
 

 

โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 

ในประเดน็ “ฐานการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรปูยางพารา” 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา  09.00-12.00 น.  

ณ ห6องสิงห7ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห7โกลเด6นเพลส อําเภอหาดใหญ< จังหวัดสงขลา 

นโยบายและโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวข6อง  

• การกําหนดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดย คสช. เพื่อสนับสนุนการเข�าสู!ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) กระตุ�นเศรษฐกิจ ลดความเหล่ือมลํ้า และช!วยรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา เป3น 1 ใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ตามผลการประชุม กนพ.  ครั้งท่ี 

1/2557  

• นโยบายการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (RUBBER CITY) บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคใต� (ฉลุง) 

ระยะที่ 2 และ 3 

• นโยบายการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (ZONING) ทั้งพืชอาหาร พืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน เพื่อให�

การผลิตสอดคล�องกับความต�องการของตลาด  

• โครงการพัฒนาด!านการค�าชายแดน โครงข!ายคมนาคมขนส!งและโลจิสติกสH (LOGISTICS) ในพื้นท่ี

จังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนิเซีย ภายใต�กรอบความร!วมมือระหว!าง

ประเทศ IMT-GT เพื่อพัฒนาส!งเสริมบทบาทการเป3นศูนยHกลางยางพาราอาเซียน 

• นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในบริเวณแนวพื้นท่ีภาคเหนือ (Northern Corridor Economic Region 

: NCER) ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกพืชยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราบริเวณ

ด!านบุเรียนดุหรง ตรงข�ามกับด!านศุลกากรบ�านประกอบ 
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ป>ญหาและข6อจํากดัของการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

• ความต�องการยางพาราของประเทศคู!ค�าหลักลดลง โดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงมีการเพาะปลูกยางพาราใน

ประเทศเพิ่มข้ึน  

• ราคาผลผลิตยางพาราเพื่อการส!งออกถูกกําหนดโดยตลาดต!างประเทศ ส!งผลกระทบต!อราคายางพาราใน

ประเทศ 

• ต�นทุนการเพาะปลูกยางพาราที่สูงข้ึน  

• พื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราท่ีเพิ่มข้ึนในทุกภาคของประเทศ ส!งผลต!อคุณภาพผลผลิต เน่ืองจากป[จจัยการ

เพาะปลูกในบางพื้นที่ไม!เหมาะสม 

• ขาดการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลผลิตที่ครบวงจร 

• ผลกระทบจากการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ส!งผลต!อการรุกลํ้าพื้นที่ป]าไม� 

• อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในป[จจุบัน ส!งผลกระทบต!อสภาพแวดล�อมและชุมชน เ น่ืองจาก 

ขาดมาตรการควบคุมดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ข6อมูลเบ้ืองต6นท่ีเก่ียวข6อง 
 ในป_ พ.ศ. 2555 จังหวัดสงขลามีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งส้ิน 3,269,650 ไร! คิดเป3นสัดส!วนร�อยละ 67.61 
ของพื้นท่ีจังหวัด โดยเป3นพื้นท่ีเพาะปลูกไม�ยืนต�น 2,535,537.50 ไร! หรือร�อยละ 77.55 ของพื้นที่เกษตรกรรม
ทั้งหมด (จากข�อมูลกรมพัฒนาท่ีดิน, 2557) และจากข�อมูลศูนยHสารสนเทศการเกษตร สํานักเศรษฐกิจการเกษตร 
เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พบว!าพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลา ป_ พ.ศ. 2555 มีพื้นที่ท้ังส้ิน 
2,060,782 ไร! เป3นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสุราษฎรHธานี และเพิ่มเป3น 2,062,626 ไร! ในป_ พ.ศ. 2556 
แสดงให�เห็นถึงศักยภาพในการเป3นฐานการเพาะปลูกและแปรรูปยางพารา ประกอบกับพื้นที่จังหวัดสงขลา 
มีโครงข!ายการคมนาคมขนส!งที่หลากหลายและสามารถเช่ือมโยงกับประเทศมาเลเซีย ซ่ึงพัฒนาบทบาทเป3น 
แหล!งผลิตแปรรูปผลิตภัณฑHยางพารา ส!งผลต!อความต�องการผลิตภัณฑHยางพาราข้ันต�นเพื่อใช�ในอุตสาหกรรม 
แปรรูป  อย!างไรก็ตาม จากปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีเกินความต�องการในประเทศ รวมถึงราคายางพาราซ่ึง 
มีแนวโน�มลดตํ่าลง การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปและใช�ผลผลิตยางพาราในประเทศนับเป3นเรื่องเร!งด!วนและ 
มีความสําคัญต!อการพัฒนาบทบาทการเป3นศูนยHกลางยางพาราของประเทศไทย 
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การใช�ประโยชนHที่ดินจงัหวัดสงขลา 
ป_ พ.ศ.2555 



