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(1)  

คํานํา 

 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล รัฐบาลจึงไดกําหนด

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ ภายใตวิสัยทัศน 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนารายสาขา 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติให

บรรลุเปาหมายอยางเปนรูปธรรม โดยรัฐตองสนับสนุนใหกลุมจังหวัดจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนงบประมาณและการนําแผนท่ีกําหนดขึ้นไปสูการ

ปฏิบัติจริง ดังนั้นแผนพัฒนากลุมจังหวัดจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและระบบ

การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจึงมอบใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนระยะ 20 ป โดยการบูรณาการการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ 

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประช าสัง คม  เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 20 ป ที่

ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียครบทุกกลุมเปาหมาย กอนที่จะแปลงไปสูแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม

จังหวัด 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด เพ่ือกําหนดเปนแผนงานและ

โครงการ/กิจกรรมที่มีคุณภาพ เกิดผลชัดเจนและเปนรูปธรรมในอนาคต 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ และคณะผูวิจัย ขอขอบพระคุณทุกทานในทุก              

ภาคสวนเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลที่เปนปจจุบันและแสดงความคิดเห็นอยาง

จริงจัง เขมขน ตรงไปตรงมา เปนผลใหงานชิ้นนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดภายในระยะเวลาอันจํากัด 

 

 

          คณะผูวิจัย 

                กันยายน 2560 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2)   

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนระยะ 20 ปครั้ งนี้                  

มีวัตถุประสงคสําคัญคือ 1) เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางการพัฒนา และนําไปสูการกําหนดกรอบแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุม

จังหวัด 2) เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน เชื่อมโยงการพัฒนาใน

ระดับพ้ืนที่สูระดับภาค ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก และ 3) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน

การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไปสูการพัฒนาที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื  

การศกึษาใชขอมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณเชิงลึก เสวนากลุมยอย การจัดเวทีประชาคมรายจังหวัด 

และการจัดเวทีประชาคมกลุมจังหวัด โดยใชเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

เปนตัวตั้ง และมีแกนหมุนของการพัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดหลักในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร ฯ  

 ผลการศึกษาพบวากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีศักยภาพดานฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีมีความ

เขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะยางพาราและปาลมน้ํามัน มีฐานทรัพยากรการ

ทองเที่ยวท่ีหลากหลายและครบถวนสมบูรณ เปนแหลงประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง มีมูลคาการคา

ชายแดนสูงและเติบโตอยางตอเนื่อง เปนศูนยกลางการศึกษา สังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ศาสนา ภาษา และความเปนอัตลักษณในรูปแบบพหุวัฒนธรรม ในขณะที่รัฐบาลยังคงใหความสําคัญและ

งบประมาณสําหรับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตลอดจนเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) จะเปนโอกาสอยางมากในการ

พัฒนาศักยภาพของกลุมจังหวัด อยางไรก็ตามยังมีขอจํากัดและอุปสรรคสําคัญคือ ความไมสงบใน 3 

จังหวัดภาคใตชายแดนและความลาหลังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จากผลการวิเคราะหศักยภาพ

ดังกลาวจึงนํามาสูการการกําหนด Flagship ของการพัฒนารายจังหวัด เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร       

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 20 ป พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธและแผนงานหรือโครงการ และ

ปจจัยความสําเร็จของแผนพัฒนา ฯ ดังนี ้

 

1. การกําหนด Flagship ของการพัฒนา 

 การกําหนด Flagship ของการพัฒนารายจังหวัด พิจารณาจากสภาพภูมิสังคม และศักยภาพเชิง

เปรียบเทียบของแตละจังหวัดรวมกับหลักคิดแกนหมุนของการพัฒนา (ใหจังหวัดที่มีศักยภาพในรายสาขา

นั้นๆ เปนแกนนําการพัฒนา โดยคํานึงถึงประโยชนรวมของกลุมจังหวัดและการเอื้อเฟอตอกันระหวาง

จังหวัด) ทําใหไดภาพวาดอนาคตจากผลการวิเคราะหเชิงประจักษและความตองการของทุกภาคสวน ดังนี ้

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  

 

จังหวัดสงขลา เปนมหานครแหงความสุข ประกอบดวย ธงนํา 6 ประการ 

คือ การเปน (1) ศูนยกลางการคา การพาณิชย และบริการ (2) เขตอุตสาหกรรม

และการคาชายแดน (3) ศูนยกลางการศึกษานานาชาติ (4) ศูนยกลางคมนาคม

และโลจิสติกส (5) ศูนยกลางการแพทยและสุขภาพ และ(6) ศูนยกลางวัฒนธรรม

รวมสมัย 

 

จังหวัดสตูล เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและธรณีระดับโลก 

(Global Geopark) และเมืองเศรษฐกิจชีวภาพ ประกอบดวย การเปน (1) 

ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่มีบริการคุณภาพสากลและเปน

จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวยุคดิจิตอล (2) เปนแหลงผลิตปาลมน้ํามันหลัก

ของกลุมจังหวัดที่มีความพรอมที่จะพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการสกัดน้ํามันปาลม

และสรางสรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑน้ํามันปาลม และ (3) ศูนยกลางการเกษตร

นวัตกรรม  

 

จังหวัดปตตานี เปนเมืองเศรษฐกิจชีวภาพและเขตอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ฮาลาล และประมง ประกอบดวย การเปน (1) เมืองเศรษฐกิจชีวภาพ (2) เขต

อุตสาหกรรมชีวภาพ ฮาลาล และประมง (3) ศูนยหัตถอุตสาหกรรมสรางสรรค (4) 

แหลงผลิตพลังงาน และ (5) ในระยะยาวเปนฐานวงแหวนการทองเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

จังหวัดยะลา เปนเมืองเศรษฐกิจชีวภาพ และเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม ประกอบดวย การเปน (1) เมืองเศรษฐกิจชีวภาพ (2) ศูนยการผลิต

ผลไมคุณภาพเพ่ือการสงออก พรอมทั้งมุงพัฒนาสูศูนยการเกษตรนวัตกรรมเขตรอน 

ศูนยเกษตรกรรมยั่งยืน ตนแบบการจัดการทรัพยากรยั่งยืน เมืองเบตงพัฒนาเปน

ศูนยกลางการคา การพาณิชย และการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่เชื่อมโยงสูกลุม

อาเซียน (3) ศูนยกลางการคาและทองเที่ยวเมืองเบตง และ (4) เมืองทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 

จังหวัดนราธิวาส เปนเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค และอตุสาหกรรมชีวภาพ 

ประกอบดวย การเปน (1) เมืองเศรษฐกิจสรางสรรคจากความเขมแข็งและ

ความสามารถในการแขงขันของสินคา OTOP ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน สินคา

ทองถ่ินและผูประกอบการรุนใหมซึ่งจะถูกปรับโฉมใหมดวยนวัตกรรมการผลิต      



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4)   

การลงทุน และการตลาดสูตลาดโลก (2) เขตอุตสาหกรรมชีวภาพ เคมีชีวภาพ และ

วัสดุชีวภาพท่ีมุงสรางสรรคนวัตกรรมชีวภาพและผลิตภัณฑชีวภาพเพ่ือตอบสนองตอ

ตลาดโลก (3) เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (4) ศูนยกลางการคาเมืองสุไหงโก-ลก 

 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 20 ป พ.ศ. 2560-2579 

วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด  

“คนดีมีปญญา การคากาวไกล เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดลอมสมดุล สังคมมีสุข สูการพัฒนาที่

ยั่งยืน” 

เปาหมายการพัฒนา ประกอบดวย 1) ประชาชนมีคุณภาพ 2) เศรษฐกิจเติบโตตอเนื่อง 3) การ

กระจายรายไดเปนธรรม 4) ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ และ5) สังคมสันติสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสังคมคนดี มีปญญา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาอยางเปนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุมภาคใตชายแดน 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางสังคมคนด ีมีปญญา 

เปาหมายการพัฒนา คือ 1) มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ สามารถเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะ

ของพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2) มีทรัพยากรมนุษยที่มีสุขภาวะที่ดี 3) มีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และ 4) มีสถาบันครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งและมีความเปนอยูอยางมีความสุข  

 ประกอบดวย 7 กลยุทธ ไดแก 

กลยุทธที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเพ่ิมความรู ความสามารถในการเรียนรู และมี

คุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธที่ 2    พัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะทางอาชีพระดับสากล 

กลยุทธที่ 3    พัฒนาศูนยกลางการศึกษาสูระดับนานาชาต ิ

กลยุทธที่ 4 พัฒนาทักษะจําเปนสําหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 อาทิ ทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT technology) และทักษะดานภาษาตางประเทศ 

กลยุทธที่ 5    พัฒนาความเปนผูประกอบการ ทักษะการจัดการ การคา และการลงทุน 

กลยุทธที่ 6 สรางเสริมความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาวะพ้ืนฐาน สุขภาพสวนบุคคล 

และการวางแผนครอบครัว 

กลยุทธที่ 7    พัฒนาและบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมายการพัฒนา คือ 1) มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและมีความสามารถในการแขงขันอยาง

ยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม และ 2) มีความหลากหลายของฐานเศรษฐกิจที่มี

เสถียรภาพ และเติบโตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 8 กลยุทธ ไดแก 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสมบูรณ (ระบบโลจิสติกส ระบบการสื่อสาร และ

แหลงน้ํา) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

 กลยุทธที่ 2    พัฒนาแหลงพลังงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของความตองการใชพลังงานใน

อนาคต 

 กลยุทธที่ 3    พัฒนาภาคเศรษฐกิจฐานชีวภาพมูลคาสูงตลอดโซอุปทานของกลุมจังหวัด 

 กลยุทธที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 กลยุทธที่ 5    พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเทีย่วอยางมีอัตลักษณและมีคุณภาพระดับสากล 

 กลยุทธที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเศรษฐกิจการคา และการคาชายแดน 

 กลยุทธที่ 7    สงเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจอยางทั่วถึง 

 กลยุทธที่ 8    พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และ Southern Economic Corridor ให เต็ม

ศักยภาพและเปนแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาอยางเปนธรรม 

เปาหมายการพัฒนา คือ 1) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแกประชากรรอยละ 40 ที่มี

รายไดต่ําสุด 2) เพื่อสงเสริมระบบสวัสดิการสังคมถวนหนาที่มีคุณภาพ งายตอการเขาถึงและมีความยั่งยืน 

และ 3) เพ่ือสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เพ่ือชุมชน 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนาและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหกับประชากรรอยละ 40        

       ที่มีรายไดต่ําสุด 

 กลยุทธที่ 2  พัฒนาและสนับสนุนระบบสวัสดิการถวนหนาของภาครัฐใหมีคุณภาพและเขาถึงงาย

 กลยุทธที่ 3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพสวัสดิการชุมชนและชุมชนกาวหนาตามปรัชญาของ                   

       เศรษฐกิจพอเพียง  

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล 

เปาหมายการพัฒนา คือ 1) มีการใช อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถรองรับการ

พัฒนาไดอยางยั่งยืน และ 2) มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6)   

กลยุทธที่ 1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 2    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธที่ 3    แกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการขยายตัวของการพัฒนา 

กลยุทธที่ 4 การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงดานภัยพิบัติ อยางมีสวนรวมใน

การลดปญหาโลกรอน และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุมภาคใตชายแดน 

เปาหมายการพัฒนา คือ 1) สันติสุขบนความแตกตางของศาสนาและวัฒนธรรม และ 2) มีกลไก

สนับสนุนการนํานโยบายความมั่นคงแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 

กลยุทธที่ 1 สรางกลไกสนับสนุนการนํานโยบายความมั่นคงแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยาง

มีประสิทธิผล 

 กลยุทธที่ 2   สงเสริม สนับสนุน และสรางความเปนสากลแกสังคมพหุวัฒนธรรม 

 กลยุทธที่ 3   ฟนฟูจิตใจ และสรางขวัญกําลังใจของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ 

ไมสงบ 

 กลยุทธที่ 4 สรางความมั่นคงทางดานรายไดควบคูกับความสงบสุข สันติ ในพ้ืนที ่

 กลยุทธที่ 5 ความรวมมือกับประเทศมุสลิมในอาเซยีน ในการพัฒนาคนและเศรษฐกิจ 

 

3. ปจจัยความสําเร็จของแผนพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนพัฒนาระดับ

พ้ืนที่ที่มุงหวังผลสําเร็จและผลลัพธการพัฒนาในระยะยาวอยางกาวกระโดด การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

และผลสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัย 8 ประการ คือ 1) การพัฒนาทุนมนุษยคือหัวใจของความสําเร็จใน

แผนพัฒนา 2) ความสงบสุขและสันติของจังหวัดชายแดนภาคใต 3) การจัดทําแผนพัฒนากระทรวง กรม 

แผนจังหวัด และแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น ระยะ 4 ป ใหเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาของกลุมจังหวัดกับภารกิจของหนวยงานในพ้ืนที่อยางบูรณาการ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําประดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่ โดยยึดพื้นท่ี ภารกิจและการมีสวนรวม 4) ระบบราชการ 

กฎหมาย และปจจัยเชิงสถาบัน 5) ความเพียงพอของงบประมาณระดับกลุมจังหวัด โดยใหบทบาทของ

แผนกลุมจังหวัดมีอิทธิพลมากพอสําหรับการขับเคลื่อนกลุมรวมกันและมีระบบการติดตามประเมินผล 6) 

การยอมรับ การมีสวนรวม และความเปนเจาของรวมกันของประชาชน 7) ความมุงมั่น ทุมเท เขมแข็ง 

และจริงจังของทุกภาคสวน และ 8) การทบทวนแผนยุทธศาสตรในชวงเวลาที่เหมาะสม 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7)  

สารบัญ 

 หนา 
คํานํา (1) 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (2) 
สารบัญ (7) 
สารบัญตาราง (9) 
สารบัญภาพ (13) 
บทที่ 1 ขอมูลสภาพท่ัวไป 1 

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัด 1 
1.2 สถานการณและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัด 68 

บทที่ 2 ผลการพัฒนาของประเทศไทย 93 
2.1 ดานเศรษฐกิจ 93 
2.2 ดานสังคม 95 
2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 96 
2.4 ดานเทคโนโลย ี 97 
2.5 ดานความมั่นคง 98 
2.6 ผลประเมินความสามารถในการแขงขันในภาพรวม 99 

บทที่ 3 ผลการประเมินสถานการณภายนอก 101 
3.1 มิติเศรษฐกิจ 101 
3.2 มิตวิิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 102 
3.3 มิติประชากรและสังคม 103 
3.4 มิติสิ่งแวดลอม 104 
3.5 มิติความมั่นคง 105 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 107 
4.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนในดานเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความมั่นคง 
107 

4.2 ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  149 
บทที่ 5 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 151 

5.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 151 
5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 152 
5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรรายสาขา 153 
5.4 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรรายจังหวัด 187 
5.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 206 
5.6 ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 209 
5.7 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 222 

   

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(8)   

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 
บทที่ 6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ระยะ 20 ป  
 พ.ศ. 2560 - 2579 

227 

6.1 วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด ระยะ 20 ป 231 
6.2 เปาหมายการพัฒนา 231 
6.3 ตัวชี้วัดการพัฒนา 231 
6.4 ประเด็นยุทธศาสตร 232 
6.5 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 
245 

6.6 ปจจัยความสําเร็จของแผนพัฒนา  249 
6.7 แผนงาน/โครงการ 251 

บรรณานุกรม 267 
ภาคผนวก 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9)  

สารบัญตาราง 

ตารางที ่  หนา 
1.1 เนื้อที่และอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซยี แยกรายจังหวัด 2 
1.2 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปและอุณหภูมิเฉลี่ย ป 2557-2559 4 
1.3 การปกครองสวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถิ่น 4 
1.4 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายไดตอหัว ป 2556 - 2558 5 
1.5 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดป 2557- 2558 ณ ราคาประจําป 6 
1.6 พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชลประทานระหวางป 2557 – 2558 7 
1.7 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีกรีดของยางพาราป 2557-2559 8 
1.8 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของยางพารา ป 2557-2559 8 
1.9 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีใหผลปาลมน้ํามันป 2557-2559 9 

1.10 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน ป 2557-2559 10 
1.11 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีเก็บเก่ียวของขาวนาปรัง ป 2558-2560 11 
1.12 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของขาวนาปรัง ป 2558-2560 12 
1.13 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีเก็บเก่ียวของขาวนาป ป 2557-2559 13 
1.14 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของขาวนาป ป 2557-2559 13 
1.15 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีใหผลผลิตของลองกอง ป 2557-2559 14 
1.16 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของลองกอง ป 2557-2559 15 
1.17 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีใหผลผลิตของทุเรียน ป 2557-2559 16 
1.18 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของทุเรียน ป 2557-2559 17 
1.19 พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ใหผลผลิตของเงาะ ป 2557-2559 18 
1.20 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของเงาะป 2557-2559  18 
1.21 พ้ืนที่ปลูกและพื้นท่ีใหผลผลิตของมังคดุ ป 2557-2559 19 
1.22 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของมังคดุ ป 2557-2559 20 
1.23 จํานวนแพะ ระหวางป 2557 - 2559 21 
1.24 จํานวนสัตวปก ระหวางป 2557 - 2559 21 
1.25 จํานวนโคเนื้อ ระหวางป 2557 – 2559 22 
1.26 จํานวนแกะ ระหวางป 2557 - 2559  22 
1.27 จํานวนสุกร ระหวางป 2557 - 2559 23 
1.28 จํานวนกระบือ ระหวางป 2557 - 2559 23 
1.29 ปริมาณสัตวน้ําเค็มที่ข้ึนทา ป 2554 - 2558 24 
1.30 มูลคาสัตวน้ําเคม็ที่ขึ้นทา ป 2554 - 2558 24 
1.31 จํานวนฟารม เนื้อที่การเลี้ยงและผลผลิต จําแนกตามชนิดกุง ป 2559 25 
1.32 จํานวนฟารมและเนื้อที่การเลี้ยงปลาน้ํากรอย ป 2559 25 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(10)   

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่  หนา 
1.33 จํานวนนักทองเท่ียวรายจังหวัดระหวางป 2556 – 2559 26 
1.34 รายไดจากการทองเที่ยวรายจังหวัดระหวางป 2556 – 2559 27 
1.35 จํานวนผูเขาพักแรมและระยะพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวป 2556 – 2559 28 
1.36 การทองเที่ยวท่ีมีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 29 
1.37 มูลคาการคาชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายดาน) ป 2558-2560 32 
1.38 มูลคาการสงออกสินคาผานชายแดนไทย-มาเลเซีย ป 2558-2560  33 
1.39 มูลคาการนําเขาสินคาผานชายแดนไทย-มาเลเซีย ป 2558-2560 34 
1.40 ผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจําป 35 
1.41 จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 

พ.ศ. 2535 
36 

1.42 การอนุมัติสงเสริมการลงทุนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 36 
1.43 จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2560 37 
1.44 โครงสรางอายุประชากรและขนาดครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 37 
1.45 จํานวนการเกิด จําแนกตามเพศในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  

ป 2557 - 2559 
38 

1.46 จํานวนครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2555 - 2558 39 
1.47 ความหนาแนนประชากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 39 
1.48 สัดสวนประชากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 – 2559 40 
1.49 จํานวนประชากรวัยแรงงานของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 40 
1.50 อัตราการวางงานของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 41 
1.51 เสนความยากจนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 42 
1.52 จํานวนและสัดสวนคนจนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 42 
1.53 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 43 
1.54 จํานวนครัวเรือนการหยารางของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2559 43 
1.55 จํานวนการรับแจงและจับกุมกลุมคดีที่เก่ียวกับชีวิต รางกาย ในกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน 
44 

1.56 จํานวนการรับแจงและจับกุมกลุมคดีประทุษรายตอทรัพย ในกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน 

45 

1.57 จํานวนการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ 
ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

45 

1.58 จํานวนการจับกุมคดียาเสพติดทุกขอหาทุกตัวยา 47 
1.59 ยาเสพติดที่มีการแพรระบาด 48 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11)  

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่  หนา 
1.60 จํานวนและสัดสวนแพทยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 – 2558 49 
1.61 จํานวนและสัดสวนทันตแพทยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 50 
1.62 จํานวนและสัดสวนเภสัชกรในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 50 
1.63 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ป ในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 
51 

1.64 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ปการศึกษา 2557 และ 2558 

52 

1.65 จํานวนสถานศึกษาอาชีวศกึษา การศึกษาเอกชน และอุดมศึกษา 53 
1.66 สถานีขนสงผูโดยสารในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 54 
1.67 ปริมาณผูโดยสารผานระบบขนสงทางรางในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ป 2559 
54 

1.68 ทาเรือสินคาและทาเรือทองเที่ยวท่ีตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 55 
1.69 จํานวนเรือ เที่ยวเรือ และผูโดยสารเรือโดยสารทองเที่ยวบริเวณทะเล  

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนป 2558 
55 

1.70 ปริมาณเรือ และปริมาณสินคาเขา – ออก ทาเรือน้ําลึกสงขลา  
ระหวางป 2557-2560 

56 

1.71 ปริมาณการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา ณ ทาอากาศยาน 
ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

56 

1.72 ผูใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 58 
1.73 ปริมาณการผลิต และการจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค 

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
58 

1.74 ผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ป 2556-2558 

59 

1.75 การจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัด 
ภาคใตชายแดนป 2558 

60 

1.76 การใชอินเตอรเน็ตในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 60 
1.77 ปริมาณขยะมูลฝอยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556-2559 61 
1.78 เนื้อที่ปาไมในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557-2559 62 
1.79 สถานการณการเปลี่ยนแปลงชายฝง และการจัดการปองกันแกไขปญหา 

กัดเซาะชายฝง 
65 

1.80 ความเสียหายจากเหตุการณคลื่นลมแรงในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 
2559 

66 

1.81 การถือครองที่ดินทางการเกษตรในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2558 67 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(12)   

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่  หนา 
1.82 เหตุการณความไมสงบในจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2555-2559 68 
1.83 ชุดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต

ใหเชื่อมโยงเขากับแผนดําเนินงานของ IMT-GT 
76 

4.1 สรุปขอมูลทั่วไปที่สําคัญเพ่ือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน 

142 

5.1 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ป 2557-2560 และ ป 2561-2564 

188 

5.2 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา ป 2557-2560 
และป 2561-2564 

191 

5.3 วิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ป 2557-2560 
และป 2561-2564  

194 

5.4 วิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ป 2557-2560 
และ ป 2561-2564 

198 

5.5 วิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา ป 2557-2560 
และป 2561-2564 

202 

5.6 วิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 2557-2560 
และป 2561-2564 

204 

5.7 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) สัดสวนคนยากจน รายไดตอคนของกลุม
จังหวัด 

211 

5.8 เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตร 
การพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

215 

5.9 งบประมาณของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนระหวางป 2555 - 2560 218 
5.10 กรอบโครงการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ 

2560 
219 

6.1 แนวทางการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ป 2560-2579   

246 

   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13)  

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หนา 
1.1 ศักยภาพการพัฒนาของยางพาราภายในกลุมจังหวัด 9 
1.2 ศักยภาพการพัฒนาของปาลมน้ํามันภายในกลุมจังหวัด 10 
1.3 ศักยภาพการพัฒนาของขาวนาปรังภายในกลุมจังหวัด 12 
1.4 ศักยภาพการพัฒนาของขาวนาปภายในกลุมจังหวัด 14 
1.5 ศักยภาพการพัฒนาของลองกองภายในกลุมจังหวัด 15 
1.6 ศักยภาพการพัฒนาของทุเรียนภายในกลุมจังหวัด 17 
1.7 ศักยภาพการพัฒนาของเงาะภายในกลุมจังหวัด 19 
1.8 ศักยภาพการพัฒนาของมังคุดภายในกลุมจังหวัด 20 
1.9 มูลคาการคาไทย - มาเลเซียของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 30 

1.10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  84 
1.11 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 85 
1.12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 87 
4.1 สัดสวนโครงสรางการผลิต ป 2558 ณ ราคาประจําป (กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน) 
108 

4.2 การเปรียบเทียบศกัยภาพการผลิตระหวางกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกับ
ประเทศ 

109 

4.3 หวงโซอุปทานของยางพารา 111 
4.4 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนายางพาราในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 
113 

4.5 หวงโซคณุคายางพารา 114 
4.6 หวงโซอุปทานของปาลมน้ํามัน 115 
4.7 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํา 

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
118 

4.8 หวงโซคณุคาปาลมน้ํามัน 119 
4.9 หวงโซอุปทานของประมงชายฝง 120 

4.10 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงชายฝง 
ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

122 

4.11 หวงโซคณุคาอุตสาหกรรมประมงชายฝง 123 
4.12 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 124 
4.13 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน 
125 

4.14 หวงโซคณุคาอุตสาหกรรมอาหาร 126 
4.15 หวงโซอุปทานการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain) 128 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(14)   

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพที ่  หนา 
4.16 แนวทางการพัฒนาหวงโซอุปทานการทองเที่ยวใหเปนหวงโซมูลคาสําหรับ 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
130 

4.17 แนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 131 
4.18 หวงโซอุปทานของพลังงานไฟฟา 133 
4.19 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาของพลังงานไฟฟา 135 
4.20 หวงโซคณุคาเพ่ือพัฒนาพลังงานไฟฟาในกลุมจังหวัด 136 
4.21 แนวทางการเพ่ิมการใชพลังงานทดแทนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 137 
4.22 หวงโซอุปทานของการคาชายแดน 138 
4.23 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการคาชายแดนในกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน 
140 

4.24 หวงโซคณุคาของการคาชายแดน 141 
4.25 แนวคิดการแปลง SWOT ไปสูแนวทางการพัฒนา 150 
5.1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกับแผนในระดับตางๆ 208 
5.2 สัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามกรอบโครงการพัฒนาในป 2560 219 

   
   
   
   
   
   

 

 



 

 

 

 บทที่ 1 
 ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

บทที่ 1           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  

บทที่ 1  

ขอมูลสภาพทั่วไป 

 

1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัด 

 

 1.1.1 ความเปนมา ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการเมืองการปกครอง 

 

 1.1.1.1 ความเปนมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจั งหวัดแบบบูรณาการ                      

พ.ศ. 2551 มาตรา 26 กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา

การ (ก.น.จ.) พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด และ

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนย

ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ 17 

กุมภาพันธ 2552 มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งกลุมจังหวัดจํานวน 18 กลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปน

ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ตามที่ ก.น.จ. เสนอ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย 5 

จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส มีจังหวัดสงขลาเปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดนโดยกําหนดใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดภาคใตชายแดน (ศอ.บต.)                

ทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 กระทรวงมหาดไทยเสนอขอให ก.น.จ. พิจารณาสนับสนุนการดําเนินงานและการจัดระบบงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของกลุมจังหวัด โดยใหกลุมจังหวัดที่หัวหนากลุมจังหวัดที่มีอาวุโส

นอยกวาผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดเดียวกัน สามารถหารือรวมกันในกลุมจังหวัดเพื่อตกลงรวมกัน

ในการเสนอผูทําหนาที่หัวหนากลุมจังหวัด และเสนอใหกระทรวงมหาดไทยนําเสนอ ก.น.จ. พิจารณา ท้ังนี้ 

ยังคงใหศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด) ตั้งอยูที่เดิมตามที่ ก.น.จ. 

กําหนด รวมทั้งขอใหผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนทําหนาที่หัวหนากลุมจังหวัดแทน

เลขาธิการ ศอ.บต. โดย ก.น.จ. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ไดมีมติเห็นชอบ

ใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนทําหนาที่หัวหนา

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เนื่องจากเปนผูมีความใกลชิดกับพ้ืนที่และผูวาราชการ

จังหวัดในกลุมจังหวัด ซึ่งจะสงผลดีตอประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุมจังหวัดโดยเฉพาะในเรื่องของ

การประสานการปฏิบัติราชการ ในขณะที่ ศอ.บต. จะกํากับดูแลในเชิงนโยบาย 

 

 1.1.1.2 ที่ตั้ง  

 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล 

ตั้งอยูตอนลางของประเทศอยูระหวางเสนรุงที่ 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 
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99 องศาตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก หางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ ประมาณ 937 

กิโลเมตร โดยทางรถยนต 1,200 กิโลเมตร ทางทะเล 725 กิโลเมตร โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมี

อาณาเขตติดตอดังนี ้

   ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง 

   ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาวไทย 

   ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทะเลอันดามัน 

   ทิศใต  ติดตอกับ ประเทศมาเลเซีย 

 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีเนื้อที่รวมประมาณ 20,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

12.97 ลานไร โดยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่มากท่ีสุด 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.62 ลานไร 

และจังหวัดปตตานี มีพื้นท่ีนอยที่สุด 1,940.356 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.21 ลานไร และยังมี

อาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย รายละเอียดดังนี ้(ตารางท่ี 1.1) 

 

ตารางที่ 1.1 เนื้อทีแ่ละอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย แยกรายจังหวัด 

จังหวัดในกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน 
ตารางกิโลเมตร ลานไร  ติดตอกับประเทศมาเลเซีย 

นราธิวาส 4,475.430 2.79 รัฐกลันตันและรัฐเปรคั 

ปตตาน ี 1,940.356 1.21 - 

ยะลา 4,521.078 2.8 รัฐเปรัคและรัฐเคดาห 

สงขลา 7,393.889 4.62 รัฐเคดาหและรัฐเปอรลสิ 

สตูล 2,478.977 1.55 รัฐเปอรลิส 

รวม 20,809.730 12.97   

ที่มา: สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน, 2559 

 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนที่การเกษตร คิดเปนรอยละ 52.9 ของพื้นที่ 

โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี เปนเสนแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 สวน คือ ท่ีราบฝง

ตะวันออก (จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) และที่ราบฝงตะวันตก (จังหวัดสตูล) ลักษณะ

ภูมิอากาศฝงตะวันออกเปนแบบฝนเมืองรอน มีฝนตกตลอดป สวนดานตะวันตกมีสภาพอากาศแบบมรสุม

เมืองรอน และปริมาณปาไมสูงกวาฝงตะวันออก 

 

 1.1.1.3 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนแบงเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย พ้ืนท่ี                 

ราบชายฝงทะเล พ้ืนที่ราบลุม และพ้ืนท่ีภูเขา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 จังหวัดนราธิวาส สภาพภูมิประเทศเปนปาและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขา

หนาแนนแถบทิศตะวันตกเฉียงใตจดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเปนแนวก้ันพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะ
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ของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบสวนใหญอยูบริเวณติดกับอาวไทย

และที่ราบลุมบริเวณแมน้ํา 4 สาย คือ แมน้ําสายบุรี แมน้ําบางนรา แมน้ําตากใบ และแมน้ําโก-ลก 

 จังหวัดปตตานี สภาพภูมิประเทศ ประกอบดวย พ้ืนที่ราบชายฝงทะเล ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสวนใหญ 

ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด ไดแก ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว 

และเปนท่ีราบชายฝงกวางประมาณ 10 -30 กิโลเมตร พื้นที่ราบลุม บริเวณตอนกลาง และตอนใตของ

จังหวัด มีแมน้ําปตตานีไหลผานท่ีดินมีความเหมาะสมในการทําเกษตรกรรม และพื้นท่ีภูเขา ซึ่งเปนพ้ืนท่ี             

สวนนอยอยูทางตอนใตของอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอกะพอ และทางตะวันออกของอําเภอสายบุรี 

 จังหวัดยะลา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะเปนภูเขา เนินเขาและหุบเขา 

ตั้งแตตอนกลางจนถึงใตสุดของจังหวัด มีท่ีราบบางสวนทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก บริเวณที่ราบ

แมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรีไหลผาน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหวาง 

100 - 200 เมตร พ้ืนที่สวนใหญปกคลุมดวยปาดงดบิ และสวนยางพารา มีเทือกเขาที่สําคัญอยู 2 เทือกเขา 

คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอําเภอเบตง เปนแนวยาวกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศ

มาเลเซียและเทือกเขาปโล ซึ่งเปนเทือกเขาอยูภายในจังหวัด ในเขตตําบลบุดี บันนังสาเรง ของอําเภอเมือง

ยะลา กิ่งอําเภอกรงปนัง และอําเภอรามนั 

 จังหวัดสงขลา สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่น กับสวนที่เปน

แผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินทั้งสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพานติณสูลานนท พื้นที่ทาง              

ทิศเหนือสวนใหญเปนที่ราบลุม ทิศตะวันออกเปนที่ราบริมทะเลทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขาและ                  

ที่ราบสูง ซึ่งเปนแหลงกําเนิดตนน้ํา ลําธารที่สําคัญ 

 จังหวัดสตูล พื้นท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญๆ 

คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่คอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเลดานตะวันตก และทิศใตมีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับ

ชายฝงทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเปนปาชายเลนน้ําเค็มข้ึนถึง มีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก      

มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด 

ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา 

และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และมีภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจาย

ในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาที่สําคัญ ไดแก เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน 

เขาควนกาหลง และเขาโตะพญาวัง 

 

 1.1.1.4 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน อาจแบงตามลักษณะภูมิอากาศออกไดเปน 2 

บริเวณ คือ ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก โดยฝงตะวันออกจัดอยูในภูมิอากาศเขตรอนและชื้น (Tropical 

Wet or Tropical Rainforest) เนื่องดวยมีฝนตลอดป ไมเวนฤดูแลง เวนแตในบางเดือน เชน ในเดือน

กุมภาพันธ และมีนาคม ซึ่งมีฝนตกนอยกวาเดือนอื่นๆ สวนฝงตะวันตกจัดอยูในภูมิอากาศเขตฝนมรสุม 

(Monsoon Rainforest) ซึ่งมีฤดูแลงระยะสั้นๆ แตในฤดูมรสุมจะมีฝนตกหนัก (ตารางที่ 1.2) 
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 โดยฤดูฝนของพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีลักษณะแตกตางจากพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยจะมีฝน                

2 ชวง คอื ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกทางฝง

ตะวันตก สวนในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวางกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ มีฝนตก

ชุกทางฝงตะวันออก ความเร็วลมโดยเฉลี่ยระหวาง 1.8-3.8 น็อต จัดอยูในระดับลมออน อาจไมเหมาะใน

การพัฒนาพลังงานจากลม  

 

ตารางที่ 1.2 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปและอุณหภูมิเฉลี่ย ป 2557-2559 

 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป (มิลลิเมตร) อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 
2557  2558  2559  2557  2558  2559 

ประเทศ 1,259.8 1,170.7 1,355.5 27.3 27.7 27.9 
ภาคใต 2,091.3 1,854.4 2,251.8 27.5 27.7 28.0 

กลุมจังหวัด 2,267.58 1,716.38 1,770.72 27.48 27.62 28.14 
สงขลา 1,883.5 1,261.9 1,543.4 27.6 27.7 28.2 
สตูล 2,490.6 2,791.3 1,965.2 27.8 28.0 28.5 

ปตตาน ี 1,857.4 1,106.4 1,603.3 27.5 27.5 28.1 
ยะลา 2,044.2 1,429.4 1,345.3 27.1 27.3 27.8 

นราธิวาส 3,062.2 1,992.9 2,396.4 27.4 27.6 28.1 
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 1.1.1.5 การเมืองการปกครอง 

 เขตการปกครองของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย 5 จังหวัด (นราธิวาส ปตตานี 

ยะลา สงขลา และสตูล) ซึ่งการปกครองสวนภูมิภาคประกอบดวย 56 อําเภอ 413 ตําบล 2,916 หมูบาน 

และการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 เทศบาลนคร 19 เทศบาลเมือง 82 เทศบาลตําบล และ 341 

องคการบริหารสวนตําบล (ตารางท่ี 1.3) 

 

ตารางที่ 1.3 การปกครองสวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถิ่น 

กลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน 

การปกครองสวนภูมภิาค การปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
เทศบาล

นคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

องคการ
บริหารสวน

ตําบล 
นราธิวาส 13  77  593  - 3 13 72 

ปตตาน ี 12  115  642  - 2 15 96 

ยะลา 8  58  379  1 2 13 47 

สงขลา 16  127  1,023  2 11 35 92 

สตูล 7  36  279  - 1 6 34 

รวม 56 413 2,916 3 19 82 341 
ที่มา : กรมการปกครอง, 2558 
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 1.1.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 

 1.1.2.1 สภาพเศรษฐกิจ 

 1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GRP) ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 เศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคา

ประจําป 2558 มีมูลคาเทากับ 389,623 ลานบาท และรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรประมาณ 1 แสนบาท 

ทั้งนี้จังหวัดสงขลามีสถานะทางเศรษฐกิจสูงที่สุด สวนจังหวัดนราธิวาสมีสถานะทางเศรษฐกิจต่ําที่สุด คือ 

ประมาณรอยละ 36 ของจังหวัดสงขลา (ตารางท่ี 1.4) 
 

ตารางที่ 1.4 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายไดตอหัว ป 2556 - 2558  

จังหวัด 
ผลิตภัณฑมวลรวม (ลานบาท) ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว (บาท) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

สงขลา 229,931 219,329 234,911 152,130 144,209 153,505 

สตูล 31,097 31,191 31,335 112,366 112,136 112,051 

ปตตาน ี 48,781 46,864 45,801 78,932 75,378 73,338 

ยะลา 44,030 39,477 39,898 100,154 89,330 89,875 

นราธิวาส 41,136 37,982 37,678 60,527 55,601 54,922 

รวม 394,976 374,842 389,623 112,036 105,714 109,309 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต, 2558 

  

 เมื่อพิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ในป 2558 พบวา จังหวัดสงขลามี

ผลิตภัณฑมวลรวมสูงที่สุด (234,911 ลานบาท) จังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรองลงมา คือ 

จังหวัดปตตานี (45,801 ลานบาท) แตคิดเปนรอยละ 20 ของจังหวัดสงขลาเทานั้น จังหวัดยะลาและ

นราธิวาส มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดใกลเคียงกันประมาณ 38 พันลาน สวนจังหวัดสตูลมีมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดต่ําที่สุดใน 5 จังหวัด เปนที่นาสังเกตวา สาขาการบริหารราชการฯ มีการเติบโต

สูงสุดในทุกจังหวัด อันเปนผลสืบเนื่องจากปญหาความไมสงบของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ยกเวน

จังหวัดสงขลาซึ่งสาขาการผลิต โรงแรมและภัตตาคาร มีการเติบโตสูงที่สุด (ตารางที่ 1.5) 
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ตารางที่ 1.5 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัดป 2557- 2558 ณ ราคาประจําป  

 
สาขาการผลิต 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 
สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส 

2557 2558 
growth 

(%) 
2557 2558 

growth 
(%) 

2557 2558 
growth 

(%) 
2557 2558 

growth 
(%) 

2557 2558 
growth 

(%) 
ภาคเกษตร 36,692 31,626 -13.81 14,148 13,323 -5.83 16,489 14,985 -9.12 15,254 12,792 -16.14 14,826 11,673 -21.27 
เกษตรกรรม การลาสัตวฯ 29,531 25,034 -15.23 8,692 8,308 -4.42 5,183 4,589 -11.45 15,221 12,757 -16.19 13,860 10,782 -22.20 
การประมง 7,160 6,592 -7.94 5,455 5,015 -8.07 11,306 10,396 -8.05 33 35 5.95 967 890 -7.90 

ภาคนอกเกษตร 189,641 203,285 7.19 16,827 18,012 7.04 28,083 30,816 9.73 23,427 27,105 15.70 23,633 26,005 10.04 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 35,823 37,807 5.54 152 186 21.99 28 36 28.58 132 174 31.73 173 185 7.11 
อุตสาหกรรม 44,064 45,467 3.18 2,403 2,268 -5.62 3,117 3,367 8.00 2,825 2,657 -5.95 1,758 1,659 -5.63 

การไฟฟา แกส และการประปา 5,383 5,379 -0.08 467 439 -6.03 614 584 -4.86 605 583 -3.67 498 488 -2.15 

การกอสราง 9,780 9,330 -4.61 1,302 1,108 -14.93 1,624 1,636 0.73 1,861 2,319 24.64 1,616 2,022 25.12 

การขายสง การขายปลีกฯ  23,841 24,996 4.84 3,371 3,616 7.26 4,468 4,950 10.79 4,410 4,494 1.92 3,580 3,525 -1.55 

โรงแรมและภัตตาคาร 6,130 7,360 20.07 248 308 24.41 190 231 21.57 547 636 16.44 194 227 16.98 

การขนสง สถานที่เก็บสินคาฯ 10,395 11,401 9.68 3,173 3,902 22.98 767 790 3.07 1,137 1,058 -6.89 922 1,036 12.34 

ตัวกลางทางการเงิน 12,643 12,832 1.49 1,063 1,111 4.53 1,651 1,813 9.83 2,107 2,208 4.79 1,547 1,704 10.14 

บริการดานอสังหารมิทรัพยฯ  8,848 8,966 1.33 839 884 5.41 1,299 1,357 4.50 1,565 1,748 11.72 1,685 1,756 4.26 

การบริหารราชการฯ 11,734 12,861 9.60 916 1,194 30.45 5,898 7,619 29.19 1,948 4,760 144.34 2,416 4,128 70.87 

การศึกษา 13,704 19,122 39.53 2,105 2,151 2.15 6,905 6,806 -1.43 4,622 4,711 1.93 7,424 7,316 -1.45 

การบริการดานสุขภาพและสังคม 5,438 5,907 8.64 554 609 9.95 909 999 9.86 1,279 1,393 8.93 1,124 1,232 9.59 

การใหบริการดานชุมชน สังคมฯ 1,660 1,657 -0.18 213 214 0.47 584 599 2.43 377 348 -7.56 640 674 5.40 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 198 201 1.40 21 22 6.51 30 30 -0.48 14 14 5.68 57 54 -4.02 

ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด  226,333 234,911 3.79 30,974 31,335 1.17 44,572 45,801 2.76 38,682 39,898 3.14 38,459 37,678 -2.03 

ผลิตภัณฑรวมกลุมจังหวัดตอคน (บาท) 148,814 153,505 3.15 111,358 112,051 0.62 71,692 73,338 2.30 87,531 89,875 2.68 56,299 54,922 -2.44 
ประชากร (1,000 คน) 1,521 1,530 0.62 278 280 0.54 622 625 0.45 442 444 0.45 683 686 0.42 

ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต, 2558 



 

 

บทที่ 1           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  

 2) ดานการเกษตร 

 2.1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนที่ชลประทาน  

 ในป 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่ เกษตรกรรมทั้ งหมด 149,242,393 ไร โดยภาคใตมี พ้ืน ท่ี

เกษตรกรรม 21,750,986 ไร ซึ่งเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 6,386,177 ไร       

คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.36 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมภาคใต ทั้งนี้ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จังหวัด

สงขลามีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากที่สุด คือ 2,269,009 ไร รองลงมา จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 

1,409,444 ไร และจังหวัดยะลา มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,286,465 ไร  

 สําหรับพ้ืนที่ชลประทาน พบวา กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพื้นที่ชลประทานรอยละ 20.73 ของ

พ้ืนที่เกษตรกรรม (ตารางที่ 1.6) 
 

ตารางที่ 1.6 พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชลประทานระหวางป 2557 – 2558 

ระดบัของขอมลู พื้นท่ีเกษตรกรรม1 (ไร) พื้นที่ชลประทาน2(ไร) Growth 

(%) 

 

2557  2558 2557  2558 

ประเทศ 149,225,195 149,242,393 30,254,545 31,538,356 21.13 

ภาคใต 21,765,977 21,750,986 3,197,945 3,197,945 14.70 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 6,401,532 6,386,177 1,309,467 1,324,152 20.73 

 สงขลา  2,267,234 2,269,009  578,451 581,601 25.63 

 สตูล  668,200 668,574 58,648 63,197 9.45 

 ปตตานี  756,505 752,685 416,132 418,611 55.62 

 ยะลา  1,292,995 1,286,465 18,450 21,177 1.65 

 นราธิวาส  1,416,598 1,409,444 237,786 239,566 17.00 

ที่มา :  1สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
         2กรมชลประทาน, 2558 

 

 2.2) พืชหลัก 

 2.2.1) ยางพารา 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพื้น ท่ีปลูกยางพารา 23,340,325 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกในภาคใต  

14,579,285 ไร คิดเปนรอยละ 62.46 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีพ้ืนที่

ปลูกยางพารา 5,235,326 ไร คิดเปนรอยละ 22.22 ของพื้นที่ปลูกท้ังประเทศ ซึ่งจังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่

ปลูกยางพารามากที่สุดภายในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน 2,084,918 ไร 

 ในสวนของพ้ืนที่กรีดไดในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีกรีดไดทั้งหมด 19,550,777 ไร เปนพ้ืนที่

กรีดไดในภาคใต 12,962,733 ไร คิดเปนรอยละ 66.30 ของพ้ืนที่กรีดไดทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน มีพื้นที่กรีดได 4,592,584 ไร คิดเปนรอยละ 23.49 ของพ้ืนที่กรีดไดทั้งประเทศ (ตารางท่ี 

1.7) 
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ตารางที่ 1.7 พ้ืนที่ปลูกและพื้นที่กรีดของยางพารา  
ระดับของขอมูล พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นทีก่รีด (ไร) 

2557  2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 23,583,208 23,561,155 23,340,325 18,158,815 18,810,947 19,550,777 

ภาคใต 14,784,246 14,761,177 14,579,285 12,667,791 12,855,702 12,962,733 

กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 
5,248,509 5,260,312 5,235,326 4,389,971 4,505,649 4,592,584 

สงขลา 2,081,644 2,096,391 2,084,918 1,761,081 1,806,774 1,835,627 

สตูล 437,171 439,108 435,919 335,341 372,970 386,054 

ปตตานี 369,236 366,696 365,986 289,843 286,646 299,632 

ยะลา 1,361,924 1,361,241 1,357,151 1,126,746 1,156,395 1,187,574 

นราธิวาส 998,534 996,876 991,352 876,960 882,864 883,697 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 ดานผลผลิต ในป 2559 ท้ังประเทศมีผลผลิตยางพารา 4,388,053 ตัน โดยสวนใหญเปนผลผลิต

จากภาคใต จํานวน 3,135,888 ตัน คิดเปนรอยละ 71.46 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน มีผลผลิต 1,116,996 ตัน คิดเปนรอยละ 25.46 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

 สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ป 2559 ประเทศไทยมีผลผลิตยางพาราตอไรท่ี 224 กิโลกรัม                 

ภาคใตซึ่งมีพ้ืนที่สวนใหญปลูกยางพารามีผลผลิตตอไร 242 กิโลกรัม โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน                 

มีผลผลิตตอไร 236 กิโลกรัม (ตารางท่ี 1.8) หากพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปลูกกับผลผลิตตอไรของ

ยางพาราในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดสงขลามีศกัยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.1) 

 

ตารางที่ 1.8 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของยางพารา ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 4,415,687 4,419,567 4,388,053 243 235 224 

ภาคใต 3,315,608 3,206,727 3,135,888 262 249 242 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 1,148,895 1,131,162 1,116,996 262 244 236 

สงขลา 455,286 489,636 482,770 259 271 263 

สตูล 91,493 87,275 86,476 257 234 224 

ปตตาน ี 78,595 69,368 70,114 271 242 234 

ยะลา 295,685 284,473 281,455 262 246 237 

นราธิวาส 227,836 200,410 196,181 260 227 222 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  
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ภาพที่ 1.1 ศกัยภาพการพัฒนาของยางพาราภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพื้นที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 
  

 2.2.2) ปาลมน้ํามัน 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 5,185,726 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกของภาคใต 

4,443,730 ไร คิดเปนรอยละ 85.69 ของพ้ืนทีป่ลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพื้นที่ปลูก

ปาลมน้ํามัน 247,219 ไร คดิเปนรอยละ 4.77 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ปลูกปาลม

น้ํามันมากที่สุด จํานวน 108,489 ไร 

 ในสวนของพ้ืนท่ีใหผลปาลมน้ํามัน ประเทศไทยมีทั้งหมด 4,563,895 ไร โดยภาคใตมีพ้ืนที่ให              

ผลปาลมน้ํามัน 3,892,676 ไร หรือคิดเปนรอยละ 85.29 ของพ้ืนที่ใหผลปาลมน้ํามันทั้งประเทศ ในกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน มีพ้ืนที่ใหผลปาลมน้ํามัน 225,810 ไร โดยคิดเปนรอยละ 4.95 ของพ้ืนที่ใหผล

ปาลมน้ํามันทั้งประเทศ (ตารางที่ 1.9) 

 

ตารางที่ 1.9 พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ใหผลปาลมน้ํามันป 2557-2559 
ระดบัของขอมลู พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่ใหผลปาลมน้ํามนั (ไร) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 4,821,253 5,012,799 5,185,726 4,023,819 4,297,385 4,563,895 
ภาคใต 3,946,831 4,276,073 4,443,730 3,548,308 3,702,012 3,892,676 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 228,920 239,575 247,219 170,659 190,775 225,810 
สงขลา 45,023 47,562 50,722 25,625 35,525 44,656 
สตูล 106,251 107,248 108,489 98,966 99,871 105,854 
ปตตาน ี 19,317 19,703 20,167 12,464 12,998 18,036 
ยะลา 7,043 7,178 7,490 4,172 6,840 7,043 
นราธิวาส 51,286 57,884 60,351 29,432 35,541 50,221 

  ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ดานผลผลิตรวมในป 2559 ทั้งประเทศมีผลผลิตปาลมน้ํามัน 10,996,653 ตัน โดยสวนใหญเปน

ผลผลิตจากภาคใต จํานวน 9,892,016 ตัน คิดเปนรอยละ 89.95 ของผลผลิตทั้งประเทศ ในกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน มีผลผลิตปาลมน้ํามัน 364,199 ตัน โดยคดิเปนรอยละ 3.31 

  สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตปาลมน้ํามันตอไรที่ 2,409 กิโลกรัม ภาคใตซึ่งมี

พ้ืนที่สวนใหญปลูกปาลมน้ํามัน มีผลผลิตตอไร 2,541 กิโลกรัม โดยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิต

ตอไร 1,447 กิโลกรัม (ตารางที่ 1.10) หากพิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกกับผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน

ในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดสตูลมีศักยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.2) 
 

ตารางที่ 1.10 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามัน ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 12,472,505 12,046,512 10,996,653 3,100 2,803 2,409 
ภาคใต 11,346,491 10,857,546 9,892,016 3,198 2,933 2,541 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 363,390 373,966 364,199 1,983 1,786 1,447 
สงขลา 53,326 69,629 70,021 2,081 1,960 1,568 
สตูล 220,233 208,968 192,866 2,225 2,092 1,822 
ปตตาน ี 27,336 25,099 25,593 2,193 1,931 1,419 
ยะลา 6,296 8,220 7,529 1,509 1,202 1,069 
นราธิวาส 56,199 62,050 68,190 1,909 1,746 1,358 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 
ภาพที่ 1.2 ศกัยภาพการพัฒนาของปาลมน้ํามันภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 
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 2.2.3) ขาวนาปรัง 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง 5,137,685 ไร เปนพื้นที่เพาะปลูกของภาคใต 

218,131 ไร คิดเปนรอยละ 4.25 ของพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่

เพาะปลูก 67,285 ไร คิดเปนรอยละ 1.31 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ปลูกขาวนา

ปรัง มากที่สุด จํานวน 45,906 ไร 

 ในสวนของพ้ืนที่เก็บเก่ียวขาวนาปรัง ประเทศไทยมีทั้งหมด 5,079,669 ไร โดยภาคใตสามารถ

เก็บเก่ียวขาวนาปรัง 215,462 ไร คิดเปนรอยละ 4.24 ของพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวขาวนาปรังทั้งประเทศ                   

โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนสามารถเก็บเก่ียวได 66,310 ไร คิดเปนรอยละ 1.31 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียว

ขาวนาปรังท้ังประเทศ (ตารางที่ 1.11) 
  

ตารางที่ 1.11 พ้ืนที่ปลูกและพื้นที่เก็บเก่ียวของขาวนาปรัง ป 2558-2560 

ระดบัของขอมลู พื้นที่เพาะปลูก (ไร) พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว (ไร) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ประเทศ 8,460,759 5,137,685 9,731,784 8,408,794 5,079,669 9,658,458 

ภาคใต 294,114 218,131 249,176 292,563 215,462 247,686 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 117,296 67,285 96,896 116,344 66,310 96,376 

สงขลา 92,903 45,906 83,167 92,403 45,068 82,847 

สตูล 610 200 420 610 200 420 

ปตตาน ี 22,660 21,022 12,934 22,208 20,885 12,736 

ยะลา 190 0 162 190 0 162 

นราธิวาส 933 157 213 933 157 211 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 ดานผลผลิตรวมในป 2559 ทั้งประเทศมีผลผลิตขาวนาปรัง 3,109,866 ตัน ภาคใตมีผลผลิต

จํานวน 110,632 ตัน คิดเปนรอยละ 3.56 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน                 

มีจํานวนการผลิต 34,805 ตัน คิดเปนรอยละ 1.12 ของผลผลิตทั้งประเทศเทานั้น 

 สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตขาวนาปรังตอไรที่ 612 กิโลกรัม โดยภาคใต                   

มีผลผลิตตอไร 513 กิโลกรัม โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิตตอไร 509 กิโลกรัม (ตารางที่ 1.12) 

หากพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกกับผลผลิตตอไรของขาวนาปรังในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดสงขลามี

ศกัยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.3) 
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ตารางที่ 1.12 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของขาวนาปรัง ป 2558-2560 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ประเทศ 5,346,915 3,109,866 6,365,522 636 612 659 

ภาคใต 156,018 110,632 134,585 542 513 543 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 63,019 34,805 53,758 504 509 514 

สงขลา 52,715 25,788 47,894 570 575 578 

สตูล 264 76 186 433 438 443 

ปตตาน ี 9,450 8,870 5,470 426 426 429 

ยะลา 110 0 95 579 582 586 

นราธิวาส 480 71 113 514 523 536 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 
ภาพที่ 1.3 ศกัยภาพการพัฒนาของขาวนาปรังภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 
 
 

 2.2.4) ขาวนาป 
 ในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป 58,426,518 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกของภาคใต 829,958 

ไร คิดเปนรอยละ 1.42 ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

381,831 ไร คิดเปนรอยละ 0.65 ของพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ปลูกขาวนาป 

มากที่สุด จํานวน 198,307 ไร  

 ในสวนของพ้ืนที่เก็บเก่ียวขาวนาป ประเทศไทยมีทั้งหมด 56,717,996 ไร โดยภาคใตสามารถเก็บ

เก่ียวขาวนาป 753,601 ไร คิดเปนรอยละ 1.33 ของพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวขาวนาปทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัด
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ภาคใตชายแดนมีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวจํานวน 355,754 ไร คิดเปนรอยละ 0.77 ของพ้ืนที่เก็บเก่ียวขาวนาปท้ัง

ประเทศ (ตารางที่ 1.13) 
 

 ตารางที่ 1.13 พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่เก็บเก่ียวของขาวนาป ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู พื้นที่เพาะปลูก (ไร) พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว (ไร) 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 60,790,599 58,063,476 58,426,518 58,246,976 55,095,547 56,717,996 

ภาคใต 887,995 840,478 829,958 873,639 832,799 753,601 

กลุมจังหวัดภาคใต
ชายแดน 

421,608 388,929 381,831 411,546 385,410 355,754 

สงขลา 205,510 200,688 198,307 204,560 199,212 175,000 

สตูล 26,216 25,012 24,967 26,138 24,615 24,784 

ปตตาน ี 94,287 82,973 80,867 93,084 82,154 79,494 

ยะลา 41,201 26,369 25,348 40,787 26,115 25,181 

นราธิวาส 54,394 53,887 52,342 46,977 53,314 51,295 
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

   

  ดานผลผลิตรวมในป 2559 ทั้งประเทศมีผลผลิตขาวนาป 25,578,177 ตัน โดยภาคใตมีผลผลิต

จํานวน 333,942 ตัน คิดเปนรอยละ 1.54 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน                  

มผีลผลิต 164,039 ตัน คิดเปนรอยละ 0.64 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

  สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตขาวนาปตอไรที่ 451 กิโลกรัม โดยภาคใตมี

ผลผลิตตอไร 443 กิโลกรัม ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิตตอไร 414 กิโลกรัม (ตารางท่ี 1.14)      

หากพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกกับผลผลิตตอไรของขาวนาปในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดสงขลามี

ศกัยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.4) 

 

ตารางที่ 1.14 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของขาวนาป ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 26,269,964 24,311,539 25,578,177 451 441 451 
ภาคใต 386,038 374,438 333,942 442 450 443 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 185,460 177,132 164,039 406 410 414 
สงขลา 107,799 106,801 94,788 527 536 542 
สตูล 10,217 9,754 9,812 391 396 396 
ปตตาน ี 35,129 30,434 30,002 377 370 377 
ยะลา 14,582 9,324 9,024 358 357 358 
นราธิวาส 17,733 20,819 20,413 377 390 398 
ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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ภาพที่ 1.4 ศกัยภาพการพัฒนาของขาวนาปภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 

 

 2.2.5) ลองกอง  

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกลองกอง 363,365 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกของภาคใต 244,892 ไร 

คิดเปนรอยละ 67.40 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีพ้ืนท่ีปลูก 135,303 ไร 

คิดเปนรอยละ 37.24 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ปลูกลองกองมากที่สุด จํานวน 

60,855 ไร  

 ในสวนของพ้ืนที่ใหผลผลิตลองกอง ประเทศไทยมีทั้งหมด 342,910 ไร โดยภาคใตมีพื้นที่ให

ผลผลิตลองกอง 232,071 ไร คิดเปนรอยละ 67.68 ของพ้ืนที่ใหผลผลิตลองกองทั้งประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่ใหผลผลิต 131,587 ไร คิดเปนรอยละ 38.37 ของพ้ืนท่ีใหผลผลิตทั้งประเทศ

(ตารางที่ 1.15) 
 

ตารางที่ 1.15 พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ใหผลผลิตของลองกอง ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่ใหผลผลิต (ไร) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 398,724 377,698 363,365 361,277 351,877 342,910 
ภาคใต 268,901 254,578 244,892 247,000 239,024 232,071 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 143,968 138,632 135,303 138,272 134,335 131,587 

สงขลา 19,798 19,215 19,162 19,689 19,072 19,104 
สตูล 4,546 4,528 4,063 3,816 3,798 3,408 
ปตตานี 19,294 16,837 16,714 18,477 16,095 16,227 
ยะลา 38,187 36,998 34,509 35,904 35,751 33,248 
นราธิวาส 62,143 61,054 60,588 60,386 59,619 59,600 
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ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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 ดานผลผลิตรวมในป 2559 ท้ังประเทศมีผลผลิตลองกอง 130,140 ตัน โดยภาคใตมีผลผลิต

จํานวน 70,948 ตัน คิดเปนรอยละ 54.52 ของผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน                   

มีจํานวนผลผลิต 32,406 ตัน คิดเปนรอยละ 24.90 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

 สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตลองกองตอไรที่ 380 กิโลกรัม โดยภาคใตมี

ผลผลิตตอไร 306 กิโลกรัม ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิตตอไร 317 กิโลกรัม (ตารางที่ 1.16) 

หากพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกกับผลผลิตตอไรของลองกองในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดนราธิวาสมี

ศกัยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.5) 

ตารางที่ 1.16 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของลองกอง ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 177,978 138,221 130,140 493 393 380 

ภาคใต 113,033 77,411 70,948 458 324 306 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 49,460 32,754 32,406 406 322 317 

สงขลา 6,419 6,286 5,804 326 330 304 

สตูล 2,355 1,828 1,532 617 481 450 

ปตตานี 4,268 4,989 5,547 231 310 342 

ยะลา 22,404 14,185 12,091 624 397 364 

นราธิวาส 14,014 5,466 7,432 232 92 125 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 
ภาพที่ 1.5 ศกัยภาพการพัฒนาของลองกองภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 
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 2.2.6) ทุเรียน 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรียน 715,341 ไร เปนพื้นที่ปลูกของภาคใต 368,655 ไร 

คิดเปนรอยละ 51.54 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่ปลูก 106,737 ไร 

คิดเปนรอยละ 14.92 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดจํานวน 

50,313 ไร 

 ในสวนของพ้ืนท่ีใหผลผลิตทุเรียน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 581,659 ไร โดยภาคใตมีพื้นที่ให

ผลผลิตทุเรียน 294,405 ไร คิดเปนรอยละ 50.62 ของพ้ืนที่ใหผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่ใหผลผลิตจํานวน 96,815 ไร คิดเปนรอยละ 16.64 (ตารางที่ 1.17) 
 

ตารางที ่1.17 พ้ืนที่ปลูกและพ้ืนที่ใหผลผลิตของทุเรียน ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่ใหผลผลิต (ไร) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 666,504 686,582 715,341 570,556 573,282 581,659 

ภาคใต 341,998 351,183 368,655 293,073 293,002 294,405 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 102,945 103,479 106,737 97,237 97,719 96,815 

สงขลา 15,202 14,470 14,646 14,879 14,309 14,320 

สตูล 2,947 3,167 3,140 2,324 2,202 2,177 

ปตตาน ี 8,789 8,754 8,390 8,237 8,390 7,144 

ยะลา 45,952 47,145 50,313 43,806 44,163 44,712 

นราธิวาส 30,055 29,943 30,248 27,991 28,655 28,462 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  

 

 ดานผลผลิตรวมในป 2559 ทั้งประเทศมีผลผลิตทุเรียน 517,955 ตัน โดยภาคใตมีผลผลิตจํานวน 

224,656 ตัน คิดเปนรอยละ 43.37 ของผลผลิตทั้งประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีจํานวน

ผลผลิต 38,515 ตัน คิดเปนรอยละ 7.44 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

 สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตทุเรียนตอไรที่ 880 กิโลกรัม โดยภาคใตมี

ผลผลิตตอไร 763 กิโลกรัม ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิตตอไร 400 กิโลกรัม (ตารางที่ 1.18) 

หากพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปลูกกับผลผลิตตอไรของทุเรียนในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดยะลามี

ศักยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.6) 
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ตารางที ่1.18 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของทุเรียน ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 631,773 601,884 517,955 1,107 1,050 880 
ภาคใต 258,772 239,513 224,656 883 817 763 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 49,846 42,690 38,515 507 436 400 
สงขลา 4,851 4,522 4,336 326 316 303 
สตูล 1,506 1,175 1,047 648 534 481 
ปตตาน ี 4,596 4,104 3,266 558 489 457 
ยะลา 30,007 24,965 22,926 685 565 513 
นราธิวาส 8,886 7,924 6,940 317 277 244 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  

 

 
ภาพที่ 1.6 ศกัยภาพการพัฒนาของทุเรียนภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 

 

 2.2.7) เงาะ 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเงาะ 283,709 ไร เปนพื้นที่ปลูกของภาคใต 123,416 ไร             

คิดเปนรอยละ 43.50 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่ปลูก 38,148 ไร 

คิดเปนรอยละ 13.45 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ปลูกเงาะมากที่สุดจํานวน 26,835 ไร 

 ในสวนของพ้ืนที่ใหผลผลิตเงาะ ประเทศไทยมีทั้งหมด 270,914 ไร โดยภาคใตมีพื้นที่ใหผลผลิต

เงาะ 119,674 ไร คิดเปนรอยละ 44.17 ของพ้ืนที่ใหผลผลิตเงาะทั้งประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีพ้ืนที่ใหผลผลิตจํานวน 36,976 ไร คิดเปนรอยละ 13.65 (ตารางที่ 1.19)  
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ตารางที ่1.19 พ้ืนที่ปลูกและพื้นที่ใหผลผลิตของเงาะ ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่ใหผลผลิต (ไร) 

2557 2558  2559  2557  2558  2559 

ประเทศ 299,010 292,738 283,709 284,626 278,071 270,914 

ภาคใต 132,376 126,950 123,416 127,884 122,585 119,674 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 40,882 39,707 38,148 39,739 38,546 36,976 

สงขลา 4,385 3,903 3,889 4,140 3,654 3,640 

สตูล 2,716 2,666 2,455 2,716 2,666 2,455 

ปตตาน ี 1,853 1,845 1,667 1,770 1762 1,579 

ยะลา 4,103 4,062 3,302 4,085 4,030 3,270 

นราธิวาส 27,825 27,231 26,835 27,028 26,434 26,032 

 ที่มา : สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

   

  ดานผลผลิตรวมในป 2559 ทั้งประเทศมีผลผลิตเงาะ 214,474 ตัน โดยภาคใตมีผลผลิตจํานวน 

66,707 ตัน คิดเปนรอยละ 31.10 ของผลผลิตท้ังประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีจํานวน

ผลผลิต 12,889 ตัน คิดเปนรอยละ 6.01 

 สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตเงาะตอไรที่ 792 กิโลกรัม โดยภาคใตมีผลผลิต

ตอไร 557 กิโลกรัม ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิตตอไร 401 กิโลกรัม (ตารางที่  1.20)                 

หากพิจารณาเปรียบเทียบพ้ืนท่ีปลูกกับผลผลิตตอไรของเงาะในกลุมจังหวัด พบวา จังหวัดนราธิวาสมี

ศกัยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.7) 
 

ตารางที ่1.20 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของเงาะป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 

ประเทศ 322,748 313,870 214,474 1,134 1,129 792 

ภาคใต 71,650 78,912 66,707 560 644 557 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 17,960 14,315 12,889 508 432 401 

สงขลา 1,635 1,112 939 395 304 258 

สตูล 2,083 1,815 1,562 767 681 636 

ปตตาน ี 832 656 542 470 372 343 

ยะลา 1,977 1,898 1,456 484 471 445 

นราธิวาส 11,433 8,834 8,390 423 334 322 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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ภาพที่ 1.7 ศกัยภาพการพัฒนาของเงาะภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 

 

 2.2.8) มังคุด 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 447,945 ไร เปนพ้ืนที่ปลูกของภาคใต 242,097 ไร   

คิดเปนรอยละ 54.05 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งประเทศ โดยกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่ปลูก 37,261 ไร 

คิดเปนรอยละ 8.32 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ปลูกมังคุดมากท่ีสุดจํานวน 

21,791 ไร 

 ในสวนของพ้ืนที่ใหผลผลิตมังคุด ประเทศไทยมีทั้งหมด 419,245 ไร โดยภาคใตมีพ้ืนท่ีใหผลผลิต

มังคุด 223,767 ไร คิดเปนรอยละ 53.37 ของพ้ืนที่ใหผลผลิตมังคุดทั้งประเทศ ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีพ้ืนที่ใหผลผลิตจํานวน 35,432 ไร คดิเปนรอยละ 8.45 (ตารางที่ 1.21) 
 

ตารางที ่1.21 พ้ืนที่ปลูกและพื้นที่ใหผลผลิตของมังคุด ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
พื้นที่ปลูก (ไร) พื้นที่ใหผลผลิต (ไร) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 456,405 449,932 447,945 412,634 415,020 419,245 
ภาคใต 247,467 243,026 242,097 225,317 222,504 223,767 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 38,875 37,926 37,261 36,851 35,285 35,432 
สงขลา 5,169 4,998 4,849 4,855 4,613 4,490 
สตูล 1,590 1,522 1,384 1,317 1,246 1,161 
ปตตาน ี 2,887 2,682 2,610 2,815 2,610 2,534 
ยะลา 7,318 6,933 6,627 7,318 6,933 6,621 
นราธิวาส 21,911 21,791 21,791 20,546 19,883 20,626 

ที่มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ดานผลผลิตรวมในป 2559 ทั้งประเทศมีผลผลิตมังคุด 187,755 ตัน โดยภาคใตมีผลผลิตจํานวน 

88,308 ตัน คิด เปนรอยละ 47.03 ของผลผลิตทั้ งประเทศ ซึ่ งกลุมจั งหวัดภาคใตชายแดน                          

มีจํานวนผลผลิต 12,925 ตัน คิดเปนรอยละ 6.88 ของผลผลิตทั้งประเทศ 

 สําหรับผลผลิตตอไร พบวา ประเทศไทยมีผลผลิตมังคุดตอไรที่ 448 กิโลกรัม โดยภาคใตมีผลผลิต

ตอไร 395 กิโลกรัม ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผลผลิตตอไร 442 กิโลกรัม (ตารางที่  1.22)                    

หากพิจารณาเปรียบเทียบพื้นท่ีปลูกกับผลผลิตตอไรของมังคุดในกลุมจังหวัด พบวาจังหวัดนราธิวาสมี

ศกัยภาพการพัฒนาสูงสุด (ภาพที่ 1.8) 

 

ตารางที ่1.22 ผลผลิตและผลผลิตตอไรของมังคุด ป 2557-2559 

ระดบัของขอมลู 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
ประเทศ 289,374 199,911 187,755 701 482 448 
ภาคใต 142,823 83,022 88,308 634 373 395 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 17,067 14,030 12,925 568 474 442 
สงขลา 4,049 2,676 2,472 834 580 551 
สตูล 971 660 589 737 530 507 
ปตตาน ี 1,627 1,266 1,119 578 485 442 
ยะลา 2,078 3,213 2,793 284 463 422 
นราธิวาส 8,342 6,215 5,952 406 313 289 

  ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  

 

 
ภาพที่ 1.8 ศกัยภาพการพัฒนาของมังคุดภายในกลุมจังหวัด 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ ขนาดพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัดตอพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 
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 2.3) ปศุสัตว 

 2.3.1) แพะ  

 ในป 2559 ประเทศไทยมีการเลี้ยงแพะจํานวน 535,031 ตัว โดยมีการเลี้ยงในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนจํานวน 185,366 ตัว คิดเปนรอยละ 34.65 ของจํานวนแพะทั้งประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเลี้ยงใน

จังหวัดยะลา จํานวน 55,397 ตัว รองลงมาจังหวัดสงขลา จํานวน 41,990 ตัว และจังหวัดสตูล จํานวน 

36,935 ตัว (ตารางที่ 1.23) 

ตารางที ่1.23 จํานวนแพะ ระหวางป 2557 - 2559 

จังหวัด/ป 2557 2558 2559 
ประเทศ 468,377 539,583 535,031 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 173,933 192,233 185,366 
สงขลา 40,324 41,342 41,990 
สตูล 30,235 44,132 36,935 
ปตตานี 33,235 34,571 28,143 
ยะลา 43,412 44,398 55,397 
นราธิวาส 26,727 27,790 22,901 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

  

 2.3.2) สัตวปก  

 ในป 2559 ประเทศไทยมีการเลี้ยงสัตวปกจํานวน 406,373,864 ตัว โดยกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนเลี้ยงสัตวปกทั้งหมด 8,830,707 ตัว คิดเปนรอยละ 2.17 ของจํานวนสัตวปกทั้งประเทศ ซึ่งสวน

ใหญจะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา จํานวน 5,165,302 ตัว รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จํานวน 1,437,299 ตัว 

และจังหวัดปตตานี จํานวน 935,578 ตัว (ตารางที่ 1.24) 
 

ตารางที ่1.24 จํานวนสัตวปก ระหวางป 2557 - 2559 

จังหวัด/ป 2557 2558 2559 
ประเทศ 408,172,002 408,172,002 406,373,864 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 8,146,060 9,363,028 8,830,707 
สงขลา 4,595,071 5,538,959 5,165,302 
สตูล 919,444 1,304,869 1,437,299 
ปตตานี 1,094,223 1,140,161 935,578 
ยะลา 844,286 791,492 697,688 
นราธิวาส 693,036 587,547 594,840 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 2.3.3) โคเนื้อ 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคเนื้อเปนจํานวน 4,138,724 ตัว โดยในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนเลี้ยงโคเนื้อท้ังหมด 259,745 ตัว คิดเปนรอยละ 6.28 ของจํานวนโคเนื้อทั้งประเทศ ซึ่งสวนใหญ

หนวย : ตัว 

 

หนวย : ตัว 
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จะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา จํานวน 102,397 ตัว รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 52,489 ตัว และ

จังหวัดปตตานี จํานวน 43,214 ตัว (ตารางที่ 1.25) 
 

ตารางที ่1.25 จํานวนโคเนื้อ ระหวางป 2557 – 2559 

จังหวัด/ป 2557 2558 2559 
ประเทศ 4,312,408 4,312,408 4,138,724 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 241,142 268,945 259,745 
นราธิวาส 49,961 54,144 52,489 
ปตตานี 47,368 50,588 43,214 
ยะลา 29,315 37,172 36,257 
สงขลา 93,311 99,035 102,397 
สตูล 21,187 28,006 25,388 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 2.2.4) แกะ 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีการเลี้ยงแกะเปนจํานวน 50,236 ตัว โดยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

เลี้ยงแกะท้ังหมด 18,177 ตัว คดิเปนรอยละ 36.18 ของจํานวนแกะทั้งประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเลี้ยงในจังหวัด

ปตตานี จํานวน 11,046 ตัว รองลงมาคือ จังหวัดยะลา จํานวน 3,767 ตัว และจังหวัดสงขลา จํานวน 1,208 

ตัว (ตารางท่ี 1.26) 
 

ตารางที ่1.26 จํานวนแกะ ระหวางป 2557 - 2559 

จังหวัด/ป 2557 2558 2559 
ประเทศ 43,901 49,448 50,236 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 21,130 21,279 18,177 
นราธิวาส 1,119 940 1,578 
ปตตานี 15,509 15,740 11,046 
ยะลา 2,632 2,790 3,767 
สงขลา 1,389 1,237 1,208 
สตูล 481 572 578 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

  

 2.2.5) สุกร  

 ในป 2559 ประเทศไทยมีการเลี้ยงสุกรเปนจํานวน 9,525,054 ตัว โดยในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนเลี้ยงสุกรทั้งหมด 131,665 ตัว คิดเปนรอยละ 1.38 ของจํานวนสุกรทั้งประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเลี้ยง

ในจังหวัดสงขลา จํานวน 109,641 ตัว รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จํานวน 7,591 ตัว และจังหวัดยะลา จํานวน 

6,188 ตัว (ตารางที่ 1.27) 
 

 

หนวย : ตัว 

หนวย : ตัว 
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ตารางที ่1.27 จํานวนสุกร ระหวางป 2557 - 2559 

จังหวัด/ป 2557 2558 2559 
ประเทศ 7,591,530 7,674,958 9,525,054 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 127,741 128,943 131,665 
นราธิวาส 4,884 4,926 5,754 
ปตตานี 8,823 8,942 2,491 
ยะลา 7,642 7,736 6,188 
สงขลา 101,657 102,508 109,641 
สตูล 4,735 4,831 7,591 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

  

 2.2.6) กระบือ 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีการเลี้ยงกระบือเปนจํานวน 845,119 ตัว โดยในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน มีการเลี้ยงกระบือทั้งหมด 9,712 ตัว คิดเปนรอยละ 1.15 ของจํานวนกระบือทั้งประเทศ ซึ่งสวน

ใหญจะเลี้ยงในจังหวัดสงขลา จํานวน 5,063 ตัว รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1,990 ตัว และ

จังหวัดยะลา จํานวน 1,284 ตัว (ตารางท่ี 1.28) 

 
ตารางที ่1.28 จํานวนกระบือ ระหวางป 2557 - 2559 

จังหวัด/ป 2557 2558 2559 
ประเทศ 840,424 888,431 845,119 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 8,327 8,713 9,712 
นราธิวาส 2,662 2,645 1,990 
ปตตานี 1,406 790 1,274 
ยะลา 350 1,085 1,284 
สงขลา 3,660 3,947 5,063 
สตูล 249 246 101 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

  

 2.3) ดานประมง 

 2.3.1) การประมงทะเล 

 กลุ มจั งหวัดภาคใตชายแดนมีอาณาเขตติดชายทะเล ท้ังฝ งอ าวไทยและฝ ง อันดามัน                     

มีเพียงจังหวัดยะลาเทานั้นที่อาณาเขตไมไดติดทะเล อีกทั้งจังหวัดภาคใตชายแดนยังอยูใกลแหลงทําการ

ประมงในอาวไทยและแหลงทําการประมงระหวางประเทศ ทําใหเรือประมงขนาดใหญและขนาดเล็กเขา

มาเทียบทาในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนยังมี

ทาเทียบเรือในความดูแลขององคการสะพานปลา 4 แหงประกอบดวย ทาเทียบเรือปตตานี ทาเทียบเรือ

สงขลา (ทาสะอาน) ทาเทียบเรือสตูล และทาเทียบเรือนราธิวาส ซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญสามารถเขา

เทียบทา 

หนวย : ตัว 

หนวย : ตัว 



 
 

 

บทที่ 1           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24   

 จังหวัดปตตานีมีปริมาณสัตวน้ําเค็มขึ้นทามากเปนอันดับหนึ่งในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน                 

ในป 2558 จํานวน 184.2 พันตัน คิดเปนรอยละ 18.17 ของปริมาณสัตวน้ําเค็มทั้งประเทศ (ตารางที่ 

1.29) 

 

ตารางที ่1.29 ปริมาณสัตวน้ําเค็มที่ข้ึนทา ป 2554 - 2558  
จังหวัด / ป  2554 2555 2556 2557 2558 

ประเทศ 1,221.7 1,267.4 1,280.5 1,187.8 1,013.4 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 354.3 399.8 383.2 349.5 329.3 
ปตตาน ี 177.8 208.5 224.0 204.4 184.2 
สงขลา  90.4 98.7 90.3 90.4 71.7 
นราธิวาส  21.5 17.8 14.0 14.1 13.0 
สตูล  64.6 74.8 54.9 40.6 60.4 

ที่มา : กรมประมง, 2558 

 

 เมื่อพิจารณามูลคาของสัตวน้ําเค็มขึ้นทา พบวา ในป 2558 จังหวัดปตตานีมีสัตวน้ําเค็มขึ้นทา              

มีมูลคามากเปนอันดับหนึ่งของประเทศ คิดเปนรอยละ 30.77 ของมูลคาสัตวน้ําเค็มขึ้นทาทั้งประเทศ        

โดยมูลคาสัตวน้ําเคม็ขึ้นทาของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนคิดเปน รอยละ 40.28 ของมูลคาสัตวน้ําเค็มข้ึน

ทาทั้งประเทศ (ตารางที่ 1.30) 

 

ตารางที ่1.30 มูลคาสัตวน้ําเคม็ที่ขึ้นทา ป 2554 - 2558  
จังหวัด/ป 2554 2555 2556 2557 2558 

ประเทศ 33.49 38.07 39.18 39.87 37.77 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 11.15 14.10 13.96 15.00 15.21 
ปตตาน ี 6.54 8.95 9.73 10.86 11.62 
สงขลา  2.11 2.34 2.12 2.18 1.62 
นราธิวาส  1.02 0.95 0.66 0.69 0.60 
สตูล  1.48 1.86 1.45 1.28 1.37 

ที่มา : กรมประมง, 2558 

 

 2.3.2) การเพาะเลี้ยงสัตวชายฝง 

 การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง สามารถสรางอาชีพใหกับเกษตรกรและอาชีพที่เก่ียวเนื่องอีกจํานวนมาก 

สัตวน้ําที่มีการเพาะเลี้ยงมากในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน คือ กุงทะเล ปลากะพง และปลากะรัง 

  (1) การเลี้ยงกุงทะเล ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีฟารมเลี้ยงกุง จํานวน 

10,891 ฟารม รวมเนื้อที่ 24,935.02 ไร พ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุงสวนใหญอยูในจังหวัดสงขลา จํานวน 10,304 

ไร รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จํานวน 8,324.09 ไร จังหวัดปตตานี จํานวน 2,310.33 ไร และจังหวัด

นราธิวาส จํานวน 121.5 ไร ซึ่งกุงที่ผลิตไดกวารอยละ 94 ของผลผลิตเปนกุงขาวแวนนาไม (ตารางท่ี 

1.31) 
 

หนวย : พันตัน 

หนวย : พันลานบาท 
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ตารางที ่1.31 จํานวนฟารม เนื้อที่การเลี้ยงและผลผลิต จําแนกตามชนิดกุง ป 2559 

จังหวัด จํานวน (ฟารม) เนื้อที ่(ไร) ผลผลิต(ตนั) 
รวม กุลาดํา แวนนาไม 

รวมกลุมจังหวัด 10,891 24,935.02 26,872.28 1,515.94 25,356.34 
สงขลา1 10,304 14,179.10 14,051.52 130.20 13,921.32 
ปตตานี2 123 2,310.33 2,613.03 189.57 2,423.46 
สตูล3 457 8,324.09 9,957.70 1,196.17 8,761.53 
นราธิวาส4 7 121.5 250.03 0 250.03 

ที่มา : 1สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา, 2559 
        2สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี, 2559 
        3สํานักงานประมงจังหวัดสตูล, 2559 
        4สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส, 2559 
 

  (2) การเลี้ยงปลาน้ํากรอย ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตขายแดนมีฟารมเลี้ยงปลา                  

น้ํากรอย จํานวน 11,286 ฟารม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 15,232.47 ไร สวนใหญใชวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง 

จํานวน 10,700 กระชัง และบอ จํานวน 586 บอ (ตารางที่ 1.32) 

 

ตารางที ่1.32 จํานวนฟารมและเนื้อที่การเลี้ยงปลาน้ํากรอย ป 2559 

จังหวัด จํานวนฟารม (ฟารม) เนื้อท่ี (ไร) 
รวม บอ กระชัง รวม บอ กระชัง 

รวมกลุมจังหวัด 11,286 586 10,700 15,232.47 2,031.17 171.62 
สงขลา1 9,573 397 9,176 14,613.13 1,428.13 131.85 
ปตตานี2 489 57 432 158.68 140.04 18.64 
สตูล3 768 132 636 457.13 463.00 21.13 
นราธิวาส4 456 0 456 3.53 0 3.53 

ที่มา : 1สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา, 2559 
        2สํานักงานประมงจังหวัดปตตานี, 2559 
        3สํานักงานประมงจังหวัดสตูล, 2559 
        4สํานักงานประมงจังหวัดนราธิวาส, 2559 
 

 3) ดานบริการและการคา 

 3.3.1) การทองเที่ยว 

  (1) จํานวนนักทองเที่ยว 

  ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีจํานวนนักทองเที่ยว 9,568,670 คน โดยเปน

นักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 6,008,585 คน หรือคิดเปนรอยละ 62.79 ของนักทองเท่ียวในกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน และเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 3,560,085 คน หรือคิดเปนรอยละ 37.21 

ของนักทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซึ่งสวนใหญทองเท่ียวในจังหวัดสงขลา จํานวน 6,665,224

คน รองลงมาคือ จังหวัดสตูล จํานวน 1,372,970 คน และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 647,394 คน 
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  สําหรับอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว ในป 2559 จํานวนนักทองเที่ยวของ

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปกอหนา โดยจังหวัดสตูลมีอัตรา

การเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดที่รอยละ 3.32 รองลงมาคือ จังหวัดปตตานี มีอัตราการเติบโต

ของจํานวนนักทองเที่ยวรอยละ 2.33 และจังหวัดสงขลามีอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว                       

รอยละ 2.15 (ตารางท่ี 1.33) 
 

ตารางที่ 1.33 จํานวนนักทองเที่ยวรายจังหวัด ระหวางป 2556 – 2559 
พ.ศ. จังหวัด สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส รวม 

25561 จํานวนนักทองเที่ยว 5,763,439 1,093,479 235,606 563,771 570,973 8,227,268 
ชาวไทย 3,551,191 991,843 233,755 115,650 215,718 5,108,157 
ชาวตางประเทศ 2,212,248 101,636 1,851 448,121 355,255 3,119,111 

Growth (%) 32.07 9.30 9.95 31.40 16.54 26.62 
25571 จํานวนนักทองเที่ยว 6,124,972 1,224,234 237,925 589,653 589,690 8,766,474 

ชาวไทย 3,831,735 1,086,358 236,039 122,740 218,209 5,495,081 
ชาวตางประเทศ 2,293,237 137,876 1,886 466,913 371,481 3,271,393 

Growth (%) 6.27 11.96 0.98 4.59 3.28 6.55 
25581 จํานวนนักทองเที่ยว 6,524,676 1,328,813 251,081 622,376 635,910 9,362,856 

ชาวไทย 4,038,146 1,177,657 248,978 130,007 238,792 5,833,580 
ชาวตางประเทศ 2,486,530 151,156 2,103 492,369 397,118 3,529,276 

Growth (%) 6.53 8.54 5.53 5.55 7.84 6.80 
25592 จํานวนนักทองเที่ยว 6,665,224 1,372,970 256,930 626,152 647,394 9,568,670 

ชาวไทย 4,160,814 1,216,070 254,641 131,932 245,128 6,008,585 
ชาวตางประเทศ 2,504,410 156,900 2,289 494,220 402,266 3,560,085 

Growth (%) 2.15 3.32 2.33 0.61 1.81 2.20 
ที่มา : 1 สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2558ก  
          2 กรมการทองเที่ยว, 2559  
 

  (2) รายไดจากการทองเที่ยว 

  ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีรายไดจากการทองเที่ยว 68,366 ลานบาท       

โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 37,607 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.01 ของรายได

จากการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 

30,759 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 44.99 ของรายไดจากการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

โดยจังหวัดสงขลามีรายไดจากการทองเท่ียวสูงสุด 54,337 ลานบาท รองลงมาคือ จังหวัดสตูล 7,560                  

ลานบาท และจังหวัดยะลา 2,886 ลานบาท 

  สําหรับอัตราการเติบโตของรายไดจากการทองเท่ียว ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีอัตราการเติบโตรอยละ 10.26 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยจังหวัดสงขลามีอัตราการเติบโตของ

รายไดจากการทองเที่ยวสูงสุดที่รอยละ 11.15 รองลงมาคือจังหวัดสตูล มีอัตราการเติบโตของรายไดจาก

การทองเที่ยวรอยละ 7.98 และจังหวัดยะลา มีอัตราการเติบโตของรายไดจากการทองเที่ ยว                       

รอยละ 5.76 (ตารางท่ี 1.34) 

 

หนวย : คน 
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ตารางที่ 1.34 รายไดจากการทองเที่ยวรายจังหวัด ระหวางป 2556 – 2559                                                                   
พ.ศ. จังหวัด สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส รวม 

25561 รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

37,276 5,905 778 2,420 2,208 48,587 

ชาวไทย 21,332 5,424 771 363 692 28,582 
ชาวตางประเทศ 15,943 481 7 2,058 1,516 20,005 

Growth (%) 39.60 10.75 4.71 37.58 3.23 32.48 
25571 รายไดจากการ

ทองเที่ยว 
42,825 6,288 786 2,520 2,332 54,751 

ชาวไทย 23,672 5,690 779 389 723 31,253 

ชาวตางประเทศ 19,153 598 7 2,131 1,609 23,498 

Growth (%) 14.89 6.49 1.03 4.13 5.62 12.69 

25581 รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

48,885 7,001 862 2,729 2,529 62,006 

ชาวไทย 26,841 6,327 853 434 812 35,267 

ชาวตางประเทศ 22,044 673 8 2,295 1,717 26,737 

Growth (%) 14.15 11.34 9.67 8.29 8.45 13.25 

25592 รายไดจากการ
ทองเที่ยว 

54,337 7,560 908  2,886  2,674  
68,366 

ชาวไทย 28,546  6,838  900 467  855  37,607 
ชาวตางประเทศ 25,790  721 8  2,419  1,819  30,759 

Growth (%) 11.15 7.98 5.44 5.76 5.74 10.26 
ที่มา : 1 สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558ก 
      2 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559 
 

   (3) การเขาพักของนักทองเที่ยว 

   ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีการเขาพักของนักทองเท่ียว 6,592,479 คน 

โดยเปนนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 3,388,530 คน คิดเปนรอยละ 51.40 ของการเขาพักจาก

นักทองเที่ยวทั้งหมด และเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จํานวน 3,203,949 คน คิดเปนรอยละ 

48.60 ของการเขาพักจากนักทองเที่ยวทั้งหมด โดยจังหวัดสงขลามีการเขาพักสูงสุด 4,451,785 คน 

รองลงมาคือ จังหวัดสตูล 742,406 คน และจังหวัดนราธิวาส 588,449 คน 

   สําหรับอัตราการเติบโตของการเขาพักของนักทองเที่ยว ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีอัตราการเติบโตรอยละ 1.86 เมื่อเทียบกับปกอหนา โดยจังหวัดสตูลมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่

