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน และสามารถพ่ึงตนเอง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลดต้นการผลิตให้กับเกษตรกร เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
 เพ่ือให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

เป้าหมาย ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และลดความยกจนและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 

แนวทางการด าเนินงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เช่น แหล่งน้้า สระเก็บน้้าขนาดเล็ก 
ที่ให้เพียงพอต่อการผลิต 

 จัดท้าแผนงานการผลิตโดยการแบ่งพ้ืนที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 30 
(แหล่งน้้า): 30(นาข้าว) :30 (ไม้ผล/ไม้ยืนต้น) :10 (บ้านเรือน คอกสัตว์ พ้ืนที่
ปลูกผักสวนครัว) โดยสามารถปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

 ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งให้ความรู้ด้านการลดต้นทุน 
การผลิต การใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับพืช การยกระดับคุณภาพผลผลิต 
สู่มาตรฐานด้านต่างๆ เช่น GAP /เกษตรอินทรีย์ /RSPO เป็นต้น 

 ส่งเสริมการจัดท้าบัญชีครัวเรือน เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ รายจ่าย ภายใน
ฟาร์ม  

 ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการรวมกลุ่ม 
ให้มีความเข้มแข็ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคเกษตรมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๔๔ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝ่ังให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

หลักการเหตุผล ภาคใต้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้้าชายฝั่งที่ส้าคัญของประเทศ โดยมีพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงกุ้ ง จ้านวน 78,878 ไร่ ผลผลิตรวม  147,433 ตัน ในปี 2559  
โดยนิคมเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม มีสัดส่วนถึงร้อยละ 97 และผลผลิตส่วนใหญ่ 
ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยง
ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาโรคระบาดต่างๆที่กระทบต่อการเพาะเลี้ยง เช่น โรคกุ้ง
ตายด่วนหรือ EMS และ โรคขี้ขาว เป็นต้น การเพาะเลี้ยงกุ้งจึงจ้าเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ือ
การควบคุมโรค และน้้าจากการเพาะเลี้ยงปนเปื้อนสารเคมีทิ้งไหลลงสู่ธรรมชาติ ดังนี้
เพ่ือให้การเพาะเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึง
จ้าเป็นต้องเร่งพัฒนากระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 
และเพ่ือป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้น้าเข้าหลัก 

วัตถุประสงค์  เพ่ือเร่งพัฒนาโครงสร้างการผลิตกุ้งให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์ม 
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

 เพ่ือยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อสินค้ากุ้งไทยเป็นอาหารปลอดภัย 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรของภาคเพิ่มขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน  สนับสนุนการวิจัยฟาร์มเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การวิจัยพัฒนา 
สายพันธุ์กุ้งทนโรค 

 ส่งเสริมการการใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงใหม่ๆ และการปรับปรุ งฟาร์มให้มี 
บ่อพักและน้าน้้าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการคัดกรองโรคให้กับโรงเพาะเลี้ยง 

 ด้าเนินการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบ
ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิต และปรับเปลี่ยนรูปแบบฟาร์มที่ได้มาตรฐานเพ่ือให้
เกิดการเลี้ยงที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขนัได้ในทุกตลาด 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เศรษฐกิจในภาคเกษตรมีการเติบโต ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



 - ๔๕ - 

แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ  

แนวทางการพัฒนา วางระบบป้องกันและแก้ไขปัยหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

หลักการเหตุผล การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยังคงเป็นปัญหาส้าคัญ ในปี ๒๕๕๗ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
ถูกกัดเซาะรวม 362.71 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของชายฝั่งทะเลที่ถูก 
กัดเซาะทั้งประเทศ ในจ้านวนนี้ เป็นการกัดเซาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดพังงาและสงขลา ทั้งนี้  การเกิดปัญหา  การกัดเซาะชายฝั่ง 
ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ที่มีผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการ
ขยายตัวของชุมชนรุกล้้าชายฝั่ง การบุกรุกท้าลายป่าชายเลนที่เป็นแนวก้าบังคลื่นลม
ตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้้าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น  

วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ 

เป้าหมาย  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
 แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการด าเนินงาน  รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิจัยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของฝั่งทะเลอ่าวไทยและ 
ฝั่งทะเลอันดามัน 

 วางแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการให้ทุกฝ่ายรับทราบปัญหา 
และก้าหนดแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะโดยร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
ก้าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะเพ่ิม การแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ท่ีถูกกัดเซาะเพ่ือลดการกัดเซาะ 

 ติดตามประเมินผล  

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงทรัพยากระธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานเสริม : กระทรวงมหาดไทย 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

10.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้า 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการรถไฟฟ้าหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
หาดใหญ่ – สะเดา 

หลักการเหตุผล  ชายแดนปาดังเบซาร์ เป็นด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ที่มีบทบาทส้าคัญในการ
เชื่อมโยงการค้าและการเดินทางทั้งในระดับภาคและประเทศ โดยเป็นประตูขนส่ง
สินค้าคอนเทนเนอร์และการเดินทางโดยรถไฟไปยังรัฐปีนัง ซึ่งเป็นเมืองท่าส้าคัญ 
ในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทั่วโลก และรองรับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะเดาและนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 