 

 

• จากสถิติการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 9 และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด

สงขลา พบว!า จังหวัดสงขลามีพื้นท่ีการปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนอย!างต!อเน่ือง โดยใน ป_ พ.ศ.2554 มีพื้นท่ี

เพาะปลูกจํานวน  2,080,498 ไร! มีเน้ือที่ให�ผลผลิต 1,706,024 ไร! คิดเป3นร�อยละ 82 ของพื้นที่ปลูก

ยางพาราทั้งจังหวัด โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 272 กิโลกรัมต!อไร! ผลผลิตรวม 464,038.53 ตัน คิดเป3นมูลค!า

รวม 61,447.98 ล�านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป_ พ.ศ.2553 ที่มีผลผลิตเฉล่ียต!อไร! 252 กิโลกรัมต!อไร! ผลผลิต

รวม 431,796.96 ตัน คิดเป3นมูลค!ารวม 44,919.84 ล�านบาท มีเกษตรกรประกอบอาชีพการทําสวน

ยางพารา จํานวน 87,645  ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกส!วนใหญ!อยู!ใน 13 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสงขลา 

บางกลํ่า ควนเนียง รัตภูมิ หาดใหญ! นาหม!อม คลองหอยโข!ง สะเดา จะนะ เทพา นาทวี สะบ�าย�อย และ

อําเภอกระแสสินธุH   

เนื้อท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีให6ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยต<อเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว  
และมูลค<าการค6าของยางพาราในจังหวัดสงขลา ปA พ.ศ. 2550-2556 

ปA พ.ศ. 
เน้ือที่ปลูก เน้ือท่ีให6ผลผลิต ผลผลิตเฉล่ีย ราคาผลผลิตเฉล่ีย ผลผลิตรวม มูลค<ารวม 

(ไร<) (ไร<) (กก./ไร<) (บาท/กก.) (ตัน) (ล6านบาท) 

2550 2,039,693 1,537,827 295 69.33 453,658.97 31,452.18 

2551 2,039,563 1,537,827 300 76.93 461,348.1 35,491.51 

2552 2,039,993 1,560,713 271 57.07 422,953.22 24,137.94 

2553 2,079,527 1,713,480 252 104.03 431,796.96 44,919.84 

2554 2,080,498 1,706,024 272 132.42 464,038.53 61,447.98 

2555 2,060,782 1,667,559 286 87.15 477,042 41,574.21 

2556 2,062,626 1,704,035 290 74.15 493,345 36,581.31 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร และการวิเคราะหHของท่ีปรึกษา, พ.ศ.2557 

 

• ยางพารา การผลิตยางธรรมชาติจะผลิตยางใน 4 รูปแบบใหญ! คือ ยางแผ!นรมควัน ยางแท!ง 

ยางเครฟ และนํ้ายางข�น ป[จจุบันความต�องการยางของตลาดต!างประเทศเปล่ียนจากยางแผ!นรมควันมา

เป3นยางแท!งมากข้ึน 
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• จากข�อมูลสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร แสดงให�เห็นปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติในประเทศที่มี

แนวโน�มเพิ่มข้ึนอย!างต!อเน่ือง โดยมีสัดส!วนการใช�ยางภายในประเทศ และส!งออกระหว!างป_ พ.ศ. 2552-

2556 เฉล่ียร�อยละ 13.24 : 85.50 ซ่ึงประเทศไทยนับเป3นผู�ส!งออกยางพารารายใหญ!ที่สุดของโลก 

ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 

ปA ปริมาณการผลิต ปริมาณการส<งออก ใช6ในประเทศ ผลผลิต 
2552 3,164,379 2,726,193 399,415 293,659 
2553 3,252,135 2,866,447 458,637 227,252 
2554 3,569,033 2,952,381 486,745 361,557 
2555 3,778,010 3,121,332 505,052 516,675 
2556 4,170,428 3,664,941 520,628 502,855 

หมายเหตุ : หน!วย เมตริกตัน 
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, พ.ศ.2557 

 

• ประเทศผู�ซ้ือยางพาราท่ีสําคัญของประเทศไทยในป[จจุบัน ได�แก! ประเทศจีน มาเลเซีย ญ่ีปุ]น สหภาพ

ยุโรป เกาหลีใต� และสหรัฐอเมริกา จากข�อมูลสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ระหว!างป_ พ.ศ. 2552-

2556 มีข�อมูลการส!งออกไปยังประเทศผู�ซื้อปลายทางดังน้ี  

ปA ญ่ีปุIน จีน สหรัฐฯ มาเลเซีย เกาหลีใต6 ยุโรป อื่นๆ รวม 
2552 256,984 1,160,339 156,069 480,313 133,079 245,589 293,820 2,726,193 
2553 346,302 1,128,553 177,859 443,000 171,530 268,693 330,510 2,866,447 
2554 333,669 1,274,188 205,410 344,589 186,634 223,938 383,953 2,952,381 
2555 269,418 1,630,322 172,577 353,501 181,403 179,302 334,809 3,121,332 
2556 281,091 2,075,776 145,638 421,408 183,466 205,498 352,064 3,664,941 

หมายเหตุ : หน!วย เมตริกตัน 
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, พ.ศ.2557 

 

• จากข�อมูลสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ปริมาณยางพาราส!งออกผ!านด!านศุลกากรต!างๆ ของ

ประเทศไทย ระหว!างป_ พ.ศ. 2552-2556 พบว!ามีปริมาณยางพาราส!งออกผ!านด!านศุลกากรปาดังเบซารH

มากท่ีสุดของประเทศ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีการส!งออกผ!านด!านศุลกากรสะเดา และท!าเรือนํ้าลึก

สงขลา รองลงมาตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ปA พ.ศ. ปริมาณยางส<งออก (เมตริก ตัน) 
ด<านศุลกากร 
ปาดังเบซาร7 

ด<านศุลกากรสะเดา ท<าเรือนํ้าลึกสงขลา รวมปรมิาณส<งออก
ทั้งหมดผ<านด<าน/
ท<าเรือในจังหวัด

สงขลา 

รวมปรมิาณส<งออก
ทั้งหมด 

2552 1,065,990 385,916 240,138 1,692,044 2,726,193 
2553 1,128,393 394,967 171,400 1,694,760 2,866,447 
2554 1,140,848 385,016 203,225 1,729,089 2,952,381 
2555 1,140,591 399,274 256,232 1,796,097 3,121,332 
2556 1,117,164 663,031 250,177 2,030,372 3,664,941 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, พ.ศ.2557 

 

• ตลาดกลางยางพาราอําเภอหาดใหญ! เป3นศูนยHกลางการค�าที่สําคัญของจังหวัด และภาคใต� ผู�ประกอบการ

ส!งออกยางพารารายใหญ!ๆ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับยางพารา ส!วนใหญ!มีสถานที่ประกอบธุรกิจ

อยู!ในจังหวัดสงขลา ด�วยจังหวัดสงขลาเป3นแหล!งเพาะปลูกยางพาราที่ใหญ!ที่สุดในภาคใต� และอยู!ใกล� 

ด!านชายแดน ซึ่งสะดวกในการส!งสินค�าออกไปยังต!างประเทศ 

 

 ประเด็นการอภิปราย แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น และข6อเสนอแนะ  
 
    - ศักยภาพ ป[ญหาและอุปสรรคในการเพาะปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
   - แนวโน�มและศักยภาพการแปรรูปผลผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
   - การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร (Rubber City) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

- ความต�องการและข�อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบทบาทด�านการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูป 
     ยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
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