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คำนำ
ภาคใต้ ดินแดนทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่า ด้ามขวานทอง เพราะเป็นพืน้ ทีท่ อดยาว สองข้างถูกขนาบ
ด้วยทะเล คือ อ่าวไทยและอันดามัน ลักษณะภูมินิเวศน์เป็นแบบป่าต้นน้ำถึงทะเล ดังจะเห็นได้จากมี
เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขา
สันกาลาคีรี ซึง่ เป็นพรมแดนกัน้ ระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีแม่นำ้ สายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่นำ้ กระบุรี
แม่นำ้ หลังสวน แม่นำ้ ตะกัว่ ป่า แม่นำ้ ท่าทอง แม่นำ้ พุมดวง แม่นำ้ ตาปี แม่นำ้ ปากพนัง แม่นำ้ ตรัง แม่นำ้
สายบุรี แม่นำ้ ปัตตานี และ แม่นำ้ โกลก ชายหาดทัง้ สองฝัง่ ของภาคใต้มคี วามแตกต่างกัน คือ ฝัง่ อ่าวไทย
เกิดจากการยกตัวสูงทำให้ชายหาดเป็นแนวยาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ส่วนทะเลอันดามันมีชายฝั่ง
ยุบต่ำลง ทำให้มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน

ความหลากหลายของชาติ พ ั น ธุ ์ ใ นภาคใต้ เป็ น จุ ด เด่ น สำคั ญ ประการหนึ ่ ง หากมองในแง่
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ จะเข้าใจได้วา่ คนท้องถิน่ เหล่านีม้ สี ว่ นสำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อการสร้างบ้านแปงเมือง
และพัฒนาภาคใต้มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่อกันมา สะสม
เป็นทุนทางสังคมของคนใต้ อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ถึ ง กระนั ้ น นโยบายของรั ฐ นั บ ว่ า มี อ ิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากต่ อ การพั ฒ นาในระดั บ พื ้ น ที ่
ซึ่งอาจสร้างผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อคน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญของการอยูเ่ ย็นและเป็นสุข หรือ
สุขภาวะ ในการนี้รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย

        

ภูมปิ ระเทศทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ภาคใต้เป็นแหล่งอาหารทะเลทีส่ ำคัญ
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและสวยงาม ทั้งป่าเขา ทะเล น้ำตก จึงไม่น่าแปลกใจ
ที่อาชีพของคนใต้จะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ดังเช่นการทำสวนยางพาราซึ่งเป็นพืชสำคัญที่สุด
รองลงมาเป็นสวนมะพร้าว สวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สวนปาล์มน้ำมัน ไร่กาแฟ
ส่วนการทำนาจะมีมากทางด้านชายฝั่งตะวันออกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
และบางส่วนของจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะดีบุก การประมง
มีทั้งการทำประมงพื้นบ้านซึ่งทำกันตลอดแนวชายฝั่ง และการทำประมงน้ำลึกโดยเฉพาะบริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันตก โดยมีท่าเรือประมงที่จังหวัดระนอง และกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำรองรับด้วย การท่องเที่ยวในปัจจุบัน กลายเป็นอาชีพที่สำคัญในเกาะสมุย
เกาะพงัน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เพราะชายฝัง่ ทะเลในบริเวณดังกล่าว เป็นทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะจากต่างประเทศให้เข้ามาพักผ่อน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ จะนิยม
มาซือ้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ และบริโภคอาหารแปลกๆ ทีอ่ ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะมีราคาถูก
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ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ที่ห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศ
โดยกล่ า วว่ า “นโยบายเศรษฐกิ จ ภาคอุ ต สาหกรรม ข้ อ 4.2.2.6 รั ฐ บาลมี น โยบายสนั บ สนุ น
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น การพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคใต้ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เป็นต้น ทัง้ นีโ้ ดยคำนึงถึงการอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืนและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที”่
อย่างไรก็ตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ มิได้เพิ่งเกิดขึ้นมาในรัฐบาลชุดนี้
หากแต่มีการวางกรอบแนวคิดและพัฒนาแนวนโยบายมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ จ ั ด ทำ
กรอบแนวคิดการพัฒนาภาคใต้ โดยในเอกสารกรอบแนวคิดการพัฒนาภาคใต้และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วกับแผนงานพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคใต้ ฉบับมิถนุ ายน 2551 และ ร่างแผนแม่บทการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ฉบับสิงหาคม 2551 ได้ระบุถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในภาคใต้
หลายโครงการ อาทิ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การก่อสร้างโรงถลุงเหล็กแบบครบวงจร รวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ท่าเรือน้ำลึก เขือ่ น โรงไฟฟ้าถ่านหิน ฯลฯ เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว
อีกเป็นจำนวนมาก

        

ทั ้ ง นี ้ น อกจากคำประกาศนโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว รั ฐ บาลยั ง ได้ ป ระกาศนโยบายด้ า น
สาธารณสุขด้วยว่า ข้อ 3.3.1 “สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
โดยเร่งดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง...”
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ดังนัน้ เพื่อให้การพัฒนาภาคใต้ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านสาธารณสุข รวมถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ทีใ่ ห้ความสำคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 วรรคสอง ทีว่ า่ “การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังคมริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ”
หนังสือ “แผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้เงาอุตสาหกรรม” เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึน้ ด้วยความหวังว่าจะเป็น
ตัวตั้งต้นในการจุดประเด็นให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคการเมือง ราชการ เอกชน ธุรกิจ นักวิชาการ
และที่สำคัญคือประชาชนคนท้องถิ่น ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคใต้ตามแนวทาง
ที่ภาครัฐได้วางกรอบไว้เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาตามจินตนาการของคนใต้ และช่วยกันหยิบยก
ประเด็นสำคัญมาถกเถียง แลกเปลี่ยนข้อมูล อภิปรายความเห็น ข้อห่วงกังวลต่างๆ ตลอดจนเหตุผล

และหลักฐานกันอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่พึงกระทำ
ตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ที่ไม่เข้าใจกัน ก่อนจะก้าวไปสู่ขั้นตอนการแสวงหาทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุน
ทางสังคมของคนใต้ และร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาที่ทำให้ภาคใต้เป็นสังคมสุขภาวะ
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
อนึ่ง ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้ข้อมูลหลักจากเอกสาร “กรอบแนวคิดการพัฒนา
ภาคใต้ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับแผนงานพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้” ฉบับมิถุนายน 2551
และเอกสาร “(ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน” ฉบับสิงหาคม 2551 ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับใช้ข้อมูลจากพื้นที่ และ
ข้อคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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บทที่ 1
ทำรูจ้ กั ภาคใต้
ลักษณะเด่นของภาคใต้ คือเป็นดินแดนด้านขวาน ความยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้มีระยะทาง
ประมาณ 750 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดอ่าวไทย ส่วนทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน มีพน้ื ทีร่ วม 71,476
ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 40 เป็นพื้นที่สูงหรือภูเขา ที่เหลือเป็นที่ราบ สำหรับสภาพภูมิอากาศ
ภาคใต้มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูรอ้ น ปริมาณน้ำฝนเฉลีย่ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่า 68,957
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
เศรษฐกิจของภาคใต้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะการปลูกยางพารา
และปาล์มน้ำมัน รวมถึงการทำประมง ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขัน้ ต้น
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังเป็นกิจกรรมสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคและของประเทศ เพียงแต่
ยังคงกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ทั้งที่ภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทห่ี ลากหลายและสวยงาม ทัง้ ป่าเขา ทะเล น้ำตก ตลอดจนมีทนุ ทางสังคม
ไม่ว่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เหล่านี้คือเสน่ห์และความเป็นภาคใต้

