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บทที่ 1 
บทน า 

 
ผลกระทบเชิงลบต่อการเกษตรจากการพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาได้ท าให้ภาคเกษตรมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจลดลง กล่าวคือ สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรในประเทศลดลงจากร้อยละ 
10.3 ในปี 2540 เหลือร้อยละ 8.3 ในปี 2556 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556) และจาก
รายงานการส ารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรระหว่างปี 2541 และ 2551 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าเกษตรกรพ่ึงพาการเกษตรได้ลดลง ยากจนมากขึ้น และมีการท าการ เกษตรที่ส่งผลกระทบ
ให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ครัวเรือนเกษตรที่ยังท างานเกษตรใน
พ้ืนที่ถือครองอย่างเดียวลดลงจากร้อยละ 46.7 เป็น 34.0 ผู้มีรายได้จากการเกษตรอย่างเดียวลดลงจาก
ร้อยละ 39.7 เป็น 23.6 ผู้มีหนี้สินทางการเกษตรเพ่ิมจากร้อยละ 49.4 เป็น 59.9 หนี้สินต่อครัวเรือน
ทั้งหมดเพ่ิมจาก 27,590 บาท เป็น 62,648 บาท จ านวนผู้ถือครองเนื้อที่ขนาดเล็กน้อยกว่า 10 ไร่ มี
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 33.1 เป็น 38.7 ปริมาณปุ๋ยเคมีมีการใช้เพ่ิมขึ้นจาก 3.8 เป็น 4.9 ล้านตันต่อปี และ
ผู้ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.5 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2553)  

ปฏิสัมพันธ์ของการพัฒนาและปัญหาได้เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน ต่อเนื่อง และไม่สามารถแยก 
ส่วนออกมาจากกันและกันได้ นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรเชิงยังชีพ มาเป็นการปฏิวัติเขียว สู่ 
การปฏิวัตินาโนเทคโนโลยี จนถึงการปฏิวัติเทคโนโลยีแห่งการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน การผลิตพืชจาก
เดิมที่มีการผลิตแบบผสมผสานเพ่ือตอบสนองการบริโภคในประเทศ ได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตพืชเชิงเดียวที่
หวังพ่ึงพาตลาดส่งออกเป็นหลัก ซึ่งระบบนี้จะท าให้ราคาสินค้าอ่อนไหวไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกและจะ
ได้รับแรงกดดันจากผู้ซื้อต่างประเทศทั้งทางบวกและทางลบ หากไทยไม่สามารถด าเนินการผลิต และ
การตลาดให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน ประเทศก็จะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในเวทีการค้าโลกและจะ
ท าให้ราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งหลายชนิดก าลังมีราคาตกต่ าอยู่ในขณะนี้ นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่า
กังวลมากขึ้นเมื่อประชาคมโลกก าลังก้าวไปสู่การแข่งขันทางการค้าที่เสรีและไร้พรหมแดนมากขึ้น ไม่ว่าจ ะ
เป็นข้อตกลงการยกเว้นภาษีระหว่างมิตรประเทศในกลุ่มอาเชี่ยน และมิตรประเทศตามความร่วมมือใน
ภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนข้อตกลงของเพ่ือนบ้านในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ (Economic Corridors) ซึ่งมี
ภูมิประเทศใกล้เคียงกันสามารถผลิตทางการเกษตรได้เหมือนๆ กัน จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและมี
การน าเข้าสินค้ามาแข่งขันกับสินค้าในประเทศที่รุนแรงมากขึ้น และในอนาคตประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในบริบทใหม่ของโลกอีก 20 ปีข้างหน้า ที่จะมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น การแข่งขันทางการค้าและการลงทุนจะมีความรุนแรงมากขึ้น และถูก
กระทบจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นธรรม ประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุมีมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการย้ายแรงงานข้ามชาติ โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นใช้องค์
ความรู้และเทคโนโลยี โลกต้องผลิตอาหารและพลังงานให้เพียงพอกับการเจริญเติบโตของประชากรมากขึ้น 
แต่การผลิตลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และความห่วงใยในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม จะน าไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการผลิตในทุกระดับ เทคโนโลยีจะมีบทบาทส าคัญ 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองการด ารงชีวิตของประชาชนมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2557) 
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 ในขณะที่โลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนั้น ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความ
อ่อนแอภายในที่ท าให้เกิดความเสียเปรียบทางการแข่งขันหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาด้านการมี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ า มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ตลอดจนปัญหาที่เป็นผลมา
จากการด าเนินนโยบายภาครัฐที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการขยายปริมาณการผลิตอย่างไม่สมดุล จนท าให้ขาด
ความมั่นคงยั่งยืนแก่วิถีชีวิตเกษตรรายย่อยในระยะยาว 
 ด้านการรับมือกับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) ได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร สร้างความมั่นคงทาง
อาหาร การลดความเหลื่อมล้ า และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ก็ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่สนับสนุนให้มีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยวางยุทธศาสตร์
ทางด้านเกษตรไว้ คือ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร สร้างความมั่นคงของอาหารและพลัง งาน การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต และการสร้าง
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2557) ส่วนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 8 (ปี 2555-2559) ที่เกี่ยวข้อง
กับภาคเกษตรได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่
น าไปสู่การแข่งขัน และการพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความ
ปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผล ผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน  
(Priority-based Research Areas) ได้แก่ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 
เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ,2554)  

 
เอกสารอ้างอิง 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2556. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า.กรุงเทพ.ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .2557. ยุทธศาสตร์ 

ประเทศ (Country Strategy) การบูรณาการเพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปี 2557 สืบค้นจาก : www.nesdb.go.th วันที่ 10 กันยายน 2557 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2554 .นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8  
(พ.ศ.2555-2559) สืบค้นจาก : www.nrct.go.th วันที่ 10 กันยายน 2557 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555.  
สืบค้นจาก : 
http://www.oae.go.th/download/download_journal/commodity55.pdf 
วันที่ 10 กันยายน 2557 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2553. ส ารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร. สืบค้นจาก :  
service.nso.go.th/nso/web/survey/suragr6-2-2.html วันที่ 10 กันยายน 2557  
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บทที่ 2 
สภาพทางภูมิสังคมพื้นทีภ่าคใต้ตอนล่าง 

 
๑. ลักษณะทางภูมินิเวศเกษตร 

1.1  อาณาเขตและภูมิประเทศ  
 ภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่  2 ด้าน คือ ทะเลฝั่งตะวันออกด้านอ่าว
ไทยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ทะเลฝั่งตะวันตกด้านทะเลอันดามัน มีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดตรัง และสตูล ส่วนจังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเล 
ส าหรับลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของภาคใต้ตอนล่างจะมีเทือกเขาวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เป็น
แกนกลางของภาค และมีพ้ืนที่ราบยาวขนานจากแนวภูเขาลงสู่ทะเล จึงท าให้มีสภาพพ้ืนที่เป็นลุ่มน้ า (ภาพ
ที ่2.1 และ 2.2) 

 

 
ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง 
 
1.2 ลักษณะทิวเขา 
 ทิวเขาส าคัญที่เป็นปัจจัยก าหนดลักษณะภูมินิเวศน์ของพ้ืนที่มีอยู่ 2 ทิวเขา ได้แก่ ทิวเขา

นครศรีธรรมราช จะมีพ้ืนที่ทอดยาวต่อเนื่องหลายจังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง 
และสตูล เป็นต้นก าเนิดล าน้ าที่ไหลลงสู่อ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทิวเขาสันกาลาคีรี เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่อง
กับทิวเขานครศรีธรรมราช เริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลไปสิ้นสุดในเขตจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะลดหลั่นเป็นขั้น
บันใด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ กั้นเขตแดนไทยกับมาเลเซียในเขตจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และ
นราธิวาสของไทย  

 
1.3 ลักษณะพื้นที่ราบ  
 เป็นพื้นทีร่าบชายฝั่งทะเล ที่มีภูเขาและที่สูงอยู่ภายใน จึงเป็นที่ราบแคบๆ และยาวไปตาม

ฝั่งทะเล บางตอนจะมีทิวเขากั้นแบ่งออกจากกันเป็นตอนๆ ที่ราบที่ส าคัญได้แก่ ที่ราบพัทลุง เป็นที่ราบ
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ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของทิวเขานครศรีธรรมราชพ้ืนที่จะลาดจากทิวเขา ลงสู่ทะเลสาบสงขลา มีล าน้ า
หลายสายซึ่งไหลจากทิวเขาไปทางตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลา มีความยาวไปตามทะเลสาบสงขลา 
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร และกว้างประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ที่ราบปัตตานี เป็นที่ราบตอนใต้สุดติดชายแดน
ไทย อยู่ระหว่างทิวเขาสันกาลาคีรีกับฝั่งทะเล ทอดยาวไปตามฝั่งทะเล มีความยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร 
กว้างอยู่ระหว่าง ๒๕ ถึง ๖๐ กิโลเมตร มีล าน้ าหลายสายไหลลงสู่ชายฝั่งทะเลทางทิศเหนือ (กรมโยธาธิการ
และผังเมือง,ม.ป.ป.) 

1.4  ลักษณะลุ่มน้ าและล าน้ า 
 ลุ่มน้ าในภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มน้ าจะมีต้นน้ าที่มาจากเป็นเทือกเขา ลาดเทสู่ที่

ราบตอนกลาง จนถึงชายฝั่งทะเล มีปริมาณน้ าค่อนข้างมากในฤดูฝนและความเร็วกระแสน้ าสูง ท าให้พ้ืนที่
มักประสบปัญหาอุทกภัย เกิดการพังทลาย การกัดเซาะหน้าดิน น้ าไหลลงทะเลเร็วท าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร,ม.ป.ป.) มีล าน้ าที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ล าน้ าตรัง ต้นน้ าเกิดจากทิวเขานครศรีธรรมราช ยาวประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร มีน้ าตลอด
ปี ไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่อ่าวตรัง ล าน้ าปัตตานี ต้นน้ าเกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ 
๑๘๐ กิโลเมตร  

 ล าน้ าสายบุรี ต้นน้ าเกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร  
 ล าน้ าโกลก เป็นล าน้ าสายเล็ก และสั้น แต่มีความส าคัญในฐานะท่ีใช้เป็นพรมแดนไทยกับ

มาเลเซีย มีล าน้ าได้แยกออกเป็นสองสาย สายตะวันตก ได้แก่ ล าน้ าบางนรา ไหลขนานกับฝั่งทะเลไปออก
ทะเลที่จังหวัดนราธิวาส สายตะวันออกคือล าน้ าโกลก  

 ทะเลสาบสงขลา อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา แบ่งออกได้เป็น 
ตอนบนคือทะเลน้อยเป็นน้ าจืด ทะเลสาบตอนกลาง เป็นน้ าจืดที่มีน้ าเค็มเข้าถึงในฤดูแล้ง และส่วนทะเลที่
ติดกับอ่าวไทยจะเป็นน้ าเค็ม (ภาพที ่2.2) (กรมโยธาธิการและผังเมือง,ม.ป.ป.)  

1.5  ลักษณะภูมิอากาศ   
 อากาศเป็นแบบร้อนชื้น โดยช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และ

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูฝนของภาคใต้แบ่งเป็น 2 ระยะคือระยะมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในช่วงดังกล่าวจะมีฝนตกชุกมาก
ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และระยะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ในช่วงกลาง เดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงดังกล่าวจะมีฝนตกชุกมากในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกจะเริ่มและสิ้นสุดฤดูกาลก่อนภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 2 เดือน  

 ลักษณะการกระจายตัวของฝนจากค่าเฉลี่ย 48 ปี จะพบว่า จังหวัดทางภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกจะมีฝนตกหนัก คือมากกว่า 250 มิลลิเมตรต่อเดือน นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ส่วน
จังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนมากกว่า 250 มิลลิเมตรต่อเดือนนับตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ถึง
ตุลาคมท าให้ฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างต้องด าเนินการก่อนช่วงเวลาดังกล่าว 
ประมาณ 2-3 เดือนเพ่ือป้องกันผลกระทบจากสภาพน้ าท่วม (ภาพที่ 2.3) ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนรายปี 
ตั้งแต่ปี 2554-2556 พบว่าภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณน้ าฝน 1,774-2,790 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ย 2,245 
มิลลิเมตร วันฝนตก 148-185 วัน หรือเฉลี่ย 166 วัน เมื่อแยกเป็นภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกพบว่ามี
ปริมาณน้ าฝน 1,685-3,086 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ย 2,288 มิลลิเมตร วันฝนตก 160-195 วัน หรือ
เฉลี่ย 176 วัน ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกมีปริมาณน้ าฝน 1,754-2,454 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ย 2,194 
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มิลลิเมตร วันฝนตก 145-184 วัน หรือเฉลี่ย 160 วัน จะสังเกตเห็นว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีความ
แปรปรวนของฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ตารางที ่2.1)  

 อุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุดรายปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดต่างๆ 
ของภาคใต้ตอนล่าง พบว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดเฉลี่ย 37.28 และ 19.76 องศา
เซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุด 36.43 และ 20.38 องศาเซลเซียส ซึ่งต่างกัน
เพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 2.2)  
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ภาพที ่2.2 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพลุ่มน้ า ภาคใต้ตอนล่าง  

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (ม.ป.ป.) 
 

 
ภาพที่ 2.3  การกระจายตัวของฝนรายเดือน 48 ปี ระหว่างปี 2493-2540 (สีแทนปริมาณน้ าฝนที่มี
หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อเดือน) 
ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (ม.ป.ป.) 
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ตารางท่ี 2.1 ปริมาณฝนตกรายปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่าง  
รายการ 254

4 
254

5 
254

6 
254

7 
254

8 
254

9 
255

0 
255

1 
255

2 
255

3 
255

4 
255

5 
255

6 
เฉลี่ย 

ปริมาณฝนรวม 
 ฝั่งตะวันออก (มิลลิเมตรต่อปี) 

2,28
3 

1,79
2 

2,16
2 

1,68
5 

2,56
7 

1,81
8 

1,90
3 

2,89
5 

2,20
6 

2,48
6 

3,08
6 

2,36
3 

2,47
2 

2,28
8 

จ านวนวันฝนตก 
 (วันต่อปี) 

163 149 156 145 133 171 163 166 157 165 184 153 165 160 

ปริมาณฝนรวม 
ฝั่งตะวันตก(มิลลิเมตรต่อปี) 

2,24
1 

1,75
4 

2,21
3 

1,90
8 

2,03
1 

2,03
6 

2,37
6 

2,08
1 

2,35
1 

2,40
3 

2,34
6 

2,45
4 

2,33
1 

2,19
4 

จ านวนวันฝนตก  
(วันต่อปี) 

195 169 160 166 163 175 186 170 174 194 186 179 175 176 

ปริมาณฝนรวมทั้งภาคใต้ตอนล่าง(มิลลิเมตร
ต่อปี) 

2,26
6 

1,77
7 

2,18
2 

1,77
4 

2,29
9 

1,90
5 

2,09
2 

2,56
9 

2,26
4 

2,45
3 

2,79
0 

2,39
9 

2,41
5 

2,24
5 

จ านวนวันฝนตก  
(วันต่อปี) 

175 157 157 154 148 173 172 168 164 176 185 163 169 166 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รวบรวมโดย: ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 2.2 อุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุดรายปี (องศาเซลเซียส) ตั้งแต่ปี 2554-2556 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่าง  
 รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 เฉลี่ย 
อุณหภูมิสูงสุด               
-ภาคใต้ฝั่งตะวนัตก 35.95 38.50 37.95 37.45 39.25 37.60 37.45 36.05 36.45 37.85 36.15 36.15 37.80 37.28 
-ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 35.97 36.20 36.07 37.33 37.40 35.77 36.30 36.03 36.33 37.47 35.97 36.37 36.37 36.43 
อุณหภูมิต่ าสุด               
-ภาคใต้ฝั่งตะวนัตก 20.50 19.70 19.55 20.20 18.40 20.00 19.00 20.05 19.45 20.50 17.75 21.40 21.00 19.76 
-ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก 21.27 20.30 21.37 20.73 20.45 18.90 20.60 21.10 21.07 21.23 20.13 22.00 15.80 20.38 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รวบรวมโดย: ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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1.6 ลักษณะดิน 
 ระบบการจ าแนกดินในประเทศไทย จะจ าแนกตั้งแต่ระดับกลุ่มดินหลัก (Great soil 

group) ลงไปโดยยึดลักษณะสัณฐานของดิน (Soil morphology) หรือลักษณะการจัดเรียงตัวกันของ
ชั้นดินเป็นบรรทัดฐานส าคัญในการจ าแนก เมื่อจ าแนกดินออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แล้วในแต่ละกลุ่มจะมี
การแบ่งย่อยออกไปเป็นชุดดิน (Soil series) แต่ละชุดดินจะมีชื่อเรียกโดยใช้ชื่อสถานที่ที่พบดินนั้น
เป็นครั้งแรก แต่ละชุดดินมีลักษณะประจ าตัว เช่น ลักษณะปลีกย่อยต่างๆ ทางเคมีและกายภาพดิน สี
ของดิน ปริมาณและการจัดเรียงตัวของชั้นดิน โครงสร้างดินปริมาณธาตุอาหารในดิน ตลอดจน
ปฏิกิริยาดิน เป็นต้น และในแต่ละชุดดินยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้เป็นชนิดดิน (Soil type) โดยยึด
ลักษณะของเนื้อดินของดินบนของแต่ละชุดดินเป็นหลัก กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรม
พัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะคุณสมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวม 
ถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกันมาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการให้ค าแนะน า การตรวจ 
สอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่ จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจ าแนกใหม่เป็น 
62 กลุ่มชุดดิน โดยกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1-25 และกลุ่มชุดดินที่ 57-59 เป็น
ดินที่ลุ่ม การระบายน้ าของดินไม่ดีมักมีน้ าแช่ขังในฤดูฝน กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 
26-56 และ 60-62 เป็นดินที่ไม่มีน้ าแช่ขังพบบริเวณที่เป็นเนิน มีการระบายน้ าดี สภาพพ้ืนที่อาจ
เป็นที่ราบเรียบ เป็นลูกคลื่น หรือเนินเขา (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.) กลุ่มดินที่พบมากในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างมีดังนี้ 

 กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2, 3, 6, 14 และ 17 รวมประมาณ 1.5 
ล้านไร่ ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว มีพ้ืนที่รวมประมาณ 1.2 ล้านไร่ และไม้ยืนต้นประมาณ 3 แสน 
ไร่ 

 กลุ่มชุดดินในพื้นที่ดอน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 45, 50, 51, 53 
และ 62 มีพ้ืนที่รวมประมาณ 11.5 ล้านไร่ เป็นป่าสมบูรณ์ 3.6 ล้านไร่ ไม้ยืนต้น 7.3 ล้านไร่ และ
ไม้ผลประมาณ 6 แสนไร่ (ตารางที ่2.3, ภาพที่ 2.4-2.5)  

 ลักษณะของกลุ่มชุดดินที่ส าคัญในภาคใต้ตอนล่าง มีดังนี้ 
 กลุ่มชุดดินที่ 3 เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว พบตามที่ ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ เป็นดิน

ลึก มีการระบายน้ าเลว ฤดูฝนขังน้ าลึก 20-50 เซนติเมตร นาน 4-5 เดือน ฤดูแล้งดินแห้ง
แตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลางถ้าเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างปริมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินชั้นล่างหากมี
เปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็นด่างอ่อนหรือมีค่าความเป็นด่างประมาณ 7.5-8.0 ได้แก่ ชุดดิน
สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา พิมาย บางแพ และสิงห์บุรี ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท า
นา หรือยกร่องปลูกพืชผักและไม้ผล  