รอยละ 4.07 รองลงมาคือ จังหวัดปตตานี มีอัตราการเติบโตรอยละ 2.12 และจังหวัดสงขลา มีอัตราการ

เติบโตรอยละ 1.75 ระยะเวลาพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว ในป 2559 นักทองเที่ยวสวนใหญมีระยะเวลา

พักประมาณ 1-2 วัน (ตารางที่ 1.35) 

 

 

 

 

หนวย : ลานบาท 
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ตารางที่ 1.35 จํานวนผูเขาพักแรมและระยะพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวระหวางป 2556 – 2559  
พ.ศ. จังหวัด สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส รวม 

25561 

จํานวนผูเขาพัก (คน) 3,747,047 598,560 205,103 524,992 513,242      5,588,944  
ชาวไทย 1,820,272 534,346 203,464 105,732 189,932      2,853,746  
ชาวตงประเทศ 1,926,775 64,214 1,639 419,260 323,310      2,735,198  
Growth (%) 47.74 21.42 13.94 36.33 17.54 38.65 

ระยะเวลาพักเฉลี่ย (วัน) 2.50 2.97 2.35 2.19 2.19  

25571 

จํานวนผูเขาพัก (คน) 4,019,400 651,547 209,099 552,190 537,517      5,969,753  
ชาวไทย 1,952,710 571,811 207,423 113,357 194,829      3,040,130  
ชาวตางประเทศ 2,066,690 79,736 1,676 438,833 342,688      2,929,623  
Growth (%) 7.27 8.85 1.95 5.18 4.73 6.81 

ระยะเวลาพักเฉลี่ย (วัน) 2.61 2.87 2.30 2.12 2.19  

25581 

จํานวนผูเขาพัก (คน) 4,375,200 713,371 220,291 583,010 580,123      6,471,995  

ชาวไทย 2,124,558 625,354 218,417 120,279 212,522      3,301,130  

ชาวตางประเทศ 2,250,642 88,017 1,874 462,731 367,601      3,170,865  

Growth (%) 8.85 9.49 5.35 5.58 7.93 8.41 

ระยะเวลาพักเฉลี่ย (วัน) 2.60 2.80 2.27 2.07 2.11  

25592 

จํานวนผูเขาพัก (คน) 4,451,785  742,406  224,953  584,886  588,449  6,592,479 
ชาวไทย 2,176,660  650,306  223,034  122,335  216,195  3,388,530 
ชาวตางประเทศ 2,275,125  92,100  1,919  462,551  372,254  3,203,949 
Growth (%) 1.75 4.07 2.12 0.32 1.44 1.86 

ระยะเวลาพักเฉลี่ย (วัน) 1.70 1.74 1.43 1.56 1.34    

   ที่มา : 1 สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2558ก 
          2 กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา, 2559 
 

  (4) การทองเที่ยวที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  

   การทองเที่ยวที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน สามารถจําแนกได 3 รูปแบบ

หลักๆ คือ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรหรือเยี่ยมชมศาสนสถาน โดยในแตละจังหวัดจะมีสถานที่ทองเท่ียวในการดึงดูดนักทองเที่ยว

ที่หลากหลาย เชน จังหวัดนราธิวาส มีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ไดแก อุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี                   

ศาลเจาแมโตะโมะ ฯลฯ จังหวัดปตตานี มีสถานท่ีทองเที่ยวสาํคัญ ไดแก วัดชางไห ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 

ฯลฯ จังหวัดยะลา มีสถานที่ทองเท่ียวสําคัญ ไดแก ปาฮาลา – บาลา อําเภอเบตง ฯลฯ จังหวัดสงขลา                     

มีสถานที่ทองเที่ยวท่ีสําคัญ ไดแก ตัวเมืองเกาสงขลา หาดสมิหลา ฯลฯ และจังหวัดสตูลมีสถานที่ทองเที่ยว

สําคัญ ไดแก เกาะตะรุเตา เกาะไข เกาะหินงาม เกาะลิเปะ ฯลฯ (ตารางท่ี 1.36) 
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ตารางที่ 1.36 การทองเที่ยวที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

จังหวัด 
รูปแบบการทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม/ ชุมชน เชิงธรรมชาต ิ เชิงประวัติศาสตร/ ศาสน
สถาน 

นราธิวาส - งานแหเจาแมโตะโมะ 
- ดานสุไหง โก-ลก 

- ชายหาดนราทัศน 
- เกาะยาว 
- ศูนยวิจัยและศึกษาธรรมชาติปา

พรุสิรินธร 
- น้ําตกฉัตรวาริน 
- อุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาด ี
- เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา 
- อุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขา

ตันหยง 

- พุทธอุทยานเขากง 
- มัสยิด 300 ป (มัสยิดวาด ี
- ฮูเซ็น) 
- ตําหนักทักษิณราชนิเวศน 
- วัดชลธาราสิงเห 
- ศาลเจาแมโตะโมะ 

ปตตานี - เมืองโบราณยะรัง เมือง
เกากรือเซะ-บานา 

- วังเกาสมัย 7 หัวเมือง 
- จิตรกรรมบนเรือกอและ 

- หาดตะโละกาโปร  
- หาดแฆแฆ 
- แหลมตาชี 
- อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว 

- วัดชางไห 
- ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว 
- มัสยิดกรือเซะ 
- มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 

ยะลา - ส วน ส า ธ า ร ณ ะ ส น า ม
ชางเผือก 

- อําเภอเบตง 
- ไมดอกเมืองหนาว 
- นกนางแอนเบตง 
- หมูบานซาไก 

- สวนขวัญเมือง 
- น้ําตกบูเกะปโล น้ําตกตะวันรัศมี 
- ถ้ําคนโท ถ้ําศิลป 
- เข่ือนบางลาง 
- ปาฮาลา – บาลา 
- บอน้ํารอนเบตง 

- พระพุทธไสยาสน วัดคูหา 
ภิมุข 

- พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธ
ธรรมประกาศ 

- มัสยิดกลางจังหวัดยะลา 

สงขลา - ชุมชนสทิงหมอ 
- เกาะยอ 
- ตลาดนํ้าคลองแห 
- ตลาดริมน้ําคลองแดน 
- ง า น ป ร ะ เ พ ณี  เ ช น 

ประเพณีแหผาขึ้นเขากุฏ 
ประเพณีตายายยาน 

- ทะเลและชายหาด เชน หาดสมิ
หลา แหลมสนออน  หาดเกาเสง 
เขาตังกวน หาดสะกอม  

- น้ํ าตก เชน น้ํ าตกโตนงาชาง 
น้ําตกบริพตัร 

- อุทยานนกน้ําคูขุด 

- วัดพระเจดียงาม วัดพะโคะ 
วัดจะทิ้งพระ วัดชัยมงคล 

- ยานเมืองเกาสงขลา  
- สถาบันทักษิณศึกษา 
- อุ โมงคประวัติศาสตร เขา
น้ําคาง 

สตูล - ชุมชนทองเที่ยวบานหัว
ทาง 

- ชุมชนทองเท่ียวบานเกตร ี
- ชุมชนทองเท่ียวบานภูผา

เพชร 
- ชุมชนทองเท่ียวบานตํามะ

ลัง 
- ชุมชนทองเทียวบานโคก

พยอม 

- เกาะ เชน เกาะตะรุเตา เกาะไข 
เกาะหินงาม เกาะหลีเปะ เกาะ
เภตรา เกาะอาดัง-ราว ี

- ถ้ํา เชน ถ้ําพญาบังสา ถ้ําจระเข 
ถ้ําวังกลาง ถ้ําภูผาเพชร 

- น้ําตก เชน น้ําตกลูดู น้ําตก 
โละโปะ  

- น้ําตกวังสายทอง  
- อุทยานธรณีโลก (Global 

geopark) 

- มัสยดิกลางจังหวัดสตลู วัด
ชนาธิปเฉลิม 

- เขาโตะหยงกง 
- ตึกแถวถนนบุรีวานิช แหลง
โบราณคดีเขาโตะพญาวังและ
เขาโตะนางดํา 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสตูล 
(คฤหาสกกูเด็น)  
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3.3.2) การคาชายแดน 

ประเทศไทยมีการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ประเทศมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว 

และกัมพูชา ในป 2559 มีมูลคาการคาชายแดนรวม 1,013,389.20 ลานบาท การคาชายแดนกับประเทศ

มาเลเซียมีมูลคาสูงที่สุด คือ 501,419.87 ลานบาท รองลงมาเปน สปป.ลาว 202,906.79 ลานบาท 

ประเทศเมียนมา 187,964.53 และประเทศกัมพูชา 121,098.01 ลานบาท ตามลําดับ (ภาพที่ 1.9) 

 

 
ภาพที่ 1.9 มูลคาการคาไทย - มาเลเซียของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ, 2560 

 

 ทั้งนี้ การคาชายแดนกับประเทศมาเลเซียสวนใหญรอยละ 98 จะผานจังหวัดสงขลาซึ่งมีมูลคา

การคาชายแดน 492,862.86 ลานบาท รองลงมาเปนจังหวัดนราธิวาส 4,736.97 ลานบาท จังหวัดยะลา 

2,780.06 ลานบาท จังหวัดสตูล 1,004.80 ลานบาท และจังหวัดปตตานี 35.16 ลานบาท  

โดยการคาชายแดนกับประเทศมาเลเซียผานดานทั้ง 9 ดาน มีบทบาทการพัฒนาในพ้ืนที่ของกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน ในฐานะเปนจุดเชื่อมโยงพ้ืนที่ (Connectivity) เขาสูการเปนกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะมีบทบาทแตกตางกันในแตละพื้นที่ดังนี้ 

1. ดานศุลกากร 

   ปาดังเบซาร 

เชื่อมโยงการการคมนาคมขนสงสินคาคอนเทนเนอรและการ

เดินทางโดยรถไฟ 

2. ดานศุลกากรสะเดา เชื่อมโยงการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกและการเดินทางทาง

รถยนตของนักทองเที่ยว 

3. ดานบานประกอบ เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนแหงใหม 

4. ดานศุลกากรวังประจัน เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางชุมชนชายแดน 

5. ดานศุลกากรตํามะลัง เชื่อมโยงการทองเที่ยวและการคมนาคมขนสงทางทะเลชายฝง

อันดามันไปยังทาเรือของมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 

486.3

250.5 235.7

501.4

258.3 243.2
186.1

105.8 80.3

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0
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มูลคา (พันลานบาท)

รวม สงออก นําเขา
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6. ดานศุลกากรเบตง เชื่อมโยงเศรษฐกิจเมืองเบตง ดานการทองเท่ียว การบริการ 

และการคากับประเทศมาเลเซีย  

7. ดานบูเกะตา เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางถนนและจะมีบทบาทเปน

ศูนยกลางการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนดานตะวันออก

ของไทยและมาเลเซีย 

8. ดานศุลกากรตากใบ เชื่อมโยงการขนสงสินคาและการเดินทางทางน้ําระหวางเมือง

ชายแดน ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาใหเปนการเชื่อมโยงทางถนน

โดยกอสรางสะพานขามแมน้ําโก-ลก 

9. ดานศุลกากร 

    สุไหงโก-ลก 

เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางถนนและรถไฟ และการเดินทาง

ของนักทองเที่ยวระหวางเมืองชายแดน 

 

มูลคาการคาชายแดนของทั้ง 9 ดาน มีความแตกตางกันอยางมาก โดยในป 2559 ดานศุลกากร

สะเดา มีมูลคาการคาชายแดนสูงสุดอยูที่ 332,992 ลานบาท รองลงมาเปนดานศุลกากรปาดังเบซาร 

159,046 ลานบาท และดานศุลกากรสุไหงโก-ลก 3,179 ลานบาท สวนจังหวัดปตตานี มีมูลคาการคา

ชายแดนเพียงเล็กนอย และมีการนําเขาแตไมมีการสงออก จนกระทั่งในป 2559 จึงมีแนวโนมการคา 

คึกคักขึ้น (จากเดิมมีมูลคาเพียง 2-3 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเปน 35 ลานบาท) และป 2560 ไตรมาสแรก มีการ

สงออกกวา 47 ลานบาท ซึ่งในอดีตดานนี้มีแตการนําเขาเทานั้น (ตารางท่ี 1.37) 
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ตารางที่ 1.37 มูลคาการคาชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายดาน) ป 2558-2560  

ดาน 
2558 2559 2560 (มกราคม-เมษายน) 

รวม สงออก นําเขา ดุลการคา รวม สงออก นําเขา ดุลการคา รวม สงออก % YoY นําเขา % YoY ดุลการคา 

สะเดา 324,934.02 143,474.24 181,459.78 -37,985.55 332,992.60 147,495.00 185,497.60 -38,002.60 110,780.42 52,273.89 6.61 58,506.53 -7.20 -6,232.64 

บานประกอบ 495.80 495.45 0.35 495.10 823.59 821.49 2.10 819.39 531.54 343.45 109.24 158.09 157,990.00 215.36 

ปาดังเบซาร 154.617.66 102,763.62 51,854.04 50,909.58 159,046.67 105,699.97 53,346.70 52,353.27 70,850.81 50,878.98 61.38 19,971.83 21.82 30,907.15 

สุไหง โก-ลก 2,890.79 790.98 2,099.81 -1,308.83 3,179.71 535.96 2,643.75 -2,107.79 1,078.77 191.32 -7.14 887.45 -10.33 -696.13 

เบตง 2,642.26 2,535.92 106.34 2,429.58 2,780.06 2,675.31 104.75 2,570.56 1,370.36 1,332.14 71.50 35.22 22.03 1,293.92 

ตากใบ 358.62 335.62 23.00 312.62 1,557.27 870.92 686.35 184.57 353.90 232.04 109.08 121.86 1,192.26 110.18 

วังประจัน 113.61 0.26 113.35 -113.09 253.60 0.75 252.85 -252.10 125.98 0.38 -22.45 125.60 79.56 -125.22 

สตูล 199.40 148.46 50.94 97.52 751.20 164.92 586.28 -421.36 899.20 466.86 922.25 432.34 2,337.09 34.52 

ปตตานี 2.60 0.00 2.60 -2.60 35.16 0.00 35.16 -35.16 79.18 47.11 - 32.07 402.66 15.04 

รวม 486,254.76 250,544.54 253,710.22 14,834.32 501,419.87 258,264.33 243,155.54 15,108.79 186,070.17 105,796.16 29.21 80,274.01 -0.36 25,522.15 

หมายเหตุ : % YoY คือ รอยละเปรียบเทียบกับป 2559  
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ, 2560 
 

หนวย:ลานบาท 
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สําหรับสินคาสงออกไปยังประเทศมาเลเซียที่มีมูลคาสงออกสูงสุด ไดแก ยางพาราซึ่งมีมูลคาการ

สงออก 78,521.60 ลานบาท รองลงมาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณฯ 29,622.01 ลานบาท                        

และไมแปรรูป 22,072.03 ลานบาท (ตารางที่ 1.38) 

 

ตารางที่ 1.38 มูลคาการสงออกสินคาผานชายแดนไทย-มาเลเซีย ป 2558-2560     หนวย:ลานบาท  

ลําดับ รายการสินคา 2558 2559 
2559 2560 

% YoY 
(มกราคม-เมษายน) 

1 ยางพารา 80,238.56 78,521.60 23,248.70 43,132.59 85.53 

2 เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณฯ 27,246.35 29,622.01 10,828.92 9,295.21 -14.16 

3 ผลิตภัณฑยาง 0.00 0.00 0.00 8,822.06 - 

4 ไมแปรรูป 16,506.91 22,072.03 6,832.81 7,162.14 4.28 

5 รถยนตอุปกรณ และสวนประกอบ 9,067.81 9,502.53 2,847.95 2,703.94 -5.06 

6 เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบฯ 4,591.55 6,817.86 2,033.67 2,157.26 6.08 

7 ถุงมือยาง 5,358.81 5,175.47 1,456.49 1,757.54 20.67 

8 แผงวงจรไฟฟา 4,353.40 4,857.46 1,473.69 1,689.55 14.65 

9 มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา 5,990.94 5,801.20 1,983.24 1,602.54 -19.20 

10 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 4,270.85 4,007.94 1,197.36 1,523.50 27.24 

รวม 10 อันดับ 157,631.18 166,378.10 51,902.83 79,846.33 53.84 

อื่นๆ 92,913.36 78,217.11 29,975.20 25,949.83 -13.43 

มูลคารวม 250,544.54 258,264.33 81,878.03 105,796.16 29.21 

 หมายเหตุ : % YoY คือ รอยละเปรียบเทียบกับป 2559  
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ, 2560 

 

 

 ดานสินคานําเขาที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มีมูลคาการนําเขา 

25,457.25 ลานบาท รองลงมาคือ สื่อบันเทิงขอมูล ภาพ เสียง 23,942.87 ลานบาท และเทปแมเหล็ก                  

จานแมเหล็กสําหรับคอมพิวเตอร 23,571.85 ลานบาท (ตารางที่ 1.39) 
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ตารางที่ 1.39 มูลคาการนําเขาสินคาผานชายแดนไทย-มาเลเซีย ป 2558-2560      หนวย:ลานบาท  

ลําดับ รายการสินคา 2558 2559 
2559 2560 

% YoY 
(มกราคม-เมษายน) 

1 เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 24,327.75 25,457.23 8,598.49 8,935.71 3.92 

2 เ ทป แ ม เ ห ล็ ก  จ าน แ ม เ หล็ ก สํ า ห รั บ

คอมพิวเตอร 

21,826.51 23,571.85 7,399.39 8,712.32 17.74 

3 เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมฯ 15,259.14 18,373.85 4,396.29 7,882.38 79.30 

4 สื่อบันเทิงขอมูล ภาพ เสียง 23,383.09 23,942.87 8,758.61 6,957.73 -20.56 

5 สวนประกอบคอมพิวเตอร 22,764.90 23,057.36 8,153.24 6,172.57 -24.29 

6 แผงวงจรไฟฟา 12,075.31 11,623.21 4,048.21 3,273.14 -19.15 

7 เครื่องจักรไฟฟาอื่นๆ และสวนประกอบ 8,714.66 5,938.51 1,681.45 3,171.47 88.62 

8 สวนประกอบและอุปกรณรวมทั้งโครงรถฯ 6,325.68 5,874.08 2,125.03 2,313.77 8.88 

9 เครื่องปรับอากาศ 2,512.43 3,416.43 1,743.15 2,137.19 22.61 

10 อุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกัน

วงจรไฟฟา 

7,674.72 10,044.13 3,030.23 2,057.01 -32.12 

รวม 10 อันดับ 144,864.19 151,299.42 49,934.09 51,613.29 3.36 

อื่นๆ 90,846.03 91,856.12 30,632.52 28,660.72 -6.44 

มูลคารวม 235,710.22 243,155.54 80,566.61 80,274.01 -.036 

     หมายเหตุ : % YoY คือ รอยละเปรยีบเทียบกับป 2559 

 ที่มา : กรมการคาตางประเทศ, 2560 

 

  3.4) ดานอุตสาหกรรม 

  3.4.1) มูลคาผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรม 

  ในป 2558 ประเทศไทยมีมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม 3,777,341 ลานบาท ซึ่งขยายตัวจาก       

ปกอนหนารอยละ 2.89 โดยเปนมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมจากภาคใต 127,131 ลานบาท หรือ                

คิดเปนรอยละ 3.37 ของมูลคาอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งชะลอตัวจากปกอนหนารอยละ 2.65 สําหรับกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดนมีมูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 55,418 ลานบาท โดยจังหวัดสงขลามีมูลคา

อุตสาหกรรมสูงสุดท่ี 45,467 ลานบาท รองลงมาจังหวัดปตตานี 3,367 ลานบาท และจังหวัดยะลา 2,657 

ลานบาท (ตารางท่ี 1.40) 
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ตารางที่ 1.40 ผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจําป    หนวย : ลานบาท 

พื้นที่ / ป 2554 2555 2556 2557 2558 

ประเทศ 3,294,345 3,473,818 3,583,866 3,671,381 3,777,341 

Growth (%) -1.90 5.45 3.17 2.44 2.89 

ภาคใต 150,746 138,791 129,615 123,850 127,131 

Growth (%) 15.86 -7.93 -6.61 -4.45 -2.65 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 68,546 63,382 57,565 54,168 55,418 

Growth (%) 17.30 -7.53 -9.18 -5.90 2.31 

สงขลา 51,099 47,128 44,477 44,064 45,467 

Growth (%) 17.08 -7.77 -5.63 -0.93 3.18 

สตูล 3,898 3,564 2,919 2,403 2,268 

Growth (%) 17.82 -8.58 -18.10 -17.67 -5.62 

ปตตาน ี 6,141 6,838 5,505 3,117 3,367 

Growth (%) 11.14 11.35 -19.50 -43.37 8.00 

ยะลา 3,972 3,424 3,037 2,825 2,657 

Growth (%) 25.34 -13.80 -11.32 -6.96 -5.95 

นราธิวาส 3,435 2,428 1,628 1,758 1,659 

Growth (%) 23.09 -29.31 -32.95 7.98 -5.63 

    ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต, 2558 

 

 ทั้งนี้ในป 2559 จังหวัดสงขลามีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 1,999 โรงงาน ปรับลดลงจากปกอน

หนาซึ่งมีจํานวนโรงงาน 2,280 โรงงาน โดยมีการจางแรงงาน 67,151 คน และลงทุน 75,684 ลานบาท 

(ตารางท่ี 1.41) ซึ่งเปนการอนุมัติสงเสริมการลงทุน 15 โครงการ จํานวนเงินทุน 4,214.36 ลานบาท จังหวัด

ปตตานีมี 890 โรงงาน มีการจางแรงงาน 8,903 คน และลงทุน 5,126 ลานบาท ซึง่เปนการอนุมัติสงเสริมการ

ลงทุน 2 โครงการ จํานวนเงินทุน 229 ลานบาท และจังหวัดยะลามี 331 โรงงาน มีการจางแรงงาน 6,640 

คน และลงทุน 9,494 ลานบาท ซึ่งเปนการอนุมัติสงเสริมการลงทุน 1 โครงการ จํานวนเงินทุน 161 ลานบาท 

(ตารางท่ี 1.42) 
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ตารางที่ 1.41 จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  

จังหวัด 

2558 2559 ป 2560 (ขอมูล ณ วันที ่15 มิถุนายน) 

จํานวน

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

จํานวน

แรงงาน 

(คน) 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

จํานวน

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

จํานวน

แรงงาน 

(คน) 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

จํานวน

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

จํานวน

แรงงาน 

(คน) 

เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

สงขลา 2,280 69,300 79,398.15 1,999 67,151 75,684.00 1,849 62,458 70,215.07 

สตูล 303 4,447 3,449.59 319 4,787 4,333.00 272 4,243 2,255.11 

ปตตานี 882 8,692 4,942.78 890 8,903 5,126.00 875 8,754 4,155.25 

ยะลา 326 5,973 4,769.64 331 6,640 9,494.00 315 6,602 8,957.63 

นราธิวาส 419 3,483 3,039.63 419 3,494 3,230.00 410 3,584 3,235.31 

รวม 4,210 91,895 95,600.00 3,958 90,975 97,867.00 3,721 85,641 88,818.37 

หมายเหตุ: ขอมูลนี้ไมรวมถึง โรงงานที่ยังไมแจงประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลกิประกอบ 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560  

 

ตารางที่ 1.42 การอนุมัติสงเสริมการลงทุนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

  จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ลานบาท) จางงานคนไทย (คน) 

  2558 2559 Growth(%)  2558 2559 Growth(%) 2558 2559 Growth(%) 

ภาคใต 101 85 -15.84 38,432.69 29,400.16 -23.50 10,255 7,763 -24.30 

ภาคใตฝงอาวไทย 46 36 -27.78 8,874.29 18,103.80 50.98 2,735 3,635 24.76 

ภาคใตฝงอันดามัน 24 31 22.58 10,247.00 6692.00 -53.12 3,671 1,673 -119.43 

ภาคใตชายแดน 31 18 -41.94 19,311.40 4,604.36 -76.16 3,849 2,455 -36.22 

สงขลา 25 15 -40.00 18,134.70 4,214.36 -76.76 3,633 2,387 -34.30 

สตูล 2 0 -100.00 936.00 0.00 -100.00 121 0 -100.00 

ปตตานี 2 2 0.00 81.00 229.00 182.72 34 36 5.88 

ยะลา 1 1 0.00 79.70 161.00 102.01 26 32 23.08 

นราธิวาส 1 0 -100.00 80.00 0.00 -100.00 35 0 -100.00 

ที่มา: สํานักคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2559  

 

 1.1.2.2 สภาพสังคม 

 1) ประชากร    

 1.1) จํานวนประชากร 

 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 3,756,531 คน แยกเปนประชากรชาย 

1,851,053 คน และประชากรหญิง 1,905,478 คน สวนใหญรอยละ 70.99 นับถือศาสนาอิสลาม               

รอยละ 28.10 นับถือศาสนาพุทธ และอีกรอยละ 0.91 นับถือศาสนาอ่ืนๆ (คริสต/ ฮินดู) ซึ่งประชากรที่

อาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส โดยมีประชากรรวม 2.02 ลานคน สวนใหญรอยละ 

83 นับถือศาสนาอิสลาม ทําใหพื้นที่ 3 จังหวัด มีเอกลักษณทางสังคมและวิถีประชาชนที่แตกตางจากพ้ืนที่

สวนอื่นๆ ของประเทศ รายละเอียดดังนี ้(ตารางท่ี 1.43) 
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ตารางที่ 1.43 จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2560 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
เพศ จํานวนประชากรรวม 

(คน) ชาย หญิง 

นราธิวาส 391,640 400,056 791,696 

ปตตาน ี 348,093 354,881 702,974 

ยะลา 260,698 263,625 524,323 

สงขลา 692,524 726,833 1,419,357 

สตูล 158,098 160,083 318,181 

รวม 1,851,053 1,905,478 3,756,531 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2560 

 

 1.2) โครงสรางประชากร 

 ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีประชากรสวนใหญอยูในชวงอายุ 15 – 59 ป คิดเปน

รอยละ 63.57 ของประชากรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน รองลงมีประชากรชวงอายุ 0 – 14 ป                 

คิดเปนรอยละ 24.41 และอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 12.02 โดยจังหวัดสงขลามีสัดสวนประชากร

ชวงอายุ 15 – 59 ป และ 60 ปขึ้นไป มากกวาจังหวัดอื่นๆ ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน คิดเปนรอยละ 

65.91 และ 13.80 ตามลําดับ ในขณะที่มีสัดสวนประชากรอายุระหวาง 0 – 14 ปนอยกวาจังหวัดอ่ืนๆ     

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน อยูที่รอยละ 20.29 (ตารางท่ี 1.44) 

 

ตารางที่ 1.44 โครงสรางอายุประชากรและขนาดครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ป จังหวัด 
สัดสวนโครงสรางประชากร (รอยละ) 

0-14 ป 15-59 ป 60 ปขึ้นไป 

2556 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 25.53 63.18 11.29 

ปตตานี 27.47 61.03 11.50 

ยะลา 27.23 61.84 10.93 

นราธิวาส 26.84 62.81 10.35 

สงขลา 21.52 65.50 12.99 

สตูล 24.61 64.73 10.67 

2557 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 25.31 63.16 11.53 

ปตตานี 27.20 61.17 11.63 

ยะลา 27.03 61.81 11.17 

นราธิวาส 26.57 62.88 10.55 

สงขลา 21.30 65.35 13.36 

สตูล 24.44 64.59 10.97 
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ตารางที่ 1.44 (ตอ) 

พ.ศ. จังหวัด 
สัดสวนโครงสรางประชากร (รอยละ) 

0-14 ป 15-59 ป 60 ปขึ้นไป 

2558 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 25.02 63.24 11.73 

ปตตานี 26.98 61.30 11.72 

ยะลา 26.77 61.92 11.31 

นราธิวาส 26.20 63.10 10.70 

สงขลา 20.99 65.29 13.72 

สตูล 24.16 64.61 11.23 

2559 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 24.41 63.57 12.02 

ปตตานี 26.38 61.35 12.27 

ยะลา 26.18 62.44 11.38 

นราธิวาส 25.49 63.26 11.25 

สงขลา 20.29 65.91 13.80 

สตูล 23.70 64.90 11.40 

ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมการปกครอง, 2559 

 

 1.3) อัตราการเพ่ิมประชากร 

 ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีการเกิดจํานวน 58,406 คน ปรับลดลงจากปกอนหนา 

โดยสวนใหญเปนเพศชาย 30,044 คน และเพศหญิง 28,362 คน ซึ่งจังหวัดสงขลามีการเกิดสูงสุดจํานวน 

19,941 คน รองลงมาจังหวัดนราธิวาสมีการเกิด 12,443 คน จังหวัดปตตานีมีการเกิด 11,369 คน จังหวัด

ยะลา มีการเกิด 10,524 คน และจังหวัดสตูลมีการเกิด 4,129 คน (ตารางท่ี 1.45) 

 

ตารางที่ 1.45 จํานวนการเกิด จําแนกตามเพศในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 

จังหวัด 
2557 2558 2559 

ชาย หญิง รวม (คน) ชาย หญิง รวม (คน) ชาย หญิง รวม (คน) 

รวม  32,841 30,604 63,445 31,282 29,835 61,117 30,044 28,362 58,406 

สงขลา 11,555 10,793 22,348 10,882 10,374 21,256 10,303 9,638 19,941 

สตูล 2,532 2,300 4,832 2,378 2,161 4,539 2,123 2,006 4,129 

ปตตานี 6,080 5,772 11,852 6,001 5,709 11,710 5,745 5,624 11,369 

ยะลา 5,769 5,339 11,108 5,590 5,329 10,919 5,514 5,010 10,524 

นราธิวาส 6,905 6,400 13,305 6,431 6,262 12,693 6,359 6,084 12,443 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2559 

 

 1.4) จํานวนครัวเรือน 

 ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีจํานวนครัวเรือน 1,353.9 พันครัวเรือน ปรับเพ่ิมขึ้นจาก

ปกอนหนา โดยจังหวัดสงขลามีจํานวนครัวเรือนมากที่สุด 496.7 พันครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 36.69 

ของจํานวนครัวเรือนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน รองลงมาจังหวัดนราธิวาส มีจํานวนครัวเรือน 165                 
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พันครัวเรือน จังหวัดปตตานีจํานวน 158 พันครัวเรือน จังหวัดยะลาจํานวน 118.5 พันครัวเรือน และ

จังหวัดสตูลจํานวน 74.2 ครัวเรือน (ตารางท่ี 1.46) 
 

ตารางที ่1.46 จํานวนครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2555 - 2558          หนวย : พันครัวเรือน 
รายการ 2555 2556 2557 2558 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 1,370.2 1,386.6 1,319.2 1,353.9 

สงขลา 426.4 431.4 463.4 496.7 

สตูล 79.5 80.5 74.0 74.2 

ปตตานี 171.1 173.3 153.0 158.0 

ยะลา 127.9 129.4 123.1 118.5 

นราธิวาส 192.2 194.8 169.0 165.0 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2558ข   

 

 1.5) ความหนาแนนประชากร 

 ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ (ตร.กม.) อยูที่ 194.61 

ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา โดยมีการขยายตัวของจํานวนประชากรเมื่อเทียบกับป 2558 อยูที่รอยละ 0.72                  

ซึ่งจังหวัดปตตานีมีความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่มากที่สุดอยูที่ 361.25 รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา                

มีความหนาแนนของประชากรอยูที่ 191.70 จังหวัดนราธิวาส มีความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนที่อยูที่ 

176.45 จังหวัดสตูล มีความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนที่อยูท่ี 128.12 และจังหวัดยะลามีความหนาแนนของ

ประชากรตอพื้นที่อยูที ่115.52 (ตารางท่ี 1.47) 
 

ตารางที่ 1.47 ความหนาแนประชากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 

กลุม

จังหวัด

ภาคใต

ชายแดน 

พื้นที่  

(ตร.กม.) 

ประชากร (พันคน) 
ความหนาแนนของประชากร  

ตอ ตร.กม. 

การขยายตัวของ

จํานวน

ประชากรป 

2559 เทียบกบั

ป 2558 (%) 

 

2557 

 

2558 

 

2559 

 

2557 

 

2558 

 

2559 

รวม 20,809.730 3,686,872 3,721,744 3,747,973 191.14 193.10 194.61 0.72 

สงขลา 7,393.889 1,401,303 1,410,577 1,417,440 189.53 190.78 191.70 0.48 

สตูล 2,478.977 312,673 315,923 317,612 126.13 127.44 128.12 0.53 

ปตตานี 1,940.356 686,186 694,023 700,961 353.64 357.68 361.25 0.99 

ยะลา 4,521.078 511,911 518,139 522,279 113.23 114.61 115.52 0.79 

นราธิวาส 4,475.430 774,799 783,082 789,681 173.13 174.98 176.45 0.83 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2559 

 

 1.6) สัดสวนประชากร 

 ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีสัดสวนประชากรมากที่สุดในภาคใต โดยมีสัดสวน

ประชากรอยูที่รอยละ 40.12 รองลงมาคือ กลุมภาคใตฝงอาวไทยมีสัดสวนประชากรรอยละ 38.93 และกลุม
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ภาคใตฝงอันดามันมีสัดสวนประชากรรอยละ 20.95 โดยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จังหวัดสงขลามี

สัดสวนประชากรมากที่สุดรอยละ 15.17 รองลงมาจังหวัดนราธิวาส มีสัดสวนประชากรรอยละ 8.45 จังหวัด

ปตตานี มีสัดสวนประชากรรอยละ 7.50 จังหวัดยะลา มีสัดสวนประชากรรอยละ 5.59 และจังหวัดสตูล                   

มีสัดสวนประชากรรอยละ 3.40 (ตารางที่ 1.48) 

 

ตารางที ่1.48 สัดสวนประชากรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 – 2559              

กลุมจังหวัดฯ/จังหวัด 2557 2558 2559 

ภาคใต 100.00 100.00 100.00 

กลุมภาคใตฝงอาวไทย 39.19 39.05 38.93 

กลุมภาคใตฝงอันดามัน 20.77 20.89 20.95 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 40.04 40.06 40.12 

สงขลา 15.22 15.18 15.17 

สตูล 3.40 3.40 3.40 

ปตตานี 7.45 7.47 7.50 

ยะลา 5.56 5.58 5.59 

นราธิวาส 8.41 8.43 8.45 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2559 

 

 2) แรงงาน 

 2.1) จํานวนประชากรวัยแรงงาน (ประชากรอายุ 15-60 ป) 

 จํานวนประชากรวัยแรงงานซึ่งมีชวงอายุระหวาง 15 – 60 ป ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน          

ในป 2559 มีจํานวน 2,733,390 คน คิดเปนรอยละ 37.63 ของประชากรวัยแรงงานภาคใต โดยจังหวัด

สงขลามีประชากรวัยแรงงานมากท่ีสุด 1,231,032 คน รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส 504,924 คน 

จังหวัดปตตานี 457,889 คน จังหวัดยะลา 327,820 คน และจังหวัดสตูล 211,725 คน (ตารางที่ 1.49) 

 

ตารางที่ 1.49 จํานวนประชากรวัยแรงงานของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 
หนวย : คน 

กลุมจังหวัดฯ/จังหวัด 2557 2558 2559 

ภาคใต 7,137,019 7,199,987 7,262,916 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 2,689,090 2,711,197 2,733,390 

ปตตานี 450,541 454,181 457,889 

ยะลา 227,859 325,304 327,820 

นราธิวาส 497,351 501,079 504,924 

สงขลา 1,210,013 1,220,584 1,231,032 

สตูล 208,349 210,049 211,725 

ที่มา: สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2559 

หนวย : รอยละ 
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 2.2) อัตราการวางงาน 

 ในป 2559 ประเทศไทยมีอัตราการวางงานที่รอยละ 0.99 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา                      

โดยภาคใตมีอัตราการวางงานท่ีรอยละ 1.36 สูงกวาอัตราการวางงานของประเทศ ทั้งนี้กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีอัตราการวางงานที่รอยละ 1.68 ซึ่งจังหวัดสงขลาจะมีอัตราการวางงานสูงสุดที่รอยละ 2.30 

รองลงมาคือ จังหวัดปตตานีมีอัตราการวางงานรอยละ 1.98 จังหวัดนราธิวาสมีอัตราการวางงานรอยละ 

1.74 จังหวัดสตูลมีอัตราการวางงานรอยละ 1.33 และจังหวัดยะลามีอัตราการวางงานรอยละ 1.03                    

(ตารางท่ี 1.50) 

 

ตารางที ่1.50 อัตราการวางงานของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557 - 2559 
หนวย : รอยละ 

ระดบัของขอมลู/ป 2557 2558 2559 

ประเทศ 0.84 0.88 0.99 

ภาคใต 1.17 1.10 1.36 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 1.72 1.52 1.68 

ปตตานี  1.75 2.02 1.98 

ยะลา 1.93 1.48 1.03 

นราธิวาส 2.21 1.64 1.74 

สงขลา 1.61 1.30 2.30 

สตูล 0.89 1.55 1.33 

ที่มา: สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2559 

 

 3) ความยากจน 

 3.1) เสนความยากจน (Poverty line) 

 ในป 2558 ประเทศไทยมีเสนความยากจนอยูท่ี 2,644 บาทตอคนตอเดือน ซึ่งปรับตัวลดลงจากป

กอนหนา โดยภาคใตมีเสนความยากจนอยูที่ 2,724 บาทตอคนตอเดือน สูงกวาเสนความยากจน

ระดับประเทศ ในขณะที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีเสนความยากจนท่ี 2,653 บาทตอคนตอเดือน                   

ซึ่งจังหวัดสงขลา มีระดับเสนความยากจนสูงสุดที่ 2,907 บาทตอคนตอเดือน รองลงมาคือ จังหวัดยะลามี

เสนความยากจน 2,770 บาทตอคนตอเดือน จังหวัดสตูลมีเสนความยากจน 2,569 บาทตอคนตอเดือน 

จังหวัดนราธิวาสมีเสนความยากจน 5,528 บาทตอคนตอเดือน และจังหวัดปตตานีมีเสนความยากจน 

2,492 บาทตอคนตอเดือน (ตารางที่ 1.51) 
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ตารางที ่1.51 เสนความยากจนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 
หนวย : บาท/คน/เดือน 

ระดบัของขอมลู/ป 2556 2557 2558 

ประเทศ 2,572 2,647 2,644 

ภาคใต 2,651 2,735 2,724 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 2,548 2,670 2,653 

สงขลา 2,795 2,922 2,907 
สตูล 2,496 2,587 2,569 
ปตตานี 2,380 2,508 2,492 
ยะลา 2,677 2,803 2,770 
นราธิวาส 2,391 2,531 2,528 

ที่มา : สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม, 2558 

 

 3.2) จํานวนและสัดสวนคนจน 

 ในป 2558 ประเทศไทยมีคนจนจํานวน 4,847 พันคน คิดเปนรอยละ 7.21 ปรับลดลงจากป            

กอนหนา โดยภาคใตมีคนจนจํานวน 909 พันคน คิดเปนรอยละ 9.92 ในขณะที่กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีคนจนจํานวน 499.1 พันคน คิดเปนรอยละ 17.05 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวาระดับประเทศและ

ภูมิภาค ทั้งนี้จังหวัดปตตานีมีจํานวนคนจนมากที่สุด อยูที่ 218 พันคน คิดเปนรอยละ 34.91 รองลงมา

จังหวัดนราธิวาสมีคนจนจํานวน 133.8 พันคน คิดเปนรอยละ 19.50 จังหวัดยะลามีคนจนจํานวน 93.4 

พันคน คิดเปนรอยละ 21.04 จังหวัดสงขลามีคนจนจํานวน 32.3 พันคน คิดเปนรอยละ 2.11 และจังหวัด

สตูลมีคนจนจําวนวน 21.6 พันคน คิดเปนรอยละ 7.71 (ตารางที่ 1.52) 
 

ตารางที่ 1.52 จํานวนและสัดสวนคนจนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 
ระดบัของ
ขอมูล/ป 

2556  2557  2558 

จํานวน (พันคน) รอยละ จํานวน (พันคน) รอยละ จํานวน (พันคน) รอยละ 

ประเทศ 7,305.1 10.94 7,057.4 10.53 4,847.0 7.21 
ภาคใต 991.5 10.96 1,254.8 13.79 909.0 9.92 
กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน 

606.7 20.35 806.3 25.98 499.1 17.05 

สงขลา 22.6 1.49 90.4 5.94 32.3 2.11 
สตูล 14.1 5.10 19.1 6.87 21.6 7.71 
ปตตานี 231.4 37.44 243.4 39.15 218.0 34.91 
ยะลา 98.6 22.42 145.1 32.83 93.4 21.04 
นราธิวาส 240.0 35.31 308.3 45.13 133.8 19.5 

ที่มา : สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม, 2559 
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 3.3) จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน 

 ในป 2558 ครัวเรือนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 522,109 บาท โดย

จังหวัดสงขลามีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยสูงสุดที่ 172,272 บาท รองลงมาคือ จังหวัดสตูลมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 

145,458 บาท จังหวัดปตตานีมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 141,540 บาท จังหวัดนราธิวาสมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 

40,567 บาทและจังหวัดยะลามีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 22,272 บาท (ตารางที่ 1.53) 
 

ตารางที่ 1.53 จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  
หนวย : บาท 

ระดบัของขอมลู/ป 2552 2554 2556  2558  
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 425,720 393,714 506,746 522,109 
สงขลา 115,079 107,472 161,526 172,272 
สตูล 183,123 101,355 155,314 145,458 
ปตตานี 82,370 83,777 109,103 141,540 
ยะลา 18,902 60,167 35,829 22,272 
นราธิวาส 26,246 40,943 44,974 40,567 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2558ก 

 

 4) สถาบันครอบครัว 

 4.1) จํานวนครัวเรือนการหยาราง 

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีครัวเรือนหยารางจํานวน 3,593 ครัวเรือน คิดเปน             

รอยละ 29.15 ของครัวเรือนหยารางในภาคใต ซึ่งปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาที่มีครัวเรือนหยารางจํานวน 

3,556 ครัวเรือน หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 1.04 โดยจังหวัดสงขลามีครัวเรือนหยารางมาก

ที่สุดจํานวน 2,300 ครัวเรือน รองลงมาคือ จังหวัดยะลา จํานวน 361 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส                    

จํานวน332 ครัวเรือน จังหวัดปตตานี จํานวน 302 ครัวเรือน และจังหวัดสตูล จํานวน 298 ครัวเรือน 

(ตารางท่ี 1.54) 

 

ตารางที่ 1.54 จํานวนครัวเรือนการหยารางของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2559 
หนวย : ครัวเรือน 

กลุมจังหวัดฯ/จังหวัด/ป 2556 2557 2558 2559 
ภาคใต 10,496 11,154 12,306 12,328 
กลุมภาคใตฝงอาวไทย 4,644 4,854 5,526 5,358 
กลุมภาคใตฝงอันดามัน 2,963 3,128 3,224 3,377 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 2,889 3,172 3,556 3,593 
สงขลา 1,810 2,013 2,266 2,300 
สตูล 298 282 307 298 
ปตตานี 255 284 311 302 
ยะลา 301 304 329 361 
นราธิวาส 225 289 343 332 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2559 
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 5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 5.1) คดีที่เก่ียวกับชีวิต รางกาย ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีการรับแจงคดีเก่ียวกับชีวิต รางกาย จํานวน 1,550 คดี 

โดยดําเนินการจับคุม จํานวน 629 คดี หรือคิดเปนรอยละ 40.58 ของคดีที่รับแจง ทั้งนี้คดีเกี่ยวกับชีวิต 

รางกาย มีการรับแจงและการจับคุมลดลงจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 13.17 และ 8.84 ตามลําดับ   

โดยจังหวัดสงขลามีการรับแจง มากที่สุดจํานวน 564 คดี และดําเนินการจับคุม 330 คดี รองลงมาคือ 

จังหวัดนราธิวาส รับแจง 306 คดี ดําเนินการจับคุม 76 คดี จังหวัดปตตานี รับแจง 283 คดี ดําเนินการ 

จับคุม 104 คดี จังหวัดยะลา รับแจง 283 คดี ดําเนินการจับคุม 58 คดี และจังหวัดสตูล รับแจง 114 คดี 

ดําเนินการจับคุม 61 คด ี(ตารางที่ 1.55) 
 

ตารางที่ 1.55 จํานวนการรับแจงและจับกุมกลุมคดีที่เก่ียวกับชีวิต รางกาย ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
                 หนวย : คด ี

จังหวัด/กลุม
จังหวัดฯ 

2556 2557 2558 

รับแจง  จับ  รับแจง  จับ  รับแจง  จับ  
ภาคใต 4,905 2,724 4,645 2,544 3,297 2,444 
กลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน 1,859 647 1,785 690 

 
1,550 

 
629 

สงขลา 615 371 657 459 564 330 
สตูล 108 74 120 61 114 61 
ปตตานี 392 66 362 62 283 104 
ยะลา 301 62 332 54 283 58 
นราธิวาส 443 74 314 54 306 76 

ที่มา : สํานกังานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 

  

 5.2) คดีที่เก่ียวกับประทุษรายตอทรัพย ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 ดานการประทุษรายตอทรัพย พบวา ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีการรับแจงคดี

เก่ียวกับการประทุษรายตอทรัพย จํานวน 3,642 คดี โดยดําเนินการจับคุม จํานวน 1,554 คดี หรือคิดเปน

รอยละ 42.67 ของคดีที่รับแจง ทั้งนี้คดีเก่ียวกับประทุษรายตอทรัพย มีการรับแจงชะลอตัวจากปกอนหนา 

หรือลดลงรอยละ 6.83 ขณะที่การจับคุมเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา รอยละ 7.69 โดยจังหวัดสงขลามีการรับ

แจงมากที่สุดจํานวน 1,405 คดี และดําเนินการจับคุม 827 คดี รองลงมาคือ จังหวัดยะลา รับแจง 708 

คดี ดําเนินการจับคุม 164 คดี จังหวัดนราธิวาส รับแจง 699 คดี ดําเนินการจับคุม 185 คดี จังหวัด

ปตตานี รับแจง 571 คดี ดําเนินการจับคุม 247 คดี และจังหวัดสตูล รับแจง 259 คดี ดําเนินการจับคุม 

131 คด ี(ตารางที่ 1.56) 
 

 

 

 



 

 

บทที่ 1           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45  

ตารางที่ 1.56 จํานวนการรับแจงและจับกุมกลุมคดีประทุษรายตอทรัพย ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
                 หนวย : คด ี

จังหวัด/กลุม
จังหวัดฯ 

2556 2557 2558 
รับแจง  จับ  รับแจง  จับ  รับแจง  จับ  

ภาคใต 8,333 3,865 8,490 3,950 5,952 2,991 
กลุมจังหวัด 3,480 1,286 3,909 1,443 3,642 1,554 
สงขลา 1,440 663 1,306 796 1,405 827 
สตูล 196 116 246 142 259 131 
ปตตานี 560 159 693 170 571 247 
ยะลา 609 150 917 160 708 164 
นราธิวาส 675 198 747 175 699 185 

ที่มา : สํานกังานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 

  

 5.3) คดีที่เก่ียวกับกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 ดานกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ พบวา ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีการรับ

แจงกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ จํานวน 652 คดี โดยดําเนินการจับคุม จํานวน 272 คดี หรือ              

คิดเปนรอยละ 41.72 ของคดีที่รับแจง ทั้งนี้คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ มีการรับแจงชะลอตัวจากป

กอนหนา หรือลดลงรอยละ 12.84 ขณะที่การจับคุมเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา รอยละ 5.84 โดยจังหวัด

สงขลามีการรับแจงมากที่สุดจํานวน 198 คดี และดําเนินการจับคุม 122 คดี รองลงมาคือ จังหวัด

นราธิวาส รับแจง 153 คดี ดําเนินการจับคุม 47 คดี จังหวัดปตตานี รับแจง 140 คดี ดําเนินการจับคุม 53 

คดี จังหวัดยะลา รับแจง 130 คดี ดําเนินการจับคุม 47 คดี และจังหวัดสตูล รับแจง 31 คดี ดําเนินการ  

จับคุม 20 คด ี(ตารางที่ 1.57) 

 

ตารางที่ 1.57 จํานวนการรับแจงและจับกุมกลุมคดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
หนวย : คด ี

จังหวัด/กลุม

จังหวัดฯ 

2556 2557 2558 

รับแจง  จับ  รับแจง  จับ  รับแจง  จับ  

ภาคใต 1,644 731 1,443 709 444 347 

กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 
861 226 748 257 652 272 

สงขลา 190 108 203 146 198 122 

สตูล 33 19 30 19 31 20 

ปตตานี 260 41 209 37 140 53 

ยะลา 168 27 164 27 130 30 

นราธิวาส 210 31 142 28 153 47 

ที่มา : สํานกังานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 
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 5.4) สถานการณปญหายาเสพติดในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 5.4.1) สถานการณปญหาการลักลอบนําเขา-การลักลอบสงออกยาเสพติด ในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 

  (1) การลักลอบนําเขายาเสพติด  

  จากขอมูลการจับกุมและขอมูลการขาวในชวงเดือนมกราคม– พฤศจิกายน 2559 พบวา 

มีการลักลอบนําเขายาเสพติดอยางตอเนื่อง ซึ่งรูปแบบการลักลอบนําเขายังคงเปนรูปแบบการลักลอบ

นําเขามาพรอมตัวบุคคลและการซุกซอนในยานพาหนะ เพ่ือนํามาแบงจําหนายใหกับลูกคาในพื้นท่ีภาคใต

ตอนลาง โดยพื้นที่ท่ีมีการลักลอบนําเขายาเสพติดและสามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดอยางตอเนื่อง 

สวนใหญยังคงเปนพื้นที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย ไดแก อําเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

  ยาเสพติดที่มีการลักลอบนําเขา ไดแก พืชกระทอม น้ํากระทอมและยาไอซ โดยพืช

กระทอมมีการลักลอบนําเขาจากประเทศมาเลเซีย โดยนักคาชาวไทย ซึ่งสวนใหญเปนนักคาจาก 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต นักคาจากจังหวัดสงขลา และนักคาจากจังหวัดสตูล ในรูปแบบการซุกซอนในชองลับ

ภายในรถยนตและยางอะไหลภายในรถยนตที่ใชขับขี่ สวนยาไอซและน้ํากระทอม จะมีการลักลอบนําเขา

จากประเทศมาเลเซีย สวนใหญเปนการลักลอบนําเขามาเสพหรือจําหนายในลักษณะของนักคารายยอย 

ซึ่งมักจะนําเขามาในพ้ืนท่ีชายแดนที่ยังคงมีสถานบริการและสถานบันเทิงจํานวนมาก เชน อําเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

  ชองทางการลักลอบนําเขา และสามารถจับกุมผูกระทําความผิดไดอยางตอเนื่องในชวง

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 ไดแก  

- ดานศุลกากรสะเดา ดานตรวจคนเขาเมืองปาดังเบซาร อ.สะเดา จ.สงขลา  

- ดานศุลกากรบานประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา  

- ดานศุลกากรสุไหงโกลก ดานตรวจคนเขาเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  

- ดานศุลกากรเบตง จุดตรวจพรมแดนเบตง ดานตรวจคนเขาเมืองเบตง จ.ยะลา  

- จุดตรวจคนยาเสพติด บ.กาแปะฮูลู ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา  

- จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อ.ควนโดน จ.สตูล  

- ถนนสายวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล  

- ชองทางธรรมชาติที่อําเภอชายแดนตางๆ เชน อ.ควนโดน จ.สตูล อ.สะเดา  

จ.สงขลา อ.นาทวี จ.สงขลา อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

 (2) การลักลอบสงออกยาเสพติด  

  จากขอมูลการจับกุมและขอมูลการขาวในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 พบวา 

มีการลักลอบสงออกยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบานของไทย ไดแก ประเทศมาเลเซีย โดยยาเสพติดที่

มีการลักลอบสงออกไปยังประเทศมาเลเซีย ไดแก กัญชาแหง ยาบา ไอซและเฮโรอีน โดยนักคาชาวไทย

และนักคาชาวมาเลเซีย ซึ่งรูปแบบการลักลอบสงออกยังคงเปนรูปแบบการลักลอบสงออกมาพรอมตัว
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บุคคลและการซุกซอนในยานพาหนะ โดยพ้ืนท่ีที่มีการลักลอบสงออกยาเสพติดและสามารถจับกุม

ผูกระทําความผิดไดอยางตอเนื่อง สวนใหญยังคงเปนพ้ืนที่ชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับประเทศ

มาเลเซีย ไดแก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 5.4.2) การแพรระบาดยาเสพติด  

ในพ้ืนที ่7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ยาเสพติดมีการแพรระบาดครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ซึ่งจากขอมูลการ

จับกุมและขอมูลการขาวในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 พบวา ยังคงมีการลักลอบนํายาเสพติดจาก

พ้ืนที่อ่ืนๆ มายังภาคใตตอนลาง เชน กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตตอนบน       

ซึ่งรูปแบบการลักลอบนําเขามีทั้งการนําเขามาพรอมตัวบุคคล การลําเลียงขนสงมาทางรถโดยสาร รถไฟ                   

การซุกซอนภายในรถยนตสวนบุคคล การลักลอบสงยาเสพติดและยาประเภทตางๆ ซึ่งมีการนํามาใชในทางท่ี

ผิดมาในรูปแบบของสินคาทางขนสงของเอกชนทั่วไปและทางรูปแบบของพัสดุสิ่งของท่ีฝากสงทางไปรษณีย

แบบปกติ 

ยาเสพติดท่ีลักลอบลําเลียงเขามาในพื้นที่ ไดแก กัญชาแหง ยาบา ไอซ เฮโรอีน พืชกระทอม ยาแกไอ 

อัลปราโซแลมและยาประเภทตางๆ ซึ่งมีการนํามาใชในทางที่ผิด เชน ทรามาดอล โคลนาซีแพมอิริมิน 5

 จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดทุกขอหาทุกตัวยา ในชวงเดือนมกราคม– พฤศจิกายน 2559 มีการ

จับกุมรวม 24,318 คดี ผูตองหา 27,535 คน ซึ่งลดลงจากชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558 ที่มีการ

จับกุมรวม 25,580 คดี ผูตองหา 29,711 คน ลดลงรอยละ 4.93 จังหวัดสงขลายังคงเปนจังหวัดที่มีการจับกุม

มากท่ีสุด จํานวน 7,559 คดี ผูตองหา 9,203 คน รอยละ 60.02 เปนคดีพืชกระทอม อันดับ 2 ไดแก จังหวัด

ปตตานี มีการจับกุม 3,596 คดี ผูตองหา 3,909 คน รอยละ 52.56 เปนคดีพืชกระทอม อันดับ 3 ไดแก 

จั งหวัดนราธิวาส มีการจับกุม 3,252 คดี  ผู ตองหา 3,548 คน รอยละ 44.94 เปนคดีพืชกระทอม                

(ตารางท่ี 1.58) 

 

ตารางที่ 1.58 จํานวนการจับกุมคดียาเสพติดทุกขอหาทุกตัวยา  
                  หนวย : คดี 

เวลา/สถิตกิารจับกุม อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3 อันดบั 4 อันดบั 5 

มกราคม – พฤศจิกายน 2558 

 

สงขลา 

7,730  

นราธิวาส 

3,468  

ปตตาน ี

3,377  

สตูล 

2,906  

ยะลา 

2,304  

มกราคม – พฤศจิกายน 2559 สงขลา 

7,559  

ปตตาน ี

3,596  

นราธิวาส 

3,252  

ยะลา 

2,899 คดี 

สตูล 

2,739  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, 2559 

 

 ยาเสพติดที่มีการแพรระบาดในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ในชวงเดือนมกราคม -พฤศจิกายน 2559 ยังคงมี

หลายตัวยา แตตัวยาหลักซึ่งมีการแพรระบาดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก พืชกระทอม คิดเปนรอยละ 

57.99 ยาบา คิดเปนรอยละ 29.36 และไอซ คิดเปนรอยละ 5.98 และเมื่อมีการพิจารณาจากสถิติการ

จับกุมคดียาเสพติดแยกตามชนิดยาเสพติด ระหวางเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2558 และชวงเดือน

มกราคม – พฤศจิกายน 2559 พบวา พืชกระทอม และยาอี มีแนวโนมการแพรระบาดเพ่ิมขึ้น สวนยาบา 
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สารระเหย ไอซ กัญชาสด เฮโรอีน อัลปราโซแลม คีตามีน ยาแกไอและกัญชาแหง มีแนวโนมการ                      

แพรระบาดลดลง (ตารางท่ี 1.59) 
 

ตารางที่ 1.59 ยาเสพติดที่มีการแพรระบาด 
จังหวัด/ตวัยาหลัก อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3 
สงขลา  พืชกระทอม (รอยละ 60.02)  ยาบา (รอยละ 19.81)  ไอซ (รอยละ 13.27)  

สตูล  พืชกระทอม (รอยละ 61.42)  ยาบา (รอยละ 28.06)  กัญชาแหง (รอยละ 5.08)  

ปตตานี  พืชกระทอม (รอยละ 52.56)  ยาบา (รอยละ 42.49)  เฮโรอีน (รอยละ 1.93)  

ยะลา  พืชกระทอม (รอยละ 55.31)  ยาบา (รอยละ 30.81)  ไอซ (รอยละ 5.61)  

นราธิวาส  พืชกระทอม (รอยละ 44.94)  ยาบา (รอยละ 42.66)  เฮโรอีน (รอยละ 4.11)  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, 2559 

  

 5.4.3) ขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติด  

 ชนิดยาเสพติดที่มีผูเขารับการบําบัดรักษามากที่สุด ไดแก ยาบา รองลงมา คือ พืชกระทอม ไอซ 

กัญชาแหง และเฮโรอีน โดยในชวงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 มีผูเขารับการบําบัดรักษาทั้งสิ้น 

6,090 คน มากกวารอยละ 94 เปนเพศชาย และเมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดสงขลา มีผูเขา

รับบําบัดรักษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.10 รองลงมาไดแก จังหวัดปตตานี รอยละ 11.86 และจังหวัด

นราธิวาส รอยละ 10.72 โดยสวนใหญมากกวารอยละ 46 จะเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ และ

เปนกลุมผูติดสูงถึงรอยละ 44.61 กลุมผูเขารับการบําบัดรักษารายใหมจะมีมากกวารายเกาประมาณ                    

2 เทา สวนสาเหตุของการเขามายุงเก่ียวกับ ยาเสพติด ยังคงเปนสาเหตุจากอยากลองและเพื่อนชวนและ

สาเหตุของการเขารับการบําบัดรักษา ไดแก บังคับบําบัดตาม พ.ร.บ. อยากเลิก ตองโทษ และมีปญหาทาง

จิตใจ ท้ังนี้ กลุมผูเขารับการบําบัดรักษามากที่สุดจะเปนกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งมีอายุระหวาง 15-24 ป 

คิดเปนรอยละ 41.17 ของผูเขารับการบําบัดรักษาทั้งหมด (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, 2559) 

  

 6) สาธารณสุข 

 6.1) จํานวนสถานบริการสาธารณสุข 

 การใหบริการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่ มีจํานวนสถานพยาบาลทั้งสิ้น 1,340 แหง จําแนกเปน

โรงพยาบาล 80 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 537 แหง ศูนยบริการสาธารณสุข 89 แหง และ

คลีนิกรวมทุกประเภท 634 แหง เมื่อพิจารณาจากจํานวนบุคลากรรวมท้ังหมด พบวา มีแพทยจํานวน  

1,196 คน ทันตแพทย 292 คน เภสัชกร 375 คน และพยาบาล 6,206 คน โดยจังหวัดสงขลามีจํานวน

สถานพยาบาลมากท่ีสุด กลาวคือ มีโรงพยาบาลของรัฐบาล 36 แหง ทั้งนี้เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีที่มีจํานวน

ประชากรอยูอาศัยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถใหบริการไปยังเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ใกลเคียงได                

อีกดวย 
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   - จังหวัดสงขลา  มี จํ านวนสถานพยาบาลรวม 617 แห ง  จํ านวนเตี ย ง               

       3,613 เตียง  

   - จังหวัดสตูล   มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 117 แหง จํานวนเตียง 254 เตียง  

   - จังหวัดปตตานี  มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 234 แหง จํานวนเตียง 825 เตียง  

   - จังหวัดยะลา  มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 183 แหง จํานวนเตียง 967 เตียง  

   - จังหวัดนราธิวาส  มีจํานวนสถานพยาบาลรวม 189 แหง จํานวนเตียง 760 เตียง 

 6.2) สัดสวนบุคลากรทางการแพทย (แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ) 

 ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีแพทยจํานวน 904 คน ปรับลดลงจากปกอนหนาซึ่ง     

อยูที่ 911 คน หรือลดลงรอยละ 0.77 โดยคิดเปนสัดสวนตอประชากร 3,958 คน ทั้งนี้จังหวัดสงขลามี

จํานวนแพทยมากที่สุด อยูท่ี 436 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 3,225 คน รองลงมาคือ จังหวัด

นราธิวาสมีแพทย 143 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 5,382 คน จังหวัดยะลามีแพทย 140 คน คิดเปน

สัดสวนตอประชากร 3,202 คน จังหวัดปตตานีมีแพทย 112 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 6,172 คน 

และจังหวัดสตูลมีแพทย 73 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 4,302 คน (ตารางท่ี 1.60) 

 

ตารางที่ 1.60 จํานวนและสัดสวนแพทยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 
หนวย : คน 

จังหวัด/กลุมจังหวัดฯ 

2556 2557 2558 

จํานวน 
สัดสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 1,381 2,630 911 4,007 904 3,958 

สงขลา 799 1,732 409 3,414 436 3,225 

สตูล 76 4,050 80 3,853 73 4,302 

ปตตานี 163 4,142 128 5,400 112 6,172 

ยะลา 180 2,797 142 3,478 140 3,202 

นราธิวาส 163 4,673 152 5,005 143 5,382 

ที่มา : สํานกัพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม, 2558  

 

 ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีทันตแพทยจํานวน 268 คน เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาซึ่งอยู

ที่ 249 คน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.63 โดยคิดเปนสัดสวนตอประชากร 13,350 คน ทั้งนี้จังหวัดสงขลามี

จํานวนทันตแพทยมากที่สุด อยูที่ 102 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 13,786 รองลงมาคือ จังหวัด

ปตตานีมีทันตแพทย 50 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 13,825 คน จังหวัดนราธิวาสมีทันตแพทย 41 

คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 18,772 คน จังหวัดยะลามีทันตแพทย 39 คน คิดเปนสัดสวนตอ

ประชากร 11,490 คน และจังหวัดสตูลมีทันตแพทย 36 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 8,726 คน 

(ตารางท่ี 1.61) 
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ตารางที่ 1.61 จํานวนและสัดสวนทันตแพทยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556 - 2558 
หนวย : คน 

จังหวัด/กลุมจังหวัดฯ 

2556 2557 2558 

จํานวน 
สัดสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 393 9,243 249 14,600 268 13,350 

สงขลา 213 6,499 96 14,546 102 13,786 

สตูล 33 9,328 37 8,331 36 8,726 

ปตตานี 56 12,058 43 6,075 50 13,825 

ยะลา 51 9,872 33 14,964 39 11,490 

นราธิวาส 40 19,044 40 19,029 41 18,772 

ที่มา : สํานกัพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม, 2558 

 

 ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีเภสัชกรจํานวน 450 คน เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนาซึ่งอยูที่ 

419 คน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.40 โดยคิดเปนสัดสวนตอประชากร 7,950 คน ทั้งนี้จังหวัดสงขลามีจํานวน

เภสัชกรมากที่สุด อยูที่ 163 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 8,627 รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาสมี            

เภสัชกร 90 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 8,552 คน จังหวัดปตตานีมีเภสัชกร 83 คน คิดเปนสัดสวน

ตอประชากร 8,328 คน จังหวัดยะลามีเภสัชกร 64 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 7,004 คน และ

จังหวัดสตูลมีเภสัชกร 50 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร 6,543 คน (ตารางที่ 1.62) 

 

ตารางที่ 1.62 จํานวนและสัดสวนเภสัชกรในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
   หนวย : คน 

จังหวัด/กลุมจังหวัดฯ 

2556 2557 2558 

จํานวน 
สัดสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 
จํานวน 

สัดสวนตอ

ประชากร 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 538 6,752 419 8,712 450 7,950 

สงขลา 257 5,386 159 8,783 163 8,627 

สตูล 42 7,329 47 6,559 50 6,543 

ปตตานี 77 8,769 70 9,875 83 8,328 

ยะลา 83 6,066 62 7,965 64 7,004 

นราธิวาส 79 9,643 81 9,392 90 8,552 

ที่มา : สํานกัพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม, 2558 

 

  

 

 

 

 



 

 

บทที่ 1           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

51  

 7) การศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 8 (ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล)               

มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบทั้งในและนอกสังกัด โดยกระทรวงศึกษาธิการ 5 หนวยงาน ประกอบดวย                      

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน              

(3) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (5) สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี 5 

หนวยงาน ประกอบดวย (1) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2) สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง

สาธารณสุข (3) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (4) สถาบันการพลศึกษา 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ (5) สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

จํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย ในปการศึกษา 2559 มีขอมูลพื้นฐาน

ทางการศึกษาโดยภาพรวมดังนี ้(ขอมูลสารสนเทศของสํานักงานศึกษาธิการภาค 8, 2559) 

- สถานศึกษา ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนรวมทุกสังกัด มีจํานวน 6,595 แหง 

- นักเรียน/นักศึกษา ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนรวมทุกสังกัด มีจํานวน 1,144,274 

คน 

- ครู/อาจารย ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนรวมทุกสังกัด มีจํานวน 103,880 คน 

7.1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร 

ในป 2559 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ป ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

อยูที่ 9.16 ป สูงกวาระดับประเทศและภาคใตซึ่งอยูที่ 8.92 และ 9.15 ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามจํานวน

ปการศึกษาเฉลี่ยปรับลดลงจากปกอนหนาซึ่งอยูที่ 9.62 ป ท้ังนี้จังหวัดสงขลามีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย

สูงสุดที่ 9.80 ป รองลงมาคือ จังหวัดยะลาและสตูลมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 9.40 ป เทากัน จังหวัด

ปตตานีมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 9 ป และจังหวัดนราธิวาสมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 8.20 ป (ตารางท่ี 

1.63) 

 

ตารางที่ 1.63 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ป ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
หนวย : ป 

ระดบัของขอมลู/ป 2555 2556 2557 2558 2559 

ประเทศ 8.80 8.77 8.91 9.43 8.92 

ภาคใต 8.95 9.04 9.24 9.74 9.15 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 8.93 9.00 9.26 9.62 9.16 

สงขลา 10.07 10.00 10.10 11.40 9.80 

สตูล 9.25 9.10 9.10 9.20 9.40 

ปตตานี  8.45 8.90 9.10 9.90 9.00 

ยะลา 8.92 8.70 9.20 9.40 9.40 

นราธิวาส 7.94 8.30 8.80 8.20 8.20 

ที่มา : สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม, 2559 
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 7.2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ในป 2558 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยจังหวัดสงขลามีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่  46.18 คะแนน                     

ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 3.21 คะแนน รองลงมาคือ จังหวัดสตูลมีคะแนนเฉลี่ย 42.62 คะแนน                    

ปรับเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 2.90 คะแนน จังหวัดนราธิวาสมีคะแนนเฉลี่ย 37.62 คะแนน ปรับเพ่ิมขึน้จาก

ปกอนหนา 0.65 คะแนน จังหวัดยะลามีคะแนนเฉลี่ย 36.83 ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 3.23 คะแนน 

และจังหวัดปตตานีมีคะแนนเฉลี่ย 35.39 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 1.24 คะแนน 

 สําหรับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่                    

3 ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยจังหวัดสงขลามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 39.23 คะแนน ปรับเพิ่มข้ึน

จากปกอนหนา 2.62 คะแนน รองลงมาคือ จังหวัดสตูลมีคะแนนเฉลี่ย 37.03 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากป

กอนหนา 4.39 คะแนน จังหวัดปตตานีมีคะแนนเฉลี่ย 35.71 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 0.91 

คะแนน จังหวัดยะลามีคะแนนเฉลี่ย 33.24 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 1.82 คะแนน และจังหวัด

นราธิวาสมีคะแนนเฉลี่ย 32.19 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 1.02 คะแนน 

 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน โดยจังหวัดสงขลามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 36.99 คะแนน ปรับเพิ่มขึ้นจากป             

กอนหนา 1.81 คะแนน รองลงมาคือ จังหวัดสตูลมีคะแนนเฉลี่ย 33.23 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอน

หนา 2.33 คะแนน จังหวัดยะลามีคะแนนเฉลี่ย 29.52 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 2.23 คะแนน 

จังหวัดนราธิวาสมีคะแนนเฉลี่ย 28.63 คะแนน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 1.10 คะแนน และจังหวัด

ปตตานีมีคะแนนเฉลี่ย 28.57 คะแนน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 1.87 คะแนน (ตารางท่ี 1.64) 

 

ตารางที่ 1.64 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6   

มัธยมศกึษาปที่ 3 และ 6 ปการศึกษา 2557 และ 2558 

จังหวัด/ป

การศึกษา 

คะแนน O-NET รวม 5 วิชา 

(ป.6) 

คะแนน O-NET รวม 5 วิชา 

(ม. 3) 

คะแนน O-NET รวม 5 วิชา 

(ม. 6) 

2557 2558 ผลตาง 2557 2558 ผลตาง 2557 2558 ผลตาง 

สงขลา 42.97 46.18 3.21 36.61 39.23 2.62 35.18 36.99 1.81 

สตูล 39.72 42.62 2.90 32.64 37.03 4.39 30.90 33.23 2.33 

ปตตาน ี 34.15 35.39 1.24 34.80 35.71 0.91 26.70 28.57 1.87 

นราธิวาส 36.97 37.62 0.65 31.17 32.19 1.02 26.82 28.63 1.10 

ยะลา 33.60 36.83 3.23 31.42 33.24 1.82 27.29 29.52 2.23 

ที่มา: สํานักงานศึกษาธกิารภาค 8, 2559 

 

 ทั้งนี้กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนยังเปนศูนยกลางการศึกษา มีสาขาวิชาที่หลากหลายทางดานสาย

สามัญ สายอาชีพ และศาสนา ทั้งระดับอาชีวะ ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด โดยสถานศึกษา
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ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีจํานวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา 26 แหง สถานศึกษาสายสามัญ 366 

แหง สถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญ จํานวน 198 แหง สถานศึกษาสอนศาสนาอยางเดียว 

532 แหง และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 19 แหง (ตารางท่ี 1.65) 

 

ตารางที่ 1.65 จํานวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน และอุดมศึกษา 

จังหวัด/

สังกัด 

สังกัด สนง.

คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัด สนง.

คณะกรรมการ

การศึกษา

อุดมศึกษา 

สามัญ สอนศาสนา

อิสลามควบคู

สามัญ 

สอนศาสนา

อยางเดียว 

อาชีวศึกษา อื่นๆ 

รวม 26 366 198 532 14 2,105 19 

สงขลา 10 122 30 46 12 195 7 

สตูล 3 25 16 17 - 205 2 

ปตตาน ี 6 141 65 267 - 637 5 

ยะลา 5 42 35 135 2 433 3 

นราธิวาส 2 36 52 67 - 635 2 

ที่มา: สํานักงานศึกษาธกิารภาค 8, 2559 

 

 8) โครงสรางพ้ืนฐาน 

 8.1) ดานการคมนาคมขนสง 

 โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการคมนาคมขนสงของกลุมจังหวัดไดรับการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงทั้ง

ภายในกลุมจังหวัด ระหวางกลุมจังหวัด และสามารถเชื่อมโยงสูตางประเทศไดอยางสะดวก 

  (1) การขนสงทางบก 

  - ระบบคมนาคมขนสงทางถนน 

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม เปนทางหลวงสายประธานของ

ภาคใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข 42 หรือท่ีเรียกกันวา ถนนเพชรเกษมสายปตตานี-นราธิวาส                        

เปนเสนทางหลักที่เชื่อมจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสเขากับจังหวัดสงขลา ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 43 เปนทางหลวงเสนใหมที่ตัดขึ้นเพ่ือยนระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัด

ปตตานีเปนเสนทางหลักที่เชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัดปตตานี และทางหลวงหมายเลข 406, 407, 408, 

409, 410, 414, 416 และ 418 เปนตน สวนทางหลวงหมายเลข 4066 ซึ่งเชื่อมจากกะรอบาตะ -                    

บานทอน – สนามบินนราธิวาส และเชื่อมกับอําเภอยี่งอ รือเสาะ และรามัน จังหวัดยะลา 
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  - สถานีขนสงผูโดยสาร 

  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีสํานักงานขนสง 8 แหง โดยตั้งอยูในจังหวัดสงขลา                   

3 แหง จังหวัดสตูล 1 แหง จังหวัดปตตานี 1 แหง จังหวัดยะลา 1 แหง และจังหวัดนราธิวาส 2 แหง ดังนี้

(ตารางท่ี 1.66) 

 

ตารางที่ 1.66 สถานีขนสงผูโดยสารในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ลําดับ จังหวัด ชื่อสถาน ี ผูรับผดิชอบ 

1 สงขลา สถานีขนสงผูโดยสาร อ.หาดใหญ แหงที่ 1 เทศบาลนครหาดใหญ 
สถานีขนสงผูโดยสาร อ.หาดใหญ แหงท่ี 2 เทศบาลเมืองควนลัง 
สถานีขนสงผูโดยสาร อ.เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา 

2 ปตตาน ี สถานีขนสงผูโดยสาร จ.ปตตาน ี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
3 ยะลา สถานีขนสงผูโดยสาร จ.ยะลา เทศบาลนครยะลา 
4 นราธิวาส สถานีขนสงผูโดยสาร จ.นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส 

สถานีขนสงผูโดยสาร อ.สุไหง-โกลก สํานักงานขนสง จ.นราธิวาส 
5 สตูล สถานีขนสงผูโดยสาร จ.สตลู เทศบาลเมืองสตลู 

ที่มา : กรมการขนสงทางบก, 2559 

 

  (2) ระบบคมนาคมขนสงทางราง 

  ในปจจุบันเสนทางการขนสงสินคาของการรถไฟแหงประเทศไทย จะเปนเสนทาง

เดียวกันกับ การขนสงผูโดยสาร โดยเสนทางรถไฟที่ผานกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน คือ รถไฟสายใต 

เริ่มตนจาก สถานีรถไฟธนบุรีกรุงเทพมหานครผานจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และไปสุดปลายทางที่สถานีรถไฟสุไหง               

โก-ลก จังหวัดนราธิวาสและไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซียที่สถานีรถไฟรันเตาปนจาง                    

รวมระยะทาง 1,144.29 กิโลเมตร โดยจังหวัดสตูล เปนจังหวัดเดียวที่ไมมีทางรถไฟผาน 

  โดยในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีปริมาณผูโดยสารผานระบบขนสงทางราง 

จํานวน 815,514 คน เปนผูโดยสารชาวไทย จํานวน 420,935 คน หรือคิดเปนรอยละ 51.62 ของ

ผูโดยสารทั้งหมด และเปนผูโดยสารชาวตางประเทศ จํานวน 394,579 คน หรือคิดเปนรอยละ 48.38 ของ

ผูโดยสารทั้งหมด (ตารางที่ 1.67) 
 

ตารางที่ 1.67 ปริมาณผูโดยสารผานระบบขนสงทางรางในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนป 2559 
จังหวัด สงขลา ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส รวม 

ชาวไทย (คน) 401,521 4,827 10,115 4,472 420,935 
ชาวตางประเทศ (คน) 258,484 178 99,939 35,978 394,579 
รวม (คน) 660,005 5,005 110,054 40,450 815,514 

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559 
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  (3) ระบบคมนาคมขนสงทางน้ํา 

  เนื่องจากพ้ืนที่กลุมจังหวัดในภาคใตมีพ้ืนท่ีติดทะเลทําใหมีการใชการคมนาคมขนสงทาง

น้ําคอนขางมาก ไมวาจะเพ่ือการประกอบอาชีพ คือ ทําการประมง การขนสงสินคา และการทองเท่ียว 

สําหรับทาเรือท่ีใชเพื่อขนสงสินคาและการทองเท่ียวที่สําคัญพบอยูในจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ดังนี้

(ตารางท่ี 1.68) 

 

ตารางที่ 1.68 ทาเรือสินคาและทาเรือทองเท่ียวที่ตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ลําดับ ทาเรือ ประเภททาเรือ 

 สงขลา   

1 ทาเรือน้ําลึกสงขลา สินคา 

2 คลังปโตรเลี่ยมสงขลา สินคา 

3 บริษัทหะรินสุตขนสง จํากัด สาขา 2 สินคา 

4 บจม.ภาคใตเชื้อเพลิง สินคา 

5 แพขนานยนตขามฟากฝากฝง อ.เมืองสงขลา ทองเที่ยว 

6 แพขนานยนตขามฟากฝากฝง อ.สิงหนคร ทองเที่ยว 

 สตูล  

1 ทาเรือตํามะลัง ทองเที่ยว 

2 ทาเรือปากบารา ทองเที่ยว 

3 

4 

ทาเรืออาวพันเตมะละกา 

ทาเรือตะโละวาว 

ทองเที่ยว 

ทองเที่ยว 

1 
นราธิวาส 

ทาเรือตากใบ 

 

ทองเที่ยว  

ที่มา : กรมเจาทา, 2559 

 

 โดยในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีจํานวนเรือโดยสารทองเที่ยวบริเวณทะเล จํานวน      

71 ลํา มีจํานวนเที่ยวเรือ 99,920 เที่ยวตอป และมีผูโดยสารเรือโดยสารทองเที่ยวบริเวณทะเล จํานวน   

5,459,560 คน โดยจังหวัดสงขลามีจํานวนผูโดยสารมากที่สุด จํานวน 3,960,568 คน รองลงมาคือ 

จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1,164,520 คน และจังหวัดสตูล จํานวน 334,472 คน (ตารางท่ี 1.71) 

 

ตารางที่ 1.69 จํานวนเรือ เที่ยวเรือ และผูโดยสารเรือโดยสารทองเที่ยวบริเวณทะเล ในกลุมจังหวัดภาคใต   

ชายแดนป 2558 

รายการ จํานวนเรือ (ลํา) เท่ียวเรือ (เท่ียวตอป) ผูโดยสาร (คน) 
สงขลา 34 29,420 3,960,568 
สตูล 33 3,448 334,472 
นราธิวาส 4 67,052 1,164,520 
รวม 71 99,920 5,459,560 

ที่มา: กรมเจาทา, 2558 
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 ในป 2559 ทาเรือน้ําลึกสงขลา มีปริมาณเรือทั้งหมด 418 เที่ยวตอป และมีปริมาณสินคา              

เขา – ออก ผานทาเรือน้ําลึกสงขลาทั้งหมด จํานวน 1,860,502 ตัน โดยเปนสินคาเขา จํานวน 596,284 

ตัน และเปนสินคาออก จํานวน 1,264,218 ตัน (ตารางท่ี 1.70) 
 

ตารางที่ 1.70 ปริมาณเรือ และปริมาณสินคาเขา – ออก ทาเรือน้ําลึกสงขลา ระหวางป 2557-2560 

รายการ/ป 2557 2558 2559 2560 

ปริมาณเรือ (เที่ยว) 551 471 418 185 

สินคา (ตัน) 

 - สินคาเขา 918,088 673,018 596,284 299,662 

 - สินคาออก 1,101,061 1,123,453 1,264,218 725,257 

รวม 2,019,149 1,796,471 1,860,502 1,024,919 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม, 2560 

 

  (4) ระบบคมนาคมขนสงทางอากาศ 

  ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดาคใตชายแดนมีสนามบิน 2 แหง คือ ทาอากาศยานนานาชาติ

หาดใหญ และทาอากาศยานนราธิวาส โดยทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญมีการใหบริการเพื่อการ

โดยสารและขนสงสินคาและมีเที่ยวบินทุกวัน โดยมีสายการบินที่ทําการบิน เชน การบินไทย ไทยแอร

เอเชีย ไทยไลออนแอร และสายการบินนกแอร สําหรับทาอากาศยานนราธิวาส มีเฉพาะการขนสง

ผูโดยสารเทานั้น ไมมีการขนสงสินคาและจดหมายทางอากาศ และมีเที่ยวบินทุกวันเชนกัน โดยมีสายการ

บินที่ทําการบินคือ ไทยแอรเอเชีย ไทยสมาย และสายการบินนกแอร 

  โดยในป 2558 ทาอากาศยานหาดใหญมีปริมาณการขนสงผูโดยสาร จํานวน 3,568,093 

คน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา ซึ่งอยูที่ 3,147,281 คน หรือขยายตัวรอยละ 13.37 และมีการขนสงสินคา 

ณ ทาอากาศยานหาดใหญ จํานวน 11,817 ตัน ปรับเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนาซึ่งอยูที่ 11,406 ตัน หรือ

ขยายตัวรอยละ 3.60 ในขณะที่ทาอากาศยานนราธิวาสมปีริมาณการขนสงผูโดยสาร จํานวน 162,413 คน 

ปรับเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา ซึ่งอยูที่ 117,951 คน หรือขยายตัวรอยละ 37.70 (ตารางที่ 1.71) 

 

ตารางที่ 1.71 ปริมาณการขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา ณ ทาอากาศยานในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ทาอากาศยาน/ป 2555 2556 2557 2558 

ปริมาณการขนสงผูโดยสาร ทาอากาศยานนราธิวาส (คน) 105,182 111,891 117,951 162,413 

ปริมาณการขนสงผูโดยสารทาอากาศยานหาดใหญ (คน) 2,127,483 2,552,509 3,147,281 3,568,093 

การขนสงสินคา ณ ทาอากาศยานหาดใหญ (ตัน) 16,391 13,606 11,406 11,817 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม, 2558 
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 9) ดานสาธารณูปโภค 

 ดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค ประกอบดวยระบบน้ําประปา ระบบไฟฟา 

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 9.1) ผูใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 การเขาถึงการประปาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยในป 2558 กลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดนมีผูใชน้ําประปาสวนภูมิภาค จํานวน 214,355 ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 

1,012,400 ครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.17 โดยจังหวัดสงขลามีผูใชประปาสวนภูมิภาคมาก

ที่สุด จํานวน 146,331 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 29.46 ของครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดสงขลา รองลงมา

จังหวัดนราธิวาสมีผูใชประปาสวนภูมิภาค จํานวน 29,377 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 17.80 ของครัวเรือน

ทั้งหมดในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลมีผูใชประปาสวนภูมิภาค จํานวน 23,522 ครัวเรือน คิดเปน                 

รอยละ 31.70 ของครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดสตูล จังหวัดยะลามีผูใชประปาสวนภูมิภาค จํานวน 12,584 

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 10.62 ของครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานีมีผูใชประปาสวน

ภูมิภาค จํานวน 2,541 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 1.61 ของครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดปตตานี 

 สําหรับแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคนอกเขตพ้ืนที่การบริการน้ําประปาของการประปาสวน

ภูมิภาคจะเปนระบบประปาหมูบานซึ่งอยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบล                 

ที่ใชแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาประกอบดวยแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ํา คลอง หวย บึง หรือสระ 

แหลงน้ําบาดาล โดยภาพรวมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดประมาณรอยละ 60 จะใชแหลงน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําดิบ

ในการผลิตน้ําประปา เปนบอน้ําบาดาลท่ีหนวยงานราชการสวนกลางตางๆ และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดทําการเจาะไวแลวนําบอน้ําบาดาลที่มีศักยภาพปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับเปนแหลงน้ําดิบ

กอสรางระบบประปาหมูบาน แหลงน้ําบาดาลท่ีมีปริมาณน้ําบาดาลนอยจนไมสามารถนํามาเปนแหลงน้ํา

ดิบของระบบประปาหมูบาน คือ บอน้ําบาดาลในพ้ืนที่สูงแนวขนานกับเทือกเขาสันกาลาคีรีจนถึงกึ่งกลาง

ของพ้ืนท่ี 5 จังหวัด และตั้งแตก่ึงกลางของพ้ืนที่จนถึงชายฝงทะเลอาวไทยจะมีศักยภาพแหลงน้ําบาดาลสูง 

จึงสามารถนําบอน้ําบาดาลมาเปนแหลงน้ําดิบของระบบประปาหมูบาน จํานวนบอน้ําบาดาลที่สามารถใช

งานไดดีไมรวมบอที่เจาะโดยองคกรปกครองสวนถิ่น มีประมาณ 3,528 บอ แยกเปนรายจังหวัดไดดังนี้              

1) จังหวัดสตูล จํานวน 546 บอ 2) จังหวัดสงขลา 1,612 บอ 3) จังหวัดปตตานี จํานวน 540 บอ                     

4) จังหวัดยะลา จํานวน 340 บอ และ 5) จังหวัดนราธิวาส จํานวน 490 บอ (ตารางที่ 1.72) 
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ตารางที่ 1.72 ผูใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

จังหวัด/ป 

ผูใชน้ําประปาสวนภมูิภาค (ครัวเรือน) ครัวเรือน

ทั้งหมด 

(2558) 

รอยละ 

2556 2557 2558 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 193,905 205,557 214,355 1,012,400 21.17 

สงขลา 130,836 139,629 146,331 496,700 29.46 

สตูล 21,708 23,001 23,522 74,200 31.70 

ปตตานี 2,429 2,479 2,541 158,000 1.61 

ยะลา 11,984 12,394 12,584 118,500 10.62 

นราธิวาส 26,948 28,054 29,377 165,000 17.80 

ที่มา :สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 

 

 ในดานปริมาณการผลิตและการจําหนายของการประปาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน ในป 2558 มีปริมาณน้ําผลิตจริง 92,085,674 ลูกบาศกเมตร และมีปริมาณน้ําขาย 57,721,426 

ลูกบาศกเมตร โดยจังหวัดสงขลามีปริมาณน้ําผลิตจริงมากท่ีสุด จํานวน 64,034,714 ลูกบาศกเมตร                 

ปริมาณ้ําขาย 41,864,258 ลูกบาสกเมตร รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณน้ําผลิตจริง 13,378,541 

ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําขาย 7,518,161 ลูกบาศกเมตร จังหวัดสตูลมีปริมาณน้ําผลิตจริง 9,751,168 

ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําขาย 4,909,788 ลูกบาศกเมตร จังหวัดยะลามีปริมาณน้ําผลิตจริง 4,253,361 

ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําขาย 2,983,114 ลูกบาศกเมตร และจังหวัดปตตานีมีปริมาณน้ําผลิตจริง 

667,890 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําขาย 446,105 ลูกบาศกเมตร (ตารางท่ี 1.73) 

 

ตารางที่ 1.73 ปริมาณการผลิต และการจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

จังหวัด 

   ปริมาณน้ําผลิตจริง (ลูกบาศกเมตร)    ปริมาณน้ําขาย (ลูกบาศกเมตร) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 84,722,181 89,686,526 92,085,674 55,449,007 56,604,102 57,721,426 

สงขลา 61,236,903 62,818,482 64,034,714 40,401,801 41,288,251 41,864,258 

สตูล 7,055,776 8,555,267 9,751,168 4,767,874 4,784,673 4,909,788 

ปตตานี 655,785 655,478 667,890 444,086 444,670 446,105 

ยะลา 4,365,905 4,324,024 4,253,361 2,975,900 3,011,521 2,983,114 

นราธิวาส 11,407,812 13,333,275 13,378,541 6,859,346 7,074,987 7,518,161 

ที่มา :สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 
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 9.2) ผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 1,049,350 

คน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาซึ่งอยูที่ 1,021,230 คน หรือขยายตัวรอยละ 2.75 โดยจังหวัดสงขลามีผูใช

ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคมากที่สุด จํานวน 470,893 คน รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาสมีผูใชไฟฟา

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 177,982 คน จังหวัดปตตานีมีผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จํานวน 167,469 คน จังหวัดยะลามีผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 140,425 คน และ

จังหวัดสตูลมีผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 92,581 คน (ตารางท่ี 1.74) 

 

ตารางที่ 1.74 ผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนป 2556-2558 

จังหวัด 
จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 

2556 2557 2558 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 991,360 1,021,230 1,049,350 

