
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน 
(พ.ศ. 2562 - 2565) 

วิสัยทัศน์ 

“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเทีย่วเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพื้นฐานความเข้มแข็งของชมุชน” 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งเน้นในการพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค ์4 ประเด็น ประกอบด้วย 

เกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  
โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ อาทิ ยางพารา ปาล์มน  ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น      
ซ่ึงในปี 2565 กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ส าคัญ โดยการส่งเสริมและวิจัย
เพ่ือคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม  
และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การค้ าชายแดน  หลั งปี  2565  มูลค่ าการค้ าชายแดนของกลุ่ มจั งหวัดจะขยายตั ว 
โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดน
ไทย - มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดน โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐาน  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั งในและต่างประเทศเพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
ให้เข้ามาลงทุนในพื นท่ี ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได ้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ
และอาเซียน การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

ความเข้มแข็งของชุมชน อัตลักษณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
คือ  การเป็นสั งคมพหุ วัฒนธรรมที่ มี ความหลากหลายทั งทางด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม และวัฒนธรรม  

ดังนั  น  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึงมุ ่ง เน ้นที ่การพัฒนาชีว ิตความเป็นอยู ่ของคนในชุมชน  

ทั  งในด้านทักษะฝีมือแรงงาน  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้  
การพัฒนาสุขภาวะของคนทุกวัย  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

➢ จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  
2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพื นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4. ชุมชนเข้มแข็งบนพื นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

➢ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายป ี 2561 – 
๒565 

 
2561 2562 2563 2564 2565 

มูลค่าผลติภณัฑ ์
มวลรวมกลุ่มจังหวดั
ภาคใต้ชายแดน 
มีมูลค่าเพิ่มขึ น 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลติภณัฑ ์
มวลรวมของกลุ่มจงัหวดั
เพิ่มขึ น ร้อยละ 3 

อัตราการขยายตัว 
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
กลุ่มจังหวัด  
เฉลี่ยปี 2554 – 2558  
ร้อยละ 1.5  
(มูลค่าเฉลี่ย 5 ปี 
136,082 ล้านบาท) 

- ร้อยละ 1.5 
(138,123 

ลบ.) 

ร้อยละ 2.0 
(138,803ล

บ.) 

ร้อยละ 2.5 
(139,484ล

บ.) 

ร้อยละ 3 
(140,164 

ลบ.) 

ร้อยละ 3 
 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
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ประเด็นการพัฒนาที ่1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
(รวม 5 ปี) 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี 2561

-
2565 2561 2562 2563 2564 2565 

เพิ่มผลิตภาพสินค้า 
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
สินค้าด้านเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตร
ของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ นร้อยละ 1 

อัตราการขยายตัว 
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
กลุ่มจังหวัด  
เฉลี่ยปี 2557 – 2559 
ร้อยละ - 2.50 
(มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี 
44,966.67 ล้านบาท) 

- ร้อยละ 
 - 1.625 

(44,235.96
ลบ.) 

ร้อยละ 
- 0.75 

(44,628.75 
ลบ.) 

ร้อยละ
0.125 

(45,022.87 
ลบ.) 

ร้อยละ 
1 

(45,416.33 
ลบ.) 

ร้อยละ 
1 
 

หมายเหตุ : อัตราการขยายตัวค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ เฉลี่ยปี 2557 – 2559  จากส านักงานสถิติแห่งชาติ  

แนวทางการพัฒนา.ประกอบด้วย 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน  ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล พืชสมุนไพร 

ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดี 

๒. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการในลักษณะการรวมกลุ่ม  
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 
๕. ส่งเสริมระบบตลาดกลาง ช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 

ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
๖. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี ยงกุ้งและสัตว์น  าชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
(รวม 5 ปี) 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี  

2561 2562 2563 2564 2565 
2561-
2565 

1. มู ลค่ าการค้ า
ชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ชายแดน
เพิ่มขึ น 
 

มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ช า ย แ ด น ก ลุ่ ม
จั งห วัด  เพิ่ ม ขึ น 
ร้อยละ 8 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่มจังหวัด  
ปี 2560 จ านวน 
8,533.31r 
ล้านบาท 

- ร้อยละ 2 
(8,703.97 

ลบ.) 

ร้อยละ 4 
(8,874.64 

ลบ.) 

ร้อยละ 6 
(9,045.30 

ลบ.) 

ร้อยละ 8 
(9,215.97 

ลบ.) 

ร้อยละ 
8 
 

มูลค่ าผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภาคบริการ
ใน ก ลุ ่ม จ ัง ห ว ัด
ภาคใต้ชายแดน
เพิ่มขึ น ร้อยละ 6 

อัตราการขยายตัว 
ค่าผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมกลุ่มจังหวัด  
เฉลี่ยปี 2554 – 2559 
ร้อยละ 4.5  
(มู ลค่ า เฉลี่ ย  5  ปี 
71,295 ล้านบาท) 

- ร้อยละ 4.5 
(74,503.27 

ลบ.) 

ร้อยละ 5 
(74,859.75 

ลบ.) 

ร้อยละ 5.5 
(75,216.22 

ลบ) 

ร้อยละ 6 
(75,572.70 

ลบ.) 

ร้อยละ 6 
 

หมายเหตุ : มูลค่าการค้าชายแดนและมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภาคบริการ จากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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แนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 
๑. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๕. วางระบบการบริหารจัดการน  า ระบบป้องกันอุทกภัยเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่พื นที่เศรษฐกิจ 
๖. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 :ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี  

2561 2562 2563 2564 2565 
2561-
2565 

- รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ น 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว เพิ่มขึ น
ร้อยละ 8 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว ปี 2559 
จ านวน 6,469.34
ล้านบาท 

- ร้อยละ 2  
(6,598.72 

ลบ.) 

ร้อยละ 4  
(6,728.11 

ลบ.) 

ร้อยละ 6  
(6,857.50 

ลบ.) 

ร้อยละ 8 
(6,986.88

ลบ.) 

ร้อยละ 
8 
 

หมายเหตุ : รายได้จากการท่องเทีย่ว ปี 2559  จากกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก

และบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
3. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
4. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี 2561-

2565 2561 2562 2563 2564 2565 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อหั วประชากร
เพิ่มขึ น 

รายได้ต่อคนต่อปี
เพิ่มขึ น ร้อยละ 2 

รายได้ต่อคนต่อปี 
พ.ศ. 2559 
เท่ากับ 70,322 บาท 

- ร้อยละ 0.5 
(70,674 

บาท) 

ร้อยละ 1 
(71,026 

บาท) 

ร้อยละ 1.5 
(71,378 

บาท) 

ร้อยละ 2 
(71,730 

บาท) 

ร้อยละ 
2 
 

หมายเหตุ : รายได้จากการท่องเทีย่ว ปี 2559  จากส านักงานสถิตแิห่งชาติ 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
๑. พัฒนาเพ่ือยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั งกระบวนการผลิตและการตลาด 

๓. สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ 

๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าร ะวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรค 

 
 
 