ในช่วงปี 2545 – 2549 ภาคใต้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี ต่ำกว่า
ระดั บ ประเทศที ่ ม ี อ ั ต ราการเติ บ โตเฉลี ่ ย ร้ อ ยละ 5.8 ต่ อ ปี โดยในปี 2549 มี ม ู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
มวลรวมเพี ย งประมาณร้ อ ยละ 9 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ หรื อ จี ด ี พ ี แม้ ข นาด
ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ค่อนข้างเล็ก แต่นั่นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพาสาขา
เกษตรเป็นหลัก กล่าวคือภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตทีม่ สี ดั ส่วนมูลค่าสูงถึงร้อยละ 36 รองลงมา
คือภาคบริการมีมลู ค่าร้อยละ 21 ภาคอุตสาหกรรมมีมลู ค่าร้อยละ 14 และภาคการค้ามีมลู ค่าร้อยละ 12
ดังนัน้ แม้ขนาดทางเศรษฐกิจของภาคใต้คอ่ นข้างเล็ก แต่ในภาพรวมชีวติ ของคนใต้กไ็ ม่เคยลำเค็ญ
ในทางตรงกันข้าม หากพิจารณาสัดส่วนคนจนของภาคใต้ กลับพบว่ามีแนวโน้มลดลง
แถมต่ำกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศเสียด้วยซ้ำ โดยลดลงจากร้อยละ 9.6 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 5.9
ในปี 2550 ซึง่ ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ ของประเทศทีม่ สี ดั ส่วนคนจนประมาณร้อยละ 8.5

        

รูจ้ กั ภาคใต้ในมิตเิ ศรษฐกิจ
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ภาคการเกษตร: ฐานเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค
พื้นที่ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 60 ของภาคใต้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้น
และไม้ผลเป็นหลัก ซึง่ ไม้ยนื ต้นทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่วนไม้ผลทีส่ ำคัญ
คือ ทุเรียน เงาะ และมังคุด
ในส่วนของการปลูกยางพารา ไม่เพียงแต่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค หากทว่ายังมีสัดส่วน
การผลิตและส่งออกติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ขณะทีก่ ารปลูกปาล์มน้ำมัน มีการปลูกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นภูมิภาคที่มีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 94 ของผลผลิต
ทั้งประเทศ สาเหตุที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการนำไปผลิตไบโอดีเซล
เพื่อเป็นพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในปัจจุบัน หลายกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปลูกสวนและทำนาเป็นพื้นที่ปาล์มน้ำมัน ทำให้อาจเกิดผล
กระทบต่อพื้นที่ผลิตอาหารของภาคได้

อุตสาหกรรม: การผลิตบนพื้นฐานของภาคเกษตร
ฐานอุตสาหกรรมของภาคใต้สว่ นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขัน้ ต้นทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ทีม่ มี ากใน
พืน้ ที่ อาทิ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ยาง และอาหาร/ห้องเย็น เป็นต้น โดยโรงงาน
อุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 80 เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแปรรูปผล
ผลิตเกษตรเป็นสินค้าขัน้ ต้นและส่งออกไปยังกรุงเทพมหานคร หรือส่งออกไปต่างประเทศ

การท่องเที่ยว: แหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ

        

ในปี 2549 ภาคใต้มรี ายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติถงึ 1.5 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของ
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดหาก
ไม่ น ั บ รวมกรุ ง เทพมหานครที ่ ถ ื อ เป็ น จุ ด ศู น ย์ก ลางการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วต่ า งชาติ ดั ง นั ้ น
อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ
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ทัง้ นีภ้ าคใต้มแี หล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามและหลากหลาย ทัง้ แหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล ป่าเขา น้ำตก
และแหล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วทางวั ฒ นธรรม เนื ่ อ งจากมี ท ุ น ทางสั ง คมที ่ เ ป็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง มี
เอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่ในแหล่ง
ท่องเทีย่ วหลัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขณะที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จัก
หรือยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ส่วนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลกระทบมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน

การค้าชายแดนคึกคัก
การค้าชายแดนระหว่างภาคใต้กบั มาเลเซียมีมลู ค่าการค้าสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับมูลค่าการค้าผ่านแดน
ระหว่างภาคอืน่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยในปี 2550 มีมลู ค่าการค้าประมาณ 3.7 แสนล้านบาท คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าการค้าผ่านแดนของประเทศ ที่สำคัญมูลค่าการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อีกทั้งมูลค่าการส่งออกมากกว่านำเข้า ส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านด่านสะเดาและปาดังเบซาร์ สินค้า
ส่งออกทีส่ ำคัญ ได้แก่ ยางธรรมชาติ อุปกรณ์ประกอบเครือ่ งยนต์ มอเตอร์ และแผ่นชิน้ ไม้อดั ส่วนสินค้า
นำเข้าทีส่ ำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบเครือ่ งจักร วงจรพิมพ์ เฟอร์นเิ จอร์ เป็นต้น

รูจ้ กั ภาคใต้ในมิตสิ งั คม
จุดแข็งของภาคใต้ คือชุมชนมีความเข้มแข็ง เน้นการพึง่ พาตนเอง และช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน จนกลาย
เป็นพื้นที่ที่มีข่ายใยการคุ้มครองทางสังคมที่แข็งแกร่ง และมีบทบาทในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ เช่น ชุมชนไม้เรียง และสมาพันธ์ประมงพืน้ บ้านและป่าชายเลนภาคใต้ เป็นต้น
ในเรื่องระดับการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาไม่สูงมากนัก โดยในแต่ละจังหวัด
มีสดั ส่วนของผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต่ำกว่าชัน้ มัธยมศึกษากว่าร้อยละ 50 ยกเว้นเพียงจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ดี
ตลาดแรงงานของภาคใต้ก็ไม่ได้ต้องการแรงงานที่มีการศึกษาสูงมากนัก เนื่องจากฐานการผลิต
ในพื้นที่ยังเน้นการทำเกษตรเป็นหลัก
ส่วนเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาพืน้ ที่
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่หลากหลาย โดยเฉพาะป่าบกและ
ป่าชายเลน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูบ่ ริเวณเทือกเขาด้านตะวันตกและชายฝัง่ ทะเลอันดามัน ขณะทีท่ างฝัง่ อ่าวไทย
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ภาคใต้ยงั มีพน้ื ทีช่ มุ่ น้ำในภาคทีม่ คี วามสำคัญ
ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ซึง่ ได้รบั การจัดความสำคัญในระดับนานาชาติทง้ั สิน้ 7 แห่ง ส่วนใหญ่อยูใ่ น
สภาพดี และหลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อนุรักษ์
อย่างไรก็ตามในด้านของทรัพยากรประมง พบว่ามีภาวะเสื่อมโทรม โดยสัตว์น้ำมีปริมาณลดลง
จนอยูใ่ นขัน้ วิกฤต กล่าวคือในปี 2504 เคยมีปริมาณสัตว์นำ้ ทีจ่ บั ได้ 298 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง แต่ในปัจจุบนั
เหลือเพียงประมาณ 12 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงพาณิชย์ที่มากเกินไป

        

รูจ้ กั ภาคใต้ในมิตทิ รัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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ส่วนปัญหาในเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง พบว่ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยชายฝั่งอ่าวไทยมีความยาว
การกัดเซาะสูงถึง 157 กิโลเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของความยาวชายฝัง่ ทัง้ หมด และชายฝัง่ ทะเล
อันดามันมีความยาวการกัดเซาะสูงถึง 111 กิโลเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของความยาว
ชายฝัง่ ทัง้ หมด สาเหตุสำคัญเกิดจากสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวน แล้วทำให้เกิดสภาวะคลืน่ ลมแรงผิดปกติ
และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ เช่น ท่าเทียบเรือน้ำลึก เขือ่ นกักเก็บน้ำ เป็นต้น ส่งผลให้มวลทราย
บริเวณชายฝั่งขาดความสมดุล
นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ยังส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ไม่วา่ ปัญหาขยะ น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ดังเช่นทีเ่ กาะสมุย เกาะ
ภูเก็ต หาดใหญ่ เป็นต้น

        

กล่าวโดยสรุป ฐานเศรษฐกิจของภาคใต้ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร ประมง และการท่องเที่ยว
เป็ น สำคั ญ โดยพึ ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท ี ่ อ ุ ด มสมบู ร ณ์ ท ั ้ ง ทางทะเลและบนบก อย่ า งไรก็ ด ี
ภาคใต้ยังคงมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขหลายประการ เช่น ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหา
ผลกระทบจากการพัฒนา ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น แต่ประเด็น
ทีส่ ำคัญมากไปกว่านัน้ ก็คอื แผนพัฒนาภาคใต้ทถ่ี กู กำหนดโดยภาครัฐ ได้พจิ ารณาถึงของเท็จจริงเหล่านี้
และนำสู่การกำหนดอนาคตการพัฒนาภาคใต้ไว้อย่างมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด
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บทที่ 2
ภาคใต้บนเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ความเป็นมาและกำลังจะเป็นไปของการพัฒนา
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนความเชื่อของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เพื่อแข่งขันกับนานาชาติ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ก็เฉกเช่นเดียวกัน โดยในปี 2532 คณะรัฐมนตรีสมัย
รัฐบาลพลเอกชายชาย ชุณหะวัณ ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ภายใต้ชอ่ื โครงการพัฒนา
พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคใต้ หรือ เซาเทิรน์ ซีบอร์ด โดยมีพน้ื ทีเ่ ป้าหมายคือ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่
และนครศรีธรรมราช