สงขลา 441,968 457,140 470,893 

สตูล 88,232 90,997 92,581 

ปตตานี 159,439 163,114 167,469 

ยะลา 132,824 136,467 140,425 

นราธิวาส 168,897 173,512 177,982 
ที่มา :สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 

 

 ดานการจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พบวา 

สวนใหญจําหนายและใชในกิจการขนาดใหญ จํานวน 1,595,266,245 กิโลวัตต-ชั่วโมง รองลงมาใชในบาน

อยูอาศัย จํานวน 1,500,375,414 กิโลวัตต-ชั่วโมง โดยจังหวัดสงขลามีการจําหนายและใชไฟฟามากที่สุด 

ซึ่งเปนการใชในกิจการขนาดใหญ จํานวน 1,340,684,836 กิโลวัตต-ชั่วโมง และใชในบานอยูอาศัย 

จํานวน 829,589,598 รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส ซึ่ งสวนใหญใช ในบานอยูอาศัย จํานวน 

195,520,656 กิโลวัตต-ชั่วโมง จังหวัดปตตานี ซึ่งสวนใหญใชในบานอยูอาศัย จํานวน 186,856,901 

กิโลวัตต-ชั่วโมง จังหวัดยะลา ซึ่งสวนใหญใชในบานอยูอาศัย จํานวน 160,593,991 กิโลวัตต-ชั่วโมง และ

จังหวัดสตูลซึ่งสวนใหญใชในบานอาศัย จํานวน 127,814,268 กิโลวัตต-ชั่วโมง (ตารางที่ 1.75) 
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ตารางที่ 1.75 การจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนป 2558 

จังหวัด 

พลังงานไฟฟาที่จําหนายและใช (กิโลวัตต-ชั่วโมง)  

บานอยูอาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง 
กิจการขนาด

ใหญ 
อื่น ๆ 

กลุมจังหวัด 
ภาคใตชายแดน 

1,500,375,414 652,358,617 808,125,527 1,595,266,245 205,275,038 

สงขลา 829,589,598 378,542,948 484,360,645 1,340,684,836 166,587,838 

สตูล 127,814,268 52,625,961 98,726,390 52,570,194 2,450,952 

ปตตานี 186,856,901 74,149,656 79,823,298 128,061,237 7,846,822 

ยะลา 160,593,991 75,603,809 84,970,219 44,626,922 14,973,373 

นราธิวาส 195,520,656 71,436,243 60,244,975 29,323,056 13,416,053 

ที่มา :สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2558ก 

 

 9.3) ใชอินเตอรเน็ตในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 ในป 2559 การใชอินเตอรเน็ตของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีประชากรใชอินเตอรเน็ต จํานวน 

1,441,779 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 3,231,494 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.62 โดย

จังหวัดสงขลามีผูใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด จํานวน 778,363 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 1,409,154 

คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 55.24 จังหวัดปตตานีมีผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 212,059 คน จากจํานวน

ประชากรทั้งหมด 559,921 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 37.87 จังหวัดนราธิวาสมีผูใชอินเตอรเน็ต 

จํานวน 169,752 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 614,795 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.61 

จังหวัดยะลามีผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 161,911 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 396,431 คน หรือ           

คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.84 และจังหวัดสตูลมีผูใชอินเตอรเน็ต จํานวน 119,694 คน จากจํานวน

ประชากรทั้งหมด 251,193 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 47.65 (ตารางท่ี 1.76)          

 

ตารางที่ 1.76 การใชอินเตอรเน็ตในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
                                                                                                        หนวย: คน 

จังหวัด 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 

จํานวน

ประชากร  

การใช

อินเตอรเน็ต 

จํานวน

ประชากร  

การใช

อินเตอรเน็ต 

จํานวน

ประชากร  

การใช

อินเตอรเน็ต 

กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 
3,200,405 1,124,359 3,214,903 1,237,940 3,231,494 1,441,779 

สงขลา 1,392,905 607,857 1,400,589 669,312 1,409,154 778,363 

สตูล 248,894 67,308 249,949 97,087 251,193 119,694 

ปตตานี 555,226 172,102 557,411 174,870 559,921 212,059 

ยะลา 393,270 125,803 394,698 135,623 396,431 161,911 

นราธิวาส 610,110 151,289 612,256 161,048 614,795 169,752 

ที่มา :สํานักงานสถิตแิหงชาต,ิ 2559ก 
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 10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10.1) ปริมาณขยะมูลฝอย  

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีปริมาณขยะมูลฝอย จํานวน 3,914.77 ตันตอวัน                     

ปรับลดลงจากปกอนหนา ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอย 3,972 ตันตอวัน โดยจังหวัดสงขลามีปริมาณ               

ขยะมูลฝอยมากที่สุดอยูที่ 1,624.59 ตันตอวัน รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณขยะมูลฝอย 

747.93 ตันตอวัน จังหวัดปตตานีมีปริมาณขยะมูลฝอย 648.05 ตันตอวัน จังหวัดยะลามีปริมาณขยะมูล

ฝอย 596.68 ตันตอวัน และจังหวัดสตูลมีปริมาณขยะมูลฝอย 297.52 ตันตอวัน (ตารางที่ 1.77) 

 

ตารางที่ 1.77 ปริมาณขยะมูลฝอยในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2556-2559 

จังหวัด 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตนั/วัน) 

25561 25571 25581 25592 

ภาคใต 9,008.07 9,343.00 9,494.00 9,402.00 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 3,753.00 3,813.00 3,972.00 3,914.77 

สงขลา 1,597.17 1,604.00 1,624.00 1,624.59 

สตูล 291.37 301.00 308.00 297.52 

ปตตานี 619.56 631.00 640.00 648.05 

ยะลา 533.83 541.00 549.00 596.68 

นราธิวาส 711.07 736.00 851.00 747.93 

ที่มา : 1 สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2558ก 

         2 กรมควบคุมมลพิษ, 2559 

 

 10.2) ปริมาณเนื้อที่ปาไม  

ในป 2559 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีเนื้อที่ปาไม 2,997,952.92 ไร คิดเปนรอยละ 23.11 

ของพ้ืนที่จังหวัด โดยจังหวัดยะลามีปริมาณเนื้อที่ปาไมมากที่สุด 916,946.66 ไร คิดเปนรอยละ 32.78 

ของพื้นที่จังหวัด รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาสมีปริมาณเนื้อที่ปาไม 743,995.26 ไร คิดเปนรอยละ 

26.50 จังหวัดสงขลามีปริมาณเน้ือที่ปาไม 528,477.28 ไร คดิเปนรอยละ 10.92 ของพ้ืนที่จังหวัด จังหวัด

ปตตานีมีปริมาณเนื้อที่ปาไม 66,644.49 ไร คิดเปนรอยละ 5.39 ของพ้ืนที่จังหวัด (ตารางท่ี 1.78) 
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ตารางที่ 1.78 เนื้อที่ปาไมในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557-2559 

จังหวัด 

2557 2558 2559 

เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ

ของพื้นท่ี

จังหวัด 

เนื้อที่ปา (ไร) รอยละของ

พื้นที่

จังหวัด 

เนื้อที่ปา (ไร) รอยละ

ของพื้นท่ี

จังหวัด 

ประเทศ 102,285,400.62 31.62 102,240,981.84 31.60 102,174,805.09 31.58 

ภาคใต 11,059,476.33 23.97 11,074,005.17 23.99 11,076,832.92 24.00 

กลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน 

3,012,380.13 23.23 3,000,069.30 23.13 2,997,952.92 23.11 

สงขลา 536,840.12 11.10 534,565.78 11.05 528,477.28 10.92 

สตูล 733,484.09 39.23 738,773.49 39.15 741,889.23 39.91 

ปตตานี 64,713.18 5.24 63,515.94 5.14 66,644.49 5.39 

ยะลา 938,385.15 33.55 921,678.72 32.95 916,946.66 32.78 

นราธิวาส 738,957.59 26.33 741,535.37 26.42 743,995.26 26.50 

ที่มา : กรมปาไม, 2559 

 

 10.3) คุณภาพน้ํา 

 คุณภาพน้ําลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออกและลุมน้ําปตตานีครั้งที่ 3 ของ

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวม 62 จุดตรวจวัด สรุปไดดงัน้ี 

 คลองเทพา คุณภาพน้ําคลองเทพาโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยบริเวณบานคลองประดู (TA1) อยูใน

เกณฑดี สําหรับบานเทพา (TA2) อยูในเกณฑพอใชพารามิเตอรที่บงชี้ปญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรีย

กลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB)  

 แมน้ําสายบุรี คุณภาพน้ําแมน้ําสายบุรีโดยรวมอยูในเกณฑดี ยกเวนบริเวณปากแมน้ําสายบุรี 

(SB1) อยูในเกณฑพอใช  

 แมน้ําโก-ลก คุณภาพน้ําแมน้ําโก-ลก โดยรวมอยูในเกณฑพอใช โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ําอยูใน

เกณฑพอใชและเสื่อมโทรมรอยละ 50 เทากัน บริเวณที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช คือ หมูบานบูเกะตา 

(KL1) และปากแมน้ําโก-ลก (KL4) สําหรับบริเวณที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คือ บริเวณสะพาน

ไทย-มาเลเซีย (KL2) และสะพานทาแพรก (KL3) พารามิเตอรที่บงชี้ปญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรีย                

กลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) 

 แมน้ําบางนรา คุณภาพน้ําแมน้ําบางนราโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยบริเวณบานปเหล็ง (BN2)             

อยูในเกณฑด ีสําหรับบริเวณเทศบาลเมืองนราธิวาส (BN1) อยูในเกณฑพอใช 

 ทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลาโดยรวมอยูในเกณฑพอใช โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ํา

อยูในเกณฑดี พอใช และเสื่อมโทรม รอยละ 40 27 และ 33 ตามลําดับ บริเวณท่ีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี 

คือ กลางทะเลนอย (SK02) คลองนางเรียม (SK03) แหลมจองถนน (SK07) ปากคลองพะวง (SK11) 

สะพานติณสูลานนทชวงแรก (SK12) และปากทะเลสาบสงขลา (SK15) บริเวณที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ
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พอใชคือ กลางทะเลหลวง (SK05) ปากคลองลําปา (SK06) ปากคลองอูตะเภา (SK10) และวัดสุวรรณคีรี 

(SK14) บริเวณที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คือ หมูบานทะเลนอย (SK01) ปากคลองบานโรง 

(SK04) บานปากพะยูน (SK08) บานปากจา (SK09) และปากคลองสําโรง (SK13) พารามิเตอรสําคัญที่            

บงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และ ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved 

Oxygen : DO) คิดเปนรอยละ 67 และ 33 ตามลําดับ 

 ลําคลองสาขาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ําลําคลองสาขาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาโดยรวมอยู

ในเกณฑพอใช โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ําอยูในเกณฑ ดี พอใช และเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ 10 37 และ 

53 ตามลําดับ บริเวณท่ีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี คือ บานหนําวัว (PAC3) วัดควนเพ็ง (PRC1) และปากรอ 

(SK9.5) บริเวณที่คุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใช คือ โรงเรียนวัดคลองใหญ (PAC2) บานควนขนุน (TNC3) 

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาที่ 1 (นาทอม) (NTC1) สะพาน คสล. ต.ตํานาน (NTC2) แกงน้ําหูแร (TKC2) 

สะพานคลองทาเชียด (TKC3) สะพานคลองพรุพอ (PRC3) สะพานคลองภูม ี(PMC2) สะพานมหาวิทยาลัย

หาดใหญ (UTC3) ทาเทียบเรือประมงทาสะอาน (SK13.5) และปากคลองปากพล (SK7.5) บริเวณที่

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม คือ สะพานคลองปาพะยอม (PAC1) บานปากประ (TNC1) บานตลาด

ปากคลอง (TNC2) สะพานขามวัดคงคา (NTC3) สะพานบานปากพล (TKC1) สะพานปากคลองปาบอน 

(PBC1) สะพานกรมโยธาธิการ อ.ปากพะยูน (PBC2) สะพานบานปาบอน (PBC3) วัดพรุพอ (PRC2) 

สะพานโยธาธิการ อ.ควนเนียง (PMC1) วัดหวยหลาด (PMC3) สะพานวัดคูเตา (UTC1) ทาน้ําวัดหาดใหญ 

(UTC2) สะพานคลองมหาการ (MKC) สะพานคลองระโนด (RNC) และสะพานคลองตะเครียะ (TAC) 

พารามิเตอรสําคัญที่บงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) ความสกปรกใน

รูปสารอินทรีย (BOD) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด(TCB) และแอมโมเนียในรูปไนโตรเจน (NH3-N) 

และคิดเปนรอยละ 65 20 10 และ 5 ตามลําดับ 

 แมน้ําปตตานี คุณภาพน้ําแมน้ําปตตานีโดยรวมอยู ในเกณฑพอใช โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ํา                       

อยูในเกณฑพอใช และเสื่อมโทรม คิดเปนรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ บริเวณที่คณุภาพน้ําอยูในเกณฑ

พอใช คือ บานอาเนาะบูโละ (PT2) โรงสูบน้ําแรงต่ําประปา ทน.ยะลา (PT3) บานบาเจาะ (PT4)                  

และทายเข่ือนบางลาง (PT5) และบริเวณที่คุณภาพน้ํา อยูในเกณฑเสื่อมโทรม คือ ปากแมน้ําปตตานี       

(PT1) พารามิเตอรสําคัญที่บงชี้ถึงปญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) และ

แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) คิดเปนรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ (สํานักงานสิ่งแวดลอม            

ภาคท่ี 16, 2560) 

 10.4) สถานการณการกัดเซาะชายฝง และการจัดการปองกันแกไขปญหาในชวงท่ีผานมา 

  (1) สถานการณการกัดเซาะชายฝง 

  แนวชายฝงทะเลทั่วประเทศไทยเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง รวมระยะทางประมาณ 

830 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 26 ของชายฝงทะเลไทย โดยแนวชายฝงอาวไทยถูกกัดเซาะ 730 กิโลเมตร 

และแนวชายฝงอันดามันถูกกัดเซาะ 100 กิโลเมตร โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (2559) 
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จําแนกความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับวิกฤต ระดับเรงดวน                         

ระดับเฝาระวัง  

  จากรายงานสถานการณกัดเซาะชายฝงดานอาวไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง (2559) พบวา กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีระยะทางความยาวชายฝงทั้งหมด 509.40 กิโลเมตร 

โดยมีระยะทางแนวชายฝงถูกกัดเซาะทั้งหมด 176.92 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 34.72 ของระยะทาง

ชายฝงทั้งหมด ซึ่งจังหวัดปตตานีมีระยะทางแนวชายฝงถูกกัดเซาะมากที่สุด จํานวน 61.94 กิโลเมตร 

รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา จํานวน 54.58 กิโลเมตร จังหวัดนราธิวาส จํานวน 43.99 กิโลเมตร และ

จังหวัดสตูล จํานวน 16.46 กิโลเมตร (ตารางท่ี 1.79) 

  (2) การจัดการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 

  การจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตั้งแตป 2538 จนถึงปจุบัน 2559 

จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

  - มาตรการแบบแข็ง (Hard Solution) เชน กําแพงคลื่น เขื่อนหินทิ้ง เข่ือนปองกันคลื่น

นอกชายฝง การวางไสกรอกทราย รอดักทราย เปนตน 

  - มาตรการแบบออน (Soft Solution) เชน การเสริมทรายชายหาด การปกไมไผ                

ชะลอคลื่น เปนตน  

  โดยการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มีจํานวน

ทั้งหมด 150 แหง รวมระยะทางที่ดําเนินการแลวจํานวน 82.77 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 46.78 ของ

ระยะทางแนวชายฝงถูกกัดเซาะทั้งหมด โดยใชการรูปแบบ/วิธีการจัดการแบบมาตรการแบบแข็ง คือ 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด จํานวน 26.56 กิโลเมตร รองลงมา เข่ือนหินทิ้ง จํานวน 24.00 กิโลเมตร 

เข่ือนปองกันคลื่นนอกชายฝง จํานวน 6.18 กิโลเมตร รอดักทรายและกลองกระชุหิน/กลองเกเบียน 

จํานวน 3.38 กิโลเมตร และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ เชน กระสอบทรายและกําแพงกันคลื่นริมชายหาด จํานวน 

17.13 กิโลเมตร (ตารางท่ี 1.79) 
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ตารางที่ 1.79 สถานการณการเปลี่ยนแปลงชายฝง และการจัดการปองกันแกไขปญหากัดเซาะชายฝง  

 

 

 

จังหวัด 

 

 

 

ระยะทาง

ความ

ยาว

ชายฝง 

(กม.) 

 

 

 

ระยะทาง

แนวชายฝง

ถูกกัดเซาะ 

(กม.) 

การจัดการปญหา 

การกัดเซาะ 

รูปแบบ/วิธีการ/ระยะทางท่ีดําเนินการ (กม.)  

 

 

สิ่งกอสรา

งอื่นๆ 

 

 

ระยะทางที่

ยังไมได

ดําเนินการ 

 

จน.พื้นท่ี 

(แหง) 

 

ระยะทางที่

ดําเนินการแลว 

(กม.) 

Hard solution Soft solution 

กํา
แพ

งป
อง

กัน
คล

ืน่ร
ิม

ชา
ยห

าด
 

เขื่
อน

หิน
ทิ้ง

 

เขื่
อน

ปอ
งกั

นค
ลืน่

นอ
กช

าย
ฝง

 

วา
งไ

สก
รอ

กท
รา

ย 

รอ
ดัก

ทร
าย

 

หัว
แห

ลม
/หั

วห
าด

เท
ียม

 

กล
อง

กร
ะชุ

หิน
/ก

ลอ
งเ

กเ
บีย

น 

เส
ริม

ทร
าย

ชา
ยห

าด
 

ปก
ไม

ไผ
 

สงขลา 157.90 54.53 53 36.83 7.21 13.90 3.74 - 0.75 - 1.30 - - 9.94 17.70 

สตูล 155.07 16.46 16 10.74 7.41 3.10 - - - - 0.23 - - 0.47 5.72 

ปตตานี 138.83 61.94 35 25.46 11.31 6.52 1.64 - 0.9 - - - - 5.09 36.48 

นราธิวาส 57.76 43.99 46 9.74 0.63 0.48 0.80 - 6.2 - - - - 1.63 34.26 

รวม 509.56 176.92 150 82.77 26.56 24.00 6.18 - 1.85 - 1.53 - - 17.13 94.16 

หมายเหตุ : สิ่งกอสรางอืนๆ ไดแก เขื่อนกันทรายและคลื่น ทาเรือ กระสอบทรายและกําแพงกันคลื่นรมิชายหาด กําแพงเข็มพรืดคอนกรีต และทอระบายน้ํา 

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง, 2559
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 สรุปสถานการณกัดเซาะชายฝงดานอาวไทยและความเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากพายุ คลื่นลม

แรงเนื่องจากอิทธิพลของสภาพความกดอากาศสูงทางตอนบนแผลงมาปกคลุม ในชวงเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ 2559 พบวา จังหวัดสงขลามีระยะทางกัดเซาะชายฝงชวงเกิดเหตุการณมากที่สุด จํานวน 

106.4 กิโลเมตร โดยความเสียหายที่เกิดข้ึน ไดแก อ.ระโนด ถนนสาย 408 ไดรับความเสียหาย 647 

หลังคาเรือน อพยพ 4 ครัวเรือน 16 คน และเสียหายบางสวน 4 หลัง อ.สิงหนคร ไดรับความเสียหาย 925 

ครัวเรือน เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหายบางสวน 4 หลัง อ.จะนะ และอ.เมือง ไมมีรายงานความ

เสียหาย จังหวัดปตตานีมีระยะทางกัดเซาะชายฝงชวงเกิดเหตุการณ จํานวน 45.0 กิโลเมตร ไมมีรายงาน

ความเสียหาย และจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง ไดรับความเสียหาย 127 ครัวเรือน (ตารางท่ี 1.80) 

 

ตารางที่ 1.80 ความเสียหายจากเหตุการณคลื่นลมแรงในชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2559  

จังหวัด ความยาวชาย

ฝงทั้งหมด 

(กม.) 

ระยะทางกัดเซาะ

ชวงเกิดเหตุการณ 

(กม.) 

ความเสียหายจากการสํารวจเบื้องตน 

ภาครัฐ ภาคประชาชน 

สงขลา 

 

 

157.90 106.4 อ.ระโนด 

-ถนน 1 สาย (สาย 408) 

 

 

อ.ระโนด 

-647 หลังคาเรือน 

-อพยพ 4 ครัวเรือน 16 คน 

-เสียหายบางสวน 4 หลัง 

 อ.สิงหนคร 

-925 ครัวเรือน 

-เสียหายท้ังหลัง 1 หลัง 

-เสียหายบางสวน 4 หลัง 

อ.จะนะ 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

อ.จะนะ 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

อ.เมือง 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

อ.เมือง 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

ปตตานี 138.83 45.0 อ.ยะหริ่ง 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

อ.ยะหริ่ง 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

นราธิวาส 57.76 -ไมมีขอมลูการบิน

สํารวจ 

อ.เมือง 

-ไมมีรายงานความเสียหาย 

อ.เมือง 

-127 ครัวเรือน 

ที่มา : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง, 2559 

 

 10.5) ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร 

ในป 2558 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรทั้งหมด 6,399,027 ไร  

เปนเนื้อที่ของตนเอง 4,271,188 ไร คิดเปนรอยละ 66.75 ของเนื้อที่ ท้ังหมด เปนเนื้อที่ของคนอ่ืน 

2,127,839 ไร คิดเปนรอยละ 33.25 ของเนื้อที่ทั้งหมด (ตารางที่ 1.81) 

 



 

 

บทที่ 1           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67  

ตารางที่ 1.81 การถือครองที่ดินทางการเกษตรในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2558 

จังหวัด 

เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร) 

ของตนเอง 

(ไร) 

รอยละของ

เนื้อที่ท้ังหมด 

ของคนอื่น 

(ไร) 

รอยละของ

เนื้อที่ท้ังหมด 

ประเทศ 149,242,393 71,676,255 48.03 77,566,138 51.97 

ภาคใต 21,750,986 11,527,830 53.00 10,223,156 47.00 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 6,399,027 4,271,188 66.75 2,127,839 33.25 

สงขลา 2,267,929 1,404,787 61.94 863,142 38.06 

สตูล 668,250 197,486 29.55 470,764 70.45 

ปตตานี 756,359 725,260 95.89 31,099 4.11 

ยะลา 1,290,807 807,511 62.56 483,296 37.44 

นราธิวาส 1,415,682 1,136,144 80.25 279,538 19.75 

ทีม่า : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558  

 

 1.1.3 สถานการณความไมสงบ 

 ในป 2559 พบวา มีจํานวนเหตุการณความไมสงบทั้งสิ้น 807 เหตุการณ มีผูบาดเจ็บ จํานวน              

628 ราย และผูเสียชีวิต จํานวน 307 ราย เหตุการณที่เกิดข้ึนสวนใหญมาจากสาเหตุการกอความไมสงบ

ในพื้นที่ 348 เหตุการณ รองลงมาคือ สาเหตุที่ยังไมชัดเจน/ยังไมสามารถระบุได 268 เหตุการณ โดยมี

รูปแบบการกอเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) การยิง 370 เหตุการณ 2) การระเบิด 197 เหตุการณ 

และ 3) การกอกวน 105 เหตุการณ 

 ในป 2559 หากจําแนกพื้นที่การกอเหตุในระดับจังหวัด พบวา พื้นที่ที่มีจํานวนเหตุการณสูงที่สุด 

คือ จังหวัดปตตานี จํานวน 309 เหตุการณ และมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสูงที่สุด คือ เสียชีวิต 106 ราย 

และบาดเจ็บ 259 ราย รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส มีเหตุการณจํานวน 270 เหตุการณ เสียชีวิต 97 

ราย และบาดเจ็บ 210 ราย จังหวัดยะลา มีจํานวน 175 เหตุการณ เสียชีวิต 77 ราย และบาดเจ็บ 96 ราย 

และจังหวัดสงขลา จํานวน 53 เหตุการณ เสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บ 63 ราย 

 หากจําแนกพื้นที่การกอเหตุในระดับอําเภอ พบวา 5 อําเภอท่ีมีเหตุการณสูงสุด คือ อําเภอมายอ             

จ.ปตตานี รองลงมาอําเภอเมืองปตตานี จ.ปตตานี มีเหตุการณเทากันจํานวน 43 เหตุการณ อําเภอ

บันนังสตา จ.ยะลา อําเภอเมืองยะลา จ.ยะลา มีเหตุการณเทากัน จํานวน 41 เหตุการณ และอําเภอสุไหง-

โกลก จ.นราธิวาส จํานวน 39 เหตุการณ 

 สถิติผูเสียชีวิตและบาดเจ็บในรอบป 2559 จําแนกตามกลุมเปาหมาย พบวา กลุมเปาหมาย

เปราะบาง (soft target) อันไดแก ราษฎรที่เปนพลเรือนในพ้ืนที่ กลุมเด็ก เยาวชน ผูหญิง ไดรับผลกระทบ

ทางชีวิตสูงกวากลุมเจาหนาที่รัฐ (hard target) โดยกลุมเปาหมายเปราะบางเสียชีวิต สูงกวาเจาหนาที่รัฐ 

ประมาณ 3 เทา โดยกลุมเปาหมายเปราะบาง เสียชีวิต จํานวน 230 ราย บาดเจ็บจํานวน 347 ราย และ

กลุมเจาหนาที่รัฐ เสียชีวิต จํานวน 77 ราย บาดเจ็บจํานวน 281 ราย (ตารางท่ี 1.82) 
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 สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุมของผูหญิงและผูชายในพ้ืนที่ พบวา ผลกระทบตอรางกายทั้ง

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณฯ สวนใหญจะเกิดขึ้นในกลุมของผูชายสูงกวาผูหญิง ในป 2559             

มีผูชายเสียชีวิต 283 ราย และไดรับบาดเจ็บ 500 ราย และผูหญิง เสียชีวิต จํานวน 24 ราย และบาดเจ็บ 

128 ราย นอกจากนี้ สถานการณความรุนแรงยังสงผลใหเด็กและเยาวชนที่อายุไมเกิน18 ป เสียชีวิตถึง 9 

ราย และ บาดเจ็บอีก 50 ราย ซึ่งทั้งเด็กและเยาวชน และกลุมผูหญิงลวนแลวแตเปนกลุมเปราะบางที่

ตองการการปกปองดูแล 

 

ตารางที่ 1.82 เหตุการณความไมสงบในจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2555-2559 

รายการ   2555 2556 2557 2558  2559  2560 

(ม.ค. - พ.ค.) 

จํานวนเหตุการณความไมสงบ (ครัง้) 542 614 501 265 807 304 

ผูไดรับบาดเจ็บ (ราย) 1,025 694 518 348 628 170 

ผูเสยีชีวิต (ราย) 294 286 218 111 307 111 

ที่มา : ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต, 2559 

 

1.2 สถานการณและโอกาสในการพัฒนากลุมจังหวัด 

 

1.2.1 การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ปจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการดําเนินงานที่แนชัด เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่

ชัดเจนคือการเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทางเศรษฐกิจ (High Competitive Economic Region) สรางความเทาเทียมในการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ (Equitable Economic Development) และการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก (Fully 

Integrated into Global Economy) โดยมีมาตรการการคาและการลงทุนรวมกัน เรงรัดการลดภาษี

สินคาประเภทสินคาเกษตร ประมง ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานสุขภาพใหเปน 0% และสงเสริมการซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ผลิตในอาเซียน 

(outsourcing) และดําเนินมาตรการรวมกันเพ่ือดึงดดู FDI (Foreign Direct Investment) รวมท้ังอํานวย

ความสะดวกดานการคาและการลงทุน ลดพิธีการศุลกากร เพิ่มมาตรฐานการขนสง และ Logistics 

Service  

การเปดประชาคมอาเซียนจะมีความเสรีมากขึ้นในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงาน             

ลดขอจํากัดทางการคา ทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งมากขึ้น 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสของประเทศ

สามารถใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุน การเงิน การบริการและการ

ผลิต และภาคอุตสาหกรรม แตในขณะเดียวกันการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาค

อาเซียนสูงข้ึนในทุกๆ ดาน สินคาเกษตรของประเทศไทยอาจมีความสามารถแขงขันลดลง อันเปนผลจาก



 

 

บทที่ 1           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69  

ขอตกลงรวมกันในการลดภาษีของอาเซียน แตประเทศไทยอาจไดรับโอกาสจากการเคลื่อนยายเสรีของ

แรงงานที่มีทักษะ เนื่องจากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่ทับซอนและคลายคลึงกันของ

อาเซียน ทําใหการพัฒนาตองคํานึงถึงความไดเปรียบเฉพาะตัวและการวางตําแหนงทางยุทธศาสตรการคา 

สินคาและบริการ โดยผลักดันใหผูประกอบการไทยออกไปลงทุนในอาเซียนมากขึ้น 

 

1.2.2 ระเบียงเศรษฐกิจโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (Southern Economic Corridor) 

สําหรับแผนงานโครงการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 ของภาคใต ไดกําหนดใหจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดสตูลเปนพ้ืนที่ยุทธศาสตรภายใตปฏิบัติการเดินหนาสงขลาเดินหนาประเทศไทยป 2560 - 2565 

และตั้งเปาหมายวา เม่ือแลวเสร็จโครงการในป 2565 จะชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป 

เพ่ิมการจางงาน 4 หมื่นคนตอป และเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยว 4 ลานคนตอป รวมทั้งชวยยกระดับขีด

ความสามารถการแขงขันของประเทศและภาคใต ชวยแกปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และจังหวัดใกลเคียงใหดีขึ้น โครงการนี้เกิดข้ึนโดยความ

รวมมือของ 4 หนวยงานหลัก ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่

รวมมือกันเรงรัดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสงเสริมการลงทุนท่ีมีความจําเปน โดยแนวทางการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใตแบง ออกเปน 4 ดานดังนี ้

1) อุตสาหกรรมศักยภาพ โดยเนนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูมาใชประโยชน วาง

แผนการจัดการอุตสาหกรรม การเรงรัดการสัมปทานทาเรือสงขลา และการสรางมาตรฐานสินคาบริการฮา

ลาลของจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือใหสามารถสงออกได 

2) โครงสรางพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส เรงรัดการสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

หาดใหญ - สะเดา การปรับปรุงถนนหาดใหญ - สตูล ใหสะดวกและปลอดภัย โครงการระบบราง มีการ

เสนอใหมีการสรางศูนยขนถายสินคา (ICD) บริเวณสถานีรถไฟบางกล่ํา สรางรถไฟฟารางคูหาดใหญ -             

ปาดังเบซาร รวมทั้งเจรจาเรื่องการเปดจุดผานแดนใหม ระหวางดานสะเดาและดานบูกิตกายูฮิตัม ประเทศ

มาเลเซีย 

3) การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและการพัฒนาเมือง เสนอใหมีการสรางศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล

ทางอินเทอรเน็ตภาคใต เพ่ือความมั่นคงในการสื่อสาร การพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใน

พ้ืนที่ เชน การพัฒนาเมืองหาดใหญใหเปนสมารทซิตี้ การยกระดับ 4 อําเภอจตุรพัฒนใน จ.สงขลา ไดแก 

จะนะ เทพา นาทวี สะบายอย ใหเปนเมืองความมั่นคงสูงเพ่ือยกระดับการทองเที่ยว 

4) การใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยใหสิทธิ

ประโยชนในรูปแบบเดียวกับ "อีอีซี" ขณะที่แผนในระยะถัดไปใหความสําคัญกับการผลักดันให "เอสอีซี" 

เปนประตูเศรษฐกิจของอาเซียนและศูนยกลางเศรษฐกิจของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-

ไทย (IMT-GT) โดยใชจุดเดนจากการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ที่มีอยู 
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รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากขึ้น มีการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจหลากหลายข้ึน การคา การลงทุนระหวางประเทศขยายตัวและโอกาสที่เปดกวางขึ้น แตใน

ขณะเดียวกันการแขงขันก็จะรุนแรงเพ่ิมขึ้น จึงมีความจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันและ

ความรวมมือระหวางประเทศใหมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก 

 

1.2.3 เสนทางสายไหม 

นโยบาย One Belt One Road  เปนอีกหนึ่งนโยบายสําคัญของการพัฒนาประเทศจีน ในยุค

ศตวรรษที่ 21 จีนไดกลับมาฟนฟูเสนทางเศรษฐกิจหรือเสนทางสายไหมใหมเพื่อใหภูมิภาคเอเชียสามารถ

เชื่อมตอกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกไดทั้ง 3 ทวีป  ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญคือการพัฒนาและสรางทางคมนาคม 

2 เสนทางอันไดแก "Silk Road Economic Belt" ซึ่งเปนเสนทางสายไหมทางบก และ "Maritime Silk 

Road" ซึ่งเปนเสนทางสายไหมทางน้ํา  

โดยแถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหมประกอบดวย เครือขายถนนและเสนทางรถไฟเชื่อมจีนกับ

ยุโรปผานเอเชียกลาง สวนเสนทางสายไหมทางทะเลที่เชื่อมทาเรือของจีนกับทาเรือในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เอเชียใต ตะวันออกกลางและยุโรป ตลอดเสนทางบกและเสนทางทะเล จะมีการลงทุนปรับปรุง

ทาเรือ และสรางศูนยการผลิตอุตสาหกรรม การคาข้ึนมา แมวาประเทศไทยจะไมไดรับประโยชนโดยตรง

จากเสนทางทั้งสองเสนผาน แตก็ไดรับประโยชนทางออมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เนื่องจาก

ประเทศไทยยังคงเปนจุดศูนยกลางทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสที่จะเปนศูนยกลางคมนาคมขนสง

และเปนศูนยกลางของการกระจายสินคาระหวางภูมิภาคอาเซียนกับจีนรวมถึงภูมิภาคอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดประโยชนจากการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเชน 

อุตสาหกรรมภาพยนตร อุตสาหกรรมดานความบันเทิง ดานการศึกษา โดยเฉพาะดานการศึกษา ประเทศ

ไทยจะไดประโยชนโดยตรงจากการที่รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุนใหชาวจีนเดินทางไปศึกษายัง

ตางประเทศดวยการใหสิทธิของการสมัครเปนพลเมืองของเมืองใหญๆของจีนหลังจากที่จบการศึกษาและ

กลับมาทํางานที่ประเทศตน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของไทยถือเปนสถาบันการศึกษาอันดับตนๆ ที่ชาวจีนให

ความสําคัญในการศกึษาตอในตางประเทศ (กระทรวงพาณิชย, 2559) 

 

 1.2.4 เขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) 

 

 1.2.4.1 สถานการณปจจุบันของเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย: IMT-GT 

การดําเนินความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค IMT-GT ตามกรอบ “IMT-GT Implementation 

Blueprint 2012 – 2016” สิ้นสุดลง คณะทํางานไดดําเนินกระบวนการเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงาน 

และไดกําหนดกรอบของความรวมมือในระยะตอไป ในลักษณะของการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน (IMT-GT 

VISION 2036) และการกําหนดแผนดําเนินงานระยะหาป (IMT-GT Implementation Blueprint 2017-
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2021) ซึ่งไดรับการรับรองจากการประชุมสุดยอดระดับผูนําของ IMT-GT ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2560  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงการขับเคลื่อนความรวมมือจากระดับทองถ่ิน ซึ่งมีการประชุมระดับ                

มุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors Forum: CMGF) เปนกลไกสําคัญ 

พบวามีการประชุมเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT  ครั้งที่ 10 (The 10th IMT-GT 

Strategic Planning Meeting) โดยคณะทํางานฝายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวา

ราชการจังหวัด ไดจัดทําและนําเสนอแผนชุดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุม

จังหวัดภาคใตใหเชื่อมโยงเขากับแผนดําเนินงานของ IMT-GT รายละเอียดของวิสัยทัศน แผนดําเนินงาน

ระยะหาป และแผนชุดโครงการ มีดังนี ้

1) IMT-GT VISION 2036 

ภายในป 2036 IMT-GT จะเปนอนุภูมิภาคที่มีการบูรณาการ มีนวัตกรรม ครอบคลุมทั่วถึงและมี               

ความยั่งยืน  

IMT-GT VISION 2036 เปนยุทธศาสตรรวมกันของประเทศสมาชิก เพื่อความอยูดีกินดีของคนใน

รุนปจจุบันและอนาคต โดยการสนับสนุนการเติบโต ผานการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ

การพัฒนานวัตกรรมที่มากข้ึน โดยการสงวนรักษาการลงทุนในทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ IMT-GT 

VISION 2036 เปนยุทธศาสตรระยะยาวเพ่ือเพิ่มศักยภาพของคนในอนุภูมิภาค เพื่อใหสามารถสงเสริม

และไดประโยชนจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคนในอนุภูมิภาคเปนองคประกอบที่สําคัญ

ที่สุด สําหรับความพยายามในทุกดานของการพัฒนา 

IMT-GT VISION 2036 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ โดยใชเครื่องมือ

ตางๆ ดังนี้ 

 1.1) เปาหมายการพัฒนา 

  (1) ภาคการเกษตรท่ีมีนวัตกรรม มีบูรณาการไรความเหลื่อมล้ําและยั่งยืน 

  (2) ฐานอุตสาหกรรมที่กาวหนาและมีความสามารถในการแขงขัน 

  (3) การทองเที่ยวที่มีบูรณาการไรความเหลื่อมล้ําและยั่งยืน 

 1.2) เสายุทธศาสตร 

 สาขาการพัฒนา 6 สาขาของ “IMT-GT Roadmap for Development 2007 – 2011” และ 

“IMT-GT Implementation Blueprint 2012 – 2016” ไดรับการพัฒนาตอเนื่องมาเปนเสายุทธศาสตร 

7 เสา ประกอบไปดวย “เสาหลัก” และ “เสาสนับสนุน” ดังนี ้

 เสาหลัก ไดแก (1) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร (2) การทองเท่ียว และ (3) 

ผลิตภัณฑและการบริการฮาลาล 

 เสาสนับสนุน ไดแก (1) การเชื่อมโยงของการคมนาคมขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (2) การอํานวยความสะดวกทางดานการคาและการลงทุน (3) สิ่งแวดลอม และ (4) การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การศึกษา และวัฒนธรรม 
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 การที่วิสัยทัศน 2036 จะบรรลุผลเปนรูปธรรมไดนั้น เปนผลลัพธและผลกระทบโดยรวมจากการ

ดําเนินงานตาม 7 เสายุทธศาสตรของประเทศสมาชิก โดยใชการดาํเนินโครงการภายใตกรอบความรวมมือ 

ตางๆ ในชวงของแผนดําเนินงานระยะหาป (Five-year Implementation Blueprint) ซึ่งจะมีจํานวน                

4 แผนติดตอกัน  

 1.3) แนวทางการขับเคลื่อนวิสัยทัศน 2036 

  (1) การใชโครงการเปนศูนยกลางการขับเคลื่อน (Project-centric Approach) เพื่อ

นําไปสูการบูรณาการของภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่เปนตัวชี้วัดการขับเคลื่อน IMT-GT ไปสู

ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงข้ึน 

  (2) การปรับกฎระเบียบสําหรับโครงการเฉพาะและพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือลดขอติดขัดตางๆ 

(Joint Debottlenecking) โดยการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เพื่อเรงรัดการดําเนินโครงการเฉพาะและ

โครงการในพ้ืนที่เฉพาะ เชน โครงการพัฒนาระหวางคูทาเรือ โครงการพัฒนาระหวางคูเมืองชายแดน 

  (3) การวางแผนแนวทางการใชพื้นที่ (Spatial Approach) เพ่ือการพัฒนาในระดับ

ภูมิภาคโดยรวมถึงแนวทางเชิงพ้ืนที่เฉพาะและโครงการระเบียงเศรษฐกิจตางๆของ IMT-GT เพื่อให

สามารถใชประโยชนจากปจจัยการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจ ผานการพัฒนาการ

เชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบ นวัตกรรม และการสรางหวงโซมูลคาในพื้นที่ชายแดน 

 2) IMT-GT Implementation Blueprint (IB) 2017-2020 

แผนดําเนินงานระยะหาป 2017-2021 เปนแผนดําเนินงานฉบับที่สามของความรวมมือในระดับ    

อนุภูมิภาค IMT-GT และเปนแผนดําเนินงานฉบับแรกในสี่แผนภายใต “วิสัยทัศน 2036” โดยถูกใชเปน

เครื่องมือสําคัญในการชี้นําแนวทางการขับเคลื่อนความรวมมือดานตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีแบบแผน ใน

ทิศทางเดียวกัน และไดผลลัพธเปนรูปธรรม โดยไดมีการกําหนดกรอบความรวมมือสาขาตางๆ เอาไวโดย

ใช Strategic Pillars ทั้ง 7 ของวิสัยทัศน 2036 เปนสําคัญ ดังนี้ 

2.1) เสายุทธศาสตร (Strategic Pillars) เปนยุทธศาสตรสําคัญ 7 ยุทธศาสตรของวิสัยทัศน              

IMT-GT ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาและการดําเนินโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนความรวมมือดาน

ตางๆ   

 (1) Agriculture & Agro-based Industry: มุงพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรทุกรูปแบบ 

 (2) Tourism: มุงพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว/แหลงทองเที่ยวใหมๆ ในพ้ืนที่              

IMT-GT 

 (3) Halal Products & Services: มุ งการพัฒนาสินคาและบริการฮาลาลรวม กัน                 

ผานการกําหนดมาตรฐานและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมในทุกรูปแบบ 

 (4) Transport & ICT Connectivity: มุงพัฒนาการเชื่อมโยงการขนสงดาน Hardware 

และ Software รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  (5) Trade & Investment Facilitation: มุ งพัฒนาการอํานวยความสะดวกตางๆ 

สําหรับการคาและการลงทุน รวมถึงกิจกรรมการคา การลงทุนและการผลิตในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ

เชื่อมโยงหวงโซอุปทานในอนุภูมิภาค IMT-GT เขาดวยกัน 

  (6) Environment: มุงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการเปน 

“เศรษฐกิจคารบอนต่ํา” หรือ “Low Carbon Economy” โดยสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนและ

พลังงานสะอาด 

  (7) Human Resource Development, Education and Culture: มุงการพัฒนาและ

ยกระดับฝมือแรงงาน ผานการแลกเปลี่ยนองคความรูและเทคโนโลยี รวมถึงการสงเสริมการทํางานของ 

University Network: UNINET ความรวมมือดานการศึกษา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.2) ยุทธศาสตรการกําหนดความรวมมือสําคัญ (Focus Area Strategies) ซึ่งมีการกําหนด

ทิศทางและเปาหมายสําคัญของความรวมมือในแตละสาขา โดยกําหนดแยกเปน Lead focus Areas คือ 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร การทองเที่ยว และผลิตภัณฑและการบริการฮาลาล                       

โดยโครงการตางๆ จะถูกพัฒนาขึ้นตาม Focus Area Strategies อันประกอบไปดวย เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมการเกษตร การทองเที่ยว ผลิตภัณฑและการบริการฮาลาล ดังนี ้

  (1) Agriculture & Agro-based Industry 

  เปาหมายสําคัญ มุงการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและผลิตภัณฑ เพ่ือใหตรงกับ

ความตองการของตลาด และการอํานวยความสะดวกทางการคาเพื่อการสงเสริมการคาขายสินคาและ

ผลิตภัณฑการเกษตรสูตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก 

  (2) Tourism 

 เปาหมายสําคัญ มุงสูการเปนจุดหมายการทองเท่ียวที่ไดรับความนิยมระดับสูง (Top 

Tourist Destination) 

 (3) Halal Products & Service 

 เปาหมายสําคัญ ยกระดับการคาและการลงทุนดานสินคาและบริการฮาลาล โดยแผน

ดําเนินงานระยะหาป 2017 - 2021 ไดกําหนดกรอบการจัดทําโครงการไวสองสวนหลัก ดังนี ้

 (3.1) Short-Term (ST) คือ โครงการที่จะริเริ่มดําเนินการในป 2017-2018 

 (3.2) Medium-Term (MT) คือ โครงการท่ีจะริเริ่มดําเนินการในป 2019 เปนตนไป 

2.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยสนับสนุน (Enable and Enabling Development) เนื่องจาก 

Lead focus Areas จําเปนตองอาศัยการสนับสนุนจากความรวมมือดานอ่ืนๆ ดวย ดังนั้น จึงตองมีการ

กําหนดแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวของในดานอื่นๆ ไวใหชัดเจนเพ่ือชวยการพัฒนาท่ีสําคัญ โดยโครงการ

ตางๆ จะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุน Focus Area Strategies หากแตมีความสําคัญในตัวเอง โดยไดมีการ

กําหนดเปาหมายสําคัญไว ดังนี ้
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  (1) Transport & ICT Connectivity 

  เปาหมายสําคัญ มุงพัฒนา IMT-GT สูการเปนภูมิภาคที่มีการคมนาคมเชื่อมโยงเปนแนว

อยางไมขาดตอน ครอบคลุมไมเหลื่อมล้ํา มีความยั่งยืน ปลอดภัย และมีเครือขายม่ันคงที่เชื่อมโยงไดใน

ระดับนานาชาติ 

  (2) Trade & Investment Facilitation  

  เปาหมายสําคัญ มุงสราง IMT-GT ใหเปนอนุภูมิภาคที่เปนมิตรสําหรับการคาและการ

ลงทุน 

  (3) Environment  

  เปาหมายสําคัญ มุงสราง IMT-GT ใหเปนอนุภูมิภาคตนแบบในระดับนานาชาติเรื่องการ

พัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (4) HRD & Education & Culture 

  เปาหมายสําคัญ ยกระดับฝมือแรงงาน เพิ่มความสามารถทางการแขงขันดานแรงงาน 

และเชื่อมโยงผูคนเขาระหวางกัน 

 2.4) การพัฒนา IMT-GT Corridor 

 IMT-GT Implementation Blueprint ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงแนวพ้ืนที่ทาง

เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวระเบียงเศรษฐกิจหลัก 5 ระเบียงเศรษฐกิจ 

ซึ่งไดมีการกําหนดโครงการพัฒนาใหมีเปาหมายตอบสนองตอความตองการทางเศรษฐกิจในแตละพ้ืนที่ 

โดยมุงเนนการเชื่อมโยง MSMEs และ SMEs ดังนี ้

  (1) EC1 (แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจสงขลา-ปนัง-เมดาน และสวนขยาย): เพื่อการเชื่อมโยงหวง

โซการผลิตขามพรมแดน 

  (2) EC2 (แนวพื้นที่เศรษฐกิจคาบสมุทรมะละกา/ ตรัง-สตูล-ปะลิส-ปนัง-พอรตกลาง-        

มะละกา): เพ่ือการเชื่อมโยงหวงโซการผลิตในฐานะศูนยกลางดานอาหารและผลิตภัณฑอาหาร 

  (3) EC3 (แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจบันดาอาเจห-เมดาน-เปกันบารู-ปาเล็มบัง): เพ่ือเสริมสราง     

การเชื่อมโยงที่สําคัญของภูมิภาค 

  (4) EC4 (แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจมะละกา-ดูไม): เพ่ือการเชื่อมโยงทางทะเล 

  (5) EC5 (แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจห): เพ่ือการเชื่อมโยงทางทะเล 

 

 1.2.4.2 ความกาวหนาการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)  

 กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงานฝายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวา

ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด  ( Chief Ministers and Governors’ Forum: CMGF) ศู น ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดประชุมคณะทํางานสํานักงานฝายเลขานุการฯ (CMGF) ขึ้นในวันที่ 31 

มีนาคม 2560 เพ่ือ 
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 (1) จัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 10 ภายใตวิสัยทัศน 20 ป 

(IMT-GT Vision 2036) และแผนการดําเนินงานระยะ 5 ป แผนที่  3 (Implementation Blueprint 

2017-2021) 

 (2) พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานฝายเลขานุการฯ (CMGF) 

 (3) พิจารณาขอเสนอโครงการที่สําคัญจากคณะทํางานสาขาตางๆ รวมถึงโครงการของ

จังหวัดและกลุมจังหวัด  

ในการนี้ สํานักงานฝายเลขานุการฯ (CMGF) ไดจัดทําชุดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใตใหเชื่อมโยงเขากับแผนดําเนินงานของ IMT-GT โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

แผนการดําเนินงานระยะ 5 ป แผนท่ี 3 โดยใชโครงการหลักที่ทาง คณะทํางาน (Working Group) ได

นําเสนอเขามา รวมกับโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใต จัดเขาเปนชุดโครงการ เพ่ือใหโครงการ

มีน้ําหนักและเปนรูปธรรมมากขึ้น สําหรับชุดโครงการที่เก่ียวของโดยตรงกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน มี

รายละเอียดดังนี ้(ตารางท่ี 1.83)
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ตารางที่ 1.83 ชุดโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคใตใหเชื่อมโยงเขากับแผนดําเนินงานของ IMT-GT 

กลยุทธ ชื่อโครงการ รายละเอียด หนวยงาน/จังหวัด งบประมาณ (บาท) 
1. Working Group on Agriculture & Agro-based Industry (WGAAI) 
S 1.1 สร างกลไกความรวมมือ
รู ป แ บ บ ใหม ร ะห ว า ง ภ าค รั ฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการและ
ป ร ะ ช า สั ง คม  เ พื่ อ ถ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีผานการเสริมสราง
ศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงองค
ความรู 

1. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพผูเลี้ยง
โคเนื้อ 

สนง.ปศุสัตว จ.ยะลา 
การดําเนินงาน 
- สนับสนุนกลุมอาชีพผูเลี้ยงโคเน้ือ  
- สถานที่ พื้นที่ 8 อําเภอของ จ.ยะลา 

ยะลา งบดําเนินงาน 
2,000,000 
งบลงทุน 
7,000,000 
(สนง.ปศุสัตว 
 จ.ยะลา) 

2. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพการ
เลี้ยงแพะนม 

สนง.ปศุสัตว จ.ยะลา 
การดําเนินงาน 
- สนับสนุนกลุมอาชีพผูเลี้ยงโคเนื้อ  
- สถานที่ พื้นที่ 8 อําเภอของ จ.ยะลา 

ยะลา งบลงทุน 
12,780,000 
งบลงทุน 
 (งบจังหวัด) 

3. Rubber city (โครงการเมืองยาง) โครงการตอเน่ือง การนิคม 
อุตสาหกรรม, 
สงขลา (+) 

- 

4. IMT-GT Cooperation on Oil Palm 
and Palm Oil 

- ขอเสนอจากการจัดประชุม 9th/10th SPM 
- ผูแทนกรมที่ดินขอใหมาเลเซยีและอินโดนเีซียสง
ผูแทน 10 คน เขารวมการสัมมนาดานน้ํามันปาลมที่
ไทยจะจัดข้ึน ทั้งน้ีมาเลเซียจะแจงใหกระทรวง 
Plantation Industry and Commodities ซึ่ง
รับผิดชอบเรือ่งน้ีทราบและพิจารณาตอไป โดยขอให
ฝายเลขาฯ CIMT ประสานรายละเอียดดงักลาว 

กรมพัฒนาที่ดิน - 
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ตารางที่ 1.83 (ตอ) 

กลยุทธ ชื่อโครงการ รายละเอียด หนวยงาน/
จังหวัด 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ 
S 1.1 สรางกลไกความรวมมือรูปแบบใหม
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และประชาสังคม เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี
ผ านการเสริมสรางศักยภาพและการ
เปลี่ยนแปลงองคความรู 

5 .  โครงการบริหารจั ดการ พ้ืน ท่ี
เกษตรกรรมอยางยั่ งยืนและสราง
ความมั่นคงในอาชีพ 

สนง.ปศุสัตว จ.ยะลา 
การดําเนินงาน 
- สงเสริมการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ  
- เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ท่ีเหมาะสม (Zoning) 
- พัฒนาการแปรรูปผลผลิตครบวงจร 
- รณรงคประชาสัมพันธผลผลิตและผลิตภัณฑ จ.ยะลา 
สถานที่ แปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ 8 อําเภอของ จ.ยะลา 

ยะลา 8,863,700 
งบจังหวัด 

S 1.3 สงเสริมผลติภัณฑการเกษตรที่มี
มูลคาสูงและใชองคความรู (อาทิ super 
fruits) รวมถึงผลิตภัณฑ ที่ใหความสําคญั
สูงกับความปลอดภัยทางโภชนาการ 

6 . โครงการ จัดตั้ ง โ รงงานแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรครบวงจร 

สนง.อุตสาหกรรม จ.ยะลา 
การดําเนินงานกอสรางอาคารโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ครบวงจรขนาดพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 450 ตรม.  
สถานที่ ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง จ.ยะลา 

ยะลา งบลงทุน 
4,500,000 
งบจังหวัด 

2 Working Group on Infrastructure and Transport 
S.5.1 ส ร า งแล ะยกร ะดั บ โค รง สร า ง
คมนาคม 

1.Extended Songkhla-Penang-
Medan Corridor (Nakhon Si 
Thammarat-Suratthani-Pattalung-
Penang-Medan) 

- ขอเสนอจากการจัดประชุม 9th/10th SPM 
 

สงขลา - 

2.ปรับปรุงทาเทียบเรือประมงปตตานี - ปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากล 
- ตามนโยบายรัฐบาล กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนและจังหวัด
ปตตานี เพ่ือดึงดูดนักลงทุนรายใหมและผูประกอบการเดิม 

ปตตานี 337,400,000 

- ขอเสนอจากการจัดประชุม 9th/10th SPM ยะลา  
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ตารางที่ 1.83 (ตอ) 

กลยุทธ ชื่อโครงการ รายละเอียด หนวยงาน/จังหวัด งบประมาณ (บาท) 
 3.Yala-Pattani-Naratiwat-Kelantan 

Corridor 
- ขอเสนอจากการจัดประชุม 9th/10th SPM ยะลา  

4.โครงการพัฒนาระบบการคมนาคมใน
ชุมชน เพ่ือรองรับผลผลิตการเกษตร
และการทองเที่ยว 

- การดําเนินงานถนนสายจาหนัน-ทุงยาม-ูสาย กม.10 
(ตอนที่ 3 ), สายไมหอม, สายสนามกีฬากะตูปะ 
- สนง. โยธาธิการและผังเมือง จ.ยะลา 

ยะลา  งบลงทุน 
22,386,000 
 

S4.1 ขยายความเช่ือมโยงทางนํ้า 
ผานบริการเรือ RO-RO ferry 
และการขนสงสินคาทางเรือ 

5. Straits of Malacca Corridor  
- Wang Prachan CIQ Complex 
Development in satun Province, 
Thailand 

- ขอเสนอจากการจัดประชุม 9th/10th SPM สตูล  

S.5.1 สรางและยกระดับโครงสราง
คมนาคม 

6.โครงการออกแบบสะพานสตูล-เปอร
ลิส เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ภาคใต 

- เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสรางขอกําหนด และ
งบประมาณในการกอสรางถนนสะพานที่เหมาะสม
ที่สุด 
- เพื่อประเมินความคุมคาทางดานเศรษฐกิจของถนน
สะพาน 
- เ พ่ือประเมินรูปแบบการจัดการโครงสรางถนน
สะพานที่เหมาะสมที่สุด 
- เพื่อประเมินผลลัพธ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม EIA 
ในระหวางท่ีสรางสะพานแลวเสร็จ 

สตูล 49,000,000 

3. Working Group on Trade and Investment 
S.1.3 เพิ่มกิจกรรมสงเสริมการคา
การลงทุน 

1. โครงการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย
ใหกับผูประกอบการ OTOP 

สนง.พัฒนาชุมชน จ.ยะลา 
การดําเนินงาน 
- เพิ่มชองทางการจําหนายตางจังหวัด, เพิ่มชอง
ทางการจําหนายผานเ ว็บไซด , เพิ่มชองทางการ
จําหนายผานในจังหวัดยะลา 

ยะลา งบดําเนินงาน 
5,720,000 งบจังหวัด 
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ตารางที่ 1.83 (ตอ) 

กลยุทธ ชื่อโครงการ รายละเอียด หนวยงาน
/จังหวัด 

งบประมาณ (บาท) 

  - สถานที่ดําเนินการ จ.ยะลา/ภูเก็ต/ประจวบฯ/นครราชสีมา
และพิษณโุลก 

  

4. Diversify and Enhance the IMT-GT Tourism Packages 
S.1.1 ส ร า ง ค ว า ม
หลากหลายและขยาย
โครงการทองเที่ยวใน 
IMT-GT 

1 Pattani City Heritage:  
การทองเที่ยวเมืองปตตานตีามเสนทางวงแหวนพหุ
วัฒนธรรม 

การฟนฟูเมืองปตตานีดวยการพัฒนาพื้นที่ในมิติของศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ปตตานี 50,000,000 

5. Intensify Promotion and Marketing 
S.1.1 ส ร า ง ค ว า ม
หลากหลายและขยาย
โครงการทองเที่ยวใน 
IMT-GT 

1. Magic Journey Along the Traversed Route 
by Luang Pu Tuad โครงการหลวงปูทวด 

โครงการตอเน่ือง สงขลา (+) - 

2 .  IMT-GT Old Town Heritage: Seminar & 
Symposium (โครงการสัมมนาทองเที่ยวเมืองเกา) 

โครงการตอเน่ือง สงขลา (+) 
ภูเก็ต (+) 

- 

โครงการที่จังหวัดและกลุมจังหวัด พิจารณาและทบทวนเพ่ิมเติม 
 1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจในวันเสาร-อาทิตย ท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองยะลา 

การดําเนินงาน 
- กิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจตลาดนัด/ถนนคนเดิน 
- สถานที่ดําเนินการ บริเวณถนนขาง ร.ร.คณะราษฏร จ.ยะลา 

ยะลา (12) 
งบดําเนิน
การ 

4,086,000 
งบจังหวัด 
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ตารางที่ 1.83 (ตอ) 

กลยุทธ ชื่อโครงการ รายละเอียด หนวยงาน/จังหวัด งบประมาณ (บาท) 

  - กิจกรรม Betong in smile 
- สถานที่ดําเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองเบตง 

 1,700,000 
(งบประมาณของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด) 

6. Working Group on Environment (WGE) 
S.1.1 พัฒนาและดําเนินโครงการ
เมืองสีเขียว (Green City) ท่ัวทั้ง
อนุภูมิภาค 

1. Green City - ขอเสนอจากการจัดประชุม 9th/10th SPM สงขลา - 

S.2.1 สงเสริมความพยายามอยาง
แข็ งขันร วมกั นในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่ งยืนใน 
IMT-GT อาทิ ปาไม น้ํา สัตวปา 
และอื่นๆ 

2.โครงการบริหารจัดการน้ําแกไขปญหา
อุทกภัย-ภัยแลง 

โครงการชลประทานจังหวัด 
 

ยะลา งบลงทุน 
50,510,000 
(โครงการชลประทาน
จังหวัด) 

ที่มา:  ศนูยศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, 2560 
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 1.2.4.3 โอกาสและอุปสรรคเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย: IMT-GT ของ

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 โอกาส 

1) กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนอยูในพ้ืนที่เปาหมาย มีสวนรวมสําคัญอยูในการเชื่อมโยง “ระเบียง

เศรษฐกิจ” หรือ Economic Corridor และมีวัตถุประสงคการพัฒนาที่สงเสริมสอดคลองกัน  

2) ในป พ.ศ. 2556 (2013) ไดมีการจัดตั้งสํานักงานฝายเลขานุการสําหรับกรอบการประชุมระดับมุข

มนตรีและผูวาราชการจังหวัด (Chief Ministers’ and Governors’ Forum: CMGF) ภายใตการกํากับดูแล

ของศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินมาโดยตรง 

สํานักงานฝายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัดนี้ มีพันธกิจในการเปนศูนย

ขอมูลของประเทศสมาชิกสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ เปนผูสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร จังหวัด และกลุมจังหวัด 

เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรภาคใตของประเทศไทย เปนศูนยกลางการประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

พ้ืนที่ในอนุภูมิภาค และเปนหนวยงานติดตามและสนับสนุนการดําเนินโครงการในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย  

3) ชุดโครงการตางๆ ที่ถูกบรรจุไวในแผนขับเคลื่อน IMT-GT ของคณะทํางานฝายเลขานุการกรอบ

การประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด (CMGF) แลวพบวา หากชุดโครงการไดรับการดําเนินงาน

อยางเปนรูปธรรมในชวงระยะเวลา 4 ปขางหนา (2017-2020) จังหวัดในกลุมภาคใตชายแดนจะไดรับการ

สงเสริมใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเพียงบางดานคือ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และดานการ

เชื่อมตอมากขึ้นของระบบขนสงทางถนนและทางทะเล  

อุปสรรค 

1) ในชวงของการดําเนินงาน “IMT-GT Roadmap for Development 2007–2011” และ “IMT-

GT Implementation Blueprint 2012 – 2016” นั้น ความรวมมือ IMT-GT กลับไมไดสงผลลัพธเปน

รูปธรรมใหแกกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเทาที่ควร ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากโครงสรางของ IMT-GT ที่ไมมี

การสนับสนุนดานงบประมาณโดยตรงใหกับโครงการในระดับทองถ่ิน ประกอบกับในระยะแรก รัฐบาลไทยยัง

ไมไดบรรจุโครงการเพ่ือการพัฒนาตามกรอบเขาไวในแผนการจัดสรรงบประมาณเปนการเฉพาะ ทําใหจังหวัด

ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไมไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน IMT-GT มากนัก 

2) เนื่องจากโครงการตางๆ สวนใหญที่ ถูกบรรจุเอาไวในชุดโครงการในระยะนี้ มุงสนับสนุน            

เสายุทธศาสตรหลักที่ 1 และเสายุทธศาสตรสนับสนุนที่ 1 เปนหลัก และใหความสําคัญกับการทองเที่ยว     

(เสายุทธศาสตรหลักที่ 2) การสนับสนุนการคา การลงทุน (เสายุทธศาสตรสนับสนุนที่ 2) และสิ่งแวดลอม   

(เสายุทธศาสตรสนับสนุนที่ 3) เพียงพอสมควรเทานั้น ในขณะที่ไมมีขอเสนอโครงการของจังหวัดสําหรับ     

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษา และวัฒนธรรม (เสายุทธศาสตรสนับสนุนที่ 4) และการพัฒนาสงเสริม

ผลิตภัณฑและการบริการฮาลาล (เสายุทธศาสตรหลักที่ 3) แสดงใหเห็นถึงการหวังผลในระยะสั้นของชุด

โครงการ และอาจสงผลใหไมสามารถบรรลุถึงการพัฒนาอยางบูรณาการ คลอบคลุม และสมดุล ตามที่ IMT-

GT ไดตั้งวิสัยทัศนไว 
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1.2.5 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย 

1) เขตเศรษฐกิจเสรี (Free Zone: FZ) 

เขตเศรษฐกิจเสรี เปนพ้ืนที่ในมาเลเซียซึ่งกระทรวงการคลังประกาศใหเปนเขตการพาณิชยเสรี (FCZ) 

หรือเขตอุตสาหกรรมเสรี (Free Industrial Zone: FIZ) โดยอาศยัอํานาจตามมาตรา 3 (1) ของพระราชบัญญัติ

เขตเศรษฐกิจเสรี Free Zone Act 1990  เขตเศรษฐกิจเสรีมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมการซื้อขายสินคาในเขต

เสรีกอนนําสงไปที่อื่น (Entrepot Trade) โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือสงเสริมภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตและประกอบ

ผลิตภัณฑ เพ่ือการสงออกเปนหลัก 

ธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจเสรีจะเสียภาษีต่ําสุด โดยถือเปนบริเวณนอกเขตการเก็บภาษี

หลักของศุลกากร (Principal Custom Area) สามารถนําเขา ผลิต ประกอบผลิตภัณฑหรือจัดหาในเขต

เศรษฐกิจเสรีโดยไมตองเสียภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีการขายหรือภาษีบริการ อยางไรก็ตาม 

กระทรวงการคลังมีอํานาจตามกฎหมายในการสั่งหามสินคาประเภทใดประเภทหนึ่งเขามาในเขตเสรี สินคาที่

ถูกสั่งหามนี้ ถานําเขามาในเขตเสรี จะตองเสียภาษีดังกลาวขางตนเสมือนสินคานั้นอยูในเขตบริเวณการเก็บ

ภาษีหลักของศลุกากร 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจเสรี ยังจูงใจทางดานการเงินในรูปแบบของสิทธิประโยชน

สําหรับการลงทุนประเภท Pioneer Status  โดยการยกเวนการเสียภาษีศุลกากรสินคาขาเขาและสินคาสงออก 

รวมทั้งภาษีรายไดนิติบุคคล เปนระยะเวลา 5-10 ป นั่นคือไดรับการยกเวนภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 35 

และภาษีเพื่อการพัฒนารอยละ 5 และหลังจากอายุของสิทธิประโยชนสิ้นสุดลงแลว การลงทุนที่ไดรับอนุมัติ

สิทธิพิเศษมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนในดาน Investment Tax Credits (ITC) ซึ่งเปนการยืดเวลายกเวนการ

เสียภาษีออกไปไดอีก 5-10 ป อนึ่งการขาดทุนในระหวางไดรับสิทธิประโยชน สามารถใชเปนเหตุผลในการ

ยืดเวลาการยกเวนการเสียภาษีดวย 

2) เขตการพาณิชยเสรี (Free Commercial Zones: FCZ) 

เขตการพาณิชยเสรีเปนเขตที่ประกอบธุรกิจพาณิชกรรม ประกอบดวย การคาขาย (ยกเวนการคา

ปลีก) การจัดแบงเปนหีบหอยอย (break bulk) การคัดแยกประเภท (grading) การจัดทําหีบหอใหม 

(repacking) การติดฉลากใหม (relabeling) การขนถายสินคา (transshipment) และสินคาผานแดน 

(transit) ปจจุบันมาเลเซียมีเขตการพาณิชยเสรี 17 แหงท่ัวประเทศตั้งอยูในบริเวณดานเหนือ ดานใต และดาน

ตะวันตกของทาเรือ Port Klang  เขตการพาณิชยเสรี Port Klang (Port Klang Free Zone) ศูนยโลจิสติกส 

Pulau Indah (Pulau Indah MILS Logistic Hub)  บัตเตอรเวิรธ, Bayan Lepas, KLIA, Rantau Panjang, 

Pengalan Kubor, Stulang Laut, ทาเรือยะโฮร และทาเรือ Tanjung Pelepas 

3) เขตอุตสาหกรรมเสรี (FIZ) 

การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเสรี เปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางเศรษฐกิจของมาเลเซียที่จะปรับเปลี่ยน

จากการผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาเปนการผลิตเพ่ือการสงออก โดยในเขตอุตสาหกรรมเสรี (FIZ) อุตสาหกรรม

ที่ผลิตสินคาสงออก ไดรับการยกเวนภาษีการนําเขาสินคาประเภทวัตถุดิบชิ้นสวนประกอบตางๆ เครื่องจักร
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และอุปกรณที่ใชโดยตรงในกระบวนการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบภาษีอยางเปนทางการนอยที่สุดในการ

สงออกสินคาที่ผลิตได ปจจุบันมาเลเซียมีเขตอุตสาหกรรมเสรี 18 แหง ไดแก Pasir Kudang, Tanjung 

Pelepas, Batu Berendam I, Batu Berendam II, Tanjung Kling, Telok Panglima Garang, Pulau Indah 

(PKFZ), Sungai Way I, Sungai Way II, Ulu Kelang, Jelapang II, Kinta, Bayan Lepas I, II, III, IV, 

Seberang Perai และ Sama Jaya   

4) เขตระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)  

Northern Corridor Economic Region (Koridor Utara) เขตเศรษฐกิจนี้มุงเรงรัดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและยกระดับรายไดของประชากรในเขตตอนเหนือของภูมิภาคมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงคของ

การเปนภูมิภาคทางเศรษฐกิจระดับโลกภายในป 2568  ซึ่งประกอบดวย รัฐเปรัก เคดาะห พูลัวปนัง (Pulau 

Pinang) และเปรักตอนเหนือ (ไดแก district of Hulu Perak, Kerian, Kuala Kangsar และ Larut Matang 

Selama)  ครอบคลุมพ้ืนที่ 17,816 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจดังกลาวใชแรงผลักจากความสําเร็จทาง

เศรษฐกิจที่มีอยูของภูมิภาคในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ทองเที่ยว เกษตรกรรม และจากการท่ีมีตั้งทาง

ยุทธศาสตรติดกับชายแดนไทยและชองแคบมะละกา 

5) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ป 2017 มาเลเซียเริ่มตนกอสรางโครงการยุทธศาสตรแถบเสนทางเชื่อมโยง (Belt road) โดยมีทาง

รถไฟสายใหมเปนแกน ซึ่งจะมีผลตอภูมิรัฐศาสตรการเดินทาง การคาและการลงทุนในเอเชียอาคเนย และชอง

แคบมะละกา โดยเสนทางรถไฟสาย Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) จะเลียบพ้ืนที่ฝงตะวันออก

ของประเทศจากเมืองตุมปต (Tumpat) ตรงขามพรมแดนไทยดานตากใบ นราธิวาสเลียบชายฝงลงมา ผาน 

ทาเรือกวนตัน รัฐปาหัง ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีการลงทุนรวมกับจีนทําเมืองใหม และทาเรือน้ําลึกฝง

ตะวันออก โดยเสนทางรถไฟจะตัดผานตอนกลางของประเทศจากกวนตันเขามายังฝงตะวันตก ไปสิ้นสุดที่

ทาเรือน้ําลึกกลาง (Port Klang) รวมระยะทาง 620 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเศษ และยัง

มีการลงทุนในโครงการมะละกาเกตเวย เพ่ือสรางศูนยกลางเศรษฐกิจลงทุนขนสงทางเรือใหมที่มะละกา 

ซึ่งหากโครงการแลนดบริดจและทาเรือสองฟากฝงแลวเสร็จ จะทําใหสินคามาเลเซียลดการจายเงินใน

การใชบริการทาเรือที่สิงคโปรในการสงสินคาไปจีนไดเกือบ 2 แสนลานริงกิตตอป  

 

 1.2.6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการ

สงเสริมการลงทุนในรูปแบบตางๆ และหนึ่งในมาตรการสงเสริมการลงทุน คือ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมการ

ลงทุน กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ชายแดน แกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนและเตรียมความพรอมในการรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งไดกําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปน 2 ระยะ ระยะที่ 
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1 ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดสระแกว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต, 2559 

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

กาญจนบุรี และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

โดยภาคใตของประเทศไทยมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาเปนพ้ืนที่เปาหมายในระยะที่ 1 

และจังหวัดนราธิวาสเปนพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเปาหมายในระยะที่ 2 เนื่องจากมีศักยภาพจากการเชื่อมโยง

กับชายแดนประเทศมาเลเซียและมีมูลคาการคาชายแดนและเปนเสนทางเดินทางผานแดนที่สําคัญของ

ประเทศ โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนดานอํานวยความสะดวกดานการลงทุน การใหสิทธิประโยชน การจัดตั้ง

ศนูยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุนและแรงงาน การอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และดานศุลกากร 

 

1.2.6.1 ความกาวหนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ภาคใต) 

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครอบคลุม 4 ตําบล ในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ประกอบดวย ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแตว และตําบลปาดังเบซาร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 

345,187 ไร ทั้งนี้อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาเปนพ้ืนที่มีศักยภาพที่เอื้อตอการลงทุน เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีที่

สามารถเชื่อมโยงระบบคมนาคมทั้งทาเรือน้ําลึกสงขลา ทาเรือปนัง ทาเรือกลางมาเลเซีย สนามบินนานาชาติ

หาดใหญ และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา รวมท้ังเชื่อมโยงแผนการพัฒนารัฐทางภาคเหนือของ

มาเลเซีย (Northern Corridor Economic Region : NCER) ไดแก รัฐเปอรลิส เกดะห เประ และปนัง 
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ประกอบกับเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายฝงตะวันออก (East Coast Economic Region: 

ECER) ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐปาหัง และพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของเขต Mersing ของรัฐยะ

โฮร และเชื่อมโยงกับประเทศอินโดนีเซียในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสุมาตรา (Sumatra Economic Corridor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.11 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต, 2559 

 

 1.1) ความกาวหนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

  (1) ก า รพั ฒ น า นิ ค ม อุ ต ส าห กร รม ใน พ้ื น ที่ เ ข ต พั ฒน า เศ รษ ฐกิ จ พิ เ ศษ ส งขล า 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบการจัดสรรท่ีดินใหหนวยงานราชการใช

ประโยชนและเอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเชาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการวาง

ผังการใชพื้นที่ จํานวน 927.43 ไร แบงเปนพ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายได จํานวน 567.93 ไร และพื้นที่สาธารณูปโภค

และพ้ืนที่สีเขียว จํานวน 359.50 ไร 

  (2) โครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร (Bus Terminal) และศูนยบริการนักทองเที่ยว

ครบวงจร (Tourism Service Center) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบให

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาใชพ้ืนที่ประมาณ 126 ไร ในท่ีราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

แปลง 440 - 0 - 09 ไร เพ่ือดําเนินโครงการสถานีขนสงผูโดยสารและศูนยบริการนักทองเที่ยวครบวงจร โดย

จังหวัดสงขลาไดอนุญาตใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาเชาที่ราชพัสดุแปลง สข.1217 และ สข. 1220 

โดยมีเงื่อนไขวาในสวนพ้ืนที่ที่ประชาชนบุกรุกทั้ง 2 แปลงดังกลาว จํานวน 33 ราย ใหองคการบริหารสวน

จังหวัดสงขลา รวมกับคณะทํางานฯ เพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ องคการบริหารสวน

จังหวัดสงขลาไดตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีลอมรั้ว วงเงิน
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งบประมาณจํานวน 5,000,000 บาท และศึกษาออกแบบจํานวน 13,500,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางการลง

นามสัญญาเชากับกรมธนารักษ สัญญาเชา 50 ป 

  (3) การแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 1,069 ไร จํานวน

ทั้งสิ้น 186 ราย โดยแบงเปน บุกรุกแปลง 629-2-12 ไร เฟส 1 จํานวน 42 ราย โดยทางจังหวัดสงขลาไดทํา

ความเขาใจและประกาศการขนยายรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางภายใน 60 วัน หรือภายในวันที่ 29 

เมษายน 2559 ท้ังนี้มีประชาชนยินยอมใหดําเนินการรื้อถอน จํานวน 38 ราย โดยกรมธนารักษสนับสนุน

คาใชจายในการรื้อถอน วงเงิน 619,100 บาท สําหรับผูบุกรุกอีก 4 ราย อยูระหวางดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับที่ดินแปลง 440-0-09 ไร เฟส 2 โดยมีผูบุกรุกจํานวน 144 ราย ซึ่งทางจังหวัดสงขลาไดมอบหมายให

คณะทํางานชุดปฏิบัติการในพื้นที่นํารูปแบบการดําเนินการในเฟส 1 มาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณใน

พ้ืนที่ 

  ทั้งนี้แนวทางการชวยเหลือผูบุกรุก สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัดสงขลาไดจัดสรรที่ราชพัสดุ

แปลง 65 ไร เพื่อใหเปนที่อยูอาศัย โดยใหเชารายละไมเกิน 50 ตารางวา 2557 ซึ่งขณะนี้ คณะอนุกรรมการ

นโยบายที่ดินจังหวัดสงขลาไดเห็นชอบการจัดที่ดินทํากินใหราษฎรที่ไดรับผลกระทบ เปนที่เรียบรอยแลว โดย

ขั้นตอนตอไปจะไดเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) 

  (4) การจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (One Stop Service: OSS) จังหวัด

สงขลา ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 โดย ณ สิงหาคม 2560 มีผูใชบริการจํานวน 108 ราย 109 เรื่อง 

ประกอบดวยขอมูลเบื้องตนประกอบธุรกิจ จํานวน 68 เรื่อง การขออนุญาตเรื่องตางๆ จํานวน 5 เรื่อง 

มาตรฐานการผลิต จํานวน 8 เรื่อง การตลาด/เงินทุน จํานวน 6 เรื่อง และการลงทุนในพ้ืนที่นิคม/SEZ สงขลา 

จํานวน 22 เรื่อง 

  (5) การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ดานแรงงาน เพ่ือใหบริการแก

สถานประกอบการที่อยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจในการออกใบอนุญาตทํางานใหแกคนตางดาว ปจจุบันระหวาง

เดือน ต.ค. 2559 – พ.ค. 2560 มแีรงงานตางดาวไดรับใบอนุญาตการทํางาน จํานวน 1,906 คน  

  (6) มาตรการสิทธิประโยชน โดยโครงการที่ยื่นขอสงเสริมและไดรับสิทธิประโยชนตองยื่นขอ

ภายใน 31 ธันวาคม 2560 ปจจุบันมีผูไดรับอนุมัติ 6 โครงการ มูลคา 1,759 ลานบาท 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส  

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 ได

กําหนดใหทองที่ จํานวน 5 ตําบล ในอําเภอเมือง อําเภอตากใบ อําเภอยี่งอ อําเภอแวง และอําเภอสุไหงโก-ลก 

พ้ืนที่รวม 146,995.62 ไร (235.17 ตารางกิโลเมตร) เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งเปนพื้นที่มี

ศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากมีจุดผานแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 3 แหง คือ สุไหงโก-ลก ตากใบ 

และบูเกะตา โดยสามารถรองรับการคาชายแดนและการทองเที่ยวระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งมีสนามบินนราธิวาสรองรับการขนสงและการเดินทางของนักทองเที่ยว ประกอบกับมีเสนทางรถไฟ กรุงเทพ 
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– สุไหงโก-ลก ซึ่งเปนปลายทางสุดทายของเสนทางรถไฟสายใต ซึ่งมีทางรถไฟเชื่อมตอกับทางรถไฟมาเลเซีย 

(รัฐกลันตัน) เขาสูประเทศมาเลเซยี 

 
ภาพที่ 1.12 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต, 2559 

 

2.1) ความกาวหนาการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 

 (1) การจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มติ กนพ. ครั้งที่ 

1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เห็นชอบขอเสนอแปลงท่ีดินตามที่จังหวัดเสนอ ซึ่งเปนที่ดินเอกชนบริเวณ 

ตําบลละหาร อําเภอยี่งอและตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ 2,277-0-78.1 ไร และมอบ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) พิจารณาความเปนไปไดในการจัดซื้อที่ดินจากเอกชน และ

นําเสนอ กนพ. ในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งตอมา กนอ. ไดศึกษาความเปนไปได/ศักยภาพของพ้ืนที่แลวเสร็จ 

โดยเลือกแปลงที่ดินที่อยูติดกัน (4 แปลง : แปลงที่ 1-3 ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ รวม 1,183-1-92.7 ไร และแปลง 2 

ตําบลโคกเคียน 546-2-21.2 ไร)  เนื้อที่รวมประมาณ 1,730 ไร และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการดานจัดหาที่ดิน

และบริหารจัดการเพ่ือทราบเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สําหรับการไดมาซึ่งที่ดิน กนอ. อยูระหวางการหา

รูปแบบการซื้อที่ดินแปลงดังกลาว 

 (2) การลงทุนของภาคเอกชน มีนักลงทุนเขามาลงทุนในการกอสรางโรงงานในพ้ืนที่ท่ีไดรับ

การสงเสริมการลงทุนตามนโยบายของ BOI จํานวน 2 โรงงาน ไดแก โรงงานไฟฟาชีวมวล ที่อําเภอแวงขนาด 

7.5 เมกะวัตต เงินลงทุน 350 ลานบาท และโรงงานผลิตยางแผนเครปและยางแทง พ้ืนท่ี 156 ไร ในตําบลลุ

โบะบือซา อําเภอยี่งอของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เงินลงทุน 570 ลานบาท สงผลใหมี

การจางงานในพื้นที่เบื้องตน 81 คน แตมีผูสมัครงานกวา 3,500 คน ทั้งนี ้ทางบริษัท ศรีตรังฯ จะพิจารณาแผน

ลงทุนโรงงานผลิตถุงมือยาง ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ประมาณ 500 ไรซึ่งจะสามารถเพ่ิม

การจางงานในพื้นที่ไดอีกประมาณ 1,000 อัตรา 
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1.2.6.2 โอกาสและอุปสรรคจากเขตเศรษฐกจิพเิศษตอการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

โอกาส 

1) การขยายการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชน จากการสงเสริมการลงทุน การไดรับสิทธิประโยชน

ดานภาษี การเขาถึงแหลงเงินทุน และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานจากภาครัฐ 

2) การขยายการคาชายแดนระหวางประเทศไทยและประทศมาเลเซียผานดานชายแดนในจังหวัด

สงขลาและจังหวัดนราธิวาส 

3) การขยายตัวของธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวในพ้ืนที่กลุมจังหวัดชายแดน

ภาคใต เนื่องจากความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานที่สงผลตอตอความสะดวกในการทองเที่ยว 

4) การขยายตัวของการจางงาน จากการเพ่ิมข้ึนของการลงทุนซึ่งนํามาสูการจางงานของประชาชน

ในพ้ืน สงผลใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5) การขยายตัวของภาคการผลิตในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในการผลิตปจจัยการผลิตที่สามารถสนับสนุน

อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน  

อุปสรรค 

1) การขาดพื้นที่ทํามาหากินและพ้ืนที่อยูอาศัยของประชาชนจากการเวนคืนที่ดินเพื่อสรางเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

2) การเพ่ิมขึ้นของมลพิษจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง

อากาศ 

3) การลดลงของการจางงานของคนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในการใชแรงงานเปนหลัก (labor Intensive) 

เนื่องจากบางบริษัทอาจจะจางแรงงานจากประเทศอ่ืนๆ เชน ประเทศพมา ซึ่งมีคาแรงถูกกวาแรงงานประเทศไทย 

 

1.2.7 โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 

 1.2.7.1 สถานการณปจจุบันของโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”        

(ป 2563) และแนวทางการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เสนอในวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือเพื่อพัฒนาพื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปน

พ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ ดวยการกระตุนใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการสรางงาน สรางรายได 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพื้นท่ีใกลเคียง โดยนํารองในพ้ืนที่อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ใหเปนเมืองตนแบบ 

โครงการเมืองตนแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดําเนินงานพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใน 3 

พ้ืนที่ ไดแก  
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 (1) อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เปนเมืองตนแบบการพัฒนา "เกษตรอุตสาหกรรม

กาวหนาผสมผสาน” (Agricultural Industry City) 

 (2) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนเมืองตนแบบการพัฒนาท่ีพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

(Sustainable Development City)   

 (3) อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เปนเมืองตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ 

(International Border City) 

 

1.2.7.2 ความกาวหนาของการพัฒนาโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

โดยมีแผนการดําเนินงานโครงการเมืองตนแบบฯ จํานวน 63 โครงการ กรอบวงเงิน 5,175,389     

ลานบาท โดยเปนโครงการที่จะสนับสนุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนโดยเร็ว จํานวน 39 โครงการ 

แบงเปนโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 17 โครงการ วงเงนิ 

343.641 ลานบาท และโครงการท่ีตองขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวน 22 โครงการ วงเงิน 1,190.953 ลานบาท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกประกาศหลักเกณฑการใหการสงเสริมการลงทุนใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตในโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” โดยสงเสริมใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน

และสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต อันจะนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืน โดยใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี ้

- ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร 

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ปโดยไมกําหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล 

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพ่ือการสงออกเปน

ระยะเวลา 10 ป 

- ไดรับลดหยอนอากรขาเขารอยละ 90 ของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนที่ตอง

นําเขามาผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศเปนระยะเวลา 10 ป 

- ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 

ของอัตราปกติ เปนระยะเวลา 5 ปนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

- ไดรับอนุญาตหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 

20 ป นับตั้งแตวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

- ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของ

เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 
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- อนุญาตใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการท่ีไดรับการสงเสริม โดยใหเปนไปตาม

แนวทางท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกําหนด 

- สิทธิและประโยชนท่ีมิใชภาษีอากร 

ทั้งนี ้ยังไดเพ่ิมเติมประเภทกิจการที่สนับสนุนการลงทุนเปนการเฉพาะ นอกเหนือไปจากรายการแนบ

ทายประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่มีอยูเดิม สําหรับพ้ืนที่ในอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ประกอบดวย กิจการผลิตอาหารสัตวหรือ

สวนผสมอาหารสัตว กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับงาน

สาธารณูปโภค (ยกเวนการผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาเซรามิกสและการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง) กิจการผลิต

สิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกายเชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน (ยกเวนเครื่องสําอาง) กิจการผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกสําหรับสินคาอุปโภค เชน บรรจุภัณฑพลาสติก กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ กระดาษ เชน กลอง

กระดาษ และกิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา 

จังหวัดปตตานีไดขับเคลื่อนการพัฒนาอําเภอหนองจิก ใหเปน “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตร” โดยมีโครงการท่ีผานการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 รวม 11 โครงการ 

ประกอบดวย 

- โครงการกอสรางตลาดคาสัตวชายแดนใตรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 

- โครงการผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก 

- โครงการกอสรางทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (ทางหลวงหมายเลข 42 สาย

คลองแงะ-นราธิวาส ตอนทางเลี่ยงเมืองปตตานี ตอน 2) 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 42 ตอนนาจวก-ดอนรัก 

- โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือประมงปตตานีใหมีมาตรฐานรองรับอุตสาหกรรมประมงอาหาร

ปลอดภัยและฮาลาล 

- โครงการปรับปรุงแผงกันคลื่นที่จอดพักเรือทาเทียบเรือปตตานีและปรับปรุงพ้ืนที่หลังทา

จังหวัดปตตานี 

- โครงการแกมลิงกักเก็บน้ํา อําเภอหนองจิก 

- โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําเพิ่มประสิทธิภาพระดับแปลงนา ในอําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพมูลคาสินคาเกษตร (สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันพันไร) 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแปรรูปสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและการขยายพื้นที่

ปลูกปาลมน้ํามัน อําเภอหนองจิก ตามโครงการเมืองตนแบบ 

- โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

และพื้นที่พิเศษ กิจกรรม: ศึกษาความเหมาะสมการกอสรางสะพามขามแยกดอกยาง ทางหลวงหมายเลข 43 
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 1.2.7.3 โอกาสและอุปสรรคโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 โอกาส 

1) ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานในพ้ืนที่อําเภอหนองจิกรองรับตลาดแรงงานที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแขงขัน 

ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถของผูผลิตสินคาฮาลาล

และแปรรูปจากการเกษตร 

2) จากการประสานความรวมมือ ระหวางภาครัฐ เอกชนขนาดใหญและเอกชนในพื้นที่ ประชาชน 

และสถาบันการศึกษา ดวยกลไกประชารัฐ กอใหเกิดการลงทุนตั้งบริษัท ปาลมพัฒนาชายแดนใต จํากัด ณ 

ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี โดยไดจัดตั้งโรงสกัดน้ํามันปาลม ขนาด 45 ตันทะลายตอชั่วโมง 

จัดตั้งโรงไฟฟา Bio Gas ขนาด 2 MW ซึ่งสามารถผลิตและขายไฟไดแลว และกําลังขอขายไฟเพ่ือที่จะกอสราง

โรงไฟฟา Bio Mass ขนาด 6.5 MW และ ขนาด 9.9 MW และโรงปุยจากเศษของเหลือตางๆ ในกระบวนการ

สกัดน้ํามันปาลม 

อุปสรรค 

1) อยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการเมืองตนแบบ ยังขาดการบูรณาการของทุกภาคสวน จึงขาดความ

มือในการแกปญหา ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายสงผลใหโครงการพัฒนาที่รัฐได

ผลักดันใหเกิดขึ้น ถูกสะทอนวา ไมสอดคลองกับความตองการในพื้นท่ี ซึ่งเห็นวาผูประกอบการในพ้ืนที่มีความ

ไดเปรียบทางดานประมงชายฝงมากกวา  

2) เหตุการณความไมสงบ ความยากจน ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความไมพรอมของเกษตรกร

ในพื้นที่  ทํ า ให ไม สามารถที่ จะผลักดันให เ กิดการขยายตั วของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร                            

ซึ่งเปนฐานที่สําคัญของการพัฒนาเปนเมืองเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาได อีกทั้งยังภาพอนาคตการพัฒนาที่

