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ส่วนที่ 2 
ประเด็นการพัฒนา 

(ยะลา นราธิวาส และปัตตานี) 

 
 

 
  

1.บทวิเคราะห ์
 ด้านเศรษฐกิจ 

  1.1 สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
ภาพรวมเศรษฐกิจ 
1. เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมณ

ราคาประจ าปีเท่ากับ 123,377 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศโดยลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2555ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 1.1 ของประเทศท้ังนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีท่ีมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนและราคายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของ
พื้นท่ีท่ีมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 

2. เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนขยายตัวในระดับต่่าโดยในปี 2558 มีการขยายตัวร้อยละ 4.2 
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการหดตัวท่ีร้อยละ 4.1 ในปี 2557 และหากพิจารณาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 
เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนมีภาวะหดตัวเฉล่ียร้อยละ 1.5 ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศท่ีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 
2.93 โดยสาเหตุส่วนหนึ่งจากราคายางพาราท่ีมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ช่วงปี 2554 – 2558 ส่งผลกระทบต่อรายได้
เกษตรกร 

 

  
 
3. โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร ปี2554 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ

48.6ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดซึ่งภาคเกษตรเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญของภาคเนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรแต่มีแนวโน้มของสัดส่วนการผลิตลดลงเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลัก
โดยเฉพาะยางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการบริการภาครัฐและภาคการศึกษาจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปี 2558 
สัดส่วนของภาคบริการปรับเป็นร้อยละ 61.5 ส่วนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยมีสัดส่วนการผลิตท่ี
ร้อยละ 6.5 ในขณะ 
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4. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มลดลงโดยปี2557ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP 

Per capita) เฉล่ีย69,679 บาทต่อคนต่อปีซึ่งต่ ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศเกือบ 3เท่าตัวลดลงจากปี2554 ท่ีมี
จ านวน 95,187 บาทต่อคนต่อปีโดยจังหวัดยะลามีรายได้เฉล่ียต่อหัวสูงท่ีสุดเท่ากับ 89,875บาทต่อคนต่อปีและ
จังหวัดนราธิวาสมีค่าต่ าสุด54,922 บาทต่อคนต่อปีและต่ าท่ีสุดในภาคใต้และเป็นล าดับท่ี 73 ของประเทศอย่างไรก็
ตามในปี 2558 รายได้เฉล่ียมีทิศทางปรับตัวขึ้นเล็กน้อย มีอัตราการขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบสามปี ท้ังนี้
เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

  
 
1.2 ด้านการเกษตร 

 พื้นที่เกษตรกรรม 
       พื้นที่เกษตรกรรม 

พื้นที่เกษตรกรรมของภาคใต้ 
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 ปี 2557 จ านวน 3,466,098 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.92 ของภาคใต้  จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเกษตรกรรมมาก
ท่ีสุดคือจังหวัดนราธิวาส รองลงมาเป็นจังหวัดยะลาและปัตตานีตามล าดับพื้นท่ีเกษตรกรรมโดยรวมปรับลดลงจาก
ปี 2553 เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ .18 โดยต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมาพื้นท่ีเกษตรกรรมของแต่ละจังหวัดและใน
ภาพรวมของกลุ่มแทบจะไม่เปล่ียนแปลง 
 

 พื้นที่ชลประทาน 
ตารางแสดงพื้นที่ชลประทานในภาคใต้ 

ท่ีมา: ส านักงานชลประทานท่ี 16 กรมชลประทาน 

  

  

พื้นท่ีชลประทานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีแนวโน้มเพิ่มจากปี 2557 จาก 679,354 ไร่
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2558 เป็น 709,593 ไร่โดยจังหวัดปัตตานีมีพื้นท่ีชลประทานมากท่ีสุดรองลงมาเป็นนราธิวาส
และยะลาตามล าดับเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนพื้นท่ีชลประทานต่อพื้นท่ีท้ังหมดพบว่า กลุ่มภาคใต้ชายแดนมีสัดส่วน
พื้นท่ีชลประทานต่อพื้นท่ีท้ังหมดสูงกว่าภาคใต้ โดยจังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนพื้นท่ีชลประทานสูงสุดถึงเกือบร้อยละ 
35 ในขณะท่ีจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นท่ีเกษตรกรรมมากกว่าแต่กลับมีสัดส่วนพื้นท่ีชลประทานน้อยกว่า
ค่อนข้างมาก 
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 พืชหลัก 
(1) ยางพารา 

ข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของยางพารา  

  

  
 
ในปี 2558ประเทศไทยมีพื้นท่ียืนต้น 23,331,923 ไร่ เป็นพื้นท่ียืนต้นในภาคใต้ 14,710,493 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 63.04 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีพื้นท่ียืนต้นจ านวน 2 ,697,413 
ไร่ จังหวดยะลามีพื้นท่ียืนต้นมากท่ีสุด จ านวน 1 ,359,444 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดนราธิวาสเมื่อเทียบการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ียืนต้นของปี 2557 และ 2558 พบว่า พื้นท่ียืนต้นท้ังในภาพรวมของประเทศ ของภาคใต้ และ
ของกลุ่มภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดพื้นท่ียืนต้นมากกว่าจังหวัดอื่น  

ในส่วนของพื้นท่ีกรีดได้ในปี 2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีกรีดได้ท้ังหมด 18,846,009 ไร่ เป็นพื้นท่ี
กรีดได้ในภาคใต้ 12,785,305 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.84 ของพื้นท่ีกรีดได้ท้ังประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีพื้นท่ีกรีดได้ เป็น 2,323,122 ไร่ จังหวัดยะลามีพื้นท่ีกรีดมากท่ีสุด จ านวน 1,148,968 ไร่ เมื่อเทียบการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีกรีดได้ระหว่างปี 2557 กับ 2558 พบว่า พื้นท่ีกรีดได้ท้ังในภาพรวมของประเทศ ของภาคใต้ 
ของกลุ่มภาคใต้ชายแดน และรายจังหวัด มีพื้นท่ีกรีดได้เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง 
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ข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของยางพารา  

  

  
 
ด้านผลผลิตรวมในปี 2558 ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารา 4,466,063 ตัน เป็นผลผลิตของ

ภาคใต้ 3,208,397 ตัน คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของผลผลิตท้ังประเทศ ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีผลผลิต 
543,419 ตัน จังหวัดยะลามีผลผลิตรวมสูงสุด รองลงมาคือนราธิวาส ซึ่งสัดส่วนเป็นไปตามขนาดของพื้นท่ีกรีดได้
ของแต่ละจังหวัด 

ส าหรับผลผลิตต่อไร่ในปี 2558 ประเทศไทยมีผลเฉล่ียยางพารา 237 กิโลกรัมต่อไร่โดยภาคใต้มี
ผลผลิตเฉล่ีย 251 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตเฉล่ียยางพาราของกลุ่มจังหวัดพบว่า กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ผลผลิตต่อไร่ เป็น 235กิโลกรัมต่อไร่ โดยจังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตต่อไร่น้อยท่ีสุดและน้อยกว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศ และผลผลิตต่อไร่ในทุกพื้นท่ีแนวโน้มลดลง 

