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๑.

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 3 จังหวัด
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าส ตั้ ง อยู่ ใต้ สุ ด
ของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดต่อ
ด้านใต้และด้านตะวันตกกับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทาง
พรมแดนไทย–มาเลเซี ย ๒๕๘ กิ โ ลเมตร โดยมี เ ทื อ กเขา
สั น กาลาคี รี เ ป็ น แนวกั้ น ด้ า นเหนื อ และด้ า นตะวั น ออก
ติดทะเลอ่าวไทย ระยะทาง 172.31 กิโลเมตร
1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ ภาคใตชายแดน
มีพื้นทีร่ วม 6.84 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลาง
และตอนใต้ของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรี (ยะลาและ
นราธิวาส) วางตัวในแนวตะวันออก–ตะวันตก และเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยและมาเลเซีย ด้านตะวันออก
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าจดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1.3 ภูมิอากาศ ภาคใต้ชายแดนตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีลักษณะอากาศร้อนชื้นแบบมรสุม อุณหภูมิ
เฉลี่ ย 28 องศาเซลเซี ย ส ได้ รั บ อิท ธิ พ ลของลมมรสุม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ในช่ ว งกลางเดื อ นพฤษภาคม กลางเดื อ นตุ ล าคม ท าให้ มี ฝ นตกมากบริ เ วณฝั่ ง ตะวั น ตกของภาค และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ทาให้มีฝนตกมากบริเวณ
ฝั่ งตะวัน ออกของภาค โดยมีจ านวนวัน ฝนตกเฉลี่ ย 148.7 วันต่อปี และปริมาณน้าฝนเฉลี่ ย 1,781. 7
มิลลิเมตรต่อปี
1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕60 มีพื้นที่ทั้งหมด 6.8 ล้านไร่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจาแนก
เป็นพื้นที่ป่าไม้ 1.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.0 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าชายเลน 0.22 แสนไร่ หรือร้อยละ
0.33 พื้นทีก่ ารเกษตร 3.4 ล้านไร่ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล และที่นา) หรือร้อยละ 50.0 ของพื้นที่ทั้งหมด
และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 1.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.5 ของพื้นที่ภาค
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงซ้อน และปัญหาสภาพดินที่สาคัญ ได้แก่ ดินทราย
ดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม กระจายอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลและป่าพรุในจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
นราธิวาส นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินตื้น และที่ลาดชันส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งปัญหาของทรัพยากรดิน
ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร
1.5.2 แหล่งน้้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ลุ่มน้้าปัตตานี มีพื้นที่ ๔,๙๗๓ ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เป็นแหล่งต้นน้าของแม่น้าปัตตานี ลุ่มน้้าบางนรา มีพื้นที่

๒

๑,๔๙๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอยี่งอ อาเภอระแงะ อาเภอตากใบ จนถึงพรุโต๊ะแดง
และจดอ่า วไทยที่อ าเภอตากใบ จั ง หวั ดนราธิว าส ที่มี ต้น น้าจากป่ าฮาลา-บาลาและเทื อกเขาบู โ ด ได้รั บ
การพัฒนาเป็นพื้นที่โครงการชลประทานตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้มีน้าใช้ทางการเกษตร ป้องกันน้าเค็มรุก
ล้าพื้นที่ และป้องกันน้าเปรี้ยวจากพรุโต๊ะแดง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ลุ่มน้้าสายบุรี
มีพื้นที่ ๔,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีแม่น้า
สายบุรีเป็นแม่น้าสายหลักที่มีต้นน้าจากเทือกเขาสันกาลาคีรีไหลลงทางทิศ เหนือสู่ทะเลอ่าวไทย ปัจจุบันแม่น้า
สายบุรีมีความสาคัญต่อการประกอบอาชีพประมงของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้ๆ ลาน้า เช่น การเลี้ยงปลากะพง
และปลาทับทิมในกระชัง ทั้งนี้โดยปกติทั้ง 3 ลุ่มน้า จะมีปริมาณน้าเพียงพอตลอดทั้งปี และมีพื้นที่ราบลุ่ม
บริเวณลุ่มน้าที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าท่วมซ้าซาก
1.5.3 ป่ า ไม้ 2561 มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ 1.73 ล้ า นไร่ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ป่ า ดิ บ ชื้ น
ขึ้นปกคลุมบริเวณเทือกเขา เช่น ป่าดิบชื้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส
พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงส่วนหนึ่งมาจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร โดยเฉพาะการทาสวนยางพารา
และปาล์ ม น้ ามั น และมี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง อาหารและอนุ บ าลสั ต ว์ น้ าที่ ส าคั ญ โดยมี พื้ น ที่
ป่ า ชายเลน 0.02 ล้ า นไร่ ซึ่ ง มี เ ฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี แ ละนราธิ ว าส นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ น ที่ ป่ า พรุ
ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์แหล่งเดียวในประเทศไทย คือ ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
๒.

โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค

2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักทั้งภายในภาคและระหว่างภาค รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ประเทศมาเลเซีย และยังสามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังประเทศสิงคโปร์
2.1.1 ทางหลวงหมายเลข ๔๓ เชื่อมต่อ
จากอาเภอหาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา และไปยังจังหวั ด
ปัตตานี เป็นถนน ๔ ช่องจราจร รวมระยะทางประมาณ
95 กิโลเมตร
2.1.2 ทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ถนน
เพชรเกษมสายปั ต ตานี – นราธิ ว าส) เป็ น ถนน ๔
ช่ อ งจราจรเชื่ อ มต่ อ อ าเภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา –
จังหวัดปัตตานี – จังหวัดนราธิวาส โดยช่วงอาเภอสะเดา ปัตตานี เป็นถนน ๒ ช่องจราจร และช่วงปัตตานี – นราธิวาส เป็น 4 ช่องจราจร และมีเส้นทางหลักจาก
นราธิวาส – อาเภอสุไหงโก-ลก ๒ เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนสะกอม – ปาเสมัส – ตากใบ –
สุไหงโก-ลก เป็นถนน ๔ ช่องจราจร และทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ นราธิวาส – สุไหงปาดี – สุไหงโก-ลก
เป็นถนน ๒ ช่องจราจร ซึง่ สิ้นสุดเขตแดนประเทศไทยที่ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก และเชื่อมต่อไปยังรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
2.1.3 ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ (สายนาเกตุ – ท่าปาบ) เชื่อมต่อจากจังหวัดปัตตานีไปยัง
อาเภอเมืองจังหวัดยะลา และหมายเลข ๔๑๐ (สายปัตตานี – อ้า เภอเบตง จังหวัดยะลา) ซึ่งเป็นถนน
๒ ช่องจราจรและลักษณะคดเคี้ยวตามแนวเขา สิ้นสุดเขตแดนประเทศไทยที่ด่านชายแดนเบตง และเชื่อมต่อไปยัง
รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๓