 กลุ่มชุดดินที่ 6 เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือ
สีเทา มีจุดประสีน้ าตาลหรือสีแดงตลอดชั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและ
แมงกานีสปะปนอยู่ด้วย กลุ่มดินนี้เกิดจาก พวกตะกอนล าน้ าเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าเลวพบ
ตามที่ราบ ตั้งแต่ที่ราบน้ าท่วมถึงลานตะพักล าน้ าระดับต่ า น้ าแช่ขัง 30-50 เซนติเมตร นาน 3-5 
เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าหรือค่อนข้างต่ า pH 4.5-5.5 ได้แก่ชุดดิน บางนรา 
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มโนรมย์ เชียงราย นครพนม ปากท่อ แกลง สุไหงโกลก ท่าศาลา คลองขุด สตูล และวังตง ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง  ความเหมาะสมส าหรับการปลูก
พืช มีศักยภาพเหมาะสมที่จะใช้ท านาในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือ
พืชอ่ืนที่มีอายุสั้นได้  

 กลุ่มชุดดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว 
หรือเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นพวกดินเหนียว พบในเขตที่มีฝนตกชุก สีดินเป็นสีน้ าตาล สี
เหลือง หรือสีแดง พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพ้ืนที่เนินเขาเป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงค่อนข้างต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้
ผลต่างๆ และพืชไร่บางชนิด บางแห่งยังคงสภาพป่าธรรมชาติ ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุด
ดินพังงา ภูเก็ต โคกลอย ท้ายเหมือง ห้วยโป่ง อ่าวลึก กระบี่ ล าภูรา และปากจั่น 

 กลุ่มชุดดินที่ 32 เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทราย
ละเอียดสลับชั้นอยู่ พบในเขตฝนตกชุก สีดินเป็นสีน้ าตาลหรือสีเหลืองปนน้ าตาลและมักมีแร่ปะปนกับ
เนื้อดิน เกิดจากตะกอนดินที่น้ าพัดมาทับถมบริเวณสันดินริมน้ า ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึง
เป็นลูกคลื่นลอนลาดเป็นดินลึกมากมีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา และไม้ผลชนิดต่างๆ แต่อาจมีปัญหาเรื่องน้ าท่วม ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ ชุดดินรือเสาะ ล าแก่น และตาขุน 

 กลุ่มชุดดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย พบในเขตฝน
ตกชุก เช่น ภาคใต้สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนินดินพวกตะกอนล าน้ า 
หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินเนื้อหยาบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดีถึงปานกลาง มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า มีปฏิกิริยาทางเคมีดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ไม้ยืนต้น พืชไร่ 
บางแห่งยังคงสภาพป่าธรรมชาติ ป่าละเมาะและไม้พุ่ม  

 กลุ่มชุดดินที่ 39 เป็นพวกดินร่วนปนทรายที่อยู่ในเขตฝนตกชุก สีดินเป็นสีน้ าตาล สี
เหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
หยาบพบบริเวณท่ีดินที่เป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขาเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5-5.5 
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดิน
คอหงษ์ นาทวี สะเดา และทุ่งหว้า 

 กลุ่มชุดดินที่ 45 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีกรวด
หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก พบในเขตชุ่มชื้นกรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมนสีดินเป็นสีน้ าตาล
อ่อน สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณพ้ืนที่ดอนที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขาเป็นดินตื้นมาก มี
การระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความ
เป็นกรด เป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา หรือไม้ผลบางชนิด บาง
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แห่งเป็นที่รกร้างวางเปล่า หรือเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชุมพร 
หาดใหญ่ คลองชาก เขาขาด และท่าฉาง  

 กลุ่มชุดดินที่ 50 เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินช่วง 50 เซนติเมตร ตอนบนเป็นดินร่วน
ปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดับความลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร จะพบชั้นดิน
ปนเศษหินหรือลูกรัง สีดินเป็นสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดง พบบริเวณเขตฝนตกชุก มีสภาพพ้ืนที่ เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.0-5.5 มีศักยภาพใน
การปลูกพืชเศรษฐกิจทุกชนิด ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล สับปะรด กล้วยและ
แตงโม ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินสวี และพะโต๊ะ 

 กลุ่มชุดดินที่ 51 เป็นดินร่วนปนเศษหิน พบในเขตฝนตกชุก พบทั่วๆ ไปในบริเวณที่
ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาต่างๆ เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าดี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่า
ดิบชื้น บางแห่งใช้ปลูกยางพารา ไม้ผลบางชนิด หรือปล่อยทิ้งเป็นป่าละเมาะ ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ใน
กลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินห้วยยาง ระนอง และยี่งอ 

 กลุ่มชุดดินที่ 53 เนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนดินล่างใน
ระดับความลึกระหว่าง 50-100 เซนติเมตร เป็นดินลูกรังหรือดินปนเศษหินผุ พบในเขตฝนตกชุก 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นหรือเนินเขา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดแก่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 5.0-5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้
ผล กาแฟ และพืชไร่บางชนิด ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินตราด ตรัง ปาดังเบซาร์ นา
ทอน โอล าเจียก และคลองเต็ง  

 กลุ่มชุดดินที่ 62 ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชัน
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ กลุ่มชุดดินนี้ไม่ควรน ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควรสงวนไว้
เป็นป่าตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร (ส านักส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, ม.ป.ป.)  
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ภาพที่ 2.4 กลุ่มชุดดินที่ส าคัญที่ใช้ในการปลูกพืชในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 

 
ดินพื้นที่ลุ่ม (สีขาว) ดินพื้นที่ดอน (สีเทา) ดินพ้ืนที่ภูเขา (สีด า) ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 
ภาพที่ 2.5 แผนที่การกระจายตัวของกลุ่มชุดดินที่ส าคัญในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
ที่มา : ส านักส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (ม.ป.ป.) 
 
 
 

 -
 500,000.0

 1,000,000.0
 1,500,000.0
 2,000,000.0
 2,500,000.0

เนื้อที่ (ไร)่ 
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ตารางท่ี 2.3 กลุ่มดินที่พบมากในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
กลุ่มชุดดิน สภาพการใช้ประโยชน์ (ไร่) เนื้อที่ (ไร่) 

กลุ่มชุดดินที่ 2 นาข้าว  120,405 

กลุ่มชุดดินที่ 3 นาข้าว  270,056 

กลุ่มชุดดินที่ 6 นา 579,532 ไร่ 
ไม้ยืนต้น 322,113 ไร่ 

901,645 

กลุ่มชุดดินที่ 14 นาข้าว  132,977 

กลุ่มชุดดินที่ 17 นาข้าว  133,762 

กลุ่มชุดดินที่ 26 ไม้ยืนต้น 779,816 ไร่ ไม้ผล 112,868 ไร่ 
ไม้ยืนต้น (ดินที่มีจุดประสีเทา) 142,464 ไร่ 

1,035,148 

กลุ่มชุดดินที่ 32 ไม้ยืนต้น 347,979 ไร่ ไม้ผล 123,528 ไร่ 
ไม้ยืนต้น (ดินที่มีจุดประสีเทา) 149,917 ไร่ 

621,424 

กลุ่มชุดดินที่ 34  ไม้ยืนต้น (ดินที่มีจุดประสีเทา) 309,101 ไร่ 
ไม้ผล 138,690 ไร่ ไม้ยืนต้น 1,283,819 ไร่ 

1,731,610 

กลุ่มชุดดินที่ 39 ไม้ยืนต้น  651,275 

กลุ่มชุดดินที่ 45 ไม้ยืนต้น  600,927 

กลุ่มชุดดินที่ 50 ไม้ยืนต้น  535,953 

กลุ่มชุดดินที่ 51 ไม้ยืนต้น 346,095 

กลุ่มชุดดินที่ 53 ไม้ยืนต้น  145,958 

กลุ่มชุดดินที่ 62 ป่าสมบูรณ์ 3,684,280 ไร่ 
ไม้ยืนต้น 2,024,836 ไร่ 
ไม้ผล 131,314 ไร่ 

5,840,430 

รวม   13,067,665 

ที่มา : ส านักส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (ม.ป.ป.) 
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2.  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.1  ประชากรภาคเกษตร 
 ภาคใต้ตอนล่างมีครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 459,842 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 

1,783,135 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.1 หญิงร้อยละ 50.9 ขนาดครัวเรือน 3.9 คนต่อ
ครัวเรือน ขนาดประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15-64 ปี 2.8 คนต่อครัวเรือน วัยแรงงานเกษตรที่มี
อายุ 15-49 ปี มีร้อยละ 56.3 และวัยแรงงานอายุ 50-64 ปีมีร้อยละ 17.6 ประชากรวัยเด็กอายุ 
<=14 ปีและวัยสูงอายุ >=65 ปี มีร้อยละ 26.1 ประชากรส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 54.1 มีการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมต้น (ม.3) รองลงมาจะมีการศึกษาระดับมัธยม (ม.3-ม.6) อาชีวะ อุดมศึกษาหรือสูงกว่า
ร้อยละ 29.0, 6.6 และ 9.0 ตามล าดับ เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ร้อยละ 23.16 เคยได้รับการอบรม
อาชีพ ร้อยละ 30.70 อายุเฉลี่ยหัวหน้าครัวเรือน 52.2 ปี สถานะภาพหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 88.4 เพศหญิง ร้อยละ 11.6 เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ 48.8 และได้รับการอบรมอาชีพ ร้อย
ละ 41.06 (ตารางที่ 2.4) (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร,2555) 

2.2  รายได้-รายจ่าย ของครัวเรือนเกษตร 
 ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดทางเกษตร 181,221.7 บาทต่อครัวเรือน มาจาก

พืช 160,531.3 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.6 จากปศุสัตว์ 15,265.4 บาท และจากเกษตรอ่ืนๆ 
5,425.0 บาท รายจ่ายเงินสดทางเกษตร 45,735.2 บาทต่อครัวเรือน เป็นรายจ่ายเงินสดเกษตร
จากพืช 35,214.5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.0 ของรายจ่ายเงินสดการเกษตร รายได้เงินสดสุทธิ
เกษตร (Net cash farm income) 135,486.5 บาทต่อครัวเรือน รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน (Net 
cash family income) 239,156.5 บาทต่อครัวเรือน สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิเกษตรต่อรายได้เงิน
สดสุทธิครัวเรือนเป็น ร้อยละ 55.2 (ตารางที่ 2.5, ภาพที่ 2.6)  (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร,2555) 

 

 
ภาพที่ 2.6  รายได้-รายจ่าย ของครัวเรือนเกษตรกรภาคใต้ตอนล่าง 
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ตารางท่ี 2.4 ลักษณะประชากรและแรงงานภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54      
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม 
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน) 67,795 72,889 99,325 30,150 70,250 46,934 72,499 459,842 
ประชากรเกษตร (คน) 246,096 249,280 397,300 120,299 292,943 180,696 296,521 1,783,135 

-ชาย (%) 43.60 48.91 50.17 49.04 51.65 49.02 51.47 49.1 
-หญิง (%) 56.40 51.09 49.83 50.96 48.35 50.98 48.53 50.9 

ขนาดครัวเรือน (คนต่อครัวเรือน) 3.63 3.42 4.00 3.99 4.17 3.85 4.09 3.90 
ขนาดแรงงาน 15-64 ปี (คนต่อครัวเรือน) 2.57 2.33 2.60 2.86 3.40 2.50 3.43 2.80 

-วัยแรงงาน 15-49 ปี (วัยเจริญพันธุ์) (%) 49.15 48.83 50.92 46.28 66.51 69.33 62.95 56.3 
-วัยแรงงาน 50-64 ปี (%) 22.72 19.32 21.48 12.98 18.73 11.64 16.34 17.6 
-วัยเด็กอายุ<=14 ปี+สูงอายุ>=65 ปี (%) 28.13 31.85 27.6 40.74 14.76 19.03 20.71 26.1 

การศึกษา         
-ระดับต่ ากว่ามัธยมต้น (ม.3) (%) 58.2 53.97 52.93 74.98 53.44 37.84 47.45 54.1 
-ระดับมัธยม (ม.3-ม.6) (%) 16.21 28.05 29.44 18.84 35.10 32.75 42.71 29.00 
-ระดับอาชีวะ (ปวช. ปวส. ปวท.) (%) 11.23 10.1 10.12 0.35 2.99 8.04 3.19 6.60 
-ระดับอุดมศึกษาต่อสูงกว่า (%) 13.36 7.88 7.48 5.83 5.83 17.58 5.26 9.00 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม (%) 17.30 34.05 29.31 7.75 24.88 21.73 16.09 23.16 
การได้รับการอบรมอาชีพ (%) 3.52 10.28 8.63 8.75 48.90 49.65 79.38 30.70 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54 
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ตารางท่ี 2.5 รายได้-รายจ่าย รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54  
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 
รายได้เงินสดเกษตร 
 (บาทต่อครัวเรือน) 

213,89
2 

199,56
9 

252,85
0 

111,20
3 

84,754 224,77
6 

181,50
8 

181,221.
7 

-ทางพืช 203,74
2 

170,84
9 

238,93
7 

100,37
7 

53,562 185,77
2 

170,48
0 

160,531.
3 

-ทางสัตว์ 6,899 20,070 10,314 5,155 24,191 32,016 8,213 15,265.4 
-ทางเกษตรอื่นๆ 3,251 8,650 3,599 5,671 7,001 6,988 2,815 5,425.0 

รายจ่ายเงินสดเกษตร  
(บาทต่อครัวเรือน) 

52,592 53,927 76,642 44,245 21,214 29,294 42,234 45,735.2 

-ทางพืช 45,401 35,488 65,239 39,556 10,225 13,423 37,168 35,214.5 
รายได้เงินสดสุทธิเกษตร  
(Net cash farm income) 

161,30
1 

145,64
3 

176,20
8 

66,959 63,540 195,48
2 

139,27
4 

135,486.
5 

รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน 
(Net cash family income) 

274,97
6 

246,96
5 

336,07
9 

158,40
3 

139,57
3 

288,79
9 

229,30
2 

239,156.
5 

สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิ
ครัวเรือน % 

58.66 58.97 52.43 42.27 45.52 67.69 60.74 55.2 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54 



18 
 

2.3  การใช้ที่ดินทางการเกษตร 
 มีเนื้อที่ทั้งหมดจาก 18,219,827 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของประเทศ (320.70 

ล้านไร่) หรือร้อยละ 41.2 ของภาคใต้ (44.20 ล้านไร่) จ าแนกเป็นเนื้อที่ป่าไม้ร้อยละ 23 หรือ 
4,082,067 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของประเทศ หรือร้อยละ 34.9 ของภาคใต้ ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ร้อยละ 51 หรือ 9,360,633 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของประเทศ (149.24 ล้านไร่) 
หรือร้อยละ 43.0 ของภาคใต้ (21.77 ล้านไร่) ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรร้อยละ 26 หรือ 
4,777,127 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของประเทศ หรือร้อยละ 44.5 ของภาคใต้  

 ในจ านวนพ้ืนที่ท าการเกษตรของภาคใต้ตอนล่าง จ าแนกเป็นพ้ืนที่นาข้าวร้อยละ 9 
หรือ 809,875 ไร่ สวนไม้ผลไม้ยืนต้นร้อยละ 86.5 หรือ 8,032,337 ไร่ สวนผักไม้ดอกต่อไม้
ประดับร้อยละ 0.5 หรือ 46,001 ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืนๆร้อยละ 5 หรือ 
472,422 ไร่ มีผู้ถือครองท าการเกษตรทั้งสิ้น 462,955 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของ
ประเทศ (5.91 ล้านครอบครัว) หรือร้อยละ 49.8 ของภาคใต้ (0.93 ล้านครอบครัว) ขนาดฟาร์ม
เฉลี่ย 20.6 ไร่ เล็กกว่าขนาดฟาร์มเฉลี่ยของประเทศคือ 25.3 ไร่ และของภาคใต้ 23.4 ไร่ (ตารางที่ 
2.6) (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2556) 

 การจ าแนกพ้ืนที่รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง จะพบว่าพ้ืนที่นาข้าวส่วนใหญ่กระจาย
อยู่ใน 3 จังหวัดส าคัญ คือ สงขลา พัทลุง และปัตตานี ร้อยละ 33.4, 22.0 และ ร้อยละ 17.8 
ตามล าดับ มีขนาดของฟาร์มเฉลี่ยทั้งภาค 1.7 ไร่ ส่วนใหญ่จึงเป็นการท านาเพ่ือบริโภค ด้านพ้ืนที่ไม้
ผลไม้ยืนต้นกระจายทั่วไปในจังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส และ ยะลา ร้อยละ 22.9, 21.6, 
15.9 และ 14.9 ตามล าดับ มขีนาดของฟาร์มเฉลี่ยทั้งภาค 17.4 ไร่ ส่วนใหญ่จึงเป็นการท าเพ่ือเป็น
รายได้หลัก ส่วนสวนผักไม้ดอกไม้ประดับ และใช้เพ่ือการเกษตรอ่ืนๆมีสัดส่วนที่น้อยมาก (ตารางที่ 
2.7-2.8) 

2.4  การถือครองที่ดิน 
 จ านวนแปลงถือครองเฉลี่ย 3.4 แปลง ขนาดเนื้อที่ถือครอง แบ่งเป็นขนาด น้อยกว่า 

10 ไร่ ร้อยละ 44.8 ขนาด 11-20 ไร่ ร้อยละ 29.4 ขนาด 21-30 ไร่ ร้อยละ 13.5 ขนาด 31-
40 ไร่ ร้อยละ 7.5 ขนาด 41 ไร่ขึ้นไป ร้อยละ 4.8 อยู่ในเขตชลประทาน 3.7 ไร่ นอกชลประทาน 
17.9 ไร่ ถือครองที่ดินเนื้อที่ของตนเอง 16.2 ไร่ และร้อยละ 67.0 ถือครองเนื้อที่ของตนเองอย่าง
เดียว เนื้อที่สามารถเพาะปลูกได้ (Areable land) 19.5 ไร่ต่อครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด 
13.1 ไร่ต่อครัวเรือน ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (Multiple Cropping Index : MCI) ร้อยละ 67.3  
(ตารางที่ 2.9) (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร,2555)  
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ตารางท่ี 2.6 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ปี 2555  
รายการ เนื้อที ่

ทั้งหมด 
เนื้อที่ 
ป่าไม้ 

เนื้อที่ใช้ 
ทางการ 
เกษตร 

จ านวน 
ฟาร์ม 

ขนาด
ฟาร์ม 

นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น 

สวนผัก 
 ไม้ดอก 

ไม้ประดับ 

ใช้เพื่อ 
การ 

เกษตรอื่นๆ 

เนื้อที่ใช้ 
นอกการ 
เกษตร 

ล้านไร ่ ล้านไร ่ ล้านไร ่ ฟาร์ม ไร ่ ล้านไร ่ ล้านไร ่ ล้านไร ่ ล้านไร ่ ล้านไร ่ ล้านไร ่

รวมทั้งประเทศ 320.70 107.24 149.24 5.91 25.30 69.97 31.15 34.91 1.40 11.81 64.22 
ภาคใต้ 44.20 11.68 21.77 0.93 23.40 1.22 0.01 19.16 0.13 1.25 10.74 
ภาคใต้ตอนบน 25.98 7.60 12.41 0.47  0.41 0.01 11.13 0.08 0.78 5.97 
ภาคใต้ตอนล่าง 18.22 4.08 9.36 0.46 20.60 0.81  8.03 0.05 0.47 4.78 
-ร้อยละของประเทศ 5.70 3.80 6.30 7.80  1.20 - 23.00 3.30 4.00 7.40 
-ร้อยละของภาคใต้ 41.20 34.90 43.00 49.80  66.10 - 41.90 36.00 37.90 44.50 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556)  
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ตารางท่ี 2.7 เนื้อท่ีและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายจังหวัด ปี 2555  
รายการ เนื้อที ่

ทั้งหมด 
(ไร่) 

 

เนื้อที ่
ป่าไม้ 
(ไร่) 

 

ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร 

(ไร่) 
 