ชัดเจน ซึ่งเห็นพองรวมกันของประชาคมในจังหวัด ท่ีจะชวยเสริมสรางความเขาใจในนโยบายการพัฒนาที่จะมี

รวมกัน  

3) กรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเปนอุปสรรคท่ีทําใหเกษตรกรบางสวนไมสามารถปรับตัวเพ่ือใหพรอมกับการ

สงเสริมของภาครัฐได เนื่องจากเกษตรกรบางสวนเปนผูเชาที่ดิน ทําใหไมกลาที่เปลี่ยนแปลงการผลิต เพราะ

จําเปนจะลงทุนมาก ไดผลตอบแทนคืนชา ในขณะเดียวกันเจาของท่ีดิน ก็มไิดมีความตองการที่จะลงทุนพัฒนา

พ้ืนที่ เนื่องจากบุตรหลานก็ไปทํางานหรืออยูอาศัยในตางพ้ืนที ่
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บทที่ 2 
ผลการพัฒนาของประเทศไทย 

 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่น าไปใช้ในช่วงระยะเวลา ปี 2560 – 
2564 ได้น าเสนอผลวิเคราะห์สถานะของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559)            
มีรายละเอียดดังนี้ 
  
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 ถึงแม้จากผลการพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ  แต่อย่างไร   
ก็ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน            
โดยผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยสรุป มีประเด็นดังนี้ 
 1) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ 
  (1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 2504 – 2558 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 
อยู่ในอันดับที่ 22 ของโลก จาก 205 ประเทศ ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้นจาก 3,476 บาทต่อ
คนต่อปี ในปี 2510 เป็น 23,666 บาท ในปี 2530 และเพ่ิมขึ้นเป็น 185,858 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2558    
โดยประเทศไทยได้ขยับฐานะการพัฒนาประเทศสู่ประเทศได้รายปานกลางตอนบน ในปี 2553 ซึ่งเป็นช่วง
ปลายหรือช่วงปีที่ 4 ของการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  
  (2) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ           
มากขึ้น ท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิตประสิ ทธิภาพต่ าไปสู่               
ภาคการผลิตประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการส่งเสริมการสะสมปัจจัยทุนและสั่งสมเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนในระดับที่น่าพอใจ 
  (3) มีจุดแข็งด้านความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีควา มแข็งแกร่งระดับโลก                  
ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในการส่งออกสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและบริการ
ท่องเที่ยว สินค้าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ             
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยจากข้อมูลในปี 2557 พบว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก 
ส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและบริการท่องเที่ยวสูงเป็น
อันดับที่ 13 และอันดับที่ 5 ของโลก ตามล าดับ เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 4 ของเอเชีย และอันดับที่ 8 ของโลก รวมทั้งเป็นฐานการส่งออกสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที ่11 ของโลก 
  (4) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แม้ประเทศไทยเคยประสบปัญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจรุนแรงถึง 2 ครั้ง ในปี 2524 และ 2540 แต่ก็สามารถกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้
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สาธารณะต่อ GDP และหนี้สินต่างประเทศต่อ GDP ร้อยละ 44.4 และ 38.2 ตามล าดับ มีเงินส ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ที่ 156.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. บัญชีเดินสะพัดอยู่ในระดับเกินดุลต่อเนื่องภายหลังเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 และค่าเงินบาทมีเสถียรภาพและแข็งค่าขึ้น สะท้อนความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
 2) จุดอ่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย 
  (1) อุปสงค์ในประเทศมีจ ากัดเมื่อเทียบกับขีดความสามารถในการผลิต ท าให้การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจต้องพ่ึงพาอุปสงค์ในตลาดโลก เนื่องจากยังมีปัญหาอุปสรรคจากความแตกต่างด้านรายได้และ
ก าลังซื้อของประชาชน โดยการสร้างฐานรายได้ของภาคประชาชนอาศัยภาคการส่งออกเป็นส าคัญ ดังนั้นจึง
จ าเป็นจะต้องสร้างความแข็งแกร่งด้านอุปสงค์ในประเทศก่อน เพ่ือขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
อย่างแท้จริง 
  (2) มาตรการของภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการระยะสั้นเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก    
โดยมาตรการระยะสั้นของภาครัฐนี้ ส่งผลเสียต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว 
  (3) ขาดการลงทุนที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ 
เช่น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การลงทุนด้านการวิจัย        
และพัฒนา และการลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจส าหรับสร้างฐานการผลิตที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอนาคต 
  (4) ปัจจัยแรงงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ขีด
ความสามารถในการแข่งขันในส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้นและการผลิตสินค้ากึ่งทุนเข้มข้นลดลง 
  (5) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังไม่เพียงพอ
ต่อการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   เนื่องจากประเทศไทยมีข้อจ ากัดที่ขาดการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง 
  (6) ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
มูลค่าการผลิตในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ประเทศไทยควรเร่งการปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรที่มีมูลค่าต่ าไปสู่
การผลิตในภาคเกษตรที่มีมูลค่าสูง การพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น การพัฒนายกระดับขีดความสามารถของ SMEs การสร้างฐานการ
ผลิตภาคบริการที่จะเป็นฐานรายได้ในอนาคต เช่น บริการขนส่ง โลจิสติกส์ บริการทางการศึกษา บริการทาง
การแพทย์ ธุรกิจดิจิทอล ธุรกิจบริการด้านการค้าและการเงิน เป็นต้น 
  (7) เร่งพัฒนาภาคการเงินและการคลังเพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการด าเนินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่  ทั้ งในด้านการสร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                 
การลดความเหลื่อมล้ า และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.2 ด้านสังคม 
 จากสถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นที่น่ากังวลต่อการเป็นข้อจ ากัดและเป็น
ปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการพัฒนาด้านสังคมโดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย  
 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานมีจ านวนสูงสุดและค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ประชากร
ไทยมีทั้งหมด 65.3 ล้านคน โดยมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กร้อยละ 17.82 วัยแรงงานร้อยละ 65.67 และวัย
สูงอายุร้อยละ 16.90 ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยในปี 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 1.59 ซึ่งต่ า
กว่าระดับทดแทน หากไม่ด าเนินการใดๆ คาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ที่ 12 จะส่งผลให้โครงสร้าง
ประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 พบว่า
ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน และคาดว่าในปี 2573 จะมีจ านวน
ผู้ สู งอายุ  17.6 ล้ านคน (ร้อยละ 26.3) และปี  2583 จะมีจ านวนถึง  20.5 ล้ านคน (ร้อยละ 32.1)                  
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2556, 2558) 
 2) คนไทยทุกกลุ่มวัยมีปัญหาด้านคุณภาพ 
 ปัญหาด้านคุณภาพปรากฏในทุกช่วงวัยทั้งเรื่องการพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจาก
ปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลของครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่มี
ความรู้ในเรื่องการคุมก าเนิด ท าให้มีปัญหาการท้องก่อนวัยอันสมควร ในส่วนของวัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพ
แรงงานต่ า โดยสาเหตุจากการมีทักษะและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และช่วง
วัยผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้น 
 3) ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง และมีรูปแบบหลากหลายขึ้น 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็ก
ลงจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 2.7 คน ในปี 2557 และมีครอบครัวหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น 
ครอบครัวที่มีเฉพาะคู่สามีภรรยาไม่มีบุตร ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวข้ามรุ่น 
ครอบครัวอยู่คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นที่มีความเสี่ยง  เนื่องจาก
เป็นรูปแบบครอบครัวที่มีความเปราะบางมากกว่าครอบครัวประเภทอ่ืนๆ  พบว่ารูปแบบครอบครัวดังกล่าว    
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน       
 4) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ า 
 คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ในปี 2558 พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบจาก โครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ซึ่งเป็นการ
ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
อยู่ระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้สาเหตุคุณภาพ
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การศึกษาต่ าเนื่องจากการจัดหลักสูตรการศึกษา ขาดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และปัญหาการ
กระจายของคุณครูและระบบการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร  
 5) คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น 
 การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง 
และมะเร็ง เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย ช่วงปี 2544-2557 มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยกว่าร้อยละ 12    
ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์        
การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เครื่องดื่มรสหวาน บริโภคผักและผลไม้น้อยลงและไม่เพียงพอ ขาดการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 6) ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการมีจิตสาธารณะ 
         ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นปัญหาที่เรื้อรังและสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน  ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุขของสังคมไทย
ในหลายมิติ ส าหรับประเทศไทยปัญหานี้สะท้อนได้จากผลการจัดอันดับดัชนีคอร์รัปชั่น โดยองค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ ในปี 2559 ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ ด้วยคะแนนความ
โปร่งใส 35 คะแนน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 43 คะแนน และต่ ากว่าอันดับเดิมเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 
2558 นั้นไทยเคยอยู่ในอันดับที่ 76  
         7) ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ ด้านสินทรัพย์ และการถือครองที่ดิน  ด้านการศึกษา และด้าน
สาธารณสุข  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่ากระจายผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมส่งผลต่อความเหลื่อมล้ ามีความรุนแรงเพิ่มข้ึนในทุกมิต ิ

 
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐาน           
การผลิตอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและบริการโดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ย ว
ธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย รวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืนทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้ 
 1) ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง  
 ทั้งทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัว
ของระบบนิเวศ ดังจะเห็นได้จากพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณปีละ 1 ล้านไร่ ในช่วงปี 2551 -
2556 และการลักลอบท าประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

2) ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงและจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ทั้งที่ดิน  ป่าไม้ น้ า 

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่า
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เทียมและเป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอ านาจการจัดการทรัพยากร  น าไปสู่
ความขัดแย้งในหลายพื้นท่ี ก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
 3) มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในอนาคต  

โดยภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 เท่ากับ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ เท่ากับ 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และความต้องการใช้
น้ าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และการใช้น้ าเพ่ือการผลิตและ
อุปโภค โดยเฉพาะในภาคเกษตร อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและ
ขาดความสมดุล ท าให้มีปัญหาทั้งน้ าขาดแคลน น้ าท่วม และน้ าไม่มีคุณภาพ 
 4) ปัญหามลพิษ  

ปัญหามลพิษที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์  โดยเฉพาะ
ระบบเกษตรพืชเชิงเดี่ยว  น าไปสู่การบุกรุกพ้ืนที่ป่าและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ  ขณะที่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพ่ือการแข่งขันและการส่งออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการ
ของเสีย ในขณะที่รูปแบบการบริโภคที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของเมือง  ท าให้ปริมาณของ
เสีย ทั้งขยะมูลฝอย น้ าเสีย และปัญหาคุณภาพอากาศเพ่ิมข้ึน 

 
2.4 ด้านเทคโนโลยี 
 ในภาพรวมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของประเทศไทยอยู่ในล าดับต่ า 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เนื่องจากมีการจัดสรรงบการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี เพียงแค่ร้อยละ 
1 ของ GDP ในปี 2559 และปัญหาการขาดการบูรณาการการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับ
นโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรด้านนวัตกรรมให้เป็นผลผลิตด้านนวัตกรรมของ
ประเทศยังอยู่ระดับต่ า  

ซึ่ งสะท้อนจากดัชนีชี้วัด  Global Innovation Index (GII) ท าโดย  Cornell University ร่วมกับ 
Institut Européend’Administration des Affaires (INSEAD) แ ล ะ  World Intellectual Property 
Organization (WIPO) พบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมในภาพรวมอยู่ที่อันดับที่  
55 จากทั้งหมด 141 ประเทศ โดยปัจจัยด้านสถาบันมีความอ่อนแอมากที่สุด เนื่องมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางด้านกฎหมาย และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองที่ยังไม่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
เท่าท่ีควร 
 2) ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยู่ในระดับต่ า 

การจัดอันดับของ International Institute for Management Development (IMD) พบว่ายังมี
ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนา ดังนี้ 
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  - เร่งสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี 
  - ควรเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศไทย เนื่องจากข้อมูล
ในอดีตพบว่า ในปี 2557 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.48 เพ่ิมขึ้นจากช่วงปี 2554-2557 ที่อยู่ที่ร้อยละ 0.27 แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ที่มีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ของประเทศร้อยละ 4.15, 3.47 และ 2.85 ตามล าดับ ถือว่าค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ า 
  - ปฏิรูประบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็น
จุดอ่อน โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน และ
เพ่ิมขึ้นเป็น 12.9 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2557 ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
60-80 คนต่อประชากร 10,000 คน 
  - เ พ่ิมจ านวนค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจ านวนสิทธิบัตร             
การประดิษฐ์ที่ได้รับอนุมัติมีจ านวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการยื่นจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ 
  - เพ่ิมผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย  ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัด
ระดับความแข็งแกร่งในการท าวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก 
 
2.5 ด้านความม่ันคง 
 ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศเป็นปัญหาซับซ้อน สะสมมานาน และขยายวงกว้าง จนมีสัญญาณ
เตือนถึงความเสียหายที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ ได้แก่ 
 1) สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง  

โดยมีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติจากความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง จากการได้ข้อมูลที่บิดเบือนเพ่ือให้เกิดความขัดแย้ง 
แตกแยกในสังคม โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน 
 2) สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

จากการสร้างความไม่สงบโดยมีเป้าหมายให้เกิดความสูญเสียต่อภาครัฐ เศรษฐกิจ และชุมชนเมืองของ
กลุ่มผู้มีอิทธิพล ทั้งปัญหายาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย และการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลประโยชน์ไม่ทั่วถึง 
 3) ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  

จากรายงาน Security Threat Report 2013 (Sophos, 2013) ในปี 2556 พบว่า ประเทศไทยติด
อันดับสามของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดด้านไซเบอร์ และติดอันดับที่ 48 จาก 60 ประเทศ โดยคอมพิวเตอร์
ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศไทยประสบกับการถูกโจมตีของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์  (Threat 
Exposure Rate: TER) ท าให้การบริหารจัดการภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนของไทยที่จะก้าวไปสู่การ
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บริหารจัดการในรูปแบบดิจิทอลมีความเสี่ยงสูง ทั้งในด้านความมั่นคงของระบบและอาชญากรรมที่มาพร้อม
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทอล 
 4) ปัญหาความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
(UNCLOS) ยังพบว่าประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU Fishing) รวมทั้งยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลต่ออุปสรรคในการสร้างความเข้าใจและ
การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยใน
เวทีระหว่างประเทศ และเสี่ยงต่อการถูกกีดกันทางการค้าทั้งภาคการประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
และยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลของไทยในระยะยาวอีกด้วย 
 5) ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณะสุขอ่ืน ๆ  

เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท าให้                  
มีผู้คน แรงงาน สินค้าทางการเกษตรเคลื่อนย้ายเข้าออกเป็นจ านวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโรค
ระบาด 

 
2.6 ผลประเมินความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม 
 สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for management Development : IMD) 
ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในปี 2559 ของประเทศต่างๆ 61 ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
28 เพ่ิมขึ้น 2 อันดับจากปี 2558 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 4 ด้าน (คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, 2559) มีรายละเอียดดังนี้  
 1) ปัจจัยด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ 

มีอันดับดีที่สุด อยู่ในอันดับที่ 13 ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจภายในประเทศ 
ซึ่งอยู่อันดับที่ 37 จาก 46 ประเทศ การค้าระหว่างประเทศ อยู่อันดับที่ 6 และการลงทุนระหว่างประเทศ     
อยู่อันดับที่ 28 จาก 34 ประเทศ และหากพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่า ด้านการจ้างงาน การท่องเที่ยว เป็น
จุดเด่นของประเทศไทย ส าหรับด้านที่ยังต้องพัฒนาต่อไป คือ ด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวประชากร และด้าน
ค่าครองชีพ 
 2) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของรัฐ  

จัดอยู่ ในอันดับที่  23 โดยครึ่ งหนึ่ งของประเด็นที่ ใช้จัด อันดับในด้านนี้ มาจากการส ารวจ                 
ความคิดเห็นของผู้บริหารในภาคธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่มีอันดับสูงขึ้น จึงสามารถสะท้อนได้ว่ามาตรการต่างๆ       
ที่รัฐบาลด าเนินการ เช่น เรื่องภาษี สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน รวมถึงความคล่องตัวในการด าเนินนโยบาย 
ได้รับการยอมรับจากผู้ส ารวจ ส่วนประเด็นที่ยังต้องปรับปรุงได้แก่ ระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ และการ
กระจายรายได้เป็นต้น 
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 3) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 
จัดอยู่ในอันดับที่ 25 จุดเด่นของประเทศไทยในด้านนี้ได้แก่ สัดส่วนของก าลังแรงงานต่อประชากร 

กฎระเบียบเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และบทบาทของตลาดทุนด้านการเป็นแหล่งเงินทุนในธุรกิจ โดยประเด็น     
ที่ต้องปรับปรุงคือ ด้านผลิตภาพ (Productivity) 
 4) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

จัดอยู่ในอันดับที่ 49 ซึ่งอยู่ในอันดับค่อนข้างต่ า ส าหรับปัจจัยย่อยในด้านนี้ที่อยู่ในอันดับที่ดีได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ อัตราส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระบบ 3G และ 4G การส่งออกสินค้า
ไฮเทค และอัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานรวม ส่วนประเด็นที่ยั งต้องปรับปรุง ได้แก่ 
การเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร การประหยัดพลังงาน การพัฒนาความสามารถด้านภาษา
ของบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในด้านอ่ืนๆ ของประเทศ 
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บทที่ 3 

ผลการประเมินสถานการณภายนอก 

 

 สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญที่ใชในการพิจารณากําหนดกลยุทธ         

การพัฒนาในระดับตางๆ ดังนั้น เ พ่ือเปนภูมิหลังสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด                      

จึงจําเปนตองมีการทบทวนกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง นับจากป 2543       

เปนตนมา ซึ่งสภาพแวดลอมตางๆ ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงดวยอัตราเรงสูงและมีความซับซอน        

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนปจจัยเชิงกลยุทธภายนอก (External Strategic Factors) ที่เปนทั้งโอกาส

หรืออุปสรรค กอใหเกิดความทาทายและความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ประกอบดวย        

เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประชากรและสังคม สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 

 ปจจัยเชิงกลยุทธภายนอกไดถูกนํามาพิจารณาประกอบในการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ

การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

3.1 มิติเศรษฐกิจ 

 1) การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและการยายศูนยกลางเศรษฐกิจโลก 

 เศรษฐกิจโลกในชวงป 2529 – 2549 มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยกลุมประเทศรายไดสูง 

(Advanced Economies) มีอัตราการขยายตัวของรายไดประชาชาติ (GDP) เฉลี่ยรอยละ 2 ตอป ขณะที่

ในประเทศกลุมรายไดนอยและประเทศกลุมรายไดปานกลาง มีอัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ยรอยละ 

3.3 ตอป คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2593 จะมีอัตราการขยายตัวอยูในระดับรอยละ 2 ถึงรอยละ 3     

(The World Bank, 2016) โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งวัดจาก GDP มีอัตราสูงข้ึนเนื่องมาจากสาเหตุ

หลัก คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศเศรษฐกิจใหม (Emerging Economies) และกลุม

ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Economies) ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนประมาณรอยละ 50 ของ GDP โลก 

สงผลใหเกิดการยายศูนยกลางของเศรษฐกิจโลกไปสูประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย เม็กซิโก 

บราซิล รัสเซีย และบางประเทศในกลุมอาเซียน นอกจากนี้ หากรายไดของประเทศกลุมรายไดนอยและ

รายไดปานกลางยังคงเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 3.3 ตอป รายไดเฉลี่ยตอประชากรของประเทศเหลานี้จะอยู

ที่ 6,300 ดอลลารในป 2593 ทําใหประชากรเหลานี้มีความสามารถในการซื้อปจจัยพ้ืนฐานเพื่อดํารงชีวิต

เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหมีสุขภาพดี ระดับการศึกษาสูงข้ึน และมีทักษะที่ดขีึ้น รวมทั้งมีอายุท่ียืนยาว จะเห็นวา 

ประเทศเศรษฐกิจใหมและประเทศกลุมรายไดปานกลางกําลังมบีทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมาก

ขึ้นจากจํานวนประชากร เงินทุน เทคโนโลยี และสัดสวน GDP ของโลก สงผลตอการยายสมดุลอํานาจทาง

เศรษฐกิจ และโครงสรางภูมิเศรษฐกิจโลกใหมในที่สุด (The World Bank, 2016) 

 

 



 

 

บทที่ 3           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102   

 2) ตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงข้ึน  

 การเปลี่ยนแปลงของภูมิเศรษฐกิจโลกที่ธุรกิจตางมุงสูประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย 

เม็กซิโก บราซิล รัสเซีย และบางประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเปนฐานการผลิต วัตถุดิบ 

แรงงาน และการลงทุนเพื่อสงออก และมีแนวโนมเปนสวนสําคัญของหวงโซอุปทานการผลิตสําหรับ

อุตสาหกรรมสําคัญของโลก เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ยานยนต ชิ้นสวนอุตสาหกรรม               

และอุตสาหกรรมเกษตร ประเทศเศรษฐกิจใหมเหลานีด้ึงดูดใหกลุมประเทศรายไดสูงพยายามเขามาขยาย

บทบาททางเศรษฐกิจ และสรางอํานาจตอรองมากขึ้น สงผลใหมกีารรวมกลุมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม

เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งจะทําใหรูปแบบการคาในระยะตอไปมีการแขงขันกันอยางเขมขน และมกีารใชมาตรการ

กีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีเพ่ิมมากข้ึน เชน การออกกฎระเบียบควบคุมมาตรฐานสินคาและบริการ 

มาตรฐานสิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน เปนตน 

 3) ตลาดการเงนิโลกไรพรมแดน 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว สงผลตอการพัฒนานวัตกรรมและ

เครื่องมือทางการเงินใหมๆ เชน Mobile Application ทางการเงิน Crow Funding และ Financial 

Platform เปนตน ประกอบกับการเปดเสรีภาคการเงินในกลุมประเทศอาเซียน สงผลใหเกิดแรงกดดันตอ

ภาคการเงินของประเทศตางๆ ที่ตองเรงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินใหเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลง อีกทั้งตองเตรียมความพรอมทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน กฎหมาย และระเบียบในการกํากับดูแล

ภาคการเงินโดยเฉพาะความปลอดภัย การเพ่ิมความเชื่อมั่น และการปองกันความเสี่ยงจากตลาดการเงิน

โลกยุคดจิิตอล  

 4) รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากขึ้น และมีการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจหลากหลายขึ้น 

 แนวโนมการขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศจะเปนโอกาสที่เปดกวางขึ้นสําหรับ

การคาและการลงทุน แตในขณะเดียวกันการแขงขันจะรุนแรงเพ่ิมข้ึนทั้งในรูปของกลุมประเทศและสําหรับ

แตละประเทศ จึงมีความจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรการแขงขันและความรวมมือระหวางประเทศท่ี

ชัดเจนข้ึนทั้งในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก 

 

3.2 มิตวิิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 แนวโนมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน 4 ดาน ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ           

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร พลังงาน สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร    

และดิจิทอล จะสงผลใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอีก 12 ดาน ไดแก (1) อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่                  

(2) ปญญาประดิษฐ ท่ีสามารถคิดและทํางานแทนมนุษย  (3)  อินเทอร เน็ตในทุกสิ่ งทุกอย าง            

(Internet of Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุนยนตขั้นกาวหนา 

(Advanced Robotics) (6) ยานพาหนะไรคนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) 

(7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน 
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( Energy Storage) (9)  การ พิมพ แบบสามมิ ติ  ( 3D Printing) (10)  เทคโน โลยี วั สดุ ขั้ นก า วหน า                

(11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ํามันและกาซข้ันกาวหนา และ (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทําใหรูปแบบ

การผลิต การดําเนินธุรกิจ และการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มนุษยสามารถสื่อสาร

ทั้งภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดน ดังนั้น ประเทศท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ จึง

สามารถทําใหเศรษฐกิจเติบโตไปไดอยางกาวกระโดด ซึ่งไดสงผลกระทบตอประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและ

สังคมที่สําคัญ มีรายละเอียดดังนี ้

 1) การเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมใหมๆ ที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลาย

สาขา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

 2) การเขาถึงขอมูลและองคความรูอยางไรขีดจํากัด 

 3) ความตองการเพิ่มขึ้นของแรงงานที่มีทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทาง 

หรือมีทักษะหลายดาน  

 

3.3 มิตปิระชากรและสังคม 

 1) การเตบิโตของประชากรโลก 

United Nations (2015) ไดรายงานวา ในชวงกลางป 2558 ประชากรโลกมีจํานวนรวม 7.3 

พันลานคน และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยคาดวาใน 15 ป ขางหนาจะมีประชากรเพ่ิมขึ้น

มากกวา 1 พันลานคน หรือมีประชากรทั้งสิ้น 8.5 พันลานคน ในป 2573 และเพ่ิมขึ้นเปน 9.7 พันลานคน 

ในป 2593 และจะเพ่ิมขึ้นเปน 11.2 ลานคน ในป 2643 

ประชากรโลกรอยละ 60 หรือประมาณ 4.4 พันลานคน อาศัยอยูในเอเชีย รองลงมา รอยละ 16 

หรือประมาณ 1.2 พันลานคน อาศัยอยูในแอฟริกา รอยละ 10 หรือประมาณ 738 ลานคน อาศัยอยูใน

ยุโรป รอยละ 9 หรือ ประมาณ 634 ลานคน อาศัยอยูในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน สวนที่เหลืออีก  

รอยละ 5 อาศัยอยูในอเมริกาเหนือและโอเชียเนีย โดยประเทศจีนและประเทศอินเดีย เปนสองประเทศที่

มีประชากรมากกวา 1 พันลานคน โดยมีประชากร 1.4 และ 1.3 พันลานคน ตามลําดับ คิดเปนสัดสวน

ประชากร รอยละ 19 และ 18 ของประชากรโลก ตามลําดับ 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมข้ึนสงผลตอ      

ความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลของแตละประเทศตองมีมาตรการรองรับผลกระทบ          

ที่จะตามมา  

 2) การเขาสูสังคมสูงวัยของโลก 

 องคการสหประชาชาติยังไดประเมินสถานการณวา ในชวงป 2544-2643 สังคมโลกจะเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ประกอบกับการที่คนมีอายุที่ยืนยาวข้ึน โดยสัดสวนผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 12.3 ในป 2558 เปนรอยละ 13.8 ในป 2563 ขณะที่วัยแรงงาน (อายุ 25-59 ป)      

จะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 45.4 เปนรอยละ 45.7 โดยที่ผานมาประเทศรายไดสูงใชเวลามากกวา      

70 ป  ในการกาวสูสังคมสูงวัย แตประเทศกําลังพัฒนาจะใช เวลาสั้นกวา โดยประมาณ 25 ป             
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สําหรับประเทศไทยมีระยะเวลาที่เขาสูการเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณคอนขางเร็ว โดยใชเวลาประมาณ 

16 ป การเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนา ประเทศสามารถใชโอกาสนี้       

ในการพัฒนาสินคาและนวัตกรรมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันการลดลงของวัยแรงงานและ

กําลังแรงงานอาจจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

 3) การผสมผสานระหวางกระแสวัฒนธรรมโลกกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีไดรับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกาภิวัตน

ยอมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนรู    

และการบริโภคในรูปแบบตางๆ เชน การใชสื่อออนไลนในการจับจายซื้อขาย หรือทําธุรกรรมตางๆ        

การมีปฏิสัมพันธระหวางกันผานสังคมออนไลนโดยไมรูจักตัวตนที่แทจริงระหวางกัน การเขาถึงขอมูลได

อยางไรขีดจํากัด นําไปสูการเรียนรูวัฒนธรรมโลก และนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน จนเกิดเปนพฤติกรรม

รูปแบบใหม ละเลยวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของตน ขณะเดียวกันกระแสวัฒนธรรมโลกยังสามารถ   

สรางโอกาสสําหรับการสรางสรรคสินคาและบริการเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ 

 

3.4 มิติสิ่งแวดลอม 

 1) วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนป 2573 

 องคการสหประชาชาติไดกําหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนป 2573 มีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเปนกรอบทิศทางการพัฒนาโลกภายหลังป 2558         

ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ซึ่งสิ้นสุดลง    

เมื่อเดือนสิงหาคม ป 2558 เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่ งยืน             

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในชวง 15 ป โดยประกอบดวย 17 เปาหมาย1  

 ภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ประเทศไทยตองใหความสําคัญมากขึ้น         

กับการสรางหลักประกันในการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัย ยกระดับคุณภาพน้ํา เพ่ิมประสิทธิภาพน้ํา       

การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคอยางยั่งยืน ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย 

การอนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรและทะเล หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   

การบริหารจัดการเมืองอยางยั่งยืนลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม และดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือ

ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ดังนั้น การพัฒนาประเทศตองวางอยู

บนแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษาฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี

การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางยั่งยืน 

 

                                                           
1
 เปาหมาย 1 ขจัดความยากจน เปาหมาย 7 การเขาถึงพลังงานที่ทันสมัย เปาหมาย 13 ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

   เปาหมาย 2 ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน เปาหมาย 8 การเติบโตเศรษฐกจิที่ยัง่ยืน เปาหมาย 14 อนุรักษทรัพยากรทางทะเล 
   เปาหมาย 3 สุขภาพและความเปนอยูที่ดี เปาหมาย 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน เปาหมาย 15 การจัดการระบบนเิวศทางบก 
   เปาหมาย 4 การศึกษาเทาเทียมและทั่วถึง เปาหมาย 10 ลดความเหลือ่มล้ํา เปาหมาย 16 สังคมเปนสุข 
   เปาหมาย 5 ความเทาเทียมทางเพศ เปาหมาย 11 เมืองปลอดภยั เปาหมาย 17 สรางความเข็มแข็งระดบัสากล 
   เปาหมาย 6 การจัดการน้ําและสุขาภบิาล เปาหมาย 12 การผลิตและบริโภคที่ยัง่ยืน  
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 2) ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายของประเทศในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหต่ํากวาระดับ

ปกติ ใหอยูที่รอยละ 7 - 20 ภายในป 2563 นอกจากนี้ เมื่อ 22 เมษายน 2559 ประเทศไทยไดลงนาม

รับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่นานาประเทศไดรับรองรวมกัน ซึ่งมุงควบคุมการเพ่ิมข้ึน

ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา 2 องศาเซลเซียส สงผลตอการพัฒนาประเทศไทยที่ตองเรงลด       

การปลอยกาซเรือนกระจกจากทุกภาคสวน นอกจากนี้ ประเด็นการจํากัดการปลอยกาซเรือนกระจก      

ไดกลายเปนเงื่อนไขมาตรฐานสินคาในการคาระหวางประเทศ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑและบริการ        

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสงผลตอศักยภาพการสงออกสินคาและบริการของไทย ประเด็นดังกลาว

กลายเปนแรงกดดันที่ทําใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

เพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง 

 หลักฐานเชิงประจักษของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแสดงใหเห็นวา อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน

และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณน้ําฝน และระดับน้ําทะเลเปลี่ยนแปลงไป โดยในชวง 100 ปที่ผานมา 

ป 2449 – 2548 อุณหภูมพ้ืินผิวของโลกเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 0.74 องศาเซลเซียส ซึ่งในภาพรวมแลวอุณหภูมิ

ที่สูงขึ้นของน้ําทะเลเฉลี่ย มีความสัมพันธกับระดับน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงกวาในอดีต 

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณถึงผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรง การมีชวงฤดูรอนที่ยาวนานข้ึน และ

ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแหงแลงในชวงฤดูแลงที่ทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพิ่มขึ้นในชวงฤดูฝน การเกิด

สภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศรุนแรงบอยครั้งข้ึน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2556) ซึ่งสรางความเสียหายตอระบบการเพาะปลูก ทําใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของ

โลกลดลง สงผลตอความม่ันคงทางดานอาหาร และสําหรับประเทศท่ีพึ่ งพาการสงออกสินคา               

ทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยอมสงผลตอรายไดในภาคการเกษตร ผูมีรายไดนอย

จะตองสูญเสีย สงผลซ้ําเติมตอปญหาความยากจน ดังนั้น ผลกระทบทั้งที่คาดการณไดและคาดการณไมได

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนและรุนแรงกลายเปนทั้งโอกาสและ

ภัยคุกคามของการพัฒนา ประเทศตองมีความสามารถรับมือ ความยืดหยุน และความหลากหลาย       

ของระบบการผลิตเพ่ิมขึ้น 

 

3.5 มิติความมั่นคง 

 1) ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมของการขยายอิทธิพลและเพ่ิมบทบาทในภูมิภาคตางๆ ของโลก  

 การใชอํานาจทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตางๆ ในภูมิภาค 

เชน (1) ยุทธศาสตรการปกหมุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากรและเสนทาง

คมนาคมทางทะเล (2) การรวมกลุมตามขอตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจภาคแปซิฟก (3) การขยาย

อิทธิพลของประเทศจีนในกลุมประเทศอาเซียน เปนตน การกําหนดบทบาทระหวางประเทศจึงตองมีความ

สมดุลและเปนกลางทามกลางความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ 
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 2) ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐ 

 ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐกําลังทวีความรุนแรง เนื่องจากการแยงชิงผลประโยชน

และทรัพยากร เชน (1) การพัฒนาดานนิวเคลียรของประเทศเกาหลีเหนือ (2) การประกาศเขตแสดงตน

เพ่ือการปองกันทางอากาศในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่พิพาทระหวางประเทศจีน ประเทศ

ญี่ปุน และพื้นที่สถานีวิจัยของประเทศเกาหลีใต (3) ความขัดแยงกรณีการอางกรรมสิทธิ์เหนือ หมูเกาะ 

สแปรตลียของหลายประเทศ เปนตน ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจ การเมือง การสรางอํานาจตอรองทางการ

ทหาร ความมั่นคง และความสัมพันธระหวางประเทศ 

 3) แนวโนมการขยายตัวของอาชญากรรมขามชาติ 

 เนื่องจากการพัฒนาดานการคมนาคมและการสื่อสาร ทําใหอาชญากรรมขามชาติมีรูปแบบและ

วิธีการที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น ไดแก (1) การคายาเสพติด โดยเฉพาะตามแนวชายแดนและทาอากาศยาน    

(2) ปญหาแรงงานตางดาว จากการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ (3) การคามนุษย เชื่อมโยงกับการลักลอบ

เขาเมือง การใชแรงงานเด็กและคาประเวณี ซึ่งประเด็นดังกลาวทําใหประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูในบัญชี 

Tier 2 Watch List ในป  2553 - 2556 และลดลงมาเปน Tier 3 ในป  2557 - 2558 ของรายงาน

สถานการณการคามนุษยของกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกา และ (4) ปญหาการฟอกเงิน ซึ่งเปน

ปญหาที่เก่ียวของกับอาชญากรรมอ่ืนๆ มากมาย 

 4) การกอการรายในสังคมโลกทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น 

การกอการรายมีแนวโนมแผขยายไปยังพ้ืนที่ตางๆ ทั่วโลกอยางตอเนื่องทั้งจากลัทธิสุดโตง 

(Extremism) ซึ่งสนับสนุนอุดมการณผานการใชความรุนแรง และกลุมกอการรายตางๆ ที่ตองการสราง

แนวรวมใหเกิดความรุนแรงแพรกระจายไปยังรัฐที่มีปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตางๆ สงผลตอการ

อพยพของประชาชน เพื่อหนีภัยสงครามไปยังประเทศที่ปลอดภัย สําหรับประเทศไทย มีความเสี่ยงตอการ

ถูกใชเปนท่ีพักพิงของกลุมกอการรายขามชาติที่เขามาในรูปแบบของผูอพยพและนักทองเที่ยวท่ีตองการใช

ประเทศไทยเปนฐานในการวางแผนกอการรายในประเทศและในระดับภูมิภาค  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 

 สําหรับบทนี้เปนผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบไปดวย      

ผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และความมั่นคง รวมทั้งผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

4 .1 ผลการ วิเคราะหศักยภาพของกลุมจั งหวัดภาคใตชายแดนในดานเศรษฐกิจ  สังคม  

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความมั่นคง 

การ วิ เ ค ร าะห ศั กยภ าพของกลุ ม จั งหวั ดภาค ใต ช ายแดน ในด าน เศรษฐกิ จ  สั ง คม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความมั่นคง เปนการชีใ้หเห็นวาสาขาการผลิตใดบางทีก่ลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดนมีศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญ ประกอบดวย โครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตระหวางกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนและประเทศ                

การสังเคราะหขอมูลสําคัญเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน   

ผลการวิเคราะหโซคุณคารายสาขาการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน อันจะนําไปสูผลการวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลุมจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

4.1.1 โครงสรางการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ในป 2558 ประเทศไทยมีโครงสรางการผลิตนอกภาคเกษตรมากกวาภาคเกษตร โดย 3 อันดับ

แรกของสาขาการผลิตที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนหนา ไดแก สาขาการโรงแรมและ

ภัตตาคาร การกอสราง และลูกจางในครัวเรือน คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 20.17, 12.72 และ 

12.25 ตามลําดับ ในขณะที่สาขาการผลิตที่ชะลอตัวจากปกอนหนา ไดแก การทําเหมืองแรและเหมือง

หิน เกษตรกรรม การลาสัตวฯ และการประมง คิดเปนอัตราการชะลอตัวท่ีรอยละ 13.18, 10.76 และ 

5.61 ตามลําดับ สําหรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมรายสาขาการผลิตของภาคใต พบวา 3 อันดับแรกที่มี

อัตราการขยายตัวสูงสุดจากปกอนหนา ไดแก สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การบริหารราชการฯ และ

การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาฯ คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 25.88, 18.87 และ 9.97 ตามลําดับ 

ในขณะที่สาขาการผลิตที่ชะลอตัวจากปกอนหนา ไดแก การประมง เกษตรกรรม การลาสัตวฯ            

และการไฟฟา แกส และการประปา คดิเปนอัตราการชะลอตัวท่ีรอยละ 7.72, 6.67 และ 2.73 ตามลําดับ 

และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พบวา 3 อันดับแรกที่มีอัตราการขยายตัว

สูงสุด ไดแก สาขาการผลิตการบริหารราชการฯ โรงแรมและภัตตาคาร และการศึกษา คิดเปนอัตราการ

ขยายตัวที่รอยละ 33.39, 19.90 และ 15.38 ตามลําดับ ในขณะที่สาขาการผลิตที่ชะลอตัวจากปกอนหนา 

ไดแก เกษตรกรรม การลาสัตวฯ การประมง และการไฟฟา แกส และการประปาคิดเปนอัตรา             
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การชะลอตัวที่รอยละ 15.20, 8.00 และ 1.26 ตามลําดับ ท้ังนี้ ในป 2558 สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ      

มวลรวมกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนสวนใหญจะอยูในภาคเกษตรกรรม การลาสัตว คิดเปนรอยละ 20.46 

รองลงมาจะอยูในภาคอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 13.43 และภาคการขายสง การขายปลีก คิดเปน     

รอยละ 10.08 (ตารางภาคผนวกที่ 1 และภาพที่ 4.1) 

  

 
ภาพที่ 4.1 สัดสวนโครงสรางการผลิต ป 2558 ณ ราคาประจําป (กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน) 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต, 2558 

 

4.1.2 การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกับประเทศ 

 การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกับประเทศ เปนการวัด      

ความเชี่ยวชาญของการผลิตในสาขาการผลิตตาง ๆ ของกลุมจังหวัดชายแดนใตเปรียบเทียบกับประเทศ 

โดยใชคา Location Quotient หรือ คา LQ ซึ่งนิยมใชในการเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตของสาขาการ

ผลิตที่สนใจในกลุมจังหวัดกับประเทศ อันจะแสดงใหเห็นวากลุมจังหวัดหรือประเทศมีความชํานาญ        

ในสาขาการผลิตนั้นๆ มากกวากัน โดยหากคา LQ มีคามากกวา 1 แสดงวา กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมี

ศักยภาพในสาขาการผลิตนั้นมากกวาภาพรวมของทั้งประเทศ และหาก คา LQ มีคานอยกวา 1 แสดงวา 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีศักยภาพในสาขาการผลิตนั้นนอยกวาภาพรวมของทั้ งประเทศ                  

โดยผลการศึกษา (ภาพที่ 4.2) พบวา  

สาขาการผลิตที่มีคา LQ มากกวา 1 หรือมีความชํานาญมากกวาการผลิตในระดับประเทศ 

ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรม การลาสัตวฯ สาขาการประมง สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน       

สาขาการกอสราง สาขาการบริหารราชการฯ สาขาการศึกษา และการบริการดานสุขภาพและสังคม โดย

เกษตรกรรมฯ
20.46% การประมง

5.56%

การทําเหมืองแรและ
เหมืองหิน
9.31%

อุตสาหกรรม
13.43%

การขายสง การขายปลีก
10.08%

การบริหารราชการฯ
7.41%

การศึกษา
9.72%

โรงแรมและภัตตาคาร
2.12%

อ่ืนๆ
21.91%

สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ณ ป 2558
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สาขาการผลิตที่มีความชํานาญมากที่สุด 3 อันดับ เมื่อเทียบกับประเทศ ประกอบดวย สาขาการประมง 

สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาเกษตรกรรม การลาสัตวฯ ถือวาเปนสาขาท่ีกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดนมีศักยภาพและถือวาเปนจุดแข็งที่สําคัญ  

โดยสาขาการผลิตที่มีศักยภาพและมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2557 ประกอบดวย 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน การศึกษา การบริหารราชการฯ และการบริการดานสุขภาพและสังคม 

อยางไรก็ตาม สาขาการผลิตที่มีศักยภาพแตมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเมื่อเทียบกับป 2557 ประกอบดวย  

เกษตรกรรม การลาสัตวฯ การประมง และการกอสราง แสดงใหเห็นวาสาขาการผลิตเหลานี้มีศักยภาพ

และเปนจุดแข็ง แตตองมีการพัฒนาใหมีศักยภาพในการเปนจุดแข็งตอไป  

สําหรับสาขาที่มี คา LQ นอยกวา 1 หรือมีความชํานาญนอยกวาการผลิตในระดับประเทศ 

ประกอบดวย สาขาอุตสาหกรรม สาขาการไฟฟา แกส และการประปา สาขาการขายสง การขายปลีกฯ  

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาฯ สาขาตัวกลางทางการเงินสาขาบริการ

ดานอสังหาริมทรัพยฯ สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคมฯ และสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 

 

 
ภาพที่ 4.2 การเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตระหวางกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนกับประเทศ 
หมายเหตุ : ขนาดของวงกลม คือ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ณ ราคาประจําป (ลานบาท) 
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 4.1.3 ผลการวิเคราะหโซคุณคารายสาขาการผลิตของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) ของสาขาการผลิตที่สําคัญของกลุม

จังหวัดมีรายละเอียดดังนี้  

 

 4.1.3.1 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคายางพารา 

 1) หวงโซอุปทานยางพารา 

หวงโซอุปทานยางพาราในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีรายละเอียดภาพที่ 4.3 โดยเริ่มตนจาก

เกษตรกรเตรียมพ้ืนที่ปลูกยาง นอกจากนี้เกษตรกรจะตองจัดการดูแลสวน เชน การใสปุย การกําจัดวัชพืช 

การดูแลเรื่องโรค การตัดแตงก่ิง เปนตน จนกวาจะใหผลผลิต แมยางพาราใหผลผลิตแลวเกษตรกรยังคง

ตองดูแลจัดการสวนยางที่ใหผลผลิตแลวซึ่งไมไดแตกตางไปจากยางพาราที่ยังไมใหผลผลิต คือ จัดการใน

เรื่องปุย การกําจัดวัชพืช แตที่ตองดูแลและใหความสําคัญในชวงยางพาราใหผลผลิต คือ การกรีดยาง ทั้ง

ระบบกรีด เทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการกรีด รวมไปถึงแรงงานกรีด เมื่อไดผลผลิต คือ น้ํายางสด และเศษ

ยาง สําหรับน้ํายางสดเกษตรกรบางรายอาจมีการแปรรูปขั้นตนเปนยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางกอน

ถวย ซึ่งผลผลิตทั้งที่แปรรูปและไมไดแปรรูป เกษตรกรจะขายผานกลไกตลาดซึ่งประกอบดวย สถาบัน

เกษตรกร (เชน กลุมน้ํายางสด) สหกรณ พอคาคนกลาง และตลาดกลางยางพารา สําหรับกลไกตลาดใน

สวนสถาบันเกษตรกรและสหกรณนอกจากทําหนาท่ีรวบรวมผลผลิตยางพาราแลวยังทําการแปรรูปยาง

ธรรมชาติข้ันตนเปนน้ํายางขน ยางแผนรวมควันอีกดวย ตัวกลางทางการตลาดดังกลาวทําหนาที่รวบรวม

ผลผลิตทั้งที่แปรรูปและไมแปรรูปใหกับโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ เมื่อโรงานแปรรูปยางธรรมชาติรับซื้อ

ยางทั้งที่ยังไมแปรรูปและแปรรูปแลว โรงงานจะนํามาผานกระบวนการแปรรูปเปนยางแปรรูปชนิดตางๆ 

เชน ยางแผนรวมควัน น้ํายางขน ยางแทง เปนตน เพื่อใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางภายในประเทศ 

หรือโรงงานแปรรูปภายในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเอง เชน โรงงานถุงมือยาง โรงงานยางยืด ยางรัด

ของ แตสวนใหญผลผลิตจะสงออก สําหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนเปนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางที่ไมไดมีความซับซอนหรือความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

โรงงานผลิตภัณฑยางสวนใหญจะกระจุกตัวอยูในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีกระบวนการขนสงภายในประเทศ และถากลับมามองในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน         

ดวยกันเอง ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของทั้ง 5 จังหวัด แตโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติและ

ผลิตภัณฑยางสวนใหญตั้งอยูในจังหวัดสงขลา สําหรับผลิตภัณฑยางมีทั้งใชภายในประเทศและสงออก 
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ภาพที่ 4.3 หวงโซอุปทานของยางพารา 
 

2) ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคายางพารา 

การวิเคราะหหวงโซคุณคายางพาราแบงเปน 3 กลุม ไดแก การเพ่ิมคุณคาในอุตสาหกรรมตนน้ํา    

กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 4.4 และ 4.5) 

2.1) อุตสาหกรรมขั้นตน หรือตนน้ํา  

เริ่มตนจากการพัฒนาปจจัยการผลิตใหมีคุณภาพและมีราคาต่ําลง เพื่อชวยลดตนทุนใหกับ

เกษตรกร เชน กลาพันธุ ปุย นวัตกรรมของการกรีดยาง แรงงานกรีด เกษตรกรควรเลือกใชพันธุยางให
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เหมาะสมกับพื้นที่ แตเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนยังนิยมปลูกยางพาราพันธุ

เดียว คือ RRIM 600 นอกจากนี้ปญหาที่พบในพ้ืนที่ คือ มีการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม เชน 

พ้ืนที่ท่ีมีความลาดชันมาก หรือมีน้ําทวมขังโดยเฉพาะการเปลี่ยนพื้นท่ีนามาปลูกยางพารา สวนนวัตกรรม

ของการกรีดยาง เชน  การพัฒนามีดกรีดยาง อุปกรณ อํานวยความสะดวกในการกรีดยาง                      

และเครื่องกรีดยาง (ไชยยะ คงมณี และคณะ, 2560)  

สําหรับเกษตรกรหรือสวนยางพารานั้นควรเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ํายางสด แปรรูปผลผลิต

เบื้องตนที่ มีคุณภาพ และลดตนทุนการผลิต โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกทดแทนดวยยางพันธุดี              

ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เกษตรกรควรใชวิธีหรือเทคโนโลยีในการจัดการดูแลสวนที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ โดยพัฒนาระบบการถายทอดเทคโนโลยีและใหเกษตรกรมีสวนรวมในการออกแบบพัฒนาระบบ     

ซึ่งขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตยางพาราควรถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูลที่เปนระบบ เกษตรกร

สามารถเขาถึงได และระบบการใชงานตองเหมาะสม คือ เกษตรกรสามารถใชงานระบบไดจริง  

 สวนกลไกตลาดในระดับอุตสาหกรรมขั้นตนควรไดรับการพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ กําหนดราคาที่เปนธรรม ลดตนทุนโลจิสติกส และพัฒนาระบบตลาดยางพาราทองถ่ิน เชน 

สงเสริมการรวมกลุม และสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานดานการตลาดใหกับสถาบันเกษตรกร 

พัฒนาและเพ่ิมความสมบูรณของขอมูลขาวสารดานการตลาดที่สามารถเขาถึงไดงาย และควรมีการให

ความรูเรื่องการนําขอมูลไปใช โดยเฉพาะสําหรับเกษตรกร  

2.2) อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

โรงงานแปรรูปยางธรรมชาติจัดเปนอุตสาหกรรมกลางน้ํา ตามที่ไดอธิบายในหวงโซอุปทาน

ยางพารา แตกิจกรรมที่เกิดขึ้นของโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติก็มีการดําเนินการในสวนของอุตสาหกรรม

ตนน้ําที่เปนสถาบันเกษตรกรและสหกรณ คือ มีการแปรรูปยางพาราข้ันตน เชน น้ํายางขน ยางแผน

รมควัน ซึ่งไดอธิบายแนวทางการพัฒนาไปแลวในสวนของอุตสาหกรรมตนน้ํา สําหรับอุตสาหกรรมกลาง

น้ําเนนแนวทางการพัฒนาไปที่โรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ เพ่ือใหเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน 

และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ลดตนทุน และสนับสนุนผูประกอบการดานวิชาการ การเงนิ การตลาด และดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  

2.3) อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

 อุตสาหกรรมปลายน้ําประกอบไปดวย โรงงานผลิตผลิตภัณฑยาง ผู ใช และผูสงออก         

สําหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑยางควรเนนการสรางนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความหลากหลายและคุณคา       

ของผลิตภัณฑ โดยจัดตั้งหนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับ

ผูประกอบการรายเดิมในพ้ืนที่ และสงเสริมใหมีผูประกอบการรายใหมลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

เพ่ิมมากขึ้น สําหรับผูใชและผูสงออก ควรสงเสริมใหมีการใชยางและผลิตภัณฑยางในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน    

ในขณะเดียวกันควรเพ่ิมการสงออกโดยเนนไปที่การสงออกผลิตภัณฑยางเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมจากมูลคาที่

เพ่ิมขึ้น 
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ภาพที่ 4.4 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนายางพาราในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
 

 

 

อุตสาหกรรมขั้นตน 

เกษตรกร (สวนยางพารา) 

การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตน้ํายางสด  

แปรรูปผลผลิตเบื้องตนที่มีคุณภาพ และลดตนทุนการผลิต 

 

1. สงเสริมการปลูกทดแทนสวนยางเกาที่ทรุดโทรมเสียหาย 

หรือใหผลผลิตนอย ใหปลูกแทนดวยยางพันธุดี 

2. พัฒนาการผลิตยางของเกษตรกร โดยใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสม (การบํารุงรักษา การกรีดยาง การเก็บเกี่ยว)  

3. สงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชรวมยาง 

4. พัฒนาคุณภาพยางของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

สนับสนุนใหแปรรูปผลผลิตเบื้องตนดวยวิธีการ 

  ที่ถูกตองและเหมาะสม 

5. พัฒนาระบบและกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี  

   และการมีสวนรวมของเกษตรกร 

6. สรางฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับยางพารา และพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิต 

ตลาด  

พัฒนาระบบตลาด กําหนดราคาที่เปน

ธรรม ลดตนทุนโลจิสติกส 

 

1.พัฒนาระบบตลาดยางพาราทองถิ่น 

2.สงเสริมการรวมกลุมและเสริมสราง

ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง สถ าบั น เ กษตรก ร 

ทางดานการตลาด และเครือขาย

ทางการตลาดของสถาบันเกษตรกร 

รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทาง

การตลาด 

3.พัฒนาและเพิ่มความสมบูรณของขอมูล

ขาวสารทางการตลาด 

4.พัฒนาระบบโลจิสติกสยางทั้งระบบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน 

 

ปจจัยการผลิต 

งานวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตและลด

ตนทุน 

 

1. วิจัยและพัฒนากลาพันธุที่เหมาะสมและ
รองรับเง่ือนไขของพื้นที่ 

2. การโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนาการจัดการพื้นที่และ
แหลงน้ํา 

3. พัฒนาปจจยัการผลิต (ปุย สารเคมี) ที่มี
คุณภาพ เขาถึงไดงาย มีตนทุนตํ่าและมี
ความปลอดภยัตอส่ิงแวดลอม 

4. พัฒนานวัตกรรมของการกรีดยางและ
ทักษะแรงงานกรีด 

 

โรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และแขงขันได 

 

1.สงเสริมการลงทุนโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติในพื้นที่ที่มีปญหาความไมสงบ โดยการสนับสนุนในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการเงิน ควรใหการสนับสนุน
เปนกรณีพิเศษ 

2.สงเสริมการจัดต้ังโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติโดยสถาบันเกษตรกร 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
4. เพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ แปรรูปยางธรรมชาติ โดยการสนับสนุนดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การตลาด          

การประกอบธุรกิจ 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑยาง 

สรางนวัตกรรม เพิ่มความหลากหลายและคุณคาของผลิตภัณฑ 

 

1. จัดต้ังหนวยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่ม

มูลคาหรือความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

2. สรางความเขมแข็งเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง โดยการสนับสนุนดานวิชาการ การเงิน การผลิต 

การแปรรูป การตลาด การประกอบธุรกิจ 

3. สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางรายใหม  

ผูใชและผูสงออก 

เพิ่มการใชยางและผลิตภัณฑยางทั้งภายในและตางประเทศ 

 

1. สงเสริมใหมีการใชยางและผลิตภัณฑยางเพิ่มขึ้น 

2. เพิ่มการสงออกผลิตภัณฑยาง 
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ภาพที่ 4.5 หวงโซคณุคายางพารา 
 

 4.1.3.2 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาปาลมน้ํามัน 

1) หวงโซอุปทานปาลมน้ํามัน 

ผลผลิตปาลมน้ํามันในโซอุปทานของปาลมน้ํามันที่ผานลานเทในพื้นที่ 5 จังหวัด เริ่มตนจาก

เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันเปนผูจัดหาปจจัยการผลิตในการผลิตปาลมน้ํามันซึ่งประกอบดวย ท่ีดิน    

แหลงน้ํา เงินทุน กลาพันธุ แรงงาน ปุย สารเคมี เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต ในระยะ 1-3 ป ปาลม

น้ํามันจะเติบโตอยางรวดเร็วและยังไมใหผลผลิต ซึ่งเกษตรกรตองใหความสําคัญกับการจัดการดูแลสวน

ปาลม การใสปุย ปราบวัชพืช และกําจัดศัตรูพืช หลังปที่ 3 ตนปาลมเริ่มใหผลผลิตที่สามารถเก็บเก่ียวได 

เกษตรกรจะเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมน้ํามันขายใหกับผูประกอบการลานเทปาลมน้ํามันและโรงงานสกัด

น้ํามันปาลม ทั้งนี้ลานเทมี 2 ประเภทใหญ คือ ลานเทของสหกรณ ซึ่งเกษตรกรรายยอยจะนําผลผลิต      

มาขายและรวบรวมโดยสหกรณ อีกประเภทเปนลานเทเอกชน ซึ่งมีทั้งลานเทขนาดเล็ก และลานเท    

ขนาดใหญ ถาเกษตรกรขายผลผลิตใหกับลานเทขนาดเล็ก ลานเทขนาดเล็กจะนําผลผลิตไปขายตอยังลาน

เทขนาดใหญ ลานเทจะนําผลผลิตขายตอไปยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพ่ือใหไดน้ํามันดิบ (CPO) ทั้งนี้

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมีทั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมของสหกรณและโรงงานสกัดน้ํามันปาลมของเอกชน 
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เม่ือผลผลิตปาลมเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมจะเขาสูกระบวนการสกัดเพ่ือแยกผลและน้ํามันปาลม     

ซึ่งจะไดผลผลิตหลัก คือ น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil: CPO) และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ไดแก ทะลาย

ปาลม กะลา ใยปาลม กากผลปาลม เมล็ดในปาลม และน้ําเสีย ซึ่งสามารถใชประโยชนไดแทบทั้งหมด 

น้ํามันดิบ (CPO) จะเขาสูโรงกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์หรือโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึ่งน้ํามันปาลม

ดิบที่เขาสูกระบวนกลั่นของโรงงานจะไดผลิตภัณฑ คือ น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (RBD palm Oil) รอยละ 95 

และกรดไขมันปาลม (FFA) รอยละ 5 ซึ่งน้ํามันปาลมบริสุทธิ์สวนหนึ่งนําไปใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม

อาหาร (เชน นมขนหวาน บะหมี่ ขนมกรอบ ไอศกรีม เปนตน) และอีกสวนนําเขาสูกระบวนการกลั่นในข้ัน

ถัดไปจะไดเปนน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใส (RBD Palm Olein) และไขมันปาลมบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin) 

น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใสใชบริโภคในครัวเรือนภายในประเทศ สําหรับไขมันปาลมบริสุทธิ์เปนวัตถุดิบสําหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสําอาง และอาหารสัตว โดยหวงโซอุปทานแสดงดังภาพที่ 4.6 และภาพที่ 4.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 หวงโซอุปทานของปาลมน้ํามัน 

 

 

 

อุต
สา

หก
รร

มป
ลา

ยน้ํ
า 

โรงงาน 
ผลิต

ผลิตภัณฑ
ยาง 

ผูใชและผู

สงออก 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ผูบริโภค

ภายใน

ประเทศ 

อุตสาหกรรม

อาหาร 

ไบโอ

ดีเซล 

โรงงงานสกัดน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ 

อุตสาหกรรม

โอเลอีน 

อตุสาหกรรม

ตอเนื่อง 
สงออก 

อุต
สา

หก
รร

มก
ลา

งน้ํ
า 

โรงงาน 

สกดันํ้ามัน

ปาลมดิบ 

 

 

 

 

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

อุต
สา

หก
รร

มต
นน

้ํา 

ปจจัย 

การผลิต 

สวน

ปาลม

น้ํามัน 

ลานเท 

 

เกษตรกรขนาดเล็ก 

ลานเทสหกรณ ลานเทขนาดเล็ก 

เกษตรกรขนาดใหญ 

ลานเทขนาดใหญ 

ที่ดิน กลาพันธุ ปุยและสารเคม ี แรงงา เคร่ืองจักร อุปกรณ ผูประกอบการ 
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 2) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคณุคาของปาลมน้ํามัน 

  การวิเคราะหหวงโซคุณคาของปาลมน้ํามันมุงเนนการวิเคราะหศักยภาพในการเพ่ิมมูลคา        

ของกิจกรรมและการเชื่อมโยงกิจกรรมภายในหวงโซอุปทานที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม อันจะสงผลตอการ

เพ่ิมศักยภาพการแขงขันและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันในกลุมจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 

4.7 และภาพที่ 4.8 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมปาลมมีแนวทางการพัฒนาในแตละกระบวนการ

กลาวคือ  

2.1) ปจจัยการผลิตใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตและการลดตนทุนโดย   

(1) การวิจัยและพัฒนากลาพันธุที่เหมาะสมและรองรับเงื่อนไขของพ้ืนที่ (2) การโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก

รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการจัดการพ้ืนที่และแหลงน้ํา (3) การพัฒนาปจจัยการผลิต (ปุย สารเคมี) ที่มี

คุณภาพ เขาถึงไดงาย มีตนทุนต่ําและมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และ (4) การพัฒนาและเลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการผลิต 

2.2) สวนปาลมน้ํามันมุงเนนการเพิ่มผลผลิตปาลมสด เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาคุณภาพ และลด

ตนทุน โดย (1) การขยายพ้ืนท่ีปลูกในพ้ืนที่เหมาะสม ผานการสงเสริมการปลูกทดแทนในพ้ืนที่วางเปลา 

นาราง และปลูกทดแทนยางพารา (2) สงเสริมการปลูกทดแทนสวนปาลมเกาดวยปาลมพันธุดี (3) พัฒนา 

สนับสนุน และสงเสริมการใชเทคโนโลยีการจัดการสวนปาลม (4) สงเสริมการวางแผนการผลิต การจัดการ

สวน และแผนการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม (5) เพ่ิมประสิทธิภาพของสวนปาลมขนาดเล็กผานการใช

เทคโนโลยีจัดการสวนที่เหมาะสมและการลดตนทุน (6) การรวมกลุมเกษตรกร หรือสหกรณเพ่ือการผลิต 

การตลาด และการถายทอดความรูและเทคโนโลยี (7) การจัดตั้งศนูยวิจัยปาลมน้ํามัน ศูนยการเรียนรูและ

แปลงทดลองในพ้ืนที่ และ (8) การสนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียต่ํา และเครือขายสถาบันทางการเงินชุมชน

เพ่ือการปลูกปาลม 

2.3) การพัฒนาลานเทใหความสําคัญกับการกําหนดราคาที่เปนธรรม ลดตนทุนโลจิสติกส และ

พัฒนาระบบตลาดโดย (1) จัดตั้งตลาดกลางปาลมน้ํามัน (2) พัฒนาระบบตลาดปาลมทองถิ่น (3) มีกลไก

กําหนดราคาซื้อผลปาลมดิบตามคุณภาพและเปอรเซ็นตน้ํามัน (4) สนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุม

เกษตรกรทางการตลาด และเครือขายทางการตลาดของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถ

ทางการตลาด (5) สงเสริมการจัดตั้งลานเทของสถาบันเกษตรกรและลานเทเอกชน (6) พัฒนามาตรฐาน

ลานเทและระบบการบริหารจัดการลานเท (7) พัฒนาระบบโลจิสติกสปาลมน้ํามันผานเครือขายรวบรวม

ปาลมและระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพและตนทุนต่ํา และ (8) พัฒนาและเพ่ิมความสมบูรณของขอมูล

ขาวสารทางการตลาด 

2.4) โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบมุงเนนการพัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม คุณคา ลดตนทุน และ

แขงขันได โดยมีแนวทางพัฒนา คือ (1) สงเสริมการลงทุนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบใหมีจํานวนอยางเพียงพอ 

และมีที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก (2) สงเสริมการจัดตั้งโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบโดยสถาบันเกษตรกร    

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันปาลมดิบผานการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดน้ํามัน พลังงาน            

และชีวมวล (4) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มมูลคาหรือแปรรูปของทะลายปาลม กะลา ใยปาลม กากผล
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ปาลม เมล็ดในปาลม และน้ําเสีย (5) จัดตั้งตลาดกลาง CPO (6) มีกลไกกําหนดราคา CPO ที่เหมาะสม 

และ (7) พัฒนาและจัดตั้งเครือขายผูประกอบการโรงงาน CPO 

2.5) โรงกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพ่ิม คุณคา และบูรณาการ

ธุรกิจไปขางหนาของผูประกอบการ โดยมีแนวทางพัฒนาคือ (1) สงเสริมการลงทุนโรงกลั่นน้ํามันปาลม

บริสุทธิ์ใหมีจํานวนอยางเพียงพอ และมีที่ตั้งครอบคลุมพื้นที่ (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผานการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตและพลังงาน (3) พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มมูลคาผลผลิต (4) จัดตั้งสถาบัน

นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑน้ํามันปาลมบริสุทธิ์และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ และ (5) สงเสริม          

การบูรณาการไปขางหนา (Forward Integration) ของผูประกอบการ 

  2.6) ผูใชและผูสงออกเปนผูบริโภคและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ ควรใหความสําคญักับการสราง

นวัตกรรม เพ่ิมความหลากหลายและคุณคาของผลิตภัณฑ ผานการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ําและ

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของที่ใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใสและไขมันปาลมบริสุทธิ์ใส และสงเสริมนวัตกรรมหรือ

การสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑท่ีใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใสและไขมันปาลมบริสุทธิ์ใส 
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ตารางท ี2.4 ผลวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพอืการพฒันาอตุสาหกรรมปาลม์นาํในกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 

 

อุตสาหกรรมขั้นตน 

สวนปาลมน้ํามัน 

การเพิ่มผลผลิตปาลมสด เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาคุณภาพ และลด

ตนทุน 

1.การขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่เหมาะสมผานการสงเสริมการปลูก

ทดแทนในพื้นที่วางเปลา นาราง และปลูกทดแทนยางพารา 

2.สงเสริมการปลูกทดแทนสวนปาลมเกาดวยปาลมพันธุดี 

3.พัฒนา สนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีการจัดการสวน

ปาลม 

4.สงเสริมการวางแผนการผลิต การจัดการสวน และแผนการเก็บ

เกี่ยวที่เหมาะสม 

5.เพิ่มประสิทธิภาพของสวนปาลมขนาดเล็กผานการใชเทคโนโลยี

จัดการสวนที่เหมาะสมและการลดตนทุน 

6.การรวมกลุมเกษตรกร หรือสหกรณเพื่อการผลิต การตลาด การ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยี 

7.การจัดต้ังศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน ศูนยการเรียนรูและแปลงทดลอง

ในพื้นที่ 

8.การสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า และเครือขายสถาบันทางการเงิน

ชุมชนเพื่อการปลูกปาลม 

ลานเท 

กําหนดราคาที่เปนธรรม ลดตนทุนโลจิสติกส และพัฒนา

ระบบตลาด 

1.จัดต้ังตลาดกลางปาลมน้ํามัน 

2.พัฒนาระบบตลาดปาลมทองถิ่น 

3.มีกลไกกําหนดราคาซ้ือผลปาลมดิบตามคุณภาพ 

และเปอรเซ็นตน้ํามัน 

4.สนับสนุน ละสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรทางการตลาด 

และเครือขายทางการตลาดของสถาบันเกษตรกร รวมทั้ง

พัฒนาขีดความสามารถทางการตลาด 

5.สงเสริมการจัดต้ังลานเทของสถาบันเกษตรกรและลานเท

เอกชน 

6.พัฒนามาตรฐานลานเทและระบบการบริหารจัดการลาน

เท 

7.พัฒนาระบบโลจิสติกสปาลมน้ํามันผานเครือขายรวบรวม

ปาลมและระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพและตนทุนตํ่า 

8.พัฒนาและเพิ่มความสมบูรณของขอมูลขาวสารทาง

การตลาด 

ปจจัยการผลิต 

งานวิจัยและพัฒนาปจจัย

การผลิตและลดตนทุน 

1.การวิจัยและพัฒนากลา

พันธุที่เหมาะสมและรองรับ

เง่ือนไขของพื้นที่ 

2.การโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก

ร ว ม ถึ ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ

พัฒนาการจัดการพื้นที่และ

แหลงน้ํา 

3.การพัฒนาปจจัยการผลิต 

(ปุย สารเคมี) ที่มีคุณภาพ 

เขาถึงไดงาย มีตนทุนตํ่า 

และมีความปลอดปลอดภัย

ตอส่ิงแวดลอม 

4.การพัฒนาและเลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

แปรสภาพสรางมูลคาเพิ่ม สรางคุณคา ลดตนทุน และแขงขันได 

1.สงเสริมการลงทุนโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบใหมีจํานวนอยางเพียงพอ          5.จัดต้ังตลาดกลาง CPO 

  และมีที่ต้ังครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก           6.มีกลไกกําหนดราคา CPO ที่เหมาะสม 

2.สงเสริมการจัดต้ังโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบโดยสถาบันเกษตรกร         7.พัฒนาและจัดต้ังเครือขายผูประกอบการโรงงาน CPO 

3.เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ํามันปาลมดิบผานการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดน้ํามัน  

   พลังงาน และชีวมวล 

4.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาหรือแปรรูปของทะลายปาลม กะลา ใยปาลม กากผลปาลม  

เมล็ดในปาลม และน้ําเสีย 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

โรงกลั่นน้ํามนัปาลมบริสุทธ์ิ 

สรางมูลคาเพิ่ม คุณคา และบูรณาการธุรกิจไปขางหนา 

 

1.สงเสริมการลงทุนโรงกล่ันน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใหมีจํานวนอยางเพียงพอ และมีที่ต้ังครอบคลุมพื้นที่ 

2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและพลังงาน  

3.พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 

4.จัดต้ังสถาบันนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑน้ํามันปาลมบริสุทธิ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

5.สงเสริมการบูรณาการไปขางหนาของ ผูประกอบการ 

(Forward Integration)  

ผูใชและผูสงออก 

สรางนวัตกรรม เพิ่มความหลากหลายและ

คุณคาของผลิตภัณฑ 

1 . พั ฒน า อุ ต ส า ห ก ร รม ป ล า ยน้ํ า แ ละ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของที่ใชน้ํามันปาลม

บริสุทธิ์ใสและไขมันปาลมบริสุทธิ์ใส 

2.สงเสริมนวัตกรรมหรือการสรางมูลคาเพิ่ม

ของผลิตภัณฑที่ใชน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใสและ

ไขมันปาลมบริสุทธิ์ใส 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

ภาพที่ 4.7 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ําในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
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ภาพที่ 4.8 หวงโซคณุคาปาลมน้ํามัน 
 

 4.1.3.3 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาประมงชายฝง 

 1) หวงโซอุปทานประมงชายฝง 

หวงโซอุปทานของการประมงชายฝงกลุมภาคใตชายแดนเริ่มตนจากการผลิตขั้นตน คือ การทํา

ประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การผลิตลําดับตอมา คือ การคัดขนาด/ คุณภาพ             

และกระจายผลผลิต สวนการผลิตขั้นปลาย คือ การแปรรูปสัตวน้ําเปนสินคาข้ันปลายสําหรับผูบริโภค   

และสินคาขั้นกลางสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 หวงโซอุปทานของประมงชายฝง 
 
 
 

แหลงทําประมง 

เรือและอุปกรณประมง 

น้ํามันเชื้อเพลิง 

แรงงาน 

ผูประกอบการ 

ปจจัยการผลิตอ่ืนๆ 

อุต
สา

หก
รร

มต
นน้ํ

า 
ที่ดิน 

พันธุสัตว 

อาหารสัตว 

น้ํามันเชื้อเพลงิ / ไฟฟา 

แรงงาน 

ผูประกอบการ 

ปจจัยการผลิตอ่ืนๆ 

ปจจัยการ 

ผลิต 

กิจกรรมการ

ผลิตขั้นตน 

 

 

 

 

 

ประมงทะเล 

 

 

 

 

 

  เพาะเล้ียงชายฝง 

 

 
ประมงพาณิชย กุงทะเล 

ประมงพื้นบาน ปลาน้ํากรอย 

อุต
สา

หก
รร

มป
ลา

ยน้ํ
า  

 

 

 

 

 
การแปรรูป

อาหารทะเล 

หองเย็น       ปลาเค็ม 
สัตวน้ํากระปอง  กุงแหง 
ปลาปน          หมึกแหง 
น้ําบูด ู           ลูกชิ้น-ทอดมัน 
ปลายาง        ขาวเกรียบปลา-กุง 
ปลารมควัน                 

สัตวน้ําสด 

 

 

 

ผูใชและผู

สงออก 

สัตวน้ําแปรรูป 

 

 

 

อุต
สา

หก
รร

มก
ลา

งน้ํ
า  

 

 

 

การคัดแยก

ขนาด คุณภาพ 

และ 

การกระจาย 

สินคา 

 

สะพานปลา 

แพปลา 

ตลาดภายในกลุมจังหวดั 
ตลาดภายนอกกลุมจังหวดั 
ตลาดสงออก 
อตุสาหกรรมตอเน่ือง 

ตลาดภายในกลุมจังหวดั 
ตลาดภายนอกกลุมจังหวดั 
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 2) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมประมงชายฝง 

การวิเคราะหหวงโซคุณคาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงชายฝงในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน จะมุงเนนการวิเคราะหศักยภาพในการเพ่ิมมูลคาของกิจกรรมและการเชื่อมโยงกิจกรรมภายใน

หวงโซอุปทานที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม อันจะสงผลตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันและแนวทาง        

การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงชายฝงในกลุมจังหวัด โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร          

และแผนการพัฒนาในระดับตางๆ ตลอดจนแผนงานและโครงการ ที่ดําเนินงานในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน ดังแสดงในภาพท่ี 4.10 และภาพที่ 4.11 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมประมงชายฝงมีแนว

ทางการพัฒนาในแตละกระบวนการกลาวคือ 

2.1) การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการประมงชายฝงและการพัฒนาเกษตรกร เพื่อเพ่ิมศักยภาพ       

ในการผลิตสินคาประมงขั้นตนในระยะยาว โดยมุงเนนการอนุรักษและฟนฟูแหลงอนุบาลสัตวน้ํา         

การสนับสนุนการดําเนินงานธนาคารปูและธนาคารกุง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุสัตว

น้ํา ตลอดจนการเพ่ิมพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงเพื่อ

การผลิตสัตวน้ําที่มีคุณภาพ 

2.2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน

ของผูประกอบการประมง ดวยการวิจัยเทคโนโลยีการประมง เพ่ือลดตนทุนในการทําการประมง         

และเขมงวดกับการใชเครื่องมือการประมงเพ่ือการประมงที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ

ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง และลดการใชสารเคมีทางการเกษตร นอกจากนี้ยังจําเปนตองพัฒนา

ระบบเตือนภัยหรือเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2.3) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบตลาด เพ่ือการเพิ่มความสามารถในการกระจายสินคาประมง 

ตลอดจนเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงตลาดของผูผลิตสินคาประมง ดวยการเชื่อมโยงตลาดประมงทองถ่ินให

เปนระบบเพ่ือขยายตลาดประมงภายในกลุมจังหวัด ตลอดจนการเชื่อมโยงสูตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือใหอุปทานสินคาประมงสามารถเขาถึงตลาดไดสะดวกมายิ่งข้ึน รวมถึงการพัฒนาตลาดกลางสินคา

ประมงเพ่ือใหเปนศูนยกลางการคาสัตวน้ําในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน นอกจากนี้ยังจําเปนตองพัฒนา

สะพานปลา แพปลา และทาเทียบเรือประมงใหมีความทนัสมัย และไดมาตรฐานทางดานสุขอนามัย 

  2.4) การพัฒนาการแปรรูป และกระจายสินคา เพ่ือเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและลดตนทุน            

ในการกระจายสินคา เนื่องจากผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปอาหารทะเล ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้ง

ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในพื้นที่ สงเสริมการลดตนทุนในการดําเนินอุตสาหกรรมหอง

เย็นเพื่อลดอัตราการสูญเสียระหวางการขนสงและการกระจายสินคา พัฒนาการควบคุมคุณภาพ 

มาตรฐานในการแปรรูปสินคา และการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ สงเสริมการทําตลาด

สินคาระดับบนเพื่อขยายชองทางการตลาด ตลอดจน สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการสงออกและการทําตลาด

การคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการจัดการสิ่งแวดลอมและมลภาวะ ดวยการเพ่ิมมูลคา

ของเหลือจากการแปรรูป น้ําเสีย และของเสียจากโรงงานแปรรูป 
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ภาพที่ 4.10 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงชายฝงในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมตนนํ้า 
กิจกรรมการผลิตข้ันตน ปจจัยการผลิต 

การพัฒนาปจจัยพื้นฐานการประมงชายฝงและการพัฒนาเกษตรกร 

-  วิเคราะหตลาดเพื่อวางแผนการผลิต 

   การจับจากแหลง 

-  การอนุรักษและฟนฟูแหงอนุบาลสัตวน้ํา  

-  การสนับสนุนการดําเนินงานธนาคารปู ธนาคารกุง 

   การเพาะเลี้ยง 

-  วิจัยและพัฒนาพันธุสัตวน้ําเค็ม 

-  การเพิ่มพื้นที่เพาะเล้ียง 

-  วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเล้ียง 

-  การสรางองคความรูใหกับเกษตรกร 

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนการผลิต 

   การจับจากแหลง 

-  สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการลดตนทุนการออกทะเล 

-  เขมงวดกับการใชเคร่ืองมือประมงที่ทําลายทรัพยากรและระบบนิเวศ 

   การเพาะเลี้ยง 

-  ควบคุมมาตรฐานการเพาะเล้ียง 

-  ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 

การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบตลาด 
- การพัฒนาระบบตลาดทองถิ่น และการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
- การพัฒนาระบบตลาดกลาง   
- การพัฒนาสะพานปลา แพปลา และทาเทียบเรือประมง 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

โรงกลั่นนํ้ามันปาลมบริสุทธิ ์

การพัฒนาการแปรรูป และกระจายสินคา 
- จัดต้ังศูนยกลางการอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  
- สงเสริมการทําตลาดสินคาระดับบน 
- สงเสริมอุตสาหกรรมหองเย็น ลดตนทุน และอัตราการสูญเสีย   
- สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการสงออกและการทําตลาดการคาระหวางประเทศระหวางการขนสงและการกระจายสินคา 
- การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการแปรรูปสินคา และการพัฒนาบรรจุภัณฑ  
- การจัดการส่ิงแวดลอมและมลภาวะ  
- การเพิ่มมูลคาของเหลือจากการแปรรูป น้ําเสียและของเสียจากโรงงานแปรรูป 

ผูใชและผูสงออก 
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ภาพที่ 4.11 หวงโซคณุคาอุตสาหกรรมประมงชายฝง 
 

 4.1.3.4 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมอาหาร 

1) หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มตนจากการรวบรวมวัตถุดิบซึ่งเปนสินคาเกษตรทั้งจาก

การนําเขา การเพาะปลูก การประมง และการปศุสัตวจากแหลงตางๆ ทั้งจากเกษตรกรและผูนําเขาสินคา

เกษตร จากนั้น นําวัตถุดิบเขาสูการแปรสภาพเบื้องตนหรือการแปรรูปข้ันตน เชน การชําแหละ การตัด

แตง แลวนําเขาสูกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร จากนั้นดําเนินการจัดเก็บ กระจายสินคา      

และจําหนายสูผูบริโภค รายละเอียดดังภาพที่ 4.12 
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ภาพที่ 4.12 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะกรรมการอาหารแหงชาต,ิ 2553 
 

 2) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมอาหาร 

  การวิเคราะหหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมอาหารมุงเนนการสรางนวัตกรรมและคุณคาใหกับ

สินคาเกษตรและอาหาร การจัดการทรัพยากรและการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 

และการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดหวงโซอุปทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี 

4.13 และ 4.14) 

  2.1) สวนตนน้ํา ใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรม 

การผลิต ไดแก การใชระบบอัตโนมัติ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา ไดแก 

การสงเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ พืชทองถ่ิน การสงเสริมการปลูกแบบปลอดสารพิษ ออรแกนิค การ
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เบ้ืองตน 
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อุต
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้ํา การจัดเก็บ

และ

จําหนาย 

ผูบริโภค

และสงออก 

เกษตรกรเล้ียง

สัตว  
ชาวประมง 

รวบรวม ฆาชําแหละ 

โรงงานแปรรูป โรงงานแปรสภาพเบื้องตน 

ผูบริโภคในประเทศ สงออก 

หองเย็น/ ผูจดัเก็บ ผูจัดจําหนาย 

เกษตรกรปลูก

พืช 
ผูนําเขา 
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สงเสริมผูประกอบการรุนใหม การพัฒนาระบบโลจิสติกส การพัฒนาดานระบบตลาด เชน การจัดหาตลาด

แหลงใหม การกําหนดราคาสินคา การสงเสริมการผลิตเพ่ือความยั่งยืน เชน การจับสัตวน้ําตามฤดูกาล 

  2.2) สวนกลางน้ํา ใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต/

นวัตกรรมการผลิต เชน การใชระบบอัตโนมัติ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมระบบคุณภาพ/

ระบบมาตรฐานตางๆ เชน ความปลอดภัยอาหารฮาลาล การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม/

สรางนวัตกรรม เชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษเหลือหรือผลิตผลพลอยได การสงเสริม

ผูประกอบการรุนใหม และ การสงเสริมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือความยั่งยืน เชน การแปรรูป/ผลิต

แบบ Zero Waste เปนตน 

  2.3) สวนปลายน้ํา ใหมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส การพัฒนาดานระบบตลาด เชน การจัดหา

ตลาดแหลงใหม การลดการกีดกันทางการคา เปนตน และการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑตามความ

ตองการบริโภคของผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารเพ่ือผูสูงอาย ุเปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.13 ผลวิเคราะหหวงโซคณุคาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

 

อุตสาหกรรมตนนํ้า 
ผูรวบรวม (พอคา สหกรณ) เกษตรกร 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรมการผลิต เชน การใชระบบอัตโนมัติ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา เชน การสงเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ พืชทองถิ่น การสงเสริมการปลูกแบบ ออรแกนิค 

3.การสงเสริมผูประกอบการรุนใหม เชน Start Up 

4.การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

5.การพัฒนาดานระบบตลาด เชน การจัดหาตลาดแหลงใหม การกําหนดราคาสินคา 

6.การสงเสริมการผลิตเพื่อความยั่งยืน เชน การจับสัตวน้ําตามฤดูกาล 

ผูกระจายสนิคา ผูสงออก และ ผูบริโภค 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

1.การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

2.การพัฒนาดานระบบตลาด เชน การจัดหาตลาดแหลงใหม การลดการกีดกันทางการคา 

3.การสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภณัฑตามความตองการบริโภคของผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารเพ่ือผูสูงอายุ 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต/นวัตกรรมการผลิต เชน การใชระบบอัตโนมัติ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.การสงเสริมระบบคุณภาพ/ระบบมาตรฐานตาง ๆ เชน ความปลอดภัยอาหารฮาลาล 

3.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมลูคาเพ่ิม/สรางนวัตกรรม เชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษเหลือหรือผลิตผลพลอยได 

4. การสงเสริมผูประกอบการรุนใหม เชน Start Up  

5. การสงเสริมการผลติ และการแปรรูปเพื่อความย่ังยืน เชน การแปรรูป/ผลิตแบบ Zero waste 

โรงงานแปรรูปขั้นตน โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 
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ภาพที่ 4.14 หวงโซคณุคาอุตสาหกรรมอาหาร 

 

 4.1.3.5 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

 1) หวงโซอุปทานการทองเที่ยวทั่วไป 

 การกําหนดหวงโซอุปทานการทองเที่ยว (Tourism Supply Chain) ในรายงานฉบับนี้ เปนผลมา

จากการศึกษาสภาพแวดลอม บริบท และแนวโนมที่ เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทอง เที่ ยว                 

ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนในปจจุบัน ประกอบกับการทบทวนผลลัพธจากการพัฒนาการทองเท่ียว

ของประเทศไทย และแนวนโยบายของแผนยุทธศาสตรระดับตางๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว เพ่ือให

ไดมาซึ่งสายโซอุปทานที่รวมเอาปจจัย และกระบวนการสําคัญที่มีความสัมพันธกันเปนของเครือขายของ

ธุรกิจ  ที่มีสวนรวมในกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการการทองเที่ยว เพื่อสามารถใชเปนฐานในการสราง

หวงโซมูลคาการทองเท่ียว (Tourism Value Chain) ให กับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ดังแสดง

รายละเอียดในภาพที่ 4.15 

 1.1) องคประกอบของหวงโซอุปทานการทองเที่ยว 

 กลุมผูซื้อของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สามารถถูกแบงออกไดเปน 2 ประเภทคอื 

  (1) นักทองเที่ยว ซึ่งก็คือผูซื้อที่เปนผูบริโภค โดยผูซื้อเหลานี้จะเปนผูตัดสินใจในการซื้อ

และการจัดการเดินทางดวยตนเอง หรือจะดําเนินการซื้อผานทางบริษัทตวัแทนนําเที่ยวในระดับตางๆ ก็ได 
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      (2) องคกรตางๆ คือผูซื้อที่ไมไดเปนผูบริโภคเอง แตเปนผูตัดสินใจและดําเนินการซื้อให

ผูบริโภคอ่ืนๆ โดยหมายรวมถึงผูซื้อระดับองคกร เชน บริษัทผูจัดการประชุม บริษัทที่ตองการใหรางวัลแก

พนักงานเปนการทองเที่ยว เปนตน 

1.2) ธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (1st tier)  

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีลักษณะพิเศษกลาวคือ จะตองมีทรัพยากรการทองเที่ยวซึ่งสามารถ

ดึงดูดใจนักทองเที่ยว ตองมีผูใหบริการซึ่งเปนผูกอใหเกิดมูลคาสวนใหญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว    

และโดยสวนใหญยังตองมีผูผลิตตัวสินคาท่ีสามารถจับตองได ผูผลิตและผูใหบริการเหลานี้สามารถแบง

ออกไดเปน 5 กลุม เรียกวาผูมีสวนไดเสียหลัก ประกอบดวย (1) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก (2) ธุรกิจขนสง

เพ่ือการเดินทาง (3) ธุรกิจกิจกรรมการทองเที่ยวและบันเทิง (4) ธุรกิจและบริการดานอาหาร และ (5) 

ธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว  

1.3) ธุรกิจที่เก่ียวของโดยทางออมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (2nd tier)  

 ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวคือ ธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวตางก็จําเปนตองมีหวงโซอุปทานสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมธุรกิจของตน ใน

ที่นี้เรียกวาธุรกิจที่เก่ียวของโดยทางออม โดยธุรกิจที่เกี่ยวของโดยทางออมเหลานี้อาจเปนสวนหนึ่งของ

หวงโซอุปทานของธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจก็ได ยกตัวอยางเชน ธุรกิจผูผลิตขนม

ขบเคี้ยว สามารถเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจขนสงเพ่ือการเดินทาง และธุรกิจและ

บริการดานอาหาร ไดในขณะเดียวกัน 

1.4) ผูใหบริการอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจําเปนตองไดรับการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพจากผูใหบริการดาน

การทองเที่ยวในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งไมไดดําเนนิธุรกิจอยูในหวงโซอุปทานของการทองเที่ยวโดยตรง 

เชน หนวยงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจทองเที่ยว หนวยงานผูตรวจสอบ ดูแล และใหการรับรอง

พ้ืนที่อุทยาน บริษัทใหบริการสัญญาณสื่อสาร บริษัทประกันภัย บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

เปนตน 

 2) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาการทองเที่ยว 

หวงโซอุปทานการทองเที่ยว โดยทั่วไปเริ่มตนจากการผลิตสินคาและการใหบริการของธุรกิจที่

เก่ียวของกับการทองเที่ยวโดยทางออม (2nd tier) ตามความตองการของธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว

โดยตรง (1st tier)  5 กลุม และดังที่ไดกลาวไปแลววา ธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงแตละกลุมตางมีหวงโซ

อุปทานเปนของตนเอง ดังนั้น ธุรกิจที่เก่ียวของโดยทางออมหนึ่งๆ อาจเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน   

ของธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมก็ได การเชื่อมโยงกันของหวงโซอุปทานจากธุรกิจ     

ที่เกี่ยวของโดยทางออมไปสูธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง กระทั่งถึงลูกคาจึงมีความซับซอน และจําเปนตอง

ไดรับการพิจารณาเปนระบบ 
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ภาพที่ 4.15 หวงโซอุปทานการทองเท่ียว (Tourism Supply Chain) 

 

ธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 4 กลุม คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจ
ขนสงเพ่ือการเดินทาง ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมการทองเที่ยว และธุรกิจและบริการดานอาหารจะเปน
ผูดําเนินการใหสินคาและบริการทองเที่ยวมีความพรอมสําหรับการอุปโภคบริโภคของกลุมผูซื้อ            
โดยในบางครั้งอาจมีการสงตอรายการสินคาและบริการของตนใหกับธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว ซึ่งเปน
ธุรกิจที่เก่ียวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกกลุมหนึ่ง ไมวาจะเปนในรูปแบบการนําเสนอ
สินคาและบริการเดี่ยว หรือการเขารวมกับสินคาและบริการอ่ืนๆ เปนรูปแบบเหมากลุม เพ่ือใหนําเสนอตอ
นักทองเที่ยว ผูซื้อ หรือตัวแทนการทองเที่ยวในลําดับถัดไป 