2.2 รถไฟ โดยมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังอาเภอโคกโพธิ์และ
อาเภอแม่ ล าน จั ง หวัด ปั ต ตานี และจั ง หวัด ยะลา รวมทั้ ง อ าเภอสุ ไ หงโก-ลก จั ง หวัด นราธิ ว าส สามารถ
เชื่อมต่อไปยังสถานีปาเสมัส เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีการเดินรถไฟ
ระหว่างประเทศจากอาเภอสุไหงโก-ลก ไปยังประเทศมาเลเซีย
2.3 สนามบิน มีท่าอากาศยานในประเทศ 3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี (ใช้ในราชการทหาร) 1 แห่ง
จั ง หวั ด นราธิ ว าส 1 แห่ ง ซึ่ ง หากเป็ น ช่ ว งประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ จะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น ระหว่ า งประเทศ
จากนราธิวาส–เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย และสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งกาหนดแล้วเสร็จและ
จะเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๑
2.4 ท่าเรื อ มีท่าเทีย บเรือใน 2 จังหวัด ประกอบด้ว ย จังหวัดปัตตานี มีท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า (ท่าเทียบเรือน้าลึก) และที่จอดพักเรือของ
กรมธนารักษ์ ปัจจุบันมีปัญหาการตื้นเขินของร่องน้าทาให้เรือบรรทุกสินค้าขนาด 180 ตันกรอส ไม่สามารถ
เข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวก ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ปัจจุบันเป็นท่าเทียบเรือ
เชิ ง พาณิ ช ย์ ส าหรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ภายในประเทศ โดยการขนส่ ง ไม้ แ ปรรู ป และยางพาราไ ปจ าหน่ า ย
ทั่วประเทศ และรับซื้อสินค้าจาพวกข้าวสารและน้าตาลมาเพื่อจาหน่ายในจังหวัดหรือส่งต่อไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ปัญหาที่สาคัญคือร่องน้าตื้น (แม่น้าบางนรา) ทาให้ไม่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 500
ตันกรอสได้
2.5 สะพาน มีส ะพานเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียในจั งหวัดนราธิวาส 2 แห่ง คือ สะพานข้า ม
แม่น้าโก-ลก เชื่อมต่อสุไหงโก-ลกกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน ปัจจุบันมีปัญหาความแออัด ทาให้การเดินทางและการขนส่งช่วง
บริเวณสะพานใช้เวลาค่อนข้างมาก และสะพานบูเก๊ะตา (สะพานข้ามแม่น้าโก-ลก แห่งที่ 2) เชื่อมระหว่าง
บ้านบูเก๊ะตา อาเภอแว้ง กับบ้านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร
ยาว 120 เมตร
2.6 ด่านชายแดน มีด่านชายแดนถาวรไทย–มาเลเซีย 4 แห่ ง ในจังหวัดยะลา (ด่านเบตง) และ
จั งหวัด นราธิ ว าส (ด่า นตากใบ ด่า นสุ ไหงโก-ลก และด่ านบูเ ก๊ะ ตา) เป็น เส้ นทางการค้า และการเดิน ทาง
ผ่านแดนระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน และอาเภอเบตง จังหวัดยะลากับรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
2.7 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าสุไหงโก-ลก
(แห่ ง ที่ 2) และโครงการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น้ าสุ ไ หงโก -ลก (ตากใบ) ซึ่ ง เป็ น โครงการภายใต้
กรอบความร่วมมือไทย – มาเลเซีย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยได้ส่งรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้างให้กับ รัฐบาล
มาเลเซี ย ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการก่ อ สร้ า งแล้ ว โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สถานี ร ถไฟสุ ไ หงโก-ลก
โครงการพัฒนาสนามบินนราธิวาส โครงการทางเลี่ยงเมืองยะลา (ด้านตะวันออกและตะวันตก) และโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานี
2.8 บริการสาธารณูปโภค
2.8.1 ไฟฟ้า ภาคใต้ชายแดนมีกาลังการผลิตไฟฟ้า 116.4 เมกกะวัตต์ โดยผลิตจากพลังงานน้า
(เขื่อนบางลาง และบ้านสันติ จังหวัดยะลา) ได้มากที่สุดร้อยละ 73.3 ของกาลังการผลิตทั้งหมด และพลังงาน
หมุนเวียนจากเศษไม้ย างและทะลายปาล์มน้ามัน (โรงไฟฟ้า กัลฟ์ยะลากรีน) ร้อยละ 17.4 ส่วนที่เหลือเป็น
พลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กและเล็กมากในภาคใต้ (SPP และ VSPP) กระจายอยู่ใน
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2 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา และปัตตานี) กาลังการผลิตรวม 10.2 เมกกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 9.3
ตามลาดับ นอกจากนี้ มีระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉินจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าดีเซลค่ายกองพลทหารราบที่ ๑๕
จังหวัดปัตตานี และค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส กาลังการผลิตรวม ๑.๖ เมกกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ภาคใต้
ชายแดนยังมีปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เช่น อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นต้น
2.8.2 การประปา การให้บริการประปาในเขตเมืองส่วนใหญ่ให้บริการโดยการประปาส่วน
ภูมิภาคและเทศบาล สาหรับนอกเขตเมืองเป็นระบบประปาขนาดเล็ก ซึ่งดาเนินการโดยท้องถิ่น
๓.

สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ

3.1.1 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี 25๖1
เท่ากับ ๑36,332 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 1.๐ ของประเทศ
3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจยังคงพึ่งพาภาคเกษตร ปี 25๖1 ภาคเกษตรมีสั ดส่วนร้อยละ
28.9 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเกษตรมีความสาคัญเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้ านการเกษตร อย่ างไรก็ตาม สั ดส่ ว นภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557
ที่ร้ อ ยละ 37.9 เนื่ องจากราคาสิ น ค้ า เกษตรหลั ก โดยเฉพาะยางพาราปรั บ ตั ว ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว น
ภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างคงที่ โดยมีสัดส่วนการผลิตที่ร้อยละ 9.7 ในขณะที่ภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสาขาบริการทางการศึกษาและบริการภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12.5 และ 14.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
3.1.3 เศรษฐกิจของภาคขยายตัว โดยในปี 25๖1 ขยายตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ทีข่ ยายตัวร้อยละ 0.9 และหากพิจารณาในช่วง5 ปี (พ.ศ. 2557 –๒๕๖1)
เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.5 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งจากการขยายตัวของภาคเกษตรและ
ภาคบริการ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว
3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 25๖1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อประชากร
(GRP Per capita) เท่ากับ 74,๔๔9 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศประมาณ 3.2 เท่า
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕7 ที่มีรายได้ 71,985 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ยต่อหัว สูง
ที่สุดเท่ากับ 91,815 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดนราธิวาสมีค่าต่าสุด 73,213 บาทต่อคนต่อปี และเป็น
ลาดับที่ 74 ของประเทศ
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ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
- ไฟฟ้า
- ประปา
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- ที่พักและบริการอาหาร
- อื่นๆ