ต่อมาในช่วงปี 2534 – 2535 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้วา่ จ้างกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา Bechtel (สหรัฐอเมริกา) / Nippon Koei (ญีป่ นุ่ ) / AEC (ไทย) /
SEATEC (ไทย) ให้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ และได้รับความเห็นชอบ
จากรั ฐ บาลชวน หลี ก ภั ย ในปี 2536 โดยสาระสำคั ญ ของแผนแม่ บ ทฉบั บ นี ้ มี ก ารระบุ ถ ึ ง การ
พัฒนาอุตสาหกรรมแกนนำขนาดใหญ่ ว่าจะเน้น พัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีเป็นหลัก
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
กระทัง่ ในสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา คณะรัฐมนตรีกไ็ ด้มมี ติให้กำหนดทีต่ ง้ั ท่าเรือน้ำลึกและให้
ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา Environmental
Consultancy and Assistance – Ecolas NV, Antwerp Port Engineering and Consulting – APEC
VZW, Southeast Asia Technology Co.Ltd. – SEATEC การศึกษาดังกล่าวแล้วเสร็จในปลายปี 2539

        

โครงการดังกล่าวมีแนวคิดทีจ่ ะสร้าง สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชือ่ มโยงระหว่างฝัง่ อันดามัน
และอ่าวไทยด้วยระบบคมนาคมขนส่งร่วมแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ระบบถนน รถไฟ ท่อน้ำมัน
โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ ก ารพั ฒ นาดั ง กล่ า วมี บ ทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและ เปิ ด ประตู
การค้าระดับโลก (Gateway) เพราะสะพานเศรษฐกิจจะช่วยย่นระยะการขนส่งระหว่างภูมิภาค
ตะวันออกกลางกับประเทศ ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
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ครั้นในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การพัฒนาต่างๆ จึงชะงักงัน เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว
ในสมัยของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้มีการต่อยอดแผนเดิมด้วยการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนา
เส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน (Strategic Energy Land Bridge) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาและสำรองน้ำมัน เพิ่มทางเลือกเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
แทนช่องแคบมะละกา การพัฒนาตลาดน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมต่อเนื่องของภูมิภาคนี้
นอกจากการสร้างสะพานเศรษฐกิจเพือ่ เปิดประตูการค้าด้านพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีแล้ว ในส่วนของการพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ยังมีกรอบความร่วมมือโครงการ
สามเหลีย่ มเศรษฐกิจไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle
Development Project: IMT-GT) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับพหุภาคี บนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้ ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาภาคใต้ตอนล่างของไทย
ภาคเหนือของมาเลเซีย และทางเหนือของสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย

ทัง้ นี้ รูปธรรมสำคัญอันหนึง่ ของโครงการสามเหลีย่ มเศรษฐกิจไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย คือ แผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ที่การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติตามโครงการท่อส่งก๊าซไทย–มาเลเซียเพื่อขยาย
อุตสาหกรรมในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบนั ได้มกี ารก่อสร้างโรงแยกก๊าซจนแล้วเสร็จ
ทีอ่ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และมีแผนการณ์ทจ่ี ะสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะจำนวน 2 ชุด
กำลังการผลิต 1,410 เมกะวัตต์
อีกแผนงานหนึง่ ทีเ่ ป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน คือ ความร่วมมือภายใต้
กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์รว่ มในการพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ซึง่ เป็นความร่วมมือ
ในระดับทวิภาคี ริเริ่มขึ้นในปี 2547 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณอำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประเทศไทย กับเมืองบูกติ กายูฮดิ มั รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ ในส่วนของพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สุราษฏร์ธานี ชุมพร และ
นครศรีธรรมราชรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็ก
คุณภาพสูง ซึง่ นัน่ ก็หมายรวมว่าต้องมีการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ขน้ึ มารองรับเป็นการเฉพาะ
เช่น ท่าเรือน้ำลึกสำหรับเรือขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบกำจัดของเสีย เป็นต้น

สำหรับความเคลือ่ นไหวทีร่ ฐั บาลดำเนินการอยูใ่ นตอนนี้ คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550
ได้ ม ี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ดำเนิน
การศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคใต้อย่างยัง่ ยืน (Planning for the Sustainable Development of Southern Thailand) รวมทัง้ มีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ต่างๆ
เหล่านี้

        

เช่ น เดี ย วกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ร ะดั บ ประเทศ รั ฐ บาลได้ ม ี ก ารอนุ ม ั ต ิ แ ผน
พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 ซึง่ จำเป็นต้องหาพืน้ ทีใ่ หม่เพือ่ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ดิมคือทีม่ าบตาพุด ประสบปัญหามลพิษอย่างหนัก ไม่สามารถรองรับมลพิษได้
อีกต่อไป อีกทั้งได้รับการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ โดยหนึ่งในพื้นที่ใหม่ที่ถูกคาดหมายไว้ว่า
จะพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คืออำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักในพืน้ ที่
ขยายอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ
มีการคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กว่าจะเพิม่ ขึน้ จาก 16.3 ล้านตันในปี 2551 เป็น 33.6 ล้านตัน
ในปี 2570 และ 42.66 ล้านตันในปี 2580 อันเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ โดยในปัจจุบันการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออกและบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบ
คีรขี นั ธ์ ซึง่ ปัจจุบนั มีขอ้ จำกัดด้านการขยายพืน้ ทีแ่ ละการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน ประกอบกับในปัจจุบนั
ประเทศไทยยังไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ ซึ่งส่งต่อวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต่อไป
รัฐบาลจึงมีความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กอย่างครบวงจร
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำของรัฐบาลเริม่ มีความชัดเจนขึน้ เมือ่ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ BOI ให้การสนับสนุนกิจการเหล็กขัน้ ต้นเพือ่ ผลิตเหล็กคุณภาพสูง โดยขณะนีม้ บี ริษทั เอกชน
ทั้งในและต่างประเทศสนใจที่จะลงทุนตั้งโรงงานเหล็กขั้นต้นในพื้นที่ภาคใต้ คือ บริษัท สหวิริยา สตีล
อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ของไทย บริษัท Arcelor Mittal จากเนเธอร์แลนด์และลักซัมเบอร์ก บริษัท
Nippon Steel Corporation ของญีป่ นุ่ บริษทั JFE ของญีป่ นุ่ และบริษทั Baosteel ของจีน
พื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นสถานที่ตั้งอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรและก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ได้แก่
1) บริเวณเขาแดง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2) แหลมช่องพระ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
3) บ้านแหลมทวด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) บ้านบางปอ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

        

สร้างสะพานเศรษฐกิจ ผุดอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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ด้วยลักษณะเด่นของภาคใต้ที่ขนาบด้วยทะเลทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ภาคใต้จึงถูก
กำหนดให้เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางกับประเทศริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ด้วยการสร้างสะพานเศรษฐกิจ และการพัฒนาทำเลการลงทุน ทีเ่ หมาะสม ดังนี้
1) สะพานเศรษฐกิจในแนวเส้นทางสตูล-สงขลา เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง
ของไทยกับ พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจตอนเหนือและชายฝัง่ ทะเลตะวันออกของมาเลเซีย โดยแผนงานประกอบด้วย
• พัฒนาท่าเรือน้ำลึกบริเวณท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล เชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึก
จังหวัดสงขลา ด้วยระบบคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งระบบถนน รถไฟ ระบบท่อ
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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• พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพและชุ ม ชนศู น ย์ ก ลางบริ เ วณส่ ว นปลายสะพาน
เศรษฐกิจ
2) สะพานเศรษฐกิจในแนวเส้นทางกระบี่-ขนอม ให้เป็นแนวเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Corridor) เน้นการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์เชื่อมโยงแนวตะวันออก-ตะวันตก
และแนวเหนือ-ใต้ เพือ่ สนับสนุนการผลิต การค้า การขนส่ง และการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคใต้
โดยแผนงานประกอบด้วย
• พัฒนานิคม/เขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อขยายฐานการผลิตในพื้นที่ โดย
เฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อาทิ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน อาหารทะเลกระป๋อง เป็นต้น
• จัดตั้งศูนย์แปรรูปสินค้าการเกษตรบริเวณสุราษฎร์ธานีและกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
• พัฒนาศูนย์กลางให้บริการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ในบริเวณพื้นที่ตอนปลายของ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จังหวัดกระบี่ฝั่งอันดามัน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
ในส่วนของฝั่งอ่าวไทย
• เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและธุรกิจต่อเนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นฐานบริเวณขนอม-สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
3) สะพานเศรษฐกิจในแนวเส้นทางระนอง-ชุมพร เพือ่ เชือ่ มโยงสนับสนุนธุรกิจการค้าและบริการ
ระหว่างภาคใต้ตอนบนและพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก โดยแผนงานประกอบด้วย

