โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้
สาระในฉบับ
• ลักษณะทางกายภาพ
• ประชากรและรายได้ต่อหัว
• โครงสร้างเศรษฐกิจ
• ภาคเศรษฐกิจสาคัญ
• กลุ่มจังหวัดในภาคใต้

บทสรุป
• ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคใต้มมี ลู ค่า 1.13 ล้านล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.6 ของประเทศ มี
รายได้ต่อหัว 123,684 บาท ทัง้ นี้
รายได้ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศ
• ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา (ปี 2548 2557) อัตราการเติบโตในเฉลีย่
ของเศรษฐกิจภาคใต้อยูท่ ร่ี อ้ ยละ
2.2 ต่อปี ซึง่ ต่ากว่าอัตราการ
เติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
• ภาคเกษตรยังเป็ นภาคเศรษฐกิจ
หลักทีส่ ร้างรายได้สภู่ ูมภิ าค ด้วย
สัดส่วนร้อยละ 27 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคใต้

ลักษณะทางกายภาพ
และภูมิอากาศ

ภาคใต้ตงั ้ อยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 14 จังหวัด มีพน้ื ที่ 44.2 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 13.3
ของพืน้ ทีท่ งั ้ ประเทศ ลักษณะพืน้ ทีท่ อดยาวจากเหนือ-ใต้ คิดเป็ นระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตร
ความกว้างสูงสุดประมาณ 220 กิโลเมตร ส่วนทีแ่ คบทีส่ ดุ คือ “คอคอดกระ” ในจังหวัดระนอง มีความ
ั่
กว้าง 50 กิโลเมตร ภาคใต้มชี ายฝงทะเลรวมประมาณ
1,643 กิโลเมตร
ทิศเหนือ - ติดกับจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทิศตะวันออก - ติดกับอ่าวไทย
ทิศใต้ - ติดกับประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก - ติดกับทะเลอันดามัน
สภาพภูมอิ ากาศของภาคใต้เป็ นแบบร้อนชืน้ แถบมรสุม คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสัน้ ๆ
เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สตู ร จังหวัดทีม่ ฝี นตกชุกทีส่ ดุ คือ ระนอง ส่วนจังหวัดทีม่ ฝี นตกน้อยทีส่ ดุ คือ
สุราษฎร์ธานี
บาทต่อปี

ประชากรและ
รายได้ต่อหัว

ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นราธิวาส
พัทลุง
ปตั ตานี
ยะลา
ระนอง
นครศรีธรรมราช
ตรัง
สตูล
สงขลา
ชุมพร
พังงา
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ภูเก็ต

55,601

65,530

•

75,378
89,330
89,698
90,950

•

103,220
112,136
144,209
147,249
161,681
162,329
203,909
258,817

รายได้ต่อหัวประชากร

•

ปี 2557 ภาคใต้มปี ระชากร 9.21 ล้านคน คิดเป็ น
ร้อยละ 14.1 ของประชากรในประเทศ และมีกาลัง
แรงงาน 5.1 ล้านคน โดยทางานในภาคเกษตรกรรม
ร้อยละ 43 นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 57
ประชากรในภาคใต้มรี ายได้ต่อหัวเฉลีย่ อยู่ท่ี 123,684
บาทต่อปี ซึง่ ลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 3.0 และต่า
กว่ารายได้ต่อหัวเฉลีย่ ของประเทศ ซึง่ อยู่ท่ี 195,995
บาทต่อปี
จังหวัดทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อหัวสูงสุดคือ ภูเก็ต ขณะที่
จังหวัดทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อหัวต่าสุดคือ นราธิวาส

โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้
ขนาดเศรษฐกิจภาคใต้
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
(Gross Demestic Product )
กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล
45.4%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.2%
ภาคเหนือ
8.8%
ภาคใต้
8.6%

ภาคตะวันออก
ภาคกลาง ภาคตะวันตก 17.8%
5.7%
3.6%

โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้
ในปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคใต้ (GRP) มีมลู ค่า 1.13
ล้านล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 8.6 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมประเทศ และ คิดเป็ น
อันดับ 5 รองจาก กทม.และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ตามลาดับ
ทีม่ า : NESDB

• ในปี 2557 ภาคเกษตรยังเป็ นภาคเศรษฐกิจสาคัญของ
ภาคใต้ซง่ึ มีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาค (Gross Regional Product หรือ GRP) รองลงมาเป็ น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า การขนส่งและการท่องเทีย่ ว
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12, 10, 9 และ 8 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตามลาดับ
• โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ยงั พึง่ พิงภาคเกษตรเป็ นหลัก
ขณะทีโ่ ครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีรายได้จากภาค
นอกเกษตรเป็ นสาคัญ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม และภาค
การค้า