 
ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 
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ส าหรับแนวโน้มในการใช้ยางพาราภายในประเทศ พบว่า มีประเทศไทยมีการใช้ยางพาราเพื่อ
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราการขยายตัวอยู่ในช่วง 12.5 ถึง 14.1 ในปี 2558 ปริมาณการใช้
ยางพาราในประเทศ 600,491 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของผลผลิตยางพาราของท้ังประเทศ ท้ังนี้เป็นผลจากการ
มีนโยบายกระตุ้นให้มีการใช้ยางพาราในแปรรูปของหน่วยงานต่าง ๆ นั่นเอง 

ในส่วนของการแปรรูปข้ันปลายทางท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือ ยางยานพาหนะ รองลงมาเป็นยางยืด ถุงมือ
ยาง และยางรถจักรยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ท้ัง 4 ชนิดมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 85 ของการใช้ยางภายในประเทศท้ังหมด 
อย่างก็ตามเม่ือพิจารณาแนวโน้มการขยายตัวของการใช้ยางพารา พบว่า ยางยานพาหนะและถุงมือยางท่ีมีการใช้
ยางมากเป็นอันดับท่ี 1 และ 2 มีทิศทางปริมาณการใช้ท่ีลดลง ในขณะท่ีถุงมือยาง ยางรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก 

(2) ปาล์มน้่ามัน 

ข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของปาล์มน้า่มัน  

  
 
ในปี 2558พื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันเกือบท้ังหมดอยู่ในภาคใต้ โดยภาคใต้มีพื้นท่ีปลูกปาล์ม 

4,011,503 ไร่ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกเพียงแค่78 ,959 ไร่ ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกปาล์มมากท่ีสุดคือ จังหวัดนราธิวาส โดยทุกจังหวัดมีพื้นท่ีการ
ปลูกและพื้นท่ีให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของปาล์มน้่ามัน 
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แม้พื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีให้ผลจะเพิ่มขึ้น แต่ในปี 2558 กลับพบว่า ผลผลิตรวมท้ังประเทศกลับมี
แนวโน้มลดลง ท้ังนี้เนื่องจากผลผลิตเฉล่ียของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยจังหวัดภาคใต้ชายแดนก็มีลักษณะ
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดท่ีมีผลผลิตรวมสูงสุด ในขณะท่ีจังหวัดปัตตานี
เป็นจังหวัดท่ีมีผลผลิตต่อไร่สูงสุด แต่ผลผลิตต่อไร่ของทุกจังหวัดยังต่ ากว่าของประเทศมากและมีแนวโน้มลดลงซึ่ง
ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลงไปด้วย ท้ังนี้เนื่องจากปาล์มเป็นพืชท่ีต้องใช้น้ ามาก พบว่าในปี 2558 เป็นปีท่ีมีปริมาณ
น้ าฝนน้อยกว่าทุกปีท่ีผ่านมาจึงส่งผลให้ผลิตต่อไร่ลดลง 

  (3) ข้าวนาปรัง 
ข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของข้าวนาปรัง  

  
 
ในปี 2556-2558 พื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มภาคใต้ชายแดนก็มีทิศทางท่ีไม่แตกต่างกัน พื้นท่ีปลูกข้าวนาปรังของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนมีสัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศหรือภาคใต้ โดยจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีเก็บเกี่ยวมากท่ีสุด
คือจังหวัดปัตตานี 

ข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของข้าวนาปรัง 

  
 
ในด้านผลผลิตรวมพบว่าในทุกพื้นท่ีมีผลผลิตรวมลดลงเช่นเดียวกันกับพื้นท่ีเก็บเกี่ยว ในส่วนของ

ผลผลิตต่อไร่พบว่าในภาพรวมของประเทศและภาคใต้มีผลผลิตต่อไร่ท่ีค่อนข้างคงท่ี ในขณะท่ีพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนมีผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าพื้นท่ีอื่น แต่มีแนวโน้มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นเล็กน้อย โดยจังหวัดยะลาเป็น
จังหวัดท่ีมีผลผลิตต่อไร่ขยับตัวสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับภาคใต้ แต่ก็ยังต่ ากว่าระดับประเทศค่อนข้างมาก ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวนาปรังต้องอาศัยระบบชลประทานท่ีดี ดังนั้นหากต้องการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปรังก็
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  (4) ข้าวนาป ี
ข้อมูลพื้นที่ปลูก และพื้นที่เก็บเก่ียวของข้าวนาปี 

  
 
ในปี 2556-2558พื้นท่ีและเก็บเกี่ยวของประเทศและภาคใต้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในขณะท่ี

กลุ่มภาคใต้ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวในสัดส่วนท่ีน้อยมากแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยจังหวัดท่ีมี
พื้นท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวมากกท่ีสุดคือจังหวัดปัตตานี ในขณะท่ีจังหวัดมีการขยายพื้นท่ีมากท่ีสุดคือจังหวัดนราธิวาส 

ข้อมูลผลผลิต (ตัน) และผลผลิตต่อไร่ (กก.) ของข้าวนาปี 

  
 
ด้านผลผลิตรวมในปี 2556-2558ในภาพรวมของประเทศและภาคใต้มีผลผลิตรวมข้าวนาปีลดลง

อย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีภาคใต้ชายแดนมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเพาะปลูก ในขณะท่ี
ผลผลิตต่อไร่ แม้จะมีทิศทางท่ีดีขึ้นแต่ก็ยังให้ผลผลิตต่อไร่ท่ีต่ ากว่าภาพรวมค่อนข้างสูง ท้ังนี้อาจเกี่ยวข้องกับระบบ
ชลประทานและสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เอื้ออ านวย เพื่อพิจารณารายจังหวัดเฉพาะในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัด
ปัตตานีเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตข้าวนาปีมากท่ีสุด กล่าวคือเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ี เพาะปลูก ผลผลิตรวม 
และผลผลิตต่อไร่ดีท่ีสุด อีกท้ังผลผลิตต่อไร่ของจังหวัดมีแนวโน้มท่ีปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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5) ลองกอง 

 พื้นที่ปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตลองกองของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
ลองกองเป็นพืชท่ีโดดเด่นและมีช่ือเสียงของกลุ่มภาคใต้ชายแดน โดยกลุ่มมีพื้นท่ีปลูกลองกอง

ประมาณร้อยละ 30 ของประเทศ ในปี 2556-2558พื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีให้ผลผลิตลองกองทุกพื้นท่ีมีแนวโน้ม
ปรับตัวลงเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลจากราคาลองกองท่ีปรับลดลงท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น โดย
จังหวัดท่ีปลูกและมีพื้นท่ีให้ผลผลิตลองกองมากท่ีสุดคือจังหวัดนราธิวาส แต่ท้ัง 3 จังหวัดก็มีขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก
ลองกองลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้น 

 ผลผลิตและผลผลิตลองกองเฉลี่ยต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
ด้านผลผลิตรวมในปี 2556-2558ทุกพื้นท่ีมีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นในปี 2557 และปรับตัวลดลงในปี 