๒๕๕7

๒๕๕8

2559

128,296 ๑๒5,429 ๑38,108
1.0
๑.๐
1.0
0.9
-1.7
4.3

2560

25๖1

๑29,679
0.8
-10.5

๑36,332
๐.8
9.7

71,985
-3.6

69,683
-3.2

๗6,292
9.5

71,197
-6.7

74,449
4.6

37.9
10.8
0.3
9.2
1.2
0.2
๕1.4
10.2
๑.5
๐.๗
39.0

31.0
11.2
0.3
9.6
1.2
0.2
๕7.8
10.6
๑.6
๐.9
๔4.8

31.6
11.6
0.3
10.1
1.1
0.2
๕6.7
๑1.6
๑.5
๐.๙
๔2.9

28.0
๑๐.8
0.3
9.2
1.2
0.2
61.2
๑๑.3
๑.8
1.0
๔7.1

28.9
9.7
๐.4
8.1
1.0
0.2
61.4
๑๑.5
๑.9
1.1
๔7.0

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.2.1 ภาคเกษตร
1) การผลิ ต ภาคเกษตรของภาคใต้ ช ายแดนยั ง เป็ น แบบเดิ ม ที่ มี ก ารแปรรู ป
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย ปี ๒๕๖1 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 39,338 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
28.9 ของมู ล ค่ าผลิ ตภั ณฑ์ ภ าค ลดลงเมื่อ เที ย บกั บ ปี 2557 ที่มี มู ล ค่ า 48,561 ล้ านบาท ภาคเกษตร
ขยายตัว ร้อยละ 27.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเฉลี่ ยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.
2557-25๖1) หดตัวร้ อยละ 0.4 เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราและความต้องการยางพาราของ
ตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าน้อย และขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร กิจกรรมการผลิตภาคเกษตรที่สาคัญของภาค ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ามัน ประมง
ทะเลและชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล ดังนี้
(๑) ยางพารามีแ นวโน้ม ผลผลิ ตลดลง ภาคใต้ช ายแดนมีพื้นที่ป ลู กยางพารา
2.61 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.๕ ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีพื้นที่
ปลูก 2.70 ล้านไร่ โดยจังหวั ดยะลามีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 1.24 ล้านไร่ และจังหวัดปัตตานีน้อยที่สุด 0.37
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ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง โดยปี ๒๕61 มีผลผลิต 0.57 ล้านตัน และมี
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 247 กิโลกรัม ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจานวน 0.56 ล้านตัน และการทา
สวนยางพารายังมีปัญหาประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากการมีการปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่นา
การใช้สายพันธุ์ดั้งเดิม และเทคโนโลยีการผลิต (การกรีดยาง) ที่ไม่เหมาะสม และบางส่วนขาดการบารุงรักษา
สวนยาง
(๒) ปาล์ ม น้้ า มั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในระดั บ ต่้ า ในปี 2561 ภาคใต้
ชายแดนมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 0.09 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ 0.08 ล้านไร่ หรือร้อยละ
1.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 0.06 ล้านไร่ รองลงมา
คือ จังหวัดปัตตานี 0.02 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ในระดับต่าที่ 2,097 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2557 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 1,950 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่ 2,902 กิโลกรัมต่อไร่
(๓) ประมง ภาคใต้ ช ายแดนเป็ น แหล่ ง ประมงที่ ส าคั ญ ของภาคใต้ ปี 2561
สามารถจับสัตว์น้าได้ 110,934 ตัน หรือร้อยละ 37.7 ของปริมาณสัตว์น้าของประเทศ เป็นมูลค่า 5,010
ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีปริมาณ 132,684 ตัน โดยท่าเทียบเรือประมงปัตตานีมีปริมาณ
สัตว์น้าขึ้นท่าสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็ตาม การทาประมงในพื้นที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้าลดลงจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ลดลง และปัญหาการทาประมงนอกน่านน้าจากมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศอิน โดนี เซี ย รวมทั้ง ผลจากการใช้ม าตรการการแก้ ไ ขปั ญหาการประมงผิ ด กฎหมาย (Illegal
Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดา มีพื้นที่เพาะเลี้ยงรวม 1,709 ไร่ มีผลผลิต 3,214 ตัน เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีพื้นที่ 1,421 ไร่ ผลผลิต 2,253 ตัน จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่เพาะเลี้ยงมากที่สุด
ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคตายด่วน (Shrimp Early Mortality Syndrome :
EMS) และความแปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตกุ้งในพื้นที่
(๔) ปศุ สั ต ว์ ภาคใต้ ช ายแดนมี ก ารเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ (แพะ และโค) เพื่ อ บริ โ ภค
ในครัว เรือนและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยภาครัฐ ได้ดาเนินโครงการส่ งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่
มาอย่างต่อเนื่อง ปี 2561 มีการเลี้ยงแพะ จานวน 148,860 ตัว เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยะลา ส่วนโคเนื้อ
มี จ านวน 33,695 ตั ว โดยเลี้ ย งมากที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นราธิ ว าส อย่ า งไรก็ ต าม ปริ ม าณปศุ สั ต ว์ ยั ง
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสายพันธุ์ดี ปัญหาโรคติดต่อ อาทิ ปากเท้าเปื่อย
และการขาดความรู้ ใ นการจั ด การฟาร์ ม นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเลี้ ย งไก่ เ บตงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง เป็ น
ไก่พื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง แต่ยังมีข้อจากัดในการขยายพันธุ์และควบคุมพันธุ์คุณภาพเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
(๕) พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร ในปี 25๖1 ภาคใต้ ช ายแดนมี พื้ น ที่
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของประเทศ และมีขนาดฟาร์ม 15.35 ไร่ต่อ
ครัวเรือน ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์ม 20.52 ไร่ต่อครัวเรือน โดยจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 1.41 ล้านไร่ และมีขนาดฟาร์ม 19.46 ไร่ต่อครัวเรือน และจังหวัดปัตตานี
มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรน้อยที่สุด 0.75 ล้านไร่ และมีขนาดฟาร์ม 8.14 ไร่ต่อครัวเรือน
(๖) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตร ในปี 2561 ภาคใต้ชายแดนมี
พื้น ที่ช ลประทาน 0.61 ล้านไร่ คิดเป็ น สัดส่ วนต่อพื้นที่การเกษตรร้อยละ 17.60 โดยพื้นที่ช ลประทาน
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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ส่ ว นใหญ่ อยู่ ในบริ เวณลุ่ ม น้ าปั ต ตานี ซึ่ง เป็น แหล่ ง เพาะปลู กข้ า วที่ ส าคัญ ของภาค จัง หวั ดปั ตตานี มีพื้ น ที่
ชลประทานมากที่สุด 0.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.67 ของพื้นที่เกษตรของจังหวัด และจังหวัดยะลา
มีพื้นที่ชลประทานน้อยที่สุดที่ 0.01 ล้านไร่
3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
๑) ภาคอุตสาหกรรมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรขั้นต้ นและอยู่ในภาวะชะลอตัว ในปี ๒๕๖1 การผลิ ตภาคอุตสาหกรรมมีมูล ค่า 13,276
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค หดตัวร้อยละ 2.6 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2556 ที่หดตัวร้อยละ 6.1 โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก และการผลิต การส่ งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระจายตัว อยู่ทั้ง ๓ จังหวัด โดยจังหวัด
ปัตตานีมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมากที่สุด จังหวัดยะลามีสัดส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและพลาสติ ก และการผลิ ต การส่ ง และการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า สู ง ที่ สุ ด ส้ า หรั บ อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหดตัว โดยมีหดตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕๖1) ร้อยละ 1.8 ต่า
กว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.8
๒) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีจ้านวนไม่มากปี 2562 เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจานวน 25,653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของประเทศ ขยายตัว
ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจานวนโรงงานขยายตัวร้อยละ 0.36 อย่างไรก็ตามการจ้างงานหด
ตัวร้อยละ 63.2 โดยจังหวัดที่มีเงินลงทุนมากที่สุดคือ จังหวัดยะลามูลค่า 11 ,885.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานผลิ ตกระแสไฟฟ้า รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี มูลค่า 9,264.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล ห้องเย็น ขุดตักหน้าดิน เป็นต้น
และจังหวัดนราธิวาส มูลค่า 4 ,502.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การทา
น้าแข็ง น้าดื่ม อาหารจากแป้ง
3.2.3 การค้าชายแดน
1) ภาคใต้ ช ายแดนมี มูล ค่า การค้า ชายแดนค่อ นข้ า งน้ อย โดยปี ๒๕61 การค้ า
ชายแดนผ่านด่านชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลาและ ด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ด่าน
ชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส มีมูลค่า รวม 7,275.6 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
1.3 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย และร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งประเทศ ส่วน
ใหญ่เป็นมูลค่าการส่งออก 4,529.5 ล้านบาท และมูลค่านาเข้า 2,746.1 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(ปี 2557 - 2561) มู ล ค่ า การค้ า ชายแดนในภาคใต้ มี อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.40
โดยทุกด่านชายแดนได้ดุลการค้า ยกเว้นด่านชายแดนสุไหงโก-ลก
2) การน้ า เข้ า และส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า เกษตรในพื้ น ที่ โดยสิ น ค้ า น าเข้ า
ที่สาคัญ ได้แก่ ไม้แปรรูป หนังโคหมัก และมะพร้าวผล ซึ่งเป็นการนาเข้ามาจาหน่ายทั้งภายในและนอกพื้นที่
ภาค ส่วนสินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรในพื้นที่ อาทิ ไม้ผล ยางพารา นอกจากนี้ ด่านชายแดน
ทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นทางในการเดินทางผ่านแดนของประชาชนและนักท่องเที่ยวระหว่าง
จังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ในขณะที่ด่านเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเส้นทางการค้าชายแดน
ที่สาคัญของภาค โดยเป็นเส้นทางขนส่งยางพารา ไม้ผล (ทุเรียน) ไปยังท่าเรือปีนัง เส้นทางในการเดินทาง
ผ่านแดนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเบตง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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3) การน้ า เข้ า และส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า เกษตรในพื้ น ที่ โดยสิ น ค้ า น าเข้ า
ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ไม้ แ ปรรู ป หนั ง โคหมั ก และมะพร้ า วผล ซึ่ ง เป็ น การน า เข้ า มาจ าหน่ า ยทั้ ง ภายในและ
นอกพื้ น ที่ ภ าค ส่ ว นสิ น ค้า ส่ ง ออกที่ส าคั ญ ได้ แ ก่ สิ น ค้า เกษตรในพื้น ที่ อาทิ ไม้ผ ล ยางพารา นอกจากนี้
ด่ า นชายแดนทั้ ง 3 แห่ ง ในจั ง หวั ด นราธิ ว าสเป็ น เส้ น ทางในการเดิ น ทางผ่ า นแดนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ในขณะที่ด่านเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเส้นทาง
การค้าชายแดนที่สาคัญของภาค โดยเป็นเส้นทางขนส่งยางพารา ไม้ผล (ทุเรียน) ไปยังท่าเรือปีนัง เส้นทางใน
การเดินทางผ่านแดนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเบตง
3.2.4 การท่องเที่ยว
1) ทรัพยาการการท่องเที่ยว ภาคใต้ชายแดนมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด–สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติป่าฮาลา-บาลา
ชายหาดนราทัศน์ หาดอ่าวมะนาวจังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาว หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี
ป่าบาลา-ฮาลา บ่อน้าร้อน จังหวัดยะลา รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนเบตงและสุไหงโก-ลกที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย
2) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้การท่องเที่ยว
ของประเทศ โดยปี ๒๕62 ภาคใต้ ช ายแดนมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว ๗,839.9 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้อยละ 0.๓ ของรายได้การท่องเที่ยวประเทศ โดยจังหวัดยะลามีสัดส่วนรายได้สูงสุดในกลุ่มร้อยละ 44.5 และ
ปัตตานีต่าสุ ดร้ อยละ ๑4.1 และมีนักท่องเที่ยวจานวน 1.7 ล้ านคน ขยายตัว ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ จังหวัดนราธิวาสมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด
ร้อยละ 41.6 รองลงมาคือจังหวัดยะลาร้อยละ ๔1.4 และจังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนต่าสุดร้อยละ 17
3) รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ระยะพ้านักเฉลี่ยลดลง
ในปี ๒๕61 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย มีจานวน 2,215.5 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยจังหวัด ยะลามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากที่สุ ด 2,548 บาท รองลงมาคือ
จังหวัดนราธิวาส 2,273.1 บาทและจังหวัดปัตตานี 1,825.5 บาท อย่างไรก็ตามระยะพานักเฉลี่ยลดลง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีระยะพานักเฉลี่ย 2.1 วัน เริ่มลดลงจากปี 2556 ที่มีระยะพานักเฉลี่ย 2.2 วัน
โดยจังหวัดปัตตานีมีระยะพานักเฉลี่ยมากที่สุด 2.2 วัน รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2.1 วัน และจังหวัด
ยะลา 2 วัน
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้ ชายแดนลดลง ปี ๒๕60ภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ย
18,224 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 ที่มีรายได้เฉลี่ย 19,452 บาทต่อเดือน จังหวัดปัตตานี มีรายได้
เฉลี่ยครัวเรือนสูงสุด รองลงมา คือ ยะลา และนราธิวาส ที่มีรายได้เฉลี่ย 19,496 บาท และ 17,180 บาท
ตามลาดับ
3.3.2 หนี้ สิ น ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย ภาคใต้ ช ายแดนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ปี ๒๕60 ภาคใต้ ช ายแดนมี
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 78,060 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 ที่มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 64,932 บาท
เดือน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา รวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น ประกอบกับในช่วงปี 2557 สภาพอากาศแห้งแล้งทาให้ผลผลิตทางการ
เกษตรอยู่ในระดับต่า ส่งผลต่อเนื่องกับรายได้และหนี้สินของเกษตรกรด้วยเช่นกัน
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร

4.1.1 ภาคใต้ชายแดนมีอัตราการเพิ่มของประชากรในระดับสูง ปี 2560 ภาคใต้ชายแดน
มีประชากร 2.03 ล้านคน หรือร้อยละ 3.07 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจานวน 1.93 ล้านคน
และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ในช่วงปี ๒๕๕5 – ๒๕60 โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.05 สูงกว่าระดับประเทศ
ที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.53 โดยจังหวัดนราธิวาสมีประชากรมากสุด 0.80 ล้านคน รองลงมา คือ
จังหวัดปัตตานี มีประชากร 0.71 ล้านคน และจังหวัดยะลามีประชากรน้อยสุด 0.53 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
39.16 34.91 และ 25.93 ของประชากรภาค ตามลาดับ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 นับถือศาสนา
อิสลาม
4.1.2 ประชากรวั ยเด็ กและวัยแรงงานมีสัด ส่วนค่ อนข้ า งสูง ปี 2560 ภาคใต้ช ายแดน
มีโ ครงสร้ า งประชากรในวั ย เด็ กและวัย แรงงานในสั ดส่ ว นที่สู ง โดยมีสั ดส่ ว นวั ยเด็ก ร้อยละ 26.11 และ
วัยแรงงาน ร้อยละ 62.56 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.33
จากสัดส่วนโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้ม
เข้าสู่วัยแรงงานเพิ่มขึ้น ทาให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจังหวัด
ปัตตานีมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงที่สุดร้อยละ ๒๖.47 รองลงมา คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ที่
ร้อยละ ๒๖.21 และ 25.71 ตามลาดับ
4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ปี 2560 ประชากรเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีจานวน 0.44 ล้านคน หรือร้อยละ ๒1.67 ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ปี 2555 ที่มีจานวน ๐.๔3 ล้านคน โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
0.84 และจังหวัดนราธิวาสมีการเพิ่มของประชากรเมืองต่าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.28
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคใต้ชายแดน
รายการ
จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม ๐ - ๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕ - ๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)
คะแนน O-NET 4 วิชาหลัก
จานวนแรงงานต่างด้าว (คน)

ปี
2555 ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 2559 2560
1.93
1.95
1.97
2.00
2.01
2.03
27.43
62.32
10.26
0.43
33.06
8,011