 ระบบรถไฟยังไม่มีการพัฒนาให้เทียบเท่ากับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากปัจจุบัน  
การให้บริการขนส่งระบบรางของประเทศมาเลเซีย โดยการรถไฟมาเลเซีย (KTMB) 
ได้เปิดเดินรถไฟขบวนรถไฟฟ้าด่วน ETS ที่สถานีปาดังเบซาร์ เพื่อเดินทางต่อไปยัง 
เมืองบัตเตอร์เวอร์ธ รัฐปีนัง เมืองอิโปห์ รัฐเปรัก และกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวง
ของประเทศมาเลเซีย และสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังรัฐยะโฮร์บารู  
เพ่ือเชื่อมต่อรถไฟไปสิงคโปร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์  ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งและอ้านวยความสะดวกในการลงทุนในพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์บริเวณ
ด่านชายแดนปาดังเบซาร์ให้เป็นประตูเศรษฐกิจของภาคได้อย่างสมบูรณ์ 

เป้าหมาย  มีระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่สามารถอ้านวยการค้าและการลงทุนและอ้านวย
ความสะดวกในการเดินทาง 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเพิ่มขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน พัฒนารถไฟฟ้าเส้นทางสถานีหาดใหญ่  – สถานีปาดังเบซาร์  ด่านชายแดน 
ปาดังเบซาร์ เชื่อมโยงการเดินทางกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีปาดังเบซาร์ของประเทศ
มาเลเซีย 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงคมนาคม  

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ อ้านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาค 
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แผนพัฒนาภาคใต้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่  

แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
หาดใหญ่ – สะเดา 

หลักการเหตุผล ปัจจุบันมีท่าเรือฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ท่าเรือสงขลา มีสภาพแออัดเนื่องจากมีปริมาณสินค้า
เต็มขีดความสามารถของท่าเรือ และมีข้อจ้ากัดของร่องน้้าที่มีปัญหาปริมาณตะกอนใน
ร่องน้้าท้าให้มีการตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ รวมทั้งการขยายพ้ืนที่ท่าเรือไม่
สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากปัญหาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่เชื่อมโยงการขนส่งกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจตอนในและเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย 

เป้าหมาย  มีระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่สามารถอ้านวยการค้าและการลงทุนและอ้านวย 
ความสะดวกในการเดินทาง 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเพิ่มขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาท่าเรือน้้าลึกแห่งใหม่ในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่เชื่อมโยงกับ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่อุตสาหกรรมของภาค ที่สามารถรองรับการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ เชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศ และนานาชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงคมนาคม  

ระยะเวลาด าเนินงาน ปี 2560 - 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ อ้านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาค 
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๑๑.  แผนงานและงบประมาณขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้  

แผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ ในช่วงปี 2560 – 2564 รวม ๒2๐ 
โครงการ วงเงินรวม ๑๗๕,๓๑๐.๘๒ ล้านบาท ประกอบด้วย 

11.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้า
ของโลก จ้านวน 134 โครงการ วงเงิน 30,450.84 ล้านบาท อาทิ โครงการสร้างและพัฒนา Sprot 
Complex เพ่ือส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็น Sport Tourism Hub วงเงิน 900 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง วงเงิน 1,532.23 ล้านบาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 
สมุทร วงเงิน 891.31 ล้านบาท 

11.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่
ของประเทศ จ้านวน 14 โครงการ วงเงิน 6,286.50 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอ
เคมีแบบครบวงจร วงเงิน 168.3220 ล้านบาท และโครงการพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพฯ 
วงเงิน 5,733.07 ล้านบาท 

11.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร จ้านวน 35 โครงการ วงเงิน 10,662.06 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริมการแก้ไข ฟ้ืนฟู 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการน้้าภาคใต้ สร้างอ่างเก็บน้้า (พังงา) วงเงิน 
5,657.44 ล้านบาท โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ วงเงิน 435.14 ล้านบาท และ
โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI for Smart Agriculture) วงเงิน 
44.49 ล้าบาท  

11.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก จ้านวน 37 โครงการ วงเงิน 127 ,911.41 ล้านบาท อาทิ 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน (สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช) วงเงิน  
8,256.99 ล้านบาท และโครงการทางพิเศษสายกะทู้ -ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 10 ,058.66  
ล้านบาท  
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สรุปแผนงานโครงการของส่วนราชการที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต ้
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  (ล้านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 

1. พัฒนาการท่องเท่ียวของ
ภาคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
คุณภาพชั้นน้าของโลก 

134 338.22 665.01 9,513.81 8,316.49 11,617.31 30,450.84 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราและปาล์มน้า้มันแห่ง
ใหม่ของประเทศ 

14 47.64 10.00 1,906.88 2,007.74 2,314.23 6,286.50 

3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของภาคและสร้างความ
เข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 

35 4.29 126.66 5,927.43 2,614.26 1,989.43 10,662.06 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สนับสนุนการท่องเท่ียว  
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

37 620.50 3,090.20 28,148.93 43,818.58 52,233.20 127,911.41 

รวม 220 1,010.65 3,891.87 45,497.05 56,757.08 68,154.17 175,310.82 

 