2558 ท้ังนี้เนื่องจากการปรับลดลงของพื้นท่ีปลูกและปริมาณน้ าฝนท่ีต่ ากว่าในปีอื่น ๆ ในส่วนของผลผลิตต่อไร่
พบว่า แม้กลุ่มภาคใต้ชายแดนจะมีความโดดเด่นด้านลองกองแต่กลับมีผลผลิตต่อไร่ท่ีต่ ากว่าพื้นท่ีอื่น และมีผลผลิต
ต่อไรค่อนข้างผันผวน ท้ังนี้เนื่องจากการปลูกลองกองในกลุ่มจังหวัดยังเป็นการท าตามธรรมชาติและเป็นพื้นท่ี
ด้ังเดิม ซึ่งจะต่างกับพื้นท่ีอื่นท่ีเพิ่งปลูกทีหลังจะมีลักษณะการจัดการสวนท่ีดีกว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความ
ได้เปรียบด้านพื้นท่ี กลุ่มจังหวัดควรไม่นโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตลองกองอย่าง
เร่งด่วน 
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(6) ทุเรียน 

 พื้นที่ปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตทุเรียนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นพื้นท่ีท่ีมีทุเรียนท่ีมีคุณภาพ มีพันธุ์ทุเรียนเฉพาะถิ่นท่ีมีช่ือเสียง มี

พื้นท่ีปลูกประมาณร้อยละ 12.5 ของประเทศ และ 1 ใน 4 ของภาคใต้ ในช่วงปี 2556-2558 ทุกพื้นท่ีมีพื้นท่ีปลูก
และพื้นท่ีให้ผลผลิตค่อนข้างคงท่ี เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ี
ให้ผลผลิตสูงสุด รองลงมาเป็นจังหวัดนราธิวาส 

 
ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทุเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
แม้กลุ่มภาคใต้ชายแดนจะมีพื้นท่ีปลูกทุเรียนร้อยละ 12.5 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ แต่กลับมี

ผลผลิตรวมเพียงร้อยละ 6 ของประเทศเท่านั้น นั่นเป็นเพราะทางกลุ่มมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ไม่ถึงครึ่งของประเทศ 
ซึ่งแสดงถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพการปลูกของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในภาพรวมท้ังประเทศพบว่าในช่วงปี 
2556-2558 ผลผลิตรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะท่ีพื้นทีปลูกค่อนข้างคงท่ี แสดงว่าประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสังเกตได้จากผลผลิตต่อไร่ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2557 และลดลงเล็กน้อยในปี 2558 เมื่อ
พิจารณารายจังหวัดในกลุ่มพบว่า จังหวัดท่ีได้ผลผลิตรวมมากท่ีสุดและมีผลผลิตต่อไร่สูงสุดคือจังหวัดยะลา จึงสรุป
ได้ว่าจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตทุเรียน ทิศทางในการพัฒนาควรให้ความส าคัญกับพันธุ์ทุเรียน
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดต่อไป 
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(7) เงาะ 

 พื้นที่ปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตของเงาะในกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
เงาะเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นท่ี

เพาะปลูกอยู่ในภาคใต้ โดยภาคใต้ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกประมาณร้อยละ 11.3 ของประเทศ โดยพื้นท่ีเพาะปลูก
เกือบท้ังหมดอยู่ในจังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2556-2558 ทุกพื้นท่ีมีแนวโน้มลดพื้นท่ีปลูกลง ท้ังนี้
เนื่องจากราคาเงาะจะไม่ค่อยมีการปรับตัวมากนักเมื่อเทียบกับราคาผลไม้อย่างทุเรียน หรือมังคุด 

 
 ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเงาะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
ด้านผลผลิตรวมพบว่าภาคใต้ชายแดนมีผลผลิตรวมท่ีไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับผลผลิตรวมของ

ประเทศและมีแนวปรับลดลงในปี 2558 ในขณะท่ีผลผลิตรวมของประเทศค่อนข้างคงท่ี โดยเฉพาะจังหวัด
นราธิวาสมีผลผลิตรวมลดลงมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัดลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากปริมาณฝนท่ีปรับลดลงหรือราคาของเงาะท่ีต่ ากว่าเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น จังหวัดท่ีมีศักยภาพในผลิตเงาะ
คือจังหวัดนราธิวาส ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรก าหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น 
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(8) มังคุด 
พื้นที่ปลูกและพื้นที่ให้ผลผลิตของมังคุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
มังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคตประเภทหนึ่ง เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ราคามังคุดมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัว มังคุดมีพื้นท่ีเพาะปลูกอยู่ในภาคใต้มากกว่าครึ่งของประเทศหรือร้อยละ 54ในขณะท่ี
ภาคใต้ชายแดนมีพื้นท่ีปลูกประมาณร้อยละ 7.0ของประเทศ โดยพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนมากอยู่ในจังหวัดนราธิวาส 
ในช่วงปี 2556-2558 ในภาพรวมมีแนวโน้มพื้นท่ีปลูกและพื้นท่ีให้ผลิตปรับลดลงเพียงเล็กน้อย 

 
ตาราง: ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมังคุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 

ด้านผลผลิตรวมพบว่าภาคใต้ชายแดนมีผลผลิตรวมท่ีไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับผลผลิตรวมของ
ประเทศและมีแนวปรับลดลงในปี 2558 เช่นเดียวพืชเศรษฐกิจอื่นและทิศทางเดียวกับผลผลิตรวมของ
ประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีผลผลิตรวมลดลงมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2558 กลุ่มภาคใต้
ชายแดนกลับมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นซึ่งสวนทางกับของประเทศและของภาคใต้ โดยจังหวัดท่ีมีผลผลิตต่อไร่
เพิ่มขึ้นมากคือจังหวัดยะลากับปัตตานี 
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 ปศุสัตว์ 
การก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงปศุสัตว์ มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องทราบปริมาณสัตว์และจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ ซึ่งจ านวนปศุสัตว์ในพื้นท่ีภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส มีจ านวนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและบางปีลดลง โดยมีสาเหตุจากการเคล่ือนย้ายสัตว์ออก
นอกพื้นท่ีและการฆ่าบริโภคในท้องถิ่น  

 
(1) แพะ 

  

  
 

แพะเป็นสัตว์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมของประชากรในภาคใต้ชายแดน แม้ในช่วงปี 2557-2560 
จ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงจะมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในปี 2559 แต่จ านวนแพะหรือผลผลิตแพะกลับเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จังหวัดท่ีมีจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงแพะลดลงคือจังหวัดนราธิวาส ในขณะท่ีจังหวัดยะลาซึ่งเป็นท่ีเกษตรกร
และจ านวนแพะมากท่ีสุดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จังหวัดยะลาจึงเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพใน
การผลิตแพะ ควรมีการส่งเสริมและก าหนดทิศทางการพัฒนาเรื่องการเล้ียงแพะให้ชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันยังมี
การน าเข้าแพะจากพื้นท่ีอื่น และส าหรับพื้นท่ีภาคใต้ชายแดนแพะถือเป็นสัตว์ที่มีความส าคัญและจ าเป็น 
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(2) สัตว์ปีก  
 