เปนที่นาสังเกตวา เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันอํานวยความสะดวกใหผูซื้อของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวสามารถติดตอกับธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยตรงไดงายข้ึน จึงมีความเปนไปไดใน
บางสถานการณที่หวงโซอุปทานการทองเที่ยวจะสั้นมาก นั่นคือ ไมมีบทบาทของธุรกิจตัวแทน             
การทองเท่ียวเขามาเก่ียวของ ดังนั้น ความสั้นหรือความยาวของหวงโซอุปทานการทองเที่ยวในอนาคต         
จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการเพิ่มมูลคาในแตละหวงโซอุปทานของธุรกิจที่เก่ียวของ   
 3) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

การหาแนวทางเพื่อพัฒนาหวงโซคุณคาของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนในรายงานฉบับนี้           
ใชแนวคิดของ Porter (1985) ซึ่งระบุวาความสัมพันธเชื่อมโยงผานกิจกรรมขององคประกอบตางๆ            
ในแตละหนวยธุรกิจนั้น สามารถมีสวนสรางคุณคาเพิ่มขึ้นสําหรับลูกคาไดโดย (1) การสรางความแตกตาง 
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หรือ (2) การลดตนทุน ใหเกิดข้ึนระหวางแตละกิจกรรมที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน โดยกิจกรรมเหลานี้ถูกแบง
ออกเปน 2 กลุมคือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Secondary Activities) 
ดังภาพที่ 4.16 และ 4.17 
 3.1) กิจกรรมหลักในหวงโซมูลคาการทองเท่ียว (Primary Activities) 
 (1) การสงปจจัยนําเขา หมายถึง กิจกรรมซึ่งเก่ียวของกับการเคลื่อนยายของปจจัยที่จําเปน     
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจากผู จัดหาปจจัยสูกระบวนการดําเนินงาน ในท่ีนี้หมายรวมถึง
ความสามารถ ในการควบคุมคณุภาพของปจจัยเหลานั้นดวย 

(2) กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการแปรสภาพปจจัยนําเขาใหเปน
ผลลัพธ สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้น ธุรกิจในอุตสาหกรรมสวนใหญจะไมมีระบบการผลิตเปน
รูปธรรม ผลลัพธสวนสําคัญเปนการบริการซึ่งเก็บรักษาไมได และลูกคาจะตองเดินทางมาเพื่อสัมผัสกับ
ผลลัพธโดยตรง จึงเปนเรื่องทาทายสําหรับการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลถึงผลลัพธที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน สามารถสรางคุณคาเปนความพึงพอใจ
ของผูซื้อ   

(3) การสงมอบคุณคา หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงมอบผลลัพธจากกระบวนการ
ดําเนินงานใหกับลูกคา ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีลักษณะพิเศษ กลาวคือ ผลลัพธจากกระบวนการ
ดําเนินงานสวนใหญเปนบริการที่จะใชหมดไปทันทีที่เกิดการใหบริการ ไมสามารถเก็บรักษาไวได         
และการสงมอบจะเกิดขึ้น ณ สถานที่ใหบริการ 

(4) การตลาดและการขาย หมายถึง กิจกรรมทุกอยางที่เก่ียวของกับการสงเสริมการทองเท่ียว 
เริ่มจากการคนหาความตองการที่แทจริง การจูงใจ การสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของลูกคา กระทั่งถึง    
การพยายามสรางความสัมพันธระยะยาวกับลูกคาเหลานั้น 

(5) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว อาจกลาวไดวาเปนผลผลิต
หลักของอุตสาหกรรมที่มีคุณคาซึ่งผูซื้อตองการ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการยกระดับ และการรักษาคุณคา
เอาไวอีกดวย การบริการนั้น ถึงแมวาโดยสวนใหญจะไมมีตัวตนใหจับตองได แตสามารถสรางคุณคาที่
ชัดเจนใหเกิดขึ้นได ตัวอยางเชน กระบวนการของธุรกิจโรงแรมสามารถใชการเขารวมโครงการ Green 
Hotel หรือ Eco Hotel เพ่ือสรางและยกระดับคุณคาของการบริการได 
 3.2) กิจกรรมสนับสนุนในหวงโซมูลคาการทองเที่ยว 

(1) โครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง ระบบของปจจัยตางๆ ที่จําเปนสําหรับดําเนินงานดาน            
การทองเที่ยว เชน ระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนสง ระบบการจัดการ ระบบการบริหารคุณภาพ 
ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการบังคับใชกฎหมาย เปนตน 

(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การสราง สงเสริม และรักษาทรัพยากรที่สําคัญที่สุด
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คือ ผูใหบริการและผูประกอบการใหมีความพรอม มีทักษะและทัศนคติที่ดี 
และไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม 

(3) การพัฒนาเทคโนโลยี หมายถึง กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา เชน การออกแบบสินคา         
การออกแบบขั้นตอนการใหบริการ การพัฒนาตลาด การพัฒนาปจจัยการผลิตและการบริการ รวมถึง    
การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางเหมาะสม 

(4) การจัดซื้อจัดหา หมายถึง กิจกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยนําเขาที่ จําเปนตางๆ สําหรับ         
การดําเนินงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน การคัดเลือกและจัดจางพนักงาน การหาซื้อวัตถุดิบ
สําหรับรานอาหารจากแหลงผลิต การสั่งผลิตสินคาที่ระลึกสําเร็จรูป เปนตน 
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 3.3) แนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคาการทองเที่ยวสําหรับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
 จากแนวคิดเรื่องหวงโซมูลคา ประกอบกับแนวทางจากกรอบยุทธศาสตร ขอมูลที่เก่ียวของจาก
แผนพัฒนาการทองเที่ยวในระดับตางๆ และสภาพขอเท็จจริงของสถานการณปจจุบัน รายงานฉบับนี้
สามารถวิเคราะหหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดโดยพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมภายในหวง
โซอุปทานการทองเที่ยวใหชัดเจนข้ึน และนําเสนอแนวทางการพัฒนาหวงโซอุปทานการทองเที่ยวใหเปน
หวงโซมูลคา ดวยการสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดข้ึนกับแตละหวงโซ อันจะสงผลดีตอการเพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันดานการทองเที่ยว สามารถเปนแหลงรายไดที่สําคัญอีกแหลงหนึ่ง และมีสวนรวมในการพัฒนากลุม
จังหวัดไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     ภาพท่ี 4.16 แนวทางการพัฒนาหวงโซอุปทานการทองเท่ียวใหเปนหวงโซมูลคาสําหรับกลุมจังหวัดภาคใต     
                     ชายแดน 

 

INFRA- 

STRUCTU

R 

HUMAN 

RESOURCES 

R & D 

PRO- 

CUREMENT 

POLICY 

ธุรกิจที่เกีย่วของโดยทางออม  ธุรกิจที่เกีย่วของโดยทางตรง 
ธุรกิจตัวแทน

การทองเที่ยว 
ลูกคา 

การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหพรอมสําหรับลูกคาเปาหมายกลุม Lifestyle of Health 

and Sustainability (LOHAS) 

การพัฒนาปจจัยความพรอมสําหรับอุตสาหกรรม Meetings Incentives Conventions Exhibitions (MICE) 

 

การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมตามอัตลักษณของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

การยกระดับความรูและทักษะสําหรับบคุลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

การสงเสริมความเปนเลิศดานการบริการผานการสรางคานิยมในสถานศึกษา 

การบริหารการตลาดอยางเปนระบบ เพือ่เขาถึงลูกคาเปาหมายกลุม Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) 

 

การปรับปรุงผลิตภาพของ

ธุรกิจนําเทีย่วโดยการใช

เทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม 

การสรางและสงเสริมความสัมพันธแบบพันธมิตรธุรกิจในระดับชุมชนเพือ่การทองเที่ยว 

การพื้นฟูและดูแลแหลงทองเที่ยวดวยการสนับสนุนการจัดต้ังกลุมชุมชนเพื่อจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

อุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
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ภาพที ่4.17 แนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 

 4.1.3.6 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมพลังงาน 

1) หวงโซอุปทานของพลังงานไฟฟา 

หวงโซอุปทานตนน้ําของพลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งจะขึ้นอยูกับ

ประเภทของโรงไฟฟานั้นๆ เชน กาซธรรมชาติ น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา พลังงานน้ํา เปนตน กาซธรรมชาติ

จากแหลงพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area: JDA) แปลงที่เอ 18 หรือ JDA-A18  

ประมาณ 130 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนปจจัยการผลิตหลักสําหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม     

จะนะชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งเปนโรงไฟฟาหลักที่ผลิตกระแสไฟฟาใหแกพื้นที่ 5 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดอ่ืนๆ 

ในภาคใต โดยลําเลียงกาซธรรมชาติจากแหลง JDA-A18  ผานทอสงกาซไปยังโรงแยกกาซของ บริษัท 

ทรานส ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM) บริเวณชายฝงอาวไทย และสงกาซผานทอความยาว

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

1.การพัฒนาศักยภาพและยกระดบัความรูดานเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหมใหกับบุคลากรของธุรกิจโรงแรม ที่พัก ธุรกิจบริการดานอาหาร ธุรกิจบนัเทิงและกิจกรรม

การทองเที่ยว ตลอดจนตัวแทนการทองเที่ยว เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวไดงายขึ้น 

อุตสาหกรรมตนนํ้า 

ทรัพยากรมนุษย 

1.การพัฒนาศักยภาพรอบดานสําหรับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการทองเทีย่วใหมีขีดความสามารถใน

การแขงขันสูง และมีจํานวนเพียงพอ  

2.การสงเสริม คานิยม และทัศนคติที่เหมาะสม

สําหรับงานที่เกี่ยวของกับบริการใหกับบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

3.การปลูกฝงจิตสํานึกและสรางทศันคติที่ดีตองาน

บริ ก า ร  ก า ร ส ง เ ส ริ มค วา ม  ส าม า ร ถ ด า น

ภาษาตางประเทศใหกับประชาชนและบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งทางตรงและทางออม 

4.การพัฒนาและสรางมาตรฐานหลักสูตรเพื่อ

ตอบสนองความตองการเฉพาะของอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวในกลุมจังหวัด 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น 

1.การวิจัยพัฒนาสินคาและบริการ

ทองเที่ยวใหมตามอัตลักษณของ

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหได

มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย 

และสุขอนามัยและเปนที่เขาใจใน

ระดับนานาชาติดวยการส่ือสาร

การตลาดแบบองครวม 

2 . ก า ร พื้ น ฟู แ ล ะ ดู แ ล แ ห ล ง

ทองเที่ยวดวยการสนับสนุนการ

จั ด ต้ั ง ก ลุ ม ชุ ม ช น เ พ่ื อ จั ด ก า ร

ทอง เที่ ยว  การฟ น ฟู ดูแล และ

บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใน

ระ ดับชุ มชนให มี ก ารกร ะจ าย

ผลประโยชนจาการทองเที่ยวสู

ชุมชนอยางเปนธรรมและย่ังยืน 

1 . ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

โครงสรางระบบสาธารณูปโภค

เพ่ือการเดินทาง การขนสง 

โลจิสติกส การตดิตอส่ือสารและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกอืน่ๆ ดาน

การทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 

2.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคในแหลงทองเทีย่ว

ใ ห เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ไ ด

มาตรฐานสากล 

3.การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ

สุขอนามัยที่ เกี่ยวของกับการ

ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 

1 . ก า ร ส นั บ ส นุ น ค ว า ม

รวมมือ และการลงทุนจาก

ภาค เ อกชน สําห รับการ

พัฒนาส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยว 

LOHAS 

2.การพัฒนาปจจัยความ

พรอมสําหรับอุตสาหกรรม

ก าร จั ดประชุ ม ในระ ดับ

น า น า ช า ติ  ( Meetings 

Incentives Conventions 

Exhibitions: MICE) 

1.การพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรูดานการใหบริการกับบุคลากรของธุรกิจโรงแรม ที่พัก ธุรกิจบริการดานอาหาร ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมการทองเที่ยว 

ตลอดจนตัวแทนการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 

2.การสงเสริมความรวมมือดานการใชเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจทองเที่ยวและตัวแทนการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

ธุรกิจบริการดานอาหาร ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมการทองเท่ียว ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจตัวแทนการทองเที่ยว 

โครงสรางพื้นฐาน 
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ประมาณ 7.46 กิโลเมตร มายังโรงไฟฟาจะนะ จึงถือวาโรงแยกกาซธรรมชาติเปนหวงโซอุปทานกลางน้ํา

ของพลังงานไฟฟา และมีทอสงกาซเปนสวนสนับสนุนในการสงกาซธรรมชาติที่มีการปรับปรุงคุณภาพแลว

ไปยังโรงไฟฟาจะนะเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง 

อุตสาหกรรมปลายน้ําของพลังงานไฟฟา คือ โรงไฟฟาจะนะที่แปรรูปกาซธรรมชาติดวยพลังงาน

ความรอนรวมท้ังสองชุดตั้งอยูบนพื้นท่ีตําบลปาชิงและตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา        

มีพื้นที่ประมาณ 775 ไร ซึ่งประกอบดวยโรงไฟฟาพลังงานความรอน 2 ชุด โดยโรงไฟฟาจะนะชุดที่ 1    

เปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมแบบเพลาผสม (Multi Shaft)  กําลังผลิตติดตั้งรวม 746.8 เมกะวัตต 

กําลังผลิตสุทธิรวม (Net Output) 731.8 เมกะวัตต จายไฟเขาระบบเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 

2551 สามารถผลิตพลังงานไฟฟาปละประมาณ 4,975 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง และปจจุบันปรับปรุงให

สามารถเดินเครื่องดวยน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารองในกรณีแหลงจายกาซหยุดซอมตามวาระได สําหรับ

โรงไฟฟาจะนะชุดที่ 2 เปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมแบบเพลาเดียว (Single Shaft)  กําลังผลิต

ติดตั้งรวม 860 เมกะวัตต กําลังผลิตสุทธิรวม 840 เมกะวัตต จายไฟเขาระบบเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 15 

กรกฎาคม 2557 สามารถผลิตพลังงานไฟฟาปละประมาณ 5,958 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่งเปนการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พ.ศ. 2547-

2558 เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาในภาคใต โดยเฉพาะภาคใตตอนลางซึ่งมีแนวโนมการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องและมีการลงทุนคอนขางสูง 

ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดยังมีโรงไฟฟาเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา ผลิตไฟฟาไดประมาณ 70 เมกะวัตต 

ใชพลังน้ําจากเขื่อนบางลางในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งจะเดินเครื่องเสริมระบบไฟฟาเฉพาะชวงที่มีความ

ตองการใชไฟฟาสูงสุดในแตละวัน และโรงไฟฟาพลังน้ําบานสันติ จังหวัดยะลา ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังน้ํา

ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณเหนือเขื่อนบางลาง สามารถจายกระแสไฟฟาไดในป 2528 

ผลิตไฟฟาไดประมาณ 1.3 เมกะวัตต  

นอกจากนี้ ในภาคใตยังมีโรงไฟฟาที่สามารถจายไฟไดตลอดเวลาประมาณ 1,100 เมกะวัตต จาก

โรงไฟฟาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 800 เมกะวัตต ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 

แหลงที่มาของกาซธรรมชาติสําหรับโครงการโรงไฟฟาขนอมนี้มาจากแหลงผลิต 2 แหลงในอาวไทย ไดแก 

แหลงเอราวัณ และบงกช และโรงไฟฟากระบี่ จังหวัดกระบี่ ประมาณ 300 เมกะวัตต ซึ่งใชน้ํามันเตาเปน

เชื้อเพลิง นอกจากนั้นเปนโรงไฟฟาพลังน้ําประมาณ 300 เมกะวัตต ซึ่งจะเดินเครื่องเสริมระบบไฟฟา

เฉพาะชวงที่มีความตองการใชไฟฟาสูงสุดแตละวัน ไดแก โรงไฟฟาเข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ประมาณ 240 เมกะวัตต และโรงไฟฟาเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ดังที่กลาวแลวขางตน เมื่อกําลังผลิต

จากโรงไฟฟาที่สามารถจายไดตลอดเวลามีนอย กฟผ. จึงทําการถายเทไฟฟาผานสายสงไฟฟาแรงสูงจาก

ภาคกลาง มาชวยประมาณ 350 เมกะวัตต หากภาคกลางมีปริมาณไฟฟาเหลือเพียงพอ นอกจากนี้ไดทํา

สัญญาซื้อไฟฟาจากมาเลเซีย อีกประมาณ 300 เมกะวัตต เปนเวลา 3 ป ตั้งแตป 2547 - 2550 จึงทําให

ภาคใตมีไฟฟาใช ในปจจุบันยังไมมีการซื้อไฟฟาจากมาเลเซีย 
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 การจัดสงไฟฟาที่ผลิตและรับซื้อของ กฟผ. ดําเนินการจัดสงไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาของ กฟผ. 

และที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายอ่ืนผานระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซึง่มีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือ

จําหนายไฟฟาใหแก การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และผูใชไฟฟาที่รับซื้อ

โดยตรง นอกจากนี้ กฟผ. ยังจําหนายไฟฟาใหการไฟฟาของประเทศเพ่ือนบานดวย ไดแก สปป.ลาว ดวย 

และมาเลเซียดวยระบบไฟฟาแรงสูงกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต ผานสายสงไฟฟาขนาดตางๆ 

จนถึงผูใช ดังภาพที่ 4.18 
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ชาต ิ

น้ํามัน
ดีเซล 

(เชื้อเพลิง
สาํรอง) 

พลังงาน
น้ํา (ขนาด

ใหญ/
ขนาดเล็ก) 

น้ํามัน
เตา 

พลังงานแสงอาทติย  
กาซชีวภา พ 
ขยะ   
พลังน้ํา         
พลังงานลม 

ไฟฟาจากภาคกลาง  
ไฟฟาจาก สปป. ลาว  
ไ ฟ ฟ า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซีย 

อุต
สา

หก
รร

มป
ลา

ยน
้ํา 

 

ผูใช 

 

- ครัวเรือน   

- ธุรกิจ   

- อตุสาหกรรม   

- สปป.ลาว 

แปรรปู

ปจจัย 

การผลิต 

สวน

สนับสนุน 

โรงไฟฟา 

 

 

 
ทอสง

กาซ 

โรงไฟฟาพลังงาน 
ความรอนรวมจะนะ 
(ชุดที่ 1 และชุดที่ 2) 

จังหวัดสงขลา 

โรงไฟฟาเขื่อน
บางลาง  

จังหวัดยะลา 

โรงไฟฟาเขื่อน
บานสันติ 

จังหวัดยะลา 

อุต
สา

หก
รร

มก
ลา

งน
้ํา 

โรงไฟฟาเขื่อน
รัชชประภา 

จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

โรงไฟฟา
ขนอม 
จังหวัด
นครศรี 
ธรรมราช 

สวน

สนับสนุน 
- สถานีไฟฟาแรงสูง 

- สายสงไฟฟา 

   ผูผลติไฟฟาเอกชนขนาดเล็ก (SPP) 

   ผูผลติไฟฟาเอกชนขนาดเล็กมาก  

(VSPP) 

   (ไมเกิน 10 เมกะวัตต) 

โรงแยกกาซ บริษัท ทรานส 

ไทย มาเลเซีย ประเทศไทย 

จํากัด (TTM) 

สาย

สง 

โรงไฟฟา
กระบี่ จังหวัด

กระบี่ 
(สําหรับผลิต
ไฟฟาสํารอง) 

ภาพภาพที่ 4.18 หวงโซอุปทานของพลังงานไฟฟา 
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2) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาของพลังงานไฟฟา (ภาพที่ 4.19 และ 4.20) 

2.1) การพัฒนาหวงโซอุปทานตนน้ําของพลังงานภายในกลุมจังหวัดชายแดนใต ควรเริ่มจาก    

การพัฒนาแหลงงานพลังงาน ดวยการเพ่ิมการใชพลังงานทดแทน ดังนี ้

 (1) ลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติลง ดวยการใชพลังงานทดแทนประเภทอ่ืนๆ           

แมในปจจุบันการผลิตไฟฟาในภาคใตมาจากโรงไฟฟาจะนะ แตเชื้อเพลิงท่ีใชมาจากกาซธรรมชาติ          

ซึ่งเปนแหลงพลังงานท่ีใชแลวหมดไป ดังนั้น ควรลดการใชกาซธรรมชาติลงและทดแทนดวยพลังงาน

ทดแทนอื่น ๆ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

 (2) พัฒนาแหลงพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟาใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่     

หากพิจารณาจากพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในกลุมจังหวัด พบวา กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ยกเวน

จังหวัดยะลา มีอาณาเขตติดตอกับทะเล จึงมีศักยภาพดานพลังงานลม โดยการไฟฟาฝายผลิตได             

มีการทดลองศักยภาพของพลังงานลมในบางพื้นที่ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ๆ 

รายละเอียดดังภาพที่ 4.21 

 (3) การสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญของ

ชุมชนเมือง โดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีปญหาเรื่องขยะมูลฝอยจากชุมชนเปนจํานวนมาก หากสามารถ

นํามาผลิตเปนกระแสไฟฟาจะสามารถชวยแกไขปญหาการจัดการพลังงาน  

 (4) การสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวล เนื่องจากภายในกลุมจังหวัดมี

อุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนที่จํานวนมาก ซึ่งมีเศษวัสดุทางการเกษตรตางๆ สามารถนําไปใชเปนเชื่อเพลิงใน

การผลิตไฟฟาได 

2.2) สําหรับการพัฒนาหวงโซอุปทานกลางน้ําของพลังงานภายในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ควรเริ่มจากการพัฒนาโรงไฟฟา ดวยการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด ดังนี้ 

 (1) เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา 

 (2) พัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟา 

2.3) สวนสุดทายของการพัฒนาหวงโซอุปทานปลายน้ําของพลังงานภายในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนมาจากสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางรูคุณคาและสามารถผลิตพลังงานขนาดยอยไดเอง ดังนี ้

 (1) สงเสริมการอนุรักษพลังงานในระดับธุรกิจและครัวเรือน การรณรงคสงเสริมให

ประชาชนในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจ อุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังงาน

อยางรูคุณคา 

 (2) การสนับสนุนการสรางที่พัก/อาคารประหยัดพลังงาน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนให

มีการสราง ปรับปรุงที่พักแบบประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนแนวทางการประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน 

 (3) การผลิตไฟฟาดวยหลังคาโซลารเซลของครัวเรือน จากผลการศึกษาศักยภาพ

พลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟา พบวาภาคใตมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาไดในระดับหนึ่ง และมี

ครัวเรือนเพียงบางสวนที่ผลิตไฟฟาดวยหลังคาโซลารเซล ดังนั้น จึงควรมีการสงเสริมการผลิตไฟฟาดวย
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หลังคาโซลารเซล เพ่ือใชในครัวเรือนและจําหนายสวนที่เหลือเขาสูระบบ อีกทั้งหลังคาโซลารเซล ยังชวย

ลดขอจํากัดดานพื้นที่ของการสรางฟารมโซลารเซลอีกดวย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.19 ผลการวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาของพลังงานไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด 

โรงไฟฟา 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

1. เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตไฟฟา 

1. สงเสริมการอนุรักษพลังงานในระดับธุรกิจและครัวเรือน 

2. การสนับสนุนการสรางที่พัก/อาคารประหยัดพลังงาน 

3. การผลิตไฟฟาดวยหลังคาโซลารเซลของครัวเรือน 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

สายสง 

1. พัฒนาระบบสงใหครอบคลุม/ลดการสูญเสีย 

ผูใช 

การใชพลังงานอยางรูคุณคา และผลิตพลังงานขนาดยอยไดเอง 

อุตสาหกรรมตนนํ้า 
แหลงงานพลังงาน 

1. ลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติลง ดวยการใชพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ 

2. พัฒนาแหลงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟาใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (พลังงานลม) 

3. สงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากขยะมูลฝอย 

4. สงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากชีวมวล 

เพ่ิมการใชพลังงานทดแทน 
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ภาพที่ 4.20 หวงโซคณุคาเพ่ือพัฒนาพลังงานไฟฟาในกลุมจังหวดั 
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ภาพท่ี 4.21 แนวทางการเพ่ิมการใชพลังงานทดแทนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมพัฒนาแรงงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2560 

 

 จากแผนภาพดานซายจะเห็นถึงสถานการณการใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา ซึ่งมีทั้งพลังงานน้ําขนาดใหญและขนาดเล็ก พลังงานลม ชีวมวล    

และขยะ แตยังสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงเล็กนอย ในอนาคตหากมีการพัฒนาสงเสริมการใชพลังงานทดแทนมากข้ึนดังภาพดานขวา จะชวยสรางความมั่งคงดานพลังงาน

ไฟฟาภายในกลุมจังหวัดไดมากยิ่งขึ้นแตยังไมมีพลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง เชน เอทานอล และไบโอดีเซล เนื่องจากในกลุมจังหวัดไมมีการปลูกพืช

พลังงานทดแทนมากนัก จนมีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน มีเพียงจังหวัดกระบี่และสุราษฎรธานีที่สามารถผลิตไบโอดีเซลได 

สถานการณ์พลงังานทดแทน 
ภายในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน 

ส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนตามศักยภาพ

ของพืนทใีนกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน 



 

 

บทที่ 4           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138   

  4.1.3.7 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาการคาชายแดน 

1) หวงโซอุปทานการคาชายแดน 
หวงโซอุปทานการคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเริ่มตนจากผูรวบรวมสินคาเพ่ือการ

สงออก เชน ลงผลไม ตัวแทนผูสงออก หรือผูสงออกเปนผูรวบรวมและจัดเตรียมสินคาเพื่อการสงออกดวย
ตนเอง ซึ่งสินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาเกษตร เชน ยางพารา ไมแปรรูป ผลไมเมืองรอน เปนตน                    
จากนั้นผูสงออกสวนใหญจะติดตอบริษัทนายหนาผูใหบริการที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกสินคา
ทางเรือ (Shipping Company, Freight Forwarder) เพื่อจัดการขนสงสินคาไปยังทาเรือและการจอง 
ระวางเรือ รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการสงออก อยางไรก็ดี ยังมีผูสงออกบางสวนที่พรอมจัดการขนสง
ไปยังทาเรือและดําเนินพิธีการทางศุลกากรเอง 

สินคาบางประเภทสามารถขนถายสินคาโดยบรรจุตูสินคาและเคลื่อนยายตูไปยังดานศุลกากร   
เพื่อดําเนินพิธีการศุลกากรและขนสงไปยังลูกคาโดยตรงไดเลย แตหากสินคาที่ตองรอสงออกจําเปน      
ตองเชาคลังสินคาหรือหองเย็นเพ่ือเก็บรักษาสินคาใหคงคุณภาพและลดการสูญเสียใหนอยที่สุด สวนใหญ
สินคาที่ผานพิธีการศุลกากรแลวจะขนสงไปยังทาเรือในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร เพื่อขนสงสินคา    
โดยทางเรือไปยังประเทศผูนําเขาปลายทาง โดยหวงโซอุปทานแสดงดังภาพที่ 4.22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.22 หวงโซอุปทานของการคาชายแดน 

อุต
สา

หก
รร

มป
ลา

ยน
้ํา  การขนสง

สินคาทาง

ทะเล 

การกระจาย

สินคานําเขา 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจขนสงทางทะเล 

โรงงานแปรรูป ผูคาสงในตางประเทศ ผูคาปลีกในตางประเทศ 

 

 

 

 

  

อุต
สา

หก
รร

มก
ลา

งน
้ํา 

การจัดการ

ขนสงและ

การดําเนิน

พิธีการ

ศุลกากรเพ่ือ

การสงออก

สินคาทางเรือ 

บริษัทขนสง  
การรถไฟ 

บริษัทนายหนาผูใหบริการที่เก่ียวของกับ

การนํ า เข าและสงออกสินค าทางเ รือ 

(shipping company, freight forwarder) 

คลังสินคา/บริษัทหองเยน็ 
 

บริษัทขนสง  
การรถไฟ 

ดานศุลกากร 

อุต
สา

หก
รร

มต
นน

้ํา การรวบรวม

และ

จัดเตรียม

สินคาเพ่ือ

การสงออก 

 

 

 

 

ผูรวบรวมสินคาเพื่อการ

สงออก (เชน ลงผลไม 

ตัวแทนผูสงออก) 

ผูสงออก   

(เชน ผลิตภณัฑยางพารา ผลไม) 
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2) ผลวิเคราะหแนวทางการพัฒนาหวงโซคุณคาของการคาชายแดน 
  การวิเคราะหหวงโซคุณคาของการคาชายแดนมุงเนนการวิเคราะหศักยภาพในการเพิ่มมูลคา   
ของกิจกรรมและการเชื่อมโยงกิจกรรมภายในหวงโซอุปทานที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่งหาก            
มีการเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพยอมจะสงผลตอการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและทําใหเกิด             
การพัฒนาการคาชายแดนในกลุมจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 4.23 และภาพที่ 4.24 หวงโซคุณคา          
ของการคาชายแดนมีแนวทางการพัฒนาตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรม
ปลายน้ําดังนี้  
  2.1) อุตสาหกรรมตนน้ํา 
  ผูสงออกมีหนาที่รวบรวมสินคาสงออกใหไดทั้งปริมาณ คุณภาพ และทันเวลาที่ตองการ            

เพ่ือสงออกไปใหลูกคาหรือผูนําเขาไดในเวลาที่กําหนด ทําใหผูสงออกตองเผชิญกับความยุงยาก            
ในการรวบรวมสินคาสงออกและการดําเนินพิธีการทางศุลกากร ผูสงออกจึงเลือกใชวิธีการจัดหาตัวแทน
ของบริษัทเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมสินคาจากผูผลิตในพ้ืนที่ตางๆ ซึ่งทําใหตนทุนการรวบรวมสินคาสูง 
ดังนั้นหากสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยรวบรวมสินคาหรือตลาดกลางสินคาเกษตร ศูนยนวัตกรรม       
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสงออก เชน การคัดเกรด การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษาคุณภาพของสินคาสงออก 
จะทําใหผูสงออกสามารถรวบรวมสินคาไดคุณภาพและปริมาณที่ตรงกับความตองการ ในชวงเวลา        
ที่เหมาะสมดวยตนทุนที่ลดลง ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันใหผูสงออกสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน    
ยังชวยใหผูผลิตสามารถจําหนายสินคาในราคาที่สูงข้ึนดวย 

การคาชายแดนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนการคาในกลุมอาเซียน (มาเลเซีย สิงคโปร 
อินโดนีเซีย) ซึ่งมีขอตกลงทางการคาในการลดภาษีระหวางกัน ดังนั้นผูสงออกจําเปนตองศึกษาเก่ียวกับ
กฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ การใชสิทธิประโยชนดานการสงออกในกลุมประเทศอาเซียน     
เพ่ือลดตนทุนการสงออกและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ นอกจากนี้หนวยงานที่
เก่ียวของควรมีบทบาทในการกํากับดูแลใหเกิดการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม ใหการสนับสนุน        
ทางการเงนิ ชวยเสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจและพัฒนาระบบการเงินใหไดมาตรฐานสากล 
  2.2) อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
 บริษัทนายหนาผูใหบริการที่เก่ียวของกับการนําเขาและสงออกสินคาทางเรือ เปนผูอํานวย    
ความสะดวกใหกับผูสงออก แตจะดําเนินงานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร ขึ้นอยูกับปจจัย
สําคัญคือโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงเคลื่อนยายสินคา ดังนั้นกลยุทธ       
การพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนสงสินคาทางบกใหไดมาตรฐานสากล เชน ระบบรถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูง
ที่สามารถเชื่อมตอกับประเทศมาเลเซียได ถนน Motorway เพื่อความรวดเร็วในการขนสงและเกิด     
ความปลอดภัยกับประชาชนที่ใชรถใชถนนทั่วไป นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดาน
ศุลกากร เชน เ พ่ิมจุดพักสินคา/รถบรรทุก การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาทดแทนการใชคน               
เพ่ือลดระยะเวลาในการใหบริการของดานศุลกากร เหลานี้จะชวยใหการใหบริการเก่ียวกับการขนสงสินคา 
และการตรวจของดานศุลกากรมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สงผลใหตนทุนการใหบริการขนสงลดลง    
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัทนายหนาสัญชาติประเทศไทย 
  2.3) อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

ธุรกิจขนสงทางทะเล ทําหนาที่ใหบริการเรือเพ่ือการสงออกสินคาไปยังประเทศปลายทาง ปจจุบัน

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีเพียงทาเรือสงขลาเปนทาเรือหลัก ซึ่งประสบปญหาขอจํากัดของทาเรือ       

ทั้งปญหาทางกายภาพรองน้ําไมลึกพอ เรือใหญไมสามารถเขาเทียบทาได ปญหาความไมพรอมของ



 

 

บทที่ 4           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140   

อุปกรณการขนยายตูสินคาที่ไมไดมาตรฐานสากล ทําใหการใชบริการทาเรือสงขลาคอนขางนอย ดังนั้น

หนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงหาแนวทางในการพัฒนาทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือสงขลา

ใหไดมาตรฐานสากล ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทาเรือใหเกิดประสิทธิภาพ 

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเ พ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทาเรือ ตลอดจนภาครัฐ             

ควรสนับสนุนเงินทุนเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองและพัฒนาระบบการเงินใหกับผูดําเนินธุรกิจขนสงทางทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.23 ผลวิเคราะหหวงโซคุณคาเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการคาชายแดนในกลุมจังหวัดภาคใต 

               ชายแดน 

 

 

อุตสาหกรรมตนนํ้า 
การรวบรวมและจดัเตรยีมสินคาเพ่ือการสงออก 

1 จัดต้ังศูนยรวบรวมสินคาหรือตลาดกลางสินคาเกษตร 

2 จัดต้ังศูนยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสงออก เชน การคัดเกรด การบรรจุหีบหอ เพื่อรักษาคุณภาพของสินคาสงออก 

3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

4 สงเสริมความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการคาระหวางประเทศ การใชสิทธิประโยชนดานการสงออกในกลุมประเทศอาเซียน เปนตน 

5 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนในการรวบรวมและจัดเตรียมสินคาสงออก   

6 หนวยงานที่เกี่ยวของตองกํากับดูแลใหเกิดการแขงขันทางการคาทีเ่ปนธรรม 

7 สนับสนุนสภาพคลองและพัฒนาระบบการเงินใหไดมาตรฐานสากล 

การจัดการขนสงและการดาํเนินพิธีการศุลกากรเพ่ือการสงออกสินคาทางเรือ 

1 พัฒนาเชื่อมโยงระบบขนสงสินคาทางบก (ถนนและราง) ใหไดมาตรฐานสากล เชน รถไฟความเร็วสูง ถนน Motor-way เปนตน  

2 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานบริเวณดานศุลกากร เชน เพิ่มจุดพักสินคา/รถบรรทุก  

3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อลดระยะเวลาในการใหบริการของดานศุลกากร  

4 สงเสริมการใชประโยชนจากกฎระเบียบและสิทธิประโยชนการคาระหวางประเทศ  

5 ศึกษาแนวทางการลดตนทุนการขนสง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

6 กํากับดูแลธุรกิจผูใหบริการที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกสินคาทางเรืออยางเปนธรรม  

- สนับสนุนสภาพคลองและพัฒนาระบบการเงิน 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

การขนสงสินคาทางทะเล 

1 พัฒนาบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกของทาเรือสงขลาใหไดมาตรฐานสากล 

2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทาเรือใหเกิดประสิทธิภาพ 

3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทาเรือ 

4 สนับสนุนสภาพคลองและพัฒนาระบบการเงิน 
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ภาพที่ 4.24 หวงโซคุณคาของการคาชายแดน 

 

4.1.4 การสังเคราะหขอมูลสําคัญเพื่อนําไปสูการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน 

 จากสภาพภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ     

และการทําประมงเปนจุดแข็งที่สําคัญที่ทําใหกลุมจังหวัดมีทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา รวมถึงมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย     

อีกทั้ง 4 ใน 5 จังหวัดมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซีย สงผลใหมีดานการคาชายแดนที่มีมูลคา

การคาขยายตัวอยางตอเนื่องและสามารถเชื่อมตอไปยังภูมิภาคอาเซยีนและนานาชาติได  

ลักษณะทางสังคมของประชากรในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะที่เกิด

จากพหุวัฒนธรรมและยังเปนศูนยกลางทางการศึกษาศูนยวิจัยเฉพาะดานในระดับตางๆ ครอบคลุมทั้ง 5 

จังหวัด 
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เนื่องดวยโครงสรางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีฐานที่คอนขางแคบทําใหการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจมีขอจํากัดและมีความผันผวน ขาดการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตาง ๆ รวมทั้งขาดการ

พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานการเกษตรที่จะชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ ทําใหการจาง

งานในพ้ืนที่มีนอย อีกทั้งทักษะของแรงงานที่มีไมสอดคลองกับความตองการจางงาน  

สําหรับคุณภาพของการศึกษาและคุณภาพชีวิตของบางจังหวัดอยูในระดับที่เปนจุดออน นําไปสู

ปญหาความยากจนและการกระจายรายไดที่ ไม เทาเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สําคัญ คือ             

ขาดการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ ปญหาการใชประโยชนของที่ดินที่ไมเหมาะสม และผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ ลวนเปนปจจัยที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน โดยมีสรุปสาระสําคัญดัง

ตารางที่ 4.1  

 

ตารางที ่4.1 สรุปขอมูลทั่วไปที่สําคัญเพ่ือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ประเด็น สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส 

สภาพภูมิ

ประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนแบงเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย พื้นที่ราบชายฝง

ทะเล พื้นท่ีราบลุม และพื้นที่ภูเขาสูง สงผลใหมีฐานทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสําหรับ

การปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งยางพารา ไมผล การทําประมง และการทองเที่ยว 

พ้ืนที่ 4.62 ลานไร 1.55 ลานไร 1.21 ลานไร 2.8 ลานไร 2.79 ลานไร 

อาณาเขต

ติดตอกับ

ประเทศ

มาเลเซีย 

รัฐเคดาห 

รัฐเปอรลิส 

 

รัฐเปอรลิส 

 

- 
รัฐเปรัค 

รัฐเคดาห 

 

รัฐกลันตัน 

รัฐเปรัค 

 

การเมืองการ

ปกครอง 

มีการบรหิาร 3 

รูปแบบ 

1. การบริหารราชการ

สวนกลาง  

2. การบริหารสวน

ภูมิภาค 

3. การบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน 

การปกครอง

ภูมิภาค  

7 อําเภอ  

36 ตําบล  

279 หมูบาน 

การปกครอง

ภูมิภาค  

12 อําเภอ 

115 ตําบล 

642 หมูบาน 

การปกครอง

ภูมิภาค  

8 อําเภอ  

58 ตําบล  

380 หมูบาน 

การปกครอง

ภูมิภาค  

13 อําเภอ  

77 ตําบล  

589 หมูบาน 
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ตารางที ่4.1 (ตอ) 

ประเด็น สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส 

สภาพ

เศรษฐกิจ 

ผลิตภณัฑมวลรวมรายจังหวัดยังคงมีความผันผวน โดยในป 2558 ผลิตภณัฑมวลรวมกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน อยูที่ 389,623 ลานบาท ปรับเพ่ิมข้ึนจากป 2557 ซึ่งอยูท่ี 374,842 ลานบาท 

ในขณะที่ปรับลดลงจากป 2556 ซึ่งอยูท่ี 394,976 ลานบาท 

ผลิตภณัฑมวล

รวม (ลบ.)  

ณ ป 2558 

234,911 31,335 45,801 39,898 37,678 

ผลิตภณัฑมวล

รวมตอหัว 

(บาท)  

ณ ป 2558 

153,505 112,051 73,338 89,875 54,922 

ดานการผลิต สัดสวนมูลคาผลิตภณัฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยเกษตรกรรมฯมีสดัสวนสูงสุดท่ี 

รอยละ 20.46 ซึ่งเพาะปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันเปนหลัก 

มูลคาสาขา

การผลิต (ลาน

บาท) ที่สําคัญ 

ณ ป 2558 

ตามลาํดับ

มูลคาสูงสุด 3 

อันดับแรก 

- การผลิต

อุตสาหกรรม 

- การทําเหมือง

แรและเหมือง

หิน 

- เกษตรกรรม 

การลาสัตว 

และปาไม 

- เกษตรกรรม 

การลาสัตว 

และการปาไม 

- การขายสง  

การขายปลีก 

และการซอมแซม

- การขนสง 

สถานที่เก็บ

สินคา และการ

คมนาคม 

- การประมง 

- การบริหาร

ราชการ

และการ

ปองกัน

ประเทศ 

- การศึกษา 

- เกษตรกรรม 

การลาสัตว 

และการปาไม 

- การบริหาร

ราชการ และ

การปองกัน

ประเทศ 

- การศึกษา 

 

- เกษตรกรรม การ

ลาสตัว และการ

ปาไม 

- การศึกษา 

- การบริหาร

ราชการ และการ

ปองกันประเทศ 

ดานบริการ

และการคา 

ทรัพยากรการทองเที่ยวของกลุมจงัหวัดฯมีความหลากหลาย ทั้งการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถี

ชุมชน เชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตรหรือเยี่ยมชมศาสนสถาน 

จํานวน

นักทองเท่ียว 

ณ ป 2558 

(คน) 

6,524,676 1,224,234 237,925 589,653 589,690 

รายไดจากการ

ทองเที่ยว ณ 

ป 2558 (ลบ.) 

48,885 7,001 862 2,729 2,529 
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ตารางที ่4.1  (ตอ) 

ประเด็น สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส 

การคาชายแดน การคาชายแดน มดีาน 9 ดาน และเปนดานที่มศัีกยภาพทางการคาสูง 3 ดาน ที่มีมูลคาการคา

ชายแดนสูง และเช่ือมโยงการคาสูกลุมประเทศอาเซยีน 

ดานการคาชายแดน - ดานศุลกากรปา

ดังเบซาร 

- ดานศุลกากร

สะเดา 

- ดานบานประกอบ 

- ดานศุลกากร

วังประจัน 

- ดานศุลกากร

ตํามะลัง 

- - ดาน

ศุลกากรเบตง 

- ดานบูเกะตา 

- ดานศุลกากรตาก

ใบ 

- ดานศุลกากรสุไหง-

โกลก 

มูลคาการคา

ชายแดนไทย-

มาเลเซีย  

ณ ป 2559 (ลบ.) 

492,862.86 1,004.80 35.16 2,780.06 4,736.97 

สภาพสังคม - กลุมจังหวัดฯ มีประชากร 3,756,531 คน สวนใหญ นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 70.99 

ศาสนาพุทธรอยละ 28.10  และศาสนาอื่น ๆ รอยละ 0.91  

- สําหรับประเทศไทยมีอัตราการวางงานที่ 0.99 ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีอัตราการ

วางงานสูงกวาอัตราการวางงานของประเทศ 

- มีปญหาความยากจน และการกระจายรายได โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปตตาน ี

- ยังคงมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุข 

- เปนศูนยกลางการศึกษา มีการสาขาวิชาที่หลากหลายทางดานสายสามัญ สายอาชีพ และ

ศาสนา ทั้งระดับอาชีวะ ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํา โดยเฉพาะจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

- โครงสรางพ้ืนฐานยังคงขาดการเช่ือมโยงอยางเปนระบบ 

- ยังคงขาดแคลนน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภค และการบริหารจัดการน้ํา 

- ยังคงขาดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางดานการเกษตร และการประยุกตใชกับพืช

เศรษฐกิจหลัก 

จํานวนประชากร 

ณ เม.ย. 2560 (คน) 
1,419,357  318,181  702,974  524,323  791,696  

อัตราการวางงาน 

ณ 2559 
2.30 1.33 1.98 1.03 1.74 

จํานวนคนจน 

(สัดสวน) ณ 2558 

32,300 คน 

(2.11%) 

21,600 คน 

(7.71%) 

218,000 คน 

(34.91%) 

93,400 คน 

(21.04%) 

133,800 คน 

(19.5%) 

สาธารณสุข  

(สัดสวนแพทยตอ

ประชากรในพ้ืนที่) 

3,225 4,302 6,172 3,202 5,382 
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ตารางที ่4.1  (ตอ) 

ประเด็น สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส 

สถาบันการศึกษา สายสามัญ 122 

แหง 

สายอาชีพ 22  

แหง 

ศาสนา 76  

แหง 

มหาวิทยาลยั  

5 แหง 

สายสามัญ  25  

แหง 

สายอาชีพ 3   

แหง 

ศาสนา 33 แหง 

มหาวิทยาลยั 1  

แหง 

สายสามัญ 

141 แหง 

สายอาชีพ 6   

แหง 

ศาสนา 332   

แหง 

มหาวิทยาลยั 

2 แหง 

สายสามัญ  42  

แหง 

สายอาชีพ 7  

แหง 

ศาสนา 170  

แหง 

มหาวิทยาลยั 

1 แหง 

สายสามัญ  

36 แหง 

สายอาชีพ 2 

แหง 

ศาสนา 119 

แหง 

มหาวิทยาลยั 

1  แหง 

คะแนนเฉลี่ย O-NET  

(ม.6) 

36.99 33.23 28.57 29.52 28.63 

โครงสรางพ้ืนฐาน - สถานีขนสง 

- ระบบราง 

- ทาเรือ 

- สนามบิน  

 สถานีขนสง 

 ทาเรือ 

 

- สถานีขนสง 

- ระบบราง 

 

- สถานีขนสง 

- ระบบราง 

 

 

 สถานีขนสง 

 ระบบราง 

 ทาเรือ 

 สนามบิน  

ดานสาธารณูปโภค 

(การเขาถึงน้ําประปา) 

ณ 2558  

146,331 

ครัวเรือน 

รอยละ 29.46 

23,522 ครัวเรือน 

รอยละ 31.70 

2,541 

ครัวเรือน 

รอยละ 1.61 

12,584 

ครัวเรือน 

รอยละ10.62 

29,377 

ครัวเรือน 

รอยละ 

17.80 

การเขาถึง 

อินเตอรเน็ต ณ ป 2559  

778,363 คน 

รอยละ 55.23 

119,694 คน 

รอยละ 47.65 

212,059 คน 

รอยละ 37.87 

161,911 คน 

รอยละ 40.84 

169,752 คน 

รอยละ 27.61 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ปญหาขยะมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อไมมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยเฉพาะใน

บางจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อันนําไปสูความหนาแนนของประชากร สวน

ทรัพยากรชายฝงถูกทําลายมากขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรง 

ปริมาณขยะ 

(ตัน/วัน) ป 2559 

1,624.59 297.52 648.05 596.68 747.93 

ระยะทางแนวชายฝงถูก

กัดเซาะ (กม.) 

54.53 

รอยละ 34.53 

16.46 

รอยละ 10.61 

61.94 

รอยละ 

44.62 

ไมติดทะเล 43.99 

รอยละ 

76.16 

ความมั่งคง เหตุการณความไมสงบและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพ้ืนท่ี สงผลตอความ

เช่ือมั่นของประชาชน นักลงทุน และ นักทองเที่ยว 

เหตุการณความไมสงบ 

ป 2559 (เหตุการณ) 

53 - 309 175 270 
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 4.1.5 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาของกลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของกลุมจังหวัดเปนการประเมินศักยภาพ เงื่อนไข               

และสภาพแวดลอมของการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหสถานการณและแนวโนม           

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพ่ือระบุปจจัยและผลกระทบที่มีตอทิศทาง        

การพัฒนาและศักยภาพของผลสําเร็จของแนวทางการพัฒนา ซึ่งการวิเคราะหใชการผสมวิธีท้ังเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ ผลวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัดชายแดนใต (SWOT Analysis) มีรายละเอียดดังนี ้

 

จุดแขง็ 

1) มีฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายและมีความพรอมใชเพื่อการพัฒนา (เชน ทะเลสาบ 

ทรัพยากรทางทะเล ปาพรุ ฯ) 

2) มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขัน ซึ่งพรอม      

ตอการพัฒนาตอยอด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล  

3) มีการผลิตสาขาการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีมีความแข็งแกรงและมีศักยภาพ       

การแขงขันโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและปตตานี  

4) มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายและครบถวนสมบูรณ ทั้งเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม อาหาร ชุมชุน แหลงการคา สันทนาการและบันเทิง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนเสนทาง

ทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยว และเชื่อมโยงการทองเที่ยวจากระดับพื้นที่ สูระดับภูมิภาค 

และนานาชาติ 

5) มีการคาชายแดนท่ีมีมูลคาสูงและขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมีดาน 9 ดานและเปนดานที่มี

ศักยภาพทางการคาสูง 3 ดาน โดยเฉพาะดานปาดังเบซารท่ีมีศักยภาพดานการขนสงระบบรางซึ่งมีความ

พรอมเชื่อมโยงการคาสูกลุมประเทศอาเซียน 

6) ลักษณะสังคม ชุมชน ครัวเรือน และตัวบุคคลที่มีความหลากหลายและการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภาษา คานิยม สงผลตอการเติบโตของทุนทางสังคม และความเปนอัตลักษณ

ในรูปแบบพหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม ไทย จีน การผสมผสานเชื้อชาติ) 

7) ความเปนศูนยกลางการศึกษาที่มีสาขาวิชาที่หลากหลายทางดานสายสามัญ สายอาชีพ และ

ศาสนา ทั้งในระดับอาชีวะและระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด รวมถึงความหลากหลาย        

และความเชี่ยวชาญของสถานวิจัยเฉพาะทาง เชน สถาบันฮาลาล ศูนยวิจัยยาง ไบโอดีเซล ศูนยวิจัยขาว     

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนตน 

8) มีความไดเปรียบทางภูมิเศรษฐกิจท่ีเปนประตูเชื่อมโยงสูภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ซึ่งมี

ศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส ทั้งทางอากาศ ทางน้ํา และทางบก  
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จุดออน 

1)  เหตุการณความไมสงบและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นท่ีสงผลตอความ

เชื่อมั่นของประชาชน นักลงทุน นักทองเที่ยว และเปนอุปสรรคตอการทํางานพัฒนาของทุกภาคสวน  

2) การขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดมีแนวโนมชะลอตัวและมี         

ความผันผวนมากขึ้น 

3) โครงสรางเศรษฐกิจฐานแคบซึ่งมีความหลากหลายของสาขาการผลิตต่ํา สงผลตอ         

ความผันผวนและขอจํากัดในการขยายตัวของทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนมูลคา

เศรษฐกิจนอย โดยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเบ้ืองตน ซึ่งมีมูลคาเพ่ิมและการขยายตัวต่ํา  

4) มีปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดโดยเฉพาะในจังหวัด

นราธิวาส ยะลา และปตตานี  

5) มีอัตราการวางงานสูง เนื่องจากความตองการใชแรงงานนอย รวมทั้งทักษะของแรงงานไม

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการในพื้นที ่

6) มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํา โดยเฉพาะจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

7) คุณภาพทรัพยากรมนุษยลดลง ประชาชนมีปญหาสุขภาพ สุขภาวะองครวม ปญหา

ครอบครัว และสังคม รวมทั้งความไมพรอมและคุณภาพของบริการทางดานสาธารณสุข ประชาชนไม

สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางเทาเทียม  

8) การใหบริการสาธารณะที่ไมสอดคลองกับหลักศาสนา เชน บริการสาธารณสุข บริการ

ทางการเงนิ เปนตน 

9) การขาดการลงทุนที่จําเปนและเพียงพอของโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคม โลจิสติกส สื่อสาร 

และสิ่งอํานวยความสะดวก ขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ไมมีระบบขนสงสาธารณะที่เชื่อมโยงตอเนื่อง 

และมีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนการพัฒนาที่รองรับการขยายตัวของผูใชบริการ  

10) การขาดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางดานการเกษตร และการประยุกตใชกับพืช

เศรษฐกิจหลัก สงผลตอการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งยังไมเพียงพอตอการขับเคลื่อนการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ  

11) การขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และการผลิต รวมทั้งการขาดการบริหาร

จัดการน้ําท้ังระบบ และมีปญหาน้ําแลง น้ําทวม และน้ําเคม็  

12) ปญหาที่ดิน การกระจายการถือครองท่ีดิน ประสิทธิภาพและคุณภาพของการใชที่ดิน    

การใชที่ดินไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา ไมสามารถใชประโยชนที่ดินตามผังการใชประโยชนที่ดิน 

เชน ปญหานาราง ปญหากรรมสิทธิก์ารถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองท่ีดินไมเหมาะสม เปนตน 
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โอกาส 

1) รัฐบาลใหความสําคัญและทุมเทงบประมาณสําหรับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

โดยเฉพาะโครงการเมืองตนแบบ : สามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

และนราธิวาส 

2) การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกับประเทศ

เพ่ือนบาน สามารถเชื่อมโยงไปสูนานาชาติได จึงเปนชองทางสงออกสินคาที่สําคัญสูอาเซียน รวมถึง     

การไดรับประโยชนเรื่องการยกเวนภาษีศุลกากร และการกีดกันทางการคา เพื่อเปนการขยายตลาด

ตางประเทศใหกวางข้ึนในอนาคต 

3) จํานวนประชากรของผูนับถือศาสนาอิสลามขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ ่งประชากรในกลุม

จังหวัดมีวิถีช ีว ิต วัฒนธรรม และสังคมที ่เชื ่อมโยงกับประเทศมุสลิมในอาเซียน และกลุมประเทศ

ตะวันออกกลาง นับเปนการสรางโอกาสใหกับผูประกอบการในกลุมจังหวัด ในการผลิต การสงออก และ

การตลาด 

4) ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

+3 และอาเซยีน +6 สงผลตอการขยายตัวของตลาด การคา การบริการ และการลงทุนเพ่ิมขึ้น และยังเปน

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดเขากับเศรษฐกิจโลก  

5) ความกาวหนาดานเทคโนโลยีในการสื่อสาร และ Data Mining เปนโอกาสในการขยายตลาด

ผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิคส การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ การลดตนทุนการผลิต การเติบโต

ของสาขาอุตสาหกรรมใหมๆ ที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลายสาขา สงผลตอการพัฒนา

ตอยอดเขาสูเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจสรางสรรค 

6) ภูมิศาสตรที่ตั้งอยูในเสนทางสายไหม เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีแนวโนมเติบโต

มากขึ้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยและจีนมีการพึ่งพากันอยางใกลชิด ดังนั้นการที่ประเทศจีนให

ความสําคัญกับนโยบายเสนทางสายไหม (One Belt One Road) จะสงผลใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขาย

การผลิต การคา การบริการ และการลงทุน รวมทั้งสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสรางการมีสวน

รวมของประชาคมเศรษฐกิจตลอดเสนทางสายไหม 

 

อุปสรรค 

1) เศรษฐกิจโลกไมมีเสถียรภาพและความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงิน

โลก อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภูมิเศรษฐกิจโลกใหม ตลาดเกิดใหม ตลาดการเงินโลก           

ไรพรมแดน รูปแบบการคาโลกที่ไมแนนอน ราคาปจจัยการผลิต และภาคการผลิตที่มีความผันผวน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาสินคาเกษตรและราคาพลังงาน 

2) การแขงขันทางการคาการลงทุนจะรุนแรงขึ้น ทั้งในรูปแบบของกลุมประเทศและสําหรับ    

แตละประเทศ คูแขงทางการคาในตลาดเกิดใหมมีความเขมแข็งมากขึ้น มีการชวงชิงตลาดที่รุนแรง และ

แนวโนมการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีเพ่ิมมากขึ้น  
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3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงและผันผวน   

มากขึ้น กอใหเกิดปญหาอุทกภัย ภัยแลง และโรคระบาดที่รุนแรง เปนความเสี่ยงตอภาคเกษตร           

การประมง และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

4) ปญหายาเสพติดและการคามนุษย โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูในบัญชี Tier 3 ในป 

2557-2558 ของรายงานสถานการณการคามนุษยของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุม

จังหวัดเปนสวนหนึ่งของเสนทางการลําเลียงและเปนพ้ืนที่เปาหมาย จึงสงผลตอภาพลักษณการลงทุนและ    

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

5) ความไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอความไมตอเนื่องของนโยบายการพัฒนาประเทศ 

6) แนวโนมการกอการรายในสังคมโลกมีความรุนแรงและความถี่มากข้ึน โดยแผขยายไปยัง

พ้ืนที่ตาง ๆ ทั่วโลก 

7) ภูมิรัฐศาสตรการเมืองโลก (New Geopolitical) และกระแสอํานาจนิยมของการเมืองการ

ปกครองทั่วโลกสงผลทําใหความเปนชาตินิยมเพ่ิมข้ึน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

ผลการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในกลุมจังหวัดที่บงชี้ถึงจุด

แข็งและจุดออน และชี้ใหเห็นถึงโอกาสและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยยังคงคาํนึงถึงบทบาท

ในการเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหเกิดผลสําเร็จของการพัฒนา ดังนั้นทีมศึกษาทําการ

เชื่อมโยงระหวางศักยภาพการพัฒนาและความเปนไปไดของแนวทางการพัฒนา ซึ่งสุดทายจะนําไปสู    

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในลําดับถัดไป ภาพท่ี 4.25 แสดงความเชื่อมโยงของผลการประเมิน

สภาพแวดลอมการพัฒนา (SWOT) กับแนวทางการพัฒนากลุมจังหวัด โดยพิจารณาจากความแข็งแรงกับ

ความออนแอของกลุมจังหวัดที่ผานมา และมองหาโอกาสเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมการ

พัฒนาภายนอก ผลการวิเคราะหพบวา แนวทางพัฒนากลุมจังหวัดแบงออก 6 ดาน คือ (1) การใชนโยบาย

ความมั่นคงและเศรษฐกิจนําในการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน (2) การพัฒนาดวยการศึกษา

และพัฒนาฝมือแรงงาน (3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว (4) การพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจสรางสรรค (5) การบริหารจัดการทรัพยากร และ (6) การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานฯ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาดังกลาวจะถูกใชเปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดใน

ลําดับถัดไป  
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ภาพที่ 4.25 แนวคิดการแปลง SWOT ไปสูแนวทางการพัฒนา 

 

 



 

 

 

             บทที่ 5 
  ยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนา 

        กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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บทที่ 5 

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

  

5.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ใหมีการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป 

เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุม

จังหวัดภาคใตชายแดนตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เชนกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2559) 

 1) วิสัยทัศน 

 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”   

 2) เปาหมาย 

  (1) เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 

  (2) ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของการคาสง คาปลีก 

และเศรษฐกิจดิจิทอลที่เขมขนข้ึน เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูง และเขาสูการเปนประเทศ

พัฒนาแลว  

  (3) คนไทยจะตองมีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ 

  (4) สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย 

  (5) เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (6) ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได

และประชาชนมีสวนรวม 

 3) ยุทธศาสตร 

 กรอบแนวทางพัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

 ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 

2564) และ Thailand 4.0 ซึ่งเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 

ป มีรายละเอียดดังนี ้

 

 5.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้น ไดถูกกําหนดไว 10 ประเด็น โดยมีประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 – 6 ที่สอดคลองกันกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 - 10 ที่

ถือเปนยุทธศาสตรสนับสนุน โดยมีรายละเอียดเบื้องตนของยุทธศาสตรดานตางๆ ดังนี้ (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

 2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   

 3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน  

 6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ                           

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

 8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  

 9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

 10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

5.2.2 Thailand 4.0 

 การปรับเปลี่ยนโมเดลทางเศรษฐกิจจาก Thailand 3.0 ไปสู Thailand 4.0 ตามแนวทางที่แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ปท่ีวางไว ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ควบคูไปกับการเชื่อมโยงกับ

ประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผานโลก “ประชารัฐ” โดยมี

เปาหมายและยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ (สุวิทย เมษิณทรีย, 2559) 

 1) เปาหมาย 

 Thailand 4.0 กําหนดเปาหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี ้

  (1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ   

  (2) ความอยูดีมีสุขทางสังคม   

  (3) การยกระดับคุณคามนุษย   

  (4) การรักษสิ่งแวดลอม   
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 2) ยุทธศาสตร 

 รัฐบาลกําหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วา 

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือน

เสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคน

สวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มซะดวยซํ้าไป” โดยเปนกระแสพระบรมราโชวาทใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวารสารชัยพัฒนาประจําเดือนสิงหาคม ป 2542    

ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาของโมเดล Thailand 4.0 ประกอบไปดวย 5 วาระ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้   

  (1) วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอมกาวสูโลกที่หนึ่ง   

  (2) วาระที ่2 : การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต  

  (3) วาระที่ 3 : การบมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม   

  (4) วาระที่ 4 : การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผาน 18 กลุมจังหวัด 

และ 77 จังหวัด   

  (5) วาระที ่5 : การบูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก 

   

5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรรายสาขา  

 ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรในระดับภาค สาขาการผลิต กลุมจังหวัด และ

รายจังหวัดประกอบดวย (1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต (2) แผนยุทธศาสตรรายสาขาการผลิตที่

เก่ียวของกับกลุมจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 

 5.3.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต 

 ผลการทบทวนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตใชเอกสารหลัก ไดแก รายงาน

ทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559 (2554) ทิศทางการพัฒนาภาคใต 

(2557) รายงานการติดตามผลการพัฒนาระดับภาค (2557) และแนวทางการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ภายใตแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติ (2559) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือชี้ใหเห็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตและเปาหมายของการพัฒนาภาคใต  

 

5.3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตในชวงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 11 

ในชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได

กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต ดังปรากฏในรายงานการติดตามผลการพัฒนาระดับภาค (2557)         

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 



 

 

บทที่ 5           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154   

1) เปาหมายของการพัฒนาในชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 

 (1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐอยางเทาเทียมกัน มีสุข

ภาวะที่ด ีไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบครัวอบอุน และมีความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 (2) ชุมชนมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี

ความสามัคคีและเอ้ืออาทร เปนฐานการพฒันาเศรษฐกิจที่สําคัญของภาค  

 (3) ฐานเศรษฐกิจหลักของภาคมีการเติบโตอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ สามารถสราง

มูลคาเพิ่มจากผลผลิตหลักตามหวงโซการผลิตแบบครบวงจร และประชาชนมีรายไดจากฐานอาชีพที่

หลากหลายมากขึ้น  

 (4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการอยาง

สมดุลเพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถในการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึน 

 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตในชวงแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 

 (1) ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพคน ความอบอุนของครอบครัว และความเขมแข็งของ

ชุมชนสูสังคมสันติสุข  

  (2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาความเขมแข็งของฐานการผลิตหลักและขยายฐานการสราง

รายไดใหมๆ ใหแกภาค  

 (3) ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและการเชื่อมโยงสู

นานาชาติ  

 (4) ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐาน

การพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

5.3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตในชวงแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 

ในป 2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดกําหนดทิศทางการ

พัฒนาภาคใต ดังรายงานแนวทางการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต

แผนพัฒนา ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติ ซึ่งกําหนดให ภาคใตมุงพัฒนาเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย 

โดยมียทุธศาสตรการพัฒนา คือ  

 1) เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคา

เพ่ือสรางรายไดใหกับพ้ืนที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 2) ยกระดับรายไดจากการทองเท่ียวใหเติบโตอยางตอเนื่องและกระจายรายไดจากการ

ทองเท่ียวสูพ้ืนท่ีเชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง 

 3) วางระบบปองกันและแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนใหเกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ท่ีเปนแหลงตนน้ําของภาคไดแก 

จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจาก

การกัดเซาะชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 
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 4) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอื้อตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 

 5) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงระบบรางและบริเวณใกลชิดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อาทิ เมืองทุงสง เมืองสะเดา และเมืองเบตง  

  เมื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตในแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 และ 12 พบวา                  

แนวทางการพัฒนาภาคใตมีการปรับเปลี่ยนไปอยางชัดเจน โดยยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพคน ความ

อบอุนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชนสูสังคมสันติสุข และบางประเด็นของแนวทางการพัฒนา 

(เชน พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงสูนานาชาติ) ในยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและการเชื่อมโยงสูนานาชาติ ในแผนการพัฒนาภาคใตภายใต

แผนพัฒนา ฉบับที่ 11 ไมปรากฏในแผนพัฒนาภาคใตภายใตแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ซึ่งอาจจะเปนไปไดวา 

หนวยงานดานการวางแผนพัฒนา มีความตองการใหหนวยงานท่ีกําหนดและดูแลการพัฒนาในระดับ

ภูมิภาค กลุมจังหวัดและจังหวัด มุงเนนแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการ

ปฏิบัติโดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมซึ่งมีความเปนไปไดของผลสําเร็จและ

รูปธรรมของการปฏิบัติตามแผน  

 เปาหมายการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในบางประเด็นเทานั้น โดยเฉพาะยุทธศาสตรดานการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ 

และการแกปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในขณะท่ีมิติความมั่นคงไมปรากฏในยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคใตดวยเหตุผลที่กลาวมาแลว  

 

 5.3.2 ยุทธศาสตรรายสาขาการผลิต และยุทธศาสตรความมั่นคง 

  

 5.3.2.1 ยุทธศาสตรรายสาขาการผลิต 

1) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย โดยพิจารณาจาก                   

3 แผน คือ ยุทธศาสตรพัฒนายางพารา (ป 2552-2556) โดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ       

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางป 2555-2559 และแผนวิสาหกิจการยางแหง

ประเทศไทยในชวงป 2555-2559 และ ป 2560-2564 มีรายละเอียดดังนี ้

 การพัฒนายางพาราของประเทศไดมีการดําเนินการโดยจัดทําเปนยุทธศาสตรพัฒนายางพารา (ป 

2552-2556) โดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานดานการพัฒนา

ยางพาราทั้งระบบไมวาดานการผลิต การคา และอุตสาหกรรมของประเทศใหดียิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญคือ 

เสริมสรางการดําเนินงานใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานยางโดยการเพิ่มผลผลิต 

สนับสนุนดานการตลาด เพิ่มการผลิตภัณฑยางในประเทศ และลดการสงออกวัตถุดิบยางไปจําหนาย

ยังตลาดตางประเทศ โดยการดําเนินการ มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนทั้งดานการปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการผลิตการพัฒนาระบบตลาด สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและผูประกอบการดานยาง 

เพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมยางของประเทศ เพิ่มมูลคายางธรรมชาติโดยการแปรรูป

และนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมากขึ้น เพ่ิมการใชผลิตภัณฑยางในประเทศและเพิ่มการ

สงออก การสนับสนุนใหมีการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑยางอยางมีคุณภาพ รวมทั้งใหความรวมมือ

ไตรภาคีกับสภายางระหวางประเทศ 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) และประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asian Economic Community – AEC) มีแนวทาง/ มาตรการดําเนินการประกอบดวย 8 

ยุทธศาสตร คือ  

  (1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ีเปนวัตถุดิบ 

  (2) การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและตางประเทศ 

  (3) การพัฒนาดานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑยางและไมยางพารา 

  (4) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  (5) ผลักดันความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  (6) การสนับสนุนการวิจัย 

  (7) เสริมรายไดและยกระดับชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 

  (8) การพัฒนาบุคลากร 

  จะเห็นไดวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราฉบับนี้มีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการ

เพ่ิมการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ และลดการสงออกวัตถุดิบยางไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ     

โดยไดกําหนดเปนยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาดานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑยางและ                

ไมยางพารา ทําใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางป  2555-2559     

โดยมีวิสัยทัศนให ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตผลิตภัณฑยางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากยางธรรมชาติ และความไดเปรียบในการ

แขงขนั โดยกําหนดยุทธศาสตรออกเปน 5 ประเด็น  

  (1) สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการผลิต การวิจัยและการพัฒนาใหกับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยาง 

  (2) เสริมสรางความเขมแข็งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

  (3) สงเสริมการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด การประชาสัมพันธใหกับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางของไทยในตลาดโลก 

  (4) พัฒนาการผลิตบุคลากรทุกระดับใหเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  (5) สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยาง  

  จากแผนยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง จึงทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

หลักเก่ียวกับยางพารา คือ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ซึ่งปจจุบันคือ การยางแหง

ประเทศไทย (กยท.) นํามาจัดทําแผนวิสาหกิจของหนวยงานท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนายางพาราท้ัง
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ระบบตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งในสวนของปลายน้ําเกี่ยวของกับผลิตภัณฑยาง นอกจากนี้ใน

การกําหนดแผนวิสาหกิจฉบับลาสุด คือ แผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทยป 2560-2564 นั้น ได

กําหนดขึ้นโดยพิจารณาใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศอ่ืน ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ในยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคเกษตร ในยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยุทธศาสตร

ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอม รวมถึงนโยบายของรัฐที่เก่ียวของ 

 โดยหนวยงานนี้ไดมีการจัดทําแผนวิสาหกิจ และมีการเปรียบเทียบระหวางแผนวิสาหกิจ 2555-

2559 และ แผนวิสาหกิจ 2560-2564  ในแผนวิสาหกิจ 2560-2564 มีการกําหนดทิศทางการพัฒนา

ยางพาราผานวิสัยทัศนที่เนนการพัฒนายางพาราทั้งระบบ คือ “กยท. เปนองคกรชั้นนําระดับโลกในการ

บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”ซึ่งวิสัยทัศนเดิมในชวงแผนวิสาหกิจ 2555-2559 คือ “มุงพัฒนา

ยางพาราครบวงจร นําสังคมชาวสวนยางไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน” ถาเปรียบเทียบทั้งสองวิสัยทัศนมี

การกําหนดวิสัยทัศนที่สอดคลองกันในเรื่องการพัฒนายางพาราท้ังระบบ แตวิสัยทัศนเดิมใหความสําคัญที่

ระดับเกษตรกร สําหรับวิสัยทัศนใหมไมไดระบุเฉพาะลงไปในวิสัยทัศนแตสามารถพิจารณาไดจาก

เปาหมายที่มีความครอบคลุมท้ังระบบตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา กลาวคือ เกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกรยังคงตองไดรับการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ใหการสนับสนุนหรือสงเสริมใหผูประกอบการเก่ียวกับ

ยางพารามีความสามารถในการแขงขัน และมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และเนนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองภาคการผลิตทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา ในดานการตลาดมีการกําหนดเปาหมายไวคอนขางยืดหยุนในการพัฒนากลไกในการรักษา

เสถียรภาพราคายางพารา จากวิสัยทัศนท่ีคอนขางจะแตกตางกันทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตรที่คอนขาง

จะแตกตางกัน สําหรับแผนวิสาหกิจ 2555-2559 มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1-3 เนนการ

พัฒนาที่ตนน้ํา คือ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการพัฒนาระบบตลาด ซึ่งในแผนวิสาหกิจ 2560-

2564 ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนายางพาราทั้งระบบตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา 

โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร และให

ความสําคัญกับสวัสดิการสังคมที่เกษตรกรชาวสวนยางควรไดรับเชนเดียวกับผูใชแรงงานในภาคการผลิต

อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเนนการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมยางดวย สวนยุทธศาสตรที่

แตกตางไปโดยชัดเจน คือ ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต ท้ังในสวนของการสงเสริมและ

พัฒนางานวิจัย การถายทอดงานวิจัย และการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  

 การวิเคราะห SWOT ของยางพาราในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส) มีรายละเอียด ดังนี ้
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  (1) จุดแข็ง 

- มีพ้ืนที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการปลูกยางพารา 

- เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญมีประสบการณในการทําสวนยางพารามาอยาง

ยาวนาน 

- มีวัตถุดิบยางพาราและไมยางพาราที่เอ้ือตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยาง 

- เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพารา  

- มีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีที่สามารถรองรับการลงทุนไดถึง 2,300 ไร ที่มีโอกาส

พัฒนาเพ่ือรองรับการลงทุนใหมและขนาดใหญได ซึ่งที่ดินถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพิจารณาการลงทุน 

- มีที่ตั้งที่มีโครงขายการคมนาคมเปนประตูที่เชื่อมโยงทั้งในและออกสูตางประเทศ 

(รถไฟ รถยนต ทาเรือ ทาอากาศยานนานาชาติ) 

- มีองคกรภาคเอกชน สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ํายางขนไทย สมาคมธุรกิจไม

ยางพาราไทย ระดับประเทศต้ังอยูในพ้ืนที่  

- มีตลาดซื้อขายยางพาราที่ใหญที่สุดของภาคใต 

- มีสถาบันการศึกษาที่สามารถถายทอดองคความรู รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร เปน

แหลงรวมเทคโนโลยี และผลิตแรงงานท่ีมีทักษะรองรับ 

(2) จุดออน 

- ผลผลิตตอไรต่ํา 

- ผลผลิตยางพาราที่เพ่ิมมาจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกมากกวาการเพ่ิมของผลิตภาพ 

(Productivity) โดยสถานการณปจจุบันการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราทําไดยาก เพราะไมมีพ้ืนที่ใหขยาย

เพ่ิมไดแลว 

- มีการปลูกยางในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมเชน ที่ลาดชัน ที่น้ําทวมถึง ทําใหผลผลิตตอไร

คอนขางต่ํา 

- เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยจึงยากตอการควบคุมคุณภาพ

ยาง และทําใหมีตนทุนการรวมรวบ คาขนสง คานายหนา/คนกลาง 

- ขาดแคลนแรงงาน พึ่งพาแรงงานตางชาติ 

- ขาดเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางแทง 

- การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคายางพารา และไมยางพารานอย สวนใหญสงออกในรูป

ของวัตถุดิบขั้นตนและขั้นกลางเทานั้น (เปนหวงโซอุปทานขั้นตน) ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตเพ่ือสงออกทํา

ใหตองพ่ึงพาตลาดตางประเทศเปนหลัก ทําใหมีความเสี่ยงดานราคาและเสียโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม 

- ขาดบุคลากรโดยเฉพาะนักวิจัยดาน อุตสาหกรรมยาง 

- SMEs และวิสาหกิจรายยอย บริหารจัดการไมเปนระบบ ทําใหการดําเนินงานของ

องคกรไมเกิดประสิทธิผล และยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตท่ีจะตอยอดพัฒนาใน

อุตสาหกรรมยาง 
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- ตนทุนดานพลังงานและโลจิสติกสสูงเม่ือเทียบเคียงประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากการ

ขนสงสินคายังไมมีความเชื่อมโยงท้ังระบบและมีตนทุนสงกวาประเทศเพ่ือนบาน (เชน คาระวางเรือของ

ทาเรือสงขลา (5000 USD) สูงกวาทาเรือปนัง (300 USD)) 

- ผลผลิตสวนใหญผลิตเพ่ือการสงออก ทําใหตองพึ่งพาตลาดตางประเทศเปนหลัก 

  (3) โอกาส 

- ประเทศไทยยังคงเปนผูนําในการสงออกยางธรรมชาติมานานทําใหมีชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับ 

- ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติที่ยางสังเคราะหไมสามารถทดแทนได เชนในการผลิตยางลอ 

- การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหการคากับประเทศในภูมิภาคเพ่ิม

มากขึ้น  

- การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในกรอบของ IMT-GT จะเปนประโยชน

ในการเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา และมีบุคลากรดานแรงงานที่จะ

พัฒนาเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที ่

- นโยบายรัฐในการสงเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆ ในการดึงดูดนักลงทุนเพื่อเปนคูคา โดยรัฐบาลกําหนดใหพ้ืนที่ 

4 ตําบล ของอําเภอสะเดา ไดแก ตําบลสะเดา สํานักขาม สํานักแตว และปาดังเบซาร เปนเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสงขลา และยังใหสิทธิพิเศษสําหรับผูประกอบการที่จะลงทุนในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ของจังหวัด

สงขลา ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย 

- ไทยมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนายางพาราครบวงจร 

(4) อุปสรรค 

- ราคายางพารามีความผันผวน 

- ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน สงผล

กระทบโดยตรงตอภาคธุรกิจ และราคายาง 

- ปริมาณการใชยางภายในประเทศมีนอย 

- ราคาปจจัยการผลิตที่สูงข้ึนสงผลตอตนทุนการผลิต 

- ขอกําหนดทางการคาของผลิตภัณฑไมยางพาราไมสอดคลองตอตลาดตางประเทศ จึง

ทําใหตลาดหลักของไมยางพารามีเพียงตลาดเดียว (ประเทศจีน) 

- ผูประกอบการอุตสาหกรรมยางเขาถึงแหลงทุนไดยาก จากเกณฑการพิจารณาของ

สถาบันการเงิน   ซึ่งมีเงื่อนไขมาก ยากที่จะปฏิบัติได 

- ยังมีอุปสรรคในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ เนื่องจากมีหลายภาคสวนที่เก่ียวของ 

เชน ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคแรงงาน 
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 จากแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวยยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร               

โดยยุทธศาสตรท่ี 1-3 เก่ียวของหรือสงผลกระทบตอกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน กลาวคือ ยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางรายไดจากการบริการและดําเนินธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับแผนการโคนตนยางท่ีใหผลผลิตนอยปลูก

แทนดวยยางพันธุดี หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เชน ปาลมน้ํามัน เพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการสวน และการจัดการสวนยางอยางยั่งยืน การสรางรายไดจากการจําหนายไมยางพารา เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแปรรูปยางพารา ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทานและหวงโซ

คุณคา ในเรื่องการสรางกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ซึ่งใน

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีตลาดยางพารา หาดใหญ การสรางความเขมแข็งเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการเสริมสรางขีดความสามารถ

ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การตลาด ให กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ

ผูประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง และยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต โดยมุงเนน

ผลิตงานวิจยัเพื่อแกปญหา เพิ่มหรือสรางมูลคา และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา พื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีศักยภาพในสวนของการสนับสนุนเรื่องการ

วิจัยและพัฒนาเนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมในการวิจัย นอกจากนี้สถาบันการศึกษา

สามารถผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองความตองการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาง  

 

2) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 

 ในสวนนี้นํา เสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํ ามันในประเทศไทย               

โดยพิจารณาจาก 3 แผนลาสุด คือ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 2551-2555 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 2556-2560 และยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลม

น้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ มีรายละเอียดดังนี ้

 2.1) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 2551-2555 

สําหรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 2551-2555 มีเปาหมายการ

ขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม 2.5 ลานไร ปลูกทดแทนสวนปาลมเกา ดวยพันธุดี 0.50 ลานไร เพ่ิมผลผลิตจาก 3.0 

ตันตอไรตอป เปน 3.50 ตันตอไรตอป และเพ่ิมอัตราสกัดน้ํามันจากรอยละ 17 เปนรอยละ  18.5 โดยมี

ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน คือ  

 (1) ยุทธศาสตรเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาผลปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑ   

 (2) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด 

 (3) ยุทธศาสตรการใชพลังงานทดแทน 

 (4) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาบุคลากร  

 (5) ยุทธศาสตรการบริหารและการจัดการ  

 จากโครงสรางของยุทธศาสตร พบวา แผนพัฒนาในชวงนี้มุงเนนการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก

และวางรากฐานของการพัฒนาบุคคลากร งานวิจัย และสถาบันที่จะเขามาดูแลอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 
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อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินการไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไว โดยการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกได

เพียงครึ่งหนึ่งของคาเปาหมาย คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติซึ่งจัดตั้งมาตั้งแตป 2551 จึง

มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 

2556-2560 เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา  

2.2) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 2556-2560 

สําหรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม ป 2556-2560 มีวิสัยทัศน คือ  

“สรางเครือขายผลิตปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑอยางย่ังยืนท้ังระบบ” โดยกําหนดเปาหมายดังนี้  

สงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในเขตพ้ืนที่เหมาะสมปลูกปาลมน้ํามันตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนที่ใหมปละ 200,000 ไร รวม 1.00 ลานไร และปลูกทดแทนสวนปาลมเกา

ปละ 100,000 ไร รวม 0.50 ลานไร และฟนฟูสวนปาลมน้ํามันเดิม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหไดผลผลิต 

3.0-3.5 ตัน/ไร/ป อัตราน้ํามันรอยละ 18.5 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สงเสริมและพัฒนาการ

ผลิตปาลมน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันที่ยัง่ยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยยุทธศาสตร 5 ดาน มีดังนี ้

(1) ยุทธศาสตรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณคาผลปาลมนํ้ามันและผลิตภณัฑ 

 (2) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด 

 (3) ยุทธศาสตรการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 (4) ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาแบบมุงเปา 

 (5) ยุทธศาสตรการบริหารและการจัดการ 

จะเห็นไดวา แผนการพัฒนาปาลมน้ํามันยังคงมุงเนนการขยายตัวของพื้นที่ เพ่ิมประสทิธิภาพการ

ผลิตและการตลาด งานวิจัยมุงเปา การพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการของอุตสาหกรรม

ปาลมน้ํามัน สะทอนใหเห็นวา ทิศทางการพัฒนายังคงมีความตอเนื่องในประเด็นยุทธศาสตรจากแผนกอน

หนานี้ที่ยังคงใหน้ําหนักกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตตนน้ําแตยังขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

สําหรับอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ําโดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและความสามารถแขงขันในระดับ

โลก 

 2.3) ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ 

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติไดเห็นชอบใหกําหนดแผนยุทธศาสตรการปฏิรูป

ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ ป 2560 – 2579 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “พัฒนาปาลมน้ํามัน น้ํามันปาลม ไปสูอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพ่ือแขงขันในการดําเนิน

ธุรกิจในอาเซยีน” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรดานการผลิต                          

(2) ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม  

(3) ยุทธศาสตรดานมาตรฐานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม  

(4) ยุทธศาสตรดานพลังงาน  

(5) ยุทธศาสตรดานการตลาด 



 

 

บทที่ 5           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162   

(6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ   

สําหรับกลุมจังหวัดชายแดนภาคใตมีพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันกระจายอยูทุกจังหวัดและปลูก

หนาแนนในจังหวัดสตูล รวมทั้งหมด 247,219 ไร ผลผลิต 364,199 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยนอยกวา 2.0 ตันตอ

ไร พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันคิดเปนรอยละ 6.1 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ โดยศักยภาพของพื้นที่มี

ความสามารถขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมไดอีกมากในทุกจังหวัด สงผลใหการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดังกลาว

อยางจริงจังยอมสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจปาลมในพ้ืนที่กลุมจังหวัด 

 การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธของปาลมน้ํามัน ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ของอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน มีรายละเอียดดงันี ้

 (1) จุดแข็ง 

 - ปาลมน้ํามันเปนไมยืนตนที่อนุรักษสภาพแวดลอม และรักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศเนื่องจากปาลมน้ํามันใชคารบอนไดออกไซดในการเจริญเติบโตสูงกวาหรือเทากับการเจริญเติบโตของ

ปาดงดิบในเขตรอนชื้น 

 - เปนพืชยืนตนที่มีอายุการใหผลผลิตยาวนานและเก็บเก่ียวผลผลิตไดตอเนื่อง               

ทั้งป 

 - ใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพ้ืนที่สูงกวาพืชน้ํามันอ่ืน สงผลใหตนทุนการผลิตน้ํามันตอ

หนวยต่ําสุด เมื่อเทียบกับน้ํามันพืชอื่น เชน น้ํามันถั่วเหลือง เปนตน 

 - น้ํามันทีผ่ลิตไดสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลายท้ังอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยัง

สามารถ สรางมูลคาเพ่ิมไดมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเคมีภัณฑจากน้ํามันปาลมกวา 600 ชนิด 

 - สวนตางๆ ของตนปาลมและผลปาลมสามารถนํามาใชประโยชนไดท้ังหมด 

 - ไมมีการตัดแตงทางพันธุกรรมเหมือนถั่วเหลือง 

 - ผูประกอบการอุตสาหกรรมปาลมมีประสบการณ มีความรูทางวิชาการ และมีความ

พรอมเงินทุน 

  (2) จุดออน 

  - โครงสรางการผลิตประกอบดวยเกษตรกรรายยอยเปนสวนใหญ ซึ่งถือครองที่ดินขนาด

เล็ก ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ขาดเงินทุน และมีลักษณะการจัดการที่แตกตางกันในการเพาะปลูก 

สงผลใหตนทุนสูง ผลผลิตตอไรต่ํา และปริมาณผลผลิตไมแนนอน 

  - ปาลมน้ํามันตองการการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง และตองการธาตุอาหารในปริมาณ

มาก เพ่ือใหไดผลผลิตสูง ทําใหใชเงินลงทุนสูงในการจัดการสวนปาลม 

  - ผลปาลมน้ํามันตองสงโรงงานสกัดภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือรักษาสถานภาพคุณภาพของ

ผลผลิต 

  - ขาดการศึกษา พัฒนาวิจัยพันธุดีและผลิตภัณฑใหม 

  - ผลผลิตปาลมน้ํามันมีความผันผวนตามฤดูกาล ทําใหโรงงานกลั่นน้ํามันปาลมมีตนทุน

การผลิตสูงและการวางแผนการผลิตระยะยาวไมดีเทาที่ควร 
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  - ระบบตลาดปาลมน้ํามันยังขาดการพัฒนา ขาดมาตรฐานการรับซื้อ ดอยประสิทธิภาพ

ทางการตลาด และเกษตรกรไมมีอํานาจตอรอง 

  - ปจจัยการผลิตมีตนทุนสูงข้ึน 

  (3) โอกาส 

  - ไทยตั้งอยูในสภาพภูมิอากาศและเขตพื้นที่เหมาะสมปลูกปาลมน้ํามัน และยังสามารถ

ขยายพื้นที่ปลูกไดอีกมากในเขตพ้ืนที่รกราง พ้ืนท่ีเสื่อมโทรม และพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชอ่ืน 

อีกทั้งยังเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่เหมาะสมกับภาคใต 

  - ไทยสามารถผลิตปาลมน้ํามันพันธุด ีและมีเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม 

  - ไมมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะสวนปาลมน้ํามันใชแรงงานดูแลรักษาและเก็บ

เก่ียวนอยกวาพืชอ่ืน เชน ยางพารา และไมผล 

  - ทําเลท่ีตั้งของไทยทําใหมีความไดเปรียบดานโลจิสติกส (Logistics) ในการคากับอินโด

จีน เมื่อเทียบกับมาเลเซยีท่ีจะตองผานไทยเพ่ือไปสูตลาดอินโดจีน 

  - ตลาดยังมีความตองการเพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  - นโยบายรัฐสงเสริมการปลูกปาลมและการสงเสริมน้ํามันไบโอดีเซล 

  (4) อุปสรรค 

  - นโยบายรัฐขาดความชัดเจนและความตอเนื่อง ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ขาด

งบประมาณ และขาดการมีสวนรวมจากเกษตรกรและผูประกอบการในการกําหนดและดําเนินนโยบาย  

  -  การเปดตลาดตามกรอบ WTO และ AFTA ส งผลให เ กิดการแขงขันในตลาด              

มากขึ้น 

  - ราคามีความผันผวนคอนขางมาก ทําใหตลาดขาดเสถียรภาพ 

  - การนําเขาน้ํามันปาลมราคาต่ํากวาจากมาเลเซียเขามาจําหนายในประเทศโดยอาศัย

ชองโหวทางกฎหมาย 

  - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สงผลตอความเสี่ยงของการ

ผลิต 

 

3) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

 ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก

แผน 2 แผน คือ กรอบยุทธศาสตร การจัดการดานอาหารของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2559) โดย

คณะกรรมการอาหารแหงชาติ และ แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555-2574) โดย

กระทรวงอุตสาหกรรม มีรายละเอียด ดังนี้  

 3.1) กรอบยุทธศาสตร การจัดการดานอาหารของประเทศไทย  

 คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย 

โดยพิจารณาและวิเคราะหขอมูลสถานการณดานอาหารภายในประเทศ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร
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ดานอาหารของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและตางประเทศ โดยไดกําหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศ

ไทยผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย มีความมั่นคงดานอาหารอยางยั่งยืนเพื่อชาวไทยและชาวโลก” 

โดยมีวัตถุประสงค คือ  

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศให

เกิดประโยชนอยางยั่งยืน  

(2) เพ่ือใหอาหารที่ผลิตไดในทุกระดับนับตั้งแตในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และใน

ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยมีความพอเพียง มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการที่ด ี

(3) เพื่อสรางกระบวนการศึกษา คนควา วิจัยที่เก่ียวของกับอาหาร เพื่อใหไดองคความรู

ตลอดหวงโซอาหาร รวมถึงการนําไปเผยแพร เพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานอาหารใหมีประสิทธิภาพทั้งดานโครงสราง

กฎหมายสารสนเทศ และอ่ืน ๆ 

(5) เพ่ือกอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับชาติ 

ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว มียุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย 4 ดาน 