27.16
61.49
10.90
0.43
31.71
8,368

26.91
62.01
11.09
0.43
30.08
9,838

26.62
62.17
๑1.22
0.44
32.07
8,779

26.77
61.83
๑1.40
0.44
29.91
7,897

26.11
62.56
11.33
0.44
34.00
7,113

4.2 แรงงาน
4.2.1 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า โดยในปี 2560 แรงงานที่มี
ความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่ามีจานวน 0.69 ล้านคน ลดลงจากปี ๒๕๕5 ร้อยละ 20.29 ขณะที่
แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง และระดับอาชีวศึกษามีจานวนน้อยและมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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มีแรงงานที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงจานวน 67,894 คน ลดลงจากปี ๒๕๕5 ร้อยละ 7.15 และ
มีสัดส่วนร้อยละ 5.22 ของแรงงานรวม และแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจานวน 17,712 คน
ลดลงจากปี ๒๕๕5 ร้อยละ 16.78 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.36 ของแรงงานรวม ส่งผลให้มีปัญหา
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือแรงงาน
4.2.2 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมีแนวโน้มลดลง โดยในปี ๒๕60 จานวนแรงงานต่างด้าว
ในพื้น ที่มี จานวน 7,113 คน ลดลงจากปี ๒๕๕5 ที่มีจานวน 8,011 คน ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 11.21
โดยจังหวัดปัตตานีมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมากที่สุด จานวน 3,632 คน และจังหวัดนราธิวาสมีแรงงาน
ต่างด้าวถูกกฎหมายน้อยที่สุดจานวน 1,418 คน โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ร้อยละ 65.94
กัมพูชา ร้อยละ 26.18 และลาว ร้อยละ 2.46 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพการเกษตรและต่อเนื่องการเกษตร
ก่อสร้าง และการผลิต
4.3 การศึกษา
4.3.1 สถาบัน การศึ ก ษามี ทุก ระดับ โดยระดั บ อุด มศึก ษา จ านวน ๘ แห่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง
3 จังหวัด แยกเป็นสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
จานวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จานวน 1 แห่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
วิ ท ยาเขตยะลา และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน 1 แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฎอนี วิ ท ยาลั ย สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 19 แห่ง
4.3.2 จ้า นวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น แต่ยังต่้า กว่า ค่า เฉลี่ยของประเทศ
โดยในปี 2560 ประชากรภาคใต้ ช ายแดนมี จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย 8.90ปี เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๕6
ที่มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.63 ปี แต่ยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 9.62 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
รายจั งหวัด พบว่า จั งหวัดยะลา มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ ยสูงสุด 9.30 ปี และจังหวัด นราธิวาสมีจานวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 8.20 ปี
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่้า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา ๒๕60 อยู่ที่ร้อยละ 34.00 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.71
อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนยังต่ากว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 41.78 และมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
ในทุ ก วิ ช า เนื่ อ งจากผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบท าให้ ก ารเรี ย นการสอนไม่ เ ต็ ม ที่ และระดั บ
มัธยมศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี การเรียนการสอนหลักสูตรทางศาสนาควบคู่กับ
หลักสูตรสามัญ ซึ่งมีการใช้ภาษาถิ่นในการเรียนการสอน ทาให้เป็นข้อจากัดในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
ในบทเรียน
4.4 สาธารณสุข
4.4.1 มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีโรงพยาบาลของรัฐ
จานวน 33 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๔ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
(รพช.) 28 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) 319 แห่ง
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4.4.2 ประชาชนของภาคใต้ชายแดนเข้า ถึงบริ การสาธารณสุขมากขึ้น โดยในปี 2560
มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 3,243 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าระดับประเทศที่ 1,870 คน และดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีจานวนประชากรต่อแพทย์ 3,835 คน จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์
สูงสุดที่ 3,621 คน รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาที่ 3,587 คน และ 2,523 คน ตามลาดับ
บุคลากรทางการแพทย์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาคโดยเฉพาะจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของโรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลประจาจังหวัดประจาภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ มีจานวน
เตียงมากกว่า 500 เตียง)
4.4.3 อั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ ป้ อ งกั น ได้ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยอั ต รา
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้ องกันได้ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต โรคหั วใจ โรคเบาหวาน และ
โรคหลอดเลือดสมอง ลดลงจาก 10,658 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2556 เป็น 4,243 คนต่อประชากร
แสนคนในปี 2560 การเจ็บป่วยของประชาชนในภาคใต้ชายแดน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง
หัวใจ และเบาหวาน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วย 1,530 1,300 และ 794 คนต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ จังหวัดที่
มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้สูงสุดอันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยคิดเป็น
4,973 คนต่อประชากรแสนคน
4.4.4 อัตราตายมารดาลดลงและอัตราตายทารกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการตายของมารดาจาก
การคลอดบุตรในปี ๒๕60 มีอัตรา 43.6 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็นอัตราที่ สูงกว่าระดับประเทศที่
๒1.8 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่อัตรา 48.0 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน โดยจังหวัดนราธิวาสมีอัตราตาย
มารดาสูงที่สุด ที่ 48.3 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและยะลาที่ 44.2 และ 38.2
ตามลาดับ ส่วนสถานการณ์การตายของทารกในปี ๒๕60 มีอัตรา 10.1 คน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
5.9 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน และเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่อัตรา 9.8 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัด
นราธิวาสมีอัตราตายของทารกสูงสุด คิดเป็น 11.5 คนรองลงมาคือจังหวัด ปัตตานีและยะลา คิดเป็น อัตรา
10.2 และ 8.6 ตามลาดับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการดูแลสุขภาพของมารดาในช่วงตั้งครรภ์และการดูแล
ทารกแรกคลอด
4.5 ความยากจนและการว่างงาน
ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนยังมีปัญหาความยากจนและขาดความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ในปี 2560 มีสัดส่วนคนจนอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 28.85 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคนจนระดับประเทศที่มี
อัตราร้อยละ ๗.87 โดยจังหวัดปัตตานีมีจานวนและสัดส่วนคนจนสูงที่สุดที่ร้อยละ 34.20 เป็นลาดับที่ 77
ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาที่มีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 34.17 และ 13.11
ตามลาดับ เป็นลาดับที่ 76 และ 68 ของประเทศตามลาดับ นอกจากนี้ ภาคใต้ชายแดนยังมีการว่างงานของ
ประชาชนในอัตราที่สูง โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดของภาคที่ร้อยละ 5.01 รองลงมา
คือ ปัตตานี และยะลาที่ร้อยละ 1.76 และ 0.66 ตามลาดับ ทั้งนี้ คนจนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและประมง
พื้นบ้าน
4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง
โดยมีสถิติจานวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2560 จานวน 168 เหตุการณ์ ลดลงจากปี 2556 ที่มีจานวน
621 เหตุการณ์ ขณะที่จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง โดยปี 2560 มีจานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 227
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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คน และผู้เสียชีวิต 82 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีผู้บาดเจ็บ ๘84 คน และเสียชีวิต 510 ราย
ซึ่งมี ปั จจั ยจากการดาเนิ นนโยบายและยุ ทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยการบูรณาการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาควบคู่กับ
งานด้านความมั่นคง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และการให้
ความสาคัญกับการบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา โดยดาเนินโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบกับภาครัฐมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้น ที่ ป่า ไม้ เ พิ่มขึ้ น เพี ยงเล็ก น้อย ในปี 2561 ภาคใต้ ช ายแดนมีพื้ นที่ป่ าไม้ 1.74
ล้ า นไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.4 ของพื้ น ที่ ภ าค และคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
1.7 ของพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ทั้ ง ประเทศ
โดยเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา ร้อยละ 0.3 เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกป่าและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2556 – 2561 ภาคใต้ชายแดนมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี พื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดยะลา มีสัดส่วนร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี มีสัดส่วนร้อย
ละ 26.6 และ 5.7 ตามลาดับ ทั้งนี้จังหวัดปัตตานี มีอัตราเพิ่มของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดร้อยละ 4.9 ขณะที่
จังหวัดยะลามีอัตราลดลงของพื้นที่ป่ามากที่สุด ร้อยละ 0.3
ในปี 2561 ภาคใต้ชายแดนมีพื้นที่ป่าชายเลน 0.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ
พื้นที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ในช่วงปี 2547 - 2561 มีพื้นที่ป่าชาย
เลนลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.07 เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
5.1.2 ปริมาณน้้ากักเก็บในแหล่งเก็บน้้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าท่าของภาคใต้ชายแดน
มาจากลุ่มน้าหลัก คือ ลุ่มน้าปัตตานีและลุ่มน้าบางนรา มีค่ารายปีเฉลี่ย 2,670 ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติ
ปริมาณการเก็บกักน้าได้ของอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ของภาคใต้ ชายแดนจานวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้าบางลาง
ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕7-๒๕61 มีปริมาณน้าที่เก็บกักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18.9 โดยในปี ๒๕61 กักเก็บน้าได้
ปริมาณ 1,192 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.3 จากปี 2560 หรือเก็บได้
ร้อยละ 44.6 ของปริมาณน้าท่ารายปี โดยภาคใต้ชายแดนมีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้าได้
รวมทั้งมีปริ มาณน้ าฝนค่อนข้างมากถึงแม้ว่าความสามารถในการกักเก็บจะค่อนข้างต่าแต่ไม่ส่ งผลต่อการ
อุปโภคบริโภคและการทาการเกษตรของประชาชนมากนัก
5.1.3 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าส้าคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสารวจคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ส าคัญ ของภาค ได้ แก่ แม่น้ าปั ต ตานี ตอนบน แม่น้ าปัต ตานี ตอนล่ าง และแม่ น้าสายบุ รี โดยในปี 2561
คุณภาพน้าอยู่ในระดับดีทั้ง ๓ แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 คุณภาพน้าของแม่น้าปัตตานีตอนบนและ
แม่น้าปัตตานีตอนล่างอยู่ในระดับพอใช้และคุณภาพน้าของแม่น้าสายบุรีอยู่ในเกณฑ์ดี
5.1.4 การกัดเซาะชายฝั่ง ทะเล ในปี 2560 ชายฝั่ งทะเลภาคใต้ชายแดนถูกกัดเซาะรวม
76.11 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของชายฝั่งทะเลของประเทศ ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีมีการกัดเซาะใน
อาเภอยะหริ่ง อาเภอสายบุรี และอาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ 44.23 กิโลเมตร
และจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะในอาเภอเมืองและอาเภอตากใบ โดยเป็นพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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31.88 กิโลเมตร สาเหตุ การกัดเซาะชายฝั่งส่ วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชายฝั่งทะเล เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัวของชุมชนรุกล้าชายฝั่ง การบุกรุกทาลาย
ป่าชายเลน เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทิศทางของ
กระแสน้าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น
5.1.5 ปริ มาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ในช่ว งปี 2556 - 2560 ภาคใต้
ชายแดนอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.20 ต่อปี โดยในปี ๒๕60 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
0.74 ล้านตัน คิดเป็น 2,030 ตัน ต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.70 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕9 จานวน 13,518 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ในจานวนนี้เป็นขยะที่สามารถกาจัด
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจ านวน ๐.๑6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒1.44 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ของภาค และมีขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จานวน 0.30 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 40.01 ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นของภาค
5.2 สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
5.2.1 สถานการณ์ ไ ฟไหม้ป่า มีแนวโน้ม ลดลง จากสถิติ ในช่ว งปี 2556 - 2560 พบว่ า
มีอัตราการเกิดไฟป่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 47.5 ต่อปี โดยในปี ๒๕61 ภาคใต้ชายแดนไม่พบการเกิดไฟป่า ซึ่ง
ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่เกิดไฟป่าจานวน 1 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายจากไฟไหม้ 2 ไร่
5.2.2 สถานการณ์ อุ ท กภั ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น โดยเฉพาะบริ เ วณริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าสุ ไ หงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส และริมแม่น้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยในปี ๒๕60 มีจานวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยจานวน 1,588 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 117,769 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕7
ที่ได้รับผลกระทบจานวน 1,231 หมู่บ้าน 131,375 ครัวเรือน โดยสถานการณ์น้าท่วมที่เกิด ขึ้นในช่วงปี
๒๕๕7 - ๒๕60 เป็นสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
ตารางที่ ๓ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของภาคใต้ชายแดน
รายการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกวิธี (ล้านตัน/ปี)
จานวนพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ (ไร่)
จานวนหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
(หมู่บ้าน)
จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
(ครัวเรือน)