  

  
ในช่วงปี 2557-2560 พบว่าท้ังจ านวนสัตว์ปีกและเกษตรผู้เล้ียงสัตว์ปีกเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกัน คือ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในปี 2558 ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในปี 2559 และปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 
2560 ซึ่งจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตสัตว์ปีกคือจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีท้ังเกษตรกรและจ านวน
สัตว์ปีกมากท่ีสุด อีกท้ังในขณะท่ีปี 2559 ซึ่งพื้นท่ีอื่นมีการปรับลดการผลิตสัตว์ปีกอย่างรุนแรง แต่กลับไม่ส่งผลต่อ
เกษตรกรและสัตว์ปีกในจังหวัดปัตตานี 

  

  
ท่ีมา : ส านักงานปศุสัตว์เขต 9 
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ในช่วงปี 2557-2560 พบว่าท้ังจ านวนโคเนื้อและเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อเปล่ียนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ มีการเพิ่มขึ้นในปี 2558 ปรับตัวลดลงในปี 2559 และปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2560 ซึ่งท้ัง 3 จังหวัดมี
ศักยภาพในการผลิตโคเนื้อไม่แตกต่างกันมากนัก โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงสุด  

 
(4) แกะ 

แกะของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 
 

  

  
 
ในช่วง 2557-2560 พบว่าจ านวนแกะและเกษตรกรผู้เล้ียงแกะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 

2559 ท่ีมีการปรับเพิ่มข้ึนอย่างรุนแรง โดยเกษตรกรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80 ในขณะท่ีจ านวนแกะเพิ่มขึ้นเกือบร้อย
ละ 70 แม้ในปีต่อมาจะเพิ่มไม่มากก็ตาม ซึ่งเป็นผลจากการเล้ียงเพิ่มขึ้นของจังหวัดนราธิวาส ในขณะท่ีจังหวัด
ยะลาซึ่งมีการเล้ียงแกะในปริมาณท่ีใกล้เคียงกันกับมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดท่ีไม่มี
ศักยภาพในด้านการผลิตแกะ 
  (5) สุกร 
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ในช่วง 2557-2560 พบว่าจ านวนสุกรค่อนข้างผันผวน โดยเฉพาะในปี 2558ท่ีมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่าง
รุนแรง ถึงร้อยละ 76.3ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนสุกรในจังหวัดยะลา ในขณะท่ีจ านวนเกษตรกรใน
ภาพรวมของกลุ่มและรายจังหวัดปรับลดลงเล็กน้อย แต่ท้ังสองส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560 จังหวัดยะลาเป็น
จังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตสุกร เนื่องจากมีเกษตรกรผู้เล้ียงน้อยแต่กลับมีผลผลิตมากกว่าจังหวัดอื่น ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับจังหวัดปัตตานีท่ีมีจ านวนผู้เล้ียงมากแต่มีผลผลิตน้อยกว่า 

(6) กระบือ 
จ่านวนกระบือของจังหวัดในพื้นที่เขต 9 ปี 2556 - 2560 

  

  
 

ในช่วงปี 2557-2560 พบว่าจ านวนเกษตรกรผู้เล้ียงกระบือและกระบือมีการปรับลดอย่างรุนแรงในปี 
2558 ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดลงของจังหวัดปัตตานี อย่างไรก็ตามในปี 2559 และ ปี 2560 ได้มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นจนมีปริมาณท่ีมากกว่าเดิมหรือมีปริมาณท้ังจ านวนผู้เล้ียงและจ านวนกระบือสูงกว่าปี 2557 จังหวัดท่ีมี
ศักยภาพในการผลิตกระบือมากท่ีสุดคือจังหวัดนราธิวาส รองลงมาเป็นจังหวัดยะลา ท้ังเนื่องจากท้ัง 2 จังหวัดมี
จ านวนผู้เล้ียงและกระบือมาก 
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 สัตว์น้่าทะเล 
  ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าทะเลจากท่าเทียบเรือและสะพานปลาท้ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ท่ีองค์การสะพานปลาได้เก็บรวบรวมสถิติไว้ พบว่าแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของจังหวัดนราธิวาส นั้น มีการเพิ่มขึ้น
และลดลงในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี 2553 – 2557 ไม่มากนัก เนื่องจากลักษณะการประมงในจังหวัดนี้เป็นลักษณะ
ของการประมงพื้นบ้านหรือการประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เรือประมงมีประสิทธิภาพไม่สูง และมีการจับสัตว์น้ าใน
ปริมาณไม่มากนัก  ส าหรับท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นท่าเทียบเรือท่ีเป็นศูนย์กลางให้มีการน าสินค้าสัตว์น้ า
จากท่าเทียบเรือย่อยในบริเวณโดยรอบมาท าการซื้อขายภายในด้วย รวมถึงเรือประมงท่ีขึ้นท่าในจังหวัดปัตตานีจะ
เป็นเรือประมงน้ าลึก สามารถจับสัตว์น้ าได้ในปริมาณมากในแต่ละครั้ง จึงอาจกล่าวได้ว่าท่าเทียบเรือประมงแห่งนี้ 
เป็นท่าเทียบเรือประมงท่ีส าคัญสามารถเช่ือมโยงต่อเนื่องไปยังการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงท่ีส าคัญต่อไป   

   ส าหรับท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าในช่วง
ระยะเวลาต้ังแต่ปี 2553 – 2558 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและลดลงเล็กน้อยในปี 2559 เนื่องจากประสบปัญหาด้าน
กฎหมาย และมาตรการIUU สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

  

  
 
 และมูลค่าสัตว์น้ าของ 2 ท่าแตกต่างกันค่อนข้างมากเนื่องจากท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานีเป็นท่า
ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ในช่วงปี 2553-2559 ของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี พบว่า ในช่วงปี 
2553-2556 ปริมาณสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวลดลงต้ังปี 2557 เป็นต้นมา ในขณะท่ีมูลค่าสัตว์น้ า
กลับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2558 และปรับลดลงในปี 2559 โดยลักษณะการน าเข้ามี 2 รูปแบบคือน าเข้า
โดยเรือกับโดยรถยนต์ ซึ่งโดยส่วนมากเป็นน าเข้าโดยเรือ ในขณะท่ีการส่งออกจากท่าเป็นการส่งโดยรถยนต์ 
ในขณะท่ีท่าเทียบเรือนราธิวาสเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็ก และมีแนวโน้มลดลงท้ังปริมาณและมูลค่า แต่ในปี 2559 
กลับมีจ านวนเท่ียวการขนส่งเพิ่มขึ้นทั้งขาเข้าและขาออก โดยท่ีการขนส่งสัตว์น้ าขาเข้าท้ังหมดขนส่งโดยเรือ และ
ขาออกทั้งหมดขนส่งโดยรถยนต์ 
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 โครงสร้างการผลิตเกษตร 
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ่าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดสาขาเกษตรกรรม ณ ราคาประจ าปี 2556– 2557มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย 