เนื้อที่ใช้
ประโยชน์ 

นอก
การเกษตร 

(ไร่) 

จ านวน 
ฟาร์ม 

 

ขนาด 
ฟาร์ม 
(ไร่) 

 

ตรัง 3,073,449 668,153 1,824,769 580,527 68,254 26.70 
พัทลุง 2,140,296 403,986 1,131,436 604,874 73,382 15.40 
สงขลา 4,621,181 688,862 2,266,426 1,665,893 99,997 22.70 
สตูล 1,549,361 601,558 668,889 278,914 30,354 22.00 
ปัตตานี 1,212,722 56,853 758,071 397,798 70,726 10.70 
ยะลา 2,825,674 948,710 1,293,670 583,294 47,252 27.40 
นราธิวาส 2,797,144 713,945 1,417,372 665,827 72,990 19.40 
ภาคใต้ตอนล่าง 18,219,827 4,082,067 9,360,633 4,777,127 462,955 20.60 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ตารางท่ี 2.8 เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช รายจังหวัด ปี 2555  
รายการ ใช้ประโยชน์ 

ทางการเกษตร 
(ไร่) 

นาข้าว 
 

สวนไม้ผลไม้ยืนต้น สวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ เนื้อที่ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตรอื่นๆ 

ไร ่ ร้อยละ ขนาด 
ฟาร์ม 

ไร ่ ร้อยละ ขนาด 
ฟาร์ม 

ไร ่ ร้อยละ ขนาด 
ฟาร์ม 

ไร ่ ร้อยละ ขนาด 
ฟาร์ม 

ตรัง 1,824,769 21,710 2.700 0.3 1,731,685 21.60 25.4 5,053 11.00 0.1 66,321 14.00 1.0 
พัทลุง 1,131,436 178,351 22.00 2.4 846,848 10.50 11.5 11,150 24.20 0.2 95,087 20.10 1.3 
สงขลา 2,266,426 270,578 33.40 2.7 1,835,830 22.90 18.4 15,026 32.70 0.2 144,992 30.70 1.4 
สตูล 668,889 48,159 5.90 1.6 584,245 7.30 19.2 4,058 8.80 0.1 32,427 6.90 1.1 
ปัตตานี 758,071 144,436 17.80 2.0 559,633 7.00 7.9 2,722 5.90  51,280 10.90 0.7 
ยะลา 1,293,670 60,691 7.50 1.3 1,195,006 14.90 25.3 136 0.30  37,838 8.00 0.8 
นราธิวาส 1,417,372 85,950 10.60 1.2 1,279,090 15.90 17.5 7,856 17.10 0.1 44,477 9.40 0.6 
ภาคใต้
ตอนล่าง 

9,360,633 809,875 100.00 1.7 8,032,337 100.00 17.4 46,001 100.00 0.1 472,422 100.00 1.0 

ดัดแปลงจากที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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ตารางท่ี 2.9 การถือครองพ้ืนที่ ปีเพาะปลูก 2553/54   
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 
จ านวนแปลงเฉลี่ย 3.25 3.98 3.70 2.80 4.11 2.71 3.34 3.4 
ขนาดเนื้อที่ถือครอง (ไร่ต่อครัวเรือน) 28.43 17.70 25.31 21.15 12.49 26.96 19.72 21.7 
เนื้อท่ีในเขตชลประทาน (ไร่) 1.18 7.07 2.80 1.56 4.04 7.70 1.82 3.70 
เนื้อท่ีนอกเขตชลประทาน (ไร่) 27.25 10.63 22.51 19.59 8.45 19.26 17.90 17.9 
ถือครองที่ดินเนื้อที่ของตนเอง (ไร่) 21.01 10.68 18.76 11.78 11.86 25.11 13.89 16.2 
เนื้อท่ีของตนเองอย่างเดียว (%) 61.22 50.98 49.86 47.96 95.25 89.63 71.61 67.0 
ครัวเรือนตามขนาดเนื้อที่ถือครอง (%)         
-ขนาดฟาร์ม <= 2 ไร่ 4.15 - 2.36 12.98 17.27 16.75 15.21 9.80 
-ขนาดฟาร์ม > 2-<= 10 ไร่ 25.86 31.14 30.80 51.05 61.29 12.64 32.00 35.0 
-ขนาดฟาร์ม > 10-<= 20 ไร่ 26.69 36.65 32.93 23.43 20.72 35.04 30.43 29.4 
-ขนาดฟาร์ม > 20-<= 30 ไร่ 21.93 21.41 17.33 3.20 0.36 24.34 5.92 13.5 
-ขนาดฟาร์ม > 30-<= 40 ไร่ 17.86 5.10 6.38 6.13 - 7.20 10.08 7.50 
-ขนาดฟาร์ม > 40-<= 50 ไร่ 3.51 1.61 4.94 3.21 - 4.03 6.36 3.40 
-ขนาดฟาร์ม > 50-<= 60 ไร่ - 2.02 2.24 - 0.36 - - 0.70 
-ขนาดฟาร์ม > 60-<= 70 ไร่ - 2.07 3.02 - - - - 0.70 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54 
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3.  สภาพภูมิสังคมรายจังหวัด 
3.1  จังหวัดตรัง  
 เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามันมีความยาวตลอดแนวติด

ทะเล 119 กม. สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปจะเป็นที่ดอนเนินสูงๆ ต่ าๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัด
กระจายอยู่ทั่วไป มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,941 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.09 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ ทาง
ทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาบรรทัดยาวจากแนวเหนือจดใต้และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดตรังกับ
จังหวัดพัทลุง มีล าน้ าส าคัญๆ ได้แก่แม่น้ าตรังซึ่งมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แม่น้ าปะเหลียน เกิดจากเทือกเขาบรรทัด นอกจากนี้ยังมีล าห้วยบริวารที่คอยส่งน้ าให้อีกกว่า 100 
สาย มีเกาะต่างๆ กระจัดกระจาย อยู่กว่า 46 เกาะ สภาพภูมิอากาศ ได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วง เดือนพฤษภาคม-กันยายน ประชาชนใน
จังหวัดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม  

3.2  จังหวัดพัทลุง 
 เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของพ้ืนที่ สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขาสูง

ทางด้านทิศตะวันตกจากเทือกเขาบรรทัด ถัดมาทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบสลับที่ดอน และเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มจนถึงทะเลสาบสงขลา พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.14 ล้านไร่ 
ลักษณะของพ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ภูเขาประมาณ ร้อยละ 24.41 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ถัดจาก
เทือกเขาจะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าควน มีเนื้อที่ประมาณ
ร้อยละ 15.76 พ้ืนที่ราบประมาณร้อยละ 43.38 พ้ืนที่ เกาะประมาณ ร้อยละ 6.40 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด พ้ืนที่ชลประทานรับประโยชน์ 667,288 ไร่ คิดเป็น 46.90% ของพ้ืนที่ถือครองการเกษตร
ทั้งจังหวัด โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุง โดยเฉลี่ยแล้ว สาขาเกษตร การล่าสัตว์และการป่าไม้ 
มีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 36.76 รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุง มาจากผลผลิตด้านการเกษตร 
โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์  

3.3  จังหวัดสงขลา  
 จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง มีพ้ืนที่ 7,393.889 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 4.86 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาว
ยื่นลงมาทางใต้เรียกว่าคาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ ทิศ
เหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและ ที่
ราบสูง ประชากร ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.8 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 33.0 นับถือศาสนา
อิสลาม โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา ขึ้นอยู่กับสาขา
อุตสาหกรรมและสาขาเกษตรกรรม มีการค้าชายแดนของจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๕ มีมูลค่าการค้ารวม
ทั้งสิ้น 787,559.04 ล้านบาท เป็นมูลค่าการส่งออก 451,247.43 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 
336,311.61 ล้านบาท มูลค่าสินค้าเกษตรผ่านด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ปี 2553 เป็น
สินค้าเกษตรส่งออก จ านวน 34 ชนิด มูลค่า 44,480.58 ล้านบาท และสินค้าเกษตรน าเข้า จ านวน 
24 ชนิด มูลค่า 1,847.50 ล้านบาท มูลค่าสินค้าเกษตรผ่านด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 
ปี 2553 เป็นสินค้าเกษตรส่งออก จ านวน 21 ชนิด มูลค่า 134,238.03 ล้านบาท และสินค้า
เกษตรน าเข้า จ านวน 11 ชนิด มูลค่า 240.26 ล้านบาท การเกษตรส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพ่ือ
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ปลูกไม้ยืนต้น คือ ยางพารา โดยมีสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ ร้อยละ 68 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 
รองลงมาคือ การใช้พ้ืนที่ท านา และปลูกไม้ผล มีสัดส่วนร้อยละ 10.95 และ 3.31 ตามล าดับ มี
ครัวเรือน ประกอบอาชีพท าสวนยางพาราถึง 87,665 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.15 ประกอบ
อาชีพการท านาข้าว จ านวน 33,867 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.92 ที่เหลือเป็นการปลูกไม้ผลไม้ 
ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และการท าไร่นาสวนผสม ในปี 2552 พบว่า ทั้งจังหวัดมีเนื้อที่ป่า 1,124.39 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 15.21 ของเนื้อที่จังหวัด ทรัพยากรน้ า ประกอบด้วยลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่ม
น้ า คือ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  

3.4 จังหวัดสตูล  
 เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามันมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย 

จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.75 ล้านไร่ มีสภาพภูมิประเทศ
พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง ลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศ
ใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน 
และสวนไม้ผลขนาดเล็ก จ านวนครัวเรือน 94,126 ครัวเรือน ศาสนา นับถือศาสนาอิสลาม 74 % 
ศาสนาพุทธ 26 % ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มาจากภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรใกล้เคียงกัน 
จังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทยมาเลเซีย โดยมีช่อง
ทางผ่านเข้า–ออก 2 ช่องทาง คือ ด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจันการค้าชายแดน ปี 
2556 จ านวน 239.89 ล้านบาท มูลค่าสิ้นค้าส่งออก 82.23 ล้านบาท และมูลค่าสินค้าน าเข้า 
157.26 ล้านบาท  

3.5 จังหวัดยะลา 
 เป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา และหุบเขาตั้งแต่ตอนกลางจนถึง

ใต้สุดของจังหวัด และมีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ 
และสวนยางพารา จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศมาเลเซีย เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ ๔,๘๓๒.๑๗๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒.๘6 ล้านไร่ ประชากร 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๗๙.๖๐ และเป็นจังหวัดเดียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มี
พ้ืนที่ติดทะเล ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการผลิตสาขาเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
ผลผลิตยางพารา พื้นที่ประมาณร้อยละ ๖๒.๙๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ทุเรียน 
ลองกอง พืชเศรษฐกิจที่ท าชื่อเสียงให้แก่จังหวัดมาก ได้แก่ ส้มโชกุน  

3.6  จังหวัดปัตตานี 
  เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 1.21 ล้านไร่ ประชากรร้อยละ 84.96 นับถือศาสนาอิสลาม ภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 
ลักษณะ ประกอบด้วย พื้นราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด 
ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาวและเป็นที่ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10-
30 กิโลเมตร พ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน และพ้ืนที่
ภูเขาซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อย มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แม่น้ าปัตตานี มีต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสั น
กาลาคีรีบริเวณรอยต่อเขตแดนประเทศไทย-มาเลเซีย มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร มีน้ าไหล
ตลอดปี แม่น้ าสายบุรี ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในเขตอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีความ
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ยาวประมาณ 186 กิโลเมตร มีน้ าไหลตลอดปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ส าคัญของจังหวัด คือ สาขา
ประมง รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม สินค้าเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด ครัวเรือนที่ปลูกยางพาราประมาณร้อยละ 32 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง
จังหวัด ข้าว มีครัวเรือนที่ท านา ประมาณร้อยละ 60 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด ไม้ผลที่ส าคัญ 
ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน ส้มโอ เงาะ มะพร้าว สะตอ พืชไร่ได้แก่ แตงโม ข้าวโพด และมันเทศ เป็นต้น 

3.7  จังหวัดนราธิวาส 
 เป็นจังหวัดชายแดน ไทย-มาเลเซีย มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔,๔๗๕ ตารางกิโลเมตร มีสภาพ

พ้ืนที่ติดภูเขาทางด้านตะวันตก สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน และมีที่ลุ่มที่ติดชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออก 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ภูมิประเทศ เป็นป่าและภูเขาประมาณ ๒ ใน ๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดน 
ไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพ้ืนที่ราบส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า มีพ้ืนที่พรุจ านวนประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ ไร่ มี
แม่น้ าบางนรา มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร แม่น้ าโก-ลก กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทยกับ
มาเลเซีย มีความยาวประมาณ ๑๐๓ กิโลเมตร แม่น้ าสายบุรี มีความยาวประมาณ ๑๙๕ กิโลเมตร 
เศรษฐกิจโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นส าคัญ พืชที่ส าคัญ ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัด และลองกอง เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัด นอกจากนั้นจะมีอาชีพท าสวนปาล์มน้ ามัน มะพร้าว เงาะ ทุเรียน มังคุด พืชไร่และพืชผัก  

4.  การใช้พื้นที่การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินและประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกพืชในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

พบว่ามีเนื้อที่สามารถเพาะปลูกได้เฉลี่ย (Areable land) 19.5 ไร่ต่อครัวเรือน ในจ านวนนี้เกษตรกร
ใช้ท าการเพาะปลูกพืชได้จริงเฉลี่ย 13.1 ไร่ต่อครัวเรือน คิดเป็นประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (Multiple 
Cropping Index : MCI %) ร้อยละ 67.3  

เนื้อที่สามารถเพาะปลูกได้สูงสุดที่จังหวัดตรัง 25.87 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาคือ ยะลา 
สงขลา สตูล นราธิวาส พัทลุง และ ปัตตานี ต่ าสุด 10.42 ไร่ต่อครัวเรือน เนื้อที่ที่ใช้เพาะปลูกพืชได้
จริงทั้งหมด สูงสุดที่จังหวัดพัทลุง 17.43 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาคือ สงขลา ตรัง ยะลา นราธิวาส 
สตูล และ ปัตตานี ต่ าสุด 5.58 ไร่ต่อครัวเรือน  

ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน สูงสุดในจังหวัดพัทลุง เท่ากับร้อยละ 06.15 ซึ่งเกิดจากการปลูก
พืชหลายครั้งในรอบปี โดยเนื้อที่สามารถเพาะปลูกได้ 16.42 ไร่ต่อครัวเรือน เกษตรกรสามารถท า
การเพาะปลูกพืชได้เฉลี่ย 17.43 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมาคือ สงขลา นราธิวาส ตรัง ยะลา ปัตตานี 
และสตูล ต่ าสุด ร้อยละ 46.04  

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในฟาร์มพบว่าในแต่ละจังหวัดจะมีสัดส่วนแต่ละพืชใกล้เคียง
กัน โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 1.6 ไร่ต่อครัวเรือน ที่นาข้าว 3.3 ไร่ ที่พืชไร่ 0.4 ไร่ ที่สวนไม้ผล 
3.1 ไร่ ที่ไม้ยืนต้น 12.5 ไร่ ที่สวนผัก 0.1 ไร่ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 0.1 ไร่ และอ่ืนๆ 0.60 ไร่ (ภาพที่
2.7-2.14, ตารางที่ 2.10)  (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2555) 
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ภาพที่ 2.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดตรัง (ไร่,ร้อยละ) 
 
 

 
ภาพที่ 2.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดพัทลุง (ไร่,ร้อยละ) 
 

 
ภาพที่ 2.9 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดสงขลา (ไร่,ร้อยละ)  

ที่อยู่อาศัย,  
2.0 , 7% 

ที่นาข้าว, 
  1.5 , 5% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
24.3 , 86% 

อ่ืนๆ,  
0.5 , 2% 

ที่อยู่อาศัย,  
0.8 , 5% 

ที่นาข้าว,   
7.7 , 43% 

ที่สวนไม้ผล,  
1.2 , 7% 

ที่ไม้ยืนต้น, 
7.4 , 42% 

ทุ่งหญ้าสัตว์, 
0.1, <1% 

อ่ืนๆ ,  
0.5, 3% 

ที่อยู่อาศัย,  
1.2 , 5% 

ที่นาข้าว,   
6.4 , 25% 

ที่สวนไม้ผล,  
0.4 , 1% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
15.7 , 62% 

ที่สวนผัก,   
0.2 , 1% 

ไม้ดอก/ไม้
ประดับ,     

0.1 , <1% 

ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์,   

0.2 , 1% 

อ่ืนๆ ,   
1.2 , 5% 
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ภาพที่ 2.10 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดสตูล (ไร่,ร้อยละ) 
 
 

 
ภาพที่ 2.11 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดปัตตานี (ไร่,ร้อยละ) 
 
 

 
ภาพที่ 2.12 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดยะลา (ไร่,ร้อยละ) 

ที่อยู่อาศัย,  
1.1 , 5% 

ที่นาข้าว,  
 3.1 , 15% 

ที่สวนไม้ผล,  
0.2 , 1% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
16.0 , 76% 

อ่ืนๆ ,   
0.7 , 3% 

ที่อยู่อาศัย,  
1.3 , 11% 

ที่นาข้าว,   
3.0 , 24% 

ที่พืชไร่,   
0.6 , 5% 

ที่สวนไม้ผล,  
2.4 , 19% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
3.9 , 31% 

ที่สวนผัก,  
0.1 , 0% 

ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์,  0.5 , 

4% 

อ่ืนๆ ,   
0.7 , 6% 

ที่อยู่อาศัย,  
2.5 , 9% 

ที่นาข้าว,   
0.1 , 0% 

ที่พืชไร่,   
1.4 , 5% 

ที่สวนไม้ผล,  
8.1 , 30% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
14.4 , 54% 

ที่สวนผัก,  
0.1 , 0% 

ไม้ดอก/ไม้
ประดับ,   

0.1 , 0% 

อ่ืนๆ ,   
0.4 , 2% 
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ภาพที่ 2.13 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในจังหวัดนราธิวาส (ไร่,ร้อยละ) 
 
 

 
ภาพที่ 2.14 การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรต่อครัวเรือนในภาคใต้ตอนล่าง (ไร่,ร้อยละ) 

ที่อยู่อาศัย,  
2.1 , 11% 

ที่นาข้าว,  
 1.0 , 5% 

ที่พืชไร่, 
 1.1 , 5% 

ที่สวนไม้ผล,  
9.5 , 48% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
6.1 , 31% 

อ่ืนๆ ,   
0.1 , <1% 

ที่อยู่อาศัย,  
1.6 , 7% 

ที่นาข้าว,   
3.3 , 15% 

ที่พืชไร่,   
0.4 , 2% 

ที่สวนไม้ผล,  
3.1 , 14% 

ที่ไม้ยืนต้น,  
12.5 , 58% 

ที่สวนผัก,   
0.1 , 1% 

ทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์,   

0.1 , <1% 

อ่ืนๆ ,   
0.6 , 3% 
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ตารางท่ี 2.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ปีเพาะปลูก 2553/54       
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (MCI%) 63.66 106.15 72.80 46.04 53.55 57.18 71.67 67.30 
เนื้อท่ีสามารถเพาะปลูกได้  
(ไร่ต่อครัวเรือน) 

25.87 16.42 22.87 19.31 10.42 24.08 17.58 19.50 

เนื้อท่ีเพาะปลูกพืชจริงทั้งหมด  
(ไร่ต่อครัวเรือน) 

16.47 17.43 16.65 8.89 5.58 13.77 12.60 13.10 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่)         

-ที่อยู่อาศัย 2.04 0.81 1.23 1.12 1.34 2.47 2.07 1.60 
-ที่นาข้าว 1.54 7.67 6.38 3.13 3.04 0.05 0.99 3.30 
-ที่พืชไร่ - - - - 0.59 1.41 1.07 0.40 
-ที่สวนไม้ผล - 1.21 0.41 0.22 2.36 8.05 9.45 3.10 
-ที่ไม้ยืนต้น 24.33 7.43 15.65 15.96 3.89 14.40 6.07 12.50 
-ที่สวนผัก - 0.02 0.16 - 0.07 0.11 - 0.10 
-ไม้ดอก/ไม้ประดับ - - 0.08 - - 0.06 -  

-ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ - 0.09 0.16 - 0.47 - - 0.10 
-อ่ืนๆ  0.52 0.47 1.24 0.72 0.73 0.41 0.07 0.60 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2555) 
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5. ปริมาณการผลิตและการให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
5.1  ยางพารา   
 ยางพาราเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของทุกจังหวัดในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง มี

เนื้อท่ีปลูกรวม 7,041,036 ไร่ เนื้อท่ีกรีด 5,307,559 ไร่ หรือหรือคิดเป็นร้อยละ 75.4 ของพ้ืนที่
ปลูกท้ังหมด พื้นที่ปลูกกระจายอยู่ในทุกจังหวัดตั้งแต่ 421,176-2,062,626 ไร่ ในจังหวัดที่ส าคัญ 
คือ สงขลาและตรัง ร้อยละ 29.3 และ 21.9 ยะลาและนราธิวาส ร้อยละ 15.0 และ 14.0 ส่วน 
พัทลุง สตูล และปัตตานี มีพ้ืนที่ปลูกจังหวัดละไม่เกินร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตรวม 
1,523,515 ตัน เป็นผลผลิตในจังหวัดสงขลาร้อยละ 25 ตรัง ร้อยละ 22.8 ยะลา และนราธิวาส
จังหวัดละ ร้อยละ17.3 ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพท่ี 2.15, ตารางที่ 2.11) 

 

 
ภาพที่ 2.15 พ้ืนที่ปลูกพืชยางพาราในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 

 
ตารางท่ี 2.11  การผลิตยางพารารายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 1,542,244 21.90 1,179,073 347,827 22.80 295 
พัทลุง 695,608 9.90 449,300 127,601 8.40 284 
สงขลา 2,062,626 29.30 1,289,435 380,383 25.00 295 
สตูล 421,176 6.00 247,440 72,747 4.80 294 
ปัตตานี 271,332 3.90 253,861 67,273 4.40 265 
ยะลา 1,059,623 15.00 959,596 263,889 17.30 275 
นราธิวาส 988,427 14.00 928,854 263,795 17.30 284 
รวม 7,041,036 100.00 5,307,559 1,523,515 100.00 285 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 

 
5.2  ข้าว 

ตรัง, 
1,542,244, 

22% 
พัทลุง, 

695,608, 
10% 

สงขลา, 
2,062,626, 

29% 

สตูล, 
421,176, 6% 

ปัตตานี, 
271,332, 4% 

ยะลา, 
1,059,623, 

15% 

นราธิวาส, 
988,427, 

14% 
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 ข้าวนาปี มีเนื้อที่ปลูก 630,628 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 609,150 ไร่ พ้ืนที่ปลูก
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดตั้งแต่ 13 ,189-229,126 ไร่ อยู่ในจังหวัดที่ส าคัญ คือ สงขลา พัทลุง 
ปัตตานี ร้อยละ 36.3, 23.0 และ 17.4 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดยะลา สตูล และตรัง มีพ้ืนที่ปลูก
น้อย ผลผลิตรวม 277,832 ตัน เป็นผลผลิตในจังหวัดสงขลา 128,723 ตัน รองลงมาคือจังหวัด 
พัทลุง 59,502 ตัน ส่วนจังหวัดตรังและยะลา มีผลผลิตไม่เกิน 1 หมื่นตัน ผลผลิตเฉลี่ย 395 
กิโลกรัมต่อไร่ 

 ข้าวนาปรัง มีเนื้อที่ปลูก 227,300 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัดที่ส าคัญ คือ 
สงขลา พัทลุง ปัตตานี หรือคิดเป็นร้อยละ 49.1, 37.0 และ 12.6 ตามล าดับ ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ มี
การผลิตน้อย เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 224,492 ไร่ ผลผลิตรวม 124,988 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 494 กิโลกรัม
ต่อไร่ (ภาพท่ี 2.16-2.17, ตารางที่ 2.12) 

  

 
ภาพที่ 2.16 พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี ในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 

 
ภาพที่ 2.17 พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 

ตรัง,  
13,189, 2% 

พัทลุง, 
145,051, 

23% 
สงขลา, 

229,126, 
36% 

สตูล, 
32,881, 5% 

ปัตตานี, 
109,616, 

18% 

ยะลา, 
31,545, 5% 

นราธิวาส, 
69,220, 

11% 

ตรัง ยะลา สตูล 
นราธิวาส, 

3,121, 1% 

พัทลุง, 
84,021, 

37% 

สงขลา, 
111,536, 

49% 

ปัตตานี, 
28,622, 

13% 
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ตารางท่ี 2.12 การผลิตข้าวนาปี นาปรัง รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ นาปี นาปรัง 

ปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน กิโลกรัม
ต่อไร่ 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน กิโลกรัม 
ต่อไร่ 

ตรัง 13,189 2.10 13,189 5,046 383 253 0.10 253 117 462 
พัทลุง 145,051 23.00 128,249 59,502 464 84,021 37.00 81,570 43,853 538 
สงขลา 229,126 36.30 227,282 128,723 566 111,536 49.10 111,536 67,962 609 
สตูล 32,881 5.20 32,459 12,677 391 872 0.40 855 416 487 
ปัตตานี 109,616 17.40 107,900 40,492 375 28,622 12.60 28,622 11,878 415 
ยะลา 31,545 5.00 31,239 7,248 232 937 0.40 597 314 526 
นราธิวาส 69,220 11.00 68,832 24,144 351 1,059 0.50 1,059 448 423 
รวม 630,628 100.00 609,150 277,832 395 227,300 100.00 224,492 124,988 494 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.3  ปาล์มน้ ามัน  
 มีเนื้อที่ปลูก 399,796 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัดที่ส าคัญ คือ ตรัง และสตูล 

154,693 และ 106,030 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 38.7 และ 26.5 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใต้ตอนล่าง 
จังหวัดนราธิวาส พัทลุง และ สงขลา มีพ้ืนที่ปลูก 33 ,274-46,983 ไร่ ส่วนปัตตานีและยะลา มี
พ้ืนที่ปลูกน้อย เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 342,030 ไร่ ผลผลิตรวม 848,387 ตัน อยู่ในจังหวัดตรัง 
448,063 ตัน หรือร้อยละ 52.8 สตูล 233,892 ตัน หรือ ร้อยละ 27.6 ผลผลิตเฉลี่ย 2,258 
กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพท่ี 2.18, ตารางที่ 2.13)  

 

 
ภาพที่ 2.18 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 

 
ตารางท่ี 2.13  การผลิตปาล์มน้ ามัน รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 154,693 38.70 154,392 448,063 52.80 3,247 
พัทลุง 35,160 8.80 34,983 44,831 5.30 1,823 
สงขลา 33,274 8.30 22,278 49,265 5.80 2,211 
สตูล 106,030 26.50 95,692 233,892 27.60 2,444 
ปัตตานี 16,590 4.10 7,432 18,655 2.20 2,510 
ยะลา 7,066 1.80 3,020 4,682 0.60 1,550 
นราธิวาส 46,983 11.80 24,233 48,999 5.80 2,022 
รวม 399,796 100.00 342,030 848,387 100.00 2,258 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.4  ลองกอง  
 มีเนื้อที่ปลูก 186,038 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัดที่ส าคัญ คือ นราธิวาส และ

ยะลา 69,474 และ 44,615 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37.3 และ 24.0 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใต้
ตอนล่าง รองลงมาคือสงขลา 22,689 ไร่ ปัตตานี 20,790 ไร่ และพัทลุง 15,673 ไร่ เนื้อที่เก็บ
เกี่ยว 166,622 ไร่ หรือร้อยละ 89.6 ของพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม 39,708 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 360 
กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพท่ี 2.19, ตารางที่ 2.14)  

 

 
ภาพที่ 2.19  พ้ืนที่ปลูกลองกองในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 

 
ตารางท่ี 2.14  การผลิตลองกอง รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 7,426 4.00 6,695 4,107 10.30 623 
พัทลุง 15,673 8.40 11,023 4,377 11.00 404 
สงขลา 22,689 12.20 20,550 5,252 13.20 261 
สตูล 5,371 2.90 4,939 2,218 5.60 457 
ปัตตานี 20,790 11.20 19,713 4,000 10.10 203 
ยะลา 44,615 24.00 37,530 9,266 23.30 246 
นราธิวาส 69,474 37.30 66,172 10,488 26.40 170 
รวม 186,038 100.00 166,622 39,708 100.00 360 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.5  ทุเรียน  
 มีเนื้อที่ปลูก 117,209 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 104,080 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัด

ที่ส าคัญ คือ ยะลา 47,159 ไร่ นราธิวาส 34,465 ไร่ และสงขลา 15,427 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
40.2, 29.4 และ 13.2 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใต้ตอนล่าง ตามล าดับ ผลผลิตรวม 38,736 ตัน ส่วน
ใหญ่อยู่ในจังหวัด ยะลา ร้อยละ 47.1 และ นราธิวาส ร้อยละ 22.9 ผลผลิตเฉลี่ย 420 กิโลกรัมต่อ
ไร่  (ภาพที่ 2.20, ตารางที่ 2.15) 

 
 

 
ภาพที่ 2.20 พ้ืนที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 

 
ตารางท่ี 2.15 การผลิตทุเรียน รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 2,409 2.10 2,149 1,191 3.10 569 
พัทลุง 4,158 3.50 3,587 990 2.60 303 
สงขลา 15,427 13.20 14,920 3,581 9.20 240 
สตูล 3,707 3.20 2,510 1,259 3.30 544 
ปัตตานี 9,884 8.40 9,117 4,600 11.90 558 
ยะลา 47,159 40.20 43,806 18,229 47.10 408 
นราธิวาส 34,465 29.40 27,991 8,886 22.90 317 
รวม 117,209 100.00 104,080 38,736 100.00 420 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.6  มังคุด  
 มีเนื้อที่ปลูก 58,202 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัดส าคัญ คือ นราธิวาส 24,711 

ไร่ พัทลุง 12,067 ไร่ ยะลา 7,357 ไร่ และ สงขลา 5,272 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.5, 20.7, 
12.6 และ 9.1 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใต้ตอนล่างตามล าดับ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 52,467 ไร่ ผลผลิตรวม 
26,845 ตัน เป็นผลผลิตของจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 31.2 พัทลุง ร้อยละ 21.5 และ ยะลา 17.9 
ร้อยละ ผลผลิตเฉลี่ย 591 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 2.21, ตารางที ่2.16) 

  

 
ภาพที่ 2.21 พ้ืนที่ปลูกมังคุดในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 
 

ตารางท่ี 2.16  การผลิตมังคุด รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 3,574 6.10 2,466 1,443 5.40 585 
พัทลุง 12,067 20.70 11,436 5,775 21.50 505 
สงขลา 5,272 9.10 4,982 3,866 14.40 776 
สตูล 2,334 4.00 2,099 940 3.50 649 
ปัตตานี 2,887 5.00 2,741 1,628 6.10 578 
ยะลา 7,357 12.60 7,350 4,807 17.90 654 
นราธิวาส 24,711 42.50 21,393 8,386 31.20 392 
รวม 58,202 100.00 52,467 26,845 100.00 591 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.7  เงาะ 
 มีเนื้อที่ปลูก 57,577 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัดนราธิวาส 35,115 ไร่ หรือร้อย

ละ 61.0 ของพ้ืนที่ปลูกในภาคใต้ตอนล่าง เนื้อที่เก็บเกี่ยว 49,184 ไร่ ผลผลิตรวม 21,666 ตัน 
เป็นผลผลิตจังหวัดนราธิวาสรอ้ยละ 55.1 ผลผลิตเฉลี่ย 505 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 2.22, ตารางที ่
2.17)  

 

 
ภาพที่ 2.22 พ้ืนที่ปลูกเงาะในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 
 

ตารางท่ี 2.17  การผลิตเงาะ รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 1,982 3.40 1,860 1,481 6.80 747 
พัทลุง 6,451 11.20 5,251 1,549 7.10 295 
สงขลา 4,732 8.20 4,340 1,601 7.40 369 
สตูล 2,888 5.00 2,888 2,137 9.90 740 
ปัตตานี 1,882 3.30 1,853 832 3.80 470 
ยะลา 4,527 7.90 4,302 2,125 9.80 494 
นราธิวาส 35,115 61.00 28,690 11,941 55.10 423 
รวม 57,577 100.00 49,184 21,666 100.00 505 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.8  มะพร้าว 
 มีเนื้อที่ปลูก 174,992 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัดส าคัญ คือ ปัตตานี 81,378 

ไร่ นราธิวาส 53,808 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.5 และ 30.7 ของพื้นที่ปลูกภาคใต้ตอนล่างตามล าดับ 
รองลงมาคือ จังหวัด สงขลา 11,043 ไร่ และ ยะลา 10,892 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 171,464 ไร ่
ผลผลิตรวม 114,599 ตัน เป็นผลผลิตของจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 44.7 และ นราธิวาส ร้อยละ 
31.4 ผลผลิตเฉลี่ย 705 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 2.23, ตารางที ่2.18)  

 

 
ภาพที่ 2.23 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 
 

ตารางท่ี 2.18  การผลิตมะพร้าว รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 7,919 4.50 7,861 6,987 6.10 889 
พัทลุง 6,963 4.00 5,974 4,501 3.90 753 
สงขลา 11,043 6.30 10,684 7,384 6.40 691 
สตูล 2,989 1.70 2,901 1,950 1.70 672 
ปัตตานี 81,378 46.50 80,480 51,210 44.70 636 
ยะลา 10,892 6.20 10,742 6,580 5.70 613 
นราธิวาส 53,808 30.70 52,822 35,987 31.40 681 
รวม 174,992 100.00 171,464 114,599 100.00 705 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.9  สับปะรด 
 มีเนื้อที่ปลูก 9,062 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3,453 ไร่ พ้ืนที่กระจายอยู่ในจังหวัด พัทลุง 

6,423 ไร่ หรือร้อยละ 70.9 ของพื้นที่ปลูกในภาคใต้ตอนล่าง ผลผลิตรวม 22,550 ตัน ส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตในจังหวัดพัทลุง ผลผลิตเฉลี่ย 4,852 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 2.24, ตารางที ่2.19) 

 

 
ภาพที่ 2.24 พ้ืนที่ปลูกสับปะรดในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่,ร้อยละ) 
 

ตารางท่ี 2.19  การผลิตสับปะรด รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิต 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ตัน ร้อยละ กิโลกรัมต่อไร่ 
ตรัง 494 5.50 103 812 3.60 7,884 
พัทลุง 6,423 70.90 2,346 18,207 80.70 7,762 
สงขลา 777 8.60 455 958 4.20 2,108 
สตูล 176 1.90 67 220 1.00 3,284 
ปัตตานี 253 2.80 57 168 0.70 2,951 
ยะลา 20 0.20 - - -  
นราธิวาส 920 10.10 426 2,184 9.70 5,126 
รวม 9,062 100.00 3,453 22,550 100.00 4,852 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2556) 

 
 อนึ่ง ลักษณะการปลูกไม้ผลในภาคใต้ตอนล่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบผสมผสาน

หลายชนิด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 811,176 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.3 ของพื้นที่ทางการเกษตรที่ไม่
รวมยางพาราและปาล์มน้ ามัน (ภาพที ่2.25, ตารางที ่2.20) 
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ภาพที่ 2.25 พ้ืนที่ปลูกพืชผสมสาน (ไร่,ร้อยละ) ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 

 
ตารางท่ี 2.20  พ้ืนที่ปลูกไม้ผลผสมผสาน รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 
รายการ ไม้ผลผสมผสาน (ไร่) ร้อยละ 
ตรัง 34,997 4.30 
พัทลุง 67,641 8.30 
สงขลา 89,539 11.00 
สตูล 27,864 3.40 
ปัตตานี 107,889 13.30 
ยะลา 219,335 27.00 
นราธิวาส 263,911 32.50 
รวม 811,176 100.00 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (ม.ป.ป) 

 
 สรุปในภาพรวมของพ้ืนที่การผลิตพืชที่ส าคัญในภาคใต้ตอนล่าง จะพบว่าพ้ืนที่

เศรษฐกิจที่ส าคัญ คือยางพารา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด 
รองลงมาจะเป็น ข้าว ร้อยละ 7 ปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 5 และ ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว 
และสับปะรด รวมกันร้อยละ 13 ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด (ตารางที ่2.21) 
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ตารางท่ี 2.21 พ้ืนที่การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2555 (ไร่) 
รายการ ยางพารา ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ ามัน ลองกอง ทุเรียน มะพร้าว มังคุด เงาะ สับปะรด 
ตรัง 1,542,244 13,189 253 154,693 7,426 2,409 7,919 3,574 1,982 494 
พัทลุง 695,608 145,051 84,021 35,160 15,673 4,158 6,963 12,067 6,451 6,423 
สงขลา 2,062,626 229,126 111,536 33,274 22,689 15,427 11,043 5,272 4,732 777 
สตูล 421,176 32,881 872 106,030 5,371 3,707 2,989 2,334 2,888 176 
ปัตตานี 271,332 109,616 28,622 16,590 20,790 9,884 81,378 2,887 1,882 253 
ยะลา 1,059,623 31,545 937 7,066 44,615 47,159 10,892 7,357 4,527 20 
นราธิวาส 988,427 69,220 1,059 46,983 69,474 34,465 53,808 24,711 35,115 920 
ภาคใต้
ตอนล่าง 

7,041,036 630,628 227,300 399,796 186,038 117,209 174,992 58,202 57,577 9,062 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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5.10  มูลค่าพืชเศรษฐกิจ 
 มูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญบางชนิดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ในภาคใต้

ตอนล่าง ณ ราคาปี พ.ศ. 2555 พบว่าพืชที่มีมูลค่าสูงที่สุด คือ ยางพารา มีมูลค่า 110,911.9 ล้าน
บาท รองลงมาคือ ข้าว และ ปาล์มน้ ามัน 4,070.1 และ 2,545.2 ล้านบาท ส่วนพืชอ่ืนๆจะมีมูลค่า
ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพร้าว สับปะรด และเงาะ ซึ่งมีมูลค่า 
863.6, 767.0, 498.5, 457.4, 290.1 และ 253.2 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที ่2.22) 

 สรุปชนิดพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจรายจังหวัด (ตารางที่ 2.23) 
 จังหวัดตรัง พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา และ ปาล์มน้ ามัน พืชเศรษฐกิจรอง 

ได้แก่ ลองกอง มะพร้าว มังคุด ทุเรียน เงาะ และสับปะรด ตามล าดับ (ภาพที่ 2.26) 
 จังหวัดพัทลุง พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยาพารา และ ข้าว พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่ 

สับปะรด ปาล์มน้ ามัน มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน และมะพร้าว ตามล าดับ นอกจากนั้นจะมีพืชไร่ที่มี
ความส าคัญ ได้แก่ ถั่วลิสง และถั่วหรั่ง ส่วนพืชผักที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง 
ได้แก่ พริกข้ีหนู ข้าวโพดหวาน และขม้ิน (ภาพที่ 2.27) 

 จังหวัดสงขลา พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา และ ข้าว พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่ 
ปาล์มน้ ามัน ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และเงาะ ตามล าดับ (ภาพที่ 2.28) 

 จังหวัดสตูล พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา และ ปาล์มน้ ามัน พืชเศรษฐกิจ
รอง ได้แก่ ข้าว ลองกอง เงาะ ทุเรียน และ มังคุด ตามล าดับ (ภาพที ่2.29) 