ปี
2556
0.68
0.03
133
-

2557 2558
0.70 0.74
0.13 0.16
475 834
1,231
-

- 131,375

2559
0.73
0.15
3,314
1,362

2560
2
1,588

2561
0
-

- 54,544 117,769

-
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๖. สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 สภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศ เหมาะสมต่ อ การผลิ ต พื ช เขตร้ อ น โดยเฉพาะ
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และเป็นแหล่งทาการประมงที่สาคัญของประเทศ
6.1.2 ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนสูง สามารถพัฒ นาความรู้และทักษะไปสู่
แรงงานที่มีฝีมือและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
6.1.3 มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยาง ไม้ยาง
ปาล์มน้้า มัน และอุต สาหกรรมประมง และแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่ง ออก โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอ
หนองจิกและเมืองปัตตานี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสที่สามารถดึงดูดให้มี
การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากขึ้น
6.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมีความหลากหลาย ทั้งทางบก (ป่าฮาลา-บาลา)
และทางทะเล (หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี และหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส) รวมทั้งมี
ประเพณี วัฒ นธรรมโดดเด่ น และเป็ น อั ตลั ก ษณ์ข องพื้น ที่ สามารถพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทั้ง เชิ งนิ เ วศ
เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม
6.1.5 โครงข่ายคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ด่านชายแดน
ท่า เรื อ รถไฟ และสนามบิ น รวมทั้ ง มีเ มือ งชายแดนที่ มี ศัก ยภาพ (เบตง สุ ไ หงโก-ลก) สามารถเชื่อ มโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน (รัฐกลันตัน และ
รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย)
6.1.6 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งองค์ความรู้ และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ที่ส้าคัญของภาค อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สาคัญในพื้นที่
6.1.7 มีเ มืองศูน ย์กลางที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ส ามารถขยายผลจาก
โครงการเมื อ งต้ น แบบ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางการค้ า และการท่อ งเที่ ย วชายแดน เช่ น เมื อ งยะลา
เมืองปัตตานี และเมืองนราธิวาส
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 เศรษฐกิจหลักของภาคมีอัตราการขยายตัวในระดับต่้า เนื่องจากพึ่งพาภาคเกษตรที่มี
ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยและมีการผลิต
แบบดั้งเดิม มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างน้อย
รวมทั้งขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ
6.2.2 มีปัญหาการว่างงานโดยมีอัตราการว่างงานสูงสุดของประเทศ ในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ ในก้าลั งแรงงาน แต่ ไม่สามารถใช้ก าลั งแรงงานได้ เต็ มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลให้มีการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่น้อย และแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะ
ฝีมือแรงงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงโดย
จาเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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6.2.3 ภาคอุต สาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต้น
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มต่า ขาดการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย
6.2.4 ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาส่ ง ผลต่ อ การประกอบอาชี พ ของประชากร และปั ญ หา
การสาธารณสุข โดยเฉพาะสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก รวมทั้งโรคประจาถิ่น ทาให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.2.5 สถานการณ์ ค วามไม่สงบในพื้น ที่จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ยังส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์
ความไม่ปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในพื้นที่
6.2.6 ทรั พยากรธรรมชาติ เ สื่อมโทรม ส่ งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาอุทกภัยทีม่ ีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
6.3 โอกาส
6.3.1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) โครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมสาหรับพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) สร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การค้า และการลงทุนร่วมกัน
6.3.2 การเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี ๒๕๕๘
เป็นโอกาสของภาคการผลิตในการขยายตลาดสินค้าและบริการของพื้นที่ รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
6.3.3 ความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตประชาชนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
6.3.4 นโยบายของรัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสาคัญที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่และเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
6.4 ภัยคุกคาม
6.4.1 ความผันผวนของราคาน้้ามันและภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลก
มี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ยางพารา และ
ปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค ทาให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อรายได้สูง
6.4.2 การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ มี ผ ลต่อ ความผั นผวนของฤดู กาล และการเกิ ด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ฝนแล้ง คลื่นลมแรง เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร
ของภาค ทั้ง พืช ปศุ สั ต ว์แ ละประมง ซึ่ง เป็ น รายได้ ห ลั กของเกษตรกร รวมทั้ ง ปัญ หาการกัด เซาะชายฝั่ ง
ที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาค
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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6.4.3 การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากภาคการผลิตของ
ภาคยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสูง โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ทาให้ผู้ประกอบการมีภาระ
ต้นทุนการใช้แรงงานถูก กฎหมายสูง ส่งผลให้มีการลักลอบนาเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ อย่างผิดกฎหมาย
ซึง่ นาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐและก่อให้เกิดการระบาดไปยังประชากรในพื้นที่