        

• ใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ ร ั ฐ ลงทุ น ไว้ แ ล้ ว ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
โดยเฉพาะท่าเรือระนอง
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดระนองกับ
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
ปัจจุบันมีกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินอยู่และส่งผลกระทบโดย
ตรงต่อภาคใต้ ทั้งในด้านความผูกพันทางนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของไทย และ
ผลกระทบจากแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะของการวางแผนในภาพรวมของ
ทั้งอนุภูมิภาค ร่วมกัน ได้แก่ โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย (Indonesia–
Malaysia–Thailand Growth Triangle Development Project: IMT-GT), แผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ าร
ในการพัฒนา เขตเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา, ความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
ร่วมในการพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development
Strategy for Border Areas: JDS)
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1) โครงการสามเหลีย่ มเศรษฐกิจไทย–มาเลเซีย–อินโดนีเซีย ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย
8 รัฐทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของมาเลเซีย และ 10 จังหวัดของเกาะสุมาตราของ
อินโดนีเซีย โดยแนวทางการพัฒนาในปี 2550 – 2554 มุง่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจากภาวะความเกือ้ กูลทาง
เศรษฐกิจและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของพืน้ ทีอ่ นุภมู ภิ าค เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ด้ า นการลงทุ น และการส่ ง ออก ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ่ ย ว ลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการขนส่ ง
และการดำเนินธุรกรรม ตลอดจนลดต้นทุนการผลิตและการกระจายสินค้า ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานใน 2 แผนงานหลัก คือ (1) การปรับปรุงกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ
ลงทุน การขนส่งสินค้าและบริการ และ (2) การกำหนดแนวพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจเป็นแกนกลางเชือ่ มโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ ด้านปัจจัยการผลิต ศูนย์การแปรรูปและระบบโลจิสติกส์
2) แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจปีนัง–สงขลา พื้นที่เป้าหมายครอบ
คลุม 7 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งรวมพื้นที่โครงการโรงแยกก๊าซและท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย และ
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานีดว้ ย โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย
• เส้นทางการผลิตอุตสาหกรรม โดยจะเน้นอุตสาหกรรมเบามูลค่าสูง และดึงอุตสาหกรรม
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู จากปีนงั ทีจ่ ะได้ประโยชน์จากแหล่งผลิตทีม่ ตี น้ ทุนแรงงานต่ำให้ยา้ ยมาตัง้ ตามเส้นทาง
• เส้นทางการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการค้าที่จะเพิ่มขึ้น
• พัฒนาเส้นทางคมนาคม ทำหน้าทีเ่ ป็นประตูสนู่ านาชาติ ทีม่ ที ง้ั สนามบิน ท่าเรือน้ำลึก ถนน
ทางรถไฟที่เชื่อมโยงในพื้นที่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและการค้าที่จะเพิ่มขึ้น
• เส้นทางท่องเที่ยว แม้จะไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ก็น่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวแห่งหนึ่งได้

        

3) ความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซีย พืน้ ทีด่ ำเนินการประกอบด้วย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส กับ 4 รัฐทางด้านเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ รัฐปะลิส เกดะห์ เประ และกลันตัน
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ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณ
อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กับเมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์
ประเทศมาเลเซีย โดยในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือสะพานข้ามแม่น้ำ
โกลกที่บ้านบูเก๊ะตา-บ้านบูกิตบุหงา และที่อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการ พัฒนา
สะพานข้ามแม่นำ้ โกลกอีกสองแห่ง คือทีบ่ ริเวณด่านศุลกากรสุไหงโกลก-รันเตาปันยัง และด่านศุลกากร
ตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ เพื่อเปิดประตูเชื่อมโยงระหว่างสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับ
รัฐกลันตันของมาเลเซีย
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะขยายฐานการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อดึงดูดประชาชนที่เป็นชาว
มุสลิมให้มีโอกาสประกอบอาชีพในประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อีกประการหนึ่งด้วย

บทที่ 3
การพัฒนาอุตสาหกรรมทีก่ ำลังจะเกิดขึน้
ในปัจจุบันมีการจัดทำแผนภูมิภาคในทุกพื้นที่ของประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นการลงทุนขนาดใหญ่และมีการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ทางสังคม ที่สำคัญมักเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า โดยหวังว่าจะเป็นการกระจายรายได้
สูท่ อ้ งถิน่ ขจัดความยากจน หากแต่มไิ ด้คำนึงถึงผลกระทบต่อฐานทรัพยากร และเศรษฐกิจท้องถิน่ ดัง้ เดิม
รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะตามมาอย่างเพียงพอ

ประจวบคีรีขันธ์

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
พื้นที่ในบริเวณตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน

เป้าหมายการพัฒนา
ขยายอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ขั ้ น ต้ น โดยการก่ อ สร้ า งโรงถลุ ง เหล็ ก บนพื ้ น ที ่ 1,500 ไร่
และขยายท่าเรือน้ำลึก ซึ่งจะมีร่องน้ำลึก 21 เมตร สามารถรับเรือขนถ่ายสินแร่ขนาด 250,000 DWT
ซึง่ กินน้ำลึกขนาด 18 เมตรได้พร้อมกัน 3 ลำ

มีปา่ พรุแม่รำพึงกินอาณาบริเวณนับพันไร่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีสภาพเป็นป่ากระจูด ป่าเสม็ดขาว และ
ป่าจาก มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่เป็นที่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อย และมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ อีกทั้ง
เป็ น พื ้ น ที ่ ร ั บ น้ ำ ในฤดู น ้ ำ หลาก ปั จ จุ บ ั น พื ้ น ที ่ แ ห่ ง นี ้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการประกาศขึ ้ น ทะเบี ย นให้ เ ป็ น
พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ของประเทศ

เหตุผลของการเลือกพืน้ ที่
มีโรงงานเหล็กของเครือสหวิริยาอยู่ก่อนแล้ว 4 โรงงาน คือโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน โรงงาน
เหล็กแผ่นรีดเย็น โรงงานเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และโรงงานเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย นอกจากนี้มี
ท่าเรือพาณิชย์สากล สามารถรองรับเรือขนาด 100,000 DWT

        

ลักษณะเด่นของพืน้ ที่
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สภาพการณ์จริงในพืน้ ที่
โครงการโรงถลุงเหล็กและการขยายท่าเรือน้ำลึกถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน
โครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ก็มีความพยายามบุกรุก
ป่าพรุแม่รำพึงเพื่อออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

ข้อทีน่ า่ ห่วงกังวล
• มลพิษทางน้ำและทางอากาศ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ก่อผลกระทบ
เกิดขึ้นแล้ว ทั้งฝุ่น เขม่าควัน และคราบน้ำมันที่ปะปนมากับอากาศ
• เกิดการแย่งชิงน้ำเพื่อป้อนให้กับกลุ่มธุรกิจ
• เกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนระหว่างชาวบ้านกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ต่อต้านโครงการ
อีกทั้งมีแนวโน้มบานปลายหากมีการเดินหน้าโครงการต่อไป
• ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะอ่าวเทียน และอ่าวบ่อทองหลาง ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัด
• ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง เนื่องจากเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูที่สำคัญของประเทศ
• ผลกระทบต่อป่าพรุ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชน
• การขยายท่าเรือส่งผลกระทบต่อปัญหาการแพร่กระจายของตะกอนและระบบนิเวศทางทะเล
ให้รุนแรงขึ้น