 จังหวัดปัตตานี พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่ ข้าว 
มะพร้าว ทุเรียน ลองกอง ปาล์มน้ ามัน มังคุด และ เงาะ พืชไร่ได้แก่ แตงโม ข้าวโพด และมันเทศ 
(ภาพที ่2.30) 

 จังหวัดยะลา พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่ ทุเรียน 
ลองกอง มังคุด ข้าว มะพร้าว และเงาะตามล าดับ นอกจากนั้นมีพืชเศรษฐกิจที่ท าชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
มาก ได้แก่ ส้มโชกุน (ภาพที่ 2.31) 

 จังหวัดนราธิวาส พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่ ข้าว 
และ ลองกองซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด นอกจากนั้นจะมี
ทุเรียน มะพร้าว เงาะ ปาล์มน้ ามัน และมังคุด ตามล าดับ (ภาพที ่2.32) 

 
 

 
ภาพที่ 2.26 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดตรัง ปี 2555 (ล้านบาท) 

ยาง, 
25,321.8  

ปาล์มน้ ามัน,  
1,344.2  

ข้าว, 52.2  ลองกอง, 89.3  ทุเรียน, 23.6  

มะพร้าว, 30.4  

มังคุด, 24.6  

เงาะ, 19.8 
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ภาพที่ 2.27 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดพัทลุง ปี 2555 (ล้านบาท) 
 

 
 ภาพที่ 2.28 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดสงขลา ปี 2555 (ล้านบาท) 
 

 
ภาพที่ 2.29 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดสตูล ปี 2555 (ล้านบาท) 
 

 
  ภาพที่ 2.30 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดปัตตานี ปี 2555 (ล้านบาท)  

ยาง, 9,289.4  

ปาล์มน้ ามัน,  
134.5  

ข้าว, 1,044.3  

ลองกอง, 95.2  ทุเรียน, 19.6  มะพร้าว, 19.6  มังคุด, 98.4  เงาะ, 20.7  

สับปะรด, 
204.5  

ยาง, 27,691.9 

ปาล์มน้ ามัน,  
147.8  

ข้าว,1,987.3  

ลองกอง, 
114.2 

ทุเรียน, 70.9  มะพร้าว, 32.1 มังคุด, 65.9   เงาะ, 21.4 
สับปะรด, 10.8 

ยาง, 5,296.0  

ปาล์มน้ ามัน,  
701.7  

ข้าว, 132.3  ลองกอง, 48.2  ทุเรียน, 24.9  มังคุด, 16.0  

เงาะ, 28.6  

ยาง, 4,897.5  

ปาล์มน้ ามัน, 
56.0, 

ข้าว, 529.1  

ลองกอง, 87.0  ทุเรียน, 91.1  มะพร้าว, 
222.8  

มังคุด, 27.7  

เงาะ, 11.1 ,  



44 
 

 

 
ภาพที่ 2.31 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดยะลา ปี 2555 (ล้านบาท) 
 

 
  ภาพที่ 2.32 มูลค่าพืชเศรษฐกิจบางชนิดของ จังหวัดนราธิวาส ปี 2555 (ล้านบาท) 
 
 

ยาง, 19,211.1  

ปาล์มน้ ามัน, 
14.0 

ข้าว, 76.4 

ลองกอง, 
201.5  

ทุเรียน, 360.9  มะพร้าว, 28.6 มังคุด, 81.9  

เงาะ, 28.5  

ยาง, 19,204.3  

ปาล์มน้ ามัน,  
147.0  

ข้าว,  248.5  

ลองกอง, 228.1  ทุเรียน, 175.9  มะพร้าว,  
156.5  

มังคุด, 142.9 เงาะ, 159.9  

สับปะรด, 24.5  
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ตารางท่ี 2.22  มูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญบางชนิด รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ณ ราคา ปี 2555 (ล้านบาท) 
รายการ ยาง ปาล์มน้ ามัน ข้าว ลองกอง ทุเรียน มะพร้าว มังคุด เงาะ สับปะรด 
ตรัง 25,321.8 1,344.2 52.2 89.3 23.6 30.4 24.6 19.8 9.1 
พัทลุง 9,289.4 134.5 1,044.3 95.2 19.6 19.6 98.4 20.7 204.5 
สงขลา 27,691.9 147.8 1,987.3 114.2 70.9 32.1 65.9 21.4 10.8 
สตูล 5,296.0 701.7 132.3 48.2 24.9 8.5 16.0 28.6 2.5 
ปัตตานี 4,897.5 56.0 529.1 87.0 91.1 222.8 27.7 11.1 1.9 
ยะลา 19,211.1 14.0 76.4 201.5 360.9 28.6 81.9 28.5 - 
นราธิวาส 19,204.3 147.0 248.5 228.1 175.9 156.5 142.9 159.9 24.5 
รวม 110,911.9 2,545.2 4,070.1 863.6 767.0 498.5 457.4 290.1 253.2 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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ตารางท่ี 2.23 ร้อยละมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญบางชนิด รายจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ณ ราคา ปี 2555  
รายการ ยาง ปาล์มน้ ามัน ข้าว ลองกอง ทุเรียน มะพร้าว มังคุด เงาะ สับปะรด 
ตรัง 22.80 52.80 1.00 10.30 3.10 6.10 5.40 6.80 3.60 
พัทลุง 8.40 5.30 28.30 11.00 2.60 3.90 21.50 7.10 80.80 
สงขลา 25.00 5.80 50.40 13.20 9.20 6.40 14.40 7.40 4.20 
สตูล 4.80 27.60 2.40 5.60 3.30 1.70 3.50 9.90 1.00 
ปัตตานี 4.40 2.20 12.00 10.10 11.90 44.70 6.10 3.80 0.70 
ยะลา 17.30 0.60 1.40 23.30 47.10 5.70 17.90 9.80 - 
นราธิวาส 17.30 5.80 4.50 26.40 22.90 31.40 31.20 55.10 9.70 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) 
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6.  รายได้ รายจ่าย ด้านการผลิตพืช 
6.1  รายได้เงินสดจากพืชของครัวเรือนเกษตร 
 ปีเพาะปลูก 2553/54 มีรายได้เงินสดจากพืชรวม 160,531.3 บาทต่อครัวเรือน

ต่อปี โดยมาจากไม้ผลไม้ยืนต้น 152,799.9 บาทต่อครัวเรือน นอกจากนั้นจะมาจาก ข้าว พืชผัก ไม้
ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ 6,039.9, 1,457.4, 192.9 และ 41.3 บาทตามล าดับ โดยกลุ่มพืชที่
สร้างรายได้ส าคัญ ได้แก่ 

 ยางพารา 137,481.6 บาทต่อครัวเรือน  
 กลุ่มพืชที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 1,000-10,000 บาท ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ข้าวเจ้านาปี 

ลองกอง ทุเรียน และข้าวเจ้านาปรัง 6,641.6, 4,031.3, 2,452.1, 2,396.6 และ 2,008.6 
บาท ตามล าดับ  

 กลุ่มพืชที่มีรายไดเ้ฉลี่ย 100-1,000 บาท ได้แก่ มะพร้าว พริก เงาะ มังคุด มะนาว 
กล้วยไข่ หญ้าเลี้ยงสัตว์ มะปราง  

 กลุ่มพืชที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 100 บาท ได้แก่ กล้วยน้ าว้า แตงโม ลางสาด คะน้า 
แตงกวา มะละกอ ขนุน ถั่วฝักยาว ลูกเนียง ส้มโอ ข้าวโพดรับประทาน สะตอ มะเขือเทศ มะเขืออ่ืนๆ 
ส้มเขียวหวาน กล้วยไม้ กะหล่ าปลี ขม้ินชัน จาก ฝรั่ง กระถิน บัว มะม่วง หมาก ข้าวโพดฝักอ่อน 
หน่อไม้ไผ่ตง ถั่วหรั่ง และกระท้อน (ตารางที่ 2.24) 

6.2  รายจ่ายเงินสดทางพืชของครัวเรือนเกษตร  
 ปีเพาะปลูก 2553/54 รายจ่ายเงินสดทางด้านพืชรวม 35,214.3 บาทต่อ

ครัวเรือน เป็นค่าแรงงาน 19,792.3 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.21 และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ด าเนินงาน 15,422.0 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 43.79 รายจ่ายเงินสดแยกตาม
ชนิดพืชที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้านาปี 35,214.3 บาทต่อครัวเรือน ไม้ผลและไม้ยืนต้น 28,484.6 
บาท ส่วนข้าวเจ้านาปรัง พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกและไม้ประดับมีรายจ่ายเงินสด 4,179.9, 
1,168.0, 1,242.1 และ 101.3 บาทต่อครัวเรือน ตามล าดับ (ตารางที่ 2.25) 

 รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายด้านพืช เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าในส่วน
ของค่าแรงงาน ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวมากที่สุดเท่ากับ 14,992 บาท รองลงมาคือ 
ค่าเตรียมดินแปลงปลูก 2,300.3 บาท ค่าพรวนดินดายหญ้า ใส่ปุ๋ย 1,241 บาท นอกจากนั้นเป็นค่า
ปลูก ค่าขนไปขาย ค่าฉีดยา และ ค่าจ้างแรงงานอ่ืนๆ 431.3, 247.9, 189.6 และ 390 บาท 
ตามล าดับ ส่วนค่าวัสดุที่มากท่ีสุดคือค่าปุ๋ยเคมี 9,543.9 บาท รองลงมาเป็นค่าปุ๋ยอินทรีย์ 2,158.0 
บาท น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,360.9 บาท นอกจากนั้นเป็นค่าสารปราบวัชพืช วัสดุสิ้นเปลือง 
พันธุ์ สารฆ่าแมลง และ วัสดุอ่ืนๆ 788.7, 676.4, 432.1, 195.6 และ 266.1 บาท ตามล าดับ 
(ภาพที ่2.33, ตารางที่ 2.26) 
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ภาพที่ 2.33 องค์ประกอบรายจ่ายเงินสดทางพืชต่อครัวเรือนเกษตรภาคใต้ตอนล่าง (บาท,ร้อยละ) 

 

 ค่าจ้างแรงงาน
เก็บเก่ียว,  

14,992 , 43% 

 ค่าจ้างแรงงาน
เตรียมดิน แปลง

ปลูก, 
2,300 , 6% 

 ค่าจ้างแรงงาน
พรวนดิน/ดาย
หญ้า  ใส่ปุ๋ย,  
1,241 , 3% 

 ค่าจ้างแรงงาน 
ปลูก,  

 431 , 1% 

 ค่าจ้างแรงงาน 
ขนไปขาย, 
248, 1% 

 ค่าจ้างแรงงาน 
ฉีดยา,   

190 , 1% 

 ค่าจ้างแรงงาน
อ่ืน ๆ , 

 390 , 1% 

 ค่าปุ๋ยเคมี,  
9,544 , 27% 

 ค่าปุ๋ยอินทรีย์,  
2,158 , 6% 

 ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น,   
1,361 , 4% 

 ค่าสารปราบ
วัชพืช,   

789 , 2% 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง,  
676 , 2% 

 ค่าพันธุ์,   
432 , 1% 

 ค่าสารฆ่าแมลง,  
196 , 1% 

 ค่าวัสดุอ่ืนๆ ,  
266 , 1% 
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ตารางท่ี 2.24 องค์ประกอบรายได้เงินสดเกษตรทางพืชที่ส าคัญของครัวเรือนเกษตรภาคใต้ตอนล่าง ปีเพาะปลูก 2553/54  
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 

ยางพารา 156,868 145,102 212,238 98,530 35,321 166,102 148,210 137,481.6 
ปาล์มน้ ามัน 40,688 190 4,166 53 1,394 - - 6,641.6 
ข้าวเจ้านาปี - 12,368 9,114 521 3,121 - 3,095 4,031.3 
ลองกอง 200 80 1,075 280 3,307 4,546 7,677 2,452.1 
ทุเรียน 300 40 1,223 331 1,207 7,159 6,516 2,396.6 
ข้าวเจ้านาปรัง - 10,492 2,647 - 921 - - 2,008.6 
มะพร้าวกะทิ - - - 291 5,820 - - 873.0 
พริก - 269 4,354 - - - 375 714.0 
เงาะ - 230 599 305 553 810 1,544 577.3 
มะพร้าว 970 158 136 9 346 591 66 325.1 
มังคุด 112 200 240 57 322 879 404 316.3 
มะนาว - - 417 - 768 478 382 292.1 
กล้วยไข่ - - - - 92 956 228 182.3 
หญ้าเลี้ยงสัตว์ - - 1,130 - - - - 161.4 
มะปราง - - - - - 733 - 104.7 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2555) 
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ตารางท่ี 2.25 องค์ประกอบรายจ่ายเงินสดเกษตรทางพืช ของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54 
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 
รวมรายจ่ายเงินสดเกษตร ทางพืช 45,401 35,488 65,239 39,556 10,225 13,423 37,168 35,214.3 
ค่าแรงงาน บาท 22,286 21,303 50,048 18,356 2,199 10,950 13,404 19,792.3 
        ร้อยละ 49.09 60.03 76.71 46.41 21.51 81.58 36.06 56.21 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน บาท 23,115 14,185 15,191 21,200 8,026 2,473 23,764 15,422.00 
        ร้อยละ 50.91 39.97 23.29 53.59 78.49 18.42 63.94 43.79 
ข้าวเจ้านาปี 934 9,710 8,084 5,331 2,098 311 2,791 4,179.9 
ข้าวเจ้านาปรัง - 5,663 1,565 - 681 267 - 1,168.0 
พืชผักและสมุนไพร 174 172 1,081 - 299 24 6,945 1,242.1 
ไม้ดอกและไม้ประดับ - - 170 - - - 539 101.3 
ไม้ผลและไม้ยืนต้น 44,293 19,718 54,295 34,225 7,147 12,821 26,893 28,484.6 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2555) 
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ตารางท่ี 2.26 องค์ประกอบรายจ่ายเงินสดเกษตร (ทางพืช) ตามประเภทค่าใช้จ่าย ของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54 
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 
ค่าจ้างแรงงาน         

-ค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยว 19,919 16,387 44,284 14,792 269 8,569 726 14,992 
-ค่าจ้างแรงงานเตรียมดิน แปลงปลูก 475 3,756 2,441 1,329 1,533 257 6,311 2,300 
-ค่าจ้างแรงงานพรวนดิน ใส่ปุ๋ย 1,699 765 2,345 810 46 587 2,436 1,241 
-ค่าจ้างแรงงานปลูก - 47 20 129 - 193 2,630 431 
-ค่าจ้างแรงงานขนไปขาย - 9 29 - - 616 1,081 248 
-ค่าจ้างแรงงานฉีดยา 160 43 490 389 - 150 95 190 
-ค่าจ้างแรงงานอ่ืนๆ  33 296 439 907 351 578 125 390 

ค่าวัสดุ         
-ค่าปุ๋ยเคมี 19,312 10,491 9,344 15,983 2,326 1,471 7,880 9,544 
-ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 1,701 1,367 2,583 1,435 1,147 - 6,873 2,158 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,227 1,723 1,451 2,760 1,981 346 38 1,361 
-ค่าสารปราบวัชพืช 149 107 387 388 147 36 4,307 789 
-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 102 54 298 380 287 584 3,030 676 
-ค่าพันธุ์ 190 139 756 - 1,889 - 51 432 
-ค่าสารฆ่าแมลง - 184 214 1 28 36 906 196 
-ค่าวัสดุอ่ืนๆ  434 120 158 253 221 0 679 266 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2555) 
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7. บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของภูมิสังคมและการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือ SWOT โดย

ตั้งกรอบชี้น าการวิเคราะห์ คือการพัฒนาการผลิตพืชเพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะพบว่าภาคใต้ตอนล่างมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาการผลิตพืช
ดังนี้  

7.1  จุดแข็ง (Strength)  
7.1.1 ลักษณะทางภูมินิเวศเกษตร มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดทะเลทั้งสองด้านท าให้มี

จุดเด่นด้านอัตลักษณ์พ้ืนที่ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และด้วยสภาพพ้ืนที่ที่
มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นทิวเขาอยู่ตอนกลาง ลาดเทสู่ พ้ืนที่ราบลุ่ม ล าน้ า และทะเล จึงท าให้
สามารถท าความเข้าใจและวางแผนในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้ง่าย   

7.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพที่มีฝนกระจายตัวเกือบตลอดปี มีปริมาณ
น้ าฝนมากและไม่มีช่วงอากาศหนาวหรือแล้งยาวนาน จะเป็นผลดีต่อการเพาะปลูก ท าให้ลดต้นทุนใน
การพัฒนาระบบชลประทาน สามารถท าการปลูกพืชได้หลากหลายชนิดและมีช่วงฤดูเพาะปลูกยาว 
นานกว่าภาคอ่ืนๆ และด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกประมาณ 
2 เดือนมีผลท าให้ผลผลิตพืชออกไม่พร้อมกันจึงช่วยลดภาวะกดดันสินค้าออกสู่ตลาด 

7.1.3 ลักษณะดินที่ส าคัญในภาคใต้ตอนล่างเป็นดินดอน จึงเหมาะสมกับการ
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ขณะเดียวกันก็มีแหล่งที่ลุ่มส าหรับปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชากรในพ้ืนที่  

7.1.4 สภาพทางสังคม ประชากรประกอบด้วยไทยพุทธและมุสลิมซึ่งเป็นผลดี
ในด้านการพัฒนาสินค้าฮาลาลไปต่างประเทศ และด้วยอัตลักษณ์ของเกษตรกรแต่ละศาสนาได้ส่งผล
ให้มีพฤติกรรมความนิยมในการผลิตพืชที่แตกต่างกันจึงช่วยเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า ตลอดจน
การมีวิถีการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายชอบใช้เทคโนโลยีต้นทุนต่ าและมีความเชื่อในตัวผู้น าชุมชนท าให้ง่าย
ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนขนาดครัวเรือน 3.9 คนต่อครัวเรือน ขนาดประชากรวัย
แรงงานที่มีอายุ 15-64 ปี 2.8 คนต่อครัวเรือนถือว่าอยู่ในระดับที่มากพอสมควร 

7.1.5 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร พ่ึงพารายได้จากพืชเป็นหลัก คือ
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 88.6 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพืชมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
ครัวเรือนสูง เกษตรกรจะให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพืช ด้านรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน (Net cash 
family income) 239,156.5 บาทต่อครัวเรือนสามารถน ามาใช้ในการลงทุนได้พอสมควร  

7.1.6 การใช้ที่ดินทางการเกษตร มีเนื้อที่ป่าไม้ 4.08 ล้านไร่ ที่สร้างความชุ่ม
ชื้นให้แก่พ้ืนที่ หากรวมพ้ืนที่ไม้ผลไม้ยืนต้น ภาคใต้ตอนล่างจะมีไม้ยืนต้นปกคลุมพ้ืนที่ประมาณ ร้อย
ละ 90 ของภาค การถือครองที่ดินมีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 20.6 ไร่ ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (Multiple 
Cropping Index : MCI) ร้อยละ 67.3 ยังสามารถพัฒนาให้เพ่ิมขึ้นได้ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เป็นลักษณะฟาร์มที่เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรผสมสาน คือเป็นที่อยู่อาศัย 1.6 ไร่ ที่ไม้ยืนต้น 12.5 ไร่ 
ที่นาข้าว 3.3 ไร่ ที่สวนไม้ผล 3.1 ไร่   

7.1.7 สภาพภูมิสังคมรายจังหวัด จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล มีความเด่นด้าน
อยู่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดพัทลุงเป็นอู่ข้าวและมีพ้ืนที่ติดทะเลสาบ เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลาซึ่ง
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มีด่านการค้าติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ดอนมีความหลากหลายของพืชพรรณ 
ส่วนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส เป็นเส้นทางการค้าสู่ประเทศมาเลเซีย 