  

  
 

กลุ่มภาคใต้ชายแดนมีขนาดของผลิตภัณฑ์สาขาการเกษตรเป็นร้อยละ 14.8-15.9 โดยจังหวัดท่ีมี
ขนาดเศรษฐกิจสาขาการเกษตรใหญ่คือจังหวัดยะลาและปัตตานี ในช่วงปี 2555-2557 พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์
สาขาเกษตรกรรมของท้ังระดับภาค ระดับกลุ่ม และระดับจังหวัดมีแนวโน้มลดลงเหมือนกันและใกล้เคียงกันทุก
ระดับ ท้ังนี้เนื่องจากราคาพืชเศรษฐกิจหลัก (ยางพารา) ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจาก
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มยางพารา ซึ่งพบว่าท้ัง 2 ส่วนมีทิศทางการปรับตัวลดลงซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณ
และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพาราลดลงในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

1.3 ด้านบริการ 
 การท่องเที่ยว 

- รายได้จากการท่องเที่ยว 
นักท่องเท่ียวที่เข้ามาพักตามสถานประกอบการในพื้นท่ี 3 จังหวัด ส่งผลให้เกิดรายได้ใน

พื้นท่ีแต่ละจังหวัด เมื่อเปรียบปี 2555 – 2557 จ านวน 3 ปีซึ่งโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2554 – 2558(ผู้เยี่ยมเยือน) 

 

  

  

  
 

รายได้จากการท่องเท่ียวในภาพรวมของภาคใต้ชายแดนในช่วงปี 2555-2558 พบว่า รายได้จาก
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี และมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง จังหวัดท่ีมีรายได้จากนักท่องเท่ียว
ชาวไทยมากท่ีสุดคือจังหวัดปัตตานี รองลงมาเป็นจังหวัดนราธิวาส ส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมี
มูลค่าสูงกว่ารายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทยและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกัน โดยในช่วง 2 ปีแรก (2555 และ 
2556) มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง ในขณะท่ีในช่วง 2 ปีหลัง (2557-2558) มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ า 
จังหวัดท่ีมีรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างประเทศมากคือจังหวัดยะลาและนราธิวาส ในขณะท่ีจังหวัดปัตตานีไม่มี
รายได้จากส่วนนี้ ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดยะลาและนราธิวาส เป็นจังหวัดท่ีมีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
รายได้จากนักท่องเท่ียวในภาพรวมพบว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ในขณะท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวก็มีลักษณะเช่นเดียวกับรายได้จากการท่องเท่ียว และเมื่อพิจารณา
จากจ านวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวพบว่าจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ
จังหวัดยะลาเนื่องจากมีรายได้จากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นจังหวัดท่ีมีรายได้มากท่ีสุด 

- จ่านวนผู้เยี่ยมเยือน ไทย – ต่างประเทศ 
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- จ่านวนโรงแรมและห้องพัก 
จ่านวนโรงแรมและห้องพักในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 

จ านวนห้องพักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราน้อย ปี 2557 จาก 
6,396ห้อง เพิ่มขึ้นในปี 2558เป็น 6,407ห้อง คิดเป็นร้อยละ 0.17 

อัตราเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 

อัตราการเข้าพักเฉล่ีย  ในช่วงปี 2555-2558 ในภาพรวมกลุ่มภาคใต้ชายแดนและรายจังหวัด พบว่ามี
แนวโน้มการเข้าพักสูงขึ้น โดยจังหวัดนราธิวาสมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียสูงสุด และจังหวัดยะลามีอัตราการขยายตัว
ของอัตราการเข้าพักเฉล่ียมากท่ีสุด 

- สถานการณ์ภายใน-นอก ที่กระทบการท่องเที่ยว 
 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที ่

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเกิดความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง แต่ค่อนข้างดีขึ้นเมื่อดูจากปี 2559 ซึ่งมีจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม
จ านวน 316 ครั้ง เทียบกับปี 2558 ท่ีมีจ านวน 290 ครั้ง เห็นว่าเหตุการณ์ได้เพิ่มขึ้นจ านวน 26 ครั้ง และดูจากปี
2558 ซึ่งมีจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจ านวน 290 ครั้ง เทียบกับปี 2557 ท่ีมี
จ านวน 584 ครั้ง เห็นว่าเหตุการณ์ได้ลดลงจ านวน 294 ครั้ง ส่วนในปี 2560 ยังปรากฏการเคล่ือนไหวของกลุ่มผู้
ก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ี 3 จชต. และ 4 อ.สงขลา ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นท่ี และเป็นเหตุฉุดรั้งการพัฒนาในแทบทุกด้าน รวมท้ังเกิดภาพลักษณะความไม่
สงบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอีกด้วย 
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เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มลดลงโดย

เกิดขึ้น โดยเกิดขึ้น 542 ครั้งในปี 2555 และลดลงมาเป็นเหลือแค่ 290 ครั้งในปี 2558 จากนั้นในปี 2559 มี
เหตุการณ์เพิ่มขึ้นเป็น 361 ครั้ง และยอดผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมีสัดส่วนการเปล่ียนแปลง ไปในทิศทาง
เดียวกับจ านวนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 พื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย 
    ภัยจากการก่อการร้ายในพื้นท่ีอนุภาคเกิดขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่อ าเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี โดย
พื้นท่ีท่ีมีจ านวนการก่อการร้ายสูงจะอยู่ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาได้แก่ จังหวัดสงขลาในเขต 4 อ าเภอ และมีการก่อการร้ายในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ด้วย ส่วนจังหวัดสตูลไม่ได้เกิดภัยจากการก่อการร้าย แต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากท้ังด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเท่ียว และการคมนาคม เป็นต้น  
 

จ่านวนผู้ได้รับผลกระทบฯ ต้ังแต่ปี 2557 – 30 กันยายน 2559 
 

  
 จ านวนผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2557 ถึงป ี2559 พบว่า จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบมากที่สุดจ านวน 6214 ครั้งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพบว่าจังหวัดปัตตานีมีจ านวน
มากที่สุดกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดคือประชาชนรองลงมาคือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้แก่ทหารและต ารวจ 
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ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพบว่ามีจ านวนที่ไม่แตกต่างกันโดยกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดยังคงเป็นประชาชน และตามด้วยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้แก่ทหารและต ารวจเช่นกัน 

1.4 การค้าชายแดน 
 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียของด่านศุลกากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  

  

สถานการณ์การค้าชายแดน มูลค่าการค้ารวมในปี มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2558 และ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2559 โดยมูลค่าน าเข้ามีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นท่ีสูงกว่าการส่งออก โดยด่านท่ีมีมูลค่าน าเข้ามาก
ท่ีสุดคือด่านศุลกากรสุไหงโกลกสินค้าท่ีส าคัญของด่านนี้คือไม้แปรรูป เงินด่านศุลกากรเบตงมีมูลค่าส่งออกสูงท่ีสุด
สินค้าส่งออกที่ส าคัญคือยางพาราและผลไม้ 