ชุมพร

        

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
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พืน้ ทีบ่ ริเวณแหลมช่องพระ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว

เป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น และท่าเรือน้ำลึก

ลักษณะเด่นของพืน้ ที่
ลักษณะพื้นที่เป็นหาดโค้งเป็นแนวยาว ชื่อว่าหาดถ้ำธง มีเขาหินปิดหัวหาดทั้งฝั่งซ้ายและขวา
คือเขาถ้ำธงและเขาแหลมใหญ่ ชายฝั่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวชายฝั่ง

ในฤดูมรสุมจะมีลมแรงพัดเอาทรายสีขาวขึ้นไปกองเป็นแนวสันทรายเตี้ยๆ เรียกว่าสันทรายบ้านถ้ำธง
และมีทิวสนบนเนินทรายเลียบชายหาดยาวขนานไปกับชายหาดถ้ำธง โดยพื้นที่ด้านหลังของสันทราย
เป็นลุ่มน้ำขัง บริเวณดังกล่าวจัดว่ามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวยงามมาก เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ และเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ใกล้ๆ กันนั้นมี
โครงการส่วนพระองค์บา้ นน้ำพุ ซึง่ ทำหน้าทีอ่ นุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ และสันทราย โดยตัง้ อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีป่ ระมาณ
2 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นด้วย คือ หมู่บ้าน
ประมงถ้ำธง และหมูบ่ า้ นประมงเกาะเตียบ
นอกจากชายหาดที่สวยงามและมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว ทะเลบริเวณดังกล่าว
ยังเป็นแหล่ง เพาะพันธุป์ ลาทีส่ ำคัญของจังหวัด และมีทรัพยากรประมงทีอ่ ดุ มสมบูรณ์

เหตุผลของการเลือกพืน้ ที่

สภาพการณ์จริงในพืน้ ที่
พื้นที่ที่ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ให้เป็นที่ตั้งโรงงาน ปัจจุบันได้มีผู้กว้านซื้อที่ดินจากราษฎรบ้างแล้ว
เพื่อเก็งกำไร ขณะที่ความพร้อมในด้านระบบสาธารณูปโภค พบว่ายังมีข้อจำกัดอยู่มาก ซึ่งต้องการ
การลงทุนและก่อสร้างตามมาอีกหลายอย่าง กล่าวคือ
แหล่งน้ำจืด ในบริเวณดังกล่าวมีแหล่งน้ำจืดจำกัด โดยมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใช้ในการ
ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กขัน้ ต้นในระยะแรกเท่านัน้ แต่ในระยะยาวจำเป็นต้องใช้นำ้ จากอ่างเก็บน้ำ
ท่าแซะ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน แต่ได้รับการต่อต้านจากประชาชน

        

• เส้นชั้นความลึกร่องน้ำ 20 เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่งเพียง 1 กิโลเมตร (จากแผนที่ทางสมุทร
ศาสตร์ ถือได้วา่ เป็นบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้รอ่ งน้ำลึกทีร่ ะดับ 20 เมตรมากทีส่ ดุ ในแถบอ่าวไทย) ทำให้สามารถ
สร้างสะพานลำเลียงสินค้าและวัตถุดิบเชื่อมโยงกับท่าเทียบเรือในระยะทางไม่ไกล ซึ่งเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดำเนินการ
• พื้นที่หลังหาดมีที่ราบขนาดใหญ่หลายแสนไร่ ซึ่งเพียงพอต่อการเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมเหล็ก
ขัน้ ต้น และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ยังสามารถขยายโรงงานได้ในอนาคต โดยปัจจุบนั พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เป็นพืน้ ที่ สปก. และบางส่วนยังไม่มเี อกสารสิทธิ์
• ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นมีขนาดเล็ก จึงคาดหวังว่างบประมาณในการเวนคืนและชดเชย
จะไม่มากนัก
• มีแนวกำบังคลื่นลมตามธรรมชาติที่พัดมาจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตก
เฉียงใต้
• การคมนาคมสามารถเชือ่ มต่อกับทีต่ ง้ั ท่าเรือได้สะดวก จึงน่าทีจ่ ะใช้เงินลงทุนไม่มาก เพือ่ พัฒนา
โครงข่ายถนน ซึง่ ส่วนใหญ่กเ็ ป็นการพัฒนาตามแนวสายทางเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว โดยปรับปรุงถนนทางเข้าเป็น
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากถนนหมายเลข 44
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ไฟฟ้า หากมีการสร้างโรงงานเหล็กขัน้ ต้น จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่
ก๊ า ซธรรมชาติ ต้อ งวางท่อ ก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลเพื่อส่งก๊ าซธรรมชาติป้ อนให้ท ั้ งโรงงาน
และโรงไฟฟ้า
จากการสำรวจพื้นที่ภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พบว่าประชาชนชาวชุมพรมีทศั นคติตอ่ การลงทุนและการพัฒนาทีต่ อ้ งการ
ให้เห็นการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ต้องการท่าเรือน้ำลึก และโรงแรมขนาดใหญ่

ข้อทีน่ า่ ห่วงกังวล

        

• ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
และสวยงามมาก ตลอดจนมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
• ผลกระทบต่อทรัพยากรประมง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่สำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งวางไข่ของปลาทู
• ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชายฝั่ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมี
การทับถมของตะกอนบริเวณชายฝัง่ ทะเลอันเกิดจากกระแสน้ำและกระแสลม ดังนัน้ จึงต้องมีการขุดลอก
ตะกอนออกเป็นระยะๆ รวมทั้งต้องก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่น
• ผลกระทบในระยะก่อสร้างท่าเทียบเรือ เนือ่ งจากต้องมีการขุดเจาะด้านล่างของเขาหินเพือ่ วาง
สายพานลำเลียง ส่งผลกระทบทัง้ ทางด้านฝุน่ เสียง การจราจร คุณภาพน้ำทะเล นิเวศทางทะเล การประมง
รวมทั้งการแพร่กระจายตะกอนจากการถมทะเลและขุดร่องน้ำ
• การขาดแคลนน้ำ รวมไปถึงปัญหามลพิษทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม
• ปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากการอพยพของแรงงานต่างถิ่น รวมถึงการทำลายฐาน
ทรัพยากรและฐานเศรษฐกิจเดิมของชุมชนท้องถิ่น
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สุราษฎร์ธานี

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
พืน้ ทีบ่ ริเวณบ้านแหลมทวด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก

เป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น และท่าเรือน้ำลึก

ลักษณะเด่นของพืน้ ที่
เป็นพื้นที่ราบผืนใหญ่เชิงภูเขาเปิดสู่ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
หาดขนอม-หมูเ่ กาะทะเลใต้ ซึง่ สภาพป่าและทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทัง้ ยังเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของโลมาสีชมพู พื้นที่บริเวณนี้จึงมีความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
นอกจากนัน้ พืน้ ทีท่ จ่ี ะก่อสร้างโครงการยังอยูใ่ นเขตพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำชัน้ 1 ซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ น้ำของลำห้วย
ลำคลองหลายสายที่ไหลไปหล่อเลี้ยงพื้นที่โดยรอบ

เหตุผลของการเลือกพืน้ ที่
• มีพื้นที่หลังท่าห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ราบผืนใหญ่หลายหมื่นไร่ สามารถ
พัฒนาเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมได้
• มีแนวกำบังคลื่นลมตามธรรมชาติ โดยมีเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และแผ่นดินใหญ่เป็น
แนวกันคลื่นลม ทำให้ได้รับอิทธิพลของคลื่นลมน้อย เรือสามารถเทียบท่าได้ตลอดปี
• การคมนาคมทางบกสามารถเชื่อมต่อกับที่ตั้งท่าเรือได้สะดวก โดยการพัฒนาโครงข่ายถนน
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาตามแนวสายทางเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ทำให้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง การเวนคืน
และค่าชดเชยไม่มากนัก ส่วนการคมนาคมทางน้ำ มีทา่ เทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสักของกรมการขนส่ง
ทางน้ำและพาณิชย์นาวี เชือ่ มโยงเครือข่ายการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารทางน้ำ และจากชายฝัง่ ทะเลภาค
ตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
• ระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างพร้อมสรรพ กล่าวคือ ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าขนอมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย กำลังการผลิต 824 เมกะวัตต์ และมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ซึ่งมี
การผลิตก๊าซมีเธน แอลพีจี และเอ็นจีแอล ส่วนแหล่งน้ำจืด ใช้จากแม่น้ำตาปี-พุมดวง ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปประมาณ 67 กิโลเมตร

สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีฐานเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว โดยปลูกยางมาก
ที่สุดในประเทศ และปาล์มเป็นอันดับสองของประเทศ มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และมีห้องเย็นสำหรับอาหารทะเลเพื่อแปรรูปและส่งออก ซึ่งการเกษตรเป็นรายได้ของจังหวัด ส่วนการ
ท่องเทีย่ วนัน้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมแี หล่งท่องเทีย่ วทัง้ ทางทะเลและศิลปวัฒนธรรมทีข่ น้ึ ชือ่ โดยในแต่ละปี
มีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนกว่า 1 ล้านคน รายได้จากการท่องเทีย่ วประมาณปีละ 2 หมืน่ ล้านบาท
สำหรับพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการพัฒนาเป็นพืน้ ทีส่ ีเขียวตามกฎหมายผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทัง้
พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์
มีเกาะสมุยและหมูเ่ กาะอ่างทองซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสำคัญระดับประเทศอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ สภาพชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ยังมีความหนาแน่นในระดับปานกลาง

        

สภาพการณ์จริงของพืน้ ที่
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ในแง่ทำเลที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกนั้น พบว่าเส้นชั้นความลึกร่องน้ำ 20 เมตร อยู่ห่างจาก
ชายฝัง่ ถึง 20 กิโลเมตร ดังนัน้ ในการก่อสร้างสะพานลำเลียงสินค้าและวัตถุดบิ เพือ่ เชือ่ มโยงกับท่าเทียบเรือ
ซึง่ มีระยะทางไกลมาก จึงต้องใช้งบประมาณก่อสร้างและค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการสูงมากด้วยเช่นกัน
การสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย พบว่ า ประชาชนในพื ้ น ที ่ ไ ม่ ต ้ อ งการ
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ เนือ่ งจากผูไ้ ด้รบั ประโยชน์เป็นกลุม่ ทุนใหญ่ ซึง่ ไม่ได้เป็นประโยชน์ตอ่ คนภาคใต้
โดยเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น ้ ำ และอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื ่ อ ง นอกจากนี ้ ท างจั ง หวั ด มี ผ ลผลิ ต จากยางและปาล์ ม น้ ำ มั น
ซึ่งสามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทน จึงต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปจากยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน
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• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
อยู่ใกล้กับพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
และเป็นที่อาศัยของปลาโลมาสีชมพู ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่หายาก
• กระแสน้ำและกระแสลมทำให้มีการทับถมของตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล โดยต้องมีการ
ขุดลอกออกเป็นระยะๆ
• จำเป็นต้องสร้างถนนและกำแพงกันคลื่นเข้าไปในทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้
เกาะสมุยบังลมมรสุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดอุปสรรคในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดผล
กระทบต่อคุณภาพน้ำทะเล นิเวศทางทะเลและการประมง รวมทั้งปัญหาการแพร่กระจายตะกอน
จากการถมทะเลและขุดร่องน้ำ
• เกิดการแย่งชิงน้ำกับกิจกรรมอื่นๆ จากแม่น้ำตาปี
• ปัญหามลพิษทางน้ำและทางอากาศทัง้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ และภายหลังจากการ
ตั้งโรงงานและสร้างท่าเรือน้ำลึกเสร็จแล้ว ที่สำคัญบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำห้วย
ลำคลองหลายสาย ทีไ่ หลไปหล่อเลีย้ งพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
• ปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากการอพยพของแรงงานต่างถิ่น รวมถึงการทำลายฐาน
ทรัพยากรและฐานเศรษฐกิจเดิมของชุมชนท้องถิ่น

นครศรีธรรมราช

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
พืน้ ทีอ่ า่ วตอนใต้ของเขาพลายดำ บริเวณบ้านบางปอ ตำบลทุง่ ใส อำเภอสิชล

เป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น รวมถึงถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ตั้งท่าเทียบเรือของโครงการสะพาน
เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยจะมีการวางท่อส่งน้ำมันเชื่อม
ระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตก การก่อสร้างคลังน้ำมันเพื่อรองรับการขนถ่ายน้ำมันทั้งสองฝั่ง
การก่อสร้างทุ่นจอดเรืออยู่กลางทะเลเพื่อลำเลียงน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ลักษณะเด่นของพืน้ ที่
เป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชล บริเวณใกล้เคียงมีพน้ื ทีต่ ง้ั ของสถานทีพ่ ฒ
ั นา
และอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ปา่ เขาพลายดำ และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์พรรณไม้ปา่ และสัตว์ปา่ มีหาด
ทีส่ วยงาม คือ หาดท้องยาง หาดหินงาม และหาดในเพลา

เหตุผลของการเลือกพืน้ ที่
• พื้นที่หลังท่าเป็นที่ราบผืนใหญ่หลายหมื่นไร่ สามารถพัฒนาเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมได้
• การคมนาคมทางบกสามารถเชื่อมต่อกับที่ตั้งท่าเรือได้สะดวก โดยทางหลวงหมายเลข 44
ทีเ่ ชือ่ มอำเภอสิชลกับโครงการแลนด์บริดจ์เพือ่ เชือ่ มฝัง่ ทะเลตะวันออกกับฝัง่ ทะเลตะวันตก ได้สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการสร้างเส้นทางต่อไปยังสถานทีต่ ง้ั อุตสาหกรรมอีกประมาณ 9 กิโลเมตร
• ทีต่ ง้ั อยูใ่ กล้กบั ระบบสาธารณูปโภคทัง้ แหล่งผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ นัน่ คือโรงไฟฟ้าขนอม
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
• พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสะพานเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ และเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงาน โครงการสะพานเชือ่ มเศรษฐกิจตามนโยบายของกระทรวง
พลังงานที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

พื้นที่ติดชายหาดอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงมีที่ราบจำกัด และมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้ไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก อีกทัง้ เส้นชัน้ ความลึกร่องน้ำ 20 เมตรอยูไ่ กลจากชายฝัง่ ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทำให้ตอ้ งมีการก่อสร้างสะพานลำเลียงสินค้าและวัตถุดบิ เพือ่ เชือ่ มโยงกับท่าเทียบเรือเป็นระยะทางไกลมาก
ทำให้ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยในการก่อสร้างและดำเนินการสูงมาก และหากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกิดขึ้น ก็จะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกลายและเขื่อนคลองท่าทน เพื่อป้อนน้ำ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ พืน้ ทีต่ อนกลางของถนนทีเ่ ดิมเตรียมไว้สำหรับการวางท่อน้ำมันและทางรถไฟ ปัจจุบนั
มีการปลูกปาล์มเป็นระยะๆ
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ข้อทีน่ า่ ห่วงกังวล
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้เกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วสำคัญ อีกทัง้ บริเวณใกล้เคียงมีชายหาดสวยงาม รวมไปถึงอยูต่ ดิ กับสถานทีพ่ ฒ
ั นาและอนุรกั ษ์
พันธุ์สัตว์ป่าเขาพลายดำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
• กระแสน้ำและกระแสลมทำให้มีการทับถมของตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล โดยต้องมีการ
ขุดลอกออกเป็นระยะๆ
• จำเป็ น ต้ อ งสร้ า งถนนและกำแพงกั น คลื ่ น เข้ า ไปในทะเลทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เพือ่ ให้เกาะสมุยบังลมมรสุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ ลดอุปสรรคในการขนถ่ายสินค้า ซึง่ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเล นิเวศทางทะเลและการประมง รวมทัง้ ปัญหาการแพร่กระจายตะกอนจาก
การถมทะเลและขุดร่องน้ำ
• เกิดการแย่งชิงน้ำกับกิจกรรมอื่นๆ จากแม่น้ำตาปี รวมทั้งเกิดผลกระทบจากการพัฒนา
แหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้อนอุตสาหกรรม
• ปัญหามลพิษทางน้ำและทางอากาศทัง้ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการต่างๆ และภายหลังจาก
การพัฒนา
• ปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากการอพยพของแรงงานต่างถิ่น รวมถึงการทำลายฐาน
ทรัพยากรและฐานเศรษฐกิจเดิมของชุมชนท้องถิ่น