7.1.8 การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ลักษณะการปลูกไม้ผลในภาคใต้ตอนล่าง 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบผสมผสานหลายชนิด จึงถือเป็นจุดแข็งในด้านความมั่นคงของระบบการผลิต
พืชกรณีพืชใดพืชหนึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านการตลาด ในบรรดาพืชเศรษฐกิจส าคัญ 9 ชนิด
พบว่า ยางพารามีสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกประมาณร้อยละ 75 ข้าวร้อยละ 7 ปาล์มน้ ามันร้อยละ 5 และ 
ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าว สับปะรด รวมกันร้อยละ 13 และด้วยความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท าให้ในพ้ืนที่ยังมีพืชท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกหลายชนิด เช่น จ าปาดะ
จังหวัดสตูล สละจังหวัดพัทลุง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ส้มจุกอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส้มโชกุน
จังหวัดยะลา เป็นต้น    

7.1.9 ด้านรายได้เงินสดจากพืชของครัวเรือนเกษตร 160,531.3 บาท พ่ึงพา
ยางพาราเป็นหลัก คือ 137,481.6 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาคือ ปาล์มน้ ามัน ข้าวเจ้านาปี 
ลองกอง ทุเรียน ข้าวเจ้านาปรัง ซึ่งมีรายได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อพืช รายจ่ายเงินสดด้านพืชของ
ครัวเรือนเกษตร 35,214.3 บาทต่อครัวเรือน เป็นค่าแรงงานร้อยละ 56.21 และค่าวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินงาน ร้อยละ 43.79 จุดแข็งของที่มารายได้คือยางพาราเป็นพืชที่ให้รายได้ประจ าวันและหาก
ราคาสูงเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างจะดีขึ้นตาม ส่วนรายจ่ายเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ไม่ถึง
ครึ่งของรายการลงทุน แสดงออกถึงต้นทุนการผลิตเงินสดที่ต่ าท าให้ฐานะครัวเรือนมีความมั่งคงแม้
ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

7.2  จุดอ่อน (Weaknesses) 
7.2.1 ลักษณะทางภูมินิเวศเกษตร การที่มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดทะเลทั้งสองด้าน

และมีทิวเขาอยู่ตอนกลาง จึงท าให้พ้ืนที่ประสบปัญหาด้านภาวะน้ าท่วมขังในที่ลุ่มและน้ าป่าไหลหลาก
ในที่ดอนอยู่เสมอเป็นสาเหตุที่ท าให้การปลูกพืชได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มริมทะเลที่มี
สภาพน้ าทะเลหนุนท าให้เกิดภาวะน้ าท่วมขังยาวนาน 

7.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ ภาวะฝนตกท่ีสร้างปัญหาให้พ้ืนที่คือมีช่วงฝนตกหนัก
ช่วงฤดูฝน 1-2 เดือน มีปริมาณ 200-500 มิลลิเมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ าท่วม
ฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก นอกจากนั้นยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวนท าให้มีผลต่อการผลิตพืช  

7.2.3 ลักษณะดิน ในพ้ืนที่จะมีปัญหาดินอยู่ 4 ลักษณะ คือดินเปรี้ยวจัดใน
พ้ืนที่พรุดินเค็ม ดินทรายจัดในพ้ืนที่ริมทะเล ดินที่มีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก และดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ซึ่งไม่เหมาะกันการปลูกพืช รวมพ้ืนที่ทั้งภาคใต้มีประมาณ 38 ล้านไร่  

7.2.4 สภาพทางสังคม ในพ้ืนที่มีปัญหาด้านการก่อเหตุความไม่สงบได้ท าให้มี
ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมทั้งการผลิตพืชที่ไม่สามารถขยายผลเทคโนโลยีลงสู่พ้ืนที่ และ 
พ่อค้าไม่สามารถไปซื้อสินค้าได้ในบางพ้ืนที่  

7.2.5 สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร การพ่ึงพารายได้จากยางพาราพืช
เป็นหลัก เมื่อเกิดภาวะราคาตกต่ าได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่ า ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจึงส่งผล
ให้เกษตรกรมีภาวะหนี้สินมากส่งผลต่อการลงทุนการผลิต  
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7.2.6 การใช้ที่ดินทางการเกษตร ด้วยขนาดการถือครองที่ดินมีขนาดฟาร์ม
เฉลี่ย 20.6 ไร่ ถือว่าไม่สูงมาก และประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน ร้อยละ 67.3 ถือว่ายังต่ า  

7.2.7 สภาพภูมิสังคมรายจังหวัด มีปัญหาในจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบ
จากการก่อความไม่สงบ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลาบางอ าเภอ 

7.2.8 การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ จุดอ่อนพ้ืนที่ ที่มีการปลูกยางพารามีสัด 
ส่วนพื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 75 ของพ้ืนที่นั้นท าให้มีความเสี่ยงเมื่อเกิดปัญหาราคายางพาราตกต่ า 
และพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีน้อยเพียงร้อยละ 7 ส่งผลให้เกษตรกรต้องซื้อข้าวบริโภค อีกทั้งจุดอ่อนของ
ลักษณะการปลูกไม้ผลแบบผสมผสานหลายชนิดในภาคใต้ตอนล่างมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพเชิง
การค้าที่ท าได้ยากเพราะมีลักษณะการผสมผสานเป็นแปลงเล็ก ตัวอย่างเช่น สวนผสมลองกอง ทุเรียน 
มังคุด และเงาะ ด้านประสิทธิภาพการผลิตพบว่าแต่ละพืชยังที่มีจุดอ่อนด้านผลิตต่ า คุณภาพต่ า และมี
ปัญหาด้านราคาตกต่ าอยู่เสมอ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดระยะสั้นและมีปริมาณมาก อีกทั้งคุณภาพ
ผลผลิตค่อนข้างต่ าโดยเฉพาะลองกองและมังคุด  

7.3  โอกาส (Opportunities) 
 7.3.1 ด้วยการมีอาณาเขตพ้ืนที่ติดทะเลโดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันท าให้มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มาก ท าให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรมากข้ึน  
 7.3.2 ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่อยู่ติดชายแดนประเทศมาเลย์เชียได้ส่งผลดีให้
นักท่องเที่ยว และการค้าต่างประเทศกับ มาเลย์เชีย อินโดนีเชีย และสิงค์โปร์ น าเข้าส่งออกสินค้า
ระหว่างภาคใต้ตอนล่างได้สะดวก ตลอดจนการได้ประโยชน์จากความร่วมมือกันระหว่างประเทศใน
โครงการ The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)    
 7.3.3 ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
จึงเป็นโอกาสให้สามารถน างานโครงการที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาด้านการผลิตพืชเพ่ิมข้ึน 

7.4  อุปสรรค (Threats) 
 7.4.1 ความหวาดกลัวที่มีต่อเหตุก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ของผู้คนภายนอกซึ่ง
เป็นทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน พ่อค้าคนกลาง และประชาชนทั่วไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการเกษตรของภาคใต้ตอนล่าง  
 7.4.2 การผลิตพืชในภาคตะวันออก จะมีชนิดไม้ผลเช่นเดียวกับภาคใต้ตอนล่าง
แต่ฤดูกาลผลผลิตจะเร็วกว่าประมาณ 1-2 เดือน จึงส่งผลต่อราคาผลผลิตในภาคใต้ตอนล่างเนื่องจาก
เป็นช่วงปลายฤดูกาลของการบริโภคผลไม้ 

 7.4.3  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลท าให้ผลไม้ออกดอกมากกว่าปกติ
เกินอัตราความต้องการของตลาดจึงส่งผลให้ราคาตกต่ า 
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บทที่ 3 
สถานการณ์ปัญหาการผลิตพืชและความยากจน 

ของเกษตรกรรายย่อยภาคใต้ตอนล่าง 
  
สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตพืชและปัญหาการด ารงชีพของเกษตรกรราย

ย่อยนั้นเป็นปัญหาเชิงระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน หมายความว่า ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ระบบใด 
จากภายในหรือภายนอก ก็จะมีผลกระทบกับอีกระบบหนึ่งที่จะต้องปรับตัวเพ่ือให้ระบบการผลิตและ
การด ารงชีพสามารถด ารงความสมดุลต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น ระบบการด ารงชีพจะประกอบด้วยระบบ
ของสภาพกายภาพพ้ืนที่ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม 
ระบบอาชีพ และวิถีชีวิต เป็นต้น เมื่อมีเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ราคาผลผลิตพืชตกต่ า จะส่งต่อกระทบ
ให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง เกษตรกรจะมีการปรับตัวโดยใช้จ่ายที่ลดลง การลงทุนการผลิตและการ
สร้างทรัพย์สินลดลง วิถีชีวิตและกิจกรรมทางสังคมที่ต้องใช้เงินจะลดลง มีการประกอบอาชีพใหม่ที่
ต้องหารายได้เพ่ิม การใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่มีการลงทุนมากจะชะลอตัว และความกดดันต่อการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะมีเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น  

ดังนั้นการท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดข้ึนกับการผลิตพืชจึงต้องท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดกับ
การด ารงชีพควบคู่กันไปจึงจะท าให้การวางแผนป้องกันแก้ไขสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นองค์รวม 
ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณในระดับจุลภาคและมหภาค และในของเชิงเวลาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านวิถีทางการเกษตรแบบยังชีพสู่เกษตรเชิงการค้าหรือการ
ปฏิวัติเขียว (Green revolution)  

1.1 ความหมายการเกษตรยังชีพ (Subsistence Farming) Arnon (1981) ให้ความหมาย
การเกษตรยังชีพ ว่าเป็นการผลิตแบบยังชีพเพ่ือชีวิตแบบยังชีพ กล่าวคือ เกษตรกรผลิตเพ่ือสนองความ
ต้องการในการบริโภคอาหารและให้เพียงพอต่อความต้องการพ้ืนฐานของครอบครัว เกษตรยังชีพเป็นการ
ผลิตที่มีความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตน้อย เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยคอก อาหารสัตว์ และเครื่องมือที่ผลิตเอง
ในครัวเรือน เป็นต้น ผลผลิตส่วนเหลือจะขายเพ่ือเอาเงินมาซื้อสิ่งที่จ าเป็นที่ฟาร์มไม่สามารถผลิตได้ ใช้
หนี้ หรือใช้ในกิจกรรมทางสังคม การผลิตจะใช้วิธีดั้งเดิม ผลิตพืชหลายชนิด ใช้แรงงานครอบครัว  

1.2 การเปลี่ยนจากเกษตรยังชีพเป็นเกษตรเชิงการค้า จะต้องอาศัยปัจจัย 5 ประการ 
ได้แก่ การตลาดส าหรับผลผลิตของฟาร์ม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  การจัดหาวัสดุจากภายนอก
ท้องถิ่น สิ่งจูงใจ และ การขนส่ง มีตัวเร่ง 5 ประการ ได้แก่ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา สินเชื่อ กิจกรรม
กลุ่มของเกษตรกร การปรับปรุงขยายที่ดิน และ แผนการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้การเปลี่ยนผัน (To 
take–off) จากการเกษตรแบบยังชีพไปสู่การเกษตรเชิงการค้าได้ปัจจัยต่างๆจะต้องด าเนินไปอย่าง
สัมพันธ์กัน คือ เทคโนโลยีใหม่จะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้น และแสดงให้เห็นจริงโดยหน่วยงานวิจัย 
เทคโนโลยีใหม่จะมีการถ่ายทอดอย่างรวดเร็วด้วยระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการกระตุ้นที่
จ าเป็นและเงื่อนไขเอ้ืออ านวย เพ่ือให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการผลิตและสามารถด าเนินไปได้ส าเร็จ กล
ยุทธ์และกระบวนการที่เหมาะสมจะต้องถูกค้นคว้าและได้รับการสนับสนุน  
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1.3 การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรยังชีพสู่เกษตรเชิงการค้าของประเทศไทยเป็นที่รู้จักกัน
ในชื่อการปฏิวัติเขียว เริ่มจากนโยบายการเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ขยายขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมปริมาณการส่งออก เช่น การส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวด้วยการใช้
ข้าวพันธุ์ใหม่ ปุ๋ยเคมี สารเคมี การชลประทาน และเครื่องจักรกลการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท านาจากเดิมที่ท านาแบบไร่เลื่อนลอย เป็นการท านาหว่านแห้ง นาด า สู่การหว่านน้ าตมตามล าดับ 
การส่งเสริมการขยายพื้นท่ีปลูกยางพารา และพืชไร่ต่างๆ เป็นต้น 

1.4 ปัญหาและผลกระทบจากการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านจากเกษตรแบบยังชีพสู่เกษตรเชิงการค้า ได้แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์หลายหลายๆ 
อย่างได้แก่ การสูญหายของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งเดิมเคยมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ มีข้าวที่มีช่วงอายุปลูกตั้งแต่ 3-7 เดือน สามารถเลือกปลูกได้ตั้งแต่ พฤษภาคม-
พฤศจิกายน มีทั้งข้าวขึ้นน้ า ข้าวนาลุ่ม นาดอน ข้าวไร่ แต่ข้าวพันธุ์เหล่านี้ถูกรัฐบาลด าเนินนโยบาย
เปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นลูกผสมเพราะให้ผลผลิตสูงกว่าแต่ขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้น
และมีราคาแพงมากขึ้นทั้ง ปุ๋ยเคมี สารเคมี วิธีปลูกแบบพิถีพิถัน และการระบาดของแมลงศัตรูข้าว
ชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ส่วนนโยบายการสงเคราะห์การท าสวนยางพาราในภาคใต้ที่เดิมมีการห้าม
ไม่ให้มีการปลูกพืชอ่ืนภายในสวนยางก็เป็นเหตุให้เกิดการสูญหายของพืชพรรณและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผลกระทบเชิงลบอื่นๆ ที่ตามมาจากการปฏิวัติเขียว คือ มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 
ระบบสมดุลตามธรรมชาติได้สูญหายไป วงจรการผลิตได้เปลี่ยนแปลงไปจากพ่ึงพาธรรมชาติเป็นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเสื่อมโทรมของดิน ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเกิด
ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตต่ าลงในที่สุด   

2. สถานการณ์ ปัญหาและความจ าเป็นที่น าไปสู่การพัฒนาการเกษตรในอนาคต 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) ได้ศึกษาวิเคราะห์

สถานการณ์การพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการเกษตรไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 สรุปดังนี้ 

2.1 สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ 
2.1.1 มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อตกลงที่ส าคัญระดับโลก ได้แก่ กฎกติกา

ใหม่ของโลกด้านการเปิดเสรีทางการค้า และใช้กฎระเบียบทางการค้าที่น าเงื่อนไขของด้านสิ่งแวดล้อม 
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และด้านสิทธิมนุษยชน มาก าหนด
เป็นข้อกีดกันทางการค้ามากขึ้น จะส่งผลให้การส่งออกสินค้าของประเทศก าลังพัฒนาท าได้ยากขึ้น 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากข้ึน เช่น การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภาย 
ใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  

2.1.2  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับเศรษฐกิจต่างประเทศ ท าให้
ต้องพ่ึงพากิจกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สัดส่วนการพ่ึงพาต่างประเทศของไทย
เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 84.9 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เป็นร้อยละ 
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๑๓๗.๕ ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงทิศทางนโยบายการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศท่ียังมุ่งเน้นการส่งออกเป็นส าคัญ 

2.1.3  บทบาทภาคเกษตรเริ่มลดลงแต่ยังเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ 
กล่าวคือ พ้ืนที่ท าการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ ๔๐.๐ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ครัวเรือนเกษตรกร
ประมาณ ๖.๙ ล้านครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง โดยในปี ๒๕๕๓ 
การผลิตสินค้าเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๘.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงจากร้อยละ ๙.๐ ใน
ปี ๒๕๔๙ ถ้ามองในด้านปริมาณผลผลิตที่พอเพียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศพบว่าการเกษตร
ยังเป็นหลักประกันในเรื่องความมั่นคงของอาหารให้แก่พลเมือง แต่ด้านการส่งออกเพ่ือสร้างรายได้
ให้กับประเทศ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรมีการ
แข่งขันรุนแรงและมีแนวโน้มถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากประเทศคู่แข่งที่ส าคัญมากข้ึน 

2.1.4  ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
โดยจะเห็นได้จากประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยในบางสินค้าที่ยังคงต่ าหากเปรียบเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน การส่งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐม และเกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ประสบปัญหาหนี้สินและความยากจน โดยในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีคนยากจนทั้งสิ้น ๕.๔ ล้านคน 
ในจ านวนนี้เป็นเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๙ อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น พ้ืนที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการท าเกษตร ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในบางพ้ืนที่ต่ า และมีคุณภาพ
ผลผลิตไม่สม่ าเสมอ เกษตรกรส่วนใหญ่พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
และผลิตพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลัก ในขณะที่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม่สามารถขยายตัวได้
เท่าท่ีควร ท าให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น ขณะที่ราคาผลผลิตเกษตรผันผวน
และขึ้นกับราคาในตลาดโลก การเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติบ่อยครั้ง นอกจากนั้นปัจจุบันเกษตรกรมี
แนวโน้มสูญเสียการเป็นเจ้าของที่ดิน ท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรก็มีขนาด
หนี้สินต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จาก ๕๒,๘๙๗ บาท ในปี ๒๕๔๘/๔๙ เป็น ๕๔,๔๐๙บาท ในปี ๒๕๕๒/๕๓ 

2.1.5  การครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมและการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธุ์
พืช ส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตของเกษตรกรรายย่อย และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศในระยะยาว  

2.1.6  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยน 
แปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลต่างๆ ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะภาวะน้ าท่วม ภัยแล้ง และ
ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรงขึ้น เช่น การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู
ในมันส าปะหลัง ประมาณ ๑.๐ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒ การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว 
โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิกในนาข้าวภาคกลาง ประมาณ ๒.๔ ล้านไร่ เป็นต้น 

2.1.7  การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย ท าให้เกษตรกรที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคนหนุ่มสาวไม่สนใจท า
การเกษตร โดยในช่วงปี ๒๕๔๑-๒๕๕๐ จ านวนแรงงานภาคเกษตรลดลงประมาณร้อยละ ๑.๙ ต่อปี 
ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและศักยภาพภาคเกษตรในอนาคต  



59 
 

2.1.8  ความต้องการพืชที่สามารถน าไปผลิตเป็นพลังงานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในรูปของเอทานอล และไบโอดีเซล เช่น มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน เป็นต้น โดยรัฐบาลได้มี
นโยบายส่งเสริมการผลิตเพ่ือลดการน าเข้าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีเป้าหมายการเพ่ิมการ
ใช้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นส่วนประกอบในน้ ามันเบนซินและดีเซลไม่น้อยกว่า ๙ และ ๔.๕ ล้าน
ลิตรต่อวัน ภายในปี ๒๕๖๕ ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันที่มีการใช้เอทานอล ๑.๒ ล้านลิตรต่อวัน 
และไบโอดีเซล ๑.๗ ล้านลิตรต่อวัน และที่ผ่านมาพบว่า มีปริมาณการผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็น
เชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นจาก ๑๓๕.๔ ล้านลิตร ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๔๒๖.๐ ล้านลิตรในปี ๒๕๕๓ ขณะที่
ปริมาณไบโอดีเซลเพิ่มข้ึนจาก ๓.๔ ล้านลิตร ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๕๙๕.๐ ล้านลิตรในปี ๒๕๕๓   

2.1.9  ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมมาก
ขึ้น การพัฒนาที่ผ่านมาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ขาดการบ ารุงรักษา พบปัญหาดินเสื่อมสภาพจานวน ๑๙๐.๐ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ ซึ่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงเกือบปีละ ๑.๐ ล้านไร่ มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรใน
ปริมาณมาก โดยมีการน าเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรปีละประมาณ ๖.๐ ล้านตัน มูลค่ากว่า 
๘๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากประสบ
ปัญหาน้ าต้นทุนลดลงอย่างมาก ปัญหาน้ าท่วม และปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจนความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ถูกท าลายมากข้ึน  