กลุ่มจังหวัดมีด่านการค้า 4 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ด่านบูเก๊ะตา ด่านศุลกากรสุไหง
โก-ลก และด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยในปี 2559 มีมูลค่าการค้ารวมท้ังส้ิน 6 ,998.26  ล้านบาท 
โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 3,562.29 ล้านบาท มูลค่าการน าเข้า 3,435.96 ล้านบาท  

1.5 ด้านอุตสาหกรรม 
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ในช่วงปี 2554-2558 พบว่าในภาพรวมของประเทศไทยและภาคใต้มูลค่าปิดพันธุ์สาขาอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงแรกและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงหลัง ในขณะท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดปัตตานีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และก าร
ปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรง ในขณะท่ีจังหวัดยะลาและนราธิวาสมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ่าปีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

 
 
ในส่วนของส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมของภาคใต้ในปี 2558 ภาคใต้ชายแดนมีส่วนแบ่งร้อยละ 5.3 ซึ่ง

ปรับลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 9.6 โดยจังหวัดท่ีปรับลดลงมากท่ีสุดคือ จังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดนราธิวาส โดยปรับลดลงจาก 3.8 ในปี 2555 เป็น 1.9 ในปี 2558 ในขณะท่ีจังหวัดยะลาปรับลดลงจาก 2.0 
เป็น 1.5 ในช่วงเดียวกัน 

 โรงงาน : จ่านวน/ ประเภท 
สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  

(ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 จ่านวนโรงงาน/เงินทุน 

  
 
ด้านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมช่วงปี 2557-2559 พบว่าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและมูลค่าเงินทุน

ของท้ัง 3 จังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะท่ีโรงงานท่ีจดทะเบียนใหม่พบว่าในจังหวัดนราธิวาสมี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและเงินทุนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนใหม่เพิ่มข้ึนในสัดส่วนท่ีสูงกว่าจังหวัด
อื่นๆ 
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 จ่านวนคนงาน 

  
 

ภาวะการจ้างงานในช่วงปี 2557 - 2559 พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในขณะท่ีจ านวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนใหม่กับมีจ านวนลดลง โดยเฉพาะจังหวัด
นราธิวาสท่ีมีจ านวนแรงงานลดลงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ 

 การลงทุนอุตสาหกรรม(BOI) 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 

  

 

 

 
สถานการณ์การส่งเสริมการลงทุนโดย BOIในช่วงปี 2557-2559 พบว่าในภาพรวมของภาคใต้โครงการท่ี

ได้รับการส่งเสริมปรับลดลงในปี 2558 และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2559 ในขณะท่ีภาคใต้ชายแดนมีโครงการท่ีได้รับ
การส่งเสริมจ านวนไม่มากนักโดยจังหวัดท่ีได้รับท่ีมีโครงการได้รับอนุมัติมากท่ีสุดคือจังหวัดปัตตานี วงเงินท่ีได้รับ
การส่งเสริมท้ังในภาพของภาคใต้และกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดท่ีได้รับเงินทุนส่งเสรมิสูงสุดคือ
จังหวัดปัตตานี ผลจากการส่งเสริมดังกล่าวท าให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นในปี  2558 แต่กลับลดลงในปี 2559 
ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
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 1.6 ด้านสังคม 
  1 ประชากร 

 โครงสร้างประชากร 
โครงสร้างอายุประชากรและขนาดครัวเรือนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2557 – 2559 

ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยประชาการวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงจาก
เดิมในปี 2558 จ านวน 523,403คน ลดลงในปี 2559 เหลือ 522,994คน  

  

  
 

 จ่านวนครัวเรือน 
จ่านวนครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2554 - 2558 

  
 

 จ านวนครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 2558 จังหวัดนราธิวาสมีจ านวนครัวเรือนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือจังหวัดปัตตานี และยะลา ตามล าดับ 
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 อัตราการเกิด – ตาย 
อัตราการตายของทารกอายุน้อยกว่า 1 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 

  
 

2 แรงงาน 
 จ่านวนประชากรวัยแรงงาน 

ตารางแรงงานรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  

  ประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากร้อยละ 62.11เพิ่มขึ้นในปี 2559 ร้อยละ 
73.34 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.09 

 ก่าลังแรงงาน 
ในปี 2559 ก าลังแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากเดิม 857,272คน เป็น 858,533คน

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม อาจจะส่งผลให้มีก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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 สัดส่วนแรงงานในแต่ละภาคการผลิต 
สัดส่วนการมีงานท่าสาขาการเกษตร 

  
 
สัดส่วนการมีงานท าในสาขาการเกษตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 จากร้อยละ 45.98 เพิ่มขึ้น

ในปี 2558 ร้อยละ 46.69 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยมาก  
 

สัดส่วนการมีงานท่าสาขาอุตสาหกรรม 
สัดส่วนการมีงานท่าสาขาการค้า 

  
 
สัดส่วนการมีงานท าในสาขาการการค้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จากร้อยละ 14.23 เพิ่มขึ้นในปี 

2558 ร้อยละ 14.64  ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยมาก และสัดส่วนการมีงานท าในสาขาบริการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปี 2556 จากร้อยละ 30.03 เพิ่มขึ้นในปี 2557-2558 ร้อยละ 31.66  ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและคงท่ี 

 การว่างงานรวม 
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การว่างงาน มีแนวโน้มลดลงจากปี 2556จากจ านวน 21,273คน เป็น 14,857 คน ในปี 2558 และเพิ่มขึ้น
ในปี 2559 จ านวน 20,362 จน 

 ผลิตภาพแรงงาน 
ผลิตภาพแรงงานในภาคใต้ 

  

ผลิตภาพแรงงานในภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก80 ,567บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 
2558 เป็น 95,650บาท/คน/ปี  

 
ผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิต 

  
 
ผลิตภาพแรงงานสาขาการผลิต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 115 ,217บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นในปี 

2558 เป็น 129,782บาท/คน/ปี ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตในระยะยาว และผลิตภาพแรงงาน
สาขาขนส่ง การขายปลีก มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 จาก 63 ,742บาท/คน/ปี ลดลงในปี 2558 เป็น 61 ,324
บาท/คน/ปี  
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3 ความยากจน 

 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
ตารางเส้นความยากจน 

  
 
เส้นความยากจน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จาก 2 ,349 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นในปี 2556-2557 

เป็น 2,482 และ 2,614บาท/คน/เดือน และลดลงในปี 2558 เป็น 2,596 บาท/คน/เดือน 
จ่านวนคนจน 

 

 

 สัด ส่วนคนจน มี แนว โน้ มลดลงจากปี  2557  จาก 696.80พันคน  ลดลง ในปี  2558                
เป็น 445.20 พันคน  
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จ านวนหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จาก 189,906บาท เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 
204,379บาท  
  4 สถาบันครอบครัว 

 อัตราการสมรสและอัตราการหย่าร้าง 

  
 
อัตราการสมรส มีแนวโน้มลดลงจากปี 2558 จาก 13.87คู่ต่อพันครัวเรือน ลดลงในปี 2559เป็น 10.45คู่