อัตราการเติบโตเศรษฐกิจภาคใต้
• ระหว่างปี 2548 - 2557 อัตราการเติบโตในเฉลีย่ ของเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.2 ต่อ
ปี ซึง่ ต่ากว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศทีป่ ระมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี ส่วนหนึ่ง
%YoY
เป็ นผลจากโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ทย่ี งั พึง่ พิงภาคเกษตรซึง่ มีขอ้ จากัดในการขยาย
5.4
4.9
6
ผลผลิต
4.2
4
• ในปี 2557 เศรษฐกิจภาคใต้หดตัวเล็กน้อยจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 0.3 ต่ากว่าของประเทศ
2.3
2.0
1.7
ซึง่ ขยายตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.8 โดยเศรษฐกิจภาคใต้หดตัวตามการชะลอตัวของภาคเกษตรที่
1.0
2 1.3
ส่วนหนึ่งได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นปี และปญั หาโรคระบาดในกุง้ ขาว ขณะทีก่ าร
0
0.0
-0.3 ผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตเพือ่ ส่งออกทีล่ ดลง นอกจากนี้ ภาคการท่องเทีย่ ว
-2
ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองและปญั หาความไม่สงบในพืน้ ทีช่ ายแดน อีกทัง้
ยังมีการชะลอลงทุนของธุรกิจในภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากความไม่
มันใจในสถานการณ์
่
การเมืองและเศรษฐกิจ
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

อัตราการเติ บโตเศรษฐกิ จภาคใต้

ทีม่ า : สศช., กรมศุลกากร, สานักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้

เกษตร

27%
อุตสาหกรรม

12%
ค้าส่งค้าปลีก

10%
การขนส่ง
9%
ท่องเที่ ยว

8%
ก่อสร้างและอสังหาฯ

7%
อื่น ๆ 27%

ภาคเศรษฐกิจสาคัญของภาคใต้
ภาคเกษตร

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการค้า

ภาคท่องเที่ยว

ภาคเกษตร ถือเป็ นภาคเศรษฐกิจหลัก
ของภาคใต้มาโดยตลอด และมีการจ้างงาน
ถึงร้อยละ 43 ของการจ้างงานรวม โดย
แบ่งเป็ น
1)เกษตรกรรม มีสดั ส่วนร้อยละ 83 ซึง่
ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ ได้แก่
ยางพาราด้วยพืน้ ทีก่ รีดถึง 12.7 ล้านไร่
และปลูกมากทีส่ ดุ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองลงมาคือ ปาล์มน้ ามันทีพ่ น้ื ที่ให้ผลผลิต
ถึง 3.5 ล้านไร่ ปลูกมากในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีและกระบี่ ขณะทีผ่ ลผลิตเกษตรอื่น ๆ
มีเพียงร้อยละ 1 อาทิ ข้าว กาแฟ และ
ผลไม้
2)การประมงมีสดั ส่วนร้อยละ 17 ซึง่ มี
ผลผลิตสาคัญคือ กุง้ ขาว

อุตสาหกรรมในภาคใต้สว่ นใหญ่เป็ น
การแปรรูปเกษตรขัน้ ต้นทีใ่ ช้เทคโนโลยีการ
ผลิตขัน้ พืน้ ฐานจึงสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ผลผลิตภาคเกษตรไม่สงู มากนัก
อุตสาหกรรมทีส่ าคัญส่วนใหญ่เป็ นการผลิต
เพื่อส่งออก ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา ซึง่ มีจนี และมาเลเซียเป็ นคู่คา้ หลัก
เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อาทิ
ยางล้อและถุงมือยาง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี
อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมแปรรูป
ไม้ยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเล สาหรับอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มเป็ น
อุตสาหกรรมหลักภาคใต้ทผ่ี ลิตเพื่อใช้
ภายในประเทศ โดยจาหน่ายให้แก่โรงกลั ่น
และโรงงานผลิตไบโอดีเซลซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ น
ภาคกลางเพื่อเป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารและพลังงานทดแทนต่อไป
ณ สิน้ ปี 2557 จานวนโรงงานในภาคใต้
รวมทัง้ สิน้ 12,051 แห่ง ซึง่ ส่วนใหญ่ตงั ้ อยูใ่ น
จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และ
สุราษฎร์ธานี

ในปี 2557 การค้าปลีกค้าส่งมีสดั ส่วน
ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้
ซึง่ ภาคการค้าหดตัวจากปี ก่อนร้อยละ 2.4
โดยเฉพาะช่วงครึง่ แรกของปี เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ทาให้
ระมัดระวังการใช้จา่ ย รวมถึงรายได้ท่ลี ดลง
จากราคาสินค้าเกษตรตกต่าและรายได้จาก
ธุรกิจท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีช่ ายแดน
อย่างไรก็ตาม ภาคการค้าปรับตัวดีขน้ึ ในครึง่
ปี หลังจากสถานการณ์การเมืองเริม่ คลี่คลาย
นอกจากนี้ การค้าชายแดนยังมี
ความสาคัญเช่นกัน โดยในปี 2557 ภาคใต้ม ี
มูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็ นอันดับ 1 ของ
การค้าชายแดนไทย ด้วยมูลค่าการค้ารวม
สูงถึง 508,088.6 ล้านบาท ผ่านด่าน
ศุลกากรชายแดน 9 ด่าน ซึง่ ด่านศุลกากรที่
สาคัญคือ ด่านศุลกากรสะเดาและด่าน
ศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ เป็ น
1 ใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ

ภาคการท่องเที่ยวเป็ นภาคเศรษฐกิจ
สาคัญทีม่ กี ารขยายตัวสูงตามจานวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
อันสนับสนุนให้สดั ส่วนของภาคโรงแรมและ
ภัตตาคารเติบโตจากร้อยละ 6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ในปี 2547 เป็ น
ร้อยละ 8 ในปี 2557 นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
กลุ่มหลักของภาคใต้ ได้แก่ นักท่องเทีย่ ว
มาเลเซีย จีน ยุโรป และรัสเซีย ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ในปี 2557 รายได้จากนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติมมี ลู ค่า 334,689 ล้านบาท แต่ยงั
กระจุกตัวอยูใ่ นจังหวัดท่องเทีย่ วหลัก ได้แก่
ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานีและสงขลา
โดยในปี 2557 ภาคการท่องเทีย่ ว
ชะลอตัวจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ
และเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดน ทาให้
นักท่องเทีย่ วต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
ภาคใต้ชะลอลง โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ ว
มาเลเซียทีเ่ ข้ามาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ ายแดน
ขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนได้เริม่ มีความนิยมเข้า
มาท่องเทีย่ วในภาคใต้เพิม่ ขึน้

อื่น ๆ, 2%
ปาล์ม, 21%
ยาง, 77%

สัดส่วน

การประมง, 17%
เกษตรกรรม,83%

27%

12%

ทีม่ า : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.), กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมศุลกากร, สานักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้

10%

8%

กลุ่มจังหวัดในภาคใต้

กลุ่มจังหวัดอันดามัน
 ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
และตรัง ซึง่ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารของกลุ่มจังหวัดอยูท่ ่ี
จังหวัดภูเก็ต
 โครงสร้างเศรษฐกิจเป็ นภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ
23 โดยมีสาขาโรงแรม ภัตตาคาร และการขนส่ง
เป็ นภาคเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนสาคัญ สัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 19 และ 18 ซึง่ ทัง้ 2 สาขาเป็ นภาค
เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับภาคการท่องเทีย่ ว
เนื่องจากมีลกั ษณะพืน้ ทีท่ อดยาวตามชายฝงั ่
ทะเลอันดามันและเกาะเล็ก ๆ จานวนมาก ทาให้
เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วของประเทศทีม่ ี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
กลุ่มจังหวัดอันดามัน
ขนส่ง, 18%

อื่น ๆ,
26%

โรงแรมและภัตตาคาร, 19%
เกษตร,
23%
การค้า, 9%
อุตสาหกรรม, 5%
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด ณ ราคาประจาปี 2557
ทีม่ า : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่ม
จังหวัด
อ่าวไทย

 ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยมี
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารของกลุ่มจังหวัดอยูท่ จ่ี งั หวัดสุราษฎร์ธานี
 โครงสร้างเศรษฐกิจพึง่ พาภาคเกษตรด้วย
สัดส่วนร้อยละ 31 โดยเป็ นแหล่งเกษตรกรรม
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ทัง้ ข้าวและประมง โดยเฉพาะลุ่มน้ าปากพนัง
กลุ่มจังหวัดอ่าวไทย
และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้บริเวณ
ขนส่ง, 4%
เชื่อมต่อชุมพร-สุราษฎร์ธานีเป็ นแหล่งผลิต
ปาล์มน้ ามัน ส่วนบริเวณเชื่อมต่อสุราษฎร์ โรงแรมและภัตตาคาร, 5% อื่น ๆ, 36%
ธานี-นครศรีธรรมราชเป็ นแหล่งผลิตยางพารา
การค้า, 11%
แปรรูป และไม้ยางพารา รองลงมาคือ
เกษตร,
อุตสาหกรรม, 13% 31%
ภาคอุตสาหกรรมมีสดั ส่วนร้อยละ 13
นอกจากนี้ยงั มีพน้ื ทีเ่ กาะต่างๆ ในทะเลอ่าว
ไทยเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วในระดับนานาชาติ

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
 ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปตั ตานี ยะลาและนราธิวาส
โดยมีศูนย์ปฏิบตั กิ ารของกลุ่มจังหวัดอยูท่ จ่ี งั หวัดสงขลา
 ภาคเกษตรเป็ นภาคหลักของกลุ่มจังหวัดทีม่ สี ดั ส่วน
ร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม รองลงมาคือ
ภาคอุตสาหกรรมและการค้ามีสดั ส่วนร้อยละ 16
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และ 11 ตามลาดับ มีบทบาทเป็ นแหล่ง
โรงแรมและภัตตาคาร, 1%
อุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ยางพารา
ขนส่ง, 4%
การค้า, 11%
อุตสาหกรรมอาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูปที่
สาคัญ
อุตสาหกรรม, 16%
 นอกจากนี้เนื่องด้วยมีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับประเทศ
มาเลเซีย ทาให้มบี ทบาทสาคัญในการค้าชายแดน
อื่น ๆ, 43%
เกษตร, 25%
และรองรับนักท่องเทีย่ วจากประเทศเพื่อนบ้าน
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