สตูล

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
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เป้าหมายการพัฒนา
ท่าเรือน้ำลึกเพื่อเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านการ
คมนาคมขนส่งทางทะเลทีเ่ ชือ่ มโยงพืน้ ทีภ่ าคใต้เข้ากับโครงข่ายการเดินเรือโลก ด้วยระบบคมนาคมขนส่ง
หลายรูปแบบ โดยมีทั้งการก่อสร้างระบบทางด่วน ทางรถไฟ และการขนส่งทางระบบท่อตามแนว
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 เชือ่ มโยงไปยังหาดใหญ่-สงขลา รวมทัง้ จะมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในอนาคต
ทัง้ นี้ ลักษณะของโครงการจะเป็นการก่อสร้างท่าเทียบเรือในเนือ้ ที่ 750 ไร่กลางทะเล มีการขุดร่องน้ำ
ขนาดใหญ่ออกไปจากท่าความยาว 4 กิโลเมตร ความลึก 15 เมตร มีการทำถนน 4 เลนจากบนฝั่ง
ไปหาท่าเรือ 4.5 กิโลเมตร รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบนเพื่อเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกสงขลา

และการพัฒนาพื้นที่ลานเทสินค้าและสาธารณูปโภคต่างๆ

ลักษณะเด่นของพืน้ ที่
สตูลเป็นจังหวัดทีอ่ ยูท่ างฝัง่ ทะเลอันดามันซึง่ มีความสำคัญด้านการท่องเทีย่ วของภาคใต้เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้จังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งป่าชายเลน และมีทัศนียภาพทาง
ธรรมชาติสวยงาม โดยแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญ ได้แก่ หมูเ่ กาะตะรุเตา อาดัง ราวี ลิเป๊ะ เกาะหินงาม รวมถึง
มีปะการังใต้ท้องทะเลที่งดงาม

เหตุผลของการเลือกพืน้ ที่
ี่
• เป็นส่วนหนึง่ ของเส้นทางสะพานเศรษฐกิจทางฝัง่ ตะวันตกของภาคใต้ เพือ่ เชือ่ มโยงกับท่าเรือ
น้ำลึกสงขลาทางฝั่งตะวันออก
• พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก มีพน้ื ทีห่ ลังท่าเพือ่ ดำเนินกิจกรรมต่อเนือ่ งเพียงพอ

สภาพการณ์จริงในพืน้ ที่
ระยะทางจากโครงข่ายคมนาคมสายหลักเข้าสูพ่ น้ื ทีก่ อ่ สร้างท่าเรือ มีระยะทางทีใ่ กล้เคียงกับระยะ
ทางขนส่งสินค้าด้านปาดังเบซาร์ ซึง่ เป็นเส้นทางส่งออกยางพาราทีส่ ำคัญในปัจจุบนั จึงอาจไม่สามารถ
ดึงดูดผูใ้ ช้บริการเข้าสูท่ า่ เรือได้

• ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะทำให้มีมลพิษในฝั่งอันดามัน เช่น น้ำมันรั่วไหลในทะเล
โดยอาจทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดของภาคใต้ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้
โดยรวม
• น้ำเสียจากเรือบรรทุกสินค้าและการขนถ่ายน้ำมัน
• ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์ เนื่องจากมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือและขุดร่องน้ำขนาดใหญ่
• กระทบวิถปี ระมงของชาวบ้าน เนือ่ งจากบริเวณทีต่ ง้ั ท่าเรืออยูใ่ นพืน้ ทีจ่ บั สัตว์นำ้ ของชาวประมง
พื้นบ้าน
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บทที่ 4
เส้นทางการพัฒนาทีท่ กุ คนร่วมเดิน
การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคที่ดีคือ การพัฒนาที่เอาสภาพปัญหา ศักยภาพ และความมุ่งหวัง
ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เพราะการพัฒนาทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานทัง้ สามประการจะเป็นหลักประกันได้วา่
ปัญหาในพื้นที่จะถูกแก้ไข และการพัฒนาในพื้นที่จะได้รับการต่อยอด โดยนำศักยภาพของประชาชน
ในพื้นที่มาเป็นตัวจักรขับเคลื่อนหลักไปในทิศทางที่ตรงตามความมุ่งหวังของประชาชนในพื้นที่
การกำหนดกรอบแนวคิ ด ของแผนพั ฒ นาภาคใต้ ก ็ เ ช่ น เดี ย วกั น แผนพั ฒ นาภาคใต้ จ ะต้ อ ง
นำเอาสภาพปัญหา ศักยภาพ และความมุง่ หวังของประชาชนในภาคใต้เป็นตัวตัง้ มิใช่นำวิสยั ทัศน์ของ
อุตสาหกรรมหรือสภาพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกเป็นตัวตั้ง
ประเทศไทยของเราเคยมีบทเรียนอันเจ็บปวดจากการพัฒนาทีน่ ำวิสยั ทัศน์จากภายนอกเป็นตัวตัง้ หลัก
โดยในแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดที่เราเคยเชื่อว่า จะนำมาซึ่งความ
“โชติ ช ่ ว งชั ช วาล” ให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่า ประชาชนในจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของอีสเทิร์นซีบอร์ด กลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างจริงจัง

        

บทเรียนจากระยอง
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จากระยะเวลาเกือบ 30 ปี ภายใต้แผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยองซึง่ เคยมี
รายได้หลักมาจากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างสมดุล ได้กลายมาเป็นจังหวัดที่มี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากรสูงที่สุดของประเทศ โดยมีที่มาจากการขยายอุตสาหกรรม
เป็นสำคัญ โดยในปี 2550 ทีผ่ า่ นมา ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของจังหวัดระยองโดยเฉลีย่ เท่ากับ 850,253
บาท หรือมากกว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศถึง 8 เท่า
ถึงแม้ว่า จังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ แต่หาก
พิจารณาตัวชี้วัดการพัฒนาต่างๆ แล้วกลับพบว่า จังหวัดระยองมีอัตราผู้ป่วยเอดส์รายใหม่สูงมาก
สูงกว่าจังหวัดนครปฐมมาก และรวมถึงสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ ในทำนองเดียวกัน จังหวัดระยอง
ก็มีอ ัตราเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง และเด็กได้ร ับเชื้อ HIV มีคดีประทุษร้ายและคดียาเสพติด
รวมถึงมีสัดส่วนประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษา และอัตราครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
สูงกว่านครปฐมและค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศอีกด้วยเช่นกัน (ดูตาราง)

ทำไมคุณภาพชีวติ ของคนระยองจึงไม่ได้ดขี น้ึ ไปตามภาวะเศรษฐกิจ?
สาเหตุประการแรกคือ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากเดิมระยองเป็นเศรษฐกิจสามขา
ทีม่ คี วามสมดุลกันของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แต่ปจั จุบนั (ปี พ.ศ. 2549) โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของระยองกลับกลายเป็น “เศรษฐกิจขาเดียว” เพราะภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดถึงเกือบร้อยละ 80 ในขณะทีภ่ าคบริการเหลือสัดส่วนเพียงร้อยละ 18
ส่วนภาคเกษตรกลับมีสดั ส่วนเหลือเพียงร้อยละ 3 เท่านัน้

        