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
7.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่้า โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร
ซึ่งมีการผลิตแบบดั้งเดิม และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรายได้ครัวเรือนต่า
7.2 อุตสาหกรรมของภาคยังเป็นการแปรรูปขั้นต้น และเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมเพื่อการส่งออก
เช่น ยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน และน้ามันปาล์มดิบ ไม้ยางพารา สัตว์น้าแช่เย็น แช่แข็ง เป็นต้น
7.3 สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกระทบต่อปริมาณทรัพยากรประมง จากการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้าที่
ไม่ถูกต้อง แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้าถูกทาลาย การตื้นเขินของอ่าวปัตตานีและน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และบ้านเรือนชุมชน
7.4 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแลอนามัยของแม่และเด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่้ากว่าระดับประถมศึกษา ทาให้แม่และเด็กมีอัตราการตายสูง รวมทั้ง
บ้านเรือนประชาชนอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทาให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
7.5 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน
และการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบริเวณชายแดน จากความกังวลความไม่ปลอดภัยทาให้พื้นที่บริเวณตอนใน
ที่มีศักยภาพไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
7.6 ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
ลดลง และการกั ด เซาะชายฝั่ ง ที่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น และรุ น แรงมากขึ้ น รวมทั้ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากร
การท่องเที่ยวหลายแห่งขาดการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเข้าถึงพื้นที่ไม่สะดวกและ
ปลอดภัย
7.7 สนั บ สนุน การลงทุ น อุ ต สาหกรรมเกษตรและธุ ร กิ จ บริ ก ารมู ล ค่ า สู ง ได้แ ก่ ธุร กิ จ บริ ก ารที่
สร้างมูลค่าเพิ่ม (ธุรกิจบริการทางการแพทย์ สถานบริบาลผู้ป่วย ธุรกิจนันทนาการ และบริการทางการศึกษา)
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างภูมิภาค รวมทั้งการนางานวิจัย
ของสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพื้นที่
7.8 พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้มีฐานเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง และกระจายความมั่งคั่ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบ

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้
รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ทาให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคา นอกจากนี้ภ าพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่ส งบ ส่ งผลต่อภาวะการค้าและ
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทาการประมงที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร
ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน
มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น โครงการเมื อ งต้ น แบบ “สามเหลี่ ย มมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเกษตร อาเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อาเภอสุไหงโก-ลก และอาเภอเบตง
เพื่อสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับ การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“เป็ นแหล่ งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”
8.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลัก
ของภาค
8.2.2 เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว
ของภาค
8.2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
8.3 เป้าหมาย
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น
8.3.2 สั มประสิ ทธิ์ ความไม่ เสมอภาค (Gini
ชายแดนลดลง

Coefficient) ในการกระจายรายได้ ภ าคใต้

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ชายแดน
สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคใต้
ชายแดนลดลง

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
81,242
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
(CVM ปี 2559) ร้อยละ ๓.๐๒ ร้อยละ ๓.๐๒ ร้อยละ ๓.๐๒ ร้อยละ ๓.๐๒ ร้อยละ ๓.๐๒
๐.๔๔๕
ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า
(ปี ๒๕๖๐)
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
ค่าฐาน

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) ภาค คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๑๘

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘.๕.๑ ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒ นาอุต สาหกรรมเกษตรและอุต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
อัตราการขยายตัวการ
๒๕,๘๕๘
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาคเกษตรภาคใต้
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ชายแดน
(CVM ปี 2559) ร้อยละ ๑.๑๙ ร้อยละ๑.๑๙ ร้อยละ ๑.๑๙ ร้อยละ ๑.๑๙ ร้อยละ ๑.๑๙
อัตราการขยายตัวการ
๖,๗๒๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาคอุตสาหกรรม
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ภาคใต้ชายแดน
(CVM ปี 25๕๙) ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖
หมายเหตุ ค่าเป้าหมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1.1) เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้ าว และไม้ผล
โดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสม
กับพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต ประกอบด้วย
(๑) ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ และ
ยางคอมปาวด์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม
ปลายน้า เช่น อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ
และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้าเกลือ)
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง
(๒) ปาล์มน้้า มัน ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจปาล์ มน้ามันของสหกรณ์และ
กลุ่ ม เกษตรกร ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง อุ ต สาหกรรมโอเลโอเคมี ค อลขั้ น ต้ น และขั้ น ปลายแปรรู ป ปาล์ ม น้ ามั น
ครบวงจรเพื่อรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
(๓) มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูก มะพร้าวพันธุ์ดี โดยขยาย
พื้นที่ปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ทั้งมะพร้าวน้าหอม และมะพร้าวผลแก่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าว
อาทิ มะพร้าวน้าหอมกระป๋อง น้ากะทิสด และกะทิกระป๋อง จาหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก
รวมทั้งส่งเสริมการทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อใช้ในธุรกิจสปา และเครื่องสาอาง
(๔) ไม้ ผ ล (ทุ เ รี ย น ลองกอง) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ทุ เ รี ย นพั น ธุ์ ดี ใ นพื้ น ที่
จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว และส่ งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มี
รสชาติโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด และลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
การส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ระบบการปลูก การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคัดแยก
คุณภาพ (Food Processing Technology) พัฒ นาบรรจุภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน มีระบบโลจิส ติกส์ ทั้ ง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๑๙