ต่อพันครัวเรือน และอัตราการหย่าร้าง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557เป็น 2.27 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2558และ
ลดลงในปี 2559 เป็น 1.85 คู่ต่อพันครัวเรือน  
  4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 จ่านวนคดีอาชญากรรม 
สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  

 

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ของกลุ่มจังหวัดฯ มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 จาก 52.57 ต่อ
ประชากรแสนคน ลดลงในปี 2558 เป็น 45.39 ต่อประชากรแสนคน  
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สัดส่วนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  

สัดส่วนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ ของกลุ่มจังหวัดฯ มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 จาก28.02ต่อประชากร
แสนคน ลดลงในปี 2558 เป็น 21.97 ต่อประชากรแสนคน  

 จ่านวนการจับกุมคดียาเสพติด 
(1)ข้อมูลการจับกุม 

        จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วง 5 ปีท่ีผ่านมา  
(ปี 2556 - 2559) พบว่าสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในห้วงปี 2556-2557 มีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 12.89 และปี 2558ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.13 
และในปี 2558-2559 ก็มีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น  

 

 
   ท่ีมา : ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 
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 กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุด คือ ยาบ้า รองลงมาคือ พืช
กระท่อม ไอซ์ เฮโรอีนและกัญชาแห้ง โดยเฮโรอีนจะมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุดในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
และไอซ์ จะมีการแพร่ระบาดมากในจังหวัดนราธิวาสและจังวัดยะลา 

 
 

 
(2)ข้อมูลการบ าบัดรักษา 

  การเข้ารับบ าบัดรักษายาเสพติดในพื้นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยจังหวัดท่ีมีผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษามากท่ีสุดคือ นราธิวาส 

  ยาเสพติดท่ีมีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามากท่ีสุดในห้วงปี 2560 (ม.ค.-เม.ย.)ของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ พืชกระท่อม ยาบ้า เฮโรอีน กัญชา และไอซ์  

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

เฮโรอีน 
1.69% 

กัญชาแห้ง 
2.79% 

กัญชา
สด 

0.06% 
ยาบ้า 

36.65% 

ยาอี 
0.14% สารระเหย 

0.00% 

พืชกระท่อม 
48.22% 

โคเคน 
0.00% 

ยาแก้ไอ 
1.52% 

คีตามีน 
0.18% 

ไอซ์ 
8.33% 

อัลปราโซแลม 
0.13% 

อ่ืน ๆ  
0.29% 

เฮโรอีน 
2.70% 

กัญชาแห้ง 
2.27% 

กัญชาสด 
0.14% 

ยาบ้า 
45.89% 

ยาอี 
0.22% สารระเหย 

0.00% 

พืชกระท่อม 
43.38% 

โคเคน 
0.00% 

ยาแก้ไอ 
1.86% คีตามีน 

0.05% 

ไอซ์ 
3.03% 

อัลปราโซแลม 
0.03% 

อ่ืน ๆ  
0.43% 

ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดใน 5 จชต. 
 

ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดใน 3 จชต. 
 

ยาเสพติดที่มีผู้เขา้รับการบ่าบัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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  1.7 สาธารณสุข 
 สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ) 

  
 

 จ านวนแพทย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 จาก 536คน เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น  561คน ซึ่ง
อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากมาตรการจูงใจเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสูงกว่าต าแหน่งอื่น 

จ่านวนและสัดส่วนทันตแพทยใ์นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 

 จ านวนทันตแพทย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 จาก 152คน เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 163คน 
ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากมาตรการจูงใจเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสูงกว่าต าแหน่งอื่น 

จ่านวนและสัดส่วนเภสัชกรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 

  
 จ านวนเภสัชกร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 จาก 289คน เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 296 คน  
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จ่านวนและสัดส่วนพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

  
 
 จ านวนพยาบาลเทคนิค มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 จาก 267คน ลดลงในปี 2558 เป็น 93 คน  

 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีส่าคัญ 5 ล่าดับ 
ตารางรายงานการเจ็บป่วย 5 โรคส่าคัญ 

  
 
 อัตราการเจ็บป่วย 5 โรคส าคัญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 4 ,404.59อัตราต่อประชากร       
แสนคน เพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 3,918.38อัตราต่อประชากรแสนคน  
 

การเจ็บป่วย 5 โรคส่าคัญ 
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 ในปี 2556 ประชากรส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยสูงสุดด้วยโรคความดันโลหิตสูง  ในอัตรา 1,359.44 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือด ตามล าดับ 
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1.8 สภาวะแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดใต้ชายแดน 
 จุดแข็ง  

1. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการผลิตพืชเขตร้อน โดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และเป็น
แหล่งท าการประมงท่ีส าคัญของประเทศ  
2. ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนสูง สามารถพัฒนาความรู้และทักษะไปสู่แรงงานท่ีมีฝีมือและทักษะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี  
3. มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยาง ไม้ยาง ปาล์มน้่ามัน และ
อุตสาหกรรมประมงเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอหนองจิกและเมืองปัตตานี รวมท้ังเป็นท่ีต้ังของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสท่ีสามารถดึงดูดให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ีได้มากขึ้น  
4.ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมีความหลากหลายท้ังทางบก (ป่าฮาลา-บาลา) และทางทะเล (หาดตะโละ
กาโปร์ หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี และหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส) รวมท้ังมีประเพณี วัฒนธรรมโดดเด่นและ
เป็น     อัตลักษณ์ของพื้นท่ี สามารถพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวทั้งเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม  
5. โครงข่ายคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ด่านชายแดน ท่าเรือ รถไฟ และ
สนามบิน รวมท้ังมีเมืองชายแดนทีมีศักยภาพ (เบตง, สุไหงโก-ลก) สามารถเช่ือมโยง การพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน (รัฐกลันตัน และ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย)  
6. มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งองค์ความรู้ และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมที่ส่าคัญ อาทิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข) และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
ส าคัญในพื้นท่ี  
7. มีเมืองศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีสามารถขยายผลจากโครงการเมืองต้นแบบ       
เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการท่องเท่ียวชายแดน เช่น เมืองยะลา เมืองปัตตานี และเมืองนราธิวาส 
 
 จุดอ่อน  

1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยและความ
เช่ือมั่นด้านการลงทุนในพื้นท่ี  
2. เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวในระดับต่่า เนื่องจากพึ่งพาภาคเกษตรที่มีปัญหาประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรรายย่อยและมีการผลิตแบบด้ังเดิม มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค าผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างน้อย รวมท้ังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ  
3.ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อีกท้ังก าลัง
แรงงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
4. ภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นต้น เป็นผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมี
มูลค่าเพิ่มต่ า ขาดการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ  
5. ประชาชนมีปัญหาความยากจนและปัญหาคุณภาพชีวิต  ท้ังคุณภาพด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
โดยเฉพาะสุขภาพแม่และเด็ก  
6. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล การกัดเซาะชายฝ่ัง 
และปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
 



แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน พ.ศ. 2562 – 2564  147 

 