ดังนี้  

  (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหาร 

  (2) ยุทธศาสตรดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

  (3) ยุทธศาสตรดานอาหารศึกษา 

  (4) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

 จากโครงสรางของยุทธศาสตร จะเห็นไดวา กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศ

ไทย มุงเนนใหประเทศมีความม่ันคงดานอาหารอยางยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

อาหารอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ในหวงโซอาหาร เพ่ือการคุมครองผูบริโภคและการคาทั้งภายในและตางประเทศซึ่งเปนพื้นฐานของการ

แกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรและผูท่ีเกี่ยวของ การเนนกระบวนการสงเสริมพัฒนาและวิจัย

เพ่ือใหเกิดความรูความตระหนักในการใชทรัพยากรเพ่ือผลิตและกระจายอาหารในหวงโซอาหาร ตลอดจน

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการบริโภคอาหาร และการพัฒนาการจัดการดานอาหารของประเทศตลอดหวง

โซอาหารอยางเปนระบบใหมีความเหมาะสม สรางความเขมแข็งการดําเนินงานของทุกภาคสวนใหสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนและรองรับภัยคุกคามตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและสอดคลองกับกติกาการคาสากล 

 3.2) แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนา

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 ขึ้น เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาผูประกอบการไทยและอุตสาหกรรมให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยเนื้อหาของแผนแมบทการพัฒนา
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อุตสาหกรรม มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางการแขงขัน

ในระดับนานาชาติ เพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ ยกระดับศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอม และสรางงานใหแกประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความสมดุล เปนฐานรากใน

การพัฒนาประเทศไปสูความยั่งยืนตอไป  

 ทิศทางการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวเขาสูการเปนผูนําของ

อุตสาหกรรมโลกได ประกอบดวย 3 แนวทางหลัก ดังนี ้

(1) ยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบมาตรฐานการ

พัฒนา โดยแบงเปน 2 หัวขอ ดังนี ้

- การพัฒนากระบวนการผลิตเนนการสงเสริมพัฒนาตามทิศทางของอุตสาหกรรมอาหาร

ในอนาคต ใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการในหวงโซคุณคาสําหรับการ

พัฒนารวมกันและนําไปสูการสรางระบบการตรวจสอบยอนกลับไดในทุกกระบวนการ 

- ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตเพ่ือยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตโดยเฉพาะ

ในกลุมผูประกอบการรายยอย เพ่ือใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยตอ

สุขภาพเทียบเทามาตรฐานสากล โดยสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชนในการกํากับดูแล

ตรวจสอบและควบคุมสินคาอาหารที่จําหนายภายในประเทศใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

(2) พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหเหมาะกับกลุมผูบริโภค โดยแบงเปน 2 หัวขอ 

ดังนี้ 

- สรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑเนนการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ที่มีแนวโนมตรง

กับความตองการของผูบริโภคมากขึ้นในอนาคต สรางศูนยรวมการบูรณาการวิจัยและพัฒนาอาหารอยางมี

ระบบ และสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนาที่ชัดเจน เนนการใชวัตถุดิบในกลุมประเทศไทยและประเทศ

ใกลเคยีงเปนหลัก เนนการแปรรูปทั้งสินคาอาหารไทยและอาหารของประเทศตางๆ เพ่ือการสงออกภายใต

กระบวนการผลิตที่มาตรฐานสากล เพ่ือสงเสริมภาพลักษณการเปนแหลงผลิตอาหารของโลกใหกับ

ประเทศไทย  

- พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับรายยอย เนนการพัฒนาใหสามารถรักษาคุณภาพสินคากอน

นําไปสูผูบริโภค รวมถึงสรางความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคใหกับผูบริโภคไดตามลักษณะพฤติกรรม

ของผูบริโภคในรูปแบบตางๆ  

(3) ขยายชองทางการตลาดและสรางความเชื่อมั่นของอาหารไทย เปนการพัฒนาและ

สรางภาพลักษณการผลิตสินคาอาหารของประเทศไทย รวมไปถึงการขยายโอกาสในการพัฒนาชองทาง

การตลาดสําหรับสินคาอาหารไทยใหเปนที่รูจักมากยิ่งข้ึน โดยแบงเปน 2 หัวขอ ดังนี ้

- สรางความตระหนักดานอาหารโดยการใหความรูแกผูบริโภค รวมทั้งประชาสัมพันธให

ขอมูลในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยแกผูบริโภคอยางทั่วถึง 

- พัฒนาชองทางการตลาด เนนการสื่อสารประชาสัมพันธการเปนแหลงผลิตสินคา

มาตรฐานสําหรับประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อสงเสริมการสงออกสินคาอาหารของประเทศไทย สงเสริมให



 

 

บทที่ 5           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166   

ผูประกอบการของประเทศไทยมีการรับรอง Country of Origin, Product of Thailand บนตัวสินคาที่

จําหนายทั้งในและตางประเทศ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อเลือกบริโภคสินคาที่ใช

วัตถุดิบและผลิตในประเทศไทยและเปนที่ยอมรับของประเทศตางๆ ได 

 จากโครงสรางของยุทธศาสตร จะเห็นไดวา แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย มุงเนน      

การเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอาหารแปรรูปและเปนศูนยกลางในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเปนแหลงรวมนักวิจัยดานอาหารที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาสินคาตาม

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดึงนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนรวมกับผูประกอบ   

การในประเทศ การจางผลิตและสงออกสินคาอาหารโดยมี  Hyper Market เปนตลาดสํารอง                  

ในการกระจายสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงการพัฒนาดาน

การรักษาสิ่งแวดลอมตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของโลก โดยสามารถตรวจสอบยอนกลับ

แหลงที่มาในองคประกอบตางๆ ทั้งการผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑที่ใชรวมถึงทรัพยากรที่

ใชในการผลิตได 

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธของอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมอาหาร มีรายละเอียดดังนี ้

 (1) จุดแข็ง 

 - มีทรัพยากรดานการผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีความอุดมสมบูรณและหลากหลาย  

 - มีผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่เปนผูสงออกรายสําคัญ และสามารถสงออก

อาหารในระดับคุณภาพมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในตลาดโลก 

- ผูประกอบการมีประสบการณ มีความรูเชิงวิชาการ และยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนการ

ผลิตไดตามสถานการณ และความตองการของผูบริโภค 

- มีการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอาหารอยางตอเนื่อง  

- มีสถาบันการศึกษาที่สามารถถายทอดองคความรูดานเกษตรและอาหาร เปนศูนยกลาง

เทคโนโลยี และการผลิตแรงงานท่ีมีทักษะรองรับภาคอุตสาหกรรม 

- มีที่ตั้งที่ไดเปรียบดานโลจิสติกส โดยมีโครงขายการคมนาคมทั้งทางรถยนต รถไฟ 

ทาเรือ และทาอากาศยาน ที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศและออกสูตางประเทศ  

  (2) จุดออน 

  - วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ผลิตผลทางการเกษตร ไมสามารถควบคุม

ปริมาณและมาตรฐานของวัตถุดิบไดแนนอน 

  - ผูผลิตทั้งเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยมีการบริหารจัดการอยางไมเปนระบบ 

ขาดแคลนเงินทุนและขอมูล ซึ่งเปนขอจํากัดในการยกระดับการผลิตใหไดอาหารที่มีมาตรฐานทั้งคุณภาพ

และความปลอดภัย  

  - ขาดแคลงแรงงาน จําเปนตองพ่ึงพาแรงงานตางชาต ิ
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  - มีหนวยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวของในหวงโซอาหารจํานวนมาก ทําใหระบบการ

บริหารจัดการ มีความซับซอน ขาดเอกภาพ และขาดการบูรณาการในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

- การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรและอาหารยังต่ํา 

- ระบบโลจิสติกสในหวงโซอาหารยังขาดการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูง กอใหเกิดการ

สูญเสียและตนทุนการจัดการสินคาเกษตรและอาหารสูง 

  (3) โอกาส 

- อาหารเปนสินคาจําเปน มีศักยภาพทางดานการตลาดสูง และจะมีความตองการ

เพ่ิมขึ้น เมื่อเกิดภาวะวิกฤตและภัยพิบัติในภูมิภาคตางๆ 

  - ความตองการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการมีเพ่ิมขึ้น ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เชน อาหารเสริมสุขภาพ สินคาออรแกนนิค 

- ความตองการของผูบริโภคมีความหลากหลายมากขึ้นและเฉพาะเจาะจงตามความ

ตองการของแตละกลุม เชน อาหารพรอมทาน อาหารฮาลาล อาหารเพ่ือผูสูงอาย ุ

- ประเทศไทยมีภาพลักษณทีด่ ีเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของภูมิภาคและของโลก  

- ภาคเกษตรและอาหาร มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง

ของประเทศ 

- ที่ตั้งของประเทศไทยเอ้ืออํานวยตอการผลิตและการคาดานอาหาร 

  (4) อุปสรรค 

  - ราคาของวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหาร มีความผันผวนมาก  

- อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพที่เก่ียวของกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ไมเปนที่

นิยมและจูงใจ ทําใหคนรุนใหมเขาสูอาชีพนี้ลดลง  

- มีคูแขงท่ีเปนประเทศผูสงออกอาหารในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะประเทศที่มีตนทุน

การผลิตและคาแรงงานต่ํา  

- มีอุปสรรคที่เ ก่ียวของกับการคาระหวางประเทศ เชน มาตรการที่เก่ียวกับความ

ปลอดภัยดานอาหารท่ีเพิ่มข้ึน มาตรการที่ไมใชภาษี ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกดานอาหารและ

ผลิตภัณฑอาหาร 

- มีการแยงทรัพยากรในการผลิตพืชเพ่ือเปนพลังงาน และเปนอาหารสัตวเพ่ิมข้ึน ซึ่ง

สงผลกระทบตอการผลิตอาหารเพ่ือการบริโภค  

- มีภัยคุกคามใหม ๆ ที่มีผลตอการเกษตรและอาหาร เชน ภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ      

โรคอุบัติใหมของสัตวสูมนุษย รวมทั้งการกอการรายทางชีวภาพโดยใชอาหาร  
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4) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาประมงชายฝง  

 ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาประมงชายฝงในประเทศไทย โดยพิจารณาจากแผน

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของลาสุด 2 แผน ไดแก แผนยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 และยุทธศาสตร

กุงไทย ฉบับที่ 3 ป 2557-2559 มีรายละเอียดดังนี ้

 4.1) แผนยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 

สําหรับยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 กรมประมงไดกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน 

โดย “มุงพัฒนาและบริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อเปนผูนําและสรางความมั่งคงอาหารดานประมงของ

ประเทศ ภายใตการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน คือ  

 (1) ยุทธศาสตรเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

 (2) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

 (3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหยั่งยืนและคงความหลากหลาย 

 (4) ยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง และ 

 (5) ยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรและองคกร 

จากโครงสรางของยุทธศาสตร พบวา แผนยุทธศาสตรของกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 ได

กําหนดการแนวทางการพัฒนาประมงชายฝง โดยเนนการสงเสริมและผลักดันใหมีการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา

อยางมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ โดยอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) 

เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 2 ตอป ผลผลิตสัตวน้ําเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่ (ไร) ในฟารมเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม

นอยกวารอยละ 5 ตอป สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําตลอดหวงโซการผลิตให

ไดรับมาตรฐานของไทยและสากล โดยการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยง มาตรฐาน

สุขอนามัย กฎระเบียบ IUU มาตรฐาน GMP และ HACCP เปนตน กํากับและควบคุมการจัดการทรัพยากร

สัตวน้ํา เพ่ือใหมีผลผลิตใชอยางยั่งยืนและคงความหลากหลายและสรางการมีสวนรวมของชาวประมงและ

ภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรในชุมชน โดยการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรประมงใหอยูในระดับ

สมดุลและเสริมสรางจากมีสวนรวมของชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา รวมถึงการ

แสวงหาแหลงทําการประมงนอกนานน้ําเพ่ิมเติม ตลอดจนสงเสริมและผลักดันใหศึกษาวิจัย การพัฒนา

และถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรคและเพ่ิมมูลคา  

 4.2) การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธของประมงชายฝง ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ของประมงชายฝง มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) จุดแข็ง 

 - ประเทศไทยมีความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร 

 - ทักษะของผูประกอบการประมง และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีสูง ทําใหสามารถ

ปรับตัวใหเทากันการเปลี่ยนแปลงไดพอสมควร  

- โรงงานแปรรูปของประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่สูงกวาคูแขงในภูมิภาค ทําใหมีภาพลักษณ

เปนแหลงผลิตสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง 
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- ผูสงออกไทยมีประสบการณยาวนาน และมีเครือขายดานการตลาดที่เขมแข็งในตลาด

สงออกหลักที่สําคัญ 

  (2) จุดออน 

 - ทรัพยากรสัตวน้ํามีนอยลงจากเดิมมาก เนื่องจากสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงและมีการ

นํามาใชมากเกินกวาศักยภาพในการฟนฟูตามธรรมชาติ อีกทั้งการบังคบัใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพ 

 - ขอขัดแยงระหวางเรือประมงพาณิชยและเรือประมงพ้ืนบานในเรื่องพื้นที่ทําการประมง 

โดยมีสาเหตุจากการไมเคารพในกฎหมาย ขอบังคบั กติกาและขอตกลงที่มีอยู 

 - การผลิตสัตวน้ําแปรรูปเพ่ือการสงออก ประสบปญหาวัตถุดิบไมเพียงพอตอศักยภาพ

การผลิตของโรงงาน นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดเรื่องการคาที่สงผลตอการสงออก และความสามารถในการ

แขงขันของประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่เพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ 

 - การทําการประมงที่ไมเปนไปตามจรรยาบรรณการทําประมงที่ดี เชน ประเด็น IUU 

Fishing เปนตน และแหลงทําการประมง นอกนานน้ําและเขตทะเลลึก ยังไมสามารถดําเนินการไดอยาง

เต็มศักยภาพ 

 - การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมง มีแนวโนมที่แรงงานตางดาวจะกลับ

ประเทศ ในขณะที่แรงงานในประเทศไมสนใจงานในอุตสาหกรรมประมง 

- ตนทุนการผลิตท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น จาก คาจางแรงงาน และคาใชจายเกี่ยวกับพลังงาน

และเชื้อเพลิง 

  - ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่จํากัดของผูประกอบการประมง 

(3) โอกาส 

  - การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่ทําใหประเทศในภูมิภาคตะวันออกอันไดแก 

จีน อินเดีย และภูมิภาคอาเซียน ทวีความสําคัญมากข้ึน ทําใหประเทศไทยไดประโยชนจากการอยูใน

ตําแหนงภูมิศาสตรเศรษฐกิจที่ดี 

- การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทําใหเกิดความตองการอาหารมากยิ่งข้ึน จึงเปนโอกาส

ของประเทศไทยซึ่งมีฐานการผลิตและฐานทรัพยากรที่มีศักยภาพ 

- การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหการบริโภคอาหารมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน จึงเปน

โอกาสของผลิตภัณฑประมง ซึ่งไดรับความนิยมในกลุมผูสูงอาย ุ

(4) อุปสรรค 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ทําใหเกิดความเสี่ยงในการผลิตของ

อุตสาหกรรมประมงชายฝง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงในระบบเปด 

- ระดับรายไดประชากรภาคการประมง ไมจูงใจใหการประกอบการโดยผูประกอบการ

รายใหม และไมจูงใจใหบุตรหลานสืบทอดกิจการประมงของครอบครัว 

- ความไมตอเนื่องของการดําเนินนโยบายสนับสนุนในระยะยาว อันเนื่องจากความผัน

ผวนทางการเมือง 
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- การกําหนดกติกาการคาและการกีดกันทางการคาระหวางประเทศที่ไมใชภาษี 

โดยเฉพาะประเด็นคามนุษย 

 

5) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

 ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทย โดยพิจารณา

จากแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับปจจุบัน คือ แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับที่ 2       

(พ.ศ. 2560 – 2564) จัดทําขึ้นโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน

ตามกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ 20 ป คือ “วิสัยทัศนการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2579” โดยระบุ

ให “ประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลกที่เติบโตอยางมีดุลยภาพบนพื้นฐานความ

เปนไทย เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยาง

ย่ังยืน” แผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับนี้เปนแผนระยะ 5 ป มีเปาประสงคหลัก 4 เปาประสงค และ

ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน รายละเอียดดังนี ้

 5.1) แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเปาประสงค คือ 

(1) การเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการ

ทองเท่ียว 

(2) การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางสมดุล 

(3) การกระจายรายไดและผลประโยชนจากการทองเที่ยวสูทุกพ้ืนท่ีและทุกภาคสวน 

(4) การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณและวิถีไทย 

แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) มียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ดาน คือ  

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยว

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียว 

(4) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม 

การสงเสริมวิถีไทย และการสรางความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว 

(5) ยุทธศาสตรการบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศ 

จากโครงสรางของการกําหนดยุทธศาสตร พบวา แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 มี

หลักการสําคัญในการพยายามสงเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศไทย โดยมุงเนนการวาง

ตําแหนงทางการตลาดใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางยั่งยืน ยกระดับสินคาและบริการ 
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พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการดานการทองเที่ยว เพ่ือเปนแหลงเพ่ิมรายได กระจายความเจริญสู

ประชาชน เชิดชูอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย มีสวนสงเสริมใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

 5.2) การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 ไดระบุผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย สามารถสรุปรายละเอียดไดดงัน้ี 

 (1) จุดแข็ง 

 ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลายรูปแบบ

กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค บุคลากรดานการทองเที่ยวของไทยมีความโดดเดนในดานการบริการ ที่ผานมา

ภาครัฐสามารถดําเนินการดานการตลาดสําหรับการทองเท่ียวไดดีพอสมควร เมื่อพิจารณาจากการจัด

อันดับของ World Economic Forum นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงการ

เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาค และภาคเอกชนมีการพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอโรงแรมที่พัก รานอาหาร และสถานบันเทิงมีจํานวนเพียงพอ มีความหลากหลาย และอยูในระดับ

ราคาที่เหมาะสม  

  (2) จุดออน 

  ประเทศไทยประสบปญหาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความ

สะอาด ความปลอดภัย คุณภาพของแหลงทองเที่ยว คุณภาพของบุคลากรการทองเที่ยว การกระจุกตัว

ของแหลงทองเที่ยวหลัก การกระจายตัวของนักทองเท่ียว และการกระจายผลประโยชนจากอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโครงสรางพื้นฐานเพ่ือการทองเที่ยวที่ลาหลัง ไมมีระบบขนสง

มวลชนที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมตอ กฎระเบียบและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวสวน

ใหญไมสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง เชน กลุมผูคํานึงถึงการทองเที่ยวแบบ

รักษาสุขภาพและสภาวะแวดลอมใหยั่งยืน 

  (3) โอกาส 

  อุตสาหกรรมทองเที่ยวทั่วโลกมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยขับเคลื่อนมา

จากการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก สงผลตอการเพิ่มขึ้นของประชากรท่ีมีรายไดเพียงพอตอการทองเที่ยวให

มีจํานวนมาก รวมถึงการที่ประชากรสูงวัยซึ่งเปนกลุมที่มีความสามารถในการจับจายใชสอยมีสัดสวนสูงข้ึน 

จํานวนนักทองเท่ียวทั่วโลกจึงมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและใชจายเพื่อการทองเที่ยวมากขึ้น และถึงแมวาความ

ตองการของนักทองเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ตองการรักษาสภาวะแวดลอมมาก แตใน

ระยะ 10 ปขางหนา หนึ่งในกลุมนักทองเที่ยวหลักของโลกจะยังคงเปนกลุมนักทองเที่ยวทางทะเลและ

ชายหาด  นอกจากนี้ การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําในชวงหลายปที่ผานมา ยังชวยลดคาใชจายในการ

เดินทางและทําใหการเขาถึงแหลงทองเที่ยวใหมของนักทองเที่ยวเปนไปไดมากขึ้น 

  (4) อุปสรรค 

  คูแขงสําคัญดานการทองเท่ียวของประเทศไทยไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

อยางรวดเร็ว โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ ความหลากหลายและการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการทองเท่ียว
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แบบองครวม โครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว เชน การคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึง

บุคลากรดานการทองเท่ียวของประเทศเหลานี้จึงไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ การพัฒนา

เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารของโลกที่พัฒนาอยางกาวกระโดด

ในปจจุบัน ยังกอใหเกิดความคาดหวังของนักทองเที่ยวตอมาตรฐานความถูกตอง ความสะดวกรวดเร็วของ

การสื่อสาร รวมถึงการจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการทองเที่ยวในระดับที่ทาทายสําหรับทุก

ประเทศ 

 

6) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน  

 ในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย โดยพิจารณา

จากแผนลาสุด คือ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ ตั้งแตป 2558-2579 เพ่ือใหเกิดผล 

(Impact) 5 ประการ ไดแก ประหยัด ทดแทนการนําเขา ลงทุน จางงาน และสิ่งแวดลอม ดังนี ้

 (1) ประหยัด  

  (1.1) ลดการใชพลังงานคิดเปนมูลคาเฉลี่ย 842,130 ลานบาท/ป 

 - ลดการสรางโรงไฟฟาประมาณ 10,000 MW 

 - ลดการใชเชื้อเพลิงภาคขนสง 

 น้ํามันเบนซิน 30 ลานลิตร/วัน (คาดการณใชที่ 47 ลานลิตร/วัน ในป 

2579) 

 น้ํามันดีเซล 46 ลานลิตร/วัน (คาดการณใชที่ 77 ลานลิตร/วัน ในป 2579) 

 LPG 9 ลาน กก./วัน (คาดการณใชที่ 35 ลาน กก./วัน ในป 2579) 

 กาซธรรมชาติ 434 ลาน ลบ.ฟ./วัน (คาดการณใชท่ี 1,034 ลาน ลบ.ฟ./

วัน) 

(1.2) ลดตนทุนขนสงน้ํามันจากการขนสงน้ํามันทางทอ 1,351.06 บาท/ลาน

ลิตร-กม. 

 (2) ทดแทนการนําเขา 

(2.1) ลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากการใชพลังงานทดแทนเฉลี่ย 512,000 ลาน

บาท/ป 

 - เอทานอล 11 ลานลิตร/วัน (เบนซิล 17 ลานลิตร/วัน) 

 - ไบโอดีเซล 14 ลานลิตร/วัน (ดีเซล 31 ลานลิตร/วัน) 

  (2.2) ลดมูลคาการนําเขา LPG ประมาณ 14,000 ลานบาท/ป 

  (2.3) ลดมูลคาการนําเขา LNG ประมาณ 400,000 ลานบาท/ป 

 (3) ลงทุน 

  (3.1)  เกิดการลงทุน 1.22 ลานลานบาท (AEDP) 
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(3.2)  เกิดการลงทุนสรางโรงไฟฟาและโครงสรางพ้ืนฐาน 6.4 ลานลานบาท 

(PDP) 

(3.3)  เกิดการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานกาซมากกวา 1 ลานลานบาท (Gas 

Plan) 

  (3.4)  เกิดการลงทุนสรางทอน้ํามัน 64,768 ลานบาท (Oil Plan) 

(4) จางงาน 

  (4.1) เกิดการจางงานคิดเปนมูลคา 24,400 ลานบาท/ป 

  (4.2) รายไดหมุนเวียนในภาคการเกษตรเฉลี่ย 80,000 ลานบาท/ป 

     (5) สิ่งแวดลอม 

  (5.1) ลดการปลอยกาซ CO2 177 ลานตัน (EEP) 

  (5.2) ลดการปลอยกาซ CO2 140 ลานตัน (AEDP) 

 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ ประกอบดวยแผนดานตาง ๆ จํานวน 5 แผน ดังนี ้

(1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

(2) แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) 

(3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 

2015) 

(4) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015) 

(5) แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan 2015) 

 โดยเปาหมายของแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ ทั้ง 5 แผน ประกอบดวย 

(1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) 

(1.1) ความตองการไฟฟาที่เพิ่มข้ึนในป 2579 ลดลงกวาที่คาพยากรณ 89,672   

GWh. 

(1.2) กําลังการผลิตไฟฟา ในป 2579 เพ่ิมขึ้นจากป 2557 จํานวน 32,732 MW. 

(1.3) สัดสวนการผลิตไฟฟา ในป 2579 

ประเภท 2558 2579 
1) พลังงานหมุนเวียน 7% 18% 
2) พลังงานน้ําในประเทศ 3% 2% 
3) พลังงานน้ําตางประเทศ 6% 15% 
4) กาซธรรมชาติ 64% 37% 
5) ถานหินนําเขา 10% 17% 
6) ลิกไนต 10% 6% 
7) นิวเคลียร - 5% 

รวม 100% 100% 
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(1.4) ก ารปลดปล อยก า ซ  CO2 ในป  2579 ลดลง  37% เหลื อ  0.319 

kgCO2/kWh. 

(1.5) คาไฟฟาขายปลีกเพ่ิมขึ้น 1.89% ตอป และในป 2579 ราคาอยูที่ 5.55 

บาท/หนวย 

(1.6) กําลังไฟฟาสํารอง ในป 2579 ลดลงเหลือ 15.3% ของความตองการพลังงาน

ไฟฟาสูงสุด 

 (2) แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) 

(2.1) คา Energy Intensity (EI) ในป 2579 ลดลง 30% จากป 2553 ที่ EI = 

15.28 ลดลงเหลือ EI = 10.70 

(2.2) เปาหมายการลดการใชพลังงานขั้นสุดทายใน 4 กลุมเศรษฐกิจ ในป 2579 

ลดลง รวม 51,700 ktoe. สัดสวนดังนี ้

 อุตสาหกรรม 22% 

 อาคารขนาดใหญ 34% 

 อาคารขนาดเล็กและบาน 8% 

 ขนสง 46% 

 (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 

(3.1) เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเทากับ 30% ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย 

ในป 2579 

(3.2) เปาหมายสัดสวนพลังงานทดแทน ในป 2579 ดังนี ้

พลังงาน 
สัดสวนพลังงานทดแทนตอพลังงานรวม 

2557 2579 
1) ไฟฟา  9% 15-20% 
2) ความรอน  17% 30-35% 
3) เชื้อเพลิงชีวภาพ  7% 20-25% 
พลังงานขั้นสุดทาย 12% 30% 

 

 (4) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil Plan 2015) 

(4.1) สนับสนุนมาตรการประหยัดเชื้อเพลิงในภาคขนสงตามแผน EEP โดยในป 

2579 มีเปาหมายการประหยัดพลังงาน 30,213 ktoe 

(4.2) บริหารชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 

 บริหารจัดการชนิดเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับกลุมผูใชตางๆ ไดแก LPG 

และ NGV 

 การลดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง และผลักดันใหมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 
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    มาตรฐานเดียวกันและสอดคลองกับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน 

(4.3) ปรับโครงสรางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 

 ปรับโครงสรางราคาน้ํามัน 

 ปรับโครงสรางราคา LPG 

 ปรับโครงสรางราคา NGV 

(4.4) ผลักดันการใชเชื้อเพลิงชีวภาพตามแผน AEDP 

 สงเสริมการใชเอทานอลในภาคขนสง เปาหมายป 2579 11.3 ลาน

ลิตร/วัน 

 สงเสริมการใชไบโอดีเซลในภาคขนสง เปาหมายป 2579 14.0 ลาน

ลิตร/วัน 

(4.5) สนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสรางพ้ืนฐานน้ํามันเชื้อเพลิง 

 สนับสนุนระบบโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบขนสง

น้ํามันทางทอ 

 การสํารองน้ํามันทางยุทธศาสตร 

 (5) แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan 2015) 

  (5.1) ลดการใชกาซธรรมชาติซึ่งมีตนทุนสูงข้ึนรวดเร็วจากการนําเขา LNG 

 สงสัญญาณของราคา และการปรับ Pool Pricing 

 ลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติจากการกระจายเชื้อเพลิงตามแผน PDP 

 เรงมาตรการประหยัดพลังงานของกาซธรรมชาติเพ่ืออุตสาหกรรมตาม

แผนEEP 

 สงเสริมการใชกาซธรรมชาติ (NGV) สําหรับรถขนสงและรถบรรทุก 

(5.2) ยืดอายุแหลงผลิตกาซธรรมชาติโดยกระตุนการสํารวจและพัฒนาแหลง

ในประเทศและการใชเทคโนโลยี เพ่ือรักษาระดับการจัดหาใหยาวนานขึ้น 

 การเปดใหยื่นขอสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียมรอบใหม 

 การบริหารจัดการสัญญาสัมปทานที่จะสิ้นสุด 

 บริหารจัดการแหลงกาซในอาวไทย 

 พิจารณาพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติในประเทศเพ่ือนบาน 

(5.3) การหาแหลงและการบริหารจัดการ LNG ที่มีประสิทธิภาพ 

 เพ่ิมจํานวนผูจัดหาและจําหนาย เพ่ือสรางการแขงขันภายในประเทศ 

 เสริมสรางความรวมมือในการจัดหากาซธรรมชาติระดับ AEC 
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 จัดตั้งสํานัก LNG เพ่ือใหการสนับสนุน และดูแลความเสี่ยงการจัดหา 

รวมทั้งการจัดสรางฐานขอมูล และเครื่องมือในการวิเคราะห (Global 

LNG Database and Analytical Tools) 

(5.4) มีโครงสรางพ้ืนฐานและแนวทางดานการแขงขัน ทั้งทางกายภาพ 

และกติกาทีส่อดรับกับแผนจัดหา 

 วางแผนการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทั้งระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติและทาเรือรับ LNG อยางเหมาะสม 

 นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 – 2563 ไดมีการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร 4 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดหาพลังงานเพียงพอตอความตองการ มีความมั่นคง และสงเสริมการลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 6.2) การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธของอุตสาหกรรมพลังงาน ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมพลังงาน มีรายละเอียดดงันี้ 

 (1) จุดแข็ง 

- มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตรพลังงานระยะยาวครอบคลุมมิติดานตางๆ ถึงป 

2579 ประกอบดวย (1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) (2) 

แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 (EEP 2015) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) (4) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579 (Oil 

Plan 2015) และ (5) แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan 2015) 

- มีแผนที่เนนการใชพลังงานที่สมดุลมากยิ่งขึ้น  

- ราคาพลังงานของไทยไมแพงจนเกินไปเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน 

- ปริมาณสํารองไฟฟาและกาซธรรมชาติอยูในระดับท่ีมั่นคงเพียงพอ 

- มีการอุดหนุนพลังงานสําหรับผูที่ขาดแคลน 

  (2) จุดออน 

  -  ความมั่นคงทางพลังงานลดลง อันเนื่องมาจากทรัพยากรท่ีลดลง มีการพ่ึงพาการนําเขา

น้ํามันและ LPG มากขึ้น 

  - ความสามารถในการแขงขันดานตนทุนพลังงานลดลง เนื่องจากการนําเขากาซ

ธรรมชาติที่สูงข้ึน ในขณะที่ทรัพยากรกาซธรรมชาติในประเทศลดลง  

  - การผลิตพลังงานในปจจุบันยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(3) โอกาส 

  - ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง  
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  - เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและราคาถูกลง 

(4) อุปสรรค 

  - การจัดสรรงบประมาณและการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนตั้งแตตนน้ําจนถึงปลาย

น้ําที่เก่ียวของกับพลังงานทดแทนอยางเปนรูปธรรมทําไดยาก 

 

 7) ผลวิเคราะหแผนการพัฒนาการคาชายแดน 

 เนื้อหาในสวนนี้นําเสนอผลการทบทวนแผนพัฒนาที่เก่ียวของกับการสงเสริมการคาชายแดนของ

ประเทศไทย โดยพิจารณาจาก 3 แผน ดังนี้ ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน ป 2558 

(กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย) ประกอบดวยยุทธศาสตรการคาชายแดน 4 ยุทธศาสตร

หลัก  รายละเอียดดังนี ้

  (1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทยเพ่ือเพิ่มมูลคาการคา

ชายแดน มุงพัฒนาในดานการอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐานการเพิ่มพูนสิทธิประโยชนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมทั้งการอํานวยความสะดวกดานแรงงานตางดาวมาทํางานในพื้นที่ชายแดน

แบบเชาไป-เย็นกลับ 

  (2) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเสริมขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการคา ชายแดน โดยกระทรวงพาณิชยไดดําเนินการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบการคาชายแดน การสงเสริมการใชสิทธิประโยชนทางการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศ

เพ่ือนบาน นอกจากนี้ มีการสงเสริมพัฒนาสรางเครือขายใหกับนักธุรกิจไทยและประเทศเพ่ือนบานใหมี

การพบปะสรางความใกลชิดใน การดําเนินธุรกิจระหวางกัน 

  (3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน ดวยเหตุที่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเปนฐานการผลิตรวมและสามารถใชขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิตจากราคาคาแรง 

รวมถึงการใชสิทธิประโยชน จีเอสพี (GSP) ไปยังประเทศตางๆ เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

  (4) ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดแกไขปญหาและใชประโยชนจากความรวมมือทางเศรษฐกิจใน

อนุภูมิภาค กระทรวงพาณิชยมีบทบาทนําทางดานการคาในกรอบความรวมมือทั้งระดับภูมิภาค และอนุ

ภูมิภาคเพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนในกรอบตางๆ ที่จะอํานวยความสะดวกและแกไขกฎระเบียบ

ตางๆ เพ่ือใหการคาชายแดนมีความคลองตัวมากขึ้น 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนในชวงป 2555-2559 และ ป 2560-2564 

 สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการคาชายแดนในชวงป 2555-2559และ ป 2560-2564 มี

วิสัยทัศน เพ่ือสรางความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใหเมืองหนาดานของไทยและเศรษฐกิจของประเทศ 

ประกอบดวยยุทธศาสตร ดังนี ้

  (1) ยุทธศาสตรยอย 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทยเพ่ือ เพ่ิมมูลคา

การคา 
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  (2) ยุทธศาสตรยอย 2 การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวของกับการคา

ชายแดน 

  (3) ยุทธศาสตรยอย 3 การสงเสริมการลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 

  (4) ยุทธศาสตรยอย 4 การเรงรัดการแกไขปญหาและใชประโยชนจาก ความรวมมือใน

อนุภูมิภาค  

 จากการทบทวนนโยบายและมาตรการที่เก่ียวของกับการคาชายแดนดังที่กลาวมาขางตน สะทอน

ใหถึงปญหาและขอจํากัดในการสงเสริมการคาชายแดน ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งที่กลุมจังหวัดชายแดน

ภาคใตที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเปนชองทางสําคัญในการเชื่อมโยงการคาผานพรมแดนที่ติดตอกับ

ประเทศมาเลเซีย ดังนั้นจึงควรมีแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการดานการสงออกสินคา โดยเฉพาะ

ยางพารา ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงและการคา

ชายแดน การพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการสงออก กรมศุลกากรไดพัฒนาจากระบบ Manual มาใชระบบ 

Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใชระบบ National single windows (NSW) โดย

การข้ึนทะเบียนเปนผูผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส (Paperless) มีการเชื่อมโยงขอมูลแบบไร

เอกสารผานระบบ NSW แลว 36 หนวยงาน สําหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณมี 4 หนวยงาน คือ     

การยางแหงประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว  

 สําหรับยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ ประกอบดวยกลยุทธสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราครบวงจร กลยุทธพัฒนาศักยภาพดานภาษาการบริการใหบุคลากรและผูเกี่ยวของ และกลยุทธ

เรงปรับปรุงระบบ One Stop Service และ National Single Windows ทั้งนี้ จากการศึกษา พบวา    

ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสท่ีสมบูรณอยางเรงดวน เพื่อรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีการคาภายใตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนยกระจาย

สินคาดวยระบบที่ทันสมัยใหมีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

การวิเคราะห SWOT ของการคาชายแดนในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (สงขลา สตูล ปตตานี 

ยะลา นราธิวาส) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 (1) จุดแข็ง 

- มีพ้ืนที่และระบบการคาที่เอ้ือตอการพัฒนา เนื่องจากเปนดานพรมแดนที่มีมูลคา

การคาสูงสุด  และเช่ือมโยงเสนทางการขนสงสินคาทางเรือ (ทาเรือปนังและกัวลาลัมเปอร)  

- มีวัตถุดิบยางพาราและไมยางพาราที่เอ้ือตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางและเปน

สินคาที่มีปริมาณการขนสงและสงออกผานชายแดนไทยมาเลเซยีมากที่สุด 

- เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราและไมยางพารา  

- มีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีที่สามารถรองรับการลงทุนไดถึง 2,300 ไร ที่มีโอกาส

พัฒนาเพ่ือรองรับการลงทุนใหมและขนาดใหญได ซึ่งที่ดินถือเปนปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาการลงทุน 

ซึ่งจะสงผลตอการเติบโตของภาคธุรกิจการคาการลงทุน และการผลิตสินคาเพ่ือการสงออก 
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- มีที่ตั้งที่มีโครงขายการคมนาคมเปนประตูที่เชื่อมโยงทั้งในและออกสูตางประเทศ 

(รถไฟ รถยนต ทาเรือ ทาอากาศยานนานาชาติ) 

- มีองคกรภาคเอกชน สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ํายางขนไทย สมาคมธุรกิจไม

ยางพาราไทย รวมถึงผูประกอบการดานขนสง Shipping Logistic ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ 

ระดับประเทศตั้งอยูในพ้ืนที ่ 

- มีตลาดซื้อขายยางพาราที่ใหญที่สุดของภาคใต 

- มีสถาบันการศึกษาที่สามารถถายทอดองคความรู รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร เปน

แหลงรวมเทคโนโลยี และผลิตแรงงานที่มีทักษะรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมการคาการ

ลงทุน 

(2) จุดออน 

- สินคาเกษตร และการผลิตสินคาเกษตร มีผลผลิตตอไรต่ํา และขาดการแปรรูปเพ่ือ

เพ่ิมมูลคา สวนใหญเปนการผลิตสินคาขั้นกลาง  มีเพียงสวนนอยที่ผลิตเปนสินคาขั้นสุดทายที่มีมูลคาสูง  

ดังนั้นทําใหตองมีขั้นตอนในการขนสงที่ยุงยากและตนทุนสูงเมื่อเทียบกับมูลคาสินคาที่สงออกไปสูการคา

ชายแดน 

- เนื่องจากยางทั้งในรปูวัตถุดิบขั้นตนและผลิตภัณฑยางเปนสินคาที่มีความสําคญัในเชิง

ปริมาณและมูลคาในการคาชายแดนไทย มาเลเซีย แตปญหาในสวนของยางพาราถือเปนจุดออนท่ีสงผล

ตอการคาชายแดน โดยปญหาดังกลาวไดแก  

- ผลผลิตยางพาราที่เพ่ิมมาจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกมากกวาการเพ่ิมของผลิตภาพ 

(Productivity) และประสบปญหาผลผลิตลนตลาด ทําใหราคายางผันผวน นอกจากนี้ 

- มีการปลูกยางในพื้นท่ีที่ไมเหมาะสม เชน ที่ลาดชัน ที่น้ําทวมถึง ทําใหผลผลิตตอไร

คอนขางต่ํา 

- เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยจึงยากตอการควบคุมคุณภาพยาง 

และทําใหมีตนทุนการรวบรวม คาขนสง คานายหนา/คนกลาง 

- ในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงาน พ่ึงพาแรงงานตางชาติ  

- SMEs และวิสาหกิจรายยอย บริหารจัดการไมเปนระบบ ทําใหการดําเนินงานของ

องคกรไมเกิดประสิทธิผล และยังมีขอจํากัดดานเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตท่ีจะตอยอดพัฒนาใน

อุตสาหกรรมยาง 

- ตนทุนดานพลังงานและโลจิสติกสสูงเม่ือเทียบเคียงประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากการ

ขนสงสินคายังไมมีความเชื่อมโยงทั้งระบบและมีตนทุนสงกวาประเทศเพ่ือนบาน  

- ผลผลิตสวนใหญผลิตเพ่ือการสงออก ทําใหตองพ่ึงพาตลาดตางประเทศเปนหลัก 

(3) โอกาส 

- ภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับสถานการณ

ทางการเมืองมีเสถียรภาพมั่นคง สงผลใหมีความตองการแรงงานและวัตถุดิบ ที่มาเลเซียมีความขาดแคลน  
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- โอกาสที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีศักยภาพ

เขามาลงทุน ไดแก สาขาอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลย ีสารสนเทศ (ICT) ชิ้นสวนยานยนตและการแปรรูป

สินคาเกษตร โดยเฉพาะยางพารา และปาลมน้ํามัน สวนอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนใน

มาเลเซีย ไดแก ธุรกิจสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป โดยเฉพาะสินคาฮาลาล ธุรกิจภัตตาคารและ

รานอาหารไทย ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยว การกอสราง โดยเฉพาะปจจุบันที่มีโครงการของรัฐ

จํานวนมาก รวมทั้งการเปนสวนหนึ่งใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมใน มาเลเซีย และธุรกิจ

อุตสาหกรรมกระดาษ โดยการนําเขาวัตถุดิบมาสรางมูลคาเพ่ิม 

- การแสวงหาโอกาสจากความสามารถดานการตลาดและเทคโนโลยี ในหลายสาขา

ธุรกิจ เทคโนโลยีทั้งมาเลเซียและไทยมีความชํานาญตางกัน  

- ความรวมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน สงผลใหมีความสะดวกและมีการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก 

 (4) อุปสรรค 

- บริเวณดานชายแดนของไทยเชน ดานสะเดา มีพ้ืนท่ีจํากัดและมีความแออัดมากทําให

การตรวจปลอยสินคาและ ผูโดยสารลาชา  

- การคาชายแดนที่ดานเบตง มีปญหาเสนทางคมนาคมไมสะดวก เนื่องจากตองข้ึนเขา

เปนระยะทาง ยาวและมีความคดเคี้ยวลาดชันทําใหมีตนทุนคาขนสงทั้งสินคานําเขาและสงออกสูงกวาดาน

อ่ืนๆ  

- การขาดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา เชน ถนนเชื่อมกับมาเลเซียที่ดานวัง

ประจันของจังหวัดสตูล และทาเรือตํามะลัง จังหวัดสตูล ซึ่งเปนทาเรือขนาดเล็ก ไมสามารถรองรับรถตู

คอนเทนเนอรได ไมมีพื้นที่รองรับการขนถายสินคา (Container Yard)  ปญหาการขาดแคลนเครื่องมือ

และกําลงัคนในการตรวจสอบสินคาเขาออก ทําใหเกิดความลาชาในการนําเขาสงออก   

- การเจรจาขอตกลงในการขนสงสินคาผานแดน ระหวางไทยและมาเลเซียเพ่ือที่จะ

สงไปยังสิงคโปร ยังมีขอติดขัดที่ยังไมสามารถหาขอสรุปท่ีเปนที่พึงพอใจทั้งสองฝายได เชน การกําหนด

โควตาสินคาเนาเสียงาย (เชน ผักและผลไม)  การควบคุมมาตรฐานรถบรรทุกที่ใชในการขนสง ทําใหเปน

อุปสรรคตอการขยายปริมาณและมูลคาการคาชายแดน  

- ปญหาการคาและอุปสรรคอ่ืนๆ  

 ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหรถบรรทุกสินคาไมกลา

ขนสงสินคาเขาไปใน พ้ืนที่  3 จั งหวัด และตองจอดรถขนถายสินคาที่             

อ.หาดใหญ จ.สงขลา  

 ตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการลักลอบทําการคาขามแดนเปนจํานวน

มากโดยมีสินคาไทยท่ี ลักลอบเขามาเลเซียไดแก ขาวสาร ผลไม สวนสินคา

มาเลเซียท่ีลักลอบเขาไทยไดแก น้ํามันปาลม สุรา บุหรี่ ผลไมเมืองหนาว และ

เนื้อวัวแชแข็ง  
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 มาเลเซียใหองคการคาขาวเปลือกและขาวสารแหงชาติ (BERNAS) ซึ่งเปน

รัฐวิสาหกิจผูกขาดการนําเขาขาวแหงมาเลเซีย และมีมาตรการในการควบคุม

การนําเขาขาว ซึ่งเปนการจํากัดโอกาส การขยายตลาดขาวไทยในมาเลเซีย  

 

 5.3.2.2 ยุทธศาสตรความมั่นคง 

ผลการศึกษาในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงจังหวัด

ชายแดนภาคใตโดยพิจารณาจาก 3 นโยบายท่ีสําคัญคือ 1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-

2564 2) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 และ 3) ยุทธศาสตร     

การพัฒนาของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มีรายละเอียดดังนี ้

1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564  

นโยบายความมั่นคงแหงชาติเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชนและ

ความมั่นคงของประเทศในระยะ 7 ป ซึ่งวิสัยทัศนกลาววา “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชน

มีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอม

เผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศ

อยางมีดุลยภาพ” นโยบายความมั่นคงแหงชาติแบงออก 2 สวนคือ นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปน

แกนหลักของชาติ และนโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป ทั้งสองนโยบายหลักหวังบรรลุผลสําเร็จและ

สามารถรักษาผลประโยชนแหงชาติไดอยางครบถวน ทั้งเสถียรภาพ ความเปนปกแผนของประเทศ และ

การมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสมซึ่งจะทําใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก  

ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตถูกใหความสําคัญอยางมากโดยถูกจัดอยูในกลุมนโยบาย

เสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ ทั้งนี้รัฐบาลไดสรุปความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไว

ในนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 วา “ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิด

ขึ้นมาอยางยาวนานเปนปญหาที่มีพัฒนาการท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลาย

มิติ โดยมีใจกลางของปญหา คือ เรื่องอัตลักษณชาติพันธุมาลายู ศาสนาอิสลาม และประวัติศาสตร         

รัฐปตตานี โดยการตอสูที่ใชความรุนแรงเปนผลมาจากคนกลุมหนึ่งที่มีอุดมการณตองการแบงแยกดินแดน

ไดนําเงื่อนไขอัตลักษณเฉพาะมาขยายผลในการใชความรุนแรง ทําใหเกิดบรรยากาศความกลัว ไมไววางใจ

ระหวางรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ไดปรากฏมีปญหาใหมที่มี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คือ ปญหายาเสพติด ปญหาภัยแทรกซอน บทบาทของภาคประชา

สังคมโดยเฉพาะเยาวชนที่เห็นตางจากรัฐ และถูกดึงเขามามีสวนรวมในการเคลื่อนไหวที่สอดคลองกับ

อุดมการณของผูเห็นตางจากรัฐ  

 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 มี 15 ประเด็น ดังนี ้(สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2558) 

  (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
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  (3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

  (4) จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 

  (5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

  (6) ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 

  (7) จัดระบบ ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

  (8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 

  (9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน 

  (10) เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

  (11) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  (12) เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

  (13) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาต ิ

  (14) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 

  (15) พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 

 การเขามีบทบาทและแทรกแซงขององคกรระหวางประเทศ ที่เปนการเพิ่ม ความซับซอนของ

ปญหามากยิ่งข้ึน” จากมุมมองดังกลาวประกอบกับบริบทความมั่นคงภายในประเทศและระดับโลกที่กําลัง

เปลี่ยนแปลง นโยบายความมั่นคงที่เก่ียวของกับความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตมีวัตถุประสงคคือ 

เพ่ือใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใชความรุนแรง และไดกําหนด

นโยบายไววา ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย 6 กลยุทธ

หลัก ดังนี้ 

  (1) เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุข ในการตามยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ 

เขาถึง พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการ

ความขัดแยง ความรุนแรง และการสรางความรัก ความสามัคคี ความสงบสุข และความสมานฉันท ของ

ประชาชนและลดการใชความรุนแรงในพ้ืนที ่

  (2) ฟนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหวางประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความ

เปนธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

กลไกคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  (3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน โดยเฉพาะการสรางการยอมรับของสังคมโดยรวมและสงเสริมให

คนและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง และเรงรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความเปนอยูของประชาชนที่สอดคลองกับศักยภาพ ความตองการ และลักษณะพิเศษเฉพาะของแตละ

พ้ืนที่ 

  (4) สงเสริมความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพ่ือแสวงหาทางออกจาก

ความขัดแยงและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผูที่เห็นตางจากรัฐทั้งในพื้นท่ีและใน
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ตางประเทศ ในการเสริมสรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมี

หลักประกันของความตอเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุมในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการพูดคุย 

 (5) สรางความเขาใจตอสถานการณความเปนจริงที่เกิดขึ้น ตอสังคมทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ เพ่ือลดเงื่อนไขของการนําไปแสวงประโยชน และเก้ือกูลตอการแกไขปญหาของไทย 

 (6) จัดใหมีกลไกและโครงสรางการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ทํางานรวมกันอยาง

บูรณาการ เพ่ือแกไขปญหาตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และเตรียมพรอม

พ้ืนที่ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 

เพ่ือใหนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะตอมามีทิศทางชัดเจน

และตอเนื่องจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 – 2557 โดย

หนวยงาน ที่รับผิดชอบสามารถนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

รองรับอยางเหมาะสม รวมถึงยึดหลักยุทธศาสตรพระราชทาน "เขาใจ เขาถึง พัฒนา" และ "ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง" จึงกําหนดกรอบแนวคิดของนโยบาย ดังนี ้

(1) การยึดมั่นในหลักการแกไขปญหาโดยใชแนวทางสันติวิธี ดวยการแปรเปลี่ยนความขัดแยงจาก

การใชแนวทางรุนแรงมาเลือกใชแนวทางสันติวิธ ี

(2) การใชกระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางแทจริง 

(3) การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที ่

(4) การยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติการะหวาง

ประเทศ  

2.1) วิสัยทัศน  

"สังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคน

ไดรับการปกปอง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีสวนรวมในกระบวนการเสริมสรางสันติสุข

อยางยั่งยืน"  

2.2) วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการแกไขปญหามีความสอดคลองและตรงกับสภาพปญหา กรอบแนวคิด และวิสัยทัศน     

จึงไดกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย รวม 6 ขอ ดังนี้  

(1) เพ่ือใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน ปราศจาก

เงื่อนไข ที่เอ้ือตอการใชความรุนแรงจากทุกฝาย  

(2) เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของทุกฝายในพื้นที่ ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

และแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

(3) เพ่ือใหสังคมไทย และสังคมในพ้ืนท่ียอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรม และรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
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(4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน มีความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคมอยางทั่วถึง ใหเปนพ้ืนที่นาอยู 

นาทองเท่ียว และนาลงทุน  

(5) เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและหลักประกันความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกําหนดเปนวาระแหงชาติ และเตรียมความพรอมในการเขามามีสวนรวมของทุก

ฝาย ที่เก่ียวของ ภายใตสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยง  

(6) เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานการณความเปนจริงที่เกิดข้ึน ตอสังคมทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ใหเกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเก้ือกูลการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

2.4) การบริหารจัดการ  

เพื่อใหการบริหารนโยบาย และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ บังเกิดผลตามวัตถุประสงค

นโยบาย อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนรูปธรรม จึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเปน

ลําดับแรก ดังนี้  

(1) จัดใหมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมีการจัดทํายุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

รองรับนโยบายที่สอดคลองและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน มีกลไกการดําเนินงานที่มีเอกภาพ และ

บูรณาการ การทํางานรวมกัน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และระดับ

ปฏิบัติ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีระบบบริหารจัดการ บูรณาการแผนงาน/

โครงการ และงบประมาณ และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

ภายใตกระบวนการการมีสวนรวม ของประชาชน รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการทุกระดับที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง และมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่

ชัดเจน  

(2) มีการดําเนินการใหหนวยงานของรัฐ และขาราชการที่เก่ียวของโดยตรงกับการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต มีความเขาใจที่ตรงกันในกรอบแนวคิด ทิศทางการแกไขปญหาของนโยบาย มี

จิตสํานึกในการบูรณาการการทํางานรวมกัน และตระหนักในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ

เพ่ือใหการแกไขปญหาสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเปนเอกภาพ  

(3) เสริมสรางและพัฒนาเครือขายสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ และทุก

ภาคสวนที่เก่ียวของ โดยการใหภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน เครือขายสังคม

ออนไลน ทั้งในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนที่ และสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ประชาคมอาเซียน และโลก

มุสลิม เขามามีสวนรวมเปนเครือขายขยายผลจากนโยบายไปสูการปฏิบัติ มีชองทางรองเรียน ตรวจสอบ 

ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานของภาครัฐ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณเพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมดําเนินการแกไขปญหากับภาครัฐ พรอมไปกับการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ และการสื่อสาร

กับประชาชนในพ้ืนที่  
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2.5) ปจจัยความสําเร็จ  

(1) มีการใหความสําคัญในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึง กระบวนการพูดคุย 

เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต เปนวาระแหงชาติ โดยมีการสนับสนุนการดําเนินการจากรัฐบาล ทั้งใน

เรื่องกลไกการบริหาร แผนงาน/โครงการ และงบประมาณท่ีชัดเจนและตอเนื่อง เพื่อใหทุกภาคสวน ที่

เก่ียวของ มีความมั่นใจ มีเอกภาพทางความคิด ทิศทาง แนวทาง และการบริหารจัดการ พรอมผนึกกําลัง

รวมกัน ในการแกไขปญหาตามนโยบาย  

(2) ทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหการยอมรับ และมี

สวนรวมในการแกไขปญหาตามนโยบาย เพ่ือเปนหลักประกันในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ     

ในลักษณะของภาคีเครอืขาย ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติอยางกวางขวาง สอดคลอง

กับประเด็นปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย  

(3) มีการประยุกตใชงานการศึกษาวิจัยทางวิชาการประกอบการดําเนินการแกไขปญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตตามนโยบาย เพื่อเปนพลังสนับสนุนการจัดทํา การพัฒนา การประเมิน

นโยบาย และการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ท้ังในระดับยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาของศนูยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่การพัฒนาของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

(1) การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพื้นที่พิเศษ 

(2) การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข 

  (3) การสรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

   (4) การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร

ทองถ่ิน 

 (5) การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิ

มนุษยชน การอํานวยความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมายการสงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน

ในการแกไขปญหาความขัดแยงการเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 

   (6) การเสริมสรางความเชื่อมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลอง

กับศักยภาพของพ้ืนที่วิถีชีวิตและความตองการของประชาชน 

   (7) การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกา 

 (8) การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน 

 (9) การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ และการเตรียมความพรอม 

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนับเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน ความกาวหนาของการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนข้ึนอยูกับเงื่อนไขของผลสําเร็จในการนํา

สันติสุขกลับคืนสูพื้นท่ี นับตั้งแตป 2547 สถานการณความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใตสงผล

ใหเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินอันมิสามารถประเมินคาได ทั้งยังกอใหเกิดความหวาดระแวง
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ระหวางประชาชนตอรัฐ รวมทั้งความหวาดระแวงระหวางประชาชนตอประชาชน และมีผลกระทบอยาง

รุนแรงตอสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะระบบ

เศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส กลาวคือ เกิดภาวะ การ

ผลิตหดตัวเนื่องจากประชาชนไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ ผูประกอบการขาดความมั่นใจในการ

ลงทุน มีการเลิกกิจการหรือหยุดดําเนินกิจการอยางตอเนื่อง เกิดปญหาการวางงานสูง ซึ่งซ้ําเติมปญหา

ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที ่(สศช. 2550, 2554, 2556)  

ดูเหมือนวาทุกรัฐบาลมีความพยายามในการแกปญหาอยางเต็มที่และเรียนรูการแกปญหาทั้งมิติ

การทหาร การเมือง และงานพัฒนา สังเกตไดจากรัฐบาลทุมงบประมาณจํานวนกวา 2.0 แสนลานบาท

ในชวงป 2547 – 2557 (สํานักงบประมาณ 2557) และงบประมาณแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ระหวางป 2558-2560 กวา 6.9 หมื่นลานบาท (สํานักขาวอิศรา 2560) แมวาการ

ดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ของภาครัฐที่ผานมาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่คาดไว แตมีสวนสําคัญที่

สงผลตอการพยุงโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใตและสามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ

ความไมสงบที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไดพอสมควร (สศช., 2556)  

นอกจากนี้การติดหลมของความไมมั่นคงยังสงผลตอการไดรับโอกาสการพัฒนาแบบพิเศษจาก

รัฐบาล ดังเชนในป 2559 รัฐบาลไดเห็นชอบในหลักการโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” (ป 2560-2563) และแนวทางการดําเนินงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติเสนอที่มีวัตถุประสงคของโครงการเมืองตนแบบฯ เพ่ือพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดน

ภาคใตใหเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ ดวยการกระตุนใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการสราง

งาน สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยนํารองในพ้ืนท่ี

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ใหเปน

เมืองตนแบบ ซึ่งมีโครงการเมืองตนแบบฯ จํานวน ๖๓ โครงการ กรอบวงเงิน 5175.389 ลานบาท ผาน

การบูรณาการใหหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

คมนาคม กระทรวงพาณชิย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปนตน ชี้ใหเห็นวา รัฐบาลใหความสําคัญ

กับการพัฒนาควบคูไปกับการแกปญหาความมั่นคงในพื้นที ่
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5.4 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรรายจังหวัด 

 

5.4.1 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

ผลการศึกษาในสวนนี้นําเสนอผลการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนในชวง

ป 2557-2560 และ ป 2561-2564 เพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดในประเด็นวิสัยทัศน 

เปาหมาย และยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองและความ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีรายละเอียดดังนี ้(ตารางท่ี 5.1) 

1) วิสัยทัศนและเปาหมาย 

ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผานการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพารา การทองเที่ยว และการคาชายแดน ดังจะเห็นจากขอความวิสัยทัศน

ของยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557-2560 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ศูนยกลาง

การพัฒนายางพารา ฮาลาล และการทองเที่ยว สูอาเซียน” และ “เมืองยางพารา การคาชายแดน 

และการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อยางยั่งยืน” สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน ป 2561-2564 ขอความวิสัยทัศนของการพัฒนากลุมจังหวัดชี้ใหเห็นวา มุมมองฐานทรัพยากร 

(resource base views) ที่เปนความเชี่ยวชาญหลักและศักยภาพของความสามารถในการแขงขันถูกใช

เปนตัวกําหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด เมื่อ

พิจารณาทิศทางการพัฒนาที่สะทอนผานขอความวิสัยทัศนพบวา แผนพัฒนาที่ผานมายังคงใหความสําคัญ

กับการพัฒนาเศรษฐกิจยางพารา การทองเที่ยว และประตูสูอาเซียน อยางไรก็ตามในแผนพัฒนา ป 2561- 

2564 นั้นการพัฒนาอาหารฮาลาลถูกลดความสําคัญลงไป และใหความสําคัญกับการคาชายแดนและ

ความยั่งยืนของการพัฒนากลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน การปรับขอความวิสัยทศันดังกลาวยังสะทอนวา การกําหนด

แผนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไดคํานึงถึงนโยบายการพัฒนาในระดับภูมิภาคและประเทศที่ถูกกําหนดมา

จากรัฐบาลสวนกลางในชวงเวลาดังกลาว สําหรับขอสังเกตตอวิสัยทัศนของการพัฒนา คือ ดูเหมือนวา    

ทิศทางการพัฒนามุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยูบนเศรษฐกิจฐานแคบ ซึ่งมีความชัดเจน      

โดดเดน แตความหลากหลายของการพัฒนามีอยางจํากัด และยังขาดความเชื่อมโยงสูสั งคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การจัดทําแผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมิได

กลาวถึงปญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ที่ยังคงมีความรุนแรงและมีขอกังวลตอผลกระทบของความม่ันคงตอการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การละเลยประเด็นความม่ันคงในวิสัยทัศนของการพัฒนากลุมจังหวัด

ภาคใตชายแดน อาจจะเปนไปไดวา ประเด็นความมั่นคงในพ้ืนท่ีไดถูกแยกสวนออกไปสําหรับหนวยงาน

ความมั่นคงเทานั้น   

เม่ือพิจารณาเปาหมายโดยรวมของแผนพัฒนาท่ีผานมากลับพบวา เปาหมายของการพัฒนา

มุงเนนการเพ่ิมของระดับรายไดตอหัวประชากรเพียงอยางเดียว โดยในแผนพัฒนาฉบับลาสุดไดกําหนด

เปาหมายอัตราการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 2.5 ชี้ ใหเห็นวา เปาหมาย           
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ของการพัฒนาใหความสําคญักับการเติบโตทางเศรษฐกิจและยังขาดความครบถวน สมบูรณของเปาหมาย        

การพัฒนาอยางยั่งยืนที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

 

ตารางที่ 5.1 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 2557-2560 

และ ป 2561-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ. 2557-2560 

วิสัยทัศน 

ศูนยกลางการ พัฒนา

ยางพารา ฮาลาล และ

การทองเที่ยว สูอาเซียน 

เปาหมาย 

ป ร ะ ช า ช น มี ร า ย ไ ด

เพ่ิมขึ้น (รายไดประชากร

เฉลี่ยตอคนตอปเพ่ิมข้ึน) 

ยุทธศาสตร 

1. พัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา

ยางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และ

ชองทางการตลาดสินคายางพารา 

2. พัฒนา สิ น ค า แล ะบ ริ ก า ร ฮา ลา ล ให มี

มูลคาเพิ่มตามหวงโซอุปทานและสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 

3. ส ง เสริ มและพัฒนาการท อง เ ท่ีย ว เชิ ง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

4. พัฒนาการคา การลงทุน และทรัพยากร

มนุษยของกลุมจังหวัด เชื่อมโยงประชาคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน 

เมืองยางพารา การคา

ช า ย แ ด น  แ ล ะ ก า ร

ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชื่ อ ม โ ย ง

อาเซียน อยางยั่งยืน 

เปาหมาย 

ผลิตภัณฑมวลรวมของ

กลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดน (GRP) มี

มูลคาเพ่ิมเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร 

1 .  ส ง เสริมและพัฒนาการทอ ง เที่ ย ว เ ชิ ง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

2. สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงขาย

คมนาคม/ระบบโลจิสติกส  และวางระบบ

ปองกันสาธารณภัย 

3. พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคายางพารา 

และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 

 

2) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดในระหวาง ป 2557-2560 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร

จํานวน 4 ยุทธศาสตรหลัก และสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดในระหวาง ป 2561-2564     

แบงออกเปน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.2 ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร           
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มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับวิสัยทัศน ซึ่งแตละยุทธศาสตรไดกําหนดเปาประสงค กลยุทธ             

ในการพัฒนา ตัวชี้วัด และคาเปาหมายรายป ประเด็นยุทธศาสตรถูกกําหนดโดยวิสัยทัศนของการพัฒนา

ในแตละแผนยุทธศาสตร เมื่อพิจารณาประเด็นยุทธศาสตรของแผนการพัฒนาที่ผานมาพบวา โครงสราง

ของประเด็นยุทธศาสตรหลักที่แผนยุทธศาสตรทั้งสองมีความใกลเคียงกัน โดยประเด็นยุทธศาสตรมุงเนน 

(1) การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (2) การทองเที่ยว และ (3) การคา การลงทุน และการพัฒนาระบบ           

โลจิสติกส ยกเวนประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ที่เก่ียวของกับการพัฒนาสินคาและบริการฮาลาล “พัฒนาสินคา

และบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่มตามหวงโซอุปทานและสอดคลองกับความตองการของตลาด” ไมได

ปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดในระหวาง ป 2561-2564 นอกจากนี้ในแตละประเด็น

ยุทธศาสตรมีการปรับปรุงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธดําเนินการที่มีความชัดเจน และมีความ

เปนไปไดในเชิงปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นอาจจะไมครอบคลุม 

มีความทาทายคอนขางนอย และอาจจะไมสะทอนผลสําเร็จของการพัฒนาอยางยั่งยืน  

3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เทานั้น ทําใหอาจจะกลาวในเบื้องตนวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป เฉพาะบางประเด็น นั่นคือ ความม่ังคั่ง โดยเฉพาะใน

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเทานั้น  

 

 5.4.2 ยุทธศาสตรรายจังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

ผลวิเคราะหยุทธศาสตรรายจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย แผนการพัฒนาจังหวัดสงขลา 

สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดในประเด็น

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองและความ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีรายละเอียดดังนี ้

 

1) ผลวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา 

ผลการศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา ในชวงป 2557-2560 และป 2561-2564 

เพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับ

ยทุธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงานจังหวัดสงขลา, 2556, 2560) มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 5.2) 

1.1) วิสัยทัศนและเปาหมาย 

 ดวยโครงสรางและลักษณะของจังหวัดสงขลาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

การคาการลงทุน รวมถึงการเปนพ้ืนที่สําคัญในแงของการบริหารราชการแผนดิน สงผลใหการกําหนดแผน

ยุทธศาสตรของจังหวัดสงขลา ตองครอบคลุมทุกดาน ดังเชน ในชวงป 2557-2560 ไดกําหนดวิสัยทัศนใน

การพัฒนาวา “สงขลา ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคใต สิ่งแวดลอมยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพ” และชวงป 

2560-2564 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาวา “สงขลา ศนูยกลางเศรษฐกิจภาคใต ประชาชนมีคุณภาพ 
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สิ่งแวดลอมยั่งยืน” โดยมีเปาหมายการพัฒนาครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจทั้งภายในพื้นที่ และการพัฒนา

เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงสูภายนอก เชน การคาชายแดนการขนสงและโลจิสติกส เชน การพัฒนาศูนยกระจาย

คอนเทนเนอร (Inland Container Depot :ICD) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สงเสริมการทองเที่ยว

จากทรัพยากรและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ประกอบ

กับโอกาสจากการเปนศูนยกลางทางการศึกษาทุกระดับของสงขลา ทําใหจังหวัดกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาศูนยกลางทางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม การคา การลงทุน และการทองเที่ยวท่ีสมบูรณแบบ 

 สําหรับดานสิ่งแวดลอมนั้น พบวา สงขลาเปนพ้ืนที่ท่ีมีความหนาแนนของประชากรและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ จึงสงผลตอความเสื่อมโทรมในดานตางๆ และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนพลังงาน แนวคิด 

Green City จึงถูกหยิบยกข้ึนมาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน 

สําหรับวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาดานสังคมหรือคุณภาพของประชาชนนั้น พบวาหากเทียบกับ

คาเฉลี่ยของประเทศ ประชาชนในจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตและการเขาถึงบริการตางๆ ของรัฐที่ดีกวา 

แตอยางไรก็ตาม จําเปนตองมีการวางแผนเพ่ือการพัฒนาอยางทั่วถึง การเพ่ิมรายไดตอหัว การลดอัตรา

การวางงานและหนี้สินครัวเรือน ตลอดจนการพยายามที่จะแกปญหาสังคม ปญหาคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะปญหาจากรากฐานระดับครอบครัวและปญหาเยาวชน  

ในการพัฒนาทุกๆ ดานนั้น จําเปนตองอาศัยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ที่จังหวัดสงขลาตองให

ความสําคัญในการกําหนดทิศทางและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน เชน การสรางทาเรือน้ําลึก ระยะที่ 2 

(สิงหนคร) การสรางทางทางหลวงพิเศษเชื่อมหาดใหญ – ชายแดนมาเลเซีย การสรางระบบรถไฟรางคู 

พัฒนาเสนทางเดินทางทางอากาศสูตางประเทศ ซึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561-

2564 ไดใหความสําคัญในประเด็นดังกลาวมากข้ึน ท้ังนี้มิใชแคเพียงประโยชนตอจังหวัดสงขลาเทานั้น 

หากแตกอใหเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดวย โครงการเหลานี้ไดรับการสนับสนุนทั้งจากองคกร

ระหวางประเทศ เชน ADB ความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทําใหสงขลา

มีศักยภาพในการเปนเมืองที่มีสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนควบคูกับการเปนสังคมแหงคุณภาพในทุกดาน อาจจะ

กลาวไดวา วิสัยทัศนของจังหวัดสงขลาไดสะทอนศักยภาพในการเปนศูนยกลางการพัฒนาของภาคใตและ

กลุมจังหวัดชายแดนภายใตความหลากหลายของฐานทรัพยากร ศักยภาพความไดเปรียบในการแขงขัน 

และเงื่อนไขของสภาพแวดลอมในพื้นที่ท่ีมีความเปนประตูสูสากล ประเด็นดังกลาวไดถูกนํามาใชเปนปจจัย

กําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิเคราะหศกัยภาพของจังหวัดสงขลา  

 เปาหมายของการพัฒนามีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด โดยแผนยุทธศาสตรที่ผานมา

และที่จะกาวไปในอีก 4 ปขางหนาแบงเปาหมายการพัฒนาออกเปน 3 มิติคือ ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

และสังคม ความมั่นคง การบริหารราชการอยางมีธรรมาภิบาล โดยดานเศรษฐกิจเนนการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน และการเชื่อมโยงการคาชายแดน การเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และสงเสริม

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายไดในทุกๆ สาขาเศรษฐกิจ ในดานสิ่งแวดลอมเนนการมีสวนรวมและการ

รักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ในดานสังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพมนุษย รวมกับการดูแล

ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
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ตารางที่ 5.2 วิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา ป 2557-2560 และป 2561-

2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557-2560 
วิสัยทัศน 
“สงขลา ศูนยกลางเศรษฐกิจ
ภ า ค ใ ต  สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ยั่ ง ยื น 
ประชาชนมีคุณภาพ” 

เปาหมาย 
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยาง

มีเสถียรภาพ 
2. ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา 

การลงทุน การทองเที่ยวและบริการ 
2. เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสินของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชี วิ ต ขอ งประชาชนบน

ฐานความรูและพหุวัฒนธรรม 
4. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 
5. พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561-2564 
วิสัยทัศน 
สงขลา ศูนยกลางเศรษฐกิจ
ภาคใต ประชาชนม ี
คุณภาพ สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

เปาหมาย 
1.เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ 
2. ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การ

ลงทุน การทองเท่ียวและบริการ โลจิสติกสและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู
และพหุวัฒนธรรม 

3. อนุ รั กษ และฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

4. เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 

 

1.2) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

จากวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาของจังหวัดสงขลาดังท่ีกลาวมาขางตน จึงมาสูการกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับความมั่นคง ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ความมั่งคั่ง 

เพ่ือรักษาศักยภาพในการเปนศนูยกลางทางเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาตอยอดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ตลอดจนการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดลอมและสังคม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยจากการ

ทบทวนพันธกิจของการพัฒนาท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ในป 2560 พบวา พันธกิจของ

จังหวัดสงขลา กําหนดไว 4 พันธกิจสําคัญ (1) พัฒนาเศรษฐกิจการคา การทองเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตร 

เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจภาคใต (2) พัฒนาสงขลาใหประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย (3) 

พัฒนาสงขลาให เปนสั งคมแห งการเรียนรูตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ และ (4) จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการผลิตและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา แตหากตองกําหนดความชัดเจนในสวนของประเด็น

ยุทธศาสตร การพัฒนาที่สงเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาตอยอดบน

ฐานนวัตกรรมและองคความรู ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวโดยเชื่อมโยงแหลง
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ทองเที่ยวและกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและที่สําคัญคือ การสงเสริมการลงทุนที่กอใหเกิดการจางงาน

และการกระจายรายไดภายในชุมชน และภายในจังหวัด สําหรับประเด็นยุทธศาสตรเรื่องการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน ควรถูกพิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในมิติตางๆ 

นอกจากนี้ยุทธศาสตรการสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน เปนอีกประเด็นที่จังหวัดตองใหความสําคัญ 

1.3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

ในภาพรวมทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา ท้ังจากวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ พบวา 

ถึงแมวาทางจังหวัดจะพยายามกําหนดใหครอบคลุมทุกมิติของความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม และตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ โดยเฉพาะในดานการเชื่อมโยงสู

เศรษฐกิจนอกประเทศ การพัฒนาสรางรายไดจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเชื่อมโยงกับภาคเกษตรบนฐาน

ความพรอมดานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งรายละเอียดเชิงลึกของประเด็นยุทธศาสตรและกลไกการ

ดําเนินงานตองการการศึกษาเพ่ือใหมีความชัดเจนตอไป 

 

2) ผลวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดสตูล 

ผลการศึกษาในสวนนี้นําเสนอผลการวิเคราะหแผนพัฒนาจังหวัดสตูลในชวงป 2557 - 2560 และ

ป 2561-2564 ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูลในประเด็น วิสัยทัศน เปาหมาย 

และยุทธศาสตรของจังหวัดสตูล รวมท้ังชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป (สํานักงานจังหวัดสตูล, 2558, 2559) มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 5.3) 

2.1) วิสัยทัศนและเปาหมาย 

 แผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2557-2560 ไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัดสตูล กลาววา “เมือง

ทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจม่ังคั่ง สังคมนาอยู ประตูสูอาเซียน” สําหรับในแผน

ยุทธศาสตรตอมาป 2561-2564 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก 

เศรษฐกจิม่ันคง สังคมนาอยู ประตูสูอาเซียน” โดยไดใหคํานิยามวิสัยทัศนดังนี ้

  (1) “ทองเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ“ หรือ “เมืองทองเที่ยวเชิงนิ เวศ” คือ                        

การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ เอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่

เก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เก่ียวของ ภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน ประกอบดวย 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา การ

ทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทองเท่ียวเพ่ือคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

ซึ่งจังหวัดสตูล ไดประกาศเปนอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณี

สตูล (Satun Geopark) เพ่ือผลักดันไปสูระดับประเทศในป 2558 และเปนอุทยานธรณีระดับโลก (Global 

Geopark) ภายใน ป 2561  

  (2) เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Prosperity) คือ เศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณคาและมูลคาศักยภาพในทองถ่ิน และเห็นถึงโอกาสของ
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การขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต สูการเปนจังหวัดที่ประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพ       

ความเปนอยูของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (3) สังคมนาอยู  คือ การท่ีประชาชนไดรับบริการของรัฐดานสุขภาพอยางทั่วถึง 

การศกึษาผานเกณฑมาตรฐาน แรงงานไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสมีรายได 

ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน โดยมีการสรางภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 

  (4) ประตูสูอาเซียน คือ การเปดเสนทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสูประเทศใน                 

อนุภูมิภาคอาเซียนตอนใต เนื่องจากสตูลมีจุดแข็งดานภูมิศาสตรของการเปนหนึ่งในพ้ืนที่รอยตอระหวาง

ประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถใชเดินทางเชื่อมตอไปสิงคโปรและอินโดนีเซียได เมื่อเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) สตูลจะกลายเปนอีกหนึ่งชองทางที่สําคัญของ

ไทยในการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจสามฝาย (Indonesia – Malaysia – Thailand 

Growth Triangle : IMT – GT) และเสนทางดังกลาวนี้ มีศกัยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสูพมาและจีน

ตอไปได สิ่งเหลานี้จะเปนโอกาสในการสรางความสัมพันธดานตางๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ใหกับจังหวัดสตูลและประเทศไทยไดอยางมีนัยสําคัญ 

 จากขอความขางตน ชี้ใหเห็นวา จังหวัดสตูลยังคงมีวิสัยทัศนของการพัฒนาในทิศทางเดิมซึ่งเปน

การพัฒนาที่เนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตที่มีคุณคาและมูลคา

ศักยภาพในทองถ่ิน เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มากกวาการเรงกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับคุณภาพความเปนอยูของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนไดรับ

บริการของรัฐอยางทั่วถึง สรางภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยอาศัยการมีสวนรวม

ของชุมชน  

   อีกทั้งยังพยายามแสวงโอกาสจากจุดแข็งดานภูมิศาสตรของการเปนพื้นที่รอยตอพื้นที่หนึ่ง

ระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่ งสามารถเดินทางเชื่อมตอไปสิงคโปร  และอินโดนี เซียได                     

ซึ่งเสนทางนี้มีศักยภาพที่จะขยายการเชื่อมโยงไปสูพมาและจีนตอไปได  

 เปาหมายของการพัฒนามีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด โดยแผนยุทธศาสตรของ 2 

ชวงที่ผานมา มีเปาหมายการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 มิติ คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ และดานคุณภาพชีวิตทีดี ท้ังสังคมและสิ่งแวดลอมของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 5.4      

โดยดานเศรษฐกิจเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจผานมิติของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหได

มาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการคาชายแดน เพ่ือเพิ่มคุณคา

และมูลคาใหกับสินคาการเกษตร ประมง และภูมิปญญา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม 

การขนสงและโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน ควบคูไปกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน และยังคงใหความสําคัญกับการ

เสริมสรางความม่ันคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง เพ่ือให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่  5.3 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล ป  2557-2560 และ                     

ป 2561-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตลู ป 2557-2560 
วิสัยทัศน 
“เมือง
ทองเที่ยว
อุทยานธรณี
โลกเชิงนิเวศ 
เศรษฐกิจมั่ง
คั่ง สังคมนา
อยู ประตสูู
อาเซียน” 

เปาหมาย 
1. เศรษฐกิจจังหวัดสตูล มีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่อง  
2. เปนแหลงทองเท่ียวอุทยาน

ธ ร ณี เ ชิ ง นิ เ ว ศ ที่ ไ ด
มาตรฐานสากล  

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สั ง ค ม มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี
สิ่งแวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาการทองเที่ยวอุทยานธรณีโลก (Global Geopark) 

เชิงนิเวศใหไดมาตรฐานและยั่งยืน เสริมสรางความยั่งยืน
ทางดานเศรษฐกิจจังหวัด 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และการ
ทองเที่ยว 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปญหายาเสพติด
อยางยั่งยืน 

4.พัฒนาเสนทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูอาเซียน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตลู พ.ศ. 2561-2564 
วิสัยทัศน 
“เมือง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ อุทยาน
ธรณีโลก 
เศรษฐกิจ
มั่นคง สังคม
นาอยู ประตสูู
อาเซียน” 

เปาหมาย 
1. เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จั ง ห วั ดมี ก า ร

ขย ายตั ว  มู ลค า ภ าคก า ร
ทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน  

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีสันติสุข และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาอุทยานธรณีโลก(Global Geopark) และการ

ทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสากล 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และ

การคาชายแดน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาสินคาการเกษตร 
ประมง และภูมิปญญา 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนสง
และโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดและเชื่อมโยงสู
อาเซียน 

4. การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการอยางยั่งยืน 

 

2.2) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดสตูล ป 2557-2560 ไดแบงออกเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ในขณะที่แผน

ยุทธศาสตรป 2561-2564 แบงออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.4 

ประเด็นยุทธศาสตรถูกกําหนดใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนา  เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 

2 แผน พบวา ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 2 แผนมีทิศทางเดียวกัน โดยแผนยุทธศาสตรป 2561-2564 สําหรับ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยังเนนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานสากล แตไดลดประเด็น

เรื่องของการพัฒนาอุทยานโลกอยางยั่งยืนและเสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพ่ือนําไป

กําหนดเปนอีกประเด็นยุทธศาสตร คือ “ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน” เนื่องจากเศรษฐกิจของจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไดโดย

อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐาน สําหรับยุทธศาสตรที่ 2 มีการเพ่ิมเติมจากยุทธศาสตรที่ 

2 ใน แผนยุทธศาสตรป 2557-2560 โดยการใหรายละเอียดเพ่ิมเติมถึงแนวทางในการเพ่ิมคุณคาและ
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มูลคาของสินคาเกษตรและภูมิปญญา โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การบริการ และ

การคาชายแดน จะเห็นไดวาในแผนยุทธศาสตรป 2561-2564 ใหความสําคัญกับภาคบริการและภาค

การคาชายแดน เนื่องจากจังหวัดมีจุดแข็งในเรื่องของทรัพยากรดานการทองเที่ยว และที่ตั้งทางภูมิศาสตร

ซึ่งมีศักยภาพในการเปนประตูเชื่อมตามกรอบโครงการความรวมมือ IMT-GT จึงไดนําจุดแข็งมากําหนด

ทิศทางในการพัฒนาจังหวัด สวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว ถูก

นําไปกําหนดประเด็นยุทธศาสตรใหม คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ดังที่ไดกลาวมาแลว จากจุดแข็งเรื่อง

ที่ตั้ง ทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ี 3 อยางชัดเจนเพ่ือใชประโยชนจากจุดแข็ง โดยการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน ระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกส เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดระหวางประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 นอกจากจะคงเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไว ยังใหความสําคัญเรื่อง

การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข และสวัสดิการสังคมอีกดวย 

เ ม่ือพิจารณาประเด็นยุ ทธศาสตร ของแผนการพัฒนาล าสุด  5 ยุทธศาสตร  พบว า                             

สามยุทธศาสตรแรกมุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคทองเที่ยว การเกษตร และการเปนศูนยกลาง

ในการเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน อยางไรก็ตาม การท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการ

ทองเที่ยวเปนหลัก จังหวัดควรจะตองมีความพรอมทั้งในเรื่องบุคลากรดานการทองเที่ยว โครงสราง

พ้ืนฐานที่จําเปน เปนตน เพื่อใหพรอมสําหรับการแขงขันดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวที่มีแนวโนมการ

แขงขันท่ีรุนแรงข้ึน  

นอกจากนี้ แตละยุทธศาสตรมีการกําหนดกลยุทธและการวัดผล (ตัวชี้วัด) สําหรับยุทธศาสตรที่ 1 

คือ จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑสากล และรอยละของรายไดเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนจากการ

ทองเที่ยว ยุทธศาสตรที่ 2 คือ รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นจากภาคเกษตร แปรรูป การบริการ การคาชายแดน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ความพึงพอใจของประชาชนและนักทองเที่ยวตอการใชเสนทางคมนาคม โลจิสติกสของ

จังหวัด และจํานวนเสนทางคมนาคมที่พัฒนาใหเชื่อมโยงกับแหลงการคาชายแดนและแหลงทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบไปดวยหลายตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดเพ่ือวัดการเขาถึงสวัสดิการสังคมวาเขาถึง

หรือไม แตยังไมมีตัวชี้วัดที่สะทอนใหเห็นวา การเขาถึงนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม และตัวชี้วัดที่เก่ียวกับ

รอยละของชุมชน/หมูบานเปาหมายท่ีผานเกณฑชุมชน/หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ในการประเมินควรมี

การกําหนดเกณฑที่สะทอนถึงการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงไดจริง ยุทธศาสตรที่ 5 ตัวชี้วัดเนนไปที่

การวัดในเชิงปริมาณ เชน จํานวนพื้นท่ีปาที่ไดรับการปลูกทดแทน จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือการ

บริโภค แตยังขาดตัวชี้วัดที่สะทอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ  

และประเด็นการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมของชุมชน ควรมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมมากกวาการพิจารณาแค

ปริมาณขยะ เนื่องจากชุมชนควรมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมภายในชุมชนในเรื่องอ่ืนๆ ดวย กลาวโดย

สรุป ตัวชี้วัดและคาเปาหมายในแตละยุทธศาสตรในบางประเด็นควรตองพิจารณาถึงความครบถวน ความ

เหมาะสม และระดับคาที่วัดอาจจะไมสะทอนผลสําเร็จของการพัฒนา 
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2.3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสตูลเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศนและยุทธศาสตร พบวา มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยยุทธศาสตรที่ 1, 2 และ 3 ของจังหวัดสตูลสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน นอกจากนี้กลยุทธบางกลยุทธในยุทธศาสตรที่ 4 ไดสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส ความ

เสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คือ กลยุทธสงเสริมการ

จัดระบบ ความสงบเรียบรอยในชุมชน/หมูบานและสังคม นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่ 5 ยังสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติในดานการเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ดี จังหวัดสตูลยังขาดการกําหนดยุทธศาสตรโดยเฉพาะบริบทท่ีเก่ียวของกับเรื่องการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ถึงแม

เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนแลว สตูลเปนจังหวัดที่ไมมีปญหาความสงบ 

ไมมีการกอการราย แตทางจังหวัดก็ควรใหความสําคัญในเรื่องของการปองกันหรือการเตรียมความพรอม

เพ่ือรับมือ รวมไปถึงการเตรียมการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งในดานความ

มั่นคงที่จังหวัดควรใหความสําคัญคือ เรื่องการขจัดคอรรัปชั่น ซึ่งประเด็นนี้จะไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ แมวาจังหวัดมีการกําหนดกลยุทธการยกระดับ

มาตรฐานการบริการของภาครัฐ แตควรใหความสําคัญกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลกรภาครัฐไปพรอมกันดวย 

 

3) ผลวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

 ผลการศึกษาในสวนนี้ นําเสนอผลการวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานีใน 3 ชวง

ดวยกัน ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดป 2557-2560 และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดป 

2561-2564 จากการทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดปตตานี รวมท้ังชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองและ

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงานจังหวัดปตตานี, 2556, 2559) มีรายละเอียดดังนี้ 

(ตารางท่ี 5.4) 

 3.1) วิสัยทัศนและเปาหมาย  

 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ป 2557-2560 กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัด

ปตตานีเปน “แหลงผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑฮาลาลท่ีมีคุณภาพ บนพื้นฐานความม่ันคงในการ

ดํารงชีวิต” ซึ่งในการวางวิสัยทัศนและเปาหมายในครั้งนั้น จังหวัดปตตานีใหความสําคัญกับการนําความ

หลากหลายทางดานวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ มุมมองตางๆ ผสมผสาน เชื่อมโยง 

กอใหเกิดมิติในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี โดยมุงเนนความ

สมดุลและความพอเพียง และผลักดันใหปตตานีเปนแหลงผลิตผลผลิตทางเกษตร ผลิตภัณฑฮาลาล ภายใต

การดํารงชีวิตอยางมั่นคงและยั่งยืน ตอมาในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ป 2561 - 2564 

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดปตตานี ยังคงเปนไปในทิศทางเดิม โดยไดกําหนดใหจังหวัดปตตานี เปน “เมือง
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เกษตรอตุสาหกรรมและผลิตภัณฑ ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสันติสุข” ซึ่ง

แสดงใหความตอเนื่องของการพัฒนาของจังหวัดปตตานีที่มุงเนนการพัฒนาโดยมีภาคการเกษตรเปน

รากฐานที่สําคัญ ตลอดจนคํานึงถึงลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมในทองที ่

 จากยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี ป 2561-2564 จะเห็นไดวา วิสัยทัศนของการ

พัฒนาของจังหวดัอยูในทิศทางเดิม ประกอบดวยการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ท่ีตองการเสริมสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในฐานะ เมืองเกษตรอุตสาหกรรม โดยสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและ

บริการ โดยการเชื่อมโยงภาคเกษตร ทั้งการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและประมงของผูประกอบการทั้งในระดับ

ครัวเรือน แปลงยอย แปลงใหญและวิสาหกิจชุมชน กับภาคอุตสาหกรรมที่เขมแข็งในจังหวัดทั้ง 4 กลุม 

ไดแก อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตวและอุตสาหกรรมยางพารา 

เพ่ือใหไดสินคาที่มีคุณภาพ ดวยการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งไดมาตรฐานสงออกที่สามารถ

เชื่อมโยงสูการคาและบริการในระดับนานาชาติได ตลอดจนอาศัยจุดเดนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ โดยการนํา

วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามมาใชเปนธงนํา (Flagship) ในการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพของ

ประเทศ ตลอดจนการนําหลักคิดของศาสนาอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน เชน อาหารเจ ของคนเชื้อสาย

จีน มาใชพัฒนาผลิตภัณฑอันมีรากฐานจากการใชแนวคิดจากความเปนพหุวัฒนธรรมของสังคมเปนกรอบ

อางอิงในการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชนทองถิ่นของตนอยางพอเพียง 

ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย โดยกําหนดใหสินคาและบริการของฮาลาลเปนผลผลิตหลัก 

(Major Product) ในการเจาะตลาดเกาและสรางตลาดใหมที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ (Niche Market) 

ซึ่งผลิตภัณฑฮาลาลประกอบดวย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแตงกาย 

เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสูการเปนแหลงผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล เปนผลิตภัณฑตราสัญลักษณของจังหวัดที่สรางงาน สรางรายไดแกจังหวัด 

 นอกจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ยังคํานึงถึงการ

พัฒนาดานสังคม โดยมุงเนนใหเปน สังคมพหุวฒันธรรมที่สันติสุข อันหมายถึงสังคมที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมทั้งมลายู ไทย และจีน เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความม่ันคงใน

อาชีพและรายได มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง รวมทั้งครอบครัวมีความอบอุน จังหวัดปตตานีเปนเมืองแหงการ

เรียนรูมาแตครั้งอดีต ปตตานีจึงมีโอกาสในการพัฒนาใหเปนเมืองการศึกษาที่มีศักยภาพทางดานเทคโนโล

ยีสารสนเทศ สอดรับกับการพัฒนาเยาวชน ประชาชนใหมีคุณภาพและมีทักษะสากล อันเปนการสราง

ความพรอมใหกับจังหวัดปตตานีในการเขาสูสังคมดิจิตอล การเปนสังคมสันติสุข ยอมหมายถึง การมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาอยางเขาใจ เขาถึงประชาชน อันนําไปสูการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืน การ

เขาถึงบริการทุกระดับของรัฐที่มีคุณภาพ การมีเสรีภาพในการแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของตนเอง มีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมือง สอดรับกับความเขมแข็งของศาสนา เพื่อให

ประชาชนมีหลักในการดําเนินชีวิต บนฐานของพหุวัฒนธรรม มีระบบงานทางดานความมั่นคงที่ทันสมัย 

ไดรับการยอมรับ ความเชื่อมั่นและไววางใจจากประชาชน เพ่ือใหภัยคุกคามลดลง และหมดไปในที่สุด 
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ตารางที่ 5.4 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี ป 2557-2560 และ ป 2561-

2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี พ.ศ. 2557-2560 
วิสัยทัศน 
แหลงผลผลิต
การเกษตร และ
ผลิตภณัฑฮาลาล 
ที่มีคุณภาพ บน
พ้ืนฐานความมั่นคง
ในการดํารงชีวิต 

เปาหมาย 
1. ผลิตภัณฑฮาลาลของจังหวัดที่มีคุณภาพในระดับ

สินคาสงออก เปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศมีมูลคาผลิตภัณฑฮาลาลไมนอยกวา 
2,500 ลานบาท 

2. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึนไมต่ํากวารอยละ 4.6 
และ 2.8 

3. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดปตตานีเฉลี่ยตอจํานวน
ประชากรไมนอยกวา 85,648 บาทตอคนตอป 

4. ชุมชนสามารถลดจํานวนเหตุการณความไมสงบที่
มีผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสินไดไมนอยกวา
รอยละ 80 ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด 

5.  คาเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ปตตานีท้ัง 12 มิติของการประเมินจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไม
นอยกวารอยละ 85 

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมและพัฒนาแหลงผลผลติ

ทางการเกษตร ใหมีคณุภาพ
มาตรฐานสงออก  

2. สรางมลูคาเพ่ิมและขยายชองทาง
การตลาดผลิตภณัฑฮาลาลและ
สินคาแปรรูปจากการเกษตร  

3. สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ของประชาชน สังคม และสราง
ความเช่ือมั่นที่มีตอรัฐ 

4. พัฒนาชุมชนและทองถ่ินใหนาอยู 
เปนแหลงสรางงาน สรางรายไดแก
ชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี พ.ศ. 2561-2564 
วิสัยทัศน 
เมืองเกษตร
อุตสาหกรรมและ
ผลิตภณัฑฮาลาล 
คุณภาพของ
ประเทศ เปนสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีสันติ
สุข 

เปาหมาย 
1. เศรษฐกิจจังหวัดปตตานีเติบโตอยางตอเนื่อง มี

ความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยมีเครื่องช้ีวัด 
ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 ตอป และรายไดตอหัวของประชากร
เพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 3.13 ตอป 

2. ปตตานีมีความสันติสุขเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยมีเครื่องชี้วัดประกอบดวย รอยละ
ของเหตุการณความไมสงบที่ลดลง ซึ่งมีเปาหมาย
ใหลดลงเหลือรอยละ 40 ในป 2564 และรอยละ
ของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลง ซึ่งมี
เปาหมายใหลดลงเหลือรอยละ 28 ในป 2564 

ยุทธศาสตร 
1. การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง 

จ าก ฐาน เ กษต ร อุต ส าหกร รม 
ผลิตภัณฑฮาลาล การคา การบริการ 
และการทองเที่ยว 

2. การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
อยางยั่งยืน 

3. การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการเช่ือมโยง
เมืองสูนานาชาต ิ

 

3.2) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานีท้ัง 2 ระยะดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.5 นั้น มี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีใกลเคียงกัน เชนเดียวกับวิสัยทัศนของจังหวัดในแผนยุทธศาสตรฉบับปจจุบัน ท่ีมี

เนื้อหาไมแตกตางไปจากวิสัยทัศนในแผนยุทธศาสตรฉบับกอนหนามากนัก แตไดปรับปรุงใหกระชับและ

ชัดเจนยิ่งข้ึน  
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แผนยุทธศาสตรฉบับปจจุบัน ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 วาดวยการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ตองการ 

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมีรากฐานจากเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑฮาลาล การคา 

การบริการและการทองเที่ยว โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางความเขมแข็ง

ของทรัพยากรมนุษย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาชองทางการตลาดของสินคาและบริการ 

โดยเฉพาะการทองเที่ยว เพ่ือใหสอดคลองกับจุดเดนของจังหวัดปตตานีที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ มีศักยภาพทางการเกษตร ซึ่งมีโอกาสพัฒนาตอยอดไปไดอีกมาก  

ในขณะประ เด็ นยุ ทธศาส ตร ท่ี  2 ว า ด วย  การพัฒนาสั งคม  ชุ มชนที่ น า อ ยู  และ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน เพื่อใหการพัฒนาจังหวัดปตตานี โดยคํานึงถึงขอดอยของ

จังหวัดปตตานีในคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้ง

ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข การเสริมสรางศกัยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเอง

ได ตลอดจนการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม อันเปนรากฐานที่สําคัญของการเกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร     

ฮาลาล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สวนประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนยุทธศาสตรฉบับปจจุบันวาดวย การเสริมสรางความมั่นคง 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ ซึ่งเปนการเสริมสรางความมั่นคงทั้งในทาง

เศรษฐกิจและสังคม ลดอุปสรรคในการพัฒนาโดยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปองกันปราบปรามและการเฝาระวังภัยคุกคาม และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาจังหวัดปตตานี โดยการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนๆ ตลอดจนอาเซียน และนานาชาติ การปรับ

สภาพแวดลอม เพ่ือใหเกิดภูมิทัศนใหม ยกระดับการใหบริการประชาชน และพัฒนาเมือง สูสังคมที่เปน

สากลและมีความทันสมัย 

แผนยุทธศาสตร ป 2561-2564 แบงเปาหมายการพัฒนาออกเปน 2 มิติ คือ มิติดานเศรษฐกิจท่ี

ตองการใหระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรเพ่ิมข้ึน อีกมิติ

หนึ่งคอื มิติดานสังคม ที่ตองการใหประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงมากข้ึน ดังแสดงใน

ตารางที่ 5.5  ซึ่งเห็นไดวา เปาหมายการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ มีความกระชับ เปนรูปธรรม และ

มีเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้การอาศัยสถิติที่จัดทําจากสวนกลางเปนเกณฑชี้วัด ซึ่งไดแก สถิติ

ผลิตภัณฑจังหวัดและรายไดตอหัวประชากร ทําใหมีเครื่องชี้วัดการพัฒนาความเปนรูปธรรมมากขึ้น และ

สามารถใชเปรียบเทียบไดกับจังหวัดอ่ืนๆ อยางไรก็ตามการใชสถิติดังกลาวโดยเฉพาะสถิติผลิตภัณฑ

จังหวัดนั้น ไมครอบคลุมภาคการผลิตที่ไมเปนทางการหรือเศรษฐกิจนอกระบบ นอกจากนี้การใช

ผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอจํานวนประชากรในแผนยุทธศาสตรฉบับปจจุบันนั้น สะทอนเพียงการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม แตไมสะทอนการกระจายไดของประชากรและปญหาความยากจนใน

พ้ืนที่  

3.3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

ประเด็นปญหาทาทายท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหเกิดความไม

แนนอนและความผันผวนอันเปนอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็เปนโอกาสในการเพ่ิมชองทาง
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การตลาดของสินคาและบริการ ความมั่นคงอันเปนผลจากปจจัยการเมืองภายในประเทศ และการเมือง

ระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทยที่สงผลกระทบตอความมั่นคง

ทางอาหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปญหาโครงสรางประชากร และผลิตภาพการผลิตต่ํา 

ที่สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและการจางงานในระบบเศรษฐกิจ 

จากความทาทายขางตน ยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี ป 2561-2564 นั้น ไดเนนย้ํา (1) การเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของภาคผลิต ทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรม โดยใหความสําคัญกับสินคา

เกษตรแปรรูป และสินคาฮาลาล สอดรับกับความทาทายในระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาชองทางการตลาด

ใหม เพ่ือเพิ่มรายไดใหกับประชาชน เทาทันการเปลี่ยนแปลงทามกลางกระแสโลกาภิวัตน (2) การสราง

ความมั่นคงในชีวิตของประชาชน ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอภาครัฐ ซึ่งสงผลตอการประสานความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและประชาชนในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหสามารถเผชิญตอความไมแนนอนในระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง (3) การพัฒนาทองถ่ินใหนาอยู เปนแหลงสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน คํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรจังหวัดปตตานีที่เนนสงเสริมสินคาเพ่ือการพาณิชย เพื่อกระตุนการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญนั้น ยังใหความสําคัญตอการผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนทองถิ่นของ

ตนอยางพอเพียง การสงเสริมประชาชนใหเพ่ิมสัดสวนการบริโภคสินคาที่ผลิตไดเองในทองถ่ิน สงผลตอ

เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัด ทําใหเกิดการกระจายรายได การจางงานมากข้ึน ตลอดจน

ลดปญหาความยากจน อันเปนไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ เนน 

“ม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

 

4) ผลวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดยะลา 

ผลการศึกษาในสวนนี้นําเสนอผลการวิเคราะหแผนยุทธศาสตรจังหวัดยะลา ในชวงป 2557 – 

2560 และ ป 2561-2564 เพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาจังหวัดยะลารวมทั้งชี้ใหเห็นถึงความสอดคลอง

และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (สํานักงานจังหวัดยะลา, 2556, 2560) รายละเอียดดังนี้ 

(ตารางท่ี 5.5) 

4.1) วิสัยทัศนและเปาหมาย 

 แผนยุทธศาสตรจังหวัดยะลา ป 2557-2560 ไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัดยะลา กลาววา 

“ยะลานาอยู  เชิดชูสันติสุข  รุกทันอาเซียน” โดยไดใหขยายความเพ่ิมเติมตอไปวา “การนํายะลามุงไปสู

เมืองท่ีนาอยู ประชาชนมีความสุข มีอาชีพ มีรายไดที่ม่ันคง ประชาชนไดรับการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีอาชีพ

ที่มั่นคง มีสุขภาพดีอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สราง

ความตระหนักรู ใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองและเหมาะสมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการ

ดําเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพรอมของจังหวัดยะลาสูการเปนประชาคมอาเซียนตอสาธารณชน ทั้ง

ในประเทศและระหวางประทศ สนับสนุนการเตรียมความพรอมของหนวยงานตางๆ เพื่อเขาสูการเปน
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ประชาคมอาเซียน รวมทั้งบูรณาการแผนดําเนินงานการเชื่อมโยงระหวางประชาคมทั้งสาม ไดแก 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และความ

เชื่อมโยงระหวางกันในประเทศสมาชิกอาเซียน กลุมผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ 

ผูดอยโอกาส และผูพิการ มีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได รวมทั้งนําไปสูเมืองแหงความสันติสุข 

โดยใหประชาชนและชุมชน มีความเขมแข็ง อยูรวมกันดวยความรัก ความสามัคคี ภายใตความหลากหลาย

ของวัฒนธรรม และอัตลักษณของพ้ืนที่ และประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในภาครัฐ” จากขอความ

ขางตน ชี้ใหเห็นวา จังหวัดยะลามีวิสัยทัศนของการพัฒนาในทิศทางเดิมซึ่งเปนการพัฒนาที่เนนความสุข 

(happiness) ของประชาชนมากกวาการเรงกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางจังหวัดยังคง

ตระหนักถึง ผลกระทบของสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ที่ยังคงเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาจังหวัด 

จึงใหความสําคัญขอความ สันติสุข ซึ่งสะทอนความตองการใหประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัย 

และการดํารงอยูรวมกันอยางสันติ รุกทันอาเซียน เปนการปรับปรุงวิสัยทัศนการพัฒนาใหสอดคลองกับ

โอกาสของการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียน อาจจะกลาวไดวา วิสัยทัศนของจังหวัดไดสะทอนความ

ตองการพ้ืนฐานแทจริงของประชาชน ฐานทรัพยากร ศักยภาพความไดเปรียบในการแขงขัน และเงื่อนไข

ของสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีที่มีความเฉพาะ ประเด็นดังกลาวไดถูกนํามาใชเปนปจจัยกําหนดทิศทางการ

พัฒนาของจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัดยะลา สําหรับในแผน

ยุทธศาสตรจังหวัดยะลา ป 2561-2560 แมจะมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนเปน “เกษตร ทองเท่ียว ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน คุณภาพชีวิตมั่นคง” แตทิศทางการพัฒนายังคงไมแตกตางจากแผนยุทธศาสตรที่ผานมา

 เปาหมายของการพัฒนามีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัด โดยแผนยุทธศาสตรที่ผานมา

แบงเปาหมายการพัฒนาออกเปน 3 มิติ คือ ดานเศรษฐกิจ ความม่ันคง และการพัฒนาศักยภาพของ

ประชาชน ดังแสดงในตารางท่ี 5.6 โดยดานเศรษฐกิจเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายไดเพ่ิมข้ึน ใน

ดานความม่ันคงใหความสําคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความปรองดอง สมานฉันทของ

สังคม และเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ สําหรับดานการพัฒนาศักยภาพของประชาชนมุงใหการศึกษา สุขภาพที่ดี 

อาชีพที่มั่นคง และการดํารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ตารางที่  5.5 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา ป  2557-2560 และ                  

ป 2561-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2557-2560 
วิสัยทัศน 
ยะล าน า อยู   
เชิดชูสันติสุข  
รุกทันอาเซียน 

เปาหมาย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเน่ือง  ประชาชนมีรายได
ที่มั่นคงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เช่ือมั่นศรัทธาภาครัฐ 
3. ประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีอาชีพที่
มั่นคง มีสุขภาพดี อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มีการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน กลุมผูรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบ ผูดอยโอกาส และผูพิการมีศักยภาพ
สามารถพึ่งพาตนเองได 

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ
การสงออกสู AEC                     

2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม เพื่ อรองรั บ
ประชาคมอาเซียน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ OTOP ใหมีศักยภาพ 

4. เสริมสรางยะลาสันติสุข 
5. พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2561-2564 
วิสัยทัศน 
เกษตร 
ทองเที่ยว มั่ง
คั่ง ยั่งยนื 
คุณภาพชีวิต
มั่นคง 

เปาหมาย 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่อง ประชาชนมีรายได

ที่มั่นคง  
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองนาอยู สังคมมี

ความปรองดองสมานฉันท  
3. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสนิ

เช่ือมั่นศรัทธาภาครัฐ 

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริม พัฒนา การผลิตและการ
แปรรูปผลผลิตดานการเกษตร เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมและการสงออก 
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
4. เสริมสรางยะลาสันติสุข 

 

4.2) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรจังหวัดยะลา ป 2557-2560 ไดแบงออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 5.6 ประเด็นยุทธศาสตรถูกกําหนดใหลอกับวิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนา 

ในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดเปาประสงค กลยุทธในการพัฒนา ตัวชี้วัด และ คาเปาหมายรายป           

เม่ือพิจารณาประเด็นยุทธศาสตรของแผนการพัฒนาลาสุด 5 ยุทธศาสตร พบวา สามยุทธศาสตรแรก

มุงเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคเกษตร การทองเที่ยว และสินคา OTOP ซึ่งกําหนดกลยุทธและ

วัดผล (ตัวชี้วัด) จากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การเพ่ิมมูลคาสินคา OTOP และการเพิ่ม

รายไดจากการทองเที่ยว อยางไรก็ตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวและสถานการณความไมสงบในพ้ืนที่ท่ียัง

ไมมีทีทาวาจะลดความรุนแรงลงไดยอมถูกตั้งขอสังเกตถึงความสอดคลอง ความเหมาะสม และศักยภาพ

ความเปนไปไดของยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได หรือรูปแบบการ

ทองเท่ียวแบบใดท่ีมีความเหมาะสมสําหรับจังหวัดยะลาที่ควรระบุใหมีความชัดเจนและมีความเปนไปไดใน

เชิงปฏิบัติ สําหรับยุทธศาสตรท่ี 4 เนนการสงเสริมและเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีนับไดวาเปนยุทธศาสตรที่

มีความจําเปนเรงดวนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาจังหวัดยะลา ซึ่งแผนยุทธศาสตรจังหวัดยะลา

ไดกําหนดแนวกลยุทธไวหลากหลายแนวทาง เพ่ือใหไดเปาหมายของการกอเหตุรายลดลง การเพ่ิมขึ้นของ
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หมูบานเขมแข็ง และการลดลงของปญหายาเสพติด ในยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต            

ของประชาชนไดกําหนดกลยุทธที่มุงเนนยกระดับการศึกษา สุขภาพที่ดี ความเขมแข็งของชุมชน พัฒนา

แรงงาน และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายในแตละยุทธศาสตรยังคงถูกตั้งขอสังเกตถึงความครบถวน ความเหมาะสม และระดับคาที่วัด

อาจจะไมสะทอนผลสําเร็จของการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตรจังหวัดยะลา ป 2561-2564 

ไดตัดยุทธศาสตรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ออก โดย 4 ยุทธศาสตรที่เหลือ ไมมี

ความแตกตางกับแผนยุทธศาสตรในปที่ผานมาแตอยางใด 

4.3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดยะลาเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศนและยุทธศาสตร พบวา มีความ               

โดดเดนกวาแผนยุทธศาสตรการ พัฒนากลุ มจั งหวัดภาคใตชายแดน มีความสอดคล องกับ                   

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ความมั่นคง และการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน โดยยังคงคํานึงถึงอุปสรรคและเงื่อนไขสภาพแวดลอมของการพัฒนาในระดับพื้นที่ 

ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดยะลาในระยะถัดไปมีความจําเปนตองเรงกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

สรางความมั่นคง พัฒนาคน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับจังหวัดยะลายัง

ตองการงานศึกษาเชิงลึกตอไป 

 

 5) ผลวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส 

 ผลการทบทวนและเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาสใน 2 ชวงคือ 

ระหวางป 2558-2561 และระหวางป 2561-2564 พบวา แผนพัฒนาของจังหวัดนราธิวาสนั้น มีความทับ

ซอนกันอยูสําหรับชวงป 2561 (สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 2556, 2559) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 

5.6) 

5.1) วิสัยทัศนและเปาหมาย 

 แผนยุทธศาสตรจังหวัดนราธิวาส ป 2557-2560 ไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัดไววา “เศรษฐกิจ

กาวหนา นรานาอยู สูสันติสุข” และในแผนยุทธศาสตรจังหวัดฉบับป 2561-2564 กําหนดวิสัยทัศนวา 

“เศรษฐกิจม่ันคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขอยางยั่งยืน” เม่ือพิจารณาจากคําสําคัญที่

ปรากฏอยูในวิสัยทัศนดังกลาวจะเห็นไดวา โดยสวนใหญแลววิสัยทัศนในการพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส

นั้น ไมไดมีความแตกตางกันมากนักสําหรับแผนพัฒนาจังหวัดทั้ง สองแผน เนื่องจากยังคงใหความสําคัญ

กับการพัฒนาเพื่อสรางการเติบโตที่ตอเนื่องและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สรางความเปนอยูที่ดีใหแกประชาชน 

รวมทั้งการสรางความมั่นคงและสันติสุขในการดํารงชีวิตใหแกประชาชนจังหวัดนราธิวาส การวางวิสัยทัศน

ของจังหวัดสําหรับป 2561-2564 จึงเปรียบเสมือนการดําเนินงานตอเนื่องจากแผนพัฒนาเดิมที่ไดดําเนิน

มาแลว อยางไรก็ตาม วิสัยทัศนของจังหวัดนราธิวาสในป 2561-2564 มีขอความสําคัญขอความใหม คือ 

การคาเฟองฟู สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับภาคเศรษฐกิจรายสาขาที่เปนกลไกขับเคลื่อนที่

สําคัญของจังหวัด นั่นคือ ภาคการคา โดยจังหวัดนราธิวาสนั้นมีทั้งพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการคา
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ชายแดนผานดานชายแดน 3 ดาน และมีเมืองสุไหโกลกที่ถือเปนตนแบบของเมืองการคาระหวางประเทศ  

ถือไดวาเปนการปรับปรุงวิสัยทัศนโดยมีการกําหนดกลไกของการพัฒนาที่ชัดเจน มีการคํานึงถึง

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของจังหวัด และมีความสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุงเนน

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน 

 สําหรับเปาหมายของการพัฒนานั้น พบวาคอนขางมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดที่วาง

ไวสําหรับแตละชวงแผนพัฒนา โดยในแผนยุทธศาสตรฉบับป 2558 - 2561 กําหนดเปาประสงครวมของ

การพัฒนาวา เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องย่ังยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 

เชื่อม่ันในอํานาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สวนในแผนยุทธศาสตรฉบับป 2561 - 2564 ไดนําเอา

ประเด็นดานการดําเนินชีวิตของประชาชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากําหนดไวใน

เปาประสงครวมดวย โดยกําหนดวา เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

การเพ่ิมความสําคัญตอมิติในเชิงคุณภาพของการพัฒนา นอกเหนือไปจากการกําหนดเปาหมายของการ

พัฒนาไวในเชิงปริมาณเทานั้น อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาเปาประสงครวมของแผนยุทธศาสตรฉบับป 

2561-2564 ยังไมปรากฏคําสําคัญหลักเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายการผลักดันเศรษฐกิจการคาของ

จังหวัด แมจะไดวางวิสัยทัศนเก่ียวกับภาคการคาไวก็ตาม 

 

ตารางท่ี 5.6 วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสป 2557-2560 และ                

ป 2561-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 2557-2560 
วิสัยทัศน 
“เศรษฐกิจกาวหนา 
นราน าอยู  สู สั นติ
สุข” 

เปาหมาย 
เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องยั่งยืน ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เชื่อมั่นในอํานาจ
รัฐ และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน   

การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเช่ือมโยง
ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 2561-2564 
วิสัยทัศน 
“เศรษฐกิ จมั่ นคง 
การคาเฟองฟู นรา
นาอยู มุงสูสันติสุข
อยางยั่งยืน” 

เปาหมาย 
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความมั่นคงในชีวิตและเช่ือมั่นในอํานาจรัฐ 

ยุทธศาสตร 
1. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ

การกระจายรายไดอยางทั่วถึง 
2.  เสริมสรางศักยภาพการคาระหวาง

ประเทศท่ีเขมแข็ง 
3. พัฒนาและเสริมสร า งคุณภาพชีวิต

ประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายใน   
   พื้นที่ 
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5.2) ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 2561-2564 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไว 4 

ประเด็น ในขณะที่ แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 2558-2561 มีประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวเพียง 3 

ประเด็นเทานั้น ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 5.6 ในภาพรวมแลว การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรใน

ทั้งสองแผนพัฒนา ถือวามีความสอดรับกับวิสัยทัศน และมีการกําหนดเปาประสงคของยุทธศาสตร ตัวชี้วดั 

คาเปาหมายรายปของตัวชี้วัด และกลยุทธไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนา ป 

2561-2564 ท่ีมีการเพ่ิมเติมข้ึนมาแตกตางจากแผนพัฒนา ป 2558 – 2561 คือ ยุทธศาสตรการ

เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง ซึ่งจากเดิมในแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 

2558-2561 หัวขอนี้ถูกจัดไวเปนประเด็นยอยของยุทธศาสตร พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน 

ผลิตภัณฑทองถิ่น การทองเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน การแยกประเด็น

ยุทธศาสตรออกมาตางหากอยางชัดเจน รวมทั้งการระบุคาเปาหมายรายปของการเพ่ิมขึ้นในมูลคาการคา

ระหวางประเทศ (การคาชายแดน) ของจังหวัดนราธิวาสไวเปนตัวเลขที่เจาะจงมากยิ่งข้ึน ถือวาเปนทิศทาง

ที่ดีสําหรับการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดไปสูความสําเร็จ นอกจากนั้นแลว การที่ประเด็นดานการผลักดัน

การคาระหวางประเทศไมไดปรากฏเปนคําสําคัญอยูในเปาประสงครวมของการพัฒนา ก็อาจจะไมใชเรื่อง

ที่ตองกังวลมากนัก เนื่องจากมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรรวมทั้งกลยุทธที่ครอบคลมุไวแลว อยางไรก็

ตาม ประเด็นยุทธศาสตรที่นากังวลเก่ียวกับโอกาสในการสัมฤทธิ์ผล คือ ประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสราง

สันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่ เนื่องจากกลยุทธการพัฒนาที่กําหนดไว อาจยังไมเพียงพอที่จะรับมือกับ

ความซับซอนของสถานการณความไมสงบที่ดําเนินอยูในจังหวัดนราธิวาส 

5.3) ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ

เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พบวา มีความสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน โดยเฉพาะในประเด็นดานเศรษฐกิจและการคา

ชายแดน รวมทั้งยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เนื่องจากมีตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรของ

จังหวัดนราธิวาสหลายๆ ตัว ที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับยทุธศาสตรชาติ อยางไรก็ตาม จําเปนอยางยิ่งที่

ผูวางแผนและผูปฏิบัติงานตามแผนจะตองตระหนักถึงขอจํากัดและสภาวะแวดลอมของการพัฒนา 

โดยเฉพาะในดานความมั่นคงซึ่งสามารถเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะฉุดรั้งความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัด

นราธิวาสได การศึกษาในเชิงลึกเพื่อการกําหนดแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 20 ป จึงควรคํานึงถึง       

การกําหนดกลยุทธของการพัฒนาที่มีความยืดหยุนตอสถานการณความมั่นคงในพ้ืนที่ไวดวย 
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5.5 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559) ไดกําหนดความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาของกระทรวง กรม ยุทธศาสตรรายสาขาการผลิต และแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับพื้นท่ี ดังแสดงในภาพที่ 5.1 กลาวคือ ตามมาตรา 65 ของรางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ไดกําหนดใหรัฐบาลตองจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศและกําหนดใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกลไกหลัก         

ในการแปลงยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไปสูแผนพัฒนาฯ ในแตละชวง 5 ป กําหนดใหมีแผนงานโครงการ 

แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผลการพัฒนาที่เปนรูปธรรมโดยประเมินผลการดําเนินงานทุกรอบ 1 ป และ 5 

ป นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการจัดทํา แผนบริหารราชการแผนดิน แผนแมบทยุทธศาสตรเฉพาะดาน

ตางๆ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมตลอดท้ังนโยบายของรัฐบาลที่ตองมีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ดังเห็นไดจาก การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เปนการแปลง

เปาประสงคและแนวทางการพัฒนาในระยะ 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใชเปนกรอบการ

จัดทําแผนพัฒนาในระดับตางๆ โดยกระทรวง กรม นํายุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ 12      

มาวิเคราะหความเกี่ยวของกับภารกิจและเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาสูการจัดทําแผนพัฒนาของ

กระทรวง กรม แผนแมบทสาขาการผลิต แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมท้ัง

แผนพัฒนาทองถ่ินและแผนชุมชน โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 9 ของแผนพัฒนาฯ ที่12 ยุทธศาสตร         

การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาภาค กลุมจังหวัดและ

จังหวัดโดยตรง โดยมีแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง โดยภาคใตเนนการเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย (2) การ

พัฒนาเมือง เนนการพัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู พัฒนาระบบ

ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจ

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  

เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนในระดับตางๆ แลว ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตองเกิด

จากการรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชนซึ่งในระดับอําเภอจะทําหนาที่วิเคราะหแผน 

จัดลําดับความสําคัญปญหาและความตองการในพ้ืนท่ี นับวาเปนการเชื่อมโยงแผนชุมชนและทองถิ่นไปสู

แผนพัฒนาจังหวัด จากนั้นหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับตั้งแตในระดับชุมชน ทองถิ่น 

อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด ใหเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ชี้ใหเห็น

วา แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เปนตัวตั้งและการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกกลไกบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการโดยยึดหลักพื้นที่ภารกิจ การมีสวนรวม และการบูรณา

การแผนงานและงบประมาณของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนา ในป 2560 รัฐบาลไดมีแนวคิด

การปรับโครงสรางและแนวทางการบริหารราชการแบบกลุมจังหวัดไปสูแผนพัฒนาภาค เนื่องจาก

ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับเงื่อนไขการพัฒนาพิเศษทําใหกลุมจังหวัดภาคใต
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ชายแดนมีแผนพัฒนาภาคเปนของตนเอง ซึ่งอาจจะเรียกวา แผนพัฒนาภาคใตชายแดน โดยจังหวัดอื่นๆ 

ในภาคใตรวมเขาเปนแผนพัฒนาภาคใต 

ในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การจัดทําแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดหรือแผนพัฒนาภาคใตชายแดน

ตองใหความสําคัญกับการเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไปสูการปฏิบัติในระดับ

พ้ืนที่ (Area Base) ตลอดจนไดเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนกระทรวง กรม 

แผนพัฒนารายสาขาการผลิต และแผนพัฒนาภาค ซึ่งแปลงลงไปสูแผนการพัฒนากลุมจังหวัด โดยยังคงให

ความสําคัญกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับเงื่อนไขของสภาพพ้ืนที่ ศักยภาพ และความ

ตองการของประชาชนในกลุมจังหวัด ดังแสดงภาพที่ 5.1 

สําหรับกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่ ยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัดหรือแผนพัฒนาภาคใต

ชายแดนจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาพ้ืนที่กลุมจังหวัดโดยสวนราชการ สวนจังหวัด องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการใหมีความสอดคลองกัน นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และ

แนวประสานความรวมมือจากหลายภาคสวนภายใตกรอบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม เพ่ือที่สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อน

การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 
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ระดับ กลไกการดําเนินงาน แผนพัฒนา 
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จังหวัด/
กลุม
จังหวัด 
 
 
อําเภอ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทองถิ่น/
ทองท่ี 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 5.1 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกับแผนในระดับตางๆ  
ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2559 

หมายเหต:ุ * หลังป 2560 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจะเปลีย่นไปสูแผนพัฒนาภาคใตชายแดน 

 

 

 

รัฐบาล ก.น.จ/
สศช.  ราชการ
สวนกลาง 

ยทุธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

แผนแมบทยุทธศาสตรเฉพาะ 

แผนพัฒนาจังหวดั/กลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค* 

แผนพัฒนาอําเภอ 

ก.บ.จ. / ก.บ.ก. 

ก.บ.อ. / อ.ก.อ. 

อ.ป.ท. 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 แผนชุมชน / หมูบาน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หมูบาน 

ประชาคมชุมชน 

จัด ทํา นโยบา ย  แ ผนพัฒน า 

กลนักรอง ประสาน บูรณาการ 

จัดทํ าแผน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

รวบรวมปญหา ความตองการ 
กล่ันกรอง บูรณาการแผนทองถ่ิน 

กลั่นกรอง บูรณาการแผน
ชุมชน/หมูบาน 

ทบทวนแผนชุมชน/หมูบาน 

ศึกษาปญหา/ความตองการ
ของประชาชน 

นโยบายความมั่นคง
แหงชาติ 

แผนงบประมาณ
 

เชิงบูรณ
าการ  

FU
NCTIO

N-AGEN
DA-AREA 

แผนบริหารราชการแผนดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/ กรม/หนวย 

นโยบายรัฐบาล 

แผนพฒันาภาค 
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5.6 ทบทวนแผนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  

ผลการศึกษาในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน      

ซึ่งรวบรวมจากผลการวิเคราะหแผนจังหวัดและกลุมจังหวัด และผลการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก

ของแตละจังหวัด ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี ้

 

5.6.1 ผลสําเร็จของการพัฒนากลุมจังหวัด 

1) ระดับการพัฒนาตามดัชนีผสม (4G) สูงกวาคากลางของประเทศ 

 ผลการพัฒนากลุมจังหวัดในภาพรวมตามรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติในป 2559 พบวา กลุมภาคใตชายแดนมีขนาดเศรษฐกิจภาพรวม เศรษฐกิจภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และรายไดและอัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเที่ยวที่สูงกวาคากลางของ

ประเทศ อยางไรก็ตามอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑมวลรวมกลุม จังหวัด อัตราการขยายตัว

ภาคอุตสาหกรรม มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวต่ํากวาคากลางของประเทศ เนื่องจากไดรับ

ผลกระทบจากการตกต่ําของราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาตามกรอบดัชนีผสม 

4 มิติ (4 G ประกอบดวย การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การเติบโต

ทางเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาทั่วถึง และประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ) พบวา ดัชนีผสมของ

นราธิวาส 35.24 สงขลา 35.17 สตูล 34.87 ยะลา 32.09 และปตตานี 28.34 เทียบกับคากลางของ

ประเทศเทากับ 31.27 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2559) แสดงใหเห็น

วา ระดับการพัฒนาของกลุมจังหวัดสูงกวาคากลางของประเทศ นับไดวากลุมจังหวัดมีผลการพัฒนาใน

ภาพรวมอยูในระดับนาประทับใจอยางยิ่ง เมื่อเทียบกับเงื่อนไขและอุปสรรคของการพัฒนาที่กําลังประสบ 

2) ผลประเมินแผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ.2557 - 2560 มีผลสําเร็จการ

พัฒนาต่ํากวาเปาหมาย 

 ผลการประเมินในภาพรวมของการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตตามแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2557 - 2560 

พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (GRP) ณ ราคาประจําปมีมูลคาเพิ่มข้ึนจาก 

374,842 ลานบาทในป 2557 เปนมูลคาเทากับ 389,623 ลานบาท ในป 2558 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 

3.95 แตอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดไมบรรลุเปาหมาย ในขณะที่รายไดการทองเที่ยวมีผล

การพัฒนาสําเร็จเกินเปาหมายซึ่งตั้งคาเปาหมายเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ตอป แตผล

ดําเนินงานพบวา ในป 2557 มีรายไดจากการทองเที่ยวมีอัตราการขยายตัวรอยละ 42.87 และในป 2558   

มีอัตราการขยายตัวรอยละ 61.80 สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว สําหรับมูลคาการคาชายแดนตั้งเปาหมายเพ่ิมข้ึน

รอยละ 10 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ตอป พบวา ในป 2557 หดตัวลงรอยละ 34.85 เมื่อเทียบกับปฐาน 

ในขณะที่ป 2558 หดตัวลงรอยละ 37.66 เมื่อเทียบกับปฐาน เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและ

ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา  

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายประเด็นยุทธศาสตรพบวา 2 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตรมีผล

ประเมินสูงวาเปาหมายยุทธศาสตรที่ตั้งไว โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
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ธรรมชาติและวัฒนธรรม มีผลดําเนินไดเกินคาเปาหมายรวมทั้งตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของรายไดการ

ทองเที่ยวและจํานวนแหลงทองเที่ยว กลาวคือ แผนพัฒนาไดกําหนดตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของรายได

การทองเที่ยวท่ีกําหนดเปาหมายเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 ตอป ผลประเมินพบวา รายไดจากการทองเที่ยวมีอัตรา

การขยายตัวรอยละ 42.87 ในป 2557 และเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 61.80 ในป 2558 สําหรับตวัชี้วัดดานจํานวน

แหลงทองเที่ยวที่เปนภูมิอัตลักษณของกลุมจังหวัดมีเปาหมายเปนเพ่ิมข้ึน 40 แหลงภายในป 2560         

ผลประเมินพบวา ในป 2557-2558 จํานวนแหลงทองเท่ียวเพิ่มขึ้น 26 แหลง และอีก 21 แหลงอยูระหวาง

การพัฒนาในป 2559 เชนกันสําหรับประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิม 

และสอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดการมีผลิตภัณฑไดรับการรับรองมาตรฐานฮา

ลาล 30 ผลิตภัณฑ พบวา ในป 2557 มีสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองจานวน 112 แหง จํานวน

ผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 632 ผลิตภัณฑ และในป 2558 จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง

เพ่ิมข้ึนเปน 126 แหง จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 662 ผลิตภัณฑ นอกจากนี้มีสถานบริการที่ไดรับ

การรับรองฮาลาลเพ่ิมข้ึน 27 สถานประกอบการ โรงเชือดสัตวไดรับการรับรอง 3 แหง และสถาน

ประกอบการท่ีไดรับการรับรองเพ่ือสงผลิตภัณฑออกไปยังตางประเทศไดเพ่ิมข้ึน 8 สถานประกอบการ 

เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคายางตกต่ําสงผลกระทบตอผลสําเร็จของการพัฒนาที่ต่ํา

กวาเปาหมายของประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส 

รองรับประชาคมอาเซียน) และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

กระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคายางพารา และการตลาดอยางเปนระบบ) (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 

2559) 

3) การพัฒนามีความกาวหนาอยางตอเนื่องของจังหวัดสงขลา 

 จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดเดียวท่ีมีความกาวหนาของการพัฒนาในทุกมิติโดยเฉพาะดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน ดังแสดงตารางที่  5.7 พบวา ในป 2558 จังหวัดสงขลามีดัชนี

ความกาวหนาของคน 0.6418 อยูในลําดับที่ 15 ของประเทศ รายไดตอหัว ป 2558 เทากับ 151,835 

บาท/คน และมีสัดสวนคนยากจนคอนขางต่ํามาก จังหวัดสงขลายังคงความเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 

การคา และการบริหารราชการแผนดินที่ศักยภาพการพัฒนาสูง จากเหตุผลดังกลาวจังหวัดมีการวางแผน

ยกระดับระบบคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน ในปฏิบัติการเดินหนาสงขลา เดินหนาประเทศไทย 2560 

(15 วาระสงขลา) ซึ่งกําลังดําเนินการอยู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมขนสงใหสมบูรณและใหเต็ม

ศักยภาพ โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่มีในปจจุบันใหมีความพรอมทั้งทางอากาศ (สนามบินนานาชาติ

หาดใหญ) ทางน้ํา (ทาเรือน้ําลึกสงขลา-รวมถึงโครงการกอสรางทาเรือสงขลา 2) ทางถนน และทางราง   

ซึ่งเชื่อมโยงท้ังขาขึ้นสูตอนบนของประเทศและขาลงไปถึงมาเลเซยี  

 ในดานการทองเท่ียวของจังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และอาหาร  

เนื่องจากจุดเดนของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ของสงขลาเปนศิลปะจีนและเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของ      

ชนชาติจีน ซึ่งสามารถนํามาเปนปจจัยดึงดูดใหนักทองเท่ียวโดยเฉพาะกลุมชาวจีน มาเที่ยวสงขลามากขึ้น 

โดยการทองเที่ยวยังเปนวาระที่สําคัญของการพัฒนา โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวที่ดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวใน
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พ้ืนที่ และนักทองเที่ยวตางถ่ิน ตลอดจนการสรางภาพลักษณเมืองทองเที่ยวท่ีนาสนใจและมีความ

ปลอดภัย  

 สําหรับการพัฒนาภาคเกษตรนั้น ทางจังหวัดเนนพัฒนาทั้งหวงโซอุปทาน ยกระดับสินคาที่เปน  

อัตลักษณของจังหวัด สินคาเกษตรเกรดพิเศษ (Premium) การตอยอดแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม            

โดยสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรชาวสวนยางสามารถแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคา การพัฒนาพ้ืนที่คาบสมุทร       

สทิงพระใหสามารถเปนแหลงผลิตขาวที่มีคุณภาพ การสนับสนุนเมืองยางพารา (Rubber City) การเพิ่ม

มูลคาของผลิตภัณฑยางพารา การเนนใหเกิดธุรกิจ Startup ดานผลิตภัณฑยางพารา การสงเสริมกลุม 

SMEs ดานนวัตกรรมการผลิตและนวัตกรรมผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกัน แผนงาน 15 วาระ สงขลายังให

ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

ตารางที่ 5.7 ดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) สัดสวนคนยากจน รายไดตอคน ของกลุมจังหวัด 

 
ดัชนีความกาวหนา

ของคน (HAI) 

ดัชนียอยดาน

การศึกษา 

สัดสวนคนยากจน 

ป 2558 (%) 

รายไดตอคน  

ป 2558 (บาท) 

ประเทศ - - 7.21 203,356 

ภาคใต - - 9.92 130,978 

สงขลา 0.6418 (15) 0.5361 (20) 2.11 153,505 

สตูล 0.5874 (45) 0.3679 (55) 7.71 112,051 

ปตตาน ี 0.5067 (75) 0.2044 (76) 34.91 73,338 

ยะลา 0.4645 (76) 0.2465 (74) 21.04 89,875 

นราธิวาส 0.5123 (74) 0.0651 (77) 19.5 54,922 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2558 

 

4) การพัฒนาที่ยังไมสามารถกาวพนอุปสรรคของจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 ผลการพัฒนาของ 3 จังหวัดชายแดนไมนาประทับใจมากนัก เมื่อประเมินจากดัชนีความกาวหนา

ของคนที่อยูในอันดับ 5 จังหวัดลาหลังของประเทศไทย มีสัดสวนความยากจนสูงและรายไดตอหัวต่ํา     

ดังตารางที่ 5.4 ความกาวหนาคอนขางนอยและเต็มไปดวยขอจํากัดของการพัฒนา ในระหวางป 2555 – 

2558 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถดถอยอยางตอเนื่อง สังคมมีปญหา และความมั่นคงยังคงมี

ความเปราะบาง ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนา แรงกดดันดังกลาวสงผลตอการวางแผน        

การพัฒนาที่ตองใหความสําคัญควบคูกันทั้งงานพัฒนาและความมั่นคง นอกจากนี้ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตยังไดรับผลกระทบจากราคาสินคาเกษตร (ราคายางพารา) ตกต่ํา สงผลใหเกิดการหดตัวของ

เศรษฐกิจจังหวัด ตารางท่ี 5.7 แสดงวา จังหวัดปตตานีอยูใน 5 จังหวัดที่มีความลาหลังของการพัฒนาและ

มีปญหาความยากจนอยางรุนแรง ผลการพัฒนาที่เปนรูปธรรมในจังหวัดปตตานีเปนการขยายโครงสราง

พ้ืนฐาน รองลงมาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งแรงงานและผูประกอบการในพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนา
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ทุนธรรมชาติ (ปะการังเทียม) เพ่ือฟนฟูทรัพยากร รวมทั้งสงเสริมใหจังหวัดเปนแหลงผลิตผลผลิตทาง

เกษตรและผลิตภัณฑฮาลาล   

 เชนเดียวกัน จังหวัดยะลาจัดอยูในกลุม 5 จังหวัดลาหลังของการพัฒนาของประเทศ ผลของการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม การปรับภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่ทาง

ประวัติศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนจาก 

398,877 คนในป 2555 เปน 587,521 คน ในป 2558 ในจํานวนกวารอยละ 79.0 เปนนักทองเที่ยว

ตางประเทศ และรายไดจากการทองเท่ียงเพ่ิมข้ึนสูระดับ 2,000 ลานบาท การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เชน การกอสรางถนนและระบบชลประทานขยายตัวเพิ่มข้ึน ในป 2560 จังหวัดไดงบพัฒนาจํานวนมาก  

ในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน สนามบินเบตง และ Skywalk จังหวัดยะลาเริ่มกําหนดทิศทางการ

พัฒนาอยูบนฐานเกษตรยุคใหมและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร อยางไรก็ตามผลสัมภาษณ   

เชิงลึกพบวา 5 ปท่ีผานมา โครงการพัฒนาผานแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดสงผลกระทบนอยมากตอ

ศักยภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดยะลา เนื่องจากไดรับงบประมาณอยางจํากัด 

 จังหวัดนราธิวาสเปนจังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ําท่ีสุดของภาคใต ผลสัมฤทธิ์การศึกษารั้งทาย     

ของประเทศ มีปญหาความยากจนและมีความกาวหนาของคนอยูในกลุม 5 จังหวัดลาหลังของการพัฒนา 

ในป 2559 ทางจังหวัดไดงบประมาณเพ่ือขยายโครงสรางพ้ืนฐาน (เชื่อมโยงชายแดนกับมาเลเซียระยะที่ 

1) การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว (น้ําตกพุเสด็จ ปาฮาลาบาลา) และพัฒนาตลาดกลาง

การเกษตร ซึ่งสอดคลองกับแผนการพัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การคาชายแดนและ   

การทองเที่ยวรวมทั้งการแกปญหาความมั่นคง  

 ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเผชิญกับปญหาความมั่นคงซึ่งเปนอุปสรรคของการพัฒนาตาม

แผนยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด บางแผนงานโครงการมีการชะลอการดําเนินงานสงผลให   

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกิดขึ้นไดยาก แตในขณะเดียวกันหนวยงานความมั่นคงใหความสําคัญกับ       

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มข้ึน ซึ่งคาดหวังวาจะเปนคําตอบของการแกปญหาความมั่นคง 

5) จังหวัดสตูลขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

 จังหวัดสตูลเปนจังหวัดเล็กๆ ที่อยูตรงกลางระหวางกลุมจังหวัดอันดามันกับกลุมจังหวัดชายแดน

ใต และไมอยูในเสนทางคมนาคมหลักของภาคใต ประกอบกับจังหวัดขนาดเล็กสงผลใหการพัฒนาจังหวัด

จึงมักถูกใหความสําคัญในลําดับทายๆ โดยสวนราชการ (Function) การพัฒนาของจังหวัดจึงมี

ความกาวหนาอยางชาๆ เชนเดียวกับจังหวัดฐานเศรษฐกิจเกษตรโดยท่ัวไป ผลการพัฒนาที่ผานมา        

ดังตารางที่ 5.7 แสดงใหเห็นวา ความกาวหนาของการพัฒนาวัดจากดัชนีความกาวหนาของคนของจังหวัด

สตูลอยูในอันดับ 45 ของประเทศ ผลสัมฤทธิ์การศึกษาอยูระดับต่ํา รายไดปานกลาง และมีสัดสวนความ

ยากจนในระดับคาเฉลี่ยของประเทศหลังป 2557 ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดจึงปรับเปลี่ยนจาก

เศรษฐกิจฐานเกษตรไปสูการทองเที่ยงเชิงนิเวศ การเติบโตของการทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง สงผลให

เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอยางตอเนื่อง และเปนจังหวัดเดียวที่อัตราการเติบโตเศรษฐกิจเปนบวก 

แมวาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดจึงมุงสูการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศ 
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และวัฒนธรรมมากกวาการทองเที่ยวเชิงพาณิชย วาระการพัฒนาในระยะตอไปของจังหวัดจึงให

ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (ดานคมนาคม ไฟฟา น้ํา) เพ่ือเชือ่มโยงเสนทางการทองเที่ยว

และมีเปาหมายเปดประตูสูกลุมประเทศอาเซียน (มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย) และเชื่อมโยงสูกลุม

จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ Unseen ทั้งในทะเลและบนบก การเชื่อมตอ

เสนทางการทองเที่ยวทางทะเลและทางบก และการยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อตอบสนองตอการเติบโตของการทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง 

นับตั้งแต ป 2555 จังหวัดไดรับงบประมาณบางสวนจากแผนพัฒนากลุมจังหวัดชวยสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว แตก็ยังขาดความเพียงพอและตอเนื่อง 

ผลของการพัฒนาของจังหวัดสะทอนจากมูลคาการทองเที่ยวที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนใน

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดกวารอยละ 40.0 จํานวนนักทองเที่ยวกวา 1.0 ลานคน ในป 2559 อยางไรก็

ตามมีขอสังเกตคือ จังหวัดและหอการคาจังหวัดตางก็ลดบทบาทหรือไมมีแนวนโยบายที่ชัดเจนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจเกษตร แมวาประชากรสวนใหญจะยังคงอยูในภาคเกษตรและมูลคาเศรษฐกิจภาคเกษตร

มีสัดสวนกวารอยละ 40.0 ที่ผานมาเนนสนับสนุนกลุมเกษตรกรและผูประกอบวิสาหกิจชุมชน แตไมมี

โครงสรางเชิงระบบที่จะชวยพัฒนาการสรางมูลคาเพิ่มสําหรับผลิตภัณฑของจังหวัด  

 

5.6.2 บทเรียนการพัฒนา 

1) การจัดโครงสรางคณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และการมี

สวนรวมสงผลตอผลสําเร็จการพัฒนาและการกระจายผลประโยชนรวมของกลุมจังหวัด 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนกลุมจังหวัดเชิงพื้นที่หรืออนุภูมิภาคประกอบดวย จังหวัดสงขลา 

สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งมีความแตกตางทั้งเชิงโครงสราง ขนาด และระดับของการพัฒนาทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเงื่อนไขดานความมั่นคง (ดูรายละเอียดในบทท่ี 1) 

โดยจังหวัดสงขลามีความกาวหนาของการพัฒนามากสุดในทุกมิติโดยเปรียบเทียบ ประกอบกับการจัด

โครงสรางบริหารราชการของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนของคณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนหัวหนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และมีสมาชิก

ผูบริหารประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดสตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสํานักงานบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนตั้งอยูในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ความทุมเทและการมีสวนรวมใน

การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ และจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสวนใหญก็มาจากจังหวัดสงขลา 

ปจจัยดังกลาวยอมสงผลตอการเพิ่มขึ้นของบทบาทจังหวัดสงขลาในการกําหนดแผนพัฒนาและกลายเปน

ขอจํากัดของการกระจายผลการพัฒนาภายในกลุมจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวา 

การพัฒนากลุมจังหวัดที่ผานมา มีจังหวัดสงขลาเปนแกนหมุนการพัฒนา ประกอบกับขอจํากัดของการมี

สวนรวมในการวางแผนพัฒนาและการตัดสินใจเชิงนโยบายของจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งยอมสงผลตอผลสําเร็จการพัฒนาและการกระจายผลประโยชนรวมของกลุมจังหวัด

ตามเปาหมายของแนวคิดการบริหารกลุมจังหวัด 
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2) ความเชื่อมโยงและความสอดคลองของแผนการพัฒนาระดับตาง ๆ เปนเงื่อนไขจําเปนของ

แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

การกําหนดแผนพัฒนาตองใหความสําคัญกับความเชื่อมโยงและความไปดวยกันระหวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับตางๆ เพ่ือนําไปสูกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาและเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติใน

พ้ืนที่ภารกิจ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการวางแผนพัฒนาในประเด็นวิสัยทัศน เปาหมาย และประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาระหวางยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนารายจังหวัด (สงขลา สตูล 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส) ดังแสดงในตารางท่ี 5.8 ไดสะทอนใหเห็นวา การวางแผนพัฒนาที่ผานมาอาจถูก

ตั้งขอสังเกตตอประเด็นความครอบคลุม ความสอดคลอง และความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาทั้งสอง 

(แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด) เชน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดมุงบรรลุเปาหมาย

การขยายตัวทางเศรษฐกิจผานการเติบโตของอุตสาหกรรมยาง การคาชายแดน และการทองเที่ยว ทั้งนี้

เปนไปไดวา คณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กําหนดใหแผนพัฒนากลุม

จังหวัดมุงเนนเปาหมายการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ ในขณะที่ทิศทางการพัฒนาของยุทธศาสตร

รายจังหวัดก็มีความแตกตางกันไป ซึ่งแผนพัฒนาจังหวัดมุงเนนผลสําเร็จและความตองการพัฒนาของ

พ้ืนที่ท่ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขการพัฒนาของจังหวัดนั้น ๆเชน แผนพัฒนาจังหวัดสงขลาใหความสําคัญกับการ

บรรลเุปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาคน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในขณะที่

แผนพัฒนาจังหวัดยะลามุงสรางความสมดุลของการเติบโตเศรษฐกิจฐานภาคเกษตร ความมั่นคง และ

พัฒนาคุณภาพคน สะทอนใหเห็นวา แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่ผานมาไมไดเปนแผนพัฒนาหลักท่ี

กําหนดทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดและเชื่อมโยงตอแนวทางการพัฒนาของรายจังหวัด ซึ่งอาจจะ

สงผลตอการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในงานพัฒนาและผลสําเร็จการพัฒนาของกลุมจังหวัด  
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ตารางที่ 5.8 เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตรของยุทธศาสตรการพัฒนา          

กลุมจังหวัดและจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน 

เมืองยางพารา การคา

ชายแดน และการ

ทอง เที่ ย ว เชื่ อมโยง

อาเซียน อยางยั่งยนื 

เปาหมาย 

ผลิตภณัฑมวลรวมของกลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน (GRP) มี

มูลคาเพ่ิมเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร 

1. สงเสรมิและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 

2. สงเสรมิการคา การลงทุน พัฒนาโครงขายคมนาคม/

ระบบโลจสิติกส และวางระบบปองกันสาธารณภัย 

3. พัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและกระบวนการ

สรางมลูคาเพ่ิมสินคายางพารา และการตลาดอยางเปน

ระบบครบวงจร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน 

สงขลา ศูนยกลาง

เศรษฐกิจภาคใต 

ประชาชนม ี

คุณภาพ สิ่งแวดลอม

ยั่งยนื 

เปาหมาย 

1.เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมี

เสถียรภาพ 

2. ประชาชนมีคุณภาพ 

3 .  ทรั พยากรธร รมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 

5. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน 

การทองเที่ยวและบริการ โลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรูและพหุ

วัฒนธรรม 

7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรูและพหุ

วัฒนธรรม 

8. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

9. เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตลู พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน 

“เมืองทองเ ท่ียวเชิง

นิเวศ อุทยานธรณีโลก 

เศรษฐกิจมั่นคง สังคม

น า อ ยู  ป ร ะ ตู สู

อาเซียน” 

เปาหมาย 

1. เศรษฐกิจจังหวดัมีการขยายตัว 

มูลคาภาคการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมมีสันติสุข และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาอุทยานธรณีโลก(Global Geopark) และการ

ทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสากล 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และ

การคาชายแดน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคาสินคาการเกษตร 

ประมง และภูมิปญญา 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การ

ขนสงและโลจิสติกส เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดและ

เช่ือมโยงสูอาเซียน 

4. การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบบูรณาการอยางยั่งยนื 
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ตารางที่ 5.8 (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน 

เมืองเกษตร

อุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑ 

ฮาลาลคณุภาพ

ของประเทศ 

เปนสังคมพหุ

วัฒนธรรมที่สันติ

สุข 

เปาหมาย 

1. เศรษฐกิจจังหวัดปตตานีเติบโต

อยางตอเนื่อง มีความมั่นคง มั่ง

คั่งทางเศรษฐกิจ 

2. ปตตานีมีความสันติสุขเพ่ิมมาก

ขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

และมีความมั่นคงมากขึ้น 

ยุทธศาสตร 

1. การสร าง เสริม เศรษฐกิจที่ เ ขมแข็ ง  จากฐานเกษตร

อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการ

ทองเที่ยว 

2. การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดม

สมบูรณอยางยั่งยนื 

3. การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการ

เช่ือมโยงเมืองสูนานาชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา พ.ศ. 2561-2564 

วิสัยทัศน 

เกษตร ทองเที่ยว 

มั่งคั่งยั่งยนื 

คุณภาพชีวิตมั่นคง 

เปาหมาย 

เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ประชาชนมีรายไดทีม่ั่นคง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน

เมืองนาอยู สังคมมีความ

ปรองดองสมานฉันท ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ 

ยุทธศาสตร 

1. สงเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตดาน

การเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและการสงออก 

2. ส ง เสริมและพัฒนาการทอง เที่ ยวเ ชิงธรรมชาติและ

วัฒนธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

4. เสริมสรางยะลาสันติสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ป 2561-2564 

วิสัยทัศน 

เศรษฐกิจมั่นคง 

การคาเฟองฟู 

นรานาอยู มุงสู

สันติสุขอยาง

ยั่งยนื 

เปาหมาย 

เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นใน

อํานาจรัฐ 

ยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได

อยางท่ัวถึง 

2. เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศท่ีเขมแข็ง 

3. พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที ่

 

3) การวางแผนพัฒนาจากสวนกลางยังคงมีบทบาทชี้นําการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่

 แผนพัฒนาของหนวยราชการในสวนกลาง (กระทรวง กรม) ยังคงมีบทบาทหลักในการกําหนด

แนวทางการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งทิศทางการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และโครงการ

สวนใหญถูกกําหนดมาจากสวนราชการของกระทรวง กรม และนโยบายรัฐบาล เรียกวา หนวยงาน 

Function ซึ่งมุงตอบเปาหมายของการพัฒนาตามภารกิจของกระทรวง กรม กอง และหนวยงาน รูปแบบ

การวางแผนพัฒนาแบบ Top down ชี้นําและกําหนดแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

นอกจากนี้การวางแผนพัฒนาของสวนราชการในสวนกลางดังกลาวมักเปนขาดการมีสวนรวม              
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และการบูรณาการเชิงพื้นที่ ดังขอสังเกตของผูใหสัมภาษณเชิงลึกตอการวางแผนการพัฒนาแลนดบริดท 

โครงการทาเรือปากบารา และโครงการสามเหลี่ยมตนแบบ ฯ ในอําเภอหนองจิก เปนตน การกําหนด

แผนพัฒนาดังกลาวมุงตอบแนวทางการพัฒนาของสวนราชการ จนบางครั้งไมสอดคลองกับความตองการ

และศักยภาพของพ้ืนที่ เชน กรณีสามเหลี่ยมตนแบบฯ ในอําเภอหนองจิกท่ีมุงเนนอุตสาหกรรมเกษตร

โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน ในขณะท่ีจังหวัดปตตานีมีจุดเดนดานประมงและพืชอาหาร อีกทั้งหนวยงาน 

Function ขาดบูรณาการระหวางหนวยงานสวนกลางเองสงตอความซ้ําซอนและไมเชื่อมโยงการทํางาน

ระหวางกัน และไมไดนำเงื่อนไข/ความตองการของพื้นที่เปนตัวตั้ง จนกอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ

และผลลัพธของการพัฒนาไมตรงกับความตองการของพ้ืนที่ ในขณะที่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

จัดอยูในสวน Area Base ที่มุงเปาหมายและทิศทางทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่แตยังคงถูกจํากัดขอบเขตของ

บทบาทและหนาที่ของการพัฒนา แมวาหนวยงานพ้ืนที่จะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

เพ่ิมขึ้น แตยังคงอยูภายในกรอบของการกระจายอํานาจอยางจํากัดของหนวยงานราชการสวนกลาง  

4) งบประมาณมีจํากัดและการจัดสรรแบบกระจุกตัว 

 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดไดรับงบประมาณรายป (ตารางที่ 5.9) เฉลี่ยปละ 343.4 ลานบาทและมี

อัตราเติบโตของงบประมาณ รอยละ 8.4 ตอป ซึ่งนับวามีสัดสวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับงบประมาณ

สวนราชการและภาระหนาที่ของงานพัฒนา ความจํากัดของงบประมาณท่ีไดรับอาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่

สงผลตอการใหความสําคัญกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดและทิศทางการพัฒนาผานงบประมาณกลุมจังหวัด

จึงใหความสําคัญเพียงมิติเศรษฐกิจเทานั้น สําหรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกรายจังหวัดแสดงดัง

ตารางที่ 5.9 ในป 2560 จังหวัดสงขลามีสัดสวนงบประมาณ รอยละ 41.2 นราธิวาสรอยละ 24.9 ปตตานี

รอยละ 15.4 สตูลรอยละ 10.0 และยะลานอยสุดเพียง รอยละ 8.4 โดยภาพรวมแลวจังหวัดสงขลาไดรับ

การจัดสรรงบประมาณเกินกวารอยละ 40.0 ทุกป ยกเวนในป 2556 ที่ไดรับการจัดสรรเพียงรอยละ 16.9 

อาจจะกลาวไดวา จังหวัดสงขลาไดงบประมาณมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ 2 - 4 เทา ในขณะทีจ่ังหวัดสตลูไดรับ

การจัดสรรงบประมาณนอยที่สุด ชี้ใหเห็นถึงการกระจุกตัวของการจัดสรรงบประมาณของกลุมจังหวัด ผล

การสัมภาษณเชิงลึกพบวา การจัดสรรงบประมาณของกลุมจังหวัดมีหลักเกณฑเบื้องตนคือ ลักษณะ

โครงการสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาหรือไม โครงการสามารถมีศักยภาพในการแกไขปญหาได

อยางสัมฤทธิ์ผลหรือไม อยางไร ความเรงดวนของโครงการ รวมทั้งการตอรองของคณะกรรมการ บางครั้ง

การพิจารณาโครงการก็ใชความเคยชินของลักษณะโครงการในการจัดสรรงบประมาณในปที่ผานมา 

จังหวัดเล็กๆ สวนใหญไมมีโครงการพัฒนาใหมๆ จึงมักถูกจัดสรรใหแกโครงการเดิมๆ ที่เคยทํามาในปที่

ผานมา ในบางปการจัดสรรงบประมาณเปนการกระจายโครงการและงบประมาณใหแตละจังหวัดภายใน

กลุม สงผลใหจังหวัดใหญจะไดรับจัดสรรงบประมาณมากกวาจังหวัดเล็ก นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ

พบวา ความจํากัดของงบประมาณของแผนยุทธศาสตรเปนเหตุผลหนึ่งที่แตละจังหวัดไมคอยให

ความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ดูเหมือนวา งบประมาณสวนนี้ชวยใหจังหวัดมี

ชองทางของการใชงบประมาณเพ่ิมข้ึน แตไมมีความสําคัญอะไรมากมาย งบประมาณจากกลุมจังหวัดจึง

มักถูกจัดสรรใหกับโครงการท่ีไมสามารถเขาสูชองทางงบประมาณอ่ืนๆ ได ความจํากัดของงบประมาณ
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ของกลุมจังหวัดสงผลตอการลดลงของความจริงจัง ทุมเท และมุงม่ันในการพัฒนาตามแผนพัฒนาของกลุม

จังหวัด 

 

ตารางที่ 5.9 งบประมาณของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนระหวางป 2555 - 2560 

หนวย: ลานบาท (รอยละ) 

ป สงขลา สตูล ปตตาน ี ยะลา นราธิวาส ทั้งหมด 
2555 109,921,054 

(43.6) 
26,069,541 

(10.3) 
18,412,421 

(7.3) 
54,421,730 

(21.6) 
43,440,931 

(17.2) 
252,265,677 

2556 61,146,619 
(16.9) 

50,641,392 
(14.0) 

77,483,846 
(21.4) 

129,321,533 
(35.8) 

42,795,399 
(11.8) 

361,388,789 
 

2557 192,844,520 
(60.6) 

25,400,267 
(8.0) 

24,045,217 
(7.6) 

18,281,717 
(5.7) 

57,770,892 
(18.1) 

318,342,613 
 

2558 158,059,393 
(47.3) 

39,279,592 
(11.8) 

43,036,008 
(12.9) 

61,575,051 
(18.4) 

32,194,880 
(9.6) 

334,144,924 
 

2559 137,462,946 
(33.2) 

37,207,350 
(9.0) 

85,699,753 
(20.7) 

37,506,063 
(9.0) 

116,658,715 
(28.1) 

414,534,827 
 

2560 156,566,249 
(41.2) 

38,120,000 
(10.0) 

58,560,698 
(15.4) 

31,921,016 
(8.4) 

94,732,600 
(24.9) 

379,900,563 
 

ทั้งหมด 816,000,781 216,718,142 307,237,943 333,027,110 387,593,417 2,060,577,393 
ที่มา : สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน, 2560 

หมายเหตุ: ในวงเล็บเปนคารอยละของงบประมาณในปนั้น ๆ 

 

5) การพัฒนาที่มุงเปาการขยายโครงสรางพ้ืนฐานและสงเสริมการทองเท่ียว 

 กลุมโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในป 2560 แสดงดังตารางที่ 5.10 พบวา กลุม

จังหวัดมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาที่เก่ียวของกับโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกรอยละ 45.0 การทองเที่ยวและกีฬารอยละ 39.0% โครงการพัฒนาดานยางพารารอยละ 

14.0 การคาและอุตสาหกรรมรอยละ 1.0 และงานบริหารรอยละ 1.0 ชี้ใหเห็นวา การจัดสรรงบประมาณ

ใหความสําคัญกับการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน และการสงเสริมการทองเที่ยวและการกีฬา ซึ่งมีสัดสวน

การไดรับงบประมาณรวมกวารอยละ 84 ผลการจัดสรรงบประมาณที่ผานมาแสดงถึงความไมไปดวยกัน

ระหวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณจริง และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่มุงเนนเพียงบางมิติ 

การจัดสรรงบประมาณของกลุมจังหวัดควรครอบคลุมในทุกภารกิจพ้ืนที่ของกลุมจังหวัดตามเปาหมายของ

การพัฒนา 

 แมวาในมุมมองของกลุมจังหวัดเห็นวา มีความจําเปนในการขยายโครงสรางพ้ืนฐานของกลุม

จังหวัดเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของประชากรในพ้ืนท่ี และการอพยพยายเขามาใน

จังหวัดสงขลาของประชากรจาก 3 จังหวัดภาคใตชายแดน แตการจัดสรรงบประมาณดังกลาวควรไดรับ

การจัดสรรงบประมาณจากแผน Function ซึ่งตองมีการวางแผนการลงทุนอยางเปนระบบและการ

เชื่อมโยงของโครงสรางพ้ืนฐานในพื้นทีก่ลุมจังหวัด 
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ตารางที่ 5.10 กรอบโครงการพัฒนาภายใตแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ 2560 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ 
วงเงิน

งบประมาณ 
1 บริหารงานกลุมจังหวัดฯ 5,000,000 
2 โครงการเทศกาลทองเที่ยวเเละวัฒนธรรมสัมพันธกลุมจังหวัดภาคใตชายเเดน 28,690,800 

3 โครงการพัฒนาตลาดกลางการเกษตรเพ่ือการสงออกจังหวัดภาคใตชายเเดน ระยะที่ 2 46,495,100 
4 โครงการเเกมลิงอเนกประสงคเพื่อเเกไขอุทกภัยลุมน้ําสายบุร ี(เรงดวนระยะที่ 1) 31,820,000 
5 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุมจังหวัดภาคใตชายเเดน - มาเลเซีย ระยะที่ 2 15,715,000 
6 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกลุมจังหวัดภาคใตชายเเดน - มาเลเซีย ระยะที่ 1 60,000,000 
7 โครงการพัฒนาเเหลงทองเท่ียว 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต 118,742,900 
8 โครงการสงเสริมผูผลิตสินคาฮาลาลใหผานการรับรองมาตรฐานฮาลาลเเละมาตรฐาน

อ่ืนๆ (อย.มผช. GMP HACCP) 
3,500,000 

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑยางพาราใหมีมูลคาเพ่ิม 15,126,700 
10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเเละกําลังการผลิตของโรงงานเเปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 39,300,000 
11 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 20,000,000 
12 โครงการสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตชายเเดน 4,980,000 

ที่มา : สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน, 2560 

 

 
ภาพที่ 5.2 สัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามกรอบโครงการพัฒนาในป 2560 
ที่มา : สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน, 2560 

 

6) การจัดทําโครงการพัฒนาตองมีความเปนระบบ การมีสวนรวมอยางบูรณาการ และมุงเปา

ผลลัพธ 

 การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่ผานมายังขาดการพัฒนาโครงการอยางเปนระบบ           

การบูรณาการระหวางหนวยงาน Function และสวนหนวยงานในพ้ืนที่ (Area) และการรับฟงความ

คิดเห็นจากตัวแทนประชาชนอยางครบถวน โครงการสวนใหญไดมาจากการรวบรวมโครงการของ

โครงสราง
พื้นฐาน
45%

การทองเที่ยว
และกีฬา

39%

ยางพารา
14%

การคาและลงทุน
1%

บริงานงานกลุม
จังหวัด

1%
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หนวยงานตางๆ แลวนํามาจัดประเภท ระบงุบประมาณ และนําเขาเปนสวนหนึ่งของแผนงานหรือโครงการ

ในประเด็นยุทธศาสตร ลักษณะการจัดทําโครงการดังกลาวสงผลตอความซ้ําซอน ไมตรงกับความตองการ

ของประชาชนในพื้นที่ และไมตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา โครงการพัฒนาประเภทเดียวกันแตก็มี

แผนงานโครงการและการดําเนินงานแยกสวนและขาดการเชื่อมโยงโซคุณคาเขาดวยกัน เชน การพัฒนา

และสงเสริมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดมีการจัดทําโครงการสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดสงขลา สตูล 

และยะลา โดยแตละโครงการสงเสริมการทองเที่ยวของแตละจังหวัดยังมีความแยกสวน ขาดความตอเนื่อง 

และขาดการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะโครงการของกลุมจังหวัด การที่ตางจังหวัดตางพัฒนาในเรื่อง

เดียวกัน แนนอนวาสงผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา   

 นอกจากนี้ผลสัมภาษณเชิงลึกพบวา โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หรือปจจัยสนับสนุนการ

พัฒนาตางๆ ไมไดเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการพัฒนาไดอยางแทจริง เพราะขาดแรงงานและผูประกอบการท่ี

มีทักษะที่เปนผูขับเคลื่อนในการเกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในกิจกรรมการผลิตดานการเกษตรและ

ประมง การพัฒนาทักษะของแรงงานในพ้ืนที่ ไมสอดคลองกับความตองการแรงงานของผูประกอบการใน

พ้ืนที่ อยางไรก็ตาม โครงการใดที่ประชาชนมีสวนรวมก็จะมีการพัฒนาตอยอดอยางตอเนื่อง สวนโครงการ

ใดที่ไมมีสวนรวมจากภาคประชาชน ก็จะขาดการสานตอ และไมเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โครงการ

สงเสริมการทําเกษตรท้ังเพาะปลูกพืชและปศสุัตว แตในพื้นที่กลับมีผูประกอบการรุนใหมที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรนอยลง เชนเดียวกันโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรพัฒนาของจังหวัดบางสวน ไมสอดคลองกับ

คานิยม และศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ เชน นโยบายการชวยเหลือผูประกอบการผานเงินกูดอกเบ้ีย

ต่ํา ซึ่งขัดกับความเชื่อของศาสนาอิสลาม ที่ดอกเบ้ีย ไมวาจะมากหรือนอยเปนสิ่งที่ตองหามทางศาสนา 

หรือ กลุมศิลปนในทองถ่ิน ที่มีการเรียนรู และมีความสามารถในการพัฒนาทางพาณชิยศลิป ยังเขาถึงการ

สนับสนุนจากภาครัฐไดอยางจํากัด ท้ังๆ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค  

 นอกจากนี้การจัดทําโครงการยังพบความไมเชื่อมโยงกัน และความตอเนื่อง ทําใหไมสามารถ

จัดทํางบประมาณในรูปแบบที่เชื่อมโยงกันได สงผลใหตองทําโครงการในรูปแบบการแบงสวนงานไม   

บูรณาการกันอยางสมบูรณ เชน แผนพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวกับโครงการพัฒนาและขยาย

เสนทางคมนาคม ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากขอจํากัดของรูปแบบการปกครอง การบริหารจัดการ และ

ความแตกตางระหวางจังหวัด ปจจัยดังกลาวทําใหผลการประเมินโครงการสวนใหญไมสามารถผลักดันให

เกิดการพัฒนา แกปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดในภาพรวมได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 ผลสัมภาษณเชิงลึกใหขอแนะนําที่นาสนใจวา โครงการพัฒนาของกลุมจังหวัดควรใหความสําคัญ

กับ (1) การพัฒนาโครงการทั้งระยะสั้น กลาง และยาว ที่มุงเปาการพัฒนาเพ่ือการแกปญหาที่สาเหตุของ

ปญหามากกวาแกไขปญหาเฉพาะหนา (2) เนนการลงทุนเพื่อสรางความสามารถในการแขงในระยะยาว 

(3) การบูรณาการแผนงานโครงการเพ่ือไมใหโครงการซ้ําซอนกัน (4) การจัดทํางบประมาณที่ มี        

การบูรณาการขามจังหวัดมากข้ึน รวมทั้ง (5) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความยืดหยุน ทันสมัย 
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และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และบริบทโลก แผนที่

ไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงยอมสงผลใหการดําเนินการตามแผนไมประสบผลสําเร็จ 

 7) การยึดโยงและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาสวน Function และแผนพัฒนาพื้นที่ Area Base 

เพ่ือการบูรณาการเชิงพ้ืนที่และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 

 การพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัดสวนใหญอยูภายใตการกํากับของแผนพัฒนาสวนราชการ 

(Function) ซึ่งประกอบดวยหนวยงานราชการสวนตางๆ จากกระทรวง กรม กอง และหนวยงานที่

ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ถูกวางแผน จัดสรรงบประมาณ การดําเนินงาน และ

ประเมินผลที่ขึ้นตรงกับหนวยงานราชการสวนกลาง การวางแผนพัฒนาของหนวยงานเหลานี้บางครั้งไมได

ยึดโยง ขาดการบูรณาการ และมีความซ้ําซอนกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด นอกจากนี้การดําเนินงาน 

การประเมินผลโครงการและการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ก็ข้ึนกับหนวยงานสวนกลาง การ

ดําเนินงานของหลายหนวยราชการในจังหวัดนั้น ผูวาราชการแทบจะไมมีอํานาจสั่งการใดๆ ดังนั้นถา

คาดหวังการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางจริงจังและมุงเปาหมายอยางแทจริง แผนพัฒนาของสวนราชการ

ตองยึดโยงและเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนากับแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดและแผนจังหวัด กลายเปน

ภารกิจพื้นที่ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาสวน Function 

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบบทเรียนการพัฒนาที่นาสนใจอ่ืนๆ ซึ่งควรไดรับการพิจารณาหรือเปน

ขอควรระลึกสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาในอนาคต มีรายละเอียดดังนี ้

1) ปญหาความไมสงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด รวมถึงเหตุการณความไมสงบในจังหวัดสงขลาเปน

อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด แผนพัฒนาที่ผานมาไม

สามารถกาวพนอุปสรรคนี้ได เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดมีการแยกสวนระหวางงานพัฒนา

และความมั่นคง ความลาชาของการแกปญหาความมั่นคงยอมสงผลใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเกิดข้ึนได

ยาก 

2) ความลาชาของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในพื้นท่ีสง

ผลกระทบตอความกาวหนาของการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบวา การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานเชน ระบบคมนาคม ระบบ Logistics ระบบพลังงาน เปนตน มีความลาชาและไมเทาทัน

ตอความตองการขับเคลื่อนงานพัฒนา แมวาโครงการพัฒนาจะถูกกําหนดไวในยุทธศาสตรทุกระดับทั้ง

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุมจังหวัด จนถึงระดับจังหวัด แตดวยขอจํากัดหลายๆ ประการ เชน 

ความไมเห็นดวยของกลุมผลประโยชน เสียงคัดคานจากภาคประชาชน ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

ขอจํากัดดานงบประมาณการลงทุน และความไมตอเนื่องของการบริหารราชการสงผลใหการพัฒนาไม

เปนไปตามเปาหมายของการพัฒนาและสงผลตอการพัฒนาโครงการอ่ืนดวย 

3) กฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการตองมีความทันสมัย ความยืดหยุน และ

ปรับเปลี่ยนใหเอื้อตอการพัฒนา เนื่องจากผลการศึกษาพบวา กฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวย

ราชการสวนกลางเปนอุปสรรคและไมเอื้อตอการพัฒนา เชน การพัฒนาตามแผนงานหรือโครงการตางๆ ที่

เก่ียวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสตูลไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดขัดในขั้นตอน
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ทํางานและระเบียบทางราชการของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมเจาทา 

หากตองการจะพัฒนาโครงการก็จะตองใหอธิบดีกรมที่เก่ียวของอนุมัติกอน ทําใหไมสามารถดําเนินงาน

ตามแผนไดถึงแมจะไดรับงบประมาณมาแลวก็ตาม หรือ กรณีโครงการที่เก่ียวของกับที่ดินของประชาชนก็

จําเปนตองมีการเวนคืนตาม พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 (พรบ. เวนคืน

ที่ดิน) นอกจากนี้การดําเนินงานโครงการบางโครงการมีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ทําใหมีแนวทาง

ในการแกปญหาที่หลากหลาย แตสรุปผลหรือหาขอยุติในการแกปญหาที่ยั่งยืนไมได เชน การปองกันการ

กัดเซาะชายฝง ดังนั้น  

4) งานวิจัยดานการพัฒนาและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา และการมีสวนรวมของนักวิชาการใน

พ้ืนที่ ที่ผานมาพบวา สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีอาจจะเขาไปมีสวนรวมในงานพัฒนาอยางจํากัดและมีการ

ผลิตงานวิจัยที่สามารถใชงานไดจริงคอนขางนอย และมหาวิทยาลัยสวนใหญในจังหวัดยังของบประมาณ

วิจัยจากจังหวัดและกลุมจังหวัดคอนขางนอย เนื่องจากการขับเคลื่อนงานพัฒนาตองอยูบนฐานความรูและ

หลักวิชาการควบคูไปกับงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การเขามามีบทบาทเชิงวิชาการและผลิตงานวิจัยเพ่ิมข้ึนของ

สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ยอมสงผลดีตอการขับเคลื่อนงานพัฒนา ในปจจุบันทางรัฐบาลไดมีการสนับสนุน

งบยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่มากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยตางๆ เริ่มเขามาของบประมาณพัฒนา/ วิจัยมากขึ้น  

 
5.7 กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

แนวคิดหลักของการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนการจัดการบริหารราชการแผนดิน

ที่ใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีอนุภูมิภาค โดยการรวมกลุมจังหวัดที่มีความสัมพันธในมิติตางๆ เขาดวยกันซึ่ง                

จะชวยในการวางกรอบทิศทางการพัฒนา การใชประโยชนทรัพยากรอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหา

ระหวางจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้การบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการวางอยู

บนหลักการ 6 ประการ คือ (1) การบริหารตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด (2) การสรางโอกาส

และสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชา

สังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและแกปญหารวมกันอยางยั่งยืน (3) การกระจาย

อํานาจการตัดสินใจไปสูพื้นที่ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว (4) การสงเสริมและสนับสนุนให

ทองถิ่นมีความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (5) การบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี มีความโปรงใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และ (6) การบริหารงบประมาณ

จังหวัดใหเปนไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (พ.ร.บ. วาดวยการบริหารจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ, 2551) จะเห็นไดวา การพัฒนาแบบกลุมจังหวัดใหความสําคัญกับการ

พัฒนาอยางเปนระบบ การกระจายอํานาจ ความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาพ้ืนที่ การขับเคลื่อน

การพัฒนากลุมจังหวัดอยูภายใตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่มีหนาท่ีในการขับเคลื่อน

และติดตามผลการพัฒนา ทั้งนี้ทีมศึกษามีขอสังเกตเพ่ิมเติมตอแนวพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัด มีรายละเอียดดังนี ้
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1) คณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) 

ในการบริหารงานของกลุมจังหวัดไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.ก.) ประกอบดวยหัวหนากลุมจังหวัด ผูวาราชการทุกจังหวัด ผูแทนหัวหนา สวนราชการ

ประจําจังหวัด จังหวัดละไมเกิน 2 คน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด นายกเทศมนตรีจังหวัด

ละ 1 คน ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน โดย ก.บ.ก มีอํานาจหนาที่รับนโยบายการ

บริหารกลุมจังหวัดจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ      

(ก.น.จ.) และดําเนินงานบริหารตามการพัฒนากลุมจังหวัด ก.บ.ก. เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา

แผนพัฒนากลุมจังหวัด ใหความเห็นชอบตอแผนปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา และติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด อาจจะกลาวไดวา ก.บ.ก. เปนชุดคณะกรรมการหลักที่มีหนาที่

จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด การจัดสรรงบประมาณ และการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติตาม

แผนงานของโครงการตางๆ การจัดโครงสรางของคณะกรรมการ ก.บ.ก. ยอมสงผลตอทิศทางการพัฒนา 

ผลการจัดสรรงบประมาณไปสูระดับจังหวัด และผลสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา ทั้งนี้แนวทางการ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาของ ก.บ.ก อาจจะตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด 

อําเภอ เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานและรายงานผลการประเมินตอ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดอยางเปนระบบ   

ในป 2559 ก.บ.ก. มีการประชุมมาจํานวน 8 ครั้ง ซึ่งนับไดวามีความถี่คอนขางสูง ในขณะที่ในป 

2560 มีการประชุม ก.บ.ก. ไปแลวจํานวน 7 ครั้ง โดยวาระการประชุมสวนใหญเปนการติดตาม

ความกาวหนาโครงการและการใชงบประมาณ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงการเนื่องจากอุปสรรคหรือ

เงื่อนไขของการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ผลการศึกษารายงานการประชุมพบวา การประชุมดังกลาวสวนใหญเปน

การรายงานความคืบหนาของการใชงบประมาณและไมปรากฎการรายงานผลลัพธของการพัฒนาแตอยาง

ใด อยางไรก็ตาม ก.บ.ก. ไดกําหนดใหมีการจัดจางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทําการประเมินผลสัมฤทธิ์

และผลกระทบ เปาหมาย และตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการตามแผนพัฒนา ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดตามตัวชี้วัดหลัก พบวา อัตราการขยายตัว

มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดต่ํากวาเปาหมาย เชนเดียวกับมูลคาการคาชายแดนท่ีหดตัวลงเมื่อเทียบกับป

ฐาน ยกเวนรายไดจากการทองเที่ยวที่มีการขยายตัวสูงกวาเปาหมาย ชี้ใหเห็นวา ก.บ.ก. มีกลไกการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาผานหนวยงานบริหารราชการภายในกลุมจังหวัดและจังหวัด โดยใชการประชุมและ

ติดตามงานอยางตอเนื่อง 

2) ผูตรวจราชการกระทรวง 

ผูตรวจราชการกระทรวงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือสราง     

ความเขาใจในแนวนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด การ

ใหการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายผานการติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ การติดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงานและใหคําปรึกษาอยางเหมาะสม 
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3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

 ผลการศึกษาพบวา กลไกการทํางานขับเคลื่อนของ ก.บ.ก. มีความเปนราชการสูงและเพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอาจจะตองการการมีสวนรวมจากหนวยงานในระดับพื้นที่ โดย ก.บ.ก. ควร

พิจาณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับพื้นท่ี (จังหวัดและอําเภอ) เพ่ือขับเคลื่อนให

แผนยุทธศาสตรสําเร็จตามเปาหมายซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการรวมในระดับทองถิ่น ไดแก 

หนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และภาค

ธุรกิจเอกชน รวมท้ังกําหนดแนวทางพัฒนาแบบ Bottom-Up และเพ่ิมการมีสวนรวมของระดับทองถ่ินใน

การดําเนินตามแผนปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาในพื้นที ่

4) การพัฒนาระบบที่จําเปนเพ่ือการขับเคลื่อนแผนพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติ  

การขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุมจังหวัดตองใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ (ในที่นี้

คือ หนวยงานภาครัฐเชิงพื้นที่และสวนราชการในพ้ืนที่) ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและสื่อมวลชน

อยางบูรณาการ และตองมีระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ ระบบการจัดสรรงบประมาณ และ

ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (สศช., 2559) มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

4.1) ระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาของ 

กลุมจังหวัด แผนจังหวัด แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ ผานการบูรณาการของภาคี การพัฒนา

ตั้งแตขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตรจนถึงขั้นการวางแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุน             

ซึ่งกันและกันอยางเปนเนื้อเดียวกัน โดยกําหนดใหกระทรวง กรม และจังหวัดใชเปนกรอบในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป กลาวคือ จังหวัดตองใชแนวทางการพัฒนาของ

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดมาใชเปนกรอบของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ป และกระทรวง/กรมก็

ตองนํายุทธศาสตรกลุมจังหวัดไปกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป 4 ป                       

ของกระทรวง/กรม รวมท้ังผลักดันใหพรรคการเมืองในระดับชาติและการเมืองทองถิ่นนําประเด็นการ

พัฒนาเปนสวนหนึ่งของนโยบายพรรคและนโยบายของการเมืองทองถ่ินโดยเฉพาะแผนพัฒนา 3 ป                

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด หลังจากนั้นลําดับประเด็น

ความสําคัญของการพัฒนาและจัดทําเปนแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก ผูมีสวนรวม กระบวนการทํางานและระยะเวลา เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ  

4.2) ระบบการจัดสรรงบประมาณเปนองคประกอบสําคัญในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนา                

โดยเนนจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการและมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

หนวยงานที่เ ก่ียวของกับแผนพัฒนาระดับตางๆ ควรรวมกันกําหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ทั้งนี้สํานักงบประมาณควร

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาพ้ืนท่ี (Area Base) ในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นตามความเรงดวน

วาระการพัฒนา  
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4.3) ระบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดตองวางอยูบนหลักการสําคัญคือ 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลสําเร็จวัดจากผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และมีตัวชี้วัดที่มีความ

ชัดเจนมีมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ระบบการ

ติดตามประเมินผลควรดําเนินทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินงาน และหลังดําเนินงาน การติดตาม

ประเมินผลตองหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนและการเพ่ิมข้ึนของตนทุนโดยไมจําเปน ซึ่งสามารถจัดการผานการ

วางระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงตัวชี้วัดรวม (จัดทําตัวชี้วัดรวมของระดับ

กระทรวงและระดับพื้นที่) และการติดตามความกาวหนา/ ประเมินผลรวมกันระหวางกระทรวง/กรม กลุม

จังหวัด จังหวัด และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยสงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของทั้งสวนราชการและในพ้ืนที่เพื่อใหการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งสงเสริมใหมีติดตามประเมินผลโดยตนเอง สถาบันการศึกษา องคกรที่เปนกลาง และผู

มีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ความสําเร็จของกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนายังข้ึนอยูกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่เก่ียวของกับงานพัฒนา พัฒนาและเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนากระบวนการทํางานอยาง

ตอเนื่อง ของระบบราชการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เปนธรรม เทาเทยีมและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง              

และความรวมมือจากภาคีที่เก่ียวของ (ภาคประชาชน ภาคการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน เปนตน) ที่เอา

ประโยชนของประเทศชาติเปนที่ตั้ง  
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บทที่ 6 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
 
 แนวคิดหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนปี พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาในระยะ 20 ปี ที่
ต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แนวคิดหลักที่ใช้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและก ากับกรอบเป้าหมายมีดังนี้ 
 1 ) ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ .  2560 – 2579)  เป็นตัวตั้ งก าหนดทิศทางการพัฒนา
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวิสัยทัศน์กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง                  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือกล่าว
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และได้ก าหนดแนวทางพัฒนาประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                      
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถูกใช้เป็นกรอบก าหนดทิศทางของการพัฒนาและการตั้งประเด็นยุทธศาสตร์        
ที่จะต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 อย่างเป็นรูปธรรม  
 2) แนวคิดแกนหมุนของการพัฒนา 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประกอบด้วยจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส 
ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า จังหวัดสงขลามีรากฐานเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเข้มแข็งและ มี
ความก้าวหน้าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน      
ในกลุ่มจังหวัด จังหวัดสตูลมีฐานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีศักยภาพและก าลังปรับตัวเข้าสู่การท่องเที่ยว            
เชิงนิเวศบนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม ในขณะที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  แม้ว่าจะมีศักยภาพ    
แต่ยังไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคการพัฒนาจากปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ ระดับการพัฒนาที่แตกต่าง   
ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สถานะและศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี พ.ศ. 2560-2579 จึงก าหนดให้จังหวัด
สงขลาเป็นศูนย์กลางและแกนหมุนของการพัฒนาเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ภายในกลุ่มจังหวัด น าไปสู่การชักน าและกระจายการเจริญเติบโตไปสู่จังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา                    
และนราธิวาส อย่างเป็นธรรม โดยขับเคลื่อนผ่านคานงัดการพัฒนา คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพลเมือง
ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจฐานชีวภาพที่มีความเข้มแข็งด้วยนวัตกรรม ยกระดับการค้าและบริการใน        
ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีสันติสุข 
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 3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี พ.ศ. 2560-2579 วางอยู่บนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และ
มีระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง                   
การพัฒนา เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ รวมทั้งมีการกระจายความ
มั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการพัฒนาที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
และสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุข 