Cool Chain และ Cold Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนา
Young Farmer ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความสามารถในการบริห ารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด้าน
การตลาดที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จาหน่ายโดยตรง และการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจและ SMEs จาหน่ายผ่านระบบ
การตลาดออนไลน์ (E-Commerce) และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
ยางพารา ปาล์มน้ามัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ ส ามารถเชื่อมโยงแหล่ งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่ งเสริมการจาหน่ายสิ นค้าทั้งระบบ
Online และ Offline
1.3) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรกรรายย่ อยปรั บระบบการผลิ ต ให้ สามารถพึ่ งพา
ตนเองได้ ส่งเสริมการทาเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตร
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของ
ตลาด ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลั กของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ามัน) และการทาปศุสัตว์ การสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการผลิ ต การแปรรู ป และการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ละลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)
๒) ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมประมง การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง และสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง เพื่ อ
การส่งออกและเป็น มิต รต่ อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จัง หวัดปัตตานี และนราธิว าส โดยพัฒ นาเพื่อยกระดั บ
ศูน ย์วิจัย และเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้าให้ เป็น ศูน ย์กระจายพันธุ์สั ตว์น้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาระบบ
มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน
การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพิ่ม
รายได้ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้ เพียงพอต่อ
การบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชาแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสาอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบสาหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภค
ในท้องถิ่นและส่งออก
๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ /เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farmer) และการส่ งเสริมการทาธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายใน
รูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต และร่วมกันจัดหา
ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๐

และนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแม่นยา เพื่อลดความเสียหายจากภัย
พิบัติ และความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และ
บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ ง ความรู้และแหล่ง เงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง
เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนาผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การแปรรู ป และการเก็ บรั กษา อาทิ การใช้เทคโนโลยี ฐานชี วภาพในการผลิ ตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยี
ฐานชี วภาพในอุ ตสาหกรรมแปรรู ป อาหาร และส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า
ที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจาถิ่น และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจาหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า เพิ่มสูง รวมทั้ง
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก
เอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และ
ปลากุเลา รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน
ระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก
๗) พัฒนาพื้นที่อ้าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ้าเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปปาล์มน้ามัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิ คมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการทาประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมทั้ง
สนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง
๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้้า ลุ่มน้้าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ
และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้าในลุ่มน้าหลัก และ
พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยน้ าของภาค (ลุ่ ม น้ าปั ต ตานี แม่ น้ าสายบุ รี และลุ่ ม น้ าบางนรา) พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภ าพระบบกักเก็บ น้ าและระบบกระจายน้า เพื่อป้ องกันและแก้ไ ขปัญหาอุทกภัย รวมทั้ง จัดการ
คุ ณ ภาพน้ าในแหล่ ง น้ าตามธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามสะอาดและเหมาะส าหรั บ การน าน้ ากลั บ มาใช้ ใ หม่ เ พื่ อ
การอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้าเพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
๙) สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ ปั ต ตานี ใ ห้ มี ม าตรฐาน สามารถรองรั บ
การขนส่งสินค้า Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร่องน้าเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่
สาหรับท่าเรือปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน
การขนส่ ง ทางเรื อ และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน และส่ ง เสริ ม การใช้ ท่ า เรื อ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๑

การบริหารจัดการท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตาม
แนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
การเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน
น้ า ป่ า ไม้ ประมง และชายฝั่ ง เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้าง
บริ เ วณพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลเพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ การกั ด เซาะบริ เ วณชายฝั่ ง รวมทั้ ง จั ด การฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
การวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้ชายแดน
มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคใต้ชายแดน

ค่าฐาน
๖,๔๖๙
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๙)
๗,๕๕๕
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๙)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๒

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๔

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๓.๕๐

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้
พื้นที่บริเวณด่านชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโก-ลก
บริ เวณด่านชายแดนสุ ไหงโก-ลก และด่านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเก๊ะตา
รวมทั้งการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการขยายด่านในอนาคต
๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ
ทางอากาศ อาทิ
2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้
มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความร่วมมือ
ในการเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่งสิ นค้าและการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยัง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๒

ประเทศมาเลเซีย และวางระบบการกากับดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และการก่อสร้างสนามบินเบตง
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า ทางอากาศและสนับสนุนการ
พัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ
๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทา
แผนแม่บทเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
เดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ
บริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม
เพื่อเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐
๔) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม โดยปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
สิ่งอานวยความสะดวก และบริการที่ เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูก
คุกคามของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่า
จังหวัดปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและ
เรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน)
๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุ รกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ
การบาบัดรักษาทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้าพุร้อน (อาเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับ มาตรฐาน
การให้บริการสู่สากลที่คานึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง)
เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่าย
อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาด สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว
๖) พัฒนาและส่งเสริ มธุ รกิจการค้าชายแดน โดยการจั ดหาที่ ดินรองรับการพัฒนา
การค้าชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๓

ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ
๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
ของภาค เพื่อรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้ง
ทางน้าและทางอากาศ กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน
การลงทุน การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม
เป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนคนจนภาคใต้
ชายแดน
อัตราการว่างงาน
ภาคใต้ชายแดน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
รัอยละ 32.77 ลดลงน้อยกว่า ลดลงน้อยกว่า ลดลงน้อยกว่า ลดลงน้อยกว่า ลดลงน้อยกว่า
(ปี ๒๕๕๙) ร้อยละ ๓๐.๙๐ ร้อยละ ๓๐.๐๐ ร้อยละ ๒๙.๐๐ ร้อยละ ๒๘.๐๐ ร้อยละ ๒๘.๐๐
ร้อยละ 1.63 ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ ลดลงร้อยละ
(ปี ๒๕๕๙)
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
ค่าฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและสนับสนุน ทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะ
ฝี มื อ ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี และทั ก ษะด้ า นภาษาเพื่ อ รองรับ การพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนาเข้า
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสาหรับ
ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบ
อาชีพ โดยสร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร้อมการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง สาหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทย
แลนด์ ๔.๐ และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่สามารถนามาใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA)
บทเรียนออนไลน์ E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง
(Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๔

๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง การเกิ ด โรค การให้ ค วามรู้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพของสตรี ตั้ ง ครรภ์ แ ละทั ก ษะ
การเลี้ยงดูทารก เพื่อป้องกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและ
สร้ างระบบรั บ มือและปรั บตัว ต่อโรคอุบั ติใหม่และโรคอุ บัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการให้ บ ริ การของสถานพยาบาลในชุม ชน พัฒ นาระบบบริการปฐมภูมิให้ มี
คุ ณ ภาพและเชื่ อ มโยงถึ ง ชุ ม ชนและครั ว เรื อ น พั ฒ นาระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และระบบส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยที่ มี
ประสิทธิภาพ และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่ วยในการขยายการให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับ
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้กีฬากลายเป็น
วิถีชี วิต รวมถึงการเตรี ย มความพร้ อมด้านสุ ข ภาพร่ างกายและจิ ตใจของผู้ สู ง อายุ เพื่ อ รองรับสั งคมสู งวั ย
และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ส่งเสริ ม การรั กษาโรคโดยใช้แพทย์ ปั จจุ บั น ควบคู่กับการพัฒ นาการแพทย์ทางเลื อกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์
พื้นบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อ พัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิต
อาทิ ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น
๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ
ในการสนับสนุนความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า
ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาด และสนั บ สนุ น การตลาดโดยผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-commerce) การพัฒ นาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน
เพิ่ ม รายได้ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต และการใช้ พ ลั ง งานทดแทนเพื่ อ สร้ า งมั่ น คง
ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต
๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