 โอกาส  
1. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนาร่วมไทย –มาเลเซีย (JDA) โครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นท่ี
ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) สร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน 
การค้า และการลงทุนร่วมกัน  
2. การเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี ๒๕๕๘ เป็นโอกาสของภาคการ
ผลิตในการขยายตลาดสินค้าและบริการของพื้นท่ี รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
เพื่อเช่ือมโยงภายในภูมิภาคเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ท้ังด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมท้ังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตจากการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประชาชนให้มี ความสะดวกยิ่งขึ้น  
4. นโยบายของรัฐบาลให้ความส่าคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นท่ีและเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
 
 ภัยคุกคาม  

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรส่าคัญ รวมทั้งการท่ีประเทศคู่ค้าสามารถผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบในประเทศได้เอง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตร และยังท าให้ราคาสินค้าท่ีมี
แนวโน้มลดลงตามไปด้วย กระทบต่อเนื่องไปยังรายได้ของเกษตรกร  
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลต่อความผันผวนของฤดูกาล และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ า
ท่วม ฝนแล้ง และคล่ืนลมแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร ปศุสัตว์และประมง ซึ่งเป็นรายได้หลัก
ของเกษตรกร รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ท่ีมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม  
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิดโอกาสให้มีการ
ลักลอบท างานในพื้นท่ี โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่ท างานในสวน
ยางพารา    สวนปาล์มน้ ามัน เรือประมง ธุรกิจก่อสร้างและภาคบริการต่างๆ ซึ่งก่อให้ปัญหาสังคมตามมา เช่น 
ปัญหาความมั่นคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าท่ีเป็นภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐ
และก่อให้เกิดการระบาดไปยังประชาชน 

 
 

**************************************** 
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 2. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด (SWOT) สภาพปัญหา/ ความต้องการของประชาชนใน     
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด    
โดยก าหนดวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง       
สู่อาเซียน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง          
สู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 

เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝ่ัง ปศุสัตว์ และไม้ผล 
โดยในปี 2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ท่ีมีคุณภาพ ภาค
ประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 6 
ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นท่ีต้ังของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าท้ังในและนอกประเทศ 
และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีเพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวระดับประเทศและอาเซียน การบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การบริการนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานสากล มีระบบการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 
 
 

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมง และ

ปศุสัตว์)  
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
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 3. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง          
สู่อาเซียน”  

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายป ี

2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลร วมก ลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ช า ย แ ด น มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
มู ล ค่ า ผ ลิ ตภั ณ ฑ์
มวลรวมของกลุ่ม
จั ง ห วั ด เ พิ่ ม ขึ้ น     
ร้อยละ 2.5 

อัตราการขยายตัวค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด เฉล่ียปี 2554 
– 2558 ร้อยละ 1.5 
( มู ล ค่ า เ ฉ ล่ี ย  5  ปี 
136,082 ล้านบาท) 

- - 1.5 
(138,123) 

2.0 
(138,803) 

2.5 
(139,483) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2560 
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4. ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต
สินค้าและสร้าง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม
ผ ล ผ ลิ ต ด้ า น
เ ก ษ ต ร 
(ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าว 
ไ ม้ ผ ล  ข้ า ว 
ประมง และปศุ
สัตว์) เพิ่มข้ึน  

1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไร่ละ 5 
กิโลกรัมจากค่าฐาน 

ผลผลิต (ปี 2559) 
235 กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2 . ผ ล ผ ลิ ต ป า ล์ ม
น้ ามันเพิ่มข้ึนเฉลี่ยไร่
ละ  200  กิ โ ลกรั ม 
จากค่าฐาน  

ผลผลิ ตปี  2559 
จ า น ว น  1 ,282 
กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยง
ปศุสัตว์ (แพะ/โค/
แกะ )  ส า ยพั น ธุ์ ดี
เพิ่มข้ึน 3 สายพันธุ์ 

NA - - 1 2 3  

4 .  พื้ น ท่ี ก า รปลู ก
ม ะ พ ร้ า ว  จ า นวน 
3,000 ไร ่

NA - - 1,000 
ไร ่

2,000 
ไร ่

3,000 
ไร ่

 

5. พื้นท่ีปลูกไม้ผล 
(ลองกอง  ทุ เ รี ย น 
เงาะ มังคุด) เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี
ปลูก 

พื้ น ท่ี ปลู ก ไ ม้ ผ ล
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2558 
จ านวน 251 ,315 
ไร ่

- - 3 % 6 % 10 %  

6. ผลผลิตข้าวนาปี
เ พิ่ ม ข้ึ น ไ ร่ ล ะ  2 5 
กิ โ ลกรั ม  รวม  75 
กิโลกรัม 

ผลผลิต ข้าวนาปี 
ป ร ะ จ า ปี  2 5 58 
จ า น ว น  3 7 5 
กิโลกรัมต่อไร่ 

- - 400 
กก/ไร่ 

425 
กก/ไร่ 

450 
กก/ไร่ 

 

กลยุทธ ์ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง และ       

ปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ  
2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการในลักษณะการ

รวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพิ่มอ านาจการต่อรอง 
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมี

มูลค่าเพิ่ม 
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร 
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นอัตลักษณ์      

เพื่อเพิ่มมูลค่า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส่าคัญ 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

1. มูลค่าการค้า
ชายแดนก ลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ช า ย แ ด น
เพิ่มขึ้น 

มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ช า ย แ ด น ก ลุ่ ม
จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้
ชายแดน เพิ่ ม ขึ้ น 
ร้อยละ 6 

มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนกลุ่มฯ ปี 
2 5 5 8  จ า น ว น 
8 ,521.8 ล้าน
บาท 

- - 2% 
(8,692.

236 
ลบ.) 

4% 
(8,86
2.672 
ลบ.) 

6% 
(9,03
3.108 
ลบ.) 

 

 ว ง เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรม
ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภาค ใ ต้ ช าย แ ดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 

เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรม
ใน ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภาคใต้ชายแดน 
ปี 2559 จ านวน 
17,850 ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,296
.25 ลบ.) 

5% 
(18,7
42.50 
ลบ.) 

7.5% 
(19,2
42.30 
ลบ.) 

 

กลยุทธ ์ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ า ระบบป้องกันอุทกภัย เพื่อ
รองรับการค้าการลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว 
 ชายแดน 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

- ร า ย ไ ด้ จ า ก
การท่อง เท่ียว
ของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่อง เท่ียวเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 6  

รายได้จากการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ปี 
2559 จ านวน 
6,436.6 ล้าน
บาท 

- - 2 % 
(6,565.3

30  
ล้านบาท) 

4 % 
(6,694.0

64  
ล้านบาท) 

6 % 
(6,822.7

96  
ล้านบาท) 

 

 
กลยุทธ ์ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ และจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวและบริการให้ได้
มาตรฐาน สร้างความเช่ือมั่นแกน่ักท่องเท่ียว 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม     
เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวชุมชน เป็นต้น 

3. พัฒนาสินค้าและบริการท่ีเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