ยิง่ ไปกว่านัน้ ในทางเศรษฐกิจ ครัวเรือนในจังหวัดระยองเองก็มไิ ด้มกี ารพัฒนาทีด่ กี ว่า ดังจะเห็นได้
จากการเปรียบเทียบกับจังหวัดนครปฐมและค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ซึ่งจากตารางพบว่า ในขณะที่
จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวมากกว่าจังหวัดนครปฐมเกือบ 6 เท่า แต่ระยองกลับมี
ครัวเรือนทีม่ หี นีส้ นิ มีสดั ส่วนคนจน และมีอตั ราการว่างงานมากกว่าจังหวัดนครปฐมเสียอีก
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การเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจจาก “เศรษฐกิจสามขา” ทีส่ มดุลกัน มาเป็น “เศรษฐกิจขาเดียว”
ทำให้โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเท่านัน้
แทนทีจ่ ะกระจายตัวไปยังภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ หรือกลายเป็น “เส้นทางการพัฒนาทีค่ นส่วนใหญ่ไม่ได้
ร่วมเดิม” ดังนั้น จึงไม่สามารถเพิ่มโอกาส และยกระดับการพัฒนาของประชาชนโดยรวมในจังหวัด
ได้อย่างที่หวังไว้
ยิ่งไปกว่านั้น อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดระยองส่วนใหญ่ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน
วัตถุดิบนำเข้าสูง เช่น อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม มีสัดส่วนวัตถุดิบนำเข้าสูงถึงร้อยละ 50
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ายังมีสัดส่วนวัตถุดิบ
นำเข้ า สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 40 ทำให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในจั ง หวั ด ระยองจำนวนมากต้ อ งไหล
ออกไปเพื่อใช้ในการนำเข้าวัตถุดิบ (ยังไม่รวมผลกำไรของบริษัทข้ามชาติ) และมิได้ถูกใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวระยอง
หากมองลึกลงไปถึงการลงทุนเพือ่ การพัฒนามนุษย์ในจังหวัดระยอง ซึง่ ธนาคารโลกย้ำหนักหนาว่า
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด กลับพบว่า จังหวัดระยองมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
เพียงประมาณร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดภายในจังหวัด ในขณะที่จังหวัดนครปฐม
กลั บ มี ส ั ด ส่ ว นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมด้ า นสั ง คมสู ง กว่ า ร้ อ ยละ 5 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมทั ้ ง
หมดภายในจังหวัด ซึ่งทำให้ตัวชี้วัดการพัฒนาด้านสังคมของจังหวัดนครปฐมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า
จังหวัดระยอง แม้ว่าจะมีรายได้น้อยกว่าก็ตาม

        

กล่าวโดยสรุป การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีผ่ า่ นมาของจังหวัดระยอง แม้วา่ จะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
มาก แต่การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวเป็นการเพิม่ ขึน้ ในภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ทัง้ ยังเป็นอุตสาหกรรม
ที่พึ่งพาวัตถุดิบนำเข้า ที่มิได้ใช้ศักยภาพของทรัพยากรและประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงมิได้เอื้อต่อการ
พัฒนาของภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด อีกทั้งการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ก็อยู่ในระดับต่ำมาก
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองจึงเป็นเพียง “ภาพลวงตา” มิได้หยั่งรากลึกลงไปถึงระดับ
ชุมชนและครัวเรือนอย่างแท้จริง

30

ทางเลือกการพัฒนาภาคใต้
น่ า เสี ย ดายที ่ ผ ู ้ ก ำหนดแผนพั ฒ นาของประเทศไทยกลั บ เรี ย นรู ้ บ ทเรี ย นดั ง กล่ า วน้ อ ยมาก
ทำให้การกำหนดแผนพัฒนาภาคใต้ หรือ เซาท์เทิร์นซีบอร์ด จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก
และอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ทั ้ ง ๆ ที ่ อ ุ ต สาหกรรมเหล่ า นี ้ ต ้ อ งนำเข้ า วั ต ถุ ด ิ บ มาจากภายนอก
หรือต้องซือ้ มาจากบริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทาน และมิได้เป็นอุตสาหกรรมทีม่ าจากฐานสภาพปัญหา ศักยภาพ
และความมุ่งหวังหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างแท้จริง
ในขณะทีภ่ าคเกษตรกรรมเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ โดยมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี
พ.ศ. 2550 สูงถึง 315,141 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรทัง้ ประเทศ

แซงหน้าภาคกลางขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในด้านการเกษตร โดยมีเกษตรกรและสมาชิก
ในครัวเรือนมากกว่า 6 ล้านคนหรือประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด แผนพัฒนาภาคใต้กลับ
มองข้ามความสำคัญดังกล่าว โดยกล่าวไว้เพียงผิวเผินเท่านัน้
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในปี พ.ศ. 2550 รายรับจากการท่องเที่ยวในภาคใต้สูงถึง 150,000
ล้านบาท ทั้งยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต แต่แผนพัฒนาภาคใต้นอกจากจะมิได้มุ่ง
การพั ฒ นาอย่ า งจริ ง จั ง ในทางตรงกั น ข้ า ม กลั บ ยั ง ทำให้ เ กิ ด ความเสี ่ ย งหรื อ ภั ย คุ ก คามกั บ
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมทีก่ อ่ มลพิษ และการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีอ่ าจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพแวดล้อม (เช่น ท่าเรือปากบารา) เสียอีก
ยิง่ ไปกว่านัน้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เช่นการลงทุนทางการศึกษา กลับมิได้ถกู รวมเป็นทิศทาง
หลักในการพัฒนาภาคใต้ ทั้งๆ ที่ภาคใต้ถือเป็นภาคที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้าน
การลงทุนทางการศึกษาอย่างชัดเจน (กล่าวคือมีคา่ Location Quotient สูงถึง 1.51 และมีมลู ค่ารวมสูงถึง
54,211 ล้านบาท) เนือ่ งจากประชาชนในภาคใต้ให้ความสำคัญในการลงทุนทางการศึกษาของลูกหลาน
มานานแล้ว นอกจากนั้นความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยังเป็นสิ่งดึงดูดใจสำหรับ
การพัฒนาการศึกษาในระดับสูงได้อกี ด้วย
ดังนั้น แผนพัฒนาภาคใต้จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากปัจจุบัน สัดส่วนของการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
ในภาคใต้มเี พียงประมาณร้อยละ 10-20 ของผลผลิตการเกษตรเท่านัน้ และการลดต้นทุนทางการเกษตร
โดยการใช้เทคนิคการเกษตรชีวภาพ หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตร
เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ หากเราสามารถทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรและบรรยากาศการท่องเที่ยวของภาคใต้
บวกกับการต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยตั้งเป้าว่าจะเพิ่ม
รายได้จากการท่องเทีย่ วให้ได้รอ้ ยละ 25 ก็จะเพิม่ รายได้ขน้ึ 35,000 ล้านบาท
เช่นเดียวกับการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ให้กับประชาชนในทุกระดับ
และในทุกมิตอิ กี ร้อยละ 25 ก็จะช่วยเพิม่ รายได้ในภาคใต้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 13,500 ล้านบาท ทีส่ ำคัญกว่านัน้
ก็ จ ะเป็ น การเพิ ่ ม ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ ่ ง เป็ น หั ว ใจของการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น ของ
ภาคใต้ในระยะยาว

        

ทั้งนี้ หากแผนพัฒนาภาคใต้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการเกษตรให้ได้ร้อยละ 25 ของที่มี
อยู่เดิมก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ภาคใต้ได้ถึง 78,000 ล้านบาท และหากลดต้นทุนลงได้ร้อยละ 10
ก็จะเพิม่ รายได้สทุ ธิได้อกี ไม่นอ้ ยกว่า 15,000 ล้านบาท
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จากยุทธศาสตร์การลงทุนทางเลือกทัง้ สามด้าน เราก็จะสามารถเพิม่ รายได้ให้กบั ภาคใต้ได้มากถึง
145,500 ล้านบาท ที่สำคัญคือ เป็นการเพิ่มรายได้ที่ผู้คนเกือบทั้ง 9 ล้านคนในภาคใต้ได้เกี่ยวข้อง
และเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาและการได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง แตกต่างจากการพัฒนาทีเ่ น้นทุน
และวัตถุดิบนำเข้าเช่นอุตสาหกรรมเหล็กและปิโตรเคมี ซึ่งจะมีผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ไม่เกิน
หนึ่งแสนคน
หากคิดถัวเฉลีย่ ต่อประชากรแล้ว ยุทธศาสตร์การลงทุนทางเลือกทัง้ สามด้านก็จะเพิม่ รายได้ให้กบั
ประชาชนในภาคใต้ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 บาท/คน/ปี ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ประชากรทุกคนหลุดพ้น
จากความยากจน และพัฒนาไปสู่ศักยภาพของตนได้อย่างแท้จริง

        

ดังนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาภาคใต้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินซ้ำรอยบทเรียนอัน
เจ็บปวดของการพัฒนาภาคตะวันออก โดยจะต้องไม่เดินไปสู่การพัฒนาที่ต้องพึ่งพาทุนและทรัพยากร
จากภายนอก เพราะมิใช่การพัฒนาที่ให้ผลตอบแทนกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง และหันมาให้ความสำคัญ
กั บ เส้ น ทางการพั ฒ นาที ่ ท ุ ก คนในภาคใต้ ไ ด้ ร ่ ว มเดิ น และเป็ น เส้ น ทางที ่ จ ะสร้ า งอนาคต
ใหม่ให้กับภาคใต้และประชาชนชาวใต้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
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