4) การก าหนด Flagship ของการพัฒนา 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างกันสูงมากยกเว้น

ฐานเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร การวางยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจึงค่อนข้างยุ่งยากในการที่จะท าให้       
ผลการพัฒนาของทุกจังหวัดเติบโตไปพร้อมๆ ด้วยกันในทุกมิติโดยไม่ทิ้งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอยู่ข้างหลัง 
ดังนั้นในการวางกรอบยุทธศาสตร์จึงเริ่มต้นจากการสรุปลักษณะส าคัญและผลการพัฒนาของแต่ละจังหวัด 
รวมถึงความคาดหวังของจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) จังหวัดสงขลา 

  จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดเดียวที่มีการพัฒนาก้าวหน้ากว่าจังหวัดอ่ืนในทุกมิติ                        
เป็นศูนย์กลางของการค้า การพาณิชย์ การศึกษา การบริหารราชการ และจุดเชื่อมโยงของระบบการ
คมนาคมและโลจิสติกส์ทั้งทางบก น้ า และอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 1 มีด่านชายแดนถึง 3 ด่าน และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor) 
ร่วมกับจังหวัดสตูล มียางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่โดดเด่นซึ่งพร้อมขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรม Rubber 
City จากศักยภาพดังกล่าวจังหวัดสงขลาคาดหวังให้เป็นมหานครแห่งการค้า การพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรมบนฐานคิดของความเป็น Innovative City เพ่ือทุกคนในสังคม 

  (2) จังหวัดสตูล 
  จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กที่มีความหลากหลายของฐานทรัพยากรธรรมชาติ มีความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดสงขลา มีด่านเชื่อมโยงสู่มาเลเซียรวม 2 
ด่าน และสังคมด ารงอยู่ในความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ถูกกล่าวถึงความเป็นต้นแบบค่านิยมสากล แม้ว่า     
การผลิตอยู่บนฐานการเกษตรโดยเฉพาะมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากที่สุดและไม้ผลมีชื่อเสียง แต่ความ
ได้เปรียบที่ส าคัญของจังหวัดสตูลคือ ที่ตั้งอยู่ในฝั่งอันดามันซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลสวยงาม                    
มีชื่อเสียง และก าลังเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่กระนั้นก็ตามจังหวัด
ตั้งอยู่นอกเส้นทางคมนาคมหลักย่อมส่งผลให้การพัฒนาก้าวหน้าอย่างช้าๆ แต่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ 
จังหวัดถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  (Southern Economic Corridor) ร่วมกับ
จังหวัดสงขลา แต่ขณะนี้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งในแนวทางการพัฒนา อาจจะกล่าวได้ว่าที่ผ่านมานั้น 
จังหวัดสตูลมีศักยภาพการพัฒนาที่ถูกละเลยโดยหน่วยงานพัฒนาทั้งในราชการส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
ถึงเวลาที่จะต้องถูกน ามาใช้ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนา ทุกภาคส่วนของจังหวัดสตูลคาดหวัง     
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และมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมและมีเศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นฐานการผลิต  

  (3) จังหวัดปัตตานี 
  จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม มีความพร้อมด้าน                       

ทุนธรรมชาติเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์ ฐานเศรษฐกิจขึ้นอยู่บน
ฐานภาคเกษตร และที่ตั้งติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยส่งผลให้การประมงมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านท่องเที่ยวต่ าที่สุดและนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นคนในประเทศ อย่างไรก็ตาม
ปัญหาความไม่มั่นคงยังเป็นอุปสรรคของการพัฒนาในทุกด้าน ซ้ าเติมปัญหาความยากจน และการหดหาย
ของการลงทุนจากต่างถิ่น แต่ด้วยความสามารถบริหารจัดการของภาครัฐและความร่วมแรงร่วมใจของทุก
ภาคส่วนมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นศูนย์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเล และบริการฮาลาล
ได้ พร้อมกับการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้รับ
การสนับสนุนให้อ าเภอหนองจิกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” 

  (4) จังหวัดยะลา 
  จังหวัดยะลามีลักษณะเด่นของที่ตั้งทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขา เนินเขา และหุบเขา                   

มีสังคมพหุวัฒนธรรม มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์ และระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่
บนภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารา และไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง มังคุด) ที่มีชื่อเสียงเป็นรองจากจังหวัด
ชุมพร เมืองเบตงเป็นเมืองหน้าด่านการค้าที่มีศักยภาพการพัฒนาสูง โดยโครงการเมืองต้นแบบก าหนดให้
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปัญหาความไม่สงบยังคงส่งผลอย่างมากต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาจังหวัดยะลา และซ้ าเติม
ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาสังคม และความยากจนในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตามจังหวัดยะลามีทุนทาง
ธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น    
ทุกปี อันสอดคล้องความต้องการพัฒนาของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและการพัฒนา
ภาคเกษตรเป็นหัวจักรขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  

  (5) จังหวัดนราธิวาส 
  จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนสุดแหลมมลายูซึ่งสองในสามของพ้ืนที่เป็นป่าและ

ภูเขา ด ารงอยู่ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว และไม้ผล (ลองกอง เงาะ ทุเรียน มังคุด) นราธิวาสมีความได้เปรียบเชิงสัมบูรณ์และ                            
โดยเปรียบเทียบ คือ ไม้ผล ยางพาราเป็นอันดับ 2 และปาล์มน้ ามันเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัด มีเมือง                
สุไหโกหกเป็นเมืองการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงซึ่งมีมูลค่าการค้าชายแดนเป็นอันดับ 2 รองจากสงขลา                 
(แต่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจังหวัดสงขลา) ซึ่งได้รับการวางต าแหน่งให้เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ผลการพัฒนาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า จังหวัดมี
เศรษฐกิจขนาดเล็ก มีความล้าหลังของการพัฒนาโดยเปรียบเทียบ และเหตุการณ์ความไม่สงบยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและซ้ าเติมปัญหาสังคมและความยากจน วาระการพัฒนายังคงให้
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ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับภาคเกษตรสู่เศรษฐกิจชีวภาพ และเมืองต้นแบบการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ   
 ดังนั้นการก าหนด Flagship ของการพัฒนารายจังหวัดจึงต้องให้ความส าคัญกับฐานศักยภาพ              
ของแต่ละจังหวัดประกอบกับหลักคิดแกนหมุนของการพัฒนา ภาพวาดอนาคตของแต่ละจังหวัด                        
มีรายละเอียดดังนี้  
 4.1) จังหวัดสงขลา เป็นมหานครแห่งความสุข  
 เป็น (1) ศูนย์กลางการค้า การพาณิชย์ และบริการ (2) เขตอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน    
(3) ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (4) ศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ (5) ศูนย์กลางการแพทย์และ
สุขภาพ และ (6) ศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 4.2) จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรณีระดับโลก (Global Geopark) 
และเมืองเศรษฐกิจชีวภาพ  

เป็น (1) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่มีบริการคุณภาพสากลและเป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล (2) เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ ามันหลักของกลุ่มจังหวัดที่มี
ความพร้อมและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการสกัดน้ ามันปาล์มและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ปาล์ม และ (3) ศูนย์กลางการเกษตรนวัตกรรม  

4.3) จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองเศรษฐกิจชีวภาพและเขตอุตสาหกรรมชีวภาพ ฮาลาล และประมง  
เป็น (1) เมืองเศรษฐกิจชีวภาพ (2) ศูนย์หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (3) เขตอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ฮาลาล และประมง (4) แหล่งผลิตพลังงาน และ (5) เป็นฐานวงแหวนการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
4.4) จังหวัดยะลา เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเมืองเศรษฐกิจชีวภาพ  
เป็น (1) เมืองเศรษฐกิจชีวภาพ (2) ศูนย์การผลิตผลไม้คุณภาพเพ่ือการส่งออก พร้อมทั้งมุ่งพัฒนา

สู่ศูนย์การเกษตรนวัตกรรมเขตร้อน ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืน ต้นแบบการจัดการทรัพยากรยั่งยืน เมืองเบตง
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การพาณิชย์ และการลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มอาเซียน  
(3) ศูนย์กลางการค้าและท่องเที่ยวเมืองเบตง และ (4) เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

4.5) จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ  
เป็น (1) เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 

OTOP ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าท้องถิ่นและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งจะถูกปรับโฉมใหม่ด้วย
นวัตกรรมการผลิต การลงทุน และการตลาดสู่ตลาดโลก (2) เขตอุตสาหกรรมชีวภาพ เคมีชีวภาพ และ
วัสดุชีวภาพที่มุ่ งสร้างสรรค์นวัตกรรมชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ือตอบสนองต่อตลาดโลก                      
(3) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (4) ศูนย์กลางการค้าเมืองสุไหงโกลก  
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6.1 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 
“คนดีมีปัญญา การค้าก้าวไกล เศรษฐกิจม่ันคง สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมมีสุข สู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน” 
 
คนดี มีปัญญา หมายถึง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม

และสิ่งแวดล้อม มีผู้มีความรู้ ประกอบสัมมาชีพ และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศได้ 

การค้าก้าวไกล หมายถึง การค้าที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และมี
ความสามารถในการส่งออกท้ังในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ตลอดจนมีการพัฒนาประตูการค้าชายแดน
สู่ประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและตลาดเป้าหมายเฉพาะ 

เศรษฐกิจม่ันคง หมายถึง เศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีความเข้มแข็ง และ
ความสามารถแข่งขันด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจดิจิตอลบนฐานการเกษตร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ประมง วิสาหกิจชุมชน  และการ
ท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการลงทุนที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง
เชื่อมโยงความรุ่งเรืองตลอดโซ่คุณค่าไปยังจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ชายแดน  

สิ่งแวดล้อมสมดุล หมายถึง การใช้ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

สังคมมีสุข หมายถึง สังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
มีความเท่าเทียมกันในสังคม  

การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงคนรุ่นต่อไป 

 
6.2 เป้าหมายการพัฒนา  

1) ประชาชนมีคุณภาพ  
2) เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง  
3) การกระจายรายได้เป็นธรรม  
4) ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  
5) สังคมสันติสุข  
 

6.3 ตัวชี้วัดการพัฒนา 
1) ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ในระดับ ม.3 >60 
2) อัตราการเติบโตของ GRP >5% 
3) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน <5% 



 

 

บทที่ 6             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232   

4) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 40% 
5) จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบเท่ากับศูนย์ 
 

6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมคนดี มีปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุ่มภาคใต้ชายแดน 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมคนดีมีปัญญา 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนนับได้ว่ามีเอกลักษณ์ทางสังคมและวิถีชีวิตแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งแตกต่างจากสังคมส่วนอ่ืนของประเทศ ประชากรกว่า 3.7 ล้านคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.99 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.10 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาอ่ืนๆ และยังสะท้อนผ่าน     
ความหลากหลายของภาษา สังคมและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อ
สายจีน และชาวต่างประเทศและผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์และความ
เข้าใจในการด าเนินวิถีชีวิตร่วมกัน ผลการพัฒนาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนก าลัง
เผชิญกับปัญหาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงคุณภาพและโครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ยังมีปัญหา
การไม่พัฒนาของสาธารณสุขมูลฐานในระดับครัวเรือนและชุมชน สุขภาพอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะ
อัตราส่วนการตายของมารดาสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศกว่า 4 เท่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายังต่ ากว่า
เกณฑ์กลางของประเทศ แรงงานที่ส าเร็จการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานปกติ ในขณะที่ครอบครัวตกอยู่ในภาวะความเปราะบางสูงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
สังคม และความไม่พร้อมของพ่อแม่ ส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้
ประชาชนบางส่วนตั้งค าถามต่อระบบคุณค่าของสังคม ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต
ซ่ึงก าลังเสื่อมคลายและท้าทายต่อการปรับตัวเข้ากับหลักสากลนิยมและโลกยุคใหม่ ส่งผลต่อภาวะคุณภาพ
ชีวิตต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนมีดัชนีความก้าวหน้าของคนอยู่ในอันดับ 
5 จังหวัดล้าหลังของประเทศไทย และมีสัดส่วนความยากจนสูง  
 การพัฒนาในระยะ 20 ปี จึงก าหนดให้ ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการพัฒนา คนที่มีคุณภาพ
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและประเทศในอนาคต ดังนั้นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นล าดับแรก      
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีเป้าหมาย คือ “การพัฒนาคน
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะคิด วิเคราะห์ มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีจิตส านึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เพ่ือน าไปสู่งานและรายได้ที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิต 
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ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งรวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึกก าลัง
เพ่ือพัฒนาประเทศได้ต่อไป” ในทิศทางที่สอดคล้องกัน การมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ของทุนมนุษย์ดังกล่าว
ต้องพัฒนาคนตั้งแต่ช่วงปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุ วาระการพัฒนาทุนมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
จะให้ความส าคัญกับทักษะความรู้ควบคู่กับความคิดและจิตใจ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณสมบัติเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 และการเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ    
และวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและบรรทัดฐานสากลอันพึงประสงค์ พร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
ฐานรากของการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   
 

1) เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
- มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะของพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21  
- มีทรัพยากรมนุษยท์ีม่ีสุขภาวะที่ดี  
- มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
- มีสถาบันครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข  

 
2) ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ยปี 
2555-59) 

เป้าหมาย หน่วย 
60-64 65-69 70-74 75-79 

1. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ในระดับ ม.3 33.61 35 40 50 > 60 คะแนน 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 
    ไทยอายุ 15-59 ปี  

9.26 10.0 11.0 12.0 12.0 ปี 

3. สัดส่วนประชากรอ่านออกเขียนได้ 96.40 100.0 100.0 100.0 100.0 ร้อยละ 
4. สัดส่วนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา    
   สายอาชีพ 

7.56 
 

10.0 15.0 20.0 > 25.0 ร้อยละ 

5. อัตราการมีงานท าของสายอาชีพ 86.32 91.0 95.0 100.0 100.0 ร้อยละ 
6. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ในระดับ ม.6 35.21 35 40 50 > 60 คะแนน 
7. อัตราการตายของทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี    
    ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 

7.7 
 

6.0 3.0 2.0 < 2.0 ร้อยละ 

8. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร  4,136 3,500 3,000 2,500 < 2,000 คน/แพทย ์
9. จ านวนคดีอาญาต่อประชากร 1 แสนคน  29,027 27,000 25,000 23,000 <20,000 คดี 
10. การหย่าร้าง  3,279 3,000 2,900 2,800 < 2,600 คู่สมรส 
11. จ านวนเยาวชนท่ีเข้าสถานพินิจ  1,221 1,000 800 600 < 400 คน 
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3) กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และมี

คุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT technology) และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการจัดการ การค้า และการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะพ้ืนฐาน สุขภาพส่วนบุคคล 

และการวางแผนครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาและบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4) ห่วงโซ่คุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 
 
 
 
กลยุทธ์ 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถใน
ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะมี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 
2. พัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพ
เพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพระดับ
สากล 
3. พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาสู่
ระดับนานาชาติ 

4. พัฒนาทักษะจ าเป็นส าหรับการ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
( IT technology) และทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
5. พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ทักษะการจัดการ การค้าและการ
ลงทุน 
 

6. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาวะพ้ืนฐาน สุขภาพ
ส่ วนบุ คคล  และการว า งแ ผน
ครอบครัว 
 

7. พัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 

พัฒนาและสร้างคุณค่าใน
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ความสุขของครอบครัว 

 

ห่วงโซ่คุณค่า 
พัฒนาความเข้มแข็งและความสุข
ของชุมชนของครอบครัว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 นับตั้งแต่ปี 2554 ภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีขนาดลดลง เนื่องจากการ
ชะลอตัวของภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพืชเศรษฐกิจหลัก และมูลค่าเพ่ิมของ
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตเพ่ือการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดหดตัวและรายได้ต่อประชากรลดลงด้วยเช่นกัน ในขณะที่ อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพ่ิมข้ึนของการใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลัก
ที่สนับสนุนและค้ าจุนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ผลการพัฒนาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดเติบโตไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควรจะเป็นและมีความเสี่ยงจากหลากหลายที่มา โครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานแคบที่พ่ึงพาภาคเกษตรเป็นหลักซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัด ภาคอุตสาหกรรมเป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมจ ากัด การค้าชายแดนมีศักยภาพ
เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงสู่นานาชาติอันดับหนึ่งของประเทศก็ยังขาดการพัฒนาและประสิทธิภาพ และ
การขาดการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาด
การพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยว และยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ชายแดน อีกทั้งเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนไม่พร้อมรับมือจากความผันผวนและผลกระทบ
ของการแข่งขันในตลาดโลก 
 การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในระยะ 20 ปี จึงให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจที่มีความ
เข้มแข็ง ความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมโยงโซ่คุณค่าเข้าด้วยกัน ผ่านการเติบโตของนวัตกรรม
เศรษฐกิจ (Innovative Economy) ที่ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ซ่ึงสอดคล้องและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เติบโตเต็ม
ศักยภาพด้วยนวัตกรรมขั้นก้าวหน้า รวมทั้งการขยายฐานเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายผ่านการต่อยอด
เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพการพัฒนาในพ้ืนที่ มุ่ง
สร้างเศรษฐกิจดิจิทอลในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในขณะเดียวกันจะให้ความส าคัญ
กับการเปลี่ยนรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจการค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมเข้มข้น โดยมุ่งพัฒนา
ภาคการค้าและการค้าชายแดน การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เคมีชีวภาพ และวัสดุชีวภาพใน
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์และมาตรฐาน โลก 
นอกจากนั้นจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการสื่อสาร  
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสและศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ของกลุ่มประเทศอาเซียน การพัฒนาแหล่งน้ าและแหล่งพลังงานเพ่ือรองรับการพัฒนา และการพัฒนา 3 
เมืองหลัก (หาดใหญ่ เบตง สุไหโกลก) เพ่ือเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ ศูนย์การศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัยส าหรับทุกคนในสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ชุมชนมุ่งพัฒนาและยกระดับห่วงโซ่คุณค่าไปสู่ชุมชนที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีการ
เชื่อมโยงกับโซ่อุปทานของเศรษฐกิจมหภาค การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการใหม่ยุคดิจิตอล เพ่ือเป็นการขยายฐานเศรษฐกิจอย่างมี
ภูมิคุ้มกัน ความเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

1) เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
- มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม 
- มีความหลากหลายของฐานเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และเติบโตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2) ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ยปี 
2555-59) 

เป้าหมาย หน่วย 
60-64 65-69 70-74 75-79 

1. อัตราการเติบโตของ GRP  0.3 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 
2.อัตราการเติบโตของ GPP ของจังหวัด

สงขลา 
2.1 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

3.อัตราการเติบโตของ GPP ของจังหวัด
สตูล 

1.6 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

4.อัตราการเติบโตของ GPP ของจังหวัด
ยะลา 

-0.4 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

5.อัตราการเติบโตของ GPP ของจังหวัด
ปัตตาน ี

-0.7 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

6.อัตราการเติบโตของ GPP ของจังหวัด
นราธิวาส 

1.8 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

7.อัตราการเติบโตของการค้าระหว่าง
ประเทศ 

4.2 > 4.0 > 4.0 > 4.0 > 4.0 ร้อยละต่อปี 

8.อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 0.96 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

9.อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 0.94 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

10.อัตราการขยายตัวของภาคบริการ 12.69 > 5.0 > 5.0 > 5.0 > 5.0 ร้อยละต่อปี 

11.รายได้ต่อหัว 112,036 262,000 320,000 384,000 480,000 บาทต่อป ี

12.อัตราการว่างงาน 1.60 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 ร้อยละต่อปี 

13.ผลิตภาพแรงงาน 10.43 > 10.0 > 10.0 > 10.0 > 10.0 ร้อยละต่อปี 
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3) กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมบูรณ์ ระบบโลจิสติกส์ ระบบการสื่อสาร และ

แหล่งน้ า เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาแหล่งพลังงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานใน

อนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาภาคเศรษฐกิจฐานชีวภาพมูลค่าสูงตลอดโซ่อุปทานของกลุ่มจังหวัด 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์และคุณภาพระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจการค้า และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือการกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 8    พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ Southern Economic Corridor ให้ เต็ม

ศักยภาพและเป็นแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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 4) ห่วงโซ่คุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
สมบูรณ์ ระบบโลจิสติกส์ ระบบ
การสื่อสาร และแหล่งน้ า เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาแหล่งพลังงานเ พ่ือ
รองรับการขยายตัวของความ
ต้องการใช้พลังงานในอนาคต 

3. พัฒนาภาคเศรษฐกิจฐาน
ชี วภ าพมู ลค่ า สู ง ตลอด โ ซ่
อุปทานของกลุ่มจังหวัด 

4.  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
 

5. พัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวอย่างมีอัต
ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
ระดับสากล 

6. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเศรษฐกิจการค้า และ
การค้าชายแดน 
7. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรม เพ่ือการกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่าง
ทั่วถึง 
8. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แ ล ะ  Southern Economic 
Corridor ให้เต็มศักยภาพและ
เป็นแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 
 

พัฒนาและสร้างคุณค่า
จากโครงสร้างพ้ืนฐาน
และพลังานที่มีความเป็น
เฉพาะและประสิทธิภาพ 

พัฒนาและสร้าง
คุณค่าในเศรษฐกิจ 
ชีวภาพ 

พัฒนาและสร้างคุณค่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
เศรษฐกิจดิจิตอลในระดับ
ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ 

ห่วงโซ่
คุณค่า 

พัฒนาและสร้างคุณค่า
ในการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ 

พัฒนาและสร้าง
คุณค่าจากการลงทุน 
การค้า และการ
บริการยุคดิจิตอล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
 การพัฒนาเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการลดลงของความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม          
ในการกระจายผลของการพัฒนาต่อทุกคนในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการร่วมกับการพัฒนา       
ในประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อน เสริมพลัง และสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
กระจายผลการพัฒนาอย่างเป็นธรรมต่อทุกคนในสังคม อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้ประกอบการราย
ใหม่ และยกระดับการผลิตในระดับครัวเรือนตลอดโซ่คุณค่าเข้าสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และเศรษฐกิจดิจิตอล นับว่าจะเป็นช่องทางให้ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดและชุมชน
มีศักยภาพและได้รับโอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส์ ระบบการสื่อสาร และแหล่งน้ าจะเป็นการช่วยกระจายความเจริญและความสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยต้นทุนต่ า ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ และกระจายรายได้สู่ชุมชน 
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็นธรรม ยังให้ความส าคัญกับการเป็นกลไกพัฒนาและส่งเสริม
ระบบสวัสดิการถ้วนหน้าของภาครัฐ เพ่ือการยกระดับคุณภาพ ความง่ายในการเข้าถึงบริการ             
ความครอบคลุม และความต่อเนื่องอย่างมีความมุ่งมั่นของสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับครัวเรือนคนยากจน แรงงานนอกระบบ ครัวเรือนเกษตรกรไร้ที่ดิน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาชุมชนอย่างก้าวหน้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการส่งเสริมและยกระดับสวัสดิการชุมชนและความคุ้มครองทางสังคมที่จัดการโดยชุมชน            
ซึ่งจะเป็นการปิดช่องว่างและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองทางสังคมของภาครัฐผ่านการบูรณาการกับ
สวัสดิการชุมชนเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการลดความเหลื่อมล้ าและความเท่าเทียมของการพัฒนา 
 
 1) เป้าหมายการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

- เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
- เพ่ือส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการเข้าถึงและมีความ

ยั่งยืน 
- เพ่ือส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เพ่ือชุมชน  
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 2) ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ยปี 
2555-59) 

เป้าหมาย หน่วย 
60-64 65-69 70-74 75-79 

1.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 25.98 20.0 15.0 10.0 < 5.0 ร้อยละ 
2.สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้  0.41 0.40 0.35 0.30 < 0.30 Gini 

Coefficient 
3.อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 4.81 3.5 3.0 2.0 < 1.0 เท่า 
4.ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 35.73 40.0 50.0 60.0 > 80.0 ร้อยละ 
5.ร้อยละของผู้ที่อยู่ในระบบประกนัสังคมต่อก าลัง

แรงงาน 
18.79 25.0 50.0 80.0 > 90.0 ร้อยละ 

6.ร้อยละของสถานพยาบาลทีไ่ด้รบัการรับรอง
คุณภาพ HA 

93.48 
 

95.0 100.0 100.0 100.0 ร้อยละ 

7.ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ าประปา 15.34 20.0 30.0 50.0 > 80.0 ร้อยละ 
8.ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า 91.81 95.0 100.0 100.0 100.0 ร้อยละ 
9.อัตราขยายตัวรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ 

      ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 ร้อยละ 

10.สัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัด 21.77 15.0 10.0 5.0 < 5.0 ร้อยละ 
11.ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง (ประเทศ) 85.26 90.0 95.0 100.0 100.0 ร้อยละ 
12. สัดส่วนชุมชนที่มีระบบสวัสดิการชุมชน - 90.0 95.0 100.0 100.0 ร้อยละ 
13.อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษา  

     ขั้นพื้นฐาน 
66.86 80.0 90.0 100.0 100.0 ร้อยละ 

 
 3) กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชากรร้อยละ 40       
   ที่มีรายได้ต่ าสุด 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและสนับสนุนระบบสวัสดิการถ้วนหน้าของภาครัฐให้มีคุณภาพและ 
  เข้าถึงง่าย 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสวัสดิการชุมชนและชุมชนก้าวหน้าตามปรัชญา
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) ห่วงโซ่คุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาและขยายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสั งคม
ให้กับประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุด 

2. พัฒนาและสนับสนุน
ระบบสวัสดิการถ้วนหน้า
ของภาครัฐให้มีคุณภาพ
และเข้าถึงง่าย 

3 .  พัฒนาและเสริมสร้ า ง
ศักยภาพสวัสดิการชุมชนและ
ชุมชนก้าวหน้าตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างสมดุล 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์                 
แต่ที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้เพ่ือการพัฒนาอย่างขาดการบริหารจัดการน ามาซึ่งความเสื่อมโทรม 
และความเปราะบางของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้
เหลือเพียงร้อยละ 22.24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดินเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า 176.92 
กิโลเมตร ปัญหาน้ าเสียในเมืองที่มีกว่า 202,187 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่สามารถรวบรวมน้ าเสียเข้าสู่
ระบบบ าบัดได้เพียงร้อยละ 27 ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด คุณภาพน้ าอยู่ในระดับพอใช้-เสื่อม
โทรม ขยะล้นเมืองที่มีปริมาณสะสมตกค้างกว่า 283,024 ตัน และการขาดแคลนน้ าเพ่ือการบริโภค 
อุปโภคและใช้ในการผลิต ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง รวมทั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ การ
เข้าถึง และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ การใช้ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ดูแลสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้จะให้ความส าคัญการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมในการ
ลดปัญหาโลกร้อน และเพ่ิมความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
 

1) เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
- มีการใช้ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถรองรับการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
- มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

สร้างคุณค่าจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยการกระผลการ
พัฒนาอย่างเป็นธรรม 

สร้างคุณค่าจากระบบ
สวัสดิการถ้วนหน้าของ

ภาครัฐ 

สร้างคุณค่าจาก
สวัสดิการชุมชน 

ห่วงโซ่
คุณค่า 
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 2) ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ยปี 
2555-59) 

เป้าหมาย หน่วย 
60-64 65-69 70-74 75-79 

1.สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร 

244.0 230.0 220.0 200.0 190.0 ลิตร/คน 

2.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ต่อประชากร 

364.4 300.0 250.0 200.0 150.0 กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/คน 

3.สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 

602.5 550 500 450 < 425 ลิตร/ 
ล้านบาท 

4.สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีทั้งหมด  22.24 25.0 30.0 35.0 40.0 ร้อยละ 
5.สัดส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง  

18.61 30.0 50.0 80.0 > 80.0 ร้อยละ 

6.ผลการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรง
ประมง 

15.0 
 

> 20.0 > 30.0 > 60.0 >60.0 กก./ชม. 

7.ค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน  73.26 > 70.0 > 80.0 > 80.0 > 80.0 (WQI) 
8.ดัชนีคุณภาพอากาศ - <50 <50 <50 <50  

 
3) กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3    แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ มีส่วนร่วมในการลด

ปัญหาโลกร้อน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 
 4) ห่วงโซ่คุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
 
 
 
 
กลยุทธ์ 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

2 .  เ พ่ิมประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
จากการขยายตัวของการ
พัฒนา 

4. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับ
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ มีส่วนร่วมใน
การลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
 

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก 

ห่วงโซ่
คุณค่า 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุ่มภาคใต้ชายแดน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติที่ส าคัญและอุปสรรคฉุดรั้งความก้าวหน้า
ของการพัฒนา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ความรุนแรงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความรุนแรงลดลงกว่าเหตุการณ์ช่วง พ.ศ. 2547-2556 แต่สถานการณ์มีความไม่แน่นอนและมีความ
ขัดแย้งอันยืดเยื้อเรื้อรัง นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังคงมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอก เช่น ปัญหา
ยาเสพยต์ิด ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดจึงให้ความส าคัญกับการเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ ไขการก่อความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับการใช้เศรษฐกิจน าในการแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

 
1) เป้าหมายการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
- สันติสุขบนความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรม 
- มีกลไกสนับสนุนการน านโยบายความม่ันคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 
2) ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ค่าฐาน 
(ค่าเฉลี่ยปี  
2555-59) 

เป้าหมาย หน่วย 
60-64 65-69 70-74 75-79 

  1.จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบ 954 400 0 0 0 ครั้ง 
2.จ านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 367 < 100 0 0 0 คน 
3.จ านวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณค์วามไมส่งบ 835 < 400 0 0 0 คน 

  
3) กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกสนับสนุนการน านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเป็นสากลแก่สังคมพหุวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 3    ฟ้ืนฟูจิตใจ และสร้างขวัญก าลังใจ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ 

ไม่สงบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความม่ันคงทางด้านรายได้ควบคู่กับความสงบสุข สันติ ในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ความร่วมมือกับประเทศมุสลิมในอาเซียน ในการพัฒนาคนและเศรษฐกิจ 
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 4) ห่วงโซ่คุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1.สร้างกลไกสนับสนุนการน า
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล 
4.สร้างความม่ันคงทางด้าน
รายได้ควบคู่กับความสงบสุข 
สันติ ในพื้นที่ 

3.ฟ้ืนฟูจิตใจ และสร้างขวัญ
ก าลังใจ ของผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างความเป็นสากลแก่
สังคมพหุวัฒนธรรม 
5.ความร่วมมือกับ
ประเทศมุสลิมในอาเซียน 
ในการพัฒนาคนและ
เศรษฐกิจ 

 
6.5 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลักซึ่งจ าเป็นต้อง
บูรณาการและต้องมีแผนงานตั้งแต่ระยะสั้นเพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว การเสนอยุทธศาสตร์ฉบับนี้ได้
ก าหนดกรอบระยะการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ปี 2560-2564) ระยะที่ 2 (ปี 2565-2570) 
ระยะที่ 3 (ปี 2570-2574) และ ระยะที่ 4 (ปี 2575-2579) ซึ่งมีจุดเน้นการพัฒนาที่แตกต่างกันเพ่ือให้   
ผลการพัฒนาในระยะแรกไปหนุนเสริมการพัฒนาในระยะต่อไป อย่างมีความต่อเนื่อง และมีผลส าเร็จ    
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปี 2561 ที่
ด าเนินการไปแล้ว จึงได้ว่าเสนอกรอบการด าเนินงานของกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการในระยะ       
เฉพาะหน้าไว้ด้วย ดังรายละเอียดดังนี้  

ระยะที่ 1 (ปี 2560-2564) เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและพลังงาน
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจการค้า  
และการค้าชายแดนควบคู่กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

หากพิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564) ของจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส พบว่าทั้ง 5 จังหวัดมียุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมเกษตร การค้า และการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ประชาชนในกลุ่ม

เสริมสร้างสันติ
สุขด้วยนโยบาย
ความมั่นคง
แห่งชาติ 

สร้างคุณค่า
จากความเป็น
พหุวัฒนธรรม 

เสริมสร้างความมั่นคง 

ในชีวิต ให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบ 

ห่วงโซ่
คุณค่า 
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จังหวัดภาคใต้ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มจังหวัดควรมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาใน 3 จังหวัดและให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม 

ระยะที่ 2 (ปี 2565-2570) เน้นการยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาการศึกษา
สายอาชีพ โดยเฉพาะทักษะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอล ตลอดจนยกระดับ
การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานโลก เร่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ Southern Economic Corridor     
ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลการเติบโตของมูลค่าการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการค้า      
ระหว่างประเทศ 

ระยะที่ 3 (ปี 2570-2574) เน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
พร้อมๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็ง       
ของชุมชนก้าวหน้าตามล าดับ และส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในระยะที่ 1-2 เป็นเหตุผลที่ต้องให้ความส าคัญกับการกระจาย
ผลประโยชน์ในโซ่คุณค่าของการผลิตที่เป็นธรรมและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 

ระยะที่  4 (ปี 2575-2579) เน้นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องในทุกมิติ ด้านการศึกษา          
เพ่ือพัฒนาคนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนทั้งหมดให้มีทักษะของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 การปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  มุ่งเน้นการ
ขยายตัวของการท่องเที่ยว การลงทุน อุตสาหกรรม การค้าชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน ธุรกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และการไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
ดังตารางที่ 6.1 ย่อมส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จของการพัฒนา 
 
ตารางที่ 6.1 แนวทางการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2560 –2579   

 
 
 

กลยุทธ์ 2560-
2564 

2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมคนดี มีปัญญา 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือเพ่ิมความรู้  

ความสามารถในการเรียนรู้ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ทางอาชีพระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้สู่ระดับ 
นานาชาติ 
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ) 

 
 
 

กลยุทธ์ 2560-
2564 

2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมือง 
ในศตวรรษท่ี 21 อาทิ ทักษะด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (IT technology) และทักษะ 
ด้าน ภาษาต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการ  
จัดการ การค้าและการลงทุน 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดูแล 
สุขภาวะพ้ืนฐาน สุขภาพส่วนบุคคล  
และการวางแผนครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ 7    พัฒนาและบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความพร้อมในโครงสร้ าง พ้ืนฐาน 

ระบบโลจิสติกส์ ระบบการสื่อสาร และแหล่ง
น้ า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาแหล่งพลังงานเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของความต้องการใช้พลังงานในอนาคต 

 กลยุทธ์ที่ 3    พัฒนาภาคเศรษฐกิจฐานชีวภาพมูลค่าสูง
ตลอดโซ่อุปทานของกลุ่มจังหวัด 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

 กลยุทธ์ที่ 5    พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีอัต
ลักษณ์และคุณภาพระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ
การค้า และการค้าชายแดน 
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ) 

 
 
 

กลยุทธ์ 2560-
2564 

2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

กลยุทธ์ที่ 7    ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
อย่างทั่วถึง 

 กลยุทธ์ที่ 8    การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ Southern 
Economic Corridor ให้ เต็มศักยภาพและ
เป็นแกนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและ

สังคมให้กับประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่ าสุด 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนระบบสวัสดิการถ้วนหน้า
ของภาครัฐให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสวัสดิการ
ชุมชนและชุมชนก้าวหน้าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

  
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3    แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของ

การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความ

เสี่ยงด้านภัยพิบัติ มีส่วนร่วมในการลดปัญหา
โลกร้อน และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ) 
กลยุทธ์ 2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

ยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างความปลอดภัย สงบ และสันติสุข

ของกลุ่มภาคใต้ชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 1    สร้างกลไกสนับสนุนการน านโยบายความ
มั่ น ค งแห่ ง ช าติ ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ อย่ า งมี
ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเป็นสากล
แก่สังคมพหุวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3    ฟ้ืนฟูจิตใจ และสร้างขวัญก าลังใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ควบคู่กับ
ความสงบสุข สันติ ในพื้นที่ 

 กลยุทธ์ที่ 5 ความร่วมมือกับประเทศมุสลิมในอาเซียน  
ในการพัฒนาคนและเศรษฐกิจ  

    

 
6.6 ปัจจัยความส าเร็จของแผนพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ที่มุ่งหวังผลส าเร็จและผลลัพธ์การพัฒนาในระยะยาวที่มีเป้าหมายการเปลี่ยนรูปทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม  (Social and Economic Transformation) การน า แผน ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย              
แห่งความส าเร็จ 8 ประเด็น ดังนี้  

1) การพัฒนาทุนมนุษย์คือหัวใจของความส าเร็จในแผนพัฒนาฯ 20 ปี  
การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์แห่งทศวรรษที่ 21 ที่มีความพร้อมใช้และเพียงพอ             

มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการงานพัฒนาคนร่วมกันทั้งหน่วยงานระดับ
กระทรวง กรม ร่วมกับระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทุ่มสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างจริงจัง เข้มแข็ง และต่อเนื่อง  

2) ความสงบสุขและสันติของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ต้องเข้าสู่ภาวะสันติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน วัดได้ โดยต้องท า

ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด และมีความเชื่อมั่นต่อความสันติสุขจากทุกภาคส่วนทั้งใน
และต่างประเทศ การก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งหรือแสวงหาทางออกท่ีจ าเป็นและยอมรับจากทุกภาคส่วน
นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างเร่งด่วนเพ่ือน ามาซึ่งผลของความสงบสุขและสันติ ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นของการ
พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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3) การจัดท าแผนพัฒนากระทรวง กรม แผนจังหวัด และแผนพัฒนา อปท. ระยะ 4 ปี              
ให้เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดกับภารกิจของหน่วยงานในพ้ืนที่อย่าง
บูรณาการ รวมทั้งการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีระดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่โดยยึดพ้ืนที่ภารกิจ
และการมีส่วนร่วม 
 กล่าวคือ การจัดท าแผนพัฒนาของกระทรวง กรม ให้น าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดมาเป็น
ส่วนประกอบการก าหนดภารกิจและการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี           
ของหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัด                  
ในขณะเดียวกันการจัดท าแผนจังหวัดและแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้แผนยุทธศาสตร์
พัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นตัวตั้งในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนโดยมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขของสภาพพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน 
และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

4) ระบบราชการ กฎหมาย และปัจจัยเชิงสถาบัน 
ผลการพัฒนาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ระบบราชการ กฎหมาย และปัจจัย เชิงสถาบันเป็นเงื่อนไข

จ าเป็นที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบ และผลส าเร็จของการพัฒนา กล่าวคือ ระบบราชการ กฎหมายและปัจจัย
สถาบันที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีความทันสมัย ความเท่าทัน ความพร้อมใช้ ความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพ         
และส่งเสริมต่อการพัฒนาเพ่ือสอดประสานเป็นกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติน าไปสู่ความก้าวหน้า
อย่างก้าวกระโดด  

5) ความเพียงพอของงบประมาณและระบบการติดตามประเมินผล  
งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาอย่างส าเร็จจะต้อง

มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ แม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับการกระจาย
สัดส่วนงบประมาณสู่ระดับพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยต้องมีงบประมาณของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ของงบพัฒนาทั้งหมด ทั้งนี้ยังคงต้องค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ในการด าเนินงานพัฒนาจะต้องมีการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงานว่า 
สามารถบรรลุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ และความส าเร็จของตัวชี้วัด พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ         
ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงการท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ ระบบการติดตาม
ประเมินผลทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับแผนงานโครงการจะต้องได้รับการออกแบบอย่างง่าย     
ต้นทุนต่ า และมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของการพัฒนาวัดจากผลกระทบที่มีต่อผลประโยชน์ร่วม       
ของประชาชนในพื้นท่ี 

6) การยอมรับ การมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของร่วมกันของประชาชน 
แผนพัฒนาที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับ การมีส่วนร่วม และความ

เป็นเจ้าของจากประชาชน รวมทั้งการได้รับความสนใจและความร่วมมือในทุกข้ันตอน นับตั้งแต่การจัดท า
แผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และทบทวนแผน เพ่ือให้ได้แผนการพัฒนา
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และตอบโจทย์               
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ของการพัฒนาในพ้ืนที่มากที่สุด นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง              
และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วน  

7) ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เข้มแข็ง และจริงจังของทุกภาคส่วน 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาไปสู่ความส าเร็จต้องการเงื่อนไขจ าเป็นคือ ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท   

อย่างเข้มแข็ง และความจริงจังอย่างต่อเนื่องของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน      
และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ซึ่งต้องร่วมมือกันอย่างบูรณาการในทุกมิติ บทเรียนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า      
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของภาครัฐ และการขาดความจริงใจ ทุ่มเท และจริงจังในงานพัฒนา            
ของทุกภาคส่วนน ามาซึ่งผลส าเร็จการพัฒนาที่ต่ ากว่าคาดหวัง และการตกอยู่ในวัฏจักรความล้าหลัง   

8) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้ท าทุกๆ 5 ปี หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง

เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีความยืดหยุ่น เท่าทัน และความสามารถรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยภายนอก 
 
6.7 แผนงาน/โครงการ 
 1) โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการ 
1.โครงการขยายและสนับสนุนการศึกษาก่อนปฐมวัย  
   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (3-6 ปี) 

 
5 จังหวัด 

 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
ก.มหาดไทย 

2.โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนสอน
ศาสนา 

5 จังหวัด ก.ศึกษาธิการ ก.ศึกษาธิการ 

3.โครงการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษา 5 จังหวัด ก.ศึกษาธิการ ก.ศึกษาธิการ 
แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาการเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย  

 
5 จังหวัด 

 
ก.ศึกษาธิการ 

 
ก.ศึกษาธิการ 

2.แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารศูนย์เด็กเล็ก 5 จังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ก.มหาดไทย 

3.แผนพัฒนาการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนตามแนวทางสากลและ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทสังคม 

5 จังหวัด ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ก.มหาดไทย 

4.แผนพัฒนาหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วมให้ได้มาตรฐานทัดเทียม
โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน 

3 จังหวัด ก.ศึกษาธิการ ก.ศึกษาธิการ 

5.แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 จังหวัด ก.ศึกษาธิการ ก.ศึกษาธิการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะทางอาชีพระดับสากล 
โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพด้วย

หลักสูตรสากล 

 
5 จังหวัด 

 
ก.ศึกษาธิการ 

 
ก.ศึกษาธิการ 
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โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

แผนพัฒนา 
1.แผนการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะ

ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
5 จังหวัด 

 
ก.แรงงาน 

 
ก.แรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้สู่ระดับนานาชาติ 
โครงการ 
1.แผนงานยกระดับความร่ วมมือ ร่ วมลงทุนระหว่าง

สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
5 จังหวัด 

 
ก.ศึกษาธิการ 

 
ก.ศึกษาธิการ 

2.โครงการส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สงขลา ก.ศึกษาธิการ ก.ศึกษาธิการ 
แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาศูนย์กลางศึกษาเฉพาะทางอาเซียน 

 
3 จังหวัด 

 
ก.ศึกษาธิการ 

 
ก.ศึกษาธิการ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะจ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT technology) และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนด้านภาษา และ

เทคโนโลยี 

 
5 จังหวัด 

 
ก.ศึกษาธิการ 

 
ก.ศึกษาธิการ 

2.โครงการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

ก.มหาดไทย 

3.โครงการเร่งรัดพัฒนาบุคาลกรในสถาบันการศึกษา 5 จังหวัด ก.ศึกษาธิการ ก.ศึกษาธิการ 
แผนพัฒนา 
1.แผนการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะจ าเป็น

ส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (3R x 7C) 

 
5 จังหวัด 

 
ก.ศึกษาธิการ 

 
ก.ศึกษาธิการ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการจัดการ การค้าและการลงทุน 
โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

 
5 จังหวัด 

 
ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ 

 
ก.อุตสาหกรรม 

2.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บนฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิตอล (ด้าน
การตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การใช้นวัตกรรม เป็นต้น) 

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 
 

ก.พาณิชย ์
 

3.โครงการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ภาค เอกชน  (CSR) ในด้ านการสร้ า งและสนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที ่

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย ์

4.โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นการ
เรี ยนรู้ และฝึกปฏิบั ติ ง านจริ งจากองค์กรที่ ประสบ
ความส าเร็จ 

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย ์

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ

ในเขตเมืองหาดใหญ่ - เบตง - สุไหงโกลก 

 
สงขลา ยะลา 
นราธิวาส 

 
สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

 
ก.พาณิชย ์

2.แผนพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย์ 
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โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะพื้นฐาน สุขภาพส่วนบุคคล และการวางแผนครอบครัว 
โครงการ 
1.โครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัวในพื้นที่ 3 
จังหวัด  

 
ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

 
สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

 
ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

2.โครงการยกระดับสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ในระดับ
หมู่บ้าน 

5 จังหวัด สนง.สาธารณสุข
จังหวัด 

ก.สาธารณสุข 

3.โครงการพัฒนาความพร้อมของแม่และเด็ก 5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

4.โครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมส่วนบุคคล 5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

5.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ 5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

6.โครงการจ้างงานผู้เกษียณอายุ/สูงวัย 5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

แผนพัฒนา 
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของสถาบัน
ครอบครัว 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

2.แผนงานพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย ์

3.แผนพัฒนาระบบการดูแลและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 5 จังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด ก.แรงงาน 
4.แผนงานเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
พื้นที่ 3 จังหวัด 

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัด 

ก.สาธารณสุข 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาและบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ 
1.โครงการยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สินค้าชุมชน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พาณิชย์จังหวัด 

 
ก.พาณิชย ์
 

2.โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก 5 จังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด ก.พาณิชย ์
3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการตลาดบน
ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล 

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์จังหวัด ก.พาณิชย ์

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขัน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พาณิชย์จังหวัด 

 
ก.พาณิชย ์
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 2) โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ระบบการสื่อสาร และแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
โครงการ 
1.โครงการขยายถนนเช่ือมโยงยะลา-เบตง 

 
ยะลา 

 
แขวงทางหลวง
ยะลา 

 
ก.คมนาคม 

2.โครงการเส้นทางเชื่อมโยงสตูล-เปอร์ลิส สตูล สนง.จังหวัดสตูล ก.คมนาคม 

3.โครงการมอเตอร์เวย์สุไหงโกลก-หาดใหญ่ นราธิวาส 
สงขลา 

กรมทางหลวง ก.คมนาคม 

4.โครงการขยายและปรับปรุงเพื่อเช่ือมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ยะลา นราธิวาส 

สตูล ยะลา 
นราธิวาส 

สนง.แขวงทาง
หลวงชนบทที่ 12 

ก.คมนาคม 

5.โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งในประเทศให้เช่ือมโยง
กับประเทศมาเลเซีย ทางถนน และทางราง 

สงขลา สตูล 
ยะลา นราธิวาส 

ก.คมนาคม ก.คมนาคม 

6.โครงการสร้างสนามบินเบตง ยะลา กรมท่าอากาศ
ยาน 

ก.คมนาคม 

7.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของสนามบินสตูล สตูล สนง.จังหวัดสตูล ก.มหาดไทย 
8.โครงการขยายสนามบินหาดใหญ่ และปรับปรุง

เครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างสนามบินกับระบบขนส่ง
สาธารณะอื่นๆ 

สงขลา สนง.จังหวัด
สงขลา 

ก.มหาดไทย 

9.โครงการพัฒนาเครือข่ายขนส่งสาธารณะ 5 จังหวัด สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด 

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 

10.โครงการพัฒนาด่านเบตง และสุไหงโกลก ยะลา นราธิวาส สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด 

ก.มหาดไทย 

11.โครงการท่าเรือสงขลา 2 สงขลา กรมเจ้าท่า ก.คมนาคม 
12.โครงการท่าเรือปากบารา สตูล กรมเจ้าท่า ก.คมนาคม 
13.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภค        

ในจังหวัดสตูล 
สตูล โครงการ

ชลประทาน 
จังหวัดสตลู 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

14.โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 5 จังหวัด สนง.จังหวัด ก.มหาดไทย 
แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนา Smart Community และการเข้าถึงบริการ 

Wifi เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ในระดับหมู่บ้าน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.จังหวัด/ 
อบจ. 

 
ก.ดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

2.แผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกบริเวณ 9 ด่านชายแดน  

5 จังหวัด ด่านศุลกากร ก.การคลัง 

3.แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการท างานบริเวณ
ด่านชายแดน 

5 จังหวัด ด่านศุลกากร ก.การคลัง 
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โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

4.แผนพัฒนาเครือข่ายรถรางสาธารณะในเมืองหาดใหญ่  สงขลา เทศบาลนคร
หาดใหญ ่

ก.มหาดไทย 

5.แผนพัฒนาเครือข่ายรถไฟฟ้ารางคู่ครอบคลุมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

5 จังหวัด การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

ก.คมนาคม 

6.แผนพัฒนา Smart City ในหัวเมืองหลัก 5 จังหวัด สนง.จังหวัด/อบจ. ก.ดิจิตทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

7.แผนพัฒนาเมืองหาดใหญ่ยุคใหม่ (ผังเมือง และกลไกใน
การบังคับใช้ผังเมือง) 

สงขลา สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดสงขลา 

ก.มหาดไทย 

8.แผนพัฒนาเมืองเบตงยุคใหม่ ยะลา สนง.โยธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ยะลา 

ก.มหาดไทย 

9.แผนพัฒนาเมืองสุไหงโกลกยุคใหม่ นราธิวาส สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดนราธิวาส 

ก.มหาดไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานในอนาคต 
โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พลังงาน
จังหวัด 

 
ก.พลังงาน 

2.โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

5 จังหวัด สนง.พลังงาน
จังหวัด 

ก.พลังงาน 

3.โครงการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด 5 จังหวัด สนง.พลังงาน
จังหวัด 

ก.พลังงาน 

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทาง

พลังงานของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พลังงาน
จังหวัด 

 
ก.พลังงาน 

2.แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ 5 จังหวัด สนง.พลังงาน
จังหวัด 

ก.พลังงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภาคเศรษฐกิจฐานชีวภาพมูลค่าสูงตลอดโซ่อุปทานของกลุ่มจังหวัด 
โครงการ 
1.โครงการวิจัยและพัฒนากล้าพันธุ์พืชท้องถิ่น เช่น ข้าว 

พื้นเมือง ลองกอง จ าปาดะ กล้วยหิน สะตอ ลูกเนียง     
ส้มจุก เป็นต้น 

 
5 จังหวัด 

 
กรมวิชาการ
เกษตร 

 
ก.เกษตรและสหกรณ ์

2. โครงการจัดตั้ งศูนย์นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์พืช
เศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น 

5 จังหวัด กรมวิชาการ
เกษตร 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

3.โครงการสวนพฤกษศาสตร์พืชท้องถิ่น 5 จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.โครงการส่งเสริมการลงทุนโรงงานแปรรูปยางธรรมชาติ 
และไม้ยาง 

5 จังหวัด BOI ส านักนายกรัฐมนตร ี
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โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

5.โครงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร
และผู้ประกอบการยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล พืช
อาหาร และพืชท้องถิ่น 

5 จังหวัด สนง.เกษตร
จังหวัด/สนง.
พาณิชย์จังหวัด 

ก.เกษตรและ
สหกรณ์/ก.พาณิชย ์

6.โครงการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในจังหวัดนราธิวาส 
สงขลา สตูล ปัตตานี 

นราธิวาส 
สงขลา ปัตตานี 
สตูล 

สนง.เกษตร
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

7.โครงการส่งเสริมการลงทุนโรงงานสกัดและกลั่นน้ ามัน
ปาล์ม  

สตูล สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดสตลู 

ก.อุตสาหกรรม/
ส านักนายกรัฐมนตร ี

8.โครงการจัดตั้งตลาดกลางและเครือข่ายของตลาดกลาง
สินค้าเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล) 

5 จังหวัด กรมการคา้ภายใน ก.พาณิชย ์

9.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทุ่งเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กรณีศึกษาพื้นที่พรุ
ลานควาย 

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

10. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

5 จังหวัด สนง.ปศุสัตว์
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

11.โครงการจัดตั้งเครือข่ายหน่วยวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

5 จังหวัด สนง.ประมง
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

12.โครงการควบคุมการใช้เครื่องมือประมงชายฝั่งและ
ประมงพาณิชย์ 

สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ประมง
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

13.โครงการพัฒนาระบบตลาดสัตว์น้ าท้องถิ่นและ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

5 จังหวัด กรมการคา้ภายใน ก.พาณิชย ์

14.โครงการส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้า
เกษตรและประมง 

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย ์

15.โครงการจัดตั้งตลาดกลางสัตว์น้ าจังหวัดสงขลา  สงขลา ปัตตาน ี กรมการคา้ภายใน ก.พาณิชย ์
แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ชาวประมง และสถาบัน

เกษตรกร 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.เกษตร
จังหวัด 

 
ก.เกษตรและสหกรณ ์

2.แผนพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูป 

5 จังหวัด กรมการคา้ภายใน ก.พาณิชย ์

3.แผนพัฒนาศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของโลก ยะลา นราธิวาส กรมการคา้ภายใน ก.พาณิชย ์
4.แผนพัฒนาเกษตรกรยุคดิจิตอล 5 จังหวัด สนง.เกษตร

จังหวัด 
ก.เกษตรและสหกรณ ์

5.แผนพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เคมีชีวภาพ และวัสดุชีวภาพ   

5 จังหวัด สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

ก.อุตสาหกรรม 

6.แผนพัฒนาประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลค่าเศรษฐกิจ  

สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ประมง
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

7.แผนพัฒนาศูนย์นวัตกรรม พืชอาหาร พืชท้องถิ่น และ
พืชเศรษฐกิจ 

5 จังหวัด สถาบันการ 
ศึกษา 

ก.ศึกษาธิการ 
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โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

8.แผนสร้างมหาวิทยาลัยของเกษตรกรโดยความร่วมมือ
ระหว่างสภาเกษตรกร สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ของรัฐ 

5 จังหวัด สภาเกษตรกร /
สถาบันการ 
ศึกษา 

ก.เกษตรและ
สหกรณ์/ก.
ศึกษาธิการ 

9.แผนพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่อัจฉริยะ (Smart Farmer) 5 จังหวัด ก. เกษตรและ
สหกรณ ์ 

ก. เกษตรและ
สหกรณ ์ 

10.แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง Rubber City 5 จังหวัด สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

ก.อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โครงการ 
1.โครงการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และ

ผู้ผลิตสินค้า OTOP เข้าสู่ SME  

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด/สนง. 
พาณิชย์จังหวัด 

 
ก.มหาดไทย/ 
ก.พาณิชย ์

2.โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมสินค้าชุมชน 5 จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

ก.มหาดไทย 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด/สนง. 
พาณิชย์จังหวัด 

ก.มหาดไทย/ 
ก.พาณิชย ์

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ในชุมชน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

 
ก.พาณิชย ์

2.แผนส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับ
มุสลิม  

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย ์

3.แผนพัฒนาและจับคู่การค้าระหว่างผู้ประกอบการใน
ระดับชุมชน และ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) กับคู่ค้าภายในและต่างประเทศ 

5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย ์

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีอัตลักษณ์และคุณภาพระดับสากล 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาสงขลาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์  

 
สงขลา 

 
สทกจ. 

 
ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

2.โครงการส่งเสริมการลงทุน โรงแรม ที่พัก ที่พัก สิ่ง
อ านวยความสะดวก และบริการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 

5 จังหวัด สทกจ. ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

3.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และที่พักให้ได้มาตรฐานสากล 

5 จังหวัด สทกจ. ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

4. โครงการค้นหาและพัฒนาแหล่ งท่องเที่ ย ว ใหม่  
(unseen) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว  

5 จังหวัด สทกจ. ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

5.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สูง แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และ Geopark ของจังหวัดสตูล  

สตูล สทกจ.สตูล ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

6.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของจังหวัด
ปัตตานี (Creative tourism)  

ปัตตาน ี สทกจ.ปัตตาน ี ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 
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โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

7.โครงการส่งเสริม Meeting Incentive Conference 
Exhibition (MICE) 

สงขลา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/
สทกจ.สงขลา 

ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

8.โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการส าหรับธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการเดินทางในยุคดิจิตอล 

5 จังหวัด สทกจ. ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

9 . โคร งการยกระดั บกิ จกรรมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคดิจิตอล 

5 จังหวัด สทกจ. ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพื่อสนับสนุนธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจบริการ และร้านอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

 
ก.มหาดไทย/ก.
พาณิชย ์

2.แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของสถานท่ีท่องเที่ยว
และเส้นทางการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

5 จังหวัด สทกจ. ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

3.แผนการยกระดับการท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5 จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

ก.มหาดไทย/ก.
พาณิชย ์

4.แผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อาศัยเพื่อทุกคนในสังคม 5 จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ก.มหาดไทย 

5.แผนพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ตลาด Lifestyle of Health 
and Sustainability (LOHAS) เช่น การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การท่องเที่ยวเพื่อบ าบัดรักษา กิจกรรมการเดินปา่ 
ในพื้นที่อุทยาน 

5 จังหวัด สทกจ./องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

6.แผนพัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวท่ีสร้าง
ขึ้น (landmark) เพื่อการท่องเที่ยว 

5 จังหวัด สทกจ./องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

7.แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์  แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ และธุรกิจต่อเนื่อง ของ 3 จังหวัด
ภาคใต้ 

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

สทกจ./องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

8.แผนพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับโซ่คุณค่าการท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศของจังหวัดสตูล 

สตูล สทกจ.สตูล ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจการค้า และการค้าชายแดน 
โครงการ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการการค้า

ชายแดน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

 
ก.พาณิชย ์

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาด่านชายแดนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่

เพียงพอและมีมาตรฐาน 

 
ยะลา สงขลา 
สตูล นราธิวาส 

 
กรมศุลกากร 

 
ก.การคลัง 

2.แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและการขนส่ง บริเวณด่าน
ชายแดนเพื่อลดความแออัด 

ยะลา สงขลา 
สตูล นราธิวาส 

กรมศุลกากร ก.การคลัง 

3.แผนพัฒนาการส่งเสริมการค้าชายแดน 5 จังหวัด สนง.พาณิชย์
จังหวัด 

ก.พาณิชย์ 
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โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง 
โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมบริการ การค้า

และการขนส่ง ในบริเวณพื้นท่ีชายแดน  

 
ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส 

 
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

 
ก.อุตสาหกรรม 

แผนพัฒนา 
1.แผนการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

 
ก.อุตสาหกรรม 

2.แผนพัฒนา hub อุตสาหกรรมการบริการ และการค้า 
(โลจิสติกส์ การเงิน การศึกษา สุขภาพ และค้าปลีกค้า
ส่ง) ในเขตเมืองหาดใหญ่ –เบตง – สุไหงโกลก 

สงขลา ยะลา 
นราธิวาส 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ก.มหาดไทย 

3.แผนการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  5 จังหวัด สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

ก.อุตสาหกรรม 

4.แผนพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เคมีชีวภาพและวัสดุชีวภาพ 

5 จังหวัด สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

ก.อุตสาหกรรม 

5.แผนพัฒนาและการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ เคมี
ชีวภาพ และวัสดุชีวภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 
จังหวัดชายแดน 

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด 

ก.อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ Southern Economic Corridor ให้เต็มศักยภาพและเป็นแกนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
โครงการ 
1.โครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด

ชายแดน  

 
ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

 
คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
(คบพ.) 

 
ศอ.บต. 

2.โครงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเบาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด/BOI 

ก.อุตสาหกรรม 

3.โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการของ SME ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

ก.มหาดไทย 

4.โครงการสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์จากเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ไปสู่พื้นท่ี 

ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

BOI /องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

5.แผนพัฒนา Southern economic corridor (ท่าเรือ
ปากบารา-ท่าเรือสงขลา 2) 

5 จังหวัด กรมเจ้าท่า ก.คมนาคม 

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับผู้ผลิตในท้องถิ่น 

 
ยะลา ปตัตานี 
นราธิวาส 

 
คณะกร รมกา ร
บริหารการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษ 
(คบพ.) 

 
ศอ.บต. 
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  3) โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
โครงการ 
1.โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

 
ก.มหาดไทย 

2.โครงการการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ ไร้ที่ดินทาง
การเกษตร 

5 จังหวัด สปก. ก.เกษตรและ
สหกรณ ์

3.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนยากจนใน
พื้นที่ชนบทและในตัวเมือง 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

ก.มหาดไทย 

แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาเด็กและเยาชน 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

 
ก.มหาดไทย 

2.แผนพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สตรี 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.มหาดไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนระบบสวัสดิการถ้วนหน้าของภาครัฐให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย 
1.แผนการจัดสวัสดิการสังคมไทยถ้วนหน้า 5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.มหาดไทย 

2.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและคนยากจน
ดักดานในสังคมไทย 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.มหาดไทย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสวัสดิการชุมชนและชุมชนก้าวหน้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.แผนพัฒนาสวัสดิการชุมชน 5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.มหาดไทย 

2.แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.มหาดไทย 

3.แผนพัฒนาชุมชนสีเขียวตามตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 จังหวัด สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัด 

ก.มหาดไทย 
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  4) โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โครงการ 
1.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์

สัตว์น้ า เช่น สร้างปะการังเทียม ปลูกป่าชาย
เลน 

 
สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้
มาตรการภาษี 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีโลก สตูล สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.โครงการสร้างปะการังเทียม สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.แผนงานปลูกป่าชายเลน เพื่อลดปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว 

สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ า แมน่้ า ล าน้ า
สาขา 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา 
1.แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.แผนการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา สงขลา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.แผนการฟื้นฟูพ้ืนท่ีชุ่มน้ าและป่าพรุ 5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.แผนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และ
ชายฝั่ง 

สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าและล าคลอง
สายหลัก 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการ 
1.โครงการบริหารการจัดการพื้นท่ีป่าต้นน้ า 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.โครงการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า สงขลา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/สนง.จัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 
(สงขลา) 

ก.มหาดไทย 

3 . โครงการ ชุมชนประชารั ฐจั ดระ เบียบ
ทะเลสาบสงขลา 

สงขลา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/สนง.ประมง
จังหวัด 

ก.มหาดไทย 
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โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
4.โครงการ ส่งเสริมการใช้โซนนิ่งจัดการใช้

พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นท่ีอนุรักษ์ 
5 จังหวัด สนง.พัฒนาท่ีดินเขต 12/ 

สนง.เกษตรจังหวัด 
ก.เกษตรและสหกรณ ์

5.โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.โครงการเอาขยะคืนฝั่ง สงขลา สตูล 
ปัตตานี 
นราธิวาส 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประปาภูเขา 5 จังหวัด โครงการชลประทาน
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

8.โครงการจัดท าฝายชะลอน้ าเพื่อฟื้นฟูป่า
เสื่อมโทรมและป่าต้นน้ า 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9.โครงการส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่า 5 จังหวัด สนง.เกษตรจังหวัด/สนง.
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 
13 (สงขลา) 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

10.โครงการส่งเสริมปลูกพืชร่วมยาง 5 จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย ก.เกษตรและสหกรณ ์
แผนพัฒนา 
1.แผนการบ ารุงรักษาดินและส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.พัฒนาท่ีดินเขต 12 

 
ก.เกษตรและสหกรณ ์

2.แผนพัฒนาระบบส่งน้ าและแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับผลิตประปาในแหล่งท่องเที่ยว 

5 จังหวัด โครงการชลประทาน
จังหวัด 

ก.เกษตรและสหกรณ ์

กลยุทธ์ที่ 3 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของการพัฒนา 
โครงการ 
1.โครงการจัดตั้งโรงงานก าจัดขยะและน้ าเสีย 5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/
อบจ. 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในเขตเมือง 5 จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก.มหาดไทย 

3.โครงการจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ 5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.โครงการจัดการขยะในพื้นที่สถานท่ีท่องเที่ยว 
เกาะ พื้นที่ป่า และเมือง 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา 
1.แผนการป้องกันมลพิษทางอากาศและเสียง 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 .แผนการจั ดการของ เสี ย และป้ อ ง กั น
ผลกระทบจากอุตสาหกรรม 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ มีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
โครงการ 
1.โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ธรรมชาติ น้ าท่วม ภัยแล้ง 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.โครงการชุมชนเตือนภัยพิบัติ 5 จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก.มหาดไทย 

3.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลความเสี่ยงทางภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.โครงการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติ 5 จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ก.มหาดไทย 

5.โครงการส่งเสริมการท าประกันความเสี่ยงภัย
พิบัติในภาคธุรกิจและภาคเกษตร 

5 จังหวัด คปภ. ก.การคลัง 

6.โครงการให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับการ
ป รั บ ตั ว จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ
ภูมิอากาศ 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั/ 
อบจ. 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา 
1.แผนการลดปรมิาณการปล่อยกา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนท่ี 

 
5 จังหวัด 

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

 
ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.แผนการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่พร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.แผนงานรับมือภัยพิบัติโดยความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และประชาชนใน
ชุมชน 

5 จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดั 

ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 6             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264   

5) โครงการ/แผนพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกสนับสนุนการน านโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
โครงการ 
1. เสริมสร้างสันติวิธีและพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม

แนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

 
กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า /ศอ.บต. 

 
ก.กลาโหม 

2. ส่งเสริมความต่อเนื่องของการพูดคุยเพื่อสันติ
สุข 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า /ศอ.บต. 

ก.กลาโหม 

3.สนับสนุนและส่งเสริมโครงการสามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

ศอ.บต./องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ก.กลาโหม 

แผนพัฒนา 
1.แผนความร่วมมือประชารัฐเพื่อสังคมสันติสุข 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

 
กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า /ศอ.บต. 

 
ก.กลาโหม 

2. แผนงานเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสันติสุข 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า /ศอ.บต. 

ก.กลาโหม 

3. แผนงานสานต่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสันติสุข 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

กอ.รมน. ภาค 4 
ส่วนหน้า /ศอ.บต. 

ก.กลาโหม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเป็นสากลแก่สังคมพหุวัฒนธรรม 
โครงการ 
1. โครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่ า ง

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กับต่างภูมิภาคและ
ต่างประเทศ 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

 
สถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที ่

 
ก.ศึกษาธิการ 

2.โครงการจับคู่ครัวเรือนในระดับหมู่บ้านเพื่อ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

สทกจ./ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ก.การท่องเที่ยวและ
กีฬา 

3.โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นในเชิงพหุ
วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ของโลก 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

สทกจ. ก.การทอ่งเที่ยวและ
กีฬา 

แผนพัฒนา 
1.แผนค้นหาและเชิดชูอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม

ให้เป็นศูนย์กลางความภูมิใจ 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

 
สทกจ. 

 

ก.การทอ่งเที่ยวและ
กีฬา 

2.แผนการส่งเสริมให้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
โดดเด่นเป็นจุดดึงดูดการเรียนรู้ของดินแดน
ความไม่สงบของโลก 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

สทกจ. ก.การทอ่งเที่ยวและ
กีฬา 

กลยุทธ์ที่ 3 ฟื้นฟูจิตใจ และสร้างขวัญก าลังใจ ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
โครงการ 
1.โครงการฟื้นฟูจิตใจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ีสงขลา 

 
สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

 
ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 

2.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับเดก็
และเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบ 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ีสงขลา 

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์ 
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โครงการ/แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
แผนพัฒนา 
1.แผนพัฒนาระบบสวัสดิการ ดูแล และ

ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ีสงขลา 

 
สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

 
ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

2.แผนการฟื้นฟูจิตใจครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบ (สวัสดิการ บริการจากจิตแพทย)์ 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ีสงขลา 

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

3.แผนจิตอาสา “เพื่อนช่วยเพื่อน” ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ีสงขลา 

สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย ์

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ ควบคู่กับความสงบสุข สันติ ในพื้นที่ 
โครงการ 
1.โครงการสนับสนุนและพัฒนา สร้างอาชีพ

ผู้ด้อยโอกาสและผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไมส่งบ 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

 
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

 
ก.มหาดไทย 

แผนพัฒนา 
1.แผนงานส่งเสริมสนับสนุนผู้ได้รบัผลกระทบให้

เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

 
สนง.พาณิชย์จังหวัด/
สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด 

 
ก.พาณิชย/์ ก.
มหาดไทย 

2.แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดและการ
เข้าถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (e-commerce) 
ส าหรับพ้ืนท่ี  

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตาน ี

สนง.พาณิชย์จังหวัด ก.พาณิชย ์

กลยุทธ์ที่ 5 ความร่วมมือกับประเทศมุสลิมในอาเซียน ในการพัฒนาคนและเศรษฐกิจ 
โครงการ 
1.โครงการเชิญชวนนักธุรกิจมุสลมิในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาล
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี สตูล 

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด/ BOI 

ก.อุตสาหกรรม 

2.โครงการพัฒนาโครงเรยีนต้นแบบทางด้าน
อิสลามศึกษากับกลุ่มประเทศมุสลมิในภูมิภาค
อาเซียน 

ยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี สงขลา 
สตูล 

ศอ.บต.  ศอ.บต.  

แผนงาน 
1.แผนงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐกับองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ 

 
ยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี สงขลา 
สตูล 

 
ก.การต่างประเทศ/ 
สนง.สภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

 
ก.การต่างประเทศ 

 





 

 

 

 

      บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

267   

บรรณานุกรม 
 

กรมการขนส่ งทางบก . ( 2559 ) .  บริ ก า รข้ อ มูลสถานี ขนส่ งผู้ โ ดยสาร .  [ออนไลน์ ]. URL:  
http://www.dlt.go.th/th/ [สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

กรมการค้าต่างประเทศ. (2560). รายงานสถิติการค้า. [ออนไลน์]. URL:  http://www.dft.go.th/bts/  
[สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม 2560]. 

กรมการท่อง เที่ ยว . (2559) .  คลั งความรู้  สถิ ติ นั กท่ อง เที่ ยว  ปี  2559 .  [ออนไลน์ ]. URL:  
http://www.tourism.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8
%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/TH-TH [สืบค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2560]. 

ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง .  ( 2 5 5 8 ) .  ร ะ บ บ ส ถิ ติ ท า ง ก า ร ท ะ เ บี ย น . [อ อ น ไ ล น์ ]. URL: 
http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/ [สืบค้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2560]. 

ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง .  ( 2 5 5 9 ) .  ร ะ บ บ ส ถิ ติ ท า ง ก า ร ท ะ เ บี ย น . [อ อ น ไ ล น์ ]. URL: 
http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/ [สืบค้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2560]. 

ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง .  ( 2 5 6 0 ) .  ร ะ บ บ ส ถิ ติ ท า ง ก า ร ท ะ เ บี ย น . [อ อ น ไ ล น์ ]. URL: 
http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/ [สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ .  ( 2 5 5 9 ) .  ฐ า น ข้ อ มู ล .  [อ อ น ไ ล น์ ]. URL: http://www.pcd.go.th/  
Info_Serv/roadmapWaste.html [สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2560]. 

กรมเจ้าท่า. (2558). รายงานการส ารวจข้อมูลเรือโดยสารท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2558.  กลุ่มสถิติ 
วิเคราะห์ ส านักงานแผน กรมเจ้าท่า. 

กรมเจ้าท่า. (2559). รายงานการส ารวจเรือโดยสาร/ ท่องเที่ยว  ปีงบประมาณ 2559.กลุ่มสถิติ 
วิเคราะห์ ส านักงานแผน กรมเจ้าท่า. 

ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น .  ( 2 5 5 8 ) .  ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี / ส า ร ส น เ ท ศ .  [อ อ น ไ ล น์ ]. URL:  
http://www.rid.go.th/2009/ [สืบค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2560]. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2559).  รายงานสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย .  
กองบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 

ก ร ม ป ร ะ ม ง . ( 2558) .  ก ลุ่ ม วิ จั ย แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ ก า ร ป ร ะ ม ง .  [อ อ น ไ ล น์ ]. URL:  
http://www.fisheries.go.th/ strategy-stat/document-public [สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม  
2560]. 

กรมป่าไม้. (2559). ข้อมูลสารสนเทศ สถิติป่าไม้. [ออนไลน์]. URL: http://forestinfo.forest.go.th/  
[สืบค้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2560]. 

ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม .  ( 2 5 6 0 ) .  บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล โ ร ง ง า น .  [ออน ไ ล น์ ]. URL:  
http://www.diw.go.th/hawk/default.php [สืบค้นวันที่ 22 พฤษภาคม 2560]. 

http://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
268   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2556). ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม ปี  
2556 – 2560. [ออนไลน์] URL: http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/palm/data.asp 
[สืบค้นวันที่ 26 มีนาคม 2560]. 

กระทรวงคมนาคม. (2558). สถิติคมนาคม. [ออนไลน์]. URL: http://www.mot.go.th/index.html  
[สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

กระทรวงคมนาคม. (2560). สถิติคมนาคม. [ออนไลน์]. URL: http://www.mot.go.th/index.html  
[สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2556). (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593. [ออนไลน์]. URL: http://www.thaiclimatejustice.org 
 [สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560]. 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). สถิติการท่องเที่ยว. [ออนไลน์]. URL: http://www.mots.go.th/  
main.php?filename=index [สืบค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2560]. 

ก ร ะท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ .  ( 2 5 5 9 ) .  ร อ บ รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ต า ม ติ ด ต ล า ด โ ล ก .  [ออน ไ ล น์ ]. URL:  
http://www.ditp.go.th/contents_attach/147587/147587.pdf [สืบค้นวันที่ 9 สิงหาคม 
2560]. 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.  (2558). ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษที่  1 /2558 . [ออนไลน์ ] .  URL: http://www.jpp.moi.go.th/ 
academic.php?section=14&menu=49 [สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2558] 

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ. (2553). ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา ปี พ.ศ. 2552-2556.  
 [ออนไลน์]. URL: http://www.rubberthai.com/about/pdf/strategy.pdf [สืบค้นเมื่อ 28 
มิถุนายน 2558] 

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ . (2559). การด าเนินงานเพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ประจ าปี  2559.  [ออนไลน์ ] .  URL: 
http://www.nesdb.go.th/more_news.php?cid=213# [สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2558] 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ. (2553). กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย.  
 [ออนไลน์]. URL: http://food.fda.moph.go.th/lgtfdapv/data/Strategy.pdf [สืบค้นเมื่อ 28 
มิถุนายน 2558] 

ไชยยะ คงมณี และอรอนงค์ ลองพิชัย. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์
จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ขอ ง เ กษ ต ร ก ร ส วน ยา ง ใ น ภ า ค ใ ต้  ป ร ะ เ ทศ ไ ทย .  ส ง ขล า : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ . (2553) . SWOT Analysis: ยางพารา EXIM Thailand. [ออนไลน์ ].URL:http://  
 www.exim.go.th/doc/newsCenter/10187.pdf [สืบค้นวันที่ 18 เมษายน 2560] 

http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/palm/data.asp


    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

269   

พิณณินอร ศิริสุวัฒน์ และ ธีรศักดิ์ จินดาบถ. (2556). “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกยางพารา 
ไทยเพ่ือการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ”. วารสารนักบริหาร. 33(2): 48. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. (2559). รายงานโครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับสมบูรณ์). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562.  
 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา.สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2556). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556. [ออนไลน์].  

URL: http://thaitgri.org/?p=36172 [สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560] 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. (2558). รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ าปี พ.ศ.  

2558. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้. (2559). ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ . [ออนไลน์]. URL:  
http://www.deepsouthwatch.org/ [สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2560]. 

ศูนย์ศึกษาเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย.(2560). ข้อเสนอ
โครงการที่ส าคัญภายใต้คณะท างานสาขาต่างๆ รวมทั งโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม  จังหวัดภาคใต้เชื่อมโยงกับแผน
ด าเนินงานระยะห้าปี แผนที่  3 ปี 2560 – 2564( Implementation Blueprint 2017 - 
2021) แ ผ น ง า น  IMT-GT. [อ อ น ไ ล น์ ]. URL: http://www.cmgfthailand.psu.ac.th/ 
images/doc/3.2.pdf [สืบค้นวันที่ 18 เมษายน 2560]. 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา. (2557). รายงานสรุปเชิงนโยบาย โครงการวิจัย 
เรื่อง “แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื นที่แนวชายแดน
ของไทย”. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พัมลิซิ่ง จ ากัด. 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย. (2559). การด าเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามรถใน 
 ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 9 .  [อ อ น ไ ล น์ ].URL: http:// 
 thailandcompetitiveness.org/home.php?lang=En [สืบค้นวันที่ 11 เมษายน 2560]. 
ส านักคณะกรรมการส่ ง เสริมการลงทุน.  (2559) .  บริการข้อมูลข่าวสาร .  [ออนไลน์ ]. URL:  

http://www.boi.go.th/index.php?page=index [สืบค้นวันที่ 17 พฤษภาคม 2560]. 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9. (2559).  สถานการณ์ยาเสพติดใน 

พื นที่ภาคใต้ตอนล่าง ห้วงมกราคม – พฤศจิกายน 2559. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9. กระทรวงยุติธรรม. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
270   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). การเชื่อมโยงเครือข่าย 
 พื น ฐ า น สู่ อ า เ ซี ย น .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  URL: http://www.nesdb.go.th/ 
 Portals/0/new/annual_meet/56/G4/ [สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560]. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 

2558. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญซิน) จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564. [ออนไลน์].URL:http:// www.nesdb.go.th/ 
main.php?filename=develop_issue [สืบค้นวันที่ 11 เมษายน 2560]. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). เอกสารประกอบการบรรยาย.  
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” [ออนไลน์]. URL: http://www.nesdb.go.th [สืบค้น 
เมื่อ 24 เมษายน 2560]. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ . (2558). ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม .  
[ออนไลน์ ]. URL: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=index [สืบค้นวันที่  11 
พฤษภาคม 2560]. 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2558). คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.  
[ออนไลน์]. URL: http://www.nesdb.go.th/esdps/data/2BOI%20book/1BOI-SEZ%20 
TH book %202015.pdf [สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560]. 

ส านักงานความมั่นคงแห่งชาติ. (2558). นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564. ส านักงาน 
ความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส.  (2556) .  แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 – 2560.  
 [ออนไลน์].URL: http://www.narathiwat.go.th [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานจังหวัดนราธิวาส.  (2559) .  แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561 – 2564.  
 [ออนไลน์].URL: http://www.narathiwat.go.th [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานจังหวัดปัตตานี. (2556). แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน  
 2556). [ออนไลน์].URL: http://www.pattani.go.th/index2.html [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน  
 2560]. 
ส านักงานจังหวัดปัตตานี. (2559). แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน  
 2557). [ออนไลน์].URL: http://www.pattani.go.th/index2.html [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน  
 2560]. 
ส านักงานจังหวัดยะลา. (2556). แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2557 – 2560. [ออนไลน์].URL:  
 http://www.yala.go.th/ [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานจังหวัดยะลา. (2560). แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564. [ออนไลน์].URL:  
 http://www.yala.go.th/ [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 



    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

271   

ส านักงานจังหวัดสงขลา. (2556). แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2557 - 2560. [ออนไลน์].URL:  
 http://www.songkhla.go.th/frontpage [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานจังหวัดสงขลา. (2559). แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561 - 2564. [ออนไลน์].URL:  
 http://www.songkhla.go.th/frontpage [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานจังหวัดสตูล. (2558). แผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน).  
 [ออนไลน์].URL: http://www.satun.go.th/ [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานจังหวัดสตูล. (2559). แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564. [ออนไลน์].URL:  
 http://www.satun.go.th/ [สืบค้นวันที่ 17 เมษายน 2560]. 
ส านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส. (2559). สถิติด้านการประมง. นราธิวาส: ส านักงานประมงจังหวัด

นราธิวาส กรมประมง. 
ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี. (2559). สถิติด้านการประมง. ปัตตานี: ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

กรมประมง. 
ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา. (2559). สถิติด้านการประมง. สงขลา: ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา 

กรมประมง. 
ส านักงานประมงจังหวัดสตูล. (2559). สถิติด้านการประมง . สตูล: ส านักงานประมงจังหวัดสตูล  

กรมประมง. 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8. (2559). ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในเขตพื นที่ตรวจราชการที่ 8  

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ปีการศึกษา 2559 . กรุงเทพฯ: ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค กระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2558). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2558. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559. กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ .  ( 2 5 5 8 ก ) .  ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ที่ ส า คั ญ .  [อ อ น ไ ล น์ ]. URL:  
http://www.nso.go.th/sites/2014 [สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2558ข). การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. [ออนไลน์]. URL:  
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-7-3.html [สืบค้นวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560]. 

ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ .  ( 2 5 5 9 ) .  ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ที่ ส า คั ญ .  [อ อ น ไ ล น์ ]. URL:  
http://www.nso.go.th/sites/2014 [สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

ส านักนายกรัฐมนตรี. (2559). ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี . [ออนไลน์].URL:https://  
 www.nstda.or.th/th/news/394-thailand-national-strategy-20-years [สืบค้นวันที่  11 
 เมษายน 2560] 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
272   

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้. (2559). สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน .  
[อ อ น ไ ล น์ ]. URL: http://www.osmsouth-border.go.th/frontpage [สื บ ค้ น วั น ที่  1 1 
พฤษภาคม 2560]. 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน . (2557). แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 ชายแดน พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน). [ออนไลน์]. URL: http://www.osmsouth- 
 border.go.th/frontpage [สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560] 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน . (2559). แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
 ช า ย แ ด น  4  ปี  ( พ .ศ . 2 5 6 1  – 2 5 6 4 )  ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  URL:  
 http://www.osmsouth-border.go.th/frontpage [สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560] 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน . (2560). งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ชายแดนระหว่างปี 2555 – 2560. สงขลา: ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน. 
ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. (2558). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต .  

[ออนไลน์]. URL: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-7-3.html 
[สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. (2559). ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต .  
[ออนไลน์]. URL: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-7-3.html 
[สืบค้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560]. 

สุจินทร์ แม้นเหมือน. (2556). “อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วารสารยางพารา
 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์. 34(1): 7-16. 
สุวิทย์ เมษิณทรีย์. (2559). พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง  

ม่ั น ค ง  แ ล ะยั่ ง ยื น . [ออน ไลน์ ].URL:http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/ 
files/Thailand%204.0_050160%20%281%29.pdf [สืบค้นวันที่ 18 เมษายน 2560]. 

Asian Development Bank. ( 2 0 0 9 ) .  IMT-GT implementation mid-term review. Asian 
 Development Bank. 
Asian Development Bank. (2010). Mid-term Review of the Indonesia-Malaysia-Thailand  

Growth Triangle (IMT-GT) Roadmap for Development: 2007 -2011 . Available 
Online at http://hdl.handle.net/11540/1014. License: CC BY 3.0 IGO. [download on 
11 April 2017]. 

Asian Development Bank. ( 2 0 12 a) .  IMT-GT First Rolling Plan 2012  - 2013 . Asian 
 Development Bank. 
Asian Development Bank. ( 2 0 12 b) .  IMT-GT Implementation Blueprint 2012 –201 6 .  

Available Online at https://www.adb.org/sites/default/files/page/3 4 2 3 5 /imt-gt-
implementation-blueprint-2012-2016-july-2012.pdf [download on 11 April  2017]. 

http://www.osmsouth-border.go.th/frontpage


    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

273   

Sophos Limited. ( 2013) .  Sophos Security Threat Report 2013. Available Online at 
https://www.sophos.com/enus/medialibrary/pdfs/other/sophossecuritythreatrepor
t2013. pdf [download on 19 April 2017]. 

 
The World Bank. (2016). The Road to 2050 Sustainable Development for 21st Century.  

The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. 
Washington, D.C. 

United Nations. (2015) .  World Population Prospects The 2015  Revision Key Findings  
and Advance Tables. Department of Economic and Social Affairs. Population 
Division. United Nations. New York.  

World bank group. ( 2 0 1 7 ) .  Global economic prospects. Available Online at http://  
www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects.  [download on 1 1 
April 2017] 

World economic forum. ( 2 0 15 ) .  The global competitiveness report 2015  – 2016 .  
Available Online at http://www3 .weforum.org/docs/gcr/2 0 1 5 -2 0 1 6 /Global_ 
Competitiveness_Report_2015-2016.pdf [download on 11 April 2017] 

 





 

 

 

 

 ภาคผนวก 
 

 





    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

275   

ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี รายสาขาการผลิต 

 
สาขาการผลิต 

มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) 
ประเทศไทย ภาคใต ้ กลุ่มจังหวัดภาคใตช้ายแดน 

2557 2558 
growth 

(%) 2557 2558 
growth 

(%) 2557 2558 
growth 

(%) 
ภาคเกษตร 1,330,155 1,192,671 -10.34 306,312 285,325 -6.85 97,409 84,399 -13.36 
เกษตรกรรม การล่า
สัตว์ฯ 

1,220,163 1,088,855 -10.76 252,695 235,847 -6.67 72,487 61,471 -15.20 

การประมง 109,992 103,816 -5.61 53,618 49,478 -7.72 24,922 22,928 -8.00 
ภาคนอกเกษตร 11,873,582 12,480,180 5.11 834,585 913,991 9.51 281,611 305,224 8.38 
การท าเหมืองแร่และ
เหมืองหิน 

495,671 430,366 -13.18 51,890 55,828 7.59 36,308 38,388 5.73 

อุตสาหกรรม 3,671,381 3,777,341 2.89 123,850 127,131 2.65 54,168 55,418 2.31 
การไฟฟ้า แก๊ส และ
การประปา 

373,669 387,640 3.74 28,679 27,896 -2.73 7,568 7,473 -1.26 

การก่อสร้าง 337,236 380,134 12.72 39,165 42,436 8.35 16,183 16,414 1.43 
การขายส่ง การขาย
ปลีกฯ  

1,869,943 2,011,010 7.54 116,286 124,689 7.23 39,670 41,580 4.82 

โรงแรมและภัตตาคาร 497,758 598,141 20.17 111,338 140,156 25.88 7,308 8,763 19.90 
การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าฯ 

924,190 999,761 8.18 94,974 104,443 9.97 16,393 18,187 10.95 

ตัวกลางทางการเงิน 961,478 1,044,066 8.59 58,968 61,855 4.90 19,010 19,667 3.46 
บ ริ ก า ร ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ฯ  

880,045 893,712 1.55 39,817 41,316 3.76 14,235 14,711 3.35 

การบริหารราชการฯ 802,183 839,209 4.62 56,594 67,276 18.87 22,911 30,562 33.39 
การศึกษา 558,280 587,217 5.18 75,004 79,921 6.56 34,760 40,106 15.38 
ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
สุขภาพและสังคม 

246,354 264,938 7.54 25,877 27,995 8.18 9,303 10,140 8.99 

การ ให้ บริ ก า รด้ าน
ชุมชน สังคมฯ 

230,620 238,836 3.56 10,960 11,826 7.90 3,474 3,493 0.53 

ลูกจ้ างในครัวเรือน
ส่วนบุคคล 

24,774 27,809 12.25 1,185 1,224 3.29 320 322 0.78 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(ผลรวมส่วนย่อย) 

 
13,203,737 

 
13,672,851 

 
3.55 

 
1,140,898 

 
1,199,315 

 
5.12 

 
379,020 

 
389,623 

 
2.80 

ผลิตภัณฑ์รวม ต่อ
คน (บาท) 

197,062 203,356 3.19 125,357 130,978 4.48 106,892 109,309 2.26 

ประชากร  (1,000 
คน) 

67,003 67,236 0.35 9,101.2 9,156.6 0.61 3,546 3,564 0.52 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้, 2558 
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