 2.1.10  ความอ่อนแอของเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยที่ส าคัญ 
คือ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมเกษตรที่เข้าสู่สังคมปัจเจกมากขึ้น มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไปขาดการปฏิสัมพันธ์
และท ากิจกรรมร่วมกัน ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลง อันเกิดจากการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ยังไม่เพียงพอต่อการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะพ้ืนที่ชลประทานที่มีเพียง ๒๘.๐ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๒.๐ ของพ้ืนที่
ทางการเกษตร ขณะที่การถือครองที่ดินการเกษตรมีแนวโน้มการเป็นผู้เช่าเพ่ิมข้ึน โดยปี ๒๕๔๙ มีการ
ท าการเกษตรบนเนื้อที่ของคนอ่ืนเพียง ๓๗.๐ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๘.๔ ของเนื้อที่ถือครองทาง
การเกษตร) และเพ่ิมเป็น ๖๕.๓ ล้านไร่ (ร้อยละ ๔๙.๕ ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร) ในปี 
๒๕๕๑ ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตและการขนส่งที่ปรับตัวตาม
ราคาพลังงาน ท าให้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เท่าท่ีควร ประกอบกับแรงงานเกษตรมีแนวโน้ม
ลดลงและเป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง และมีการย้ายออก
จากภาคเกษตรไปในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ท าให้ภาคเกษตรต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านแรงงานมากข้ึน นอกจากนั้น ยังมีการพ่ึงพาต่างประเทศทั้งปัจจัยการผลิตและ
ตลาดส่งออก ซึ่งตลอดช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากพิษภัยของ
สารเคมีเพ่ิมสูงขึ้น น าไปสู่ปัญหาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นโรคส าคัญอันดับต้นๆ ของคนไทย ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญส่วนใหญ่ของไทย
ประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ ต้องพ่ึงพิงตลาดส่งออก ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรีส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรรายย่อยในประเทศ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
ต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ซึ่งจะเห็นได้จาก ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรจากต่าง 
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ประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเปิดเขตการค้าเสรีในปี ๒๕๔๗ กับประเทศต่างๆ 
เช่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมมูลค่าปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และอาจมี
แนวโน้มรุนแรงขึ้นเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในขณะที่ทรัพยากรถูกแย่งชิงจาก
ภาคการผลิตอื่น ทั้งทรัพยากรที่ดินและน้ า 

2.2 สถานการณ์และปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรของภาคใต้ตอนล่าง 
 2.2.1  ด้านเศรษฐกิจ ฐานเศรษฐกิจของภาคใต้มีขนาดค่อนข้างเล็ก และมีอัตรา

การเติบโตต่ ากว่าระดับประเทศมาตลอด จึงมีบทบาทต่อเศรษฐกิจประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย 
เฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว
และการลงทุนของภาค ฐานการผลิตที่พ่ึงพิงภาคการเกษตรยังมีปัญหารูปแบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
ต่ า จึงมีผลิตภาพการผลิตต่ า และมีแนวโน้มประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคบริการมากข้ึน การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตช้า ส่วนใหญ่ยังเป็น
การแปรรูปผลิตผลการเกษตรขั้นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรในภาคใต้ตอน 
ล่างส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในแหล่งผลิตวัตถุดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน การแปรรูปประมง การ
แปรรูปยางและไม้ยางพารา อย่างไรก็ตามการค้าชายแดนมีการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง แต่
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกวัตถุดิบสินค้าเกษตรไปแปรรูปในประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  

2.2.2  ด้านสังคม เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก ส่งผลเสียต่อทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษา
และสาธารณสุข การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปท างานในประเทศมาเลเซีย และแรงงานลักลอบเขา
เมืองจากพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่ท างานในสวนยาง สวนปาล์ม ประมง และภาคบริการ
ต่างๆ จ านวนมาก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมการบริโภค 
และการดูแลรักษาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จะเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการการ
ท่องเที่ยวและอาหารมากกว่าการเกษตร 

2.2.3  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนแต่
ทรัพยากรประมงมีภาวะเสื่อมโทรม ที่ดินมีปัญหาด้านคุณภาพ และมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง การเกิดแผ่นดินงอกตามชายฝั่ง และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์  

2.11.4  ผลกระทบจากบริบทการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค ข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะทวิภาคี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย เปิดโอกาสในการ
พัฒนาและขยายการค้าการลงทุนให้กับสินค้าและบริการในภาคมากขึ้น โดยเฉพาะ ยางพารา ผลไม้ 
ทุเรียน มังคุด และกุ้ง ที่มีโอกาสส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ภายใต้กรอบ IMT-GT และความร่วมมือระหว่าง
ไทย-มาเลเซีย ภายใต้กรอบ JDS เป็นโอกาสในการพัฒนาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งร่วมกัน อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ส่งผลทางลบต่อ
ภาคใต้ เช่น การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษีของสินค้ากุ้งจากกลุ่ม EU และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
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2.2.5  ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ การเกิดลม
มรสุมฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานท าให้เกษตรกรมีจ านวนวันกรีดยางลดลง และผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพของผลไม้ ทั้งด้านบวกและลบ  

3.  ปัญหาความยากจนภาคเกษตร 
3.1  ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตร   
 สถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ พบว่า ครัวเรือนมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น

จาก 204.1 ล้านบาทในปี 2542 เป็น 453.3 ล้านบาทในปี 2555 ในขณะที่สัดส่วนหนี้สิน
ครัวเรือนภาคการเกษตรต่อ GDP เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.71 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 1.10 ในปี 
2555 ขนาดหนี้สินทางการเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกันในปี 2538/2539 ครัวเรือน
เกษตรมีหนี้สิน 24,672 บาทต่อครัวเรือน เพ่ิมเป็น 76,697 บาทต่อครัวเรือนในปี 2554/2555 คิด
เป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.15 ต่อปี ความสัมพันธ์ของตัวแปรหนี้ครัวเรือนเกษตรกรกับปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ GDP ขนาดครัวเรือน เนื้อที่การถือครองทางการเกษตร และสัดส่วนแรงงานต่อสมาชิก
ครัวเรือนทั้งหมด พบว่า เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะมีหนี้สินสะสมเพ่ิมมากขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป และ
การมีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรเป็นจ านวนมากก็จะส่งผลท าให้หนี้สินของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นด้วย
เช่นกัน ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของขนาดครัวเรือน จะส่งผลท าให้ขนาดหนี้สินของครัวเรือนลดน้อยลง 
(ตารางที3่.1)  (ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร,2557) 

 สถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่า มีครัวเรือนไม่มี
หนี้สิน 38,482 ครัวเรือน หรือร้อยละ 61.1 ครัวเรือนมีหนี้สิน 27,210 ครัวเรือน หรือร้อยละ 
38.9 ขนาดหนี้ 49,711 บาทต่อครัวเรือน เป็นหนี้สินในการเกษตรร้อยละ 18.2 และนอก
การเกษตรร้อยละ 81.9 เพ่ิมขึ้นประมาณ 4 เท่า จาก 27,298 บาทต่อครัวเรือนในปี 2539 เป็น 
118,457 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2556 โดยมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 19.6 ต่อปี จังหวัดที่มี
หนี้สินมากที่สุดคือพัทลุง 162,249 บาทต่อครัวเรือน และเป็นที่สังเกตว่า จังหวัดยะลา และ 
นราธิวาส มีหนี้สินต่ าที่สุดเพียง 35,829 และ 44,974 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2556 ซึ่งน่าจะเป็น
ผลมาจากการใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเกษตรกรมีฐานะยากจน (ตารางที่ 3.2-3.3, ภาพที ่3.1)   
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ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตรของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2542-2555  
รายการ ปี พ.ศ. 

2542 2545 2550 2552 2554 2555 

หนี้สินครัวเรือน 
(ล้านบาท) 

204,117 245,563 393,839 319,094 351,135 453,340 

การเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

- 20.30 60.38 -18.98 10.04 29.11 

GDP ภาคเกษตร 
(ล้านบาท) 

289,178 322,179 369,772 390,362 396,951 412,175 

สัดส่วนหนี้สิน
ครัวเรือนต่อ GDP 

0.71 0.76 1.07 0.82 0.88 1.10 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 
 

 
  ภาพที่ 3.1  ภาวะหนี้สินบาทต่อครัวเรือนของเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2539-2556 
  

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000

จ านวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคใต้ตอนล่าง 



63 
 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนครัวเรือนเกษตรผู้เป็นหนี้ ขนาดหนี้สิน สินเชื่อ ของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2553/54     
รายการ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เฉลี่ย 
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด (ครัวเรือน) 67,795 72,889 99,325 30,150 70,250 46,934 72,499 65,692 
ครัวเรือนไม่มีหนี้สินปลายปี (ครัวเรือน) 44,429 31,859 44,698 22,239 35,085 31,981 59,082 38,482 
ครัวเรือนมีหนี้สินปลายปีทั้งหมด (ครัวเรือน) 23,366 41,030 54,627 7,911 35,165 14,953 13,417 27,210 
ครัวเรือนไม่มีหนี้สินปลายปี (%) 65.53 43.71 45.00 73.76 49.94 68.14 81.49 61.1 
ครัวเรือนมีหนี้สินปลายปีทั้งหมด (%) 34.47 56.29 55.00 26.24 50.06 31.86 18.51 38.9 
ขนาดหนี้ (บาทต่อครัวเรือน) 69,738 97,173 51,680 27,646 38,862 33,303 29,577 49,711 
ขนาดสินเชื่อในการเกษตร (%) - 16.28 28.28 - 3.91 78.58 - 18.2 
ขนาดสินเชื่อนอกการเกษตร (%) 100.00 83.72 71.72 100.00 96.09 21.42 100.00 81.9 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) 
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2539-2556        
รายการ     ปี พ.ศ.      

2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 
สงขลา 36,052 54,478 36,969 75,200 58,636 174,109 142,526 115,079 107,472 161,526 
สตูล 2,422 19,845 72,649 56,518 82,046 69,314 116,896 183,123 101,355 155,314 
ตรัง 59,929 71,215 51,369 63,839 193,424 133,375 178,839 132,883 154,678 160,207 
พัทลุง 29,028 66,378 92,554 80,867 89,967 117,631 129,637 140,417 169,819 162,249 
ปัตตานี 31,139 51,415 46,522 46,145 91,978 82,046 80,120 82,370 83,777 109,103 
ยะลา 14,418 32,882 59,177 56,566 54,635 55,672 56,369 18,902 60,167 35,829 
นราธิวาส 18,097 25,071 15,087 34,023 39,297 57,235 36,368 26,246 40,943 44,974 
เฉลี่ย 27,298 45,898 53,475 59,023 87,140 98,483 105,822 99,860 102,601 118,457 
%ตราการเพ่ิม  68.1 16.5 10.4 47.6 13.0 7.5 -5.6 2.7 15.5 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557)   
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3.2  สถานการณ์ความยากจน  
 ผลจากการศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ โดยเปรียบเทียบรายได้

ต่อหัวของประชากรเกษตรกับเส้นความยากจน หมายถึงเส้นที่แสดงถึงระดับรายได้ที่ใช้เพ่ือการบริโภคขั้น
ต่ าสุดที่บุคคลสามารถซื้ออาหารและความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้พอเพียงกับความต้องการของ
ร่างกาย ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2554 เท่ากับ 2,422 บาท
ต่อคนต่อเดือน หรือ 29,064 บาทต่อคนต่อปี พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจนมีจ านวน 
1.681 ล้านครัวเรือน (6.64 ล้านคน) โดยมีสัดส่วนครัวเรือนยากจนลดลงจาก ร้อยละ 36.79 ในปี
เพาะปลูก 2553/54 เหลือร้อยละ 28.45 ในปี 2554/55 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนจนอีก 
1.793 ล้านคน ที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในภาวะความยากจนในอนาคต อย่างไรก็ตามอัตราส่วนรายได้
ของกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดต่อต่ าสุดก็ยังแตกต่างกันมากถึง 13 เท่า (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,ม.ป.ป)  

 สัดส่วนคนจน ป ี 2553 ในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบว่าจังหวัดปัตตานีมีคนจนสูงที่สุดร้อย
ละ 54.3 รองลงมาคือ นราธิวาส ร้อยละ 37 ยะลา ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลาต่ าสุดร้อยละ 18.2, 16.6, 
12.7,10.3 และ 9.6 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2554) 

 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรไทย ได้แก่ จ านวนหนี้สิน จ านวนผู้
พ่ึงพิง และขนาดฟาร์ม แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน คือแนะน าการให้ความรู้ การท ากิจกรรมนอกเกษตร 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และจัดหาแหล่งน้ า จะช่วยลดความยากจนได้ (สนิรัช,2550) นอกจากนั้น
ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ไดแก จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกที่อยู่ในวัยแรงงาน แหล่งรายไดของครัวเรือน ภาวะ
หนี้สิน ลักษณะการถือครองที่ดิน พ้ืนที่ในเขตชลประทาน แหล่งที่ตั้งขนาดฟาร์ม และประเภทฟาร์ม  

 ด้านการเพ่ิมรายได้เพ่ือให้พ้นความยากจน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกไปในทิศ ทาง
เดียวกับการเพ่ิมรายไดทางการเกษตรของครัวเรือน คือ เนื้อที่ปลูกพืช เนื้อที่ชลประทาน ค่าใช้ จ่ายทางพืช 
ค่าใช้จ่ายทางสัตว์ ทรัพย์สิน จ านวนแรงงานในครัวเรือน จ านวนสมาชิกที่น าความรู้จากการอบรมมาใช้ ขนาด
ฟาร์ม และขนาดสินเชื่อ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือจ านวนสมาชิกที่น าความรู้จากการอบรมมาใช้ 
นอกจากนั้นพบว่าค่าปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช น้ ามันเชื้อเพลิง มีอิทธิพลไปในทางตรงกันข้ามกับการเพ่ิมรายได้ 
และฟาร์มประเภทเลี้ยงโคเนื้อ ปลูกไมผลไมยืนต้น เป็นฟาร์มที่ท ารายได้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มที่หลุดพ้นจาก
ความยากจนมากที่สุด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556) 

4.  ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
4.1  ความเสื่อมโทรมของดินปลูกพืช 
  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ตัวอย่างดินแปลงปลูกพืชใน

พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ประจ าปี 2556 จ านวน 1,806 ตัวอย่าง เป็นดินปลูกยางพารา 1,042 ตัวอย่าง และ
ดินจากแปลงปลูกพืชทั่วๆไป 764 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์คุณสมบัติพ้ืนฐานทางเคมีและกายภาพ ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าดินร้อยละ 68.59 มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ร้อยละ 80.50 มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด-
กรดรุนแรง (pH น้อยกว่า 5.5) ปริมาณอินทรีวัตถุในดินร้อยละ 67.66 อยู่ในระดับต่ ามาก-ต่ าปานกลาง 
(O.M. < 1.5 เปอร์เซ็นต์) มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนี เซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ในดินที่อยู่ในระดับต่ า-ต่ ามาก ร้อยละ 57.98, 58.90, 90.05 และ 79.71 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
ผลการวิเคราะห์ดินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 พบว่าดินในภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
(ตารางที ่3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 ร้อยละของตัวอย่างดินที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง ปี 2552-2556  
รายการ ปี 

2552 
ปี 

2553 
ปี 

2554 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
เฉลี่ย 

เป็นกรดจัด-กรดรุนแรง (pH < 5.5) 77.62 86.64 85.65 89.47 80.50 83.98 
อินทรีวัตถุ ต่ ามาก-ต่ าปานกลาง (O.M.< 
1.5 เปอร์เซ็นต์) 

62.14 98.76 63.53 60.04 67.67 70.43 

ฟอสฟอรัส ต่ า-ต่ ามาก (P<10 mg./kg.) 66.11 65.57 65.35 73.35 57.89 65.65 
โพแทสเซียม ต่ า-ต่ ามาก (K<60mg./kg.) 57.18 63.36 73.28 69.48 58.90 64.44 
แคลเซียมต่ า-ต่ ามาก (Ca<5cmolc./kg.) 87.10 72.87 83.26 94.87 90.05 85.63 
แมกนีเซียม ต่ า-ต่ ามาก 
(Mg<1cmolc./kg.) 

90.19 78.52 89.73 89.07 79.71 85.44 

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 63.5 59.92 63.24 47.91 68.59 60.63 

ที่มา: กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 (2557) 
 
4.2  สารพิษตกค้างในผลผลิต 

4.2.1  สารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ 
   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี (2553) วิเคราะห์ สารพิษ

ตกค้างในพืชผักผลไม้เพ่ือการรับรองแหล่งผลิตตามระบบการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสม  (GAP) จากการ
วิเคราะห์ทั้งสิ้น ๑,๑๒๒ ตัวอย่าง จ าแนกเป็นผัก ๓๗๙ ตัวอย่าง ผลไม้ ๗๔๑ ตัวอย่าง ข้าว ๒ ตัวอย่าง พบ
ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานพบสารพิษตกค้างสูงกว่า ค่า MRLs (Pesticide residue limit) ทั้งสิ้น ๓๐ 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗ พบวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ จ านวน ๔ ตัวอย่าง ในผักหวาน ๑ ตัวอย่าง และ
ล าไย ๓ ตัวอย่าง วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่พบได้แก่ เอ็นโดซัลแฟนในผักหวาน และโมโนโครโตฟอสในล าไย 
ตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุดคือ ล าไย พบสารพิษตกค้าง ๑๔ ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ ๗.๔๑ ตัวอย่าง พริก พบสารพิษตกค้าง ๔ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ สารพิษตกค้างที่พบ
จ านวนมากที่สุด คือ ไซเปอร์เมทริล พบจ านวน ๓๕๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๙ ปริมาณที่พบ ๐.๐๑-
๒.๕๓ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือ คลอไพริฟอส พบจ านวน ๒๔๓ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๖ 
ปริมาณที่ตรวจพบ ๐.๐๑-๑.๒๘ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

  การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักผลไม้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใน
ผลผลิตพืช 85 ชนิด จ านวน 4,338 ตัวอย่าง ระหว่างปี 2551-2554 พบว่ามีสารพิษตกค้างในปริมาณที่
ปลอดภัย 878 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 ของตัวอย่างทั้งหมด และพบสารพิษตกค้างเกินค่าความปลอดภัย 
157 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 ของตัวอย่างทั้งหมดส าหรับชนิดพืชที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าความ
ปลอดภัย ประกอบด้วย แตงกวา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว กะหล่ าปลี คะน้า บร็อคโคลี่ พริก พริก
หยวก กะหล่ าดอก กวางตุ้ง มะเขือเทศ พุทรา และมะม่วง ชนิดของสารพิษตกค้างที่พบมากที่สดคือ ไซเปอร์
เมทริล และ คลอไพริฟอส สังเกตได้จากชนิดพืชที่พบสารเกินค่าความปลอดภัยเป็นผักผลไม้ มักเป็นชนิดที่
ผู้บริโภคนิยมรับประทาน สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรจึงต้องผลิตให้ได้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้บริโภค เป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารก าจัดแมลงเพ่ือให้ได้ผลผลิตปริมาณมาก สวยงาม ไม่ถูก
แมลงกัดแทะ (กรมวิชาการเกษตร,2557)  
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  การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ เพ่ือรับรองระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ท า
การวิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม (ออร์กาโนฟอสเฟต, ออร์กาโนคลอรีน, คาร์บาเมท และไพรี
ทรอยด์) ในปี 2555 จากตัวอย่างจ านวน 1,027 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 272 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
26.5) และพบปริมาณเกินค่า MRLs 18 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.8) พืชที่พบสารพิษเกินค่า MRL คือ กะหล่ า
ดอก ขึ้นฉา่ย แตงกวา พริก มะม่วง ลิ้นจี่ และหอมแบ่ง และในปี 2556 จากตัวอย่างจ านวน 1,103 ตัวอย่าง 
ตรวจพบสารพิษตกค้าง 332 ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.1) และพบปริมาณเกินค่า MRLs 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
2.2 ) พืชที่พบสารพิษเกินค่า MRLs คือ กะหล่ าดอก ขึ้นฉ่าย คะน้า ผักชี ผักแพว พริก มะนาว มะม่วง มัน
แกว เห็ด และหอมแบ่ง (จารุพงศ์ ,2557) 

   การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่ขอรับรองคุณภาพทางการเกษตรที่ดี
ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 2556 ตรวจพบสารพิษตกค้างเฉลี่ย ร้อยละ 29.86 โดยพบสารพิษตกค้าง ในพริก
ร้อยละ 19 ส้ม ร้อยละ 83 ล าไย ร้อยละ 75 ฝรั่ง ร้อยละ 33 ส่วนมะนาว กวางตุ้ง ผักกาดขาว และคะน้า 
พบสารพิษตกค้างไม่เกินร้อยละ10 ทั้งนี้ ร้อยละ 60.29 มีปริมาณสารพิษตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐาน MRLs 
ส่วนที่เหลือยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8,2557)  

 4.2.2  ผลกระทบด้านอ่ืนๆ อานัฐ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงผลกระทบจากสารเคมีใน
การเกษตรแผนใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชในแต่ละ
ครั้งจะใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 25  ที่เหลืออีกร้อยละ 75 จะกระจายสะสมในดิน น้ า และอากาศใน
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ได้ท าลายเฉพาะศัตรูพืชเท่านั้น แต่ยังท าลายแมลง และ
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นการท าลายความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ และ
ผลที่ตามมา คือการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่รุ่นแรงมากข้ึน  

 
 

5.  ปัญหาด้านการผลิตพืชในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
5.1  ยางพารา  

5.1.1  ด้านการผลิต ศักยภาพการให้ผลผลิตเฉลี่ย 285 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่าจังหวัดที่มี
ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง สงขลา และ สตูล ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 57.2 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 
และยังมีพ้ืนที่อีกร้อยละ 42.8 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ พัทลุง นราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี ตามล าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพการให้ผลผลิตตามค าแนะน าทางวิชาการ พบว่ายางพาราพันธุ์ที่นิยมปลูกในพ้ืนที่
คือ RRIM 600 มีศักยภาพที่จะให้ผลผลิต 297 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งผลผลิตยางพาราเฉลี่ยในภาคใต้ตอนล่างจึง
ยังต่ ากว่าศักยภาพเล็กน้อย สาเหตุส าคัญ มาจากการปฏิบัติดูแลรักษาน้อยและโรคยางพารา โดยเฉพาะโรค
รากขาวที่ก าลังระบาดเพ่ิมมากข้ึน (กรมวิชาการเกษตร,2554)  

5.1.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบปี 2555 เป็นเงิน 
16,212.64 บาทต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างพบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 56.90 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยทั่วประเทศ 65.74 บาทต่อ
กิโลกรัม (บัญชา,2556) ในสถานการณ์ราคายางที่อ่อนไหวในปี 2555-2556 ราคายางแผ่นดิบ 91.12 
และ 75.51 บาทต่อกิโลกรัม ช่วงไตรมาส 1 และ 2 ปี 2557 ราคา 63.76 และ 60.67 บาทต่อกิโลกรัม 
(สถาบันวิจัยยาง,2557) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีความเสี่ยงในการขาดทุนสูง (ตารางที ่3.5)  
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ตารางท่ี 3.5 ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สวน 
รายการ บาท 
ต้นทุนช่วงยางยังไม่ให้ผลผลิต 10.81 

-ค่าปรับพ้ืนที่และค่าแรงงาน 4.77 
-ค่าปุ๋ยรองก้นหลุมและปุ๋ย 3.32 
-ค่าพันธุ์ยาง 1.31 
-ค่าอุปกรณ์การเกษตรและสารเคมี ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 1.41 

ต้นทุนช่วงยางให้ผลผลิต 9.90 
-ค่าปุ๋ย 6.34 
-ค่าจ้างแรงงาน 1.68 
-ค่าสารเคมี 0.88 
-ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 1.00 

ต้นทุนการกรีดเก็บน้ ายาง และท ายางแผ่นดิบ 39.74 
-ค่าอุปกรณ์กรีดและเก็บน้ ายาง ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ท ายางแผ่นดิบ 3.20 
-ค่าจ้างแรงงานกรีด เก็บท ายางแผ่นดิบ 36.54 
-ค่าท่ีดิน ค่าใช้ที่ดิน ภาษีท่ีดิน 10.58 

รวมต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบที่สวน 65.74 
ที่มา : บัญชา (2556) 

 
5.2  ข้าว  

5.2.1  ด้านการผลิต ข้าวนาปี มีศักยภาพการให้ผลผลิต 395 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่าจังหวัด
ที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ สงขลา พัทลุง ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 59.3 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และ
ยังมีพ้ืนที่อีกร้อยละ 40.7 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ สตูล ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ตามล าดับ ข้าวนา
ปรัง ผลผลิตเฉลี่ย 494 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ สงขลา พัทลุง ยะลา ซึ่งมีพ้ืนที่
รวมกันเท่ากับร้อยละ 86.4 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่อีกเล็กน้อยคือร้อยละ 13.6 ที่ผลผลิตต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย คือ ปัตตานี มีผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนั้นมีการปลูกน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ ข้าวนาปี 415 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวนาปรัง 692 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่าผลผลิตเฉลี่ยภาคใต้ตอนล่าง
ยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ร้อยละ 5.01 และ 40.08 ตามล าดับ 

5.2.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 
4,437.91 บาทต่อไร่ นาปรัง 4,923.49 บาทต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2555) เมื่อค านวณ
ตามผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 11,230 บาทต่อตัน ข้าวนาปรัง 9,970 บาทต่อ
ตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา 8,521-9,000 บาทต่อตัน จึงถือว่ามีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูงมาก 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2556)  

5.3  ปาล์มน้ ามัน  
5.3.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 2,258 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตปาล์มน้ ามันจะขึ้นกับ

ช่วงอายุปลูก ซึ่งจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง และ สตูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกปาล์มที่ให้
ผลผลิตเต็มที่ มีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 82.6 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่อีกร้อยละ 17.4 ที่
ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกใหม่ คือ สงขลา นราธิวาส พัทลุง และ ยะลา ตามล าดับ เมื่อ
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เปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 2,844 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่าผลผลิตเฉลี่ยภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ใน
ระดับท่ีต่ ากว่า ร้อยละ 25.95  

5.3.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตปี 2555 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
8,450.59 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 3.74 บาทต่อกิโลกรัม 
ราคาขายปี 2553-2555 อยู่ในช่วง 4.26-4.91 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2555) 
นับว่าเป็นสินค้าที่เกษตรกรยังมีก าไรในการผลิตแต่ไม่มากนัก 

5.3.3  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเชี่ยน 
(Thailand Competitiveness Matrix : TCM) พบว่าปาล์มน้ าในไทย อยู่ในสถานะมีปัญหาทางการแข่งขัน 
(Trouble) เนื่องจากแม้ว่าจะมีงานวิจัยด้านปาล์มน้ามันในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นลักษณะงานวิจัยที่
ขาดการบูรณาการ ไม่สามารถน ามาเชื่อมโยงให้เป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ได้ ผลผลิตต่อไร่ยังต่ า และต้นทุนสูง 
นอกจากนี้นโยบายของรัฐที่ผ่านมาไม่มีความต่อเนื่อง และชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน และกองเกษตรอาเซียน,2556)   

5.4 ลองกอง 
5.4.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไร่ 

พบว่าจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง สตูล และพัทลุง ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 15.3 ของ
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่คืออีกร้อยละ 84.7 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือสงขลา ยะลา 
ปัตตานี โดยเฉพาะ นราธิวาส ซึ่งแม้มีพ้ืนที่ปลูกมากแต่มีศักยภาพการให้ผลผลิตเฉลี่ยต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลผลิตงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกรที่มีผลผลิต 1,052.1 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 8,2554) จะเหน็ว่าผลผลิตเฉลี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ ามาก  

5.4.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
10,129.68 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 28.14 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 20.76-21.75 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2556) ถือว่ามีความเสี่ยงในการผลิตสูง   

5.4.3  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทั่วไปในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง คือ 
ลองกองส่งออกได้น้อย ตลาดมีจ ากัด ขาดเทคโนโลยีการแปรรูป ลองกองเก็บได้ไม่นาน ผลร่วงง่าย เกษตรกรมี
การรวมกลุ่มน้อย ไม่สามารถก าหนดราคาขายเองได้ เกษตรกรขาดความรู้ด้านการตลาด ลองกองมีช่วง
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้น การบริหารจัดการให้มีคุณภาพมีขั้นตอนมาก งานวิจัยที่น าไปใช้มีน้อย  และยังมีการ
บังคับให้ออกนอกฤดูได้น้อย (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรเขตท่ี5 สงขลา .ม.ป.ป) 

 5.5 ทุเรียน  
5.5.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 420 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไร่ 

พบว่าจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง สตูล และปัตตานี ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 13.7 ของ
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และ ยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อีกร้อยละ 86.3 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ ยะลา นราธิวาส 
พัทลุง และ สงขลาตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 907 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่า
ผลผลิตเฉลี่ยภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 1.16 เท่า  

5.5.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
15,025.17 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 35.77 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 25.36-31.06 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2556) ถือว่ามีความเสี่ยงในการผลิตสูง   
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5.5.3  ประเด็นปัญหาทั่วไปในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง คือ เกษตรกรขาดความรู้ในด้าน
ขั้นตอนการปฏิบัติ การวางแผน การผลิต การใช้สารเคมี มาตรฐานผลผลิต  และการบริหารจัดการ องค์กร
เกษตรกรและเครือข่ายยังไม่เข้มแข็ง ต้นทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขาดหลักทรัพย์ในการค้ า
ประกันเงินกู ้(ส านักพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรเขตท่ี5 สงขลา,ม.ป.ป.) 

5.5.4  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเชี่ยน 
(Thailand Competitiveness Matrix : TCM) พบว่าทุเรียนในตลาดโลกอยู่ในสถานะที่เป็นดาวรุ่ง (Star) แต่
ในตลาดอาเซียนอยู่ในสถานะดาวร่วง (Falling Star) คือผลผลิตได้มาตรฐานที่ดี มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลผลิต แต่ต้นทุนการผลิตสูง และระบบชลประทานที่ยังไม่เอ้ืออ านวย ท าให้ส่งออกได้น้อย
เพราะความต้องการในอาเซียนอยู่ในระดับต่ า (คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคการเกษตรสู่ประชาคม
อาเซยีและกองเกษตรอาเซียน,2556)   

5.6  มังคุด  
5.6.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 591 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไร่ 

พบว่าจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ สงขลา ยะลา และ สตูล ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 25.7 ของ
พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อีกร้อยละ 74.3 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง ปัตตานี พัทลุง 
และ นราธิวาส ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 539 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่าผลผลิต
เฉลี่ยภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า แต่ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพผลผลิตต่ า  

5.6.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
8,339.68 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 14.11 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 13.00-25.01 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2556) ถือว่ามีความเสี่ยงในการผลิตสูง   

5.6.3  ประเด็นปัญหาทั่วไปในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง คือ แหล่งน้ าไม่เพียงพอ ขาดการ
จัดระบบน้ าที่ด ีเกษตรกรปฏิบัติไม่ถูกต้องในกระบวนการผลิต กลุ่มไม่เข้มแข็ง และขาดผู้น ากลุ่มที่ดี ฐานข้อมูล
ไม่ชัดเจน ขาดความน่าเชื่อถือ ขั้นตอนการปฏิบัติให้ได้มังคุดคุณภาพดียุ่งยาก ปัจจัยการผลิตราคาสูง แรงงาน
ในครัวเรือนไม่เพียงพอ ค่าแรงงานสูง เงินลงทุนกู้ได้น้อย และขาดสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ส านักพัฒนา
และส่งเสริมการเกษตรเขตที่5 สงขลา, ม.ป.ป.)  

5.6.4  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเชี่ยน 
(Thailand Competitiveness Matrix : TCM) มังคุดเป็นดาวรุ่ง (Star) (คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
ภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน และกองเกษตรอาเซียน,2556)   

5.7  เงาะ 
5.7.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 505 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไร่ 

พบว่าจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง และ สตูล ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 8.5 ของพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อีกร้อยละ 91.5 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา 
และ พัทลุง ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 1,067 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่าผลผลิต
เฉลี่ยภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 1.11 เท่า 

5.7.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
9,889.5 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 19.58 บาทต่อกิโลกรัม 
ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 13.36-16.80 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2556) ถือว่ามีความเสี่ยงในการผลิตสูง   
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5.7.3  ประเด็นปัญหาทั่วไปในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง คือ ขาดการพัฒนาสวนอย่างต่อเนื่อง 
เพราะราคาไม่จูงใจ ขาดเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาสวนเงาะ ขาดความมั่นใจในเรื่องข้อมูลการตลาดและราคา แหล่ง
น้ าไม่ทั่วถึงและพอเพียง ส่วนใหญ่เป็นสวนผสม การจัดการยุ่งยาก สวนเงาะที่มีอายุมาก ดูแลรักษายุ่งยาก อายุ
เก็บรักษาสั้น การเก็บเกี่ยว และการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวยุ่งยาก มีราแป้งเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญท าให้ผล
ผลิตเสียหายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในบางปี เช่น  ฝนไม่ทิ้งช่วงท าให้ไม่ออก
ดอก ฝนตกหนักช่วงดอกบานต่อ ใกล้เก็บเกี่ยว ตลอดจนฝนแล้งท าให้ผลผลิตเสียหาย เงาะภาคใต้ออกช้ากว่า
ภาคตะวันออกและออกตรงกับล าไย ท าให้ตลาดอ่ิมตัว และมีผลกระทบต่อราคา (ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การเกษตรเขตท่ี5 สงขลา,ม.ป.ป.)  

5.8  มะพร้าว 
5.8.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 705 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไร่ 

พบว่าจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง และ พัทลุง ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 8.5 ของพ้ืนที่
ปลูกทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อีกร้อยละ 91.5 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ สงขลา นราธิวาส สตูล 
ปัตตานี และ ยะลา ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 793 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นว่า
ผลผลิตเฉลี่ยภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 12.48  

5.8.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
4,236.25 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 6.01 บาทต่อกิโลกรัม 
ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้ 4.76-10.61 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2556) ถือว่ามีความเสี่ยงในการผลิต   

5.9  สับปะรด  
5.9.1  ด้านการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 4,852 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตต่อไร่ 

พบว่าจังหวัดที่มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ตรัง พัทลุง และ นราธิวาส ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเท่ากับร้อยละ 86.5 
ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด และยังมีพ้ืนที่อีกร้อยละ 13.5 ที่ผลผลิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ย คือ ยะลา สตูล ปัตตานี และ 
สงขลาตามล าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยสับปะรดจากงานวิจัยพบว่า มีผลผลิต 10-11 ตัน จะ
เห็นว่าผลผลิตเฉลี่ยภาคใต้ตอนล่างยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 1.44 เท่า (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
8, 2554)  

5.9.2  ด้านราคาและต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปี 2555 มีต้นทุนรวมต่อไร่ 
13,846.31 บาทต่อไร่ เมื่อค านวณตามผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่พบว่าจะมีต้นทุนการผลิต 2.85 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาปี 2553-2555 ที่เกษตรกรขายได้เป็นสับปะรดบริโภคผลสด 6-10 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่ามี
ผลตอบแทนในการผลิตสูง 

5.10  การศึกษากลยุทธ์การผลิตการตลาดผลไม้ กรณีศึกษา ทุเรียน มังคุด เงาะ 
 ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร การศึกษากลยุทธ์การผลิต

การตลาดผลไม้ กรณีศึกษา ทุเรียน มังคุด เงาะ พบว่าปัญหาด้านการผลิต โดยรวม คือ  
5.10.1  ด้านการผลิต  เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการดูแลสวน 

เช่น การใส่ปุ๋ยควรใส่ช่วงไหนและปริมาณเท่าไรจึงจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีเกรดและขนาดตรงกับความ
ต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าปัจจัยการผลิต ได้แก่ ค่าปุ๋ยเคมี 
ยาก าจัดศัตรูพืช และน้ ามันเชื้อเพลิง ท าให้เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสวนเพ่ิมขึ้น การขาด
แคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งท าให้ผลผลิตได้รับความ
เสียหายเนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่ทัน เกษตรกรประสบปัญหาโรคและแมลงรบกวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและ
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คุณภาพผลผลิตของเกษตรกร ผลผลิตเน่าเสียง่ายและออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ (กระจุกตัว) ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ า 

5.10.2   ปัญหาด้านการแปรรูป สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนส่วนมากยังขาด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการ แปรรูปผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลไม้ส่วนมากเป็นการ
แปรรูปผลผลิตขั้นต้น และด าเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ยังขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
และสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนส่วนมากยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ การจัดจ าหน่ายผลผลิตและ
ด้านการตลาด 

5.10.3   ปัญหาด้านการตลาด ราคาที่เกษตรกรขายได้มีราคาตกต่ าช่วงผลผลิต ออกสู่
ตลาดมาก สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรไม่มีตลาดรองรับปลายทาง เนื่องจากขาดระบบการกระจาย
สินค้าที่มีประสิทธิภาพ พ่อค้าจะเป็นผู้ก าหนดราคาและประเมินคุณภาพผลผลิตท าให้เกษตรกรประสบปัญหา
การกดราคาจากพ่อค้า ผลไม้มีระยะเวลาในการวางจ าหน่ายที่จ ากัด เนื่องจากเน่าเสียง่าย และมีอายุการเก็บ
รักษาสั้น 

5.10.4   จุดแข็ง (Strengths) ประกอบด้วย ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศที่เอ้ืออ านวยแก่การเพาะปลูก ทุเรียน มังคุด เงาะ มีการพัฒนาสายพันธุ์จนได้พันธุ์ที่มีคุณภาพและมี
รสชาติดีเป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด ไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลไม้นอกฤดูอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์ผลไม้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบ 

5.10.5   จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพของผลไม้ในแต่ละ
ปีไม่แน่นอน โดยมีปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจ านวน
มากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเน่าเสียง่าย ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ า สถาบันเกษตรกรยังขาด
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ขาดแคลนเงินทุน และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลไม้ การส่งออกทุเรียน และ
มังคุดยังพ่ึงพาตลาดจีนเป็นหลักเพียงประเทศเดียว 

5.10.6   โอกาส (Opportunities) ประกอบด้วยประเทศไทยได้มีการลงนามในข้อตกลง
เขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ เช่น FTA ไทย–จีน, FTA-อาเซียน–จีน, AFTA-JTEPA ซึ่งมีผลท าให้เสีย
ภาษีน าเข้าผลไม้ลดลงหรือเป็นศูนย์ ประเทศไทยจึงมีโอกาสขยายปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลไม้ไปยัง
ประเทศต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกไปยังประเทศจีนและประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
ท าให้ขนส่งผลไม้ท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายช่องทางส่งออกผลไม้ได้มากขึ้น มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือยืดอายุผลไม้และความสามารถในการเก็บรักษาผลไม้ขณะขนส่ง เช่น การแปรรูป
ผลไม้แบบ Dehydrated เงาะในถุงสุญญากาศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แบบ Fresh Chill เป็นต้น  

5.10.7   อุปสรรค (Threats) ประกอบด้วย การค้าขายผลไม้กับประเทศจีนเป็นแบบ
ระบบฝากขาย (Consignment) ผู้ส่งออกเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ผู้น าเข้าผลไม้ใน
ประเทศจีนต้องมีใบอนุญาตน าเข้า (Import License) และผู้ส่งออกไทยไม่สามารถตั้งร้านจ าหน่ายผลไม้ได้
โดยตรงในประเทศจีนได้ถ้าไม่มีใบอนุญาต   
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