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ร่าง 
กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

๑. สถานการณ์การพัฒนาภาค  
1.1 สถานการณ์การพัฒนาภาค  

1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ภาพรวม 

 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนมีขนาดเล็ก
สุดของประเทศ โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคา
ประจ าปี เท่ากับ 139,173 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.8 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เนื่องเป็นภาคที่มีขนาดเล็กสุดเมื่อ
เทียบกับทุกภาคของประเทศจาก พ้ืนที่ภาคเพียง 3 จังหวัด (ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี)  โดยในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขนาดเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนมี
แนวโน้มเล็กลง โดยปี 2562 ขนาดเศรษฐกิจมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 0.9 ของประเทศ 

ตารางท่ี 1 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 
Per 

capita 
2562 

ภาคใต้ชายแดน 125,434 138,571 130,278 136,961 139,173 75,610 
สัดส่วน/ประเทศ 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8  
ประเทศ 13,743,478  14,590,337  15,488,664  16,368,711  16,898,086   
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มเปลี่ยนจากภาคเกษตรสู่ภาคบริการ 
มากขึ้น โดยสัดส่วนภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 31.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 29.0 ในปี 2562 
แต่ภาคการเกษตรยังคงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน เนื่องจากก าลังแรงงานส่วนใหญ่ หรือร้อย
ละ 45.4 อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยในช่วง ๓ ปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการผลิตภาค
การเกษตรของภาคใต้ชายแดน มีสัดส่วนร้อยละ 28.9 ลดลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ร้อยละ 35.9 
เนื่องจากสินค้าเกษตรหลักของภาคได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความ 
ผันผวนด้านราคา ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 11.6 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.0 ในปี 2562 เนื่องจากต้องชะลอก าลังการผลิตจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะ
ถดถอยและมาตรการกีดกันทางการค้า โดยลดลงและเมื่อพิจารณาในช่วง ๓ ปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 9.8 ลดลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ร้อยละ 10.9 เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้นซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อย ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบส่งผล
ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ขณะที่ภาคบริการมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจ
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ภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2562 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.0 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 
56.6 และในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 61.4 เพ่ิมขึ้น จากช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ร้อยละ 53.2 โดยสาขาการศึกษามีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 14.8  รองลงมา 
คือ สาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และการค้าส่งค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 
11.4  ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน จากผลกระทบของสถานการณ์
เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาที่ส าคัญของภาค 

ตารางท่ี 2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน ณ ราคาประจ าปี 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

(2560-2562) 
ภาคเกษตร 38,869  44,076  36,712  40,312  40,366    
 31.0  31.8  28.2  29.4  29.0  35.9 28.9 
ภาคอุตสาหกรรม 14,048    16,065   13,972  13,039  12,537    
  11.2   11.6  10.7      9.5  9.0  10.9 9.8 
- เหมืองแร่เหมืองหิน     354       397        404  565  567    
  0.3     0.3       0.3  0.4  0.4  0.3 0.4 
- อุตสาหกรรม 12,039    13,971   11,842  10,842  10,279    
    9.6     10.1  9.1   7.9  7.4  9.4 8.1 
- อื่นๆ  1,654  1,697  1,726    1,631   1,691    
     1.3     1.2    1.3    1.2        1.2  1.2 1.2 
ภาคบริการ 72,517 78,431 79,594 83,610 86,271   
 57.8 56.6 61.1 61.0 62.0 53.2 61.4 
- การค้าส่งค้าปลีก 13,231 16,040 14,679 15,670 16,097   
 10.5 11.6 11.3 11.4 11.6 10.4 11.4 
- การบริหารราชการ 
และป้องกันประเทศ 

15,015 15,534 16,138 17,109 17,657   
12.0 11.2 12.4 12.5 12.7 10.8 12.5 

- การศึกษา 18,909 19,346 19,758 20,126 20,186   
15.1 14.0 15.2 14.7 14.5 13.6 14.8 

- อื่นๆ 25,361 27,512 29,020 30,705 32,331   
 20.2 19.9 22.2 22.4 23.2 18.4 22.6 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 125,434 138,571 130,278 136,961 139,173   
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาต ิสศช. 

 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนหดตัวเล็กน้อย โดยปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ภาคใต้ชายแดนหดตัว ร้อยละ 0.5 ในขณะที่ปี 2559 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.7 ส าหรับในช่วง 3 ปี
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.4 โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.3 เนื่องจากอัตราการขยายตัวของภาคบริการ 
โดยเฉพาะสาขาการขนส่งและสาขาที่พักและบริการที่มีการอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ชายแดนมีอัตราการขยายตัวต่ ามาก เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของประเทศในช่วงเดียวกัน 
ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5   
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ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560-2562) 

ภาคเกษตร -14.2 2.2 -25.3 28.3 -3.8 -3.4 -0.3 

ภาคอุตสาหกรรม -1.2 9.5 -17.3 -3.9 -2.4 2.2 -7.8 

เหมืองแร่เหมืองหิน -2.8 -7.6 0.8 40.6 -4.5 -3.2 12.3 

อุตสาหกรรม -1.2 10.7 -19.9 -6.5 -3.0 2.5 -9.8 

อื่นๆ -1.2 7.1 -8.0 -0.4 0.4 2.0 -2.7 

ภาคบริการ 7.5 5.1 -0.6 3.3 1.5 -0.2 1.4 

ที่พักและบรกิารฯ 11.2 -0.2 0.9 8.8 5.0 3.4 4.9 
การบริหารราชการและ 
ป้องกันประเทศ 

40.5 -0.6 0.6 3.2 0.9 0.5 1.6 

การศึกษา -4.0 -0.4 -0.2 -0.3 -1.6 1.1 -0.7 

อื่นๆ 5.6 7.3 2.5 4.1 3.4 3.2 3.4 

ผลิตภัณฑ์รวมภาคใต้ชายแดน -1.7 4.7 -10.4 9.6 -0.5 -1.3 -0.4  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.1 3.4 4.2 4.2 2.3 3.5 3.5 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของส านักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 

 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี ๒๕62 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อ 
หัวประชากร (GRP Pe capita) เฉลี่ย 75,610 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕9 ซึ่งเป็นช่วงสิ้น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีมูลค่า 76,547 บาทต่อคนต่อปี แต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศประมาณ 3.2 เท่า 
โดยจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดเท่ากับ 98 ,501 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดนราธิวาส 
มีค่าต่ าสุด 59,498 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงต่ าที่สุดในภาคใต้ 14 จังหวัด และต่ าท่ีสุดของประเทศ 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  

หน่วย : บาท/คน/ป ี
กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคใต้ชายแดน 69,686 76,547 71,526 74,792 75,610 
ประเทศ 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาต ิสศช. 

(๒) การเกษตร 

 ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาค แต่เป็นการผลิตแบบเดิม
และมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย ปี ๒๕62 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 40,366 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
โดยกิจกรรมการเกษตรที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ประมงทะเลและชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผลอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเฉลี่ยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เนื่องจาก  
การขยายตัวในการผลิตไม้ผลและปศุสัตว์ 
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ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 

หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

พืช 71.5 77.6  -2.1 2.8  
   ไมผ้ล 10.7 19.9 -3.0 85.6 
   ปาล์มน้ ามัน 12.5 11.3 11.7 16.0 
   ยางพารา 54.8 50.2 -1.8 -2.6 
ปศุสัตว์ 1.4 3.4 -4.6  22.1 
บริการทางการเกษตรและป่าไม ้ 1.6 1.8 6.5  -9.9  
ประมง 25.5 17.2 -5.3   -11.3 
เกษตร 100.0 100.0 -3.4   -0.3 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาติ สศช. 

 ยางพารามีแนวโน้มผลผลิตลดลง ปี 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
2.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559  
ที่มีพ้ืนที่ปลูก 2.64 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง โดยปี ๒๕62 มีผลผลิต 
0.53 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 226 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2561 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  
247 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดยะลามีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด 1.24 ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส 
1.00 ล้านไร่ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ าประกอบกับผลของนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา เกษตรกร 
จึงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จากการปลูกยางพาราเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ปาล์มน้ ามัน พืชทางเลือกอ่ืนที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ทุเรียน เป็นต้น  

 ปาล์มน้ ามันมีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ า ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดน 
มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 0.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.6 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ โดยจังหวัด
นราธิวาสมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด 0.07 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี 0.02 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่
ในระดับต่ าที่ 2,172 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ 2,897 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากมีการขยาย
พ้ืนที่ปลูกในที่ราบลุ่มและพ้ืนที่นาร้างซึ่งมีปัญหาคุณภาพดิน การใช้สายพันธุ์คุณภาพต่ า รวมทั้งเกษตรกร
บางส่วนยังขาดความรู้ในวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสวนปาล์มที่ถูกต้องเหมาะสม 

 การประมงประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ าลดลงจากทรัพยากรทางทะเลเสื่อม
โทรม ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งประมงที่ส าคัญของภาคใต้ ปี 2562 สามารถจับสัตว์น้ าได้ 108,105 ตัน 
หรือร้อยละ 39.1 ของปริมาณสัตว์น้ าของประเทศ เป็นมูลค่า 4 ,932 ล้านบาท โดยท่าเทียบเรือประมง
ปัตตานีมีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็ตามการท าประมงในพ้ืนที่ประสบปัญหาปริมาณ
สัตว์น้ าลดลงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ลดลง และปัญหาการท าประมงนอกน่านน้ าจากมาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งผลจากการใช้มาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย  
(Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด า มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 1,830 ไร่ มีผลผลิต 3,707 ตัน 
โดยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดปัตตานี  
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 ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดนมีการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ และโค) เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยภาครัฐได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง  
ปี 2562 มีการเลี้ยงแพะ จ านวน 173,049 ตัว เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยะลา ส่วนโคเนื้อมีจ านวน 37,812 
ตัว โดยเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตาม ปริมาณปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่  
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสายพันธุ์ดีและการขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงไก่เบ
ตงในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไก่พ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง แต่ยังมีข้อจ ากัดในการขยายพันธุ์และ
ควบคุมคุณภาพพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดน
มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ ของพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน และคิดเป็น 
ร้อยละ 2.3 ของประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 1.41 ล้านไร่ 
จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรน้อยที่สุด 0.75 ล้านไร่ ส าหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อ
ครัวเรือน มีเพียง 15.5 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีขนาดฟาร์ม 19.8 ไร่ต่อครัวเรือน โดยจังหวัด
ปัตตานีมีขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนต่ าที่สุด 8.1 ไร่ต่อครัวเรือน 

 พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2562 ภาคใต้
ชายแดนมีพ้ืนที่ชลประทาน 0.84 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 24.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 23.2 โดยจังหวัดยะลามีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 0.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
32.4 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด และจังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุดที่ 0.04 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.6 

ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟารม์ และพื้นที่ชลประทาน ปี 2562 

กลุ่มจังหวัด พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร (ไร่) ขนาดฟาร์ม (ไร่) พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทาน/พ้ืนที่เกษตร 

(ร้อยละ) 
ปัตตาน ี 751,063 8.31  42,010  5.6 
ยะลา 1,285,360 21.60  416,494  32.4 

นราธิวาส 1,407,829 19.33  385,992  27.4 
ภาคใต้ชายแดน 3,444,252 15.5 844,496 24.5 
ประเทศ 149,252,451                    19.8 34,588,042 23.2 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(๓) อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ขั้นต้นและอยู่ในภาวะหดตัว ในปี ๒๕62 การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 12 ,537 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค หดตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี ๒๕61 โดยอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แปรรูปยางพารา เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา  
ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั้ง ๓ จังหวัด โดยจังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมากที่สุด 
โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋อง จังหวัดยะลามีสัดส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีและอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราสูงที่สุด ส าหรับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ
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อุตสาหกรรมอยู่ในภาวะหดตัว โดยในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่ ากว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่เป็นการหดตัวของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร 

 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนไม่มาก ปี 2562 เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจ านวน 25,653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของประเทศ ขยายตัว 
ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเติบโตของเงินลงทุนในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่า มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.0 ต่อปี และการจ้างงานขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 41.8 และจ านวนโรงงานขยายตัว ร้อยละ 0.7 โดยจังหวัดที่มีเงินลงทุนมากที่สุดคือ จังหวัดยะลามีมูลค่า 
11,885 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี มูลค่า 9,265 ล้านบาท และจังหวัดนราธิวาส มูลค่า 4,502 ล้านบาท 

(๔) การท่องเที่ยว 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ภาคใต้ชายแดนมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด–สุไหงปาดี อุทยาน
แห่งชาติป่าฮาลา-บาลา ชายหาดนราทัศน์ หาดอ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี ป่าบาลา-ฮาลา บ่อน้ าร้อน จังหวัดยะลา รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่าปัตตานี วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และการท่องเที่ยวเมือง
ชายแดนเบตงและสุไหงโก-ลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 

 รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคมีสัดส่วนน้อยเม่ือเทียบกับรายได้การท่องเที่ยว
ของประเทศ โดยปี ๒๕62 ภาคใต้ชายแดนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 
ของรายได้การท่องเที่ยวประเทศ โดยจังหวัดยะลามีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดในกลุ่ม ร้อยละ 44.2 เนื่องจาก 
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเมืองชายแดนเบตง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนต่ าทีสุ่ด ร้อยละ 23.0 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 1.68 ล้านคน 
ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดนราธิวาสมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด  
ร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ จังหวัดยะลา ร้อยละ ๔1.2 และจังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนต่ าที่สุด ร้อยละ 16.8  
โดยในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.1 และ 5.4 ตามล าดับ  

 รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ระยะพ านักเฉลี่ยลดลง 
ในปี ๒๕62 มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 2,264 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 
ที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก โดยจังหวัดยะลา มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันมากที่สุด 2,613.2 บาท รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2,319 บาท และจังหวัดปัตตานี 
1,859.9 บาท อย่างไรกต็าม ระยะพ านักเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีระยะพ านักเฉลี่ย 2.02 วัน 
เริ่มลดลงจากปี 2559 ที่มีระยะพ านักเฉลี่ย 2.15 วัน โดยจังหวัดปัตตานีมีระยะพ านักเฉลี่ยมากที่สุด 2.11 วัน 
รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2.03 วัน และจังหวัดยะลา 1.91 วัน ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2,197 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ซึ่งมากกว่าช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย  1,850 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ย 
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ร้อยละ 4.9 และในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 มีระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2.07 วัน 
ใกล้เคียงกับระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที ่2.24 วัน 

ตารางท่ี 7 : จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว ปี ๒๕59 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 เฉลี่ยแผนฯ ๑1 
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

นักท่องเที่ยว       
 

     

จ านวน (ล้านคน) 1,528,042 1,595,766  1,654,063   1,675,807   746,113  1,391,660.0 1,641,878.7 

สัดส่วนตอ่ประเทศ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 

อัตราการขยายตัว 1.2 4.4 3.7 1.3 -55.5 9.2 3.1 

รายได ้        

มูลค่า (ล้านบาท) 2,413.06  2,560.84  2,526.44  1,780.04  2,535.87  5,654.94 7,375.87 

สัดส่วนตอ่ประเทศ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

อัตราการขยายตัว 5.7 8.7 7.3 0.2 -66.4 11.8 5.7 

วันพกัเฉลี่ย (วัน) 2.14 2.11 2.09 2.02 n/a 2.24 2.07 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาท) 2,003  2,113  2,216  2,264  n/a 1,850 2,197 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว/วนั 
(บาท) 

2,003  2,113  2,216  2,264  n/a 1,850 2,197 

   อัตราการขยายตัว 4.5 5.5 4.9 2.2 n/a 4.9 4.2 

ที่มา :  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

(๕) การค้าชายแดน 

 ภาคใต้ชายแดนมีมูลค่าการค้าชายแดนค่อนข้างน้อย โดยปี ๒๕63 การค้า
ชายแดนผ่านด่านชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลา ด่านชายแดนสุไหงโก -ลก  
ด่านชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส มีมูลค่ารวม 5,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 
ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย และร้อยละ 0.7 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งประเทศ  
เป็นมูลค่าการส่งออก 3,558 ล้านบาท และมูลค่าน าเข้า 1,792 ล้านบาท โดยทุกด่านชายแดนได้ดุลการค้า 
ยกเว้นด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ที่มีการน าเข้าไม้และไม้ยางแปรรูปที่ส าคัญจากประเทศมาเลเซีย ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าชายแดนในภาคใต้ชายแดนหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 หดตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 

 การน าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรในพื้นที่  โดยสินค้าน าเข้า 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ขนมปัง แป้งสาลี ยางเอสบีอาร์ 1502 น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งเป็นการน าเข้ามาจ าหน่ายทั้งภายใน
และนอกพ้ืนที่ภาค ส่วนสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ อาทิ ไม้ผล ยางพารา นอกจากนี้ 
ด่านชายแดนทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นทางในการเดินทางผ่านแดนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ในขณะที่ด่านเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเส้นทาง
การค้าชายแดนที่ส าคัญของภาค โดยเป็นเส้นทางขนส่งยางพารา ไม้ผล (ทุเรียน) ไปยังท่าเรือปีนัง เส้นทางใน
การเดินทางผ่านแดนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเบตง  
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ตารางที่ 8 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้ชายแดน ปี 2559 - 2563 และอัตราการขยายตัว 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลีย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

ส่งออก 4,118.69 5,202.88 3,400.54 4,319.01 3,557.90 4,789 4,120 
  อัตราการขยายตวั 12.5 26.3 -34.6 27.0 -17.6 -9.6 0.3 

น าเข้า 3,435.96 3,330.43 2,589.16 2,509.34 1,792.34 2,570 2,555 
  อัตราการขยายตวั 54.1 -3.1 -22.3 -3.1 -28.6 9.0 -14.3 

ดุลการค้า 682.73 1,872.45 811.38 1,809.67 1,765.56 2,218 1,565 
  อัตราการขยายตวั        

มูลค่ารวม 7,554.65 8,533.31 5,989.70 6,828.35 5,350.24 7,359 6,675 
   อัตราการขยายตัว 28.2 13.0 -29.8 14.0 -21.7 -3.4 -6.1 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

(๖) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕62 
ภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ย 19,283 บาทต่อเดือน เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕8 ที่มีรายได้เฉลี่ย 17,883 บาทต่อ
เดือน แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศที่มีรายได้ 26,018 บาทต่อเดือน ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น  
ส่วนหนึ่งจากโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

 หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยภาคใต้ชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ปี ๒๕62 ภาคใต้ชายแดนมี
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 95,289 บาท เพ่ิมขึ้นปี ๒๕58 ที่มีหนี้สินครัวเรือน 71,790 บาท ส่วนใหญ่เป็น
หนี้สินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน และสาเหตุบางส่วนเกิดจากนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ
ประชาชนและเกษตรกรรายย่อยของรัฐบาล  

1.1.2 ด้านสังคม 

(๑) ประชากร 

 ภาคใต้ชายแดนมีอัตราการเพิ่มของประชากรกว่าสองเท่าของประเทศ ปี 2562 
ภาคใต้ชายแดนมีประชากร 2.07 ล้านคน หรือร้อยละ 3.1 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีจ านวน 
2.01 ล้านคน และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร ในช่วงปี 2559 – 2562 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.9 สูงกว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.3 โดยจังหวัดนราธิวาสมีประชากรมากที่สุด คือ 0.81 ล้านคน 
รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี มีประชากร 0.73 ล้านคน และจังหวัดยะลามีประชากรน้อยที่สุด คือ 0.54 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.1 35.0 และ 25.9 ของประชากรภาค ตามล าดับ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
นับถือศาสนาอิสลาม 

 ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ปี 2562 ภาคใต้ชายแดน
มีโครงสร้างประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ 25.6 และ 
วัยแรงงาน ร้อยละ 63.4 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.0 จาก
สัดส่วนโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะเห็นว่าพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้มเข้าสู่
วัยแรงงานเพ่ิมขึ้น ท าให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจังหวัด
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ปัตตานีมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงที่สุดร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
ที่ร้อยละ 25.8 และ 25.1 ตามล าดับ 

 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปี 2562 ประชากรเมืองในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวน 443,788 คน หรือร้อยละ 21.3 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี 2558 ที่มีจ านวน 437,407 คน โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 31.8 ขณะทีจ่ังหวัดนราธิวาสมีอัตราการลดลงของประชากรเมือง คิดเป็นร้อยละ 17.4 

ตารางท่ี ๙ : ประชากรภาคใต้ชายแดน 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) 2.00 2.01  2.03 2.05 2.07  
โครงสร้างประชากร (%)      

กลุ่ม 0 - 14 ป ี 26.6 26.8 26.1 25.9 25.6 
กลุ่ม 15 - 59 ป ี 62.2 61.8 62.6 63.3 63.4 
กลุ่ม 60+ 11.2 11.4 11.3 10.8 11.0 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
คะแนน O-NET 4 วิชาหลกั 32.07 29.91 34.00 28.62 31.29 
จ านวนแรงงานต่างด้าว (คน) 8,779 7,897 7,113 7,866 16,215 

(๒) แรงงาน 

 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า โดยในปี 2562 
แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีจ านวน 0.39 ล้านคน ลดลงจาก 0.40 ล้านคน ในปี 
2559  ขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและระดับอาชีวศึกษามีจ านวนน้อยและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ในปี 2562 มีแรงงานที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงจ านวน 72,219 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
ร้อยละ 5.1 และมีสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของแรงงานรวม และแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ านวน 
12,748 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.2 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.97 ของแรงงานรวม ส่งผลให้มี
ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือแรงงาน 

ตารางท่ี 10 : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : พันคน 

ปี ผู้มีงานท า ไม่มี
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า มัธยมต้น มัธยมปลาย 

(สายสามัญ) อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

2558 836.25 
(100) 

68.25 
(8.2) 

387.46 
(46.3) 

126.22 
(15.1) 

124.75 
(14.9) 

8.95 
(1.1) 

56.69 
(6.8) 

58.03 
(11.7) 

5.91 
(0.7) 

2559 843.29 
(100) 

55.49 
(6.6) 

402.51 
(47.7) 

122.23 
(14.5) 

132.27 
(15.7) 

10.39 
(1.2) 

52.71 
(6.3) 

64.20 
(7.6) 

3.50 
(0.4) 

2560 836.61 
(100) 

57.60 
(6.9) 

384.72 
(46.0) 

116.94 
(14.0) 

138.17 
(16.5) 

12.45 
(1.5) 

54.57 
(6.5) 

67.14 
(8.0) 

5.01 
(0.6) 

2561 850.28 
(100) 

59.98 
(7.1) 

392.09 
(46.1) 

124.35 
(14.6) 

134.05 
(15.8) 

10.90 
(1.3) 

54.40 
(6.4) 

62.19 
(7.3) 

12.32 
(1.5) 

2562 844.42 
(100) 

64.68 
(7.7) 

386.22 
(45.7) 

115.75 
(13.7) 

146.09 
(17.3) 

8.27 
(1.0) 

58.53 
(7.0) 

56.16 
(6.7) 

8.42 
(1.0) 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง รอ้ยละ 
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 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2560 จ านวนแรงงาน
ต่างด้าวในพ้ืนที่มี จ านวน 16,215 คน ลดลงจากปี 2555 ที่มีจ านวน 8,779 คนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
84.7 โดยจังหวัดปัตตานีมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมากท่ีสุด จ านวน 10,591 คน และจังหวัดนราธิวาสมี
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายน้อยที่สุดจ านวน 2,334 คน โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ร้อยละ 79.8 
กัมพูชา ร้อยละ 17.7 และลาว ร้อยละ 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพการเกษตรและต่อเนื่องการเกษตร 
ก่อสร้าง และการผลิต 

(๓) การศึกษา 

 สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 
3 จังหวัด แยกเป็นสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา และมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี วิทยาลัยสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 19 แห่ง 

 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรลดลงและยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยในปี 2562 ประชากรภาคใต้ชายแดนมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.80 ปี ลดลงจากปี 2559 ที่มีจ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย 8.83 ปี แต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 9.65 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายจังหวัด 
พบว่าจังหวัดยะลา มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 9.61 ปี และจังหวัดนราธิวาสมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ต่ าสุด 8.12 ปี 

ตารางท่ี 11 : จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 9.86 9.00 9.20 8.88 8.68 

ยะลา 9.38 9.40 9.30 9.31 9.61 

นราธิวาส 8.25 8.10 8.20 8.16 8.12 

ภาคใต้ชายแดน 9.16 8.83 8.90 8.78 8.80 

ประเทศ 10.06 9.40 9.62 9.57 9.65 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่ากลางประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 (4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์) ในปี
การศึกษา 2562 อยู่ที่ร้อยละ 31.29 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.91 แต่ยังต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 36.89 และมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ในทุกวิชา 
เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบท าให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ และระดับมัธยมศึกษา
โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีการเรียนการสอนหลักสูตรทางศาสนาควบคู่กับหลักสูตรสามัญ 
ซึ่งมีการใช้ภาษาถิ่นในการเรียนการสอน ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในบทเรียน  
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แม้ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะให้ความส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาคโดยการ
จัดให้มีการติวเข้มให้กับเด็กนักเรียน และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนท าให้คะแนน O-Net 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  

ตารางท่ี 12 : คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net (4 วิชาหลัก) 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 34.08 29.64 32.87 28.46 31.17 

ยะลา 31.51 30.33 34.13 29.18 32.09 

นราธิวาส 30.61 29.78 35.00 28.22 30.61 

ภาคใต้ชายแดน 32.07 29.91 34.00 28.62 31.29 

ประเทศ 35.82 35.03 41.78 33.75 36.89 
ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) สาธารณสุข 

 มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีโรงพยาบาลของรัฐ 
จ านวน 33 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๔ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) 28 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 319 แห่ง แต่การให้บริการยังมีข้อจ ากัดจาก
ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลบางส่วน
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 ประชาชนของภาคใต้ชายแดนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยในปี 2562 
มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 3,029 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าระดับประเทศที่ 1,674 คน และดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕9 ที่มีจ านวนประชากรต่อแพทย์ 3,738 คน โดยเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) ก าหนดประชาการต่อแพทย์ 1,000 คน จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์สูงสุดที่ 3,364 คน 
รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาที่ 3,336 คน และ 2,379 คน ตามล าดับ บุคลากรทาง
การแพทย์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาคโดยเฉพาะจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์ 
(โรงพยาบาลประจ าจังหวัดประจ าภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ มีจ านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง) 

ตารางท่ี 13 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 3,830 4,119 3,591 3,562 3,364 

ยะลา 2,751 2,915 2,504 2,552 2,379 

นราธิวาส 4,012 4,176 3,566 3,396 3,336 

ภาคใต้ชายแดน 3,533 3,738 3,220 3,176 3,029 

ประเทศ 2,035 2,065 1,843 1,771 1,674 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
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 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ (NCDs)  ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้นจาก 3,932 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2558 เป็น 
4,735 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 การเจ็บป่วยของประชาชนในภาคใต้ชายแดน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วย 1,708 1,383 และ 963 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้สูงสุด คือ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอัตรา
ผู้ป่วยคิดเป็น 5,482 ต่อประชากรแสนคน 

ตารางท่ี 14 :  ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน   
และหลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

จังหวัด 
โรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก 

2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตาน ี 3,157 3,026 3,186 3,375 3,431 
ยะลา 4,072 4,354 4,973 4,859 5,371 

นราธิวาส 4,526 4,231 4,699 5,390 5,482 
ภาคใต้ชายแดน 3,932 3,844 4,243 4,548 4,735 

ประเทศ 5,814 6,090 6,300 6,711 7,094 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 อัตราตายมารดาและอัตราตายทารกมีแนวโน้มลดลงและสูงกว่าประเทศกว่า
เท่าตัว โดยการตายของมารดาจากการคลอดบุตรในปี ๒๕62 มีอัตรา 52.2 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็น
อัตราที่สูงกว่าระดับประเทศที่ ๒2.5 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่อัตรา 61.8 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราตายมารดาสูงที่สุด ที่ 65.8 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาคือจังหวัดยะลา
และนราธิวาส มีอัตราการตาย 48.4 และ 43.1 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามล าดับ ส่วนสถานการณ์การ
ตายของทารกในปี ๒๕62 มีอัตรา 8.5 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตรา 5.7 คน
ต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่อัตรา 11.8 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดนราธิวาสมี
อัตราตายของทารกสูงสุด คิดเป็นอัตรา 10.6 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและยะลา 
คิดเป็นอัตรา 8.6 และ 5.9 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ตามล าดับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการดูแลสุขภาพของ
มารดาในช่วงตั้งครรภ์และการดูแลทารกแรกคลอด 

ตารางท่ี 15 : อัตราตายมารดา 
หน่วย : ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

จังหวัด 
อัตราตายมารดา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตาน ี 36.0 88.9 44.2 27.3 65.8 
ยะลา 39.4 28.7 38.2 56.5 48.4 

นราธิวาส 65.5 65.1 48.3 33.0 43.1 
ภาคใต้ชายแดน 47.8 61.8 43.9 38.5 52.2 

ประเทศ 24.6 26.6 21.8 19.9 22.5 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 16 :  อัตราตายทารก 
หน่วย : ต่อการเกิดมีชีพพันคน 

จังหวัด 
อัตราตายทารก (การตายเด็ก < 1 ปี) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 9.6 12.9 10.2 12.0 8.6 

ยะลา 8.8 10.7 8.6 8.1 5.9 

นราธิวาส 12.0 11.6 11.5 11.1 10.6 

ภาคใต้ชายแดน 10.2 11.8 10.2 10.4 8.5 

ประเทศ 6.2 6.4 5.9 6.0 5.7 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุและ
ผู้เสียชีวิตลดลง โดยมีสถิติจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2563 จ านวน 107 เหตุการณ์ ลดลงจาก 
ปี 2559 ที่มีจ านวน 289 เหตุการณ์ ขณะที่จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง โดยปี 2563 มีจ านวน
ได้รับบาดเจ็บ 96 คน และผู้เสียชีวิต 61 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผู้บาดเจ็บ 365 คน และ
เสียชีวิต 109 ราย ซึ่งมีปัจจัยจากการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคง ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการให้ความส าคัญกับการบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา โดยด าเนิน
โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบกับภาครัฐมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 17 : จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด 

2559 2560 2561 2562 2563 
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ปัตตานี 125 44 203 60 50 101 67 24 35 53 35 58 38 26 21 

ยะลา 54 28 39 40 10 53 30 9 51 34 28 45 22 10 41 

นราธิวาส 110 37 123 59 17 70 42 15 35 41 17 42 47 25 34 
ภาคใต้

ชายแดน 289 109 365 159 77 224 139 48 121 128 80 145 107 61 96 

ที่มา : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า 

(๖) ความยากจนและการว่างงาน  

 ปัญหาความยากจนโดยมีสัดส่วนคนจนสู่งสุดของประเทศ และการขาดความม่ันคง
ในการประกอบอาชีพท าให้มีอัตราการว่างงานสูง ในปี 2562 มีสัดส่วนคนจนอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 24.1  



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๙๘ 

ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคนจนระดับประเทศที่มีอัตราร้อยละ 6.2 โดยจังหวัดปัตตานีมีจ านวนและสัดส่วนคนจนสูง
ที่สุดที่ร้อยละ 29.7 เป็นล าดับที่ 77 ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาที่มีสัดส่วนคน
จนอยู่ที่ร้อยละ 25.5 และ 14.0 ตามล าดับ เป็นล าดับที่ 76 และ 65 ของประเทศตามล าดับ นอกจากนี้ภาคใต้
ชายแดนยังมีการว่างงานของประชาชนในอัตราที่สูงกว่าระดับประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่มีอัตราการ
ว่างงานสูงสุดของภาคที่ร้อยละ 4.11 รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี และยะลา ที่ร้อยละ 2.00 และ 0.65 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและประมงพ้ืนบ้านที่มีการว่างงานตามฤดูกาล และ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของภาคที่หดตัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการลงทุน
และการจ้างงานน้อยท าให้แรงงานในพ้ืนที่ต้องอพยพไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้านและนอกภาคซึ่งให้ได้ค่าจ้าง
แรงงานสูงกว่า ส าหรับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ พบว่า สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ด้านรายได้ ในปี 2562 มีถึง 0.451  ลดลงจาก 0.487 ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าความเหลือล้ าระหว่าง
รายได้ของประชาชนลดลง อย่างไรก็ตามประชากรในภาคยังมีความเหลื่อมล้ าของสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคมากกว่าระดับประเทศซึ่งสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีค่า 0.430 

ตารางท่ี 18 : จ านวนคนและสัดส่วนคนจน 

จังหวัด 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปัตตานี 218.0 34.9 225.7 36.0 215.6 34.2 248.4 39.3 191.3 29.7 
ยะลา 93.4 21.0 94.7 21.2 58.7 13.1 104.6 23.3 66.1 14.0 

นราธิวาส 133.8 19.5 257.0 37.3 236.4 34.2 209.0 30.1 185.2 25.5 
ภาคใต้

ชายแดน 445.2 22.3 577.4 32.8 510.7 28.9 562.0 31.6 442.6 24.1 

ประเทศ 4,847.2 7.2 5,810.1 8.6 5,324.0 7.9 6,682.5 9.9 4,326.2 6.2 
ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สศช. 

ตารางท่ี 19 : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

กลุ่มจังหวัด 2554 2556 2558 2560 2562 
ปัตตาน ี 0.374 0.438 0.392 0.448 0.494 
ยะลา 0.392 0.442 0.350 0.360 0.329 

นราธิวาส 0.532 0.421 0.599 0.478 0.474 
ภาคใต้ชายแดน 0.442 0.456 0.487 0.445 0.451 

ประเทศ 0.484 0.465 0.445 0.453 0.430 
ที่มา : สศช. 

ตารางท่ี 20 : อัตราการว่างงาน 
หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตาน ี 2.02 1.98 1.76 2.02 2.00 
ยะลา 1.48 1.03 0.66 0.43 0.65 

นราธิวาส 1.64 1.74 5.01 6.00 4.11 
ภาคใต้ชายแดน 1.73 1.63 2.70 3.15 2.46 

ประเทศ 0.88 0.99 1.18 1.05 0.98 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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 1.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเล็กน้อยจากการบุกรุกเพื่อท าการเกษตรในขณะที่พื้นที่ 
ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าไม้ 1.73 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.2 
ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ โดยลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.7 
เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือท าการเกษตร โดยในช่วงปี 2559 – 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าไม้
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดยะลา มีสัดส่วนร้อยละ 53.1 รองลงมา คือ จังหวัด
นราธิวาส และปัตตานี มีสัดส่วนร้อยละ 43.1 และ 3.9 ตามล าดับ ทั้งนี้โดยจังหวัดปัตตานี มีอัตราลดลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 3.2 จังหวัดยะลา ร้อยละ 0.8 และจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 0.1 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 21 : พื้นที่ป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด 
เนื้อทีท่ั้งหมด 

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้ (ล้านไร่) 

การเปลี่ยนแปลง 
พื้นท่ีป่าไม้ 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้/ 
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ 
กลุ่มจังหวัด/ 

พื้นท่ีป่าไม้ภาค 
(ล้านไร่) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2561 2562 2559-2562 2559 2562 2562 

ปัตตานี 1,235,321.61 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.002 2.03 5.4 5.6 3.9 

ยะลา 2,797,417.84 0.92 0.91 0.92 0.92 0.91 -0.007 -0.33 32.8 32.5 53.1 

นราธิวาส 2,807,081.61 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.003 0.19 26.5 26.6 43.1 

ภาคใต้ชายแดน 6,839,821.06 9.35 9.35 9.36 9.47 9.50 -0.002 -0.02 25.3 25.2 1.7 

รวมท้ังประเทศ 323,528,700 102.24 102.17 102.16 102.49 102.48 0.31 0.30 31.6 31.7 100.0 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมปา่ไม้ 

ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 0.2 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3  
ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ในช่วงปี 2557 - 2562 มีพ้ืนที่ป่า
ชายเลนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.4 เนื่องจากทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการอนุรักษ์พ้ืนป่าชายเลนโดยใช้
กระบวนการส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนบริเวณชุมชนชายฝั่งในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและการประมงท่ีส าคัญของภาค 

 ปริมาณน้ ากักเก็บในแหล่งเก็บน้ ามีแนวโน้มลดลง จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้ า
ได้ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ าบางลาง พบว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่าง 
ปี ๒๕60 - ๒๕64 มีปริมาณน้ าที่เก็บกักได้ปริมาณ 917 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.0 ความจุ
ระดับเก็บกักน้ าของอ่าง ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี น้อยกว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่าง
ปี 2555 – 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 1,035 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.2 ความจุ
ระดับเก็บกักน้ าของอ่าง โดยภาคใต้ชายแดนมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ าได้ รวมทั้งมีปริมาณ
น้ าฝนค่อนข้างมากถึงแม้ว่าความสามารถในการกักเก็บจะค่อนข้างต่ าแต่ไม่ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคและ 
การท าการเกษตรของประชาชนมากนัก  
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ตารางท่ี 22 : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าส าคัญมีแนวโน้มลดลง จากการส ารวจคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าส าคัญของภาคใต้ชายแดน จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ าปัตตานีตอนบน แม่น้ าปัตตานีตอนล่าง และแม่น้ า
สายบุรี พบว่าในปี 2562 คุณภาพน้ าของแม่น้ าปัตตานีตอนบน แม่น้ าปัตตานีตอนล่าง อยู่ในระดับพอใช้  
ซึ่งคุณภาพของแม่น้ าทั้งสองสายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่คุณภาพน้ าทั้ง 2 สายอยู่ในระดับดี  
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 แม่น้ าสายบุรียังคงมีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับแม่น้ าทั้งสองสายที่มี
คุณภาพน้ าลดลง 

ตารางท่ี 23 : คุณภาพแหล่งน้ าของแม่น้ าสายหลักในภาคใต้ชายแดน 

แหล่งน้ า 2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตานีตอนบน ด ี ด ี พอใช้ ด ี พอใช้ 
ปัตตานีตอนล่าง ด ี ด ี พอใช้ ด ี พอใช้ 

สายบุร ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
ที่มา  : รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ 

 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี จากการตรวจประเมินคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งโดยดัชนีคุณภาพน้ าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้ า
ทะเลในจังหวัดปัตตานี บริเวณอ่าวปัตตานี คุณภาพน้ าปรับขึ้นจากระดับพอใช้ในปี 2560 เป็นระดับดีใน  
ปี ๒๕61 ทั้งนี้คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ าบางนรา จังหวัดนราธิวาส ยังคงอยู่ในระดับดี 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 – 2561 

ตารางท่ี 24 : คุณภาพน้ าค านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) 

แหล่งน้ า 2557 2558 2559 2560 2561 
ปัตตานี 

(อ่าวปัตตานี) 
ด ี ดี ด ี พอใช้ ด ี

นราธิวาส 
(ปากแม่น้ าบางนรา) 

ด ี ดี ด ี ด ี ด ี

ที่มา  : รายงานคุณภาพน้ าทะเลป ี2555-2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและมีการน าขยะไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2557 – 2559 
ซึ่งมีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 โดยในปี ๒๕62 มีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 0.72 ล้านตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.02 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ นอกจากนี้ภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มปริมาณ

อ่างเก็บน้ า 
ความจุระดับเก็บ
กักน้ าของอ่าง  

(นรก.) 
2560 2561 2562 2563 2564 เฉลี่ย 5 ปี  

(2555- 2559) 
เฉลี่ย 5 ปี  

(2560-2564) 

บางลาง 1,454 623 1,192 862 847 1,059 1,035 917 

ร้อยละของความจ ุ 100 42.8 82.0 59.0 58.3 72.8 71.2 63.0 
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สัดส่วนขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ซึ่งในปีล่าสุด 2562 มีปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 0.34 ล้านตัน 
คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ทั้งประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการของ
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ตระหนักและให้ความส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น 
และการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะเพ่ิมมากขึ้น 

ตารางท่ี 25 : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2557 - 2559 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2557 - 2559 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปัตตานี 0.20 0.06 0.09 0.20 0.07 0.09 0.24 0.03 0.09 0.21 0.05 0.09 

ยะลา 0.27 0.04 0.09 0.31 0.04 0.14 0.22 0.09 0.09 0.27 0.06 0.11 

นราธิวาส 0.23 0.03 0.08 0.23 0.05 0.08 0.27 0.03 0.11 0.25 0.03 0.09 

รวมภาคใต้
ชายแดน 

0.70 0.13 0.27 0.74 0.16 0.31 0.73 0.15 0.29 0.72 0.15 0.29 

ร้อยละ 3.13 2.85 6.35 3.29 3.36 6.96 3.18 2.55 6.07 3.20 2.89 6.45 

ประเทศ 22.22 4.53 4.23 22.65 4.73 4.42 22.84 6.02 4.72 22.57 5.09 4.46 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจขยะโดยกรมควบคุมมลพิษ 

ตารางที่ 26  :  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2560 - 2562 

กลุ่ม
จังหวัด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค่าเฉลี่ยปี 2560 - 2562 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปัตตานี 0.24 0.03 0.10 0.24 0.02 0.12 0.25 0.03 0.11 0.25 0.03 0.11 

ยะลา 0.22 0.09 0.09 0.20 0.07 0.11 0.20 0.06 0.1 0.21 0.07 0.10 

นราธิวาส 0.27 0.04 0.10 0.27 0.04 0.10 0.27 0.04 0.12 0.27 0.04 0.11 

รวมภาคใต้
ชายแดน 

0.74 0.16 0.30 0.72 0.13 0.32 0.72 0.12 0.34 0.73 0.14 0.32 

ร้อยละ 3.29 1.83 5.01 3.12 1.88 3.66 3.02 2.07 2.97 3.14 1.91 3.66 

ประเทศ 22.52 8.70 5.92 23.10 6.93 8.84 23.75 5.95 11.42 23.12 7.19 8.73 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจขยะโดยกรมควบคุมมลพิษ 

(๒) ภัยพิบัติ 

 สถานการณ์ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มลดลง ในปี 2563 ภาคใต้ชายแดนเกิดไฟไหม้ป่า
จ านวน 4 ครั้ง มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ป่า 8.76 ไร่ ทั้งนี้ภาคใต้ชายแดนมีการเกิดไฟไหม้ป่าลดลงจากปี 2559 ที่มี
การเกิดไฟไหม้ป่า 16 ครั้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25 และมีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ป่า 3,314 ไร่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
0.26 โดยในระหว่างปี 2559 – 2563 มีการเกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
666.66 ไร่ต่อปี หากเปรียบเฉลี่ยระหว่างแผนพัฒนาฯ ปี 2555 – 2559 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 11 ครั้งต่อปี 
คิดเป็นพ้ืนที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 251 ไร่ต่อปี ในขณะที่ปี 2560 – 2563 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี  



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๒ 

คิดเป็นพ้ืนที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 5 ไร่ต่อปี เปลี่ยนแปลงเกิดไฟไหม้ป่าลดลง 9 ครั้งต่อปี พ้ืนที่ไฟไหม้ป่าลดลง 
946 ไร่ต่อปี 

ตารางท่ี 27 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

ปัตตานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.30 1 0.34 

ยะลา 1 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

นราธิวาส 15 3,273.83 1 2.00 0 0.00 3 8.42 3 8.42 

รวมท้ังภาคใต้ชายแดน 16 3,313.83 1 2.00 0 0 4 8.72 4 8.76 
ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค : 
ประเทศ 

0 2.63 0 0.00 0 0.00 0 0.01 0 0.01 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html) 

ตารางท่ี 28 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดนเฉลี่ยต่อปี 

กลุ่มจังหวัด 
2555 - 2559 2560 – 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนคร้ัง พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนคร้ัง พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนคร้ัง พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

ปัตตานี 0 0.00 1 0.16 1 0.16 

ยะลา 0 8.00 0 0.00 0 -8.00 

นราธิวาส 11 943.07 2 4.71 -9 -938.36 

รวมท้ังภาคใต้ชายแดน 11 951.07 2 4.87 -9 -946.20 

ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค : ประเทศ 0 1.38 0 0.00 0 -1.38 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html) 

 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังน้ าท่วมซ้ าซากบริเวณที่ราบลุ่มและ
บริเวณริมฝั่งลุ่มน้ าหลักของภาค ในช่วงปี 2560 - 2561 มีอัตราการเกิดผลกระทบจากอุทกภัย (หมู่บ้าน) 
ลดลงร้อยละ 40 ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงปี ๒๕๕8 - ๒๕61 ของภาคใต้ชายแดนเป็นสถานการณ์ 
น้ าท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ าสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และริมแม่น้ าปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี โดยในปี 2561 มีจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจ านวน 53 หมู่บ้าน ครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบจ านวน 518 ครัวเรือน ลดลงจากปี 2560 ที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จ านวน 1,588 หมู่บ้าน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.34 และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 117 ,769 ครัวเรือน 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.44 สอดคล้องกับปริมาณฝน 2561 เท่ากับ 2 ,412 มิลลิเมตร ซึ่งต่ ากว่าปริมาณ
น้ าฝนปี 2560 ที่เท่ากับ 3,395 มิลลิเมตร  

ตารางท่ี 29 : สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ชายแดน ปี 2557 - 2561 

กลุ่มจังหวัด 
2557 2558 2559 2560 2561 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ปัตตานี 408 30,960 0 0 249 8,307 392 42,028 7 0 

ยะลา 275 37,023 0 0 466 18,164 644 51,036 0 0 

นราธิวาส 548 63,392 0 0 647 28,073 552 24,705 46 518 

รวมท้ังภาค 1,231 131,375 0 0 1,362 54,544 1,588 117,769 53 518 

ร้อยละของอุทกภัย
ภาค : ประเทศ 8.18 21.83 0 0 5.57 9.45 3.25 8.83 0.35 0.12 

ประเทศ 15,044 601,796 5,962 212,739 24,473 577,426 48,903 1,333,791 15,130 418,338 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๓ 

ตารางท่ี 30 : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ชายแดน ระหว่างปี 2555 - 2559 และระหว่าง 
ปี 2560 - 2561 

จังหวัด ค่าเฉลี่ยปี 2555 - 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560 - 2563 
หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 

ปัตตาน ี 232 12,999 200 21,014 
ยะลา 216 14,800 322 255,18 
นราธิวาส 480 28,394 299 12,612 
รวมท้ังภาค 927 56,192 821 59,144 
ร้อยละของอุทกภัยภาค : ประเทศ 5.22 7.60 2.56 6.75 
ประเทศ 17,770 739,027 32,017 876,065 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลลดลง ในปี 2561 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ชายแดนถูกกัดเซาะ
รวม 57.23 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของชายฝั่งทะเลของประเทศ ทั้งนี้ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่  
การกัดเซาะชายฝั่งลดลงจากปี 2560 ที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรวม 76.11 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 24.81 
โดยจังหวัดปัตตานีมีการกัดเซาะชายฝั่งรวม 30.64 กิโลเมตร ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่ถูกกัด
เซาะรวม 44.23 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.73 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่การกัดเซาะรวม 26.59 
กิโลเมตร ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะรวม 31.88 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.59 ทั้งนี้
สาเหตุหลักการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนมาจากลมมรสุมที่รุนแรง ท าให้ชายฝั่งได้ถูกกัดเซาะอย่าง
ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งเพ่ือท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  
ส่งผลให้แนวพ้ืนที่ที่โดนกัดเซาะขยายมาถึงพ้ืนที่ชุมชนและแนวถนนโดยตลอดชายฝั่ง 

ตารางท่ี 31 : พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : กโิลเมตร 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ความยาว
ชายฝ่ัง 

พื้นที่ประสบปัญหากัดเซาะ 

2554 2557 2560 2561 
ค่าเฉลี่ยปี ค่าเฉลี่ยปี 

2560 - 2561 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 197.05 105.93 182.48 76.11 57.23 -24.81 

ปัตตานี 140.03 61.94 101.29 44.23 30.64 -30.73 

นราธิวาส 57.02 43.99 81.19 31.88 26.59 -16.59 
ที่มา  : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่
เป้าหมาย  “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมีมุ่งเน้นการพัฒนาใน 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับภาคการผลิต (๒) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน และ (๓) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และ



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๔ 

สาธารณสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ผ่านกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การภาคประจ าปี และงบประมาณปกติประจ าปีของส่วนราชการ งบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ภาคใต้ชายแดนบรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น และ  
(๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง  

ตารางท่ี 32 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 3.02 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 3.02 

ผลการด าเนินงาน ลดลงร้อยละ 0.46 N/A 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้

ภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ผลการด าเนินงาน 0.451 N/A 

ผลการพัฒนาของภาคใต้ชายแดนในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ปีที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมผลการด าเนินงานที่มุ่งเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ๑ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น ปรากฏว่า ปี 2562 ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.46 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.02 และตัวชี้วัดที่ ๒ สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง ปรากฏว่าปี 2562 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) การกระจายรายได้ของภาคใต้ชายแดน 0.451 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายให้ลดลงต่ ากว่า 0.445 เนื่องจากเศรษฐกิจภาคพ่ึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น
เพ่ือการส่งออก (ยางพารา ไม้ผล ประมง) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของประเทศผู้น าเข้าหลักโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมง รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและการเกิดโรคระบาดในพืชและโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง
และรุนแรง และสถานการณ์ความไม่สงบยังส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
มีผลการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(ปี 2560 - 2566) พบว่า การพัฒนาภาคภาคการเกษตรของภาคใต้ชายแดนไม่สามารถท าให้มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ชายแดนเพ่ิมขึ้นได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2562 อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรหดตัวร้อยละ 3.8  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
1.19 เนื่องจากปัญหาปรากฏการเอลนิญ่าท าให้มีฝนตกชุก การขาดแคลนแรงงานกรีดยางและในอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพาราขั้นต้น ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าของท่าเรือประมงหลักท่ีมีแนวโน้มลดลง และอุตสาหกรรมภายใน



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๕ 

ภาคซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพ่ือการส่งออกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การส่งออกสินค้าชะลอตัวลง 

ตารางที ่๓3 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร
ภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑.๑๙ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑.๑๙ 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 3.8 N/A 

อัตราการขยายตัวของการผลิตสาขา
อุตสาหกรรมภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๒.๖๖ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๒.๖๖ 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 2.4 N/A 
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ค านวณจากค่าเป้าหมายประเทศ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรในสินค้าเกษตรหลักของภาค ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล  และการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ 
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและขยายพ้ืนที่ชลประทาน โครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร(ภาคใต้ชายแดน) โดยการพัฒนาระบบชลประทานและจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่ 9,357 ไร่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว 
และไม้ผล การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart Farmer  
การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาชีพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าไม้ผล (หมู่บ้านลองกอง
คุณภาพ) สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์  อาทิ ไก่เบตง กล้วยหิน  
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการปศุสัตว์ การปรับปรุงท่าเรือปัตตานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การขนส่งทางน้ า และการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบกักเก็บน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าเพ่ือการเกษตร
และป้องกันอุทกภัย เป็นต้น  

(๒) การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรหลักและสินค้าอัตลักษณ์ของภาค ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ
ภาคการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรหลักของภาค ยกระดับอุตสาหกรรม
ประมง โดยการปรับปรุงตลาดสัตว์น้ าและพ้ืนโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  และส่งเสริมการแปรรูป
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการแปรรูป
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ในพ้ืนที่นวัตกรรม ยกระดับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ Smart Entrepreneur Smart SMEs และ Startup การจัดตั้งโรงงานแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร พัฒนาศักยภาพตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบตลาดปศุสัตว์ 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(ปี 2560 - 2566) พบว่า การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและเมืองการค้าชายแดนหลักของภาค ต่ ากว่าเป้าหมาย



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๖ 

ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.23 และในปี 2563 
ลดลงร้อยละ 66.44 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้นปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และมูลค่าการค้า
ชายแดนของภาคใต้ชายแดน ทั้ง 4 ด่าน ในปี 2562 ร้อยละ 0.02 เพิ่มเล็กน้อย แต่ในปี 2563 กลับ
ลดลงอย่างรุนแรงมูลค่าการค้าชายแดนลดลงร้อยละ 21.65 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้น ในปี 
2562 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 และในปี 2563 เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้สาเหตุส าคัญของการหดตัวอย่าง
รุนแรงของรายได้จากท่องเที่ยวและมูลค่าการค้าชายแดน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวของ
มาเลเซียและไทยส่งผลให้มีการประกาศปิดด่านชายแดนไม่ให้มีการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศในบาง
ช่วง และมีการควบคุมการส่งออกสินค้าอย่างเคร่งครัด ท าให้การส่งออก-น าเข้าสินค้าผ่านแดนลดลง 
นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของภาค และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยส่งผลให้สินค้าส่งออกมีปริมาณ
และมูลค่าลดลง 

ตารางที ่๓4 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

รายได้การท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 ลดลงร้อยละ 66.44 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๔ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๕ 

ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ลดลงร้อยละ 21.65 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน
และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคให้เพียงพอและได้มาตรฐาน   โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน
ของเมืองชายแดนและเมืองเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทาง
น้ าและทางอากาศ การพัฒนาด่านชายแดนทั้ง 4 ด่าน (สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส และ
ด่านเบตง จังหวัดยะลา) ให้มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของภาค โดยได้ด าเนินการพัฒนาที่
ส าคัญ อาทิ  การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อ าเภอเบตงจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร
หลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน
นราธิวาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 410 เชื่อมสู่อ าเภอเบตง 
และการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4056  และ 4057 เชื่อมด่านศุลกากรสุไหงโก –ลก – ด่านชายแดนบูเก๊ะตา 
การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 42 – สี่แยกสะพานปลา ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี เพ่ืออ านวยความ 
สะดวกการขนส่งสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

(๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเวศและวัฒนธรรมใน
พื้นที่ตอนในของภาค ให้ความส าคัญกับการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 
โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ก่อสร้างระบบส่งน้ า



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๗ 

เพ่ือการบริโภคและพัฒนาพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง)  พัฒนาทางหลวง
หลักที่เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวของภาคเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  และการปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พัก 
ริมทางเบตงสู่ทะเลสาบป่าฮาลาบาลา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา การจัดงานเทศกาลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของดีแต่ละจังหวัด จัดงานวันลองกอง การจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น เทศกาล
ไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน  โดยสนับสนุน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อาทิ เร่งรัดการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
นราธิวาส ในพ้ืนที่อ าเภอยี่งอ พัฒนาผังเมืองรวมเมืองเบตง ระยะ 2 เพ่ือเป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน ปรับปรุงถนนเพ่ือการรองรับเขตอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือและการท่องเที่ยว พัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน (Hand in Hand) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับ 
การลงทุนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ โดยการเชื่อมโยง
การค้า จับคู่เจรจาธุรกิจการค้า และจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าจังหวัดชายแดนใต้ 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
(ปี 2560 - 2566) พบว่า ต่ ากว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยในปี 2562 สัดส่วนคนจนของภาคใต้
ชายแดนคิดเป็นร้อยละ 24.05 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 29 และอัตราการ
ว่างงาน ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.46  และในปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.41 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดให้ลดลงปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2  ปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาที่ส าคัญและรุนแรงมายาวนานใน
พ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน สาเหตุส าคัญเกิดจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลต่อ 
ส่งผลกระทบต่อการลงทุน การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ของประชาชนในภาค นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรที่มีการผลิตแบบดั้งเดิม และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรายได้ครัวเรือนต่ า เป็นสังคม  
พหุวัฒนธรรมที่ยังมีความหลากหลายด้านความเชื่อ ภาษาและศาสนา ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาทั้งด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงบริการภาครัฐอ่ืนๆ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส่งผลต่อกลุ่มแรงงานที่ไปรับจ้างในประเทศมาเลเซียและแรงงานจากภาค
บริการที่ถูกเลิกจ้างและเดินทางกลับภูมิล าเนาที่กลับมายังภาคเกษตรในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดภาวะพ่ึงพิงครัวเรือนสูง 

ตารางที ่๓5 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

สัดส่วนคนจนภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๙.๐๐ 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๘.๐๐ 

ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 24.05 NA 

อัตราการว่างงานภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ ๒.๐๐ ลดลงร้อยละ ๒.๐๐ 
ผลการด าเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 

 

  



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๘ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการศึกษาและสาธารณสุข  โดยให้
ความส าคัญกับ การการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ทั้ งกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการสร้างอาชีพในอนาคต การติวเข้มให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าถึงติวเตอร์ที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศควบคู่กับมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับครูในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ การพัฒนาด้านบริการ
สาธารณสุขและสุขภาวะของประชาชน  โดยเน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพ การดูแลด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย การดูแลกลุ่มคนยากจนผู้เปราะบาง โดยมีโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบริการทางการแพทย์แผนไทย  โครงการบูรณาการ
เชิงรุกดูแลผู้เปราะบางด้อยโอกาสสู่ชุมชน 3 จงัหวัดชายแดน เป็นต้น  

(2) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาด โดยมี
โครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือพัฒนาก าลังคนตอบสนอง
ความต้องการเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

(3) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (แพทย์ฉุกเฉิน-ส่งต่อ/อนามัยแม่เด็ก)  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน (พัฒนาศักยภาพคน สานพลังประชารัฐ สร้างงาน อาชีพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว) เป็นต้น  

๒. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 

๒.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง  
๒.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อทุกมิติของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคหดตัวอย่างรุนแรง จากการหยุดและชะลอตัวของ
ภาคการท่องเที่ยว การค้าและบริการ และภาคเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก (ยางพารา และ
ประมง) ที่ไม่สามารถด าเนินการตามวิถีปกติ แรงงานเคลื่อนย้ายกลับภูมิล าเนาเดิมจากการถูกเลิกจ้างท าให้มี
อัตราการว่างงานและมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาคเกษตรมากขึ้น ท าให้ภาคการผลิตและภาคบริการจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันในทุกๆ ด้าน
มากขึ้น และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce กับบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือกระจาย
สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจึงมีความจ าเป็นต่อการยกระดับการพัฒนาด้านการขนส่ง
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และโลขิสติกส์โดยการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ได้
อย่างมืออาชีพ พัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Distribution) เพ่ือตอบสนอง 
ต่อความต้องการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ (Door-to-Door) และพัฒนาการให้บริการคลังสินค้าพร้อมส่ง 
(Fulfillment) ในขณะทีรู่ปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และ
ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นท าให้
ความต้องการสินค้าเพ่ือสุขอนามัยเพ่ิมมากข้ึนด้วย    

๒.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ น้ าท่วม ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อภาค
เกษตรที่พ่ึงพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติที่เหมาะสม เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลและ
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าได้มากขึ้นจากการเพ่ิมข้ึนของพาหะน าโรคติดต่อโดยเฉพาะยุง  

๒.1.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวาง อาทิ การใช้ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพ การใช้ข้อมูล Big Data เพ่ือก าหนดทิศทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
การจัดการการเรียนการสอนในภาคการศึกษา เป็นต้น และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดได้เป็น
ตัวเร่งในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกด้านอย่างแพร่หลาย จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคนใน
ทุกระดับได้มีความรู้ ทักษะ และเครื่องมืออุปกรณ์ ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีปกติใหม่ 
(New Normal) และพลวัตรการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส 

๒.1.4 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคตน าไปสู่ความต้องการวัยแรงงานเพ่ิมขึ้น จะเป็น
โอกาสของภาคใต้ชายแดนที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะความรู้ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๒.1.5 การขยายตัวของความเป็นเมือง ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ 
ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับความเป็นเมือง เช่น ท่าอากาศยาน 
ถนน เสริมสร้างโอกาสให้แก่ภาคส่วนต่างๆเข้ามีบทบาทและใช้ประโยชน์จากการสร้างเติบโตของเมืองและ
ตอบสนองต่อความต้องการในด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลต่อเมืองในหลายมิติ โดยเฉพาะเมืองการค้าชายแดนและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดนของภาคใต้ชายแดน ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รูปแบบความปกติใหม่ 
ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งต้องปรับเปลี่ยนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาวะและการ 
บริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

๒.1.6 การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้กับการผลิตสินค้าสีเขียวที่ 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต
สมัยใหม่ท าให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคตที่ให้
ความส าคัญกับคุณค่าและความเชื่อ การบริโภคจึงพ่ึงพาธุรกิจการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ กลุ่มผู้บริโภคที่ให้กับ
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ความส าคัญอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารกรีนสินค้าท่ีเป็น plant base หรือโปรตีนจากพืช อาหาร 
vegan ธัญพืชต่างๆ ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ท าให้การผลิตอาหารและวัตถุดิบจึงเน้นให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งภาคใต้ชายแดนสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังมีกระบวนการผลิตแบบออแกนิคอาศัย
ธรรมชาติในการเติบโตของสินค้าเกษตรและด้วยกายภาพที่ตั้งที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจึงสามารถผลิตอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

๒.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

๒.2.1 ศักยภาพและโอกาส   

(๑) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมี
ความหลากหลาย สภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการผลิตพืชเขตร้อน โดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ  ทั้งทางบก (ป่าฮาลา-บาลา) 
และทางทะเล (หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี และหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส) เป็นแหล่ง
วัตถุดิบในการการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยาง ไม้ยาง ปาล์มน้ ามัน และอุตสาหกรรม
ประมง และแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก และมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกกรรมแปรรูป
เกษตรโดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอหนองจิกและเมืองปัตตานี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นราธิวาสที่สามารถดึงดูดให้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้มากข้ึน 

(๒) โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กและแรงงานสูง สามารถพัฒนาความรู้และ
ทักษะไปสู่แรงงานที่มีฝีมือและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ และใช้ก าลังคนในวัยแรงงานเพ่ือพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและสนับสนุนก าลังแรงงาน
ของประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้าแรงงาน และเตรียมความพร้อมคนวัยเด็กโดยเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
การศึกษาโดยการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือขยายโอกาสโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่ในห้องเรียนและสนับสนุนทักษะที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต
มากขึ้น อาทิ ความรอบรู้ด้านดิจิทัล วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพ่ือให้วัยเด็กเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่ง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการแก้ขปัญหาคนจนข้ามรุ่น ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสและความ
เสมอทางสังคมได้มากขึ้น 

(๓) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) โครงการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นท่ีชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) สร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการค้า และการลงทุน เพ่ือเพ่ิมการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจร่วมกัน  เช่น การพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ
ระหว่าง ๒ ประเทศ การพัฒนาท่าเรือ และสนามบิน รวมทั้งมีเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ (เบตง สุไหงโก-ลก) 
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน 
(รัฐกลันตัน และรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย)     

(๔) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประชาชนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้
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สถาบั นการศึ กษาเป็ นแหล่ งองค์ ความรู้  และพัฒนางานวิ จั ยนวั ตกรรมที่ ส าคั ญของภาค อาทิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญในพ้ืนที่   

(๕) นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในพ้ืนที่และเป็น
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

(๖) สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้มีความโดดเด่นของวัฒนธรรมเฉพาะชาติพันธุ์ 
ที่หลากหลาย (Multicultural society) ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  อัตลักษณ์
เฉพาะทั้งวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลาย ในรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน 
อาหาร เครื่องแต่งกาย สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวเมืองเก่าปัตตานี  
มัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว เป็นต้น การท่องเทีย่วชุมชนประมงชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

๒.2.2 ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(๑) เศรษฐกิจหลักของภาคมีอัตราการขยายตัวในระดับต่ า เนื่องจากพึ่งพาภาคเกษตร
ที่มีปัญหาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ โครงสร้างเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตรเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยท าเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวมีการผลิตแบบดั้งเดิม รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณ
ผลผลิตและราคาตลาด และทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรมส่งผลต่อการท าประมงทั้งประมงชายฝั่งและการท า
ประมงเชิงพาณิชย์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อยและใช้เทคโนโลยีต่ า รวมทั้ง
ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้รายได้ต่อหัวประชากรต่ ากว่าประเทศ
มาก และมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าประเทศมาก  

(๒) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม เป็นวงกว้างและรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการหดตัวรุนแรง ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดท าให้ธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องต้องปิดบริการชั่วคราวหรือหยุดท าการ แรงงานถูกเลิกจ้างจ านวนมาก เกิด
อัตราการส่งงานสูง กลับภูมิล าเนาเพ่ือประกอบอาชีพการเกษตรและมีอัตราพ่ึงพิงครัวเรือนสูง อย่างไรก็ตาม
การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวภายใต้วิถีปกติใหม่  (New Normal) ที่เน้นบริการที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พฤติกรรมของคนที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการด ารงชีวิตมากขึ้นเร่งการเข้าสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว  เพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโรคระบาด อาทิ การท างานรูปแบบ 
WFH ที่ต้องสื่อสารการท างานด้วยระบบออนไลน์ การเรียน การสั่งซื้ออาหาร และจ าหน่ายสินค้าที่นิยม ใช้
แบบออนไลน์มากขึ้น ท าให้ภาคใต้ชายแดนต้องปิดด่านชายแดนกับประเทศมาเลเซียทั้ง ๔ ด่าน ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้ธุรกิจบางส่วน
ต้องปิดกิจการผลกระทบต่อการจ้างงานและสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน) ส่งออกได้ลดลง
จากมีค าสั่งซื้อชะลอตัวลงจากจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และปัญหาการขนส่งและโลจิสติกส์จากการปิด
ด่านชายแดน และมาตรการตรวจสอบคุณภาพที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น แรงงานไทยในต่างประเทศเดินทางกลับ
ภูมิล าเนา และอัตราการว่างงานสูง การพอยพกลับถิ่นของแรงงานที่เดินทางไปท างานนอกภาคและประเทศ
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เพ่ือนบ้านและประเทศแถบตะวันออกกลาง ประชาชนเข้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) น าไปสู่พฤติกรรม 
และกิจวัตรทุกมิติ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว 

(๓) โลกถดถอยอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรหลักของภาคที่
ผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก  ได้แก่ ยางพาราส่วนใหญ่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นกลาง (ยางแท่ง ยาง
แผ่นรมควัน) เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางยนต์ซึ่งผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมปลาย
น้ าในต่างประเทศ ส่งผลต่อราคายางในประเทศและรายได้ของเกษตรกร และสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงแปร
รูปเพื่อการส่งออก ถูกชะลอการสั่งซื้อและมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเข้มข้น ท าให้เกษตรกร
มีความเสี่ยงต่อรายได้ที่ลดลง 

(๔) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของภาค ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ท าให้มีผู้สนใจเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่น้อยลง และนักท่องเที่ยวยังไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีรายได้
น้อย เศรษฐกิจภาคเติบโตช้า ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมสะสมจากประชาชนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 
ทั้งปัญหาความยากจน คุณภาพการศึกษา และอัตราการว่างงานสูงสุดของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่
เสมอภาคและเหลื่อมล้ าทางสังคม 

(๕)  ปัญหาความยากจนที่ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องมายาวนาน การศึกษาที่มี
คุณภาพต่ า และปัญหาสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะแม่และเด็กที่มีอัตราการตายสูง ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพ
ชีวิตและความเหลื่อมล้ าของประชาชน ปัญหาความยากจนของภาคที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน และมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากรายได้ที่ลดลงจากการว่างงานที่เพ่ิมมากขึ้น และรายได้จากภาคเกษตรที่ลดลง ท า
ให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากยิ่งขึ้น เพราะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จ าเป็น ไม่มีทักษะ
ความรู้ในระบบการศึกษา การท างานในรูปแบบเศรษฐกิจ และบริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เพ่ิม
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคในสังคมมากยิ่งขึ้น ปัญหาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาของ
แรงงานส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาส่งผลต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากร และ
ปัญหาการสาธารณสุข โดยเฉพาะแม่และเด็กมีอัตราการตายสูง ประชาชนพ้ืนที่ชนบทห่างไกลไม่สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ การแพร่ระบาดของประจ าถิ่นและการเกิด โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

(๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การแปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่
มีแนวโน้มเกิดขึ้นเร็วและรุนแรง มีโอกาสให้เกิดปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วม ฝนทิ้งช่วง และเกิดพายุที่รุนแรง ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรที่ พ่ึงพา
ฤดูกาลและธรรมชาติส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของภาคที่ประกอบอาชีพ
เกษตรและประมง นอกจากนี้ส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลมากขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต
ร้อนชื้น และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

(๗) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่มีการรุกล้ าเพ่ือการท าประมงและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จากการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ าที่ไม่ถูกต้อง แหล่ง
ขยายพันธุ์สัตว์น้ าถูกท าลาย การตื้นเขินของอ่าวปัตตานีและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน
ชุมชน การกัดเซาะชายฝั่งจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดการกัดเซาะบางพ้ืนที่รุนแรงมากขึ้น  และ
ปัญหาอุทกภัยจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพ่ือท าการเกษตรท าให้น้ าป่าไหลหลากและท่วมขังในพ้ืนที่ราบลุ่ม
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น้ าของภาครุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศหลายแห่งขาดการพัฒนาให้มี
มาตรฐาน และอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการเข้าถึงพ้ืนที่ไม่สะดวกและปลอดภัย 

(๘) การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากภาคการผลิต
ของภาคยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสูง โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ท าให้ผู้ประกอบการมีภาระ
ต้นทุนการใช้แรงงานถูกกฎหมายสูง ส่งผลให้มีการลักลอบน าเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย  
ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน  
ต่างด้าว ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐและก่อให้เกิดการระบาดไปยังประชากรในพ้ืนที่  

๓. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
๓.๑ บทบาทของภาค ภาคใต้ชายแดนมีบทบาทส าคัญในการเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยวเมืองชายแดน จากความได้เปรียบกายภาพที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงกับภาคใต้และประเทศมาเลเซีย 
มีเมืองชายแดนเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญ ๒ เมืองหลัก คือ เมืองเบตงและเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองยะลาเป็น
เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นและขั้นกลางเพ่ือการส่งออก เป็นแหล่งท าการประมงและการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและผลไม้และอาหารพ้ืนถิ่นที่
เป็นอัตลักษณ์  มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) ซึ่งสามารถน าความโดดเด่นของวิถีความ
เป็นอยู่มาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ และปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ รุนแรงที่สุดของประเทศ  

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคใต้ชายแดน มุ่งเน้นการพัฒนาสู่  “ฐานเศรษฐกิจชายแดน 
ที่ม่ันคง บนสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยเน้นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก บนฐาน
ทรัพยากรที่สมดุล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
และสงบสุข โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (SB Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
PEACE ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าหลักเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ ามัน (P: Para Rubber and Palm Product Development) พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-วัฒนธรรม (E: Eco-tourism) และพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง (A: Agro–based Industries) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนสู่สังคมสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (C: Calm) และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือ
สนับสนุนการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (E: Economic Linkage) 
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๓.3 เป้าหมายรวม  

3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคใต้ชายแดนลดลง 

๓.4 แนวทางการพัฒนา 

3.4.๑ พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเป็นสินค้ามูลค่าสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  

(๒) แปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าจนถึงผลิตภัณฑ์สินค้าปลายน้ าที่ได้
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหลักของภาคให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง  
พัฒนาสินค้าไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีมาตรฐาน  

(๓) ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค โดยขยายการผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของ
สินค้า สร้างแบรนด์สินค้าอัตลักษณ์เรื่องราวหรืออัตลักษณ์แหล่งก าเนิด คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มี
ความโดดเด่นเพ่ือเป็นสินค้ามูลค่าสูง สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่มีอัตลักษณ์พ้ืนที่ถิ่น ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค
สินค้าอัตลักษณ์ในระดับประเทศและการส่งออก 
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(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพื่อการส่งออก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท าประมง
และชาวประมง สนับสนุนการท าประมงทะเลที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎกติกาสากล พัฒนาผลผลิตสัตวน้ า
และผลิตภัณฑ์ประมงให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง    

(๕) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงดา้นอาหาร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรม
ดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิสังคม มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ได้
มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภคในท้องถิ่นและส่งออก 

(๖) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร  และสร้างมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพ้ืนที่  โดยพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า
ระบบ Online ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง Outlet farm ขยายตลาดใหม่ๆ   

(๗) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการบริโภคใน
ครัวเรือนเพื่อพ่ึงพาตนเองและสอดคล้องกับความต้องการตลาด  

(๘) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนา 
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เป็เกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และการส่งเสริมการท าธุรกิจ
การเกษตรแบบครบวงจร  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตร
แปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
และท่ัวถึง  

3.4.๒ พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับ
พื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนตอนใต้และพัฒนาเมืองยะลาศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ชายแดน โดยมีแนวทาง ได้แก่  

(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดนและ
เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกบริเวณด่านชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน  

(๒) ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความได้เปรียบใน 
การแข่งขัน ส่งเสริมให้มีผู้กอบการและการลงทุนให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้าการลงทุนด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ 
B2C (Business to Consumer) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า
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ระดับภูมิภาค (Regional Distribution) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ (Door-to-Door) และ
พัฒนาการให้บริการคลังสินค้าพร้อมส่ง (Fulfillment)   

(๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดท าแผน
แม่บทเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทที่ก าหนด 

(๔) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เมืองเก่าปัตตานี  ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) พัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด 

(๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดนที่มีศักยภาพให้มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือกระตุ้น 
การท่องเที่ยว  

(๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุนบริเวณเมืองชายแดน โดยเร่งรัดการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ  และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้าการลงทุนบริเวณเมืองชายแดน และการจัดตั้ง
ตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือจูงใจด้านการลงทุน 

3.4.3 ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืนและสันติสุข พัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส เด็กและ
เยาวชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาวัยแรงงานซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของภาคให้เป็นแรงงาน
สมรรถนะสูง พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยวิถีชีวิตที่พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและสังคมสันติสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

(๑) พัฒนาและสนับสนุนยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ให้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้เป็นแรงงานสมรรถนะสูง และรองรับการท างานรูปแบบใหม่ จัดท า
ระบบข้อมูลด้านก าลังคนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้การผลิตก าลังแรงงาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการ Re –Skill/Up Skill 
สาขาอาชีพที่เสี่ยงตกงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน  และสนับสนุน
แรงงานทีมีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

(๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนให้เด็กยากจนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับวิถี
ปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือเด็กมีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนในห้องเรียนที่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนได้อย่างเข้มงวด (Socail 
Distancing) สนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ขยายโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
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(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสนับสนุนสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดูทารก การ
พัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ของสถานพยาบาลทุกระดับ และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงทุกชุมชนและครัวเรือน 
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้แก่เด็ก
และเยาวชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนา
การแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพ่ือพัฒนาพืช
สมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิต 

(๔) ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้วิถีชีวิตแบบยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ครัวเรือน
พ่ึงพาตนเองได้ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ 
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมและบริการสวัสดิการของรัฐในทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือสร้างมั่นคงด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต 

(๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup 
และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด 
เพ่ือสร้างสินค้าชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน/ตลาดกลางเพ่ือรวบรวมและจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
การพัฒนาความร่วมมือกับห้างค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ตเพ่ือการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการบริการที่ได้มาตรฐาน ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

(๖) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับใน
การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค 

3.4.4 อนุรักษ์และฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตของภาคและ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

(1) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า ป่าชายเลน และพื้นที่ชุมน้ าเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์รองรับการผลิตของภาค โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
น้ า ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมให้มีระบบติดตามเฝ้าระวังระบบนิเวศของ
พ้ืนที่ชุมน้ า ป่าพรุเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน 

(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและ
สร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรน้ า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ าในลุ่มน้ าหลัก(ลุ่มน้ า
ปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และลุ่มน้ าบางนรา) และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ าของภาค พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ระบบกักเก็บน้ าและระบบกระจายน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้ า จัดท าระบบเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติและการเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย  

(๓) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการเพ่ือลดความเสี่ยงของการ
กัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว โดยการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ทุกระดับเพ่ือป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในอนาคตส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติเพ่ิมขึ้น และสนับสนุนการ ใช้
เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชาย 
ฝั่งทะเล และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการภัยเพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง 

๓.5 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ  

3.5.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเป็น
สินค้ามูลค่าสูง  

(1) สาระส าคัญ ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพาการผลิตภาคเกษตรซึ่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิต
เป็นแบบดั้งเดิม ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จ าหน่ายเป็นวัตถุดิบหรือแปรรูปขั้นต้น
ที่มีมูลค่าต่ า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ขยาย 
การผลิตให้เพียงพอต่อการเป็นวัตถุดิบสู่กระบวนการแปรรูประดับกลางน้ าหรือปลายน้ าเพ่ือเป็นสินค้ามูลค่าสูง 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาและสนับสนุนปัจจยัพื้นฐาน
การผลิต  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   

 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน 

 เชื่อมโยงระบบคมนาคมและ
ยกระดับโลจิสติกส ์

 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม ่

 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีฐานชีวภาพ และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลติภาค
การเกษตร 

 ก าหนดมาตรฐานคณุภาพสินค้า
เกษตรอย่างเหมาะสมและมาตรฐาน
การตรวจสอบผลผลิตการเกษตร 

 พัฒนาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องจากผลพลอยได้ของสินค้า
เกษตร  

 สนับสนุนมาตรการลงทุนในพื้นที่  
 พัฒนาก าลังแรงงาน โดยการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 

 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด 
การกระจายสินค้า และการจัด
จ าหน่าย อาทิ การท า Platform 
ออนไลน์ Outlet farm ขยายตลาด
ใหม่ๆ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตรา
สินค้าเกษตร (Branding) 

 ส่งเสริมการสรา้งภาพลักษณ์ ภาพจ า
การรับรู้ของผูบ้ริโภค  

 
  



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๑๙ 

3.5.2 แผนงานพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยวของภาค  

(1) สาระส าคัญ ภาคใต้ชายแดนมีศักยภาพด้านที่ตั้งโดยมีพรมแดนและโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงในจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดยะลากับรัฐเปรักและรัฐเคดะห์  
และพัฒนาเมืองชายแดนตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา
เมืองเศรษฐกิจชายแดนที่เป็นเมืองการค้าการลงทุนและเมืองท่องเที่ยว และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนราธิวาสและเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาด้านต่างๆเพ่ือให้เมือง
เศรษฐกิจชายแดนมีการเติบโตและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงของภาค  

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงข่ายคมนาคม และเช่ือมโยง
ระบบขนส่งสาธารณะให้มคีวาม
สะดวกสบายปลอดภยั 

 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) 

 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรดา้นการ
ท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ประกอบการ 
อาทิ ต่อยอดความรู้ในธุรกจิ 
โลจสิติกส์เพื่อยกระดับ 

 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

 ยกระดับบริการและปลอดภัยสร้าง
ความประทับใจนักท่องเที่ยว 

 พิจารณาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมเมืองเก่า 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
การท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาการค้าและ 
การท่องเที่ยวชายแดน  

 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด 
และประชาสัมพันธ์การค้าและ 
การท่องเที่ยวชายแดน   

 ส่งเสริมการจดักิจกรรมกระตุ้น 
การซื้อขาย อาทิ งานมหกรรม
การค้าชายแดน 

 สร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ความโดด
เด่นของแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะช่วงวัย